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  أحالم امديــــــــح

  شكر وعرفان

الحمد هللا تعالى لجالل وجهه وعظیم قدرته وسلطانه، الذي 

 وسدد خطاي ألتم هذه الطموح والصبر والعمر ألهمني

، والصالة والسالم على من ال نبي بعده سیدنا محمد األطروحة

 . اهللا وعلى آله وصحبه أجمعین خیر خلق

عرفانا " لیلىقطاف " ةالدكتور  ةبالشكر الجزیل لألستاذ أتقدم

مة التي كان لها القیّ  هاتوجیهاتو  هاوتقدیرا لجهودا بفضله

  .هذا العمل إتمام ب علىالطیّ  األثر

كما أتقدم بخالص التقدیر وجمیل العرفان إلى أعضاء اللجنة 

وحضورهم  األطروحةموضوع  الموقرة على قبول مناقشة

  .للمشاركة في إثراء جوانبه

األصدقاء والزمالء الذین نسى أن أشكر جمیع أكما ال 

 ،ة والدعاءبیّ بالكلمة الط أعانوني على إنجاز هذا العمل ولو

 ".بن هالل عائشة"أخص بالذكر األخت 
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 ...أهدي ثمرة هذا العمل

 ...إلى أعز ما أملك في هذه الدنیا

 أبي وأمي حفظهما اهللا

 إلى أحب الناس، أختاي و إخوتي

إلى فلذة كبدي، تیم ، أنس و جوري  

 ....حفظهم اهللا
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  مقّدمة عامة 



عامة مقدمة  

 

  أ
 

  :مقدمة

تعتمد ت مؤسساال أصبحتو ، في العدید من الصناعاتأصبح االبتكار أهم محرك للنجاح التنافسي 

تكوین في ) أو أكثر(لث ثُ اللما یقرب  األخیرةعلى المنتجات التي تم تطویرها خالل السنوات الخمس 

جونسون ، تمثل المنتجات التي تم  &على سبیل المثال ، في شركة جونسون . الحالیة مبیعاتها وأرباحها

في المائة من المبیعات ، بینما بلغت المبیعات من  30أكثر من  األخیرةویرها خالل السنوات الخمس تط

من في المائة  45ما یصل إلى  3Mفي شركة  األخیرةالمنتجات التي تم تطویرها خالل السنوات الخمس 

 .المبیعاتحجم 

لمنافسة األجنبیة ضغًطا على فرضت احیث  ؛ترجع األهمیة المتزایدة لالبتكار إلى عولمة األسواق

 تقدیم منتجاتیساعد . متمیزةجدیدة و ات لالبتكار المستمر من أجل إنتاج منتجات وخدمات مؤسسال

االستثمار في ابتكار العملیات  هاالربحیة، بینما یساعد ات على حمایة هوامشهامؤسسجدیدة ال وخدمات

إذ لعبت التطورات في تكنولوجیا المعلومات دوًرا في تسریع وتیرة االبتكار؛  كذلك، .تكالیفالعلى خفض 

ات تصمیم وٕانتاج منتجات مؤسسلعلى امن األسهل واألسرع  حاسوبجعل التصمیم والتصنیع بمساعدة ال

من  تاإلنتاج أقصر وأسهل اقتصادًیا وقللدورات جدیدة ، في حین أن تقنیات التصنیع المرنة جعلت 

تطویر وٕانتاج المزید على ات لمؤسسهذه التقنیات ا تساعد. لكبیراإلنتاج ذات الحجم ا اقتصادیاتأهمیة 

  .ز عن المنافسینیّ تحقیق التم وحددة بدقة، من المنتجات التي تلبي احتیاجات مجموعات العمالء الم

ونوعیة ظروف  والقیود على المواردمثل تغیر المناخ  ،تماعیة والبیئیةالتحدیات االج غالبا ما تعتبر

ات مؤسسمتزاید من الالعدد الات ، ولكن من خالل مؤسسلل بالنسبة مخاطر ،العمل والتغیرات الدیموغرافیة

هذه التحدیات أهم المجاالت التي تركز علیها  شكلت .لالبتكار افرص كذلكتوفر هذه التحدیات أصبحت 

ي في إطار السعي نحو تحقیق التنمیة عالمنقاش مبادئ المسؤولیة المجتمعیة التي كانت وال تزال موضوع 

 Enron ، Worldcom ، Siemensبشكل كبیر بعد فضائح عدیدة مثل  نقاشال اهذ فتكثّ . المستدامة

للطاقة النوویة في مارس  Fukushimaحادث محطة ( Fukushima  و) عمالة األطفال( Nike،) الفساد(

أدى النقاش المكثف حول التحدیات االجتماعیة والبیئیة في  .2008واألزمة االقتصادیة والمالیة  )2011

العدید من  مع األكادیمي وفيجمیع أنحاء العالم إلى حدوث تغییر في فهم المسؤولیة المجتمعیة في المجت

ور فرص یمكننا أن نرى بأن التركیز تحول من الحد من المخاطر وتحسین السمعة إلى تص. اتمؤسسال
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  ب
 

 أسالیبتغییر و  ات في جمیع القطاعات تبحث عن حلول جدیدةمؤسسالأصبحت حیث . جدیدة لالبتكار

 .من أجل استغالل هذه الفرص بشكل جذري في بعض الحاالت إدارة أعمالها

". القدیم" اإلدارة سلوبألخلق القیمة المستدامة المرتبطة باالبتكار هو في األساس إعادة اكتشاف إّن 

األعمال المحیطة بالمسؤولیة المجتمعیة نحو  إدارةبسبب هذا االكتشاف، تحولت المناقشة الحالیة في 

لسعي إلى التوفیق بین وا. اللذان ینبغي مراعاتهما على حد سواء وعلى قدم المساواة ،األرباح واألخالقیات

تولید قیمة من خالل المصالح المشروعة للمجتمع و  ،مضافةالقیمة التولید من خالل ت مؤسسامصالح ال

على إذا نظرنا إلى التحدیات االجتماعیة والبیئیة الحالیة . یمكن لالبتكار أن یسد هذه الفجوة. مجتمعیة

أصبح من الواضح اآلن أن االبتكارات المستدامة تخلق منتجات  ألنه ،لالستثمارهائلة  اتمثل فرص أنها

نافسیة وربحیة وزیادة القدرة الت ،نا في المستقبلاتوأسواق جدیدة تماًما تعمل على تعزیز قابلیة مجتمع

 .اتمؤسسال

  اإلشكالیة: أوال

نفس التحدیات المؤسسات االقتصادیة الجزائریة العالمیة تعرف  األسواقفي ظل االنفتاح على 

نتیجة ضغط العدید من  ذلك. على مستوى العالم مؤسساتباقي الاالجتماعیة والبیئیة التي تعرفها 

،  الخ....المنظمات غیر الحكومیةالحكومة و مجموعات أصحاب المصلحة مثل العمالء والموردین و 

ال یمكن ف .المجتمع والبیئة تحمل المسؤولیة تجاهبمكاسب المتزاید انفتاحها على العالم و وعیها ونتیجة 

إال إذا راعت ضرورة تحقیق التناسق واالنسجام بین إستراتیجیتها وبین  تنمو وتتطورلهذه المؤسسات أن 

   .ةاحتیاجات ومتطلبات أصحاب المصالح

االبتكارات  إلدارةكذلك  أهمیة  عطيأصحاب المصلحة ی إن تفاعل المؤسسة االقتصادیة الجزائریة مع

والمنظمات غیر والحكومة ال سیما التعاون مع العمالء والموردین وكذلك الجامعات  ،مستدامةبطریقة 

واالستثمار فیه من أجل تحسین  ،یتطلب إضفاء الطابع المهني على عملیة االبتكارالذي  .الخ...الحكومیة

منتجات والخدمات االبتكار العملیات وال فيلمجتمعیة المسؤولیة ادمج حیث أن . وتحقیق مزیا تنافسیة 

دة منها من توقع توقعات المجتمع سریعة التغیر واالستفاات مؤسسالن مكّ یو  ، تسییرالأسالیب على  یؤثر

ثقة  من بناءن یمكّ  أنهكما  .تطویر أسواق جدیدة وخلق فرص للنمومما یساهم في . لظروف التشغیل

تساعد مستویات الثقة المرتفعة بدورها على تهیئة  .الموظفین والمستهلكین والمواطنین على المدى الطویل

   .االبتكار والنمو وتحقیق التمیزب الجزائریةاالقتصادیة مؤسسات لل تسمحبیئة 
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  :نحاول من خالل هذه األطروحة اإلجابة على السؤال التالي فإننالذلك 

في  معیةتالمسؤولیة المجل مبادئ ظي إدارة االبتكار في تحسین المیزة التنافسیة ف مدى مساهمةما 

 ؟بعض المؤسسات االقتصادیة الجزائریة

  :التالیة الفرعیة األسئلةیندرج تحت هذا السؤال الرئیسي 

 ؟ محل الدراسةمؤسسات الفي  إدارة االبتكارتطبیق  ما مستوى -1

  المسؤولیة المجتمعیة في المؤسسات محل الدراسة؟مستوى تطبیق  ما -2

  ؟ات محل الدراسةإدارة االبتكار في تحسین المیزة التنافسیة للمؤسس هل تساهم -3

  ما دور إدارة االبتكار في تفعیل المسؤولیة المجتمعیة في المؤسسات محل الدراسة؟ -4

 ؟مصدر للمیزة التنافسیة في المؤسسات محل الدراسة  هل تعتبر المسؤولیة المجتمعیة  - 5

  فرضیات الدراسة : ثانیا

لتحدید العالقة التي تربط بین متغیرات الدراسة في المؤسسات المدروسة قمنا في محاولة منا 

  :بصیاغة عدة فرضیات، نحاول من خالل دراستنا هذه إثباتها أو نفیها، وتمثلت هذه الفرضیات فیما یلي

  : الفرضیة الرئیسیة

ؤولیة المجتمعیة في ل مبادئ المسظفي تحسین المیزة التنافسیة في  فعاال اإدارة االبتكار دور تلعب 

  .المؤسسات االقتصادیة محل الدراسة

  :الفرضیات الفرعیة

  :یمكن تجزئة هذه الفرضیة الرئیسیة إلى الفرضیات الفرعیة التالیة

 .بیق إدارة االبتكار في المؤسسات محل الدراسة  جیدمستوى تط - 1

  .جیدتطبیق المسؤولیة المجتمعیة في المؤسسات  مستوى  - 2

 .تحسین المیزة التنافسیة في المؤسسات محل الدراسة في االبتكارتساهم إدارة  - 3

   ؛ تساهم إدارة االبتكار في تحسین جودة المنتجات والخدمات -أ

  ؛ تساهم إدارة االبتكار في التخفیض التكالیف بشكل مستمر -ب

 ؛ تساهم إدارة االبتكار في االستجابة السریعة  لحاجات ورغبات الزبائن بشكل استباقي  - ج

 المسؤولیة المجتمعیة في المؤسسات المدروسةمبادئ تساهم إدارة االبتكار في تعزیز  - 4

  ؛ االقتصادي للمؤسسات المدروسةالبعد تساهم إدارة االبتكار في تعزیز   - أ
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  ؛ تساهم إدارة االبتكار في تعزیز مبدأ االلتزام االجتماعي للمؤسسات المدروسة -ب

  .تساهم إدارة االبتكار في الحفاظ على البیئة في المؤسسات المدروسة - ـج

 .تعتبر المسؤولیة المجتمعیة مصدر للمیزة التنافسیة في المؤسسات محل الدراسة - 5

  ؛التكالیف  بشكل مستمرتساهم المسؤولیة المجتمعیة في تخفیض   - أ

  ؛التزام المؤسسات بالمسؤولیة المجتمعیة یمكنها من تحسین جودة منتجاتها باستمرار  - ب

  ؛ التزام المؤسسات بالمسؤولیة المجتمعیة یحسن من سمعة المؤسسة في السوق الذي تنشط فیه - ج

 متغیرات الدراسة: ثالثا

  :هي تقوم دراستنا على ثالثة متغیرات رئیسیة   

  إدارة االبتكار :المتغیر المستقل

إدارة (والعملیات ...) المالیة والبشریة (توفیر الموارد تخطیط وتنظیم و تتمثل إدارة االبتكار في 

، التغذیة العكسیة الیقظةاالستعداد، والدراسات التسویقیة، الجودة، ( والتقنیات...) المشروع، تخطیط البحث

لبناء وتطویر مجموعة من  ،)خاصة المبدعین(المؤسسة في  نموظفیال، من أجل توجیه طاقات ...)

یمكن من خاللها تنفیذ إستراتیجیة لتطویر  ، التي)الشراكة أو الجهد الداخلي أو عن طریق الشراء(القدرات 

وتطویر نشاط مربح  باكتساب میزة تنافسیةكل تطویر یسمح بحیث . عملیات ومنتجات وخدمات جدیدة

  .ل نشر االبتكار في سوق تم تحدیده أو إنشاؤه  لیولد القیمة للمؤسسةبشكل مستدام  من خال

  المیزة التنافسیة: المتغیر التابع

 إلى مستمرة ومربحة بصورة والخدمات المنتجات تسلیم على قدرةال هي لمؤسسةل المیزة التنافسیة

  .المنافسین منتجات على هال مفضلین شرائها، في یرغبون الذین الزبائن

  المسؤولیة المجتمعیة: المتغیر الوسیط

تتمثل في مسؤولیة المؤسسة عن آثار قراراتها وأنشطتها على المجتمع والبیئة ، من خالل السلوك 

الشفاف واألخالقي الذي یسهم في التنمیة المستدامة والصحة ورفاه المجتمع ؛ یأخذ في االعتبار توقعات 

تم دمجه ییة ؛ والذي أصحاب المصلحة ؛ یحترم القوانین المعمول بها ویوافق على معاییر السلوك الدول

 .في عالقاتهاو في جمیع أنشطة المؤسسة وتنفیذه 
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  الموضوع مبّررات إختیار: رابعا  

    :لألسباب التالیة الدراسة موضوعیرجع اختیار 

التسویق االبتكاري كأداة لتحسین المیزة " موضوعحدید بعد معالجة بالتّ  الّطرحتم اختیار هذا  -

 إدارةتخصص  ، لنیل شهادة الماجستیر"-دراسة حالة سفیتال للصناعة الغذائیة -التنافسیة المستدامة

أهمیة إدارته و  في المؤسسة، ب مجاالت االبتكارحیث تبین لنا تشعّ  ،للتنمیة المستدامة  إستراتیجیة

تحقیق التنمیة المستدامة، هذه  فيكما سمح لنا تخصص الدراسة بمعرفة أهمیة االبتكار . مةبطریقة منظّ 

ركزنا في هذه  لذلك.  األخیرة التي تتحقق في المؤسسة من خالل تطبیق مبادئ المسؤولیة المجتمعیة

 . الدراسة على أهمیة استغاللها ودمجها ضمن أنشطة االبتكار لتحقیق  میزة تنافسیة

لقیت اهتماما متزایدا في  التي واضیعممن أكثر الجل تحقیق التنمیة المستدامة  أاالبتكار من یعتبر  - 

   ؛ عالمياآلونة األخیرة على المستوى ال

 جوانبالأن یكون هذا الموضوع فاتحة لدراسات وبحوث میدانیة أخرى تثري وتتعمق في مختلف  - 

خاصة في ظل االنفتاح على األسواق  .في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة االبتكاربتتعلق  يالت

  .لب بالضرورة ترقیة المنتج الوطني من خالل االبتكار والتحسین المستمرالخارجیة، ما یتطوالمنافسة 

  أهمیة الدراسة: سا خام

تكتسب الدراسة أهمیتها من األهمیة المتزایدة لهذا الموضوع الذي أعید التركیز علیه بقوة في عالم  -

یطالب بشكل متزاید بتحقیق أهداف  ذلك ألنه یدعم التوجه المستقبلي للمؤسسات في عالم. األعمال 

  .التنمیة المستدامة

االهتمام العالمي المتزاید بقضایا االستدامة والمسؤولیة المجتمعیة وأهمیة تطبیقها كإستراتیجیة لألعمال،  - 

فبعد أن تم اعتبار المجاالت البیئة واالجتماعیة لفترة طویلة كأعباء على المؤسسة، أصبحت تشكل 

التقدم من خالل ما تقدمه من  فرص لالبتكار، تستطیع أن تستفید منها  المؤسسات في محركات للنمو و 

في ظل هذا االهتمام العالمي أصبح من الضروري . خلق القیمة متمیزة على المدى المتوسط والطویل

على المؤسسات إحداث التوافق بین أهدافها الخاصة وأهداف مختلف األطراف ذات المصلحة ، لتدخل 

  .في بیئة تنافسیة جدیدة یكون التمیز فیها من خالل خلق قیمة مشتركة ترضي جمیع األطراف بذلك

حاجة المؤسسات الجزائریة إلى معرفة وٕادراك المفاهیم النظریة والممارسات العملیة لالبتكار والمسؤولیة  - 

  .المجتمعیة ومعرفة المكاسب التي یمكن تحقیقها بدمجهما مع بعض
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اسة أهمیتها كذلك لكونها تؤسس إطارا نظریا وتطبیقیا للعالقة بین ثالثة متغیرات جد تستمد هذه الدر - 

  . بارزة في الوقت الحالي  في محیط األعمال

  دراسةأهداف ال: ساساد

إّن الهدف الّرئیسي من هذه الّدراسة هو إبراز الّدور الذي تلعبه إدارة االبتكار في تحسین المیزة    

  :التنافسیة في ظل تطبیق مبادئ المسؤولیة المجتمعیة،  وذلك من خالل

، مع األخذ بعین تحقیق المسؤولیة المجتمعیةتؤدي إلى  التي توصیف وتصنیف عملیات االبتكارات -

  ؛للمسؤولیة المجتمعیةلیس فقط الجوانب البیئیة ولكن أیضا األبعاد األخرى  االعتبار

ضع النتائج و ؛ و مبادئ المسؤولیة المجتمعیةمواتیة لالتنفیذ سیاسات االبتكار في دراسة العقبات والحوافز  -

 .بالنسبة للمؤسسات االقتصادیة الجزائریةفي 

ونشر االبتكارات التي البحث والتطویر الرامیة إلى تعزیز  ممساعدة واضعي السیاسات في جهوده - 

 .االستدامةتنسجم مع متطلبات 

مؤسسات الجزائریة نحو البحث والتطویر في ال أنشطةتوجیه بخصوص مقترحات وتوصیات  وضع -

واألهداف االجتماعیة و البیئیة في  تنافسیةالمزایا الجل تحقیق أمن المسؤولیة المجتمعیة  متطلباتب اإلیفاء

  .نفس الوقت

  الّدراسة منهج: اسابع

 التي یتّبعها الباحث الختبار مةنظّ مُ وال عملیةال في مجموعة الخطوات العلمي البحث منهجیتمّثل     

من أجل الوصول إلى مجموعة من  طبیعة الموضوع وٕاشكالیته،مع ، والذي یجب أن یتماشى الفرضیات

 معالجة موضوع دور وفي دراستنا هذه ول .والنتائج التي یمكن تعمیمها لخدمة البحث العلميالحقائق 

باستخدام  قمنا إدارة االبتكار في تحسین المیزة التنافسیة في ظل احترام مبادئ المسؤولیة المجتمعیة، 

  :المناهج التالیة

م االعتماد على هذا المنهج في هذه الدراسة كونه المنهج األكثر ت :حلیليمنهج الوصفي التّ ال -

لمثل هذا النوع من المواضیع، وذلك من خالل جمع البیانات والمعلومات، تصنیفها، ثم  مالئمة

 تحلیلها بهدف صیاغة الخلفیة النظریة للموضوع؛
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؛ أي في لألطروحة في الجانب التطبیقيالمنهج  اهذتم االعتماد على  :المنهج اإلحصائي -

حتاج إلى األسلوب الكمي من طبیعة الموضوع ت ألن ،كطریقة من طرق البحث الدراسة المیدانیة

  .النتائج والوصول إلىأجل اختبار الفرضیات 

لرسم صورة واضحة وواقعیة عن الظاهرة موضوع بهذه األداة  تم االستعانة: المالحظة العلمیة -

أعمق لما یدور في المؤسسات المدروسة حول العدید من الجوانب الدراسة، والوصول إلى فهم 

  .الموضوعذات الصلة ب

استعانت الباحثة بهذه الوسیلة من خالل اللقاء ببعض المسؤولین في : المقابلة الشخصیة -

المؤسسات المدروسة لتوضیح موضوع الدراسة، واستجوابهم عن طریق طرح األسئلة حول ما 

  .المؤسسات فیما یتعلق بمتغیراتهتقوم به هذه 

  ابقةراسات السّ الدّ : ثامنا

تعددت الدراسات التي تناولت العالقة بین  االبتكار والمیزة التنافسیة ، والدراسات التي تناولت العالقة    

بین المسؤولیة المجتمعیة والمیزة التنافسیة، لذلك سنحاول عرض الدراسات السابقة التي تناولت العالقة 

   : ومن أهمها ،المتغیرات الثالثة مع بعض

  :راسات باللغة العربیةالدّ 

المیزة في تعزیز  وأثرهاالبتكار االخضر "بعنون  )2019(ر رجب ذیاب معاف خزعل،لبصیر خدراسة  - 1

في  جيعة شركات الكرونمو ین في مجلالعام من عینةآلراء  عیةاستطال دراسة: نافسیة المستدامةالت

  ).جامعة العراق -في مجلة العلوم االقتصادیة واإلداریة  علمي نشر مقال( ."وككرك

والمیزة ) في المنتجات والخدمات( األخضرتشخیص وتحلیل العالقة بین االبتكار تمثلت الدراسة في 

عكس التنافسیة المستدامة في مجموعة شركات الكرونجي في العراق، تم من خاللها وضع نموج افتراضي ی

البیانات والمعلومات ، كأداة رئیسیة لجمع  والتأثیر بین متغیراته، واعتمدت على االستبیان طبیعة العالقة

. (spss.v.24)عامال في المجموعة، وجرى اختبارها باستعمال برنامج  )94(على عینة قوامها  تم توزیعه

یرتبط ویؤثر معنویا في المیزة  األخضرمجموعة من االستنتاجات أهمها أن االبتكار  إلىتوصلت الدراسة 

قدمت . في المنتجات األخضرفي المیزة لبعد االبتكار  األكبرمستدامة، وكان نصیب التأثیر لالتنافسیة ا

من  األخضرالمبحوثة باالبتكار  المجموعة إدارةأهمها ضرورة اهتمام  الدراسة مجموعة من التوصیات،
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ة المفاهیم والمعاییر التي تخدم التوجه البیئي، لكونه أصبح دورات تدریبیة للتعرف على أهمی إقامةخالل 

  .للمؤسسة معیارا من معاییر تحقیق المیزة التنافسیة المستدامة

 –االبتكار والتنافسیة المستدیمة " بعنوان )  2016/2017(السنة الجامعیة دراسة رحال سالف في  -2

خصص علوم التسییر، جامعة محمد تأطروحة دكتوراه علوم،  ( .-راكطدراسة حالة مجموعة سونا

  .)خیضر،بسكرة ، الجزائر

تناولت الدراسة مساهمة االبتكار في تعزیز التنافسیة المستدیمة للمؤسسة، تم قیاس االبتكار من 

ة للعاملین وللشركاء الخارجیین، الروابط بین الخط اإلبداعیةمساهمة المبادرات : خالل ثمان أبعاد هي

 تیجیة االبتكار، إدارة المعرفة، مستو أداءار الثقافة المرتبطة باالبتكار، إستاالبتكار،  وٕادارة اإلستراتیجیة

إدارة البحث والتطویر، استراتیجیات إدارة الموارد البشریة المبدعة والخصائص التنظیمیة التي تسهل 

األفق والفرص على المد الطویل، : وتم قیاس التنافسیة المستدیمة من خالل أربعة أبعاد. سیرورة االبتكار

لدولي، مردودیة كافیة من أجل على السلم الدولي، المیزة التنافسیة على السلم ا اإلستراتیجیةالقدرة 

  .استدامة النمو وانتهاز فرص مستقبلیة

تم استخدام المنهج الكیفي  ؛المنهجین الكیفي والكميعلى عتماد في جمع البیانات األولیة التم ا

لتشخیص قدرات المؤسسة بواسطة تحلیل المضمون والتحلیل اإلحصائي، واستخدام المنهج الكمي لتقییم 

ستبیان، وذلك بهدف اختبار فرضیات الار للمؤسسة من وجهة نظر اإلطارات بواسطة اقدرات االبتك

بعد تحلیل البیانات الكمیة  .االعتماد على المقابالت والمالحظة لدعم تفسیر النتائج كما تم. الدراسة

 توصلت النتائج إلى أن االبتكار یساهم في تعزیز التنافسیة .SPSSباستخدام البرنامج اإلحصائي 

االبتكار، والخصائص التنظیمیة التي  وٕادارة الروابط القویة بین الخطة اإلستراتیجیة المستدیمة من خالل

متوسط،  ىاالبتكار، إدارة المعرفة بمستو  إستراتیجیةتسهل سیرورة االبتكار، الثقافة المرتبطة باالبتكار، 

 ومساهمة

تراتیجیات إدارة الموارد البشریة المبدعة وأداء للعاملین وللشركاء الخارجیین، اس اإلبداعیةالمبادرات 

  .أقل ىوالتطویر بمستو  البحث
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  :األجنبیةالدراسات باللغات 

 ماي (، Ayankeng Godlove Nkemkiafu  ،Nkiendem Felix ،Nchitu Polycarpe Asahدراسة - 3

 Innovation Practices For" . "ممارسات االبتكار من أجل میزة تنافسیة مستدامة" ، بعنوان )  2019

Sustainable Competitive Advantage"    )في مجلة علمي نشر  مقال   European Journal Of 

Business & Innovation Research, uk(  

تم جمع البیانات من . بتكار على المیزة التنافسیة المستدامةاالركزت الدراسة على  تأثیر عملیة 

الخدمات ، دة هي عملیة إنتاج المنتجاتمتعكانت المتغیرات الم. ة الكامیرونجمهوریشركات التصنیع في 

التوزیع كقواعد لتعزیز المیزة التنافسیة في  بتكارالفي إدارة عالقات العمالء وا ممارسات ابتكار، المبتكرة 

ا الموظفین والنمو تم قیاس المیزة التنافسیة المستدامة من خالل حصة العمالء في السوق ورض. المستدامة

ورضا الموظفین  والنمو  ة انحدارات متعددة لرضا العمالء على سلسلة من ثالث دتم االعتما. المستدام

 تأظهر . لعملیة االبتكار والتوزیع اإلستراتیجیةالمستدام على المتغیرات التوضیحیة التي تحدد الممارسات 

ات لمؤسسجل تحقیق المیزة التنافسیة المستدامة في افي تطبیق ممارسات االبتكار من أ اانخفاض النتائج 

 یها، كما یتعین علهافی بداعاإلتنفیذ ممارسات االبتكار في عالقات العمالء و یها علیتعین  هأنو . المدروسة

كما أظهرت النتائج أن بعض الشركات تكافح من أجل فكرة . ابیئیً  إنتاج المنتجات والخدمات المبتكرة

بعض النصائح من الخبراء لمعرفة  إلىنها بحاجة أو . إنتاج المنتجات المبتكرة بیئیااالستدامة وعملیة 

  .الطریق الصحیح

هل یؤثر االبتكار على المسؤولیة " بعنوان،  )Rui Shen ،Yi Tang ،Ying Zhang )2016دراسة - 4

 ," ?Does Firm Innov Ation Affect Corporate Social Responsibility".  "االجتماعیة للشركات؟

 )..USA    Harvard Business Schoolعةأوراق عمل  جام(

شركة  3131جتمعیة  باستخدام عینة من مالقة بین االبتكار والمسؤولیة الركزت الدراسة على الع

 المتغیر اآللي  أسلوبتمت الدراسة باالعتماد على  ، 2011إلى  2001أمریكیة مدرجة في البورصة من 

)IV(  ن الكثیر من إأمین دعم أكبر ألصحاب  المصلحة فوصلت الدراسة إلى  أنه لت .الختبار الفرضیات

 الخاصة تهامصلحهدف تحقیق عیة  بجتممأكبر في أنشطة المسؤولیة ال الشركات المبتكرة تشارك بشكل

في الشركات ذات  التأثیر أقوى كذلككان . لالستدامة وحسن النیةمنها مسبقة الشارة رغم اإل،  فقط
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الشركات ذات  أن ، نتج عن الدراسة كذلك. أو التي تعمل في بیئة أقل صعوبة/ المخاطر العالیة و 

  .جتمعیةمالمسؤولیة الفوائد مالیة أكبر من أنشطة تجني االبتكار العالي 

وابتكار المسؤولیة االجتماعیة " بعنوان  ،)Ganesh Iyer& David A. Soberman  )2015  دراسة- 5

   مجلةعلمي نشر في مقال (  "Social Responsibility and Product Innovation" ."المنتجات

forthcoming Marketing Science.(  

تستثمر في تطویر منتجات مسؤولة  مؤسساتال التي تجعلفز واالحركزت الدراسة على معرفة 

. التفضیالت االقتصادیة واالجتماعیة للمستهلكینبمن خالل ربط قرارات البحث والتطویر ، وذلك اجتماعًیا

لمنتج ل ةاالقتصادی لقیمةالمستهلكین تفضیالت تتعلق بالمسؤولیة االجتماعیة باإلضافة إلى وافترضت بأن ل

 مهمةفهي تتحمل تكالیف  ،میزانتالتفضیالت المتعلقة بالمسؤولیة االجتماعیة لها بعدان م. االستهالك عند

مع  لتفاعالتأتي من  ا تفضیالت مقارنة اجتماعیةولدیها أیضً  ،ى من الناحیة البیئیةالستهالك منتج أدن

 .المستهلكین اآلخرین

عندما تكون القیمة االقتصادیة للمنتج منخفضة نسبًیا ، تؤدي الزیادات في نه أ إلىتوصلت الدراسة  

في المقابل ، عندما تكون القیمة . ربتكاتأثیرات المقارنة االجتماعیة إلى انخفاض مستویات نشاط اال

 ارتفاع مستویاتاالقتصادیة للمنتج مرتفعة نسبًیا ، تؤدي الزیادات في تأثیرات المقارنة االجتماعیة إلى 

 مؤسسةالعالقة مدفوع بكیفیة تأثیر المقارنة االجتماعیة على قدرة الهذه إن االنعكاس في . ربتكاالنشاط اال

أیًضا إلى أن الزیادات في تكالیف  تشیر الدراسة . بتكارالیة الناتجة عن اقیمة اإلضافعلى التقاط ال

ت إلى زیادة االستثمارات في االبتكارات المسؤولة اجتماعیًا في مجموعة مؤسسادفع التالمقارنة االجتماعیة 

على تخفیف  تعمل منافع المقارنة االجتماعیةو  .مزایا المقارنة االجتماعیة لالستفادة مناألسواق  فيأوسع 

  .ةة بینما تكثف تكالیف المقارنة االجتماعیة المنافسة السعریّ المنافسة السعریّ 

ات تحتاج إلى تقییم العدید من العوامل عندما تنخرط في البحث مؤسسأن ال إلى أیضاتوصلت الدراسة 

  . والتطویر لتطویر منتجات مسؤولة اجتماعًیا
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خلق میزة تنافسیة من خالل "بعنوان  ،)Baltazar Herrera )2014 و Maria Elena  دراسة  - 6

 Creating competitive advantage" .1" إضفاء الطابع المؤسسي على االبتكار االجتماعي للشركات 

by institutionalizing corporate social innovation" .  ) مقال علمي نشر فيJournal of Business 

Research(  

دراسات الحالة  استخدمت، و لتطویر نظریة أولیة االبتكار االجتماعي  یاتأدبعلى ركزت الدراسة 

االبتكارات  فإنالدراسة  حسب .لبناء إطار یصف العوامل التي تؤدي إلى نجاح االبتكار االجتماعي 

المواءمة : عناصر تنظیمیة على ثالثةتعتمد . االجتماعیة التي تخلق قیمة اجتماعیة ومیزة تنافسیة

تعمل العناصر المؤسسیة الثالثة على تمكین . اإلستراتیجیة ، العناصر المؤسسیة ، والوضوح في النیة

إشراك أصحاب المصلحة ، والهیاكل والعملیات التشغیلیة ، والثقافة  االبتكار االجتماعي منعملیات 

وصلت إلى أن دمج االبتكار االجتماعي في و  ،3Mو  Intelقدمت الدراسة حالة كل من  .التنظیمیة

والعملیات یخلق فرًصا للمشاركة المشتركة ، وبالتالي یخلق قیمة مشتركة ویعزز المیزة  اإلستراتیجیة

  . التنافسیة

المسؤولیة "بعنوان  ،)Gjilnaipe Bexheti  )2013 وSelma Kurtishib و Gadaf Rexhepiaدراسة - 7

 Corporate Social Responsibility (CSR)""االجتماعیة للشركات واالبتكار محركات نمو األعمال؟

and Innovation The drivers of business growth?"  ) ملتقىمداخلة في International Conference 

on Technology and Innovation Management, South East European University ,Macedonia.(  

واالبتكار ، بدًءا  عیةاجتمالمسؤولیة االالرئیسیة المتعلقة بنظام  اضیعتحلیل أربعة المو الدراسة ب قامت

التركیز على  ثمشیر إلى ابتكار المنتجات لغرض اجتماعي ، الذي یمن االبتكار االجتماعي المؤسسي ؛ 

تحلیل و . )Base of the Pyramid  )BOPالذي یركز على السوق منخفضة الدخل   ؛البتكار االجتماعيا

للتغییر في المجتمع  واغتنام الفرص التي یفوتها اآلخرون   یلألنها تعمل كوك ؛ریادة األعمال االجتماعیة

ر البیئي إلى أهمیة االبتكا أشارتكما  .جدیدة ، وٕایجاد حلول لتغییر المجتمع نحو األفضل أسالیبوابتكار 

 .وصف المنتجات والعملیات التي تساهم في التنمیة المستدامةإلى هدف یكنظام جدید 

االبتكار بطریقة ضمنیة التي تشارك في القدرة التنافسیة المسؤولیة االجتماعیة أن  إلىتوصلت الدراسة 

تسعى باستمرار إلى إنشاء  التيت مؤسسالبالنسبة لو . للمنافسة كون أحد المحركات الرئیسیةتأن یمكن 

عندما لهذا الهدف خالقي األطار اإلالمسؤولیة االجتماعیة هي تعتبر  ،سلع وخدمات تنافسیة جدیدة
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ات من تطویر طرق مبتكرة لخلق مؤسسمّكن التنها حیث أ .بشكل استراتیجي ستخدم بشكل صحیح وتُ 

في صدارة  وتساعد في بقائها ،أكثر كفاءة في استخدام المواردقیمة وطرق جدیدة للعملیات التي قد تكون ال

 .على المدى الطویل  ةالمنافس

المسؤولیة االجتماعیة للشركات، :" بعنوان  )Mariana Cristina GANESCU )2012دراسة  - 8

 Corporate social responsibility, a strategy to" المستدامة إلنشاء وتعزیز األعمال إستراتیجیة

create and consolidate sustainable businesses"   

  ).Theoretical and Applied Economics, Romania مقال علمي نشر في مجلة( 

شركة  )13(على تأثیر استراتیجیات المسؤولیة االجتماعیة على األعمال المستدامة في  الدراسة ركزت

أظهرت نتائج الدراسة أن استراتیجیات االستدامة المؤسسیة ،  عاملة في قطاع لصناعة السیارات في أوربا

تي تم التوصل الیشیر تحلیل البیانات و . یمكن أن تتأثر بشكل كبیر باستراتیجیات المسؤولیة االجتماعیة

للمسؤولیة  اإلستراتیجیةالشركات العاملة في صناعة السیارات األوروبیة تدرك األهمیة  إلى أن  إلیها 

 .یمكن أن تخلق األعمال المستدامة وتعززهاالتي االجتماعیة 

: ، هيالمستدامة لمشاركة في بناء األعماللتراتیجیات المسؤولیة االجتماعیة عدد من اس تم اختیار

االستراتیجیات المسؤولة عن سلسلة التوزیع واإلمداد،  االستراتیجیات االجتماعیة ، االستراتیجیات البیئیة ،

لحصول على قیمة اة ، استراتیجیات لخلق میزة تنافسیة واستراتیجیات مؤسساستراتیجیات بناء صورة ال

: ، فإن االستراتیجیات هي من قیم االستدامة ودرجة تنفیذها ؤسسةاعتماًدا على موقف الم. مضافة 

اختیار وتنفیذ استراتیجیات المسؤولیة االجتماعیة المناسبة أمًرا مهًما  عتبروی .هجومیةدفاعیة ، تفاعلیة و 

على مستوى  ؛المستدامة على عدة مستویات ل إنشاء وتعزیز األعمالمن خال ،في تحقیق القیمة المضافة

وردین والمجتمعات والمنظمات غیر الحكومیة والشركاء المستثمرین والعمالء والم(أصحاب المصلحة 

 ،)والسمعة والعالمة  والمبیعات ورأس المال الفكري) حصة السوق(، على المستوى التنظیمي ) والموزعین

 .وعلى المستوى البیئي
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 Isabel-Marı ´a وJose´ Manuel Prado-Lorenzo و Isabel Gallego-A´ lvarez دراسة- 9

Garcı´a-Sa´nchez  )2011(  نظریة قائمة على : المسؤولیة االجتماعیة للشركات واالبتكار" بعنوان

   " Corporate social responsibility and innovation: a resource-based theory"".الموارد

  ).Spain  - Management Decision journal  مقال علمي نشر في مجلة(

ًقا تحلیل العالقة ثنائیة االتجاه بین ممارسات المسؤولیة االجتماعیة واالبتكار وف إلىهدفت الدراسة 

ات التي لدیها استثمارات في البحث مؤسسالمن عینة  باالعتماد على للنظریة القائمة على الموارد

 األولالنموذج ي االتجاه ، نموذج ثنائ حددت الدراسة .في جمیع أنحاء العالم  2007-2003والتطویر للفترة 

ة مؤسسوقطاع النشاط وحجم ال ممارسات المسؤولیة االجتماعیةضمن فة وظیاالبتكار  ن فیهیكو 

االبتكار وقطاع  فيتكون فیه ممارسات المسؤولیة االجتماعیة للشركات دالة  الثانيونموذج  .والمخاطر

 .ة والمخاطرمؤسسالنشاط وحجم ال

ومع ذلك ، فإن . ین سلبیةأن العالقة ثنائیة االتجاه بین القرارین االستراتیجی ظهر نتائج كال النموذجینأ

ات المدرجة في مؤشر داو جونز لالستدامة على مؤسسستدامة التي تمارسها تلك الالممارسات اتأثیر 

ته ث سنوات إلظهار قیموقد وجد أیًضا أن هذا النوع من االستثمار یستغرق ثال.  قلیلة ةالجهود المبتكر 

ممارسات المسؤولیة االجتماعیة وأن العالقة بین االبتكار وممارسات المسؤولیة االجتماعیة   منالمضافة 

  .تختلف من قطاع آلخر

 .ارات المرتبطة بمواضیع االستدامةال تنفذ االبتك ةعام صفةب مؤسساتإلى أن الدراسة هذه النتائج تشیر 

  .تمؤسسایوجد عدم توافق بین االستثمار في البحث والتطویر وتشجیع السلوك المستدام لل كما

المسؤولیة االجتماعیة "بعنوان  )Luciano Barin Cruz  )2010  و Dirk Michael Boeheدراسة -10

 ,Corporate Social Responsibility"  ".للشركات ، واستراتیجیة تمایز المنتجات وأداء الصادرات

Product Differentiation Strategy and Export Performance" )مقال علمي نشر في, Springer , 
germany   Journal of Business Ethics(  

تساهم في تمایز المنتجات في أسواق التصدیر وبالتالي  ةاالجتماعیأن المسؤولیة  الدراسة أظهرت

  252على عینة تتكون من استبیان استقصائي  باستخدام فرضیةهذه ال تم اختبار. تحسین أداء التصدیر

تم استخدام نمذجة المعادالت الهیكلیة الختبار فرضیات و وكبیر الحجم ، متوسط  ،ةر مصدّ  ةبرازیلیمؤسسة 

 في  تمایزالأفضل من  كانداء الصادرات أل نتائج أن تمایز منتجات المسؤولة اجتماعیاأكدت ال. الدراسة

على أداء ا ز منتجات المسؤولیة اجتماعیالتأثیر اإلیجابي والمهم لتمییوأن . وابتكار المنتجات جودة

  . من عملیة التصدیر البلدان المستهدفة) البلدان النامیة مقابل المتقدمة(الصادرات یتوقف على عدد ونوع 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-010-0613-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-010-0613-z
https://link.springer.com/journal/10551
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  تحدید موقع الّدراسة الحالیة من الّدراسات الّسابقة: تاسعا 

نتائج ومعارف  منباحث فیه الینطلق الذي بما أّن البحث العلمي یقوم على مبدأ الّتراكم المعرفي    

العربیة واألجنبیة لمعرفة العناصر التي لم یتم السابقة سابقة، قمنا باالّطالع على بعض الّدراسات 

 والوقوف علىیقها، مقارنة الّنتائج التي نرید الوصول إلیها مع من سبقنا في تحقو  ،التطّرق إلیها

  :والتي یمكن عرضها في الّنقاط التّالیة ،بین الّدراسات السابقة ودراستنا الحالیة الموجودة االختالفات

، أمریكاتمت الدراسات الّسابقة في بیئات خارجیة مختلفة مثل العراق، : من حیث بیئة العمل -  

  البیئة الجزائریة؛، بینما دراستنا ستتم في الكامیرونأوربا،البرازیل، 

وكما سبق وأن ذكرنا فإننا اعتمدنا على المنهج  ،فیما یتعّلق ببحثنا: من حیث منهجیة الّدراسة -  

الوصفي التحلیلي في الجانب النظري، والمنهج اإلحصائي في الجانب التطبیقي، بینما هذه الدراسات 

 هج بینما اختلف البعض باعتمادهم علىالتي تم االعتماد علیها فهناك من اشترك معنا في نوعیة المن

  .الستنتاجياالكمي، المنهج الكیفي ومنهج  المنهج أخرى مثل جمناه

تشترك هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة التي ربطت بین إدارة : من حیث أهداف الّدراسة -  

االبتكار، المیزة التنافسیة والمسؤولیة المجتمعیة، إال أّنها تختلف معهم من حیث المتغیرات الجزئیة، 

 .الذي یشكل جزءا من االبتكار في إطار المسؤولیة المجتمعیة  األخضرر ات االبتكلتناو  األولىفالدراسة 

؛ تمثلت ممارسات االبتكار  ممارسات االبتكار من أجل میزة تنافسیة مستدامة تناولت فالدراسة الثانیة أما 

وتم  في إدارة عالقات العمالء واالبتكار التوزیع، في عملیة إنتاج المنتجات والخدمات المبتكرة واالبتكار

السوق ورضا الموظفین والنمو المستدام قیاس المیزة التنافسیة المستدامة من خالل حصة العمالء في 

بتكار على االعلى  تأثیر عملیة ركزت الدراسة الثالثة  .الذي یتحقق بواسطة  تسویق منتجات مبتكرة بیئیا

  .المیزة التنافسیة المستدامة من خالل حصة العمالء في السوق ورضا الموظفین والنمو المستدام

بالنسبة یة لمجتمعالمسؤولیة ا في أنشطةالبتكار من اق فوائد مالیة تحقی إمكانیة  رابعةتناولت الدراسة ال

ات تستثمر في تطویر مؤسسالحوافز التي تجعل ال الخامسةوتناولت الدراسة  .للشركات عالیة المخاطرة 

تناولت الدراسة  .على التفضیالت االقتصادیة واالجتماعیة للمستهلكین منتجات مسئولة اجتماعًیا، بناءً 

وركزت  ؛خلق میزة تنافسیة من خالل إضفاء الطابع المؤسسي على االبتكار االجتماعية كیفیة سادسال

  .على االبتكار االجتماعي في محاولة لتطویر نظریة أولیة حوله

 المحرك التي تعتبر األخیرهذه  یة واالبتكار بنمو األعمال،مجتمعالة المسؤولیة بعربطت الدراسة السا 

  .وبقاء المؤسسات في صدارة المنافسة على المدى الطویل  ،للمنافسة الرئیسي
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  تمثلت ؛على األعمال المستدامةمجتمعیة على تأثیر استراتیجیات المسؤولیة ال الثامنةركزت الدراسة 

بناء صورة الشركة،  في إستراتیجیةالمیزة التنافسیة  علىالتي تؤثر  مجتمعیةاستراتیجیات المسؤولیة ال

   .لحصول على قیمة مضافةالق میزة تنافسیة واستراتیجیات استراتیجیات لخو 

ة واالبتكار بالنظریة القائمة على الموارد التي تعتبر مجتمعیالمسؤولیة ال تاسعةفي حین ربطت الدراسة ال

یة بتمایز المنتجات بالنسبة مجتمعالمسؤولیة ال عاشرةوربطت الدراسة ال .من أبرز مصادر المیزة التنافسیة

  .للمؤسسات المصدرة

دارة المعرفة إمتطلبات إدارة االبتكار التي تتمثل في ثقافة االبتكار،  أهمعلى  تركز بالنسبة لدراستنا 

من خالل أبعادها  لمیزة التنافسیةا توتناول .االبتكار وٕاستراتیجیةهمیة وضع أوتوفر قدرات االبتكار و 

وفیما یتعلق بالمسؤولیة . االستجابة وسمعة المؤسسة، سرعة جودةالتحسین المتمثلة في تقلیل التكلفة، 

اجتماعي، الحفاظ  االلتزاماقتصادي،  بعدال(نموذج القاعدة الثالثیة  في  صر مبادئهاالمجتمعیة فتم ح

أساسا  تكوینهفي  یعتمد، الذي یعتبر أحدث النماذج في دراسة المسؤولیة المجتمعیة والذي )على البیئة

  .على مبادئ االستدامة

  تقسیم البحث: اعاشر 

فصول، ثالثة فصول ُخّصصت للجزء النظري  خمسةوضوع بحثنا قمنا بتقسیمه إلى بهدف اإللمام بم   

 : للجزء التطبیقي كما یلي ینوفصل

  إدارة االبتكار في المؤسسة: الفصل األول

االبتكار، من خالل استعراض أهم المفاهیم المتعلقة بإدارة من الفصل حاولنا في المبحث األول 

كما ركزنا على أهم خصائصه التي جاءت  .تسلیط الضوء على مفهوم االبتكار وأهمیته وأبرز تصنیفاته

تطرقنا كذلك إلى المصطلحات ذات الصلة به، والتي تتمثل في االختراع ، اإلبداع،  . في أدبیات األعمال

طرقنا في المبحث الثاني إلى موضوع إدارة ت  .ریادة األعمال االكتشاف البحث والتطویر ، التصمیم و

االبتكار ؛ تناولنا  أهدافها ومهامها، وتطرقنا إلى أبرز مبررات إدارة االبتكار المتمثلة في االستغالل 

األمثل للفرص و ضمان تحقیق التكامل من خالل دمجه في عملیات المؤسسة، كما تطرقنا إلى أهم 

 .ي أدبیات األعمالمتطلبات إدارة االبتكار التي جاءت ف

إلى  االبتكارات المغلقة استعرضنا في المبحث الثالث مختلف نماذج إدارة االبتكار التي انتقلت من

ع یر اإدارة مش تطرقنا  في المبحث األخیر إلى موضوعو  .الخارجیین الشركاء علىالمفتوحة النماذج 
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 .عن طریق إدارة حافظة المشاریع االبتكارموازنة مجموعة من مشاریع حیث تناولنا كیفیة . االبتكار

 .لعملیةللتحلیل الخطوات المختلفة من خالل  عملیة إدارة المشاریع المبتكرة وعرض

  دارة االبتكار والمیزة التنافسیة للمؤسسةإ: الفصل الثاني

العوامل  وأهم أهم المفاهیم المتعلقة بالمیزة التنافسیة للمؤسسة،من الفصل تناولنا في المبحث األول 

اإلستراتیجیات التنافسیة التي  إلى وتطرقنا في المبحث الثاني. اعلیهالتي تساعد على تحقیقها والمحافظة 

   .ركیزالتّ  مایز والتّ ، قیادة التكلفة  ، والمتمثلة في  M. Porterحددها 

أن یحدث وكیف یمكن . حاولنا في المبحث الثالث إبراز العالقة الموجودة بین االبتكار والمیزة التنافسیة

تطرقنا كذلك في هذا المبحث إلى أهم محركات االبتكار . ةمؤسسقیمة للالاالبتكار في أي نشاط یخلق 

الموارد البشریة،  التعلم التنظیمي، االبتكار في تأثیرو تحلیل العالقة التي تدعم المیزة التنافسیة من خالل 

  .للمؤسسةتطویر المیزة التنافسیة  على الثقافة التنظیمیة ونموذج األعمال

  إدارة االبتكار والمسؤولیة المجتمعیة للمؤسسة: الفصل الثالث

، وأهم ونماذج تطبیقها تناولنا في المبحث األول أهم المفاهیم المتعلقة بالمسؤولیة المجتمعیة 

ضعت لمرافقة وتقییم أهم المعاییر والمواصفات الدولیة التي وُ و المبادرات الدولیة التي أرست مبادئها، 

المیزة التنافسیة، من خالل تطرقنا في المبحث الثاني إلى العالقة بین المسؤولیة المجتمعیة . تطبیقها

یات التنافسیة مع إمكانیة تطبیقها التطرق إلى دورها في تحسین القدرة التنافسیة ودعم االستراتیج

تناولنا في المبحث الثالث أهمیة دمج المسؤولیة المجتمعیة في أنشطة . كإستراتیجیة تنافسیة بحد ذاتها

التي وٕادارة االبتكار وعالقات أصحاب المصلحة،  المجتمعیةالتفاعل بین المسؤولیة  وكیفیة االبتكار،

كما تطرقنا إلى أهم معاییر نظم  .البتكارلقیمة الفي شبكات  عیةالمجتممهمة لدمج المسؤولیة  تعتبر جد

اإلیفاء بمتطلبات المسؤولیة المجتمعیة من أجل تحسین األداء البیئي  علىاإلدارة التي تساعد االبتكار 

  .واالجتماعي للمؤسسة

  اإلطار المنهجي للدراسة المیدانیة: الفصل الرابع

خصصنا هذا الفصل الستعراض اإلطار المنهجي للدراسة المیدانیة التي تناقش العالقة بین متغیرات 

  .في واقع بعض المؤسسات االقتصادیة الجزائریةالدراسة 

تطرقنا في المبحث األول إلى استعراض منهج ونموذج الدراسة وأدوات جمع البیانات والمعلومات ذات 

لثاني إلى مختلف أسالیب التحلیل اإلحصائي المستعملة في دراسة محاور تطرقنا في المبحث ا  .الصلة



عامة مقدمة  

 

  ظ
 

والمؤسسات المدروسة ومبررات اختیارها،  األخیر للتعریف بمجتمع الدراسة وخصصنا المبحث. االستبیان 

  .ومجاالت الدراسة المیدانیة المتمثلة في كل من المجال الجغرافي والزمني والمجال البشري

  عرض وتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة واستعراض أهم النتائج واختبار الفرضیات: الفصل الخامس

في المبحث األول تحلیل نتائج الدراسة اإلحصائیة، وقمنا بدعمها ببعض المعلومات التي  حاولنا 

تحصلنا علیها من خالل المقابالت التي تم إجراؤها مع عدة مسؤولین في المؤسسات محل الدراسة، 

وخصصنا المبحث  .ومعلومات تحصلنا علیها من خالل المواقع االلكترونیة الرسمیة لهذه المؤسسات

بحث، باالعتماد على بعض األدوات اإلحصائیة كنموذج اللثاني الختبار الفرضیات التي قام علیها ا

كما  .Andrew F. Hayesلـ   PROCESS V3.4.1  الوسیط البسیطاالنحدار البسیط والمتعدد، ونموذج  

تطرقنا إلیها في هذه  مدى توافق نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج الدراسات السابقة التيناقشنا في األخیر 

  .المقدمة



 

 

 

 

 

 

 

  القسم النظري 



 

 

 

  : األّولالفصل 

إدارة االبتكار 

  في المؤسسة
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 :هیدـــــتم

إن لم یكن في الواقع أكثر المتطلبات  -ُیعلن االبتكار على نطاق واسع كواحد من أهم المتطلبات 

. بأكملها في ظل الظروف المعاصرة تقتصادیاالوالخاص وامؤسسات القطاع العام للبالنسبة  - حیویة 

واحدة . ألمربا یعترفونفي العالم الحكومات، االقتصادیون، أساتذة األعمال والعدید من المجالس العلیا 

وربما حتى الطریقة الوحیدة  اسیة هي أنه في االقتصاد العالمي الطریقة الرئیسیة من أكثر الحجج األس

وعملیات  ،أفضلو هو البحث عن منتجات جدیدة  لنامیةاو المتقدمة  تاالقتصادیاالتي یمكن أن تتنافس بها 

یري سممن ، ُیطلب لهذا اإلصرار استجابة. "البتكارا" االعتماد على دقوبعبارة أ ؛جدیدة وأفضل

ضبط و تخصیص الموارد التي تتعلق بولویات األإعادة ترتیب من أجل  ات التصرف بطرق مختلفةؤسسالم

الرد بعدة و  اون في جمیع أنحاء سلسلة القیمة لتعوا حاولة تغییر الثقافات التنظیمیة مو  األشكال التنظیمیة

  .في المؤسسة " إدارة االبتكار"وبعبارة أدق التركیز على  ؛طرق أخرى تعتبر مناسبة

من خالل في المؤسسة  دارة االبتكارالنظري إل اإلطارإلى سوف نتطرق في هذا الفصل  ذلك؛على  بناءً 

  :التالیةالمباحث 

 البتكار  لدخل  م: المبحث األول -

 إدارة االبتكار   أساسيات: المبحث الثاني -

 نماذج االبتكار: المبحث الثالث -

  مشاريع االبتكارمحفظة و إدارة   :المبحث الرابع -
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 البتكارلمدخل : األولالمبحث 

ولكن ال . للمؤسسةتنافسیة المیزة لمصدر رئیسي لوأنه  یمكن النظر إلى االبتكار على أنه بناء معقد

 هو ما یحدد الترابط بین االبتكار وعوامل أخرى معقدة .یوجد عامل نجاح واحد لالبتكار وٕادارة االبتكار

وجي، وتوجهات السوق وقدرات نجاح االبتكار، مثل اإلنفاق على البحث والتطویر، والتقدم التكنول

 .یتم تحدیدهأو األفراد إلى االبتكار أو كیف  ؤسساتاآلخر هو كیف تنظر الم امل النجاحع .ةؤسسالم

المصطلحات مختلف ٕالى ،أنواعه وخصائصه، و  االبتكار فهوملذلك ، من المهم إلقاء بعض الضوء على م

 .ذات الصلة به

   االبتكارمفهوم : األولالمطلب 

، أهدافه، أهمیته   متعلقة بهبعض التعاریف ال إلىیمكن تناول مفهوم االبتكار من خالل التطرق 

  .ومختلف أنواعه

 تعریف االبتكار: أوال

تعریف لكما أن  .لهألنه ال یوجد تعریف واحد  ،لیس من السهل إعطاء تعریف واضح لالبتكار

غالًبا ما و  .)الصناعة والمنظمات(الممارسة  ومن ناحیة) العلوم(النظریة من الناحیة االبتكار أهمیة 

من ناحیة توجد تعریفات مختلفة لالبتكار  لذلك . لتحدید االبتكار متعدد أسالیبتستخدم النظریة والممارسة 

  .إلیها في هذا العنصرسوف نتطرق الممارسة 

جدید لحل  "تقني"یمكن وصف االختراع بأنه اكتشاف  ؛"االختراع"و" االبتكار"في البدایة یجب التمییز بین 

 . تعد االختراعات خطوة أولیة نحو ابتكار قابل للتسویق لك لذ. معینة مشكلة

أو اقتصادي أو تنظیمي من نوع تقني مشكلة لحل جدیدة "على هذه الخلفیة، یمكن تعریف االبتكار بأنه 

یمكن اعتبار تحویل االختراع إلى منتج  لذا. 1"ات أو في السوقمؤسس، یتم تحقیقه في الأو اجتماعي

 .أنه ابتكار) قابل للتسویق(

تنفیذ وتحقیق منتجات جدیدة، وصفات  "االبتكار على أنه ) Schumpeter  1934)  ،1942یصف 

، وهیاكل تنظیمیة ، وتطویر أسواق جدیدةجدیدة للمنتجات الناجحة الموجودة بالفعل، وأسالیب إنتاج جدیدة

التدمیر الخالق لما هو "، فإن االبتكار هو  Schumpeter ـ لووفًقا . " الشراءللبیع و  دیدةججدیدة أو طرق 

، أجنبیة أو محلیة، جدیدة فتح أسواق " بأنهایمكن تعریف عملیة التدمیر الخالق ،  "موجود من قبل

                                                           
1Carolina Machado J. Paulo Davim , Management And Engineering Innovation, Iste Ltd And John Wiley & 
Sons , UK and USA, 2013, p.71. 
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خلق واحد یُ القدیم و  ردمَّ یُ ( 1حدث ثورة في البنیة االقتصادیة باستمرارالذي یالتطویر التنظیمي ٕاحداث و 

 .)جدید باستمرار

 االبتكار هو تنفیذ منتج جدید "، فإن  OECDالتنمیة االقتصادیة التعاون و  لمنظمة أوسلو وفًقا لدلیل

أو طریقة تنظیمیة جدیدة في  أو عملیة  أو طریقة تسویق جدیدة )  سلعة أو خدمة(محسن بشكل كبیر  أو

  .2 "ممارسات األعمال ، أو تنظیم مكان العمل أو العالقات الخارجیة 

من المهم مالحظة أنه  كذلك. Schumpeterیغطي هذا التعریف الواسع الجوانب الرئیسیة التي قدمها  

 بتكارات الداخلیةلكن أیًضا االو أهمیة  التي لها) المتعلقة بالسوق(لیس فقط االبتكارات الخارجیة 

   ).التنظیمیة(

األداة "  هأنجانب التنظیمي أیضا من خالل تعریفه لالبتكار على على  )Drucker )1985یشدد 

من الممكن أن یظهر كنظام و . الستخدام التغییر كفرصة لنشاط أو خدمة مختلفة الخاصة لرجال األعمال

من وجهة نظر تنظیمیة ، قد یؤدي اعتماد االبتكار إلى تحسین الكفاءة التشغیلیة  3.ممارسةك وأللتعلم 

ت في بیئة عمل دینامیكیة مؤسسالل مرالمست طورومرونة تضمن الت  جدیدةخلق ممارسات عمل و 

 .متغیرةو 

ابتكارات ، ابتكارات العملیات، أیًضا على ابتكارات المنتجات" اراالبتك"یمكن أن یشتمل مصطلح 

 .4السوق واالبتكارات التنظیمیة باإلضافة إلى االبتكارات االجتماعیة و الثقافیة

ُیعّرف االبتكار فیما یتعلق ببیئة  و ،المؤسسات تبتكر في نماذج وقنوات األعمالأن   Arregerیرى 

یقوم على نتائج  ،)المؤسسةمثل (نظام اجتماعي لتغییر كبیر في الوضع الراهن "على أنه  )أصله (ظهوره 

أو غیر مباشر داخل / ن مباشر ویتحسإحداث ویهدف إلى  ،جدیدة أو سلوك اجتماعي أو مواد أو آالت

االعتبار سیاق اجتماعي من حیث  أن نأخذ في یجبحسب هذین التعریفین،   .5"النظام أو خارجه

نه عملیة اجتماعیة ولیس على المستوى المؤسسي، یجب النظر إلى االبتكار على أف .االبتكار مستخدمي

ألن الهدف . همستخدمیعلى ت و ؤسساوهذا یسمح بتقدیر تأثیره على هیكل وٕاجراءات الم. اكتشاًفا علمًیا

  . ؤسسات والمجتمع ككلهو خلق القیمة المضافة والتأثیر اإلیجابي على تشغیل وتطویر الم منه

                                                           
1 John Storey & Graeme Salaman , Managers Of Innovation Insights Into Making Innovation Happen, 
Blackwell  Publishing, USA , 2005, p.19. 
2Oslo Manuel,Guidelines For Collecting And Intrepreting Innovation Data, OCDE. Paris, 2005, p.46. 
3 Elias G. Carayannis , Elpida T. Samara, Yannis L. Bakouros , Innovation And Entrepreneurship Theory, 
Policy And Practice, Springer , USA, 2015, p.7. 
4 Stern .T, Jaberg H., Erfolgreiches Innovationsmanagement: Erfolgsfaktoren – Grundmuster – 
Fallbeispiele, Gabler, Germany, 2007, pp.6-7. 
5 Carolina Machado J. Paulo Davim, Op-Cit, p. 72. 
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نه یركز على إما اختلفت مستویاته فومه ،بشكل عام ، یمكن مالحظة االبتكار على مستویات مختلفة

أو تنظیمات أو ثقافات االبتكارات هي منتجات أو عملیات  ، وأنالتحسین أو الجدة عناصر التغییر أو

   .ؤسسات والمجتمع ككلتأثیر اإلیجابي على الموٕاحداث خلق قیمة مضافة إلى هدف ت ،جدیدة

  أهداف االبتكار: ثانیا

المستمر للخدمات والمنتجات الجدیدة أو العملیات اإلنتاجیة الجدیدة میزة تنافسیة في  یخلق االبتكار

 1:ثالثة مجاالت مهمة

، والتسویقنتاج في اإل ویر، تطبیق التكنولوجیا الجدیدةتقییم الموارد التي تشمل أنشطة البحث والتط - 

 .ة العمالءالتوسع في أسواق و توسیع قاعد، االستثمارات اإلنتاجیة الجدیدة 

التفاؤل والروح المعنویة خلق و  ،لموارد البشریةار یباالستثمار والنمو وتطو  مؤسسةتطویر وتجدید ال - 

 .العالیة

یعتمد نجاح المؤسسات على السمعة وجذب عمالء جدد، وعلى العمل الدینامیكي والتطویر المستمر،  - 

  .في تقلیدها الصعب على المنافسة أن تتسارعتجعل من  الذي یسمح بتقدیم منتجات متمیزة عن المنافسین

  أهمیة االبتكار: ثالثا

 2 :حیث نجد. مؤسسةاألداء العالي للتحقیق اعترف العدید من المؤلفین بأهمیة االبتكار في 

 .)Zaltman et al) 1973 المیزة الرئیسیة للسوق الحدیثة لیست السعر، ولكن االبتكار  - 

 یعد االبتكار في مختلف المؤسسات أحد األسباب الرئیسیة للقدرة التنافسیة الصناعیة والتنمیة الوطنیة  - 

Freeman  و  Soete )(1982   ،(1985)Porter. 

 .)Peters )1996االبتكار هو القدرة الخاصة الوحیدة في التسعینیات  - 

ات على تحقیق عائد أفضل مؤسساألعمال الحدیث الذي یساعد ال عالمعامل األقوى في االبتكار هو ال - 

 .)Pospiril )1996ومنتجات وخدمات جدیدة بتكلفة أقل 

الفضل إلیه  ویرجع ،ریق أمام المجتمع منذ الثمانیناتتحول االبتكار إلى أكبر قوة دافعة تمهد الط

محركات الطاقة في السیارات والطائرات واالتصاالت  فيمستمر للمنتجات والعملیات التدفق ال في

بالدور األساسي لالبتكار في في الوقت الحالي المسؤولون التنفیذیون  یقرّ و  .والمستحضرات الصیدالنیة

المؤسسات التي فشلت في الحفاظ على طبیعتها المبتكرة قد تفوقت علیها  أن، ویرون ب عمالاألنجاح 

                                                           
1 Elias G. Carayannis et Al, Op-Cit, p 8. . 
2 Ibid. 
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الوقت معرفة تأثیر االبتكار، في في عزى هذا الفشل إلى ضعفهم ویُ . نشاًطات األصغر واألكثر ؤسساالم

  . المنافسون فرصة التطویر التي یوفرها االبتكار فیه یغتنم الذي

، ُیعتبر االبتكار نهایة محظوظة لرحلة تسویق االختراع ، عندما تكون هذه الرحلة مؤسسةنظر ال من وجهة

بمعنى آخر، ال یعد االكتشاف . ة مزدهرة باستمرار أو سوق جدیدةتؤدي إلى حصة سوقیو ناجحة بالفعل 

یعطي أن  هستخدامالة ما لم یكن من الممكن مؤسسأمًرا مهًما لل) نشاء شيء جدیدأو إ(أو االختراع الفني 

 .النتائج االقتصادیة نسیوتحمن خالل زیادة الدخل وخفض التكالیف  ؛ةمؤسسللة یإضافقیمة 

  االبتكارأنواع : رابعا

تقدم أدبیات األعمال مجموعة متنوعة من التصنیفات ألنواع االبتكار؛ أبرزها التصنیف الذي قدمته 

  1:ه ودرجتههدفالذي یمیز بین التصنیف وفًقا لطبیعة االبتكار، و منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة، 

 :التصنیف وفقا  لطبیعة االبتكار - 1

ویستند التمییز بین االبتكارات التكنولوجیة واالبتكارات . تكنولوجیا أو إداریایمكن أن یكون االبتكار 

یتم تقدیم االبتكار التكنولوجي على أنه مجموعة . اإلداریة إلى درجة التغییر في جوهر تشغیل المؤسسة

لمعرفیة مستوى األجهزة افي حین أن االبتكار اإلداري یتعلق بأي تحول یتم على  ،من المعارف والتقنیات

  .2ة، والذي یسمح من خالل التعلم بتحقیق األهداف بكفاءة عالیالجماعیة

  :التصنیف حسب الهدف -  2

نه یوجد أربعة إحسب التعریف الذي ذكرناه لالبتكار عن منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة، ف

  االبتكار التنظیميابتكار المنتجات، االبتكار في العملیات، : أنواع رئیسیة لالبتكار حسب الهدف

   . واالبتكار  التسویقي

  :ابتكار المنتجات  -أ

یتم فیه إدخال سلعة أو خدمة جدیدة أو محسنة بشكل كبیر من حیث خصائصها أو استخدامها  

ویهدف ابتكار المنتجات إلى تحسین فعالیة المنتج من خالل الجمع بین المیزات والفوائد في . المقصودة

                                                           
1 Oslo Manuel,Op-Cit, pp.16-17. 
2 Cadix.A, Pointet. JM, Le Management A L'épreuve Des Changements Technologiques:Impacts Sur La 
Société Et Les Organisations, Editions d'Organisation, Paris , 2002, p.17. 
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كما یهدف إلى خلق أسواق جدیدة، تمارس فیها المؤسسة المبتكرة . بطریقة جدید أو محسنةخدمة العمالء 

  .احتكارا مؤقًتا

  :ابتكار العملیة  - ب

یشیر ابتكار العملیة إلى تطویر أو استخدام طرق جدیدة أو محسنة في اإلنتاج أو التوزیع بشكل  

اإلنتاج و فعالیته، ویهدف كذلك إلى خفض و یهدف هذا النوع من االبتكار إلى تحسین كفاءة   كبیر،

  .أسعار وتكالیف اإلنتاج أو التوزیع ، وزیادة الجودة وتطویر منتجات جدیدة أو محسنة

  :االبتكار التنظیمي -ج

إلى تطبیق طرق تنظیمیة جدیدة في الممارسات األعمال، أو تنظیم مكان االبتكار التنظیمي یشیر  

یمكن أن تهدف االبتكارات التنظیمیة إلى زیادة أداء المؤسسة عن طریق . العمل أو العالقات الخارجیة

وبالتالي رفع إنتاجیة (خفض التكالیف اإلداریة وتكالیف المعامالت، وتحسین الرضا في مكان العمل 

أو خفض ) مثل المعرفة الخارجیة غیر المقننة(، والحصول على األصول غیر القابلة للتداول )العمالة

  .وریدف التیلاتك

  :االبتكار التسویقي  -د

یشیر إلى اعتماد طریقة تسویقیة جدیدة یمكن أن تؤدي إلى إحداث تغییرات كبیرة في تصمیم المنتج 

الهدف من االبتكار التسویقي هو تلبیة احتیاجات المستهلكین . أو تعبئته أو وضعه أو ترویجه أو تسعیره

  .ت في السوق بطریقة جدیدةبشكل أفضل ، وفتح أسواق جدیدة أو وضع المنتجا

   :التصنیف وفقا  لدرجة الحداثة -  3

للتمییز بین االبتكارات وفقا لدرجة الحداثة في المنتج الجدید أو العملیة الجدیدة قسمت الدراسات 

االبتکارات التدریجیة هي المنتجات أو العملیات التي یتم تعدیلها  ؛البحثیة االبتكار إلى تدریجي وجذري

في حین أن االبتكارات الجذریة  جدیدة . من خالل تعزیز التکنولوجیا القائمة ولكنها تستهدف نفس العمالء

تتغیر بشکل  فیها تماما بالنسبة للسوق وتدمر الکفاءات الموجودة سابقا، ألن التکنولوجیا المستخدمة
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 هاسنوات وتستغرق معظم 10-5بشكل غیر منتظم مرة كل  ةالناجح ةالجذری اتحدث االبتكار ت. 1  ريھجو

 2. وقتا طویال لتصبح مقبولة، وهي جد مكلفة ونادرا ما تكون ناجحة

  خصائص االبتكار :المطلب الثاني

  3 :یتمیز االبتكار بعدة خصائص نذكر منها

 االبتكار كعملیة دوامة: أوال

عملیة هو أن االبتكار "  ةالمتصل السلسلة "من خالل نموذجهما  )Rosenberg  )1986و Kline أظهر

قة تتكون من عدة مراحل یكون فیها التصمیم مركزًیا ، لكنها لیست خطیة وال هرمیة، مع تواجد حلقات معلّ 

 )بأكملهاار تسمح بالرجوع إلى مراحل سابقة والتغذیة منها مرة أخرى خالل عملیة االبتك(في كل مرحلة 

في هذا األسلوب النظامي، ُیعرَّف االبتكار بأنه عملیة دوامة تتضمن  .) 35، ص11أنظر الشكل رقم(

 .4جهات فاعلة مختلفة في كل مرحلة من مراحله

 االبتكار كتسلسل تسویقي :ثانیا

بالنسبة لهم، إن . لطالما اعتبر الباحثون في مجال التسویق عملیة االبتكار تسلسًال كلًیا داخل مجالهم

من خالل فهم االبتكار . عملیة تطویر منتجات جدیدة، ینتج عنها كائن جدید یلبي احتیاجات المستهلكین

اإلطالق احیة، وعلى مرحلة من هذا المنظور، ركز الباحثون اهتمامهم على تحلیل النجاح التجاري من ن

عملیة االبتكار داخل المؤسسة على أنها سلسلة من المراحل ) Lambin )1986 یصف.  من ناحیة أخرى

 .تبدأ من البحث عن أفكار منتجات جدیدة إلى تسویق منتجات جدیدة

مع بدایة التسعینیات وضعت نماذج عملیة االبتكار وقد أدرجت فكرة التفاعل بین التسویق والبحث 

 داخل المؤسسة،بعدها والتطویر، بعدها بوقت قلیل أدرجت فرق متعددة الوظائف بین الوكاالت وظهرت 

 .یبرز فیها دور خبیر التسویق في مشاریع االبتكار بقوة

 

                                                           
1 Olson, Walker, Ruekem, Organizing For Effective New Product Development: The Moderating Role Of 
Produt Innovativeness, Journal Of Marketing, Volume 59 Issue 1, January 1995, p.52. 
2 Norman.A.Donald , Verganti.R, Verganti, Incremental And Radical Innovation: Desing Research Versus 
Technology And Meaning Change, Design Issues, Volume 30, Number 1 Winter 2014, p.83. 
3  Ben Arfi Wissal, Partage Des Connaissances : Articulation Entre Management De L’innovation Et 
Management Des Connaissances Cas Des Plateformes D’innovation D’un Groupe Leader Du Secteur 
Agroalimentaire En Tunisie, Thèse Doctorats,  Université De Grenoble,France, 2006, pp.39-42. 
4  Jean-Michel Sahut And Frédéric Teulon, Introduction To The Special Section Innovation And 
Entrepreneurship, Management International Journal, Volume 21, Number 2, HEC Montréal Université Paris 
Dauphine, Winter 2017. p.82. 
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 سیاسیةاالبتكار كعملیة : ثالثا

على أنه كیان من العناصر االبتكار مشروع  )Locander   )1994 و  Mauteیرى وفًقا لهذه الخاصیة،

االبتكار عملیة سیاسیة معقدة یتم من وتمارس قوة تجعل  ،الفاعلة التي تسعى إلى تحقیق أهداف متعارضة

على تطویر منتجات  المسّیرون ركزإلى المؤسسة من منظور عالقات القوة، حیث ی من خاللهاالنظر 

صیاغة عملیة من خالل جمیع أصحاب المصلحة، سواء كانوا داخلیین أو خارجیین  رضيتُ جدیدة 

یعد قبول االبتكار كعملیة سیاسیة أمًرا مثیًرا لالهتمام ألنه یتیح تجنب و . االبتكار والتأثیر على فعالیتها

لیل اهتمامات مختلف أصحاب المصلحة واالستجابة بعض االختالالت المرتبطة بإدارة االبتكار ، وتح

 . قدر اإلمكان لمتطلباتهم

 االبتكار كتحول للنظام التقني :رابعا

 أن عملیة االبتكار هي، )1991( Maisseu و  Leduff، )Perrin )1999 أمثال  نییرى بعض المؤلف

 جبالواجب تلبیتها والمشاكل التي یة الخیارات المتعلقة باالحتیاجات مؤسستحول لنظام تقني، تحدد فیه ال

في . في هذا المعنى، تشیر عملیة االبتكار إلى ثالث مراحل متمیزة .حلها والحلول التي یتعین تبنیها

النتائج التي تلبي هذه  صورتاحتیاجات المستخدم التي سیتم استخدامها و  حدیدالمرحلة األولى یتم ت

وهي . فكرة المنتج إلى التعریف التفصیلي للمنتج حولالتصمیم الذي ی یتمالثانیة في المرحلة . االحتیاجات

المواصفات، هیكل (نتائج وسیطیة عنها نتج یلحل المشكالت، وكل سلسلة  مراحل متسلسةمقسمة إلى 

، یتم التركیز على التكرار والتفاعل بین المراحل وفًقا لهذا المنطق). إلخ..المنتج ، الوثائق التفصیلیة ، 

في المرحلة األخیرة یتم تحلیل إخفاقات و . مشكلة التصمیم العام إلى مشاكل فرعیة ؤُ جزّ حیث تُ  .شطةواألن

منتج أثناء عملیة التصنیع أو إیجاد أفكار جدیدة للمنتج من خالل تحلیل الحلول التقنیة؛ لیس من حیث 

ن إمكانیات لتوحید المكونات األساسیة فقط، بل من حیث المكونات الفرعیة واألنظمة، مع البحث ع

  .العناصر المتشابهة

 االبتكار كمشروع :خامسا

نشطة اإلنتاج أمع تعارض عملیة االبتكار  )1989( وآخرون Navarreیرى وفًقا لهذه الخاصیة، 

، وعدم دقة بتكار بتفرده من حیث وقت األنشطةویتمیز مشروع اال .دائمةعملیات  عتبرالتقلیدیة التي ت

، هناك حاجة إلى في وقتا الحالي. القرارات وعدم الیقین في البیئة تعبئتها، وعدم رجعیةالوسائل التي یجب 

ات وتوفیر أدوات إدارة ملموسة لتقلیل المخاطر مؤسسمشروع لتنظیم االبتكار داخل التنفیذ االبتكار ك
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دفع  ة ، ممااالبتكار من خالل هیاكل مخصصّ تدیر  الیوم اتمؤسسالأصبحت . طة باالبتكارالمرتب

 .الباحثین والممارسین إلى التفكیر في أشكال جدیدة من التنظیمات وٕاعادة التفكیر في ممارسات اإلدارة

  .سنتناول في المبحث األخیر من هذا الفصل أهم الركائز والخطوات األساسیة إلدارة مشاریع االبتكار

 االبتكار كعملیة تعلمیة :سادسا

) احةً ضمنًیا وصر (المعرفة وتحویلها التعلم التنظیمي بأنه عملیة جماعیة لتطویر  )kim  )1993یعرف 

ن هما الحلقة یمنها رئیسی اثنانیمیز األدب اإلداري بین عدة مستویات من التعلم، و . المؤسسةداخل 

المكتسبة بالفعل في المعرفة یعتمد التعلم بحلقة واحدة على استخدام  ؛التعلم أحادیة التعلم و الحلقة مزدوجة

نفصال عن المعرفة الحالیة، وٕانشاء معرفة ال، في حین یؤدي التعلم بنظام الحلقة المزدوجة إلى امؤسسةال

ات التي مؤسسعنصًرا حاسًما بالنسبة لل في هذا المفهوم الثاني، یصبح التعلم وتطبیق المعرفة. جدیدة

 .1ترغب في إنشاء معارف وابتكارات جدیدة

 االبتكار كعملیة تصمیم مبتكرة :سابعا

إطاًرا نظرًیا  )Weil )2003  و  Hatchuel انطالًقا من حقیقة أن االبتكار المعاصر أصبح مكثًفا، طور

لمؤلفین، فإن هذه اوفق  ).01انظر الشكل رقم. ("تصمیمالمعرفة وال"أطلقا علیه نظریة . لسبب االبتكار

والمفاجآت اإلبداعیة والمفاهیم الجدیدة وتقدم مجموعة متنوعة من النظریة  تسبب انتشار المعرفة الجدیدة 

ح أشكال التفكیر التي تؤدي إلى االبتكار، وتمكن من شرح كیف یمكن تصور المجهول مع البدائل، وتوضّ 

  .المعلوم ، من خالل شرح العملیات التي تؤدي إلى اإلبداع والتعلم

 

 

 

  

  

 

                                                           
1 Elena P. Antonacopoulou, The Relationship Between Individual And Organizational Learning: New 
Evidence From Managerial Learning Practices, Management Learning Journal, Sage Publications 
London, Thousand Oaks, CA, And New Delhi, Vol. 37(4), 2006, p.456. 
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  "المعرفة والتصمیم"نظریة ): 01(الشكل رقم

  

Source : Armand Hatchuel, Pascal Le Masson,Benoit Weil, C-K Theory In Practice: 

Lessons From Industrial Applications, International Design Conference, Ubrovnik,  Croatia, 

May 18 - 21, 2004, p.5. 

غیر المتجانسة  (K) لدیه قاعدة معرفة (C) عتبر هذه النظریة أن أي مشارك في عملیة التصمیمتَ 

تبدأ عملیات التصمیم عندما یواجه هذا المشارك سؤاًال ال ...). األشیاء ، الحقائق ، القواعد ، (یحتفظ بها 

كمحرك " تصمیمال" )Weil )2003و Hatchuelلذلك  وضع . لدیهالمتوفرة ة معرفال من خاللیستطیع حله 

ومساحات المعرفة  )C( تصمیمالفرضیة األساسیة لهذه النظریة هو الفصل بین مساحات ال. لهذه العملیة

)K(.  َمع إمكانیة التوسع التي تتطلب . لجمیع المصممین" نقطة االنطالق" "تصمیمال"ن، یمثل یوفًقا للمؤلف

مع تحدید مجموعة من السمات والتحقق من صحتها باستخدام المعرفة الموجودة أو  تعلیق كل األحكام

 تحتوي مساحة المعرفة على مقترحات معتمدة سواء كانت تقنیة أو تجاریة أو تنظیمیة أو. التي تم إنشاؤها

تتبع . ده من خالل تولید بدائلیوتحد )C(األولي  تصمیمستتیح استكشاف ال )K(هذه المعرفة . اجتماعیة

تشكك في المعرفة المتاحة وتكشف عن  التصامیمفي الوقت نفسه ، فإن . شجرة التصمیم أنساب التصمیم

. وبالتالي تؤدي إلى تطویر معرفة جدیدة ،شفهاتمعرفة الجهات الفاعلة التي تكفي و  ،فیهاوجود فجوات 

المعرفة المتاحة مساحة و  تصمیملا مساحةمستمر بین هي نتیجة للتفاعل البتكار عملیة اال وعلیه فإن

 .1والمعرفة المتقدمة

  

  

                                                           
1
 Armand Hatchuel, Pascal Le Masson,Benoit Weil, Op-Cit, p.5. 

 k: مساحة المعرفة c  : التصمیممساحة 

 انفصال

 تقاسم

 تشارك
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 االبتكار كمصدر للقیمة :ثامنا

 .، یشتمل االبتكار على تطویر منتجات تتضمن تقنیات جدیدةلنموذج الصناعي التقلیديل بالنسبة

 خالل منلها ولد قیمة إضافیة وتُ  ،كثر أهمیةهي األتعتبر الصفات الثابتة في السلعة الجدیدة المطورة و 

د مزایا إضافیة یعملیة تول یتجلى فيسوف  حق على نفس المنتجاتأن االبتكار الّال  أي ،عملیات التطویر

محل الجهات الفاعلة والموارد ذات األهمیة جدیدة أما في عالم التكنولوجیا المتقدمة، تحل أنشطة . هافی

شركاء من الشبكة اختیار التركیز على صبح یع الصناعي القائم على االبتكار، االقتصادیة في الوض

صیاغة هویة إعادة تكنولوجیا تتم لعلى امن خالل البناء االجتماعي للتفاوض المتبادل . مواردالو 

وبالتالي، فإن االبتكار لیس مجرد . ة، مع اكتساب قدرات أساسیة جدیدة وتعزیز القدرات الحالیةمؤسسال

ال . ادل یتم من خالله تنفیذ األشیاء وتسویقها ونقلها، ولكنه تفاعل فعال قائم على الحاجة واالختراعتب

 تعاونيو  ، ولكن أیًضا شكال تعلیميمنتج أو خدمةلنقدي البیع التستلزم عملیة التحول هذه فقط سعر 

مستمدة من ابتكار یركز على العمالء في عالقة عمل  ،الحصول على قیمة معینة لالستخدامیسمح ب

   .متكاملة

 عمل كإستراتیجیةاالبتكار : تاسعا

، و دافعوا عن لمؤسسةا إستراتیجیةلقد درس العدید من الباحثین الطرق التي یتداخل فیها االبتكار مع 

تطویر المنتجات المبتكرة في النشاط  أهمیة إلىویرجع ذلك . عماللأل كإستراتیجیةأهمیة االبتكار 

دة اآلن أهم عامل سبة للعدید من الصناعات، أصبح تطویر المنتجات الجدیبالنّ ف. مؤسسةللاالستراتیجي 

لكن دمج . المتعددةو مشتركة للقدرات المتخصصة  اوعادة ما یتطلب جهود. ة أو فشلهامؤسسیقود نجاح ال

ستراتیجي النموذج اال" )Prahalad )1994 و   Hamelقدم . داومعق هذه التخصصات یمكن أن یكون صعًبا

 اإلستراتیجیةاإلدارة ب فیما یتعلق. وبیئتها الصناعیة في المستقبل مؤسسةإلعادة تعریف كل من ال" جدیدال

، وفهم ن المسح البیئيبیعلى سلسلة كاملة من العملیات اإلداریة تتراوح النموذج یؤكد  ،االبتكارو 

، وتقییم القدرات الداخلیة، واكتساب وتعبئة الموارد والقدرات ، ونشر وٕادارة تلك الموارد والفرصالتهدیدات 

  .1المسطرة األهدافوالقدرات سعیا لتحقیق 

  االبتكار والمصطلحات ذات الصلة: الثالث المطلب

 ،االختراعالدراسات مثل االكتشاف، خدمت عدة مصطلحات للتعبیر عن االبتكار في كثیر من استُ 

اب المتخصصین یمیلون إلى التفریق بعض الكتّ وعلى العكس من ذلك فإننا نجد  .الخ...اإلبداع والتغییر

                                                           
1
 John Storey , Graeme Salaman , Op-Cit, p 23. . 
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وف نركز في هذا المطلب على تحدید هذه وس. اكل مصطلح على حدً بین هذه المصطلحات ودراسة 

  .المصطلحات

 شافــــاالكت: أوال

       كشف ما كان مخفیا،"  أنه االكتشاف على  La Rousseف قاموس المصطلحات الفرنسي عرّ 

نه یكشف ما هو موجود أ: ساسیة لالكتشافاألسمة  نإ ".خبأ، أو غیر معروف أو البحث عن ما كان مُ 

والمالحظ أن االكتشاف قد  .جدید وبالتالي ال یوجد أي نشاط اختراع في هذه الحالة أو خلق شيء. مسبقا

من خالل تلقي تفاحة  1665على سبیل المثال، الجاذبیة التي اكتشفها نیوتن عام (یكون نتیجة للمصادفة 

كما هو الحال (أو نتیجة لعملیة البحث بهدف العثور على شيء مخفي نعرف بوجوده  ،)على رأسه

  .1 )الفعلي هاموقعال یعرف  یعرف أنها موجودة ولكنبالنسبة للقبور الفراعنة التي كان 

  تراع ـــاالخ: ثانیا

یستفید صاحبه قانونیا  ،ى االختراعات على أنها كیان قانوني ینتمي إلى المخترعــتاریخًیا، ُینظر إل

االختراع كما یمكن النظر إلى . حقوق التألیف والنشر وأالملكیة الفكریة  الحقوق وأالختراع ا ةبراءمن 

ادة ما یكون ـــع. إبداعیة للغایة تتناسب بشكل أفضل مع نهایة البحث التطبیقي والتطویرعملیة على أنه 

یختلف . مدفوًعا من قبل فرد أو مجموعة مركزة ومتفانیة ویعتمد بشكل كبیر على االستكشاف والتجریب

الخلق ینصب على كیفیة استخدام شيء ما ولیس على في حالة االبتكار في أن التركیز  عنه االبتكار

  .2نفسه

أن  عتباراباالبتكار عن االختراع  ونیمیز تاب معظم الكُ تعریف االبتكار أن عند بدایة الالحظنا في 

، في حین االختراع إذن هو مفهوم الفكرة. لألفكار أو االختراعاتاالبتكار یهتم بالتطبیق التجاري والعملي 

  .السوقأن االبتكار هو الترجمة الالحقة لالختراع إلى 

  :           المعادلة البسیطة التالیة تساعد على إظهار العالقة بین المصطلحین 

  3االستغالل التجاري+  اختراع تقني+ مفهوم نظري = االبتكار          

                                                           
1
 Nicolas Maranzana,  Amélioration De La Performance En Conception Par L’apprentissage En Réseau De 

La Conception Innovante, Thèse de Doctorat  En Sciences De L’ingénieur Physics , l’Université De 
Strasbourg, France,2009, p.22. 
2 Lory Mitchell Wingate ,Project Management For Research And Development Guiding Innovation For 
Positive R&D Outcomes, CRC Press Taylor & Francis Group, London, 2015, p.134. 
3Paul Trott, Innovation Management And New Product Development. Third Edition, Pearson Education ,Uk , 
2005 , p.15. 
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واستغالله التجاري من ) تراعاخ(التأخر بین تطویر مفهوم جدید عن  أمثلة )Mensch )1979 قدم

، وركزت دراسته على الفترة الممتدة من النصف األول من القرن التاسع عشر إلى )االبتكار( خالل

  :وهي موضحة في الجدول التالي. النصف األول من القرن العشرین

  )1979( Mensch" االبتكار" إلىو التحول " االختراع"المدة الفاصلة بین  أمثلة عن: )01( الجدول رقم

  )سنة( الفرق  سنة االبتكار  االختراعسنة   المفهوم الجدید

  92  1800  1708  مولد الكهرباء

  111  1838  1727  التصویر

  55  1824  1769  القاطرة

  40  1833  1793  البرقیة

  56  1880  1824  میاه التروبینات

  60  1887  1827  االلمنیوم

  26  1886  1860  محرك الدیزل

  58  1935  1877  الزجاج الشبكي

  35  1922  1887  الرادیو

  32  1936  1904  الهلكوبتر

  29  1936  1907  التلفزیون

Source : Nicolas Maranzana ,Op-Cit, p.29. Citant  De : Mensch, G. Stalemate In 

Technology: Innovations Overcome The Depression.Cambridge Massachusetts, Ballinger. 

1979. 

 

  التصمیم :ثالثا 

بالنسبة للعدید . أي وقت مضى لیشمل جمیع جوانب األعمال تقریًبا أكثر من توسع مفهوم التصمیم

ولكن ". الترتیب الناشئ للتفاصیل الملموسة التي تجسد فكرة جدیدة"إلىالتصمیم  یشیر .من األشخاص 

 ككلمةبتكار ؟ في الواقع ، یبدو أن التصمیم ككلمة واالاالبتكاربالسؤال األساسي هو كیف یرتبط التصمیم 

 وُینظر إلى . اتخططمیشیر التصمیم إلى تطویر الرسومات وال. في معظم الحاالت یعنیان نفس الشيء

في . " ات للمالبس أو اإلنتاج المسرحيرساًما یصنع خطًطا للمصنعین أو یعد رسوم" على أنهالمصمم 

، كان المهندسون والمصممون قد عملوا عن قرب مًعا لسنوات عدیدة على تطویر صناعة الطیران

وتر التي تسهل جمیع برامج الكمبیالتصمیم تهیمن على عملیة ، فقد أصبحت الیوم أما . رسومات للطائرة
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. ؛ وبالتالي تغیرت أنشطة تطویر المنتج والبیئات التي یحدث فیها التصمیم بشكل كبیرجوانب النشاط

  1.ضح الشكل الموالي كیف تستفید أنشطة التطویر من عملیات التصمیمیو 

  التفاعل بین أنشطة التطویر وبیئة التصمیم: )02(الشكل رقم

  مجموعة أنشطة التصمیم

  الموضة  االنتاج  الهندسة

  میكانیك،الكترونیات،

  المواد الكمیائیة، التصنیع

 التصمیم الصناعي، المظهر

الجودة  البشریة، مواردالخارجي، ال

  المطلوبة

أسلوب المجتمع، /تغیرات السوق

  توقعات المستهلك

  المجاالت الثالثة أدناه إلىالوصول ة من ؤسسستمّكن األبحاث والمعرفة والخبرة التي تم إنشاؤها بمرور الوقت الم

  اتجاهات التصمیم  تصمیم المنتج  الحلول الهندسیة

 التكلفة ،الفعالیة، تصمیم وظیفیة

  جدیدة اعتبارات، تصنیعال

التعبئة ، الرسومات، األلوان، شكل

  بیئة العمل ،والتغلیف

التعبئة ،ألسلوبا،موضة

  والتغلیف

  

  

Source : Paul Trott, Innovation Management And New Product Development. Third Edition, 

Pearson Education ,Uk , 2005 , p.14. 

من  ؛ألنشطة التي تشمل التصمیمة من اواسع مجموعة على طول المحور األفقيیوضح الشكل 

تدخل في  العناصر التي ىغذتت یوضح المحور الرأسي كیف. تصمیم اإللكترونیاتتصمیم المالبس إلى 

التصمیم كنشاط تطبیقي في مجال البحث  وعلیه یعتبر. مناطق التصمیمختلف ممن تطویر المنتج 

، یعد التصمیم هو العنصر الرئیسي في تطویر ، مثل المالبسفي بعض الصناعاتنه أكما  .والتطویر

ال یشكل سوى جزء صغیر  - مثل تصمیم المستحضرات الصیدالنیة  -في الصناعات األخرى أما. المنتج

  .من نشاط تطویر المنتج

 ریادة األعمال: رابعا

األعمال غالًبا  وادأن ر و  الفرد الذي یغتنم الفرصة ویطور األعمال؛ نعریادة األعمال مصطلح عبر ی

تم ، حیث "ریادة األعمال"غالًبا ما یتم تغطیة موضوع إدارة االبتكار ضمن و . ما یمتلكون مواهب فطریة

 كما. للطالب في كلیات إدارة األعمال األمریكیة حولهاالعدید من الدورات  وتنظیمتدریسها لسنوات عدیدة 

تأسیس ریادة األعمال كنظام في كلیة هارفارد لألعمال وكان مدیًرا في   Howard Stevenson ساهم

                                                           
1
 Paul Trott, Op-Cit, p.13. 
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السعي وراء الفرص التي تتجاوز الموارد " :على أنها عرفها .لریادة األعمال هناك Arthur Rockلمركز 

 ."تحكم بها حالًیانالتي 

رجل األعمال هو الذي یمیز دراسة لالفردي دور الإن ف ،)Amabile )1999 و  Stevenson حسب 

فكرة إنشاء  ركزت دراسة ریادة االعمال في السابق على . ریادة األعمال عن دراسة إدارة االبتكار

     كبیر التركیز أما في الوقت الحالي فقد أصبح ال. الشركات الصغیرة ونموها إلى أعمال كبیرة وناجحة

على محاولة فهم كیف یمكن لریادة األعمال واالبتكار أن  - في أورباخاصة داخل الجامعات التقنیة - 

، فإن االعتراف إلضافة إلى ذلكبا. كثیفة التكنولوجیا في المستقبلو في إنشاء األعمال الجدیدة معا یساعدا 

 .1برغبة رائد األعمال في تغییر األشیاء هو أمر مهم للغایة في االبتكار

 اإلبداع: خامسا

 ."اإلبداع" اسمالقدرة على تولید أفكار جدیدة ومفیدة  یطلق على. یبدأ االبتكار بتولید أفكار جدیدة

أو ، أو بدائل، لتولید أفكار أو إمكانیات جدیدة عملیة استخدام الخیالأنه على اإلبداع  یمكن تعریف

 إذا هو  اإلبداع. ، أو نتائج أخرى ملموسة وغیر ملموسةأنشطة، أو إجراءات، أو أشكال، أو تركیبات

هو أي مشروع یجلب فالمشروع اإلبداعي أما . قدرة على رؤیة األشیاء بطریقة جدیدة وفریدة من نوعهاال

هناك مشاریع إبداعیة أكثر من . نتجات الجدیدة إلى حالة وجود ملموسةالعملیات أو المأو األفكار 

 یحتاجو  .2علمالالمشاریع اإلبداعیة غیر محدودة ویمكن أن تتراوح من الفن إلى . مشاریع البحث والتطویر

دمج فكرة إبداعیة مع الموارد والخبرات التي تجعل من الممكن تجسید الفكرة اإلبداعیة في إلى االبتكار 

  4:التنظیم كما یلي واإلبداعالفردي  اإلبداعویمكن التمییز بین  .3شكل مفید

 :اإلبداع الفردي- 1

دوافعه  ،هشخصیت أسلوب تفكیره، معرفته، قدراته الفكریة، في وظیفةالقدرة اإلبداعیة للفرد تتمثل 

المشكالت بطرق غیر تقلیدیة، وتشمل أهم القدرات الفكریة للتفكیر اإلبداعي القدرة على النظر في . وبیئته

، والقدرة على التعبیر عن تلك ذلكال تستحق  التيتستحق المتابعة و  والقدرة على تحلیل األفكار التي

من  الفردي ثر المعرفة على اإلبداعؤ تو . األفكار لآلخرین وٕاقناع اآلخرین بأن األفكار جدیرة باالهتمام

                                                           
1 Paul Trott , Innovation Management And New Product Development, 6th Edition, Pearson Education, Uk, 
2017 , p.13. 
2 Lory Mitchell Wingate ,Project Management For Research And Development Guiding Innovation For 
Positive R&D Outcomes, CRC Press Taylor & Francis Group, London, 2015, p.135. 
3 Melissa A. Schilling , Strategic Management Of Technological Innovation, 5th Edition, Fifth Edition,  
Mcgraw-Hill Education, New York, 2017, pp.19-21. 
4 Ibid, pp. 20-21. 
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ة قلیلة جًدا بالمجال فمن غیر المحتمل أن یفهمه جیًدا بما إذا كان لدى الفرد معرف. ناحیتین مختلفتین

، ان الفرد یعرف مجاًال جیًدا جًدامن ناحیة أخرى، إذا ك. یكفي للمساهمة في هذا المجال بشكل مفید

لمنطق والنماذج الحالیة، ما یمنعه من الوصول إلى حلول بافیمكن لهذا الشخص أن یكون محاصرًا 

ما قد یكون قادًرا  مجالالفرد الذي لدیه درجة معتدلة من المعرفة ب فإن ، وبالتالي .تتطلب منظورًا بدیالً 

ل السمات الشخصیة األكثر أهمیة ثمتت. ن فرد لدیه معرفة واسعة بالمجالعلى إنتاج حلول أكثر إبداًعا م

الغموض، الرغبة في ، التسامح مع )ثقة الشخص في قدراته (الكفاءة الذاتیة في  الفردي بالنسبة لإلبداع

إذ  ؛مهم للغایة لإلبداع شخصيقد ثبت أیًضا أن الدافع الل. العقبات وتحمل المخاطر المعقولة التغلب على

إطالق العنان  جب، یعلیهو . إذا عملوا على أشیاء یهتمون بها حًقایشعرون بالمتعة مبدعین الأن األفراد 

  .بیئة توفر الدعم والمكافآت لألفكار اإلبداعیة في إلمكانات الفرد اإلبداعیة تماًما

 :اإلبداع التنظیمي - 2

مجموعة متنوعة من العملیات ضمن  ةؤسسوظیفة إبداع األفراد داخل المهو  تنظیميبداع الإن اإل

بالتالي، فإن مستوى و . فاعلونهؤالء األفراد ویتیتصرف بها  تشكل الطریقة التيالتي  متناسقةال االجتماعیة

ة ؤسسهیكل المألن . مجرد تجمیع بسیط إلبداع األفراد الذین تستخدمهمسوى اإلبداع الكلي للمؤسسة لیس 

ة التي مؤسسشیوًعا للرق الطمن أكثر و . مهضخیاإلبداع الفردي أو  یمكن أن یحبط وٕاجراءاتها وحوافزها

یمكن الوصول إلیها فقط حیث  "إنترانت شبكة " أو " مربع االقتراحات"تستغل إبداع موظفیها الفردیین هي 

أنظمة جمع و  .)ةمؤسسال" Intra"داخل في  یشبه اإلنترنت ولكنه یعمل فقط( ألفراد المصرح لهممن قبل ا

سهلة التنفیذ وغیر مكلفة نسبًیا، ولكنها لیست سوى التي تعتبر  "صنادیق االقتراحات "من خاللاألفكار 

  .فرادالعنان إلبداع األخطوة أولى إلطالق 

 البحث والتطویر : سادسا

على الرغم من . مؤسسةوضوًحا هي جهود البحث والتطویر الخاصة بال من أكثر مصادر االبتكار

في الواقع أنواًعا مختلفة من  نمثالیا ما مًعا ، إال أنهمالبحث والتطویر غالًبا ما یتم تجمیعه يأن مصطلح

یمكن أن یشیر البحث إلى كل من البحث األساسي والبحث . االستثمار في األنشطة المتعلقة باالبتكار

البحث األساسي هو جهد موجه نحو زیادة فهم موضوع أو مجال دون تطبیق تجاري فوري . التطبیقي

تتحول إلى آثار تجاریة طویلة ) أو ال(تي قد یعمل هذا البحث على تطویر المعرفة العلمیة، وال. محدد

عادة  في الصناعة .لتلبیة حاجة معینة معین یوجه البحث التطبیقي إلى زیادة فهم موضوعبینما . المدى
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یشیر التطویر إلى األنشطة التي تطبق المعرفة إلنتاج و  .أهداف تجاریة محددة التطبیقي لبحثما یكون ل

وعة من األنشطة إلى مجم "البحث والتطویر"، یشیر مصطلح وبالتالي. دةمواد أو عملیات مفی أجهزة أو

 .إلى تطبیقات محددة فكرةالمبكر لل فكتشااالالتي تمتد من 

أهم ) البحث والتطویر داخل األقسام(تعتبر البحث والتطویر الداخلي  لمؤسساتتظهر الدراسات أن ا

مبیعات التي ترتبط ب رعلى البحث والتطوین هذا التصور مدعوم أیًضا بأدلة اإلنفاق إ. مصدر لالبتكار

نفقات البحث والتطویر من النسبة المئویة ل(ة مؤسسن كثافة البحث والتطویر في الإذ أ: مؤسسةال

 . 1األرباح مبیعات المنتجات الجدیدة وو ، تلها ارتباط إیجابي قوي مع معدل نمو المبیعا) یراداتاإل

 االبتكار  إدارةأساسیات : المبحث الثاني

 على سبیل المثال، ألف ". إدارة"ول العدید من المؤلفین فكرة أن االبتكار یمكن أن یصبح موضوع تنا

Burns   و Stalker )1961(  دراسة لمختبر بحث لى عجزئًیا  فیه یستند ،"إدارة االبتكار"كتاًبا بعنوان

ات بطریقة مؤسسظهرت االبتكارات في ال أین على النقیض من الماضيو  .ة محلیةمؤسسوتطویر تابع ل

على فكرة أنه یمكن تنظیم العالمیة الثانیة عشوائیة وغیر منظمة، تم التركیز في فترة ما بعد الحرب 

 حول وظیفة اإلدارة مثلالتي تمت  اتالدراسات التنظیمیة والدراس ومع تطور ".ط لهایخطتال"واالبتكارات 

سوف علیه و  .2االبتكار دارةإلجدیدة ال لمعالماتضحت ا )1999( Druckerو  )Barnard  )1938 دراسة

  .العملیة هاومتطلبات هاأهم مبرراتاالبتكار و  إدارةمهام وأهداف هذا المبحث  فينتناول 

  االبتكار إدارة وأهدافام مه: ولأل ا المطلب

  مهام إدارة االبتكار: أوال

 3:ما یلي في المؤسسة إدارة االبتكار عندحقق تت التي یمكن أنمهام  من أهم

  ؛صیاغة وتنفیذ أهداف واستراتیجیات االبتكار - 

 ؛اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفیذ االبتكارات في ظل ظروف اقتصادیة معقولة - 

  ؛تخطیط ومراقبة والتحكم في عملیات االبتكار - 

تطویر جمیع الموظفین في اتجاه التفكیر  من خالل( البتكارعلى ا إنشاء هیكل وثقافة تنظیمیة محفزة - 

 ؛)والعمل لدعم االبتكار

                                                           
1 Melissa A. Schilling, Op-cit, pp. 26.27. 
2 Elias G. Carayannis et Al , Op-Cit ,  p. 27. 
3 Markus Sattler, Excellence In Innovation Management : A Meta-Analytic Review On The Predictors Of 
Innovation Performance,1st Ed, Germany, 2009, p.9. 
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 ؛ملیة االبتكار الكاملةعتضمن یإنشاء نظام معلومات  - 

 .تعزیز الشبكات االجتماعیة الداخلیة والخارجیة - 

في یستند العمل الحالي على هذا المنظور الواسع إلدارة االبتكار باعتبارها مسؤولة عن عملیة االبتكار  

  .ة مؤسسال

  أهداف إدارة االبتكار :ثانیا

التنسیق داخل  خلق تهدف إدارة االبتكار إلى التطویر الشامل لالبتكار وتسویقه بنجاح من خالل

 اجزءً في األدبیات اإلداریة إدارة االبتكار ، وتعتبر نظام االبتكار وبین نظام االبتكار واألنظمة المحیطة به 

 1 :هداف التالیةتحقیق األ إلى، لذلك فهي تسعى اإلدارة العلیا من

 ؛الربح تحقیق - 

 ؛النمو تحقیق- 

 ؛التكنولوجیا تحسین الوضع التنافسي من حیث السوق و - 

 ؛)تقلیل التعقید ع المخاطر، التركیز،یتنو (السیطرة على محفظة المنتجات - 

 ؛التسویقفي  ابتكاراتخلق  - 

  ؛التكیف مع متطلبات العمالء المتغیرة - 

 ؛وسمعة المؤسسة صیانة صورة - 

 .تعزیز الصالح العام وتحسین حمایة البیئة - 

المساهمین والموظفین ك المجموعات تستفید من االبتكاراتأن عدًدا كبیًرا من هذه العناصر وضح ت

  .والمجتمع بشكل عاموالبیئة الدولة و والعمالء والموردین 

  االبتكار    إدارة مبررات: الثانيالمطلب 

تفادي الفشل من أكثر األسباب التي تبرر ضرورة إدارة و  بتكارااللفرص یعتبر االستغالل األمثل 

طرق العمل  فيدمج االبتكار من خالل  ألنشطة االبتكاراالبتكار، باإلضافة إلى أهمیة تحقیق التكامل 

 .بالتفصیل في هذه المطلب  سنتناول هذه المبررات .داخل المؤسسة العملیاتو األنظمة و 

 

                                                           
1 Stern T., Jaberg H, Erfolgreiches Innovations Management: Erfolgsfaktoren – Grundmuster – 
Fallbeispiele, Gabler, Germany, 2007, p.7. 
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 االبتكار الستغالل الفرص إدارة: أوال

األسباب األكثر ترجیًحا لفشل األفكار الجیدة والمبتكرة هي عدم الرغبة في بذل الجهد الالزم والخوف 

ترى بعض المؤسسات األمر بطریقة مختلفة، حیث تبحث بنشاط عن فرص لدمج االبتكار في . من الفشل

سسات التي تبتكر على أساس منتظم، والتي خصائص المؤ   )(2005 آخرون و Davila  ددح. بیئة العمل

وتجنب سلسلة اإلخفاقات . تنجح في بیئة مبتكرة في كسر الحواجز التي تعترض االبتكار وبلوغ النجاح

هذه فراد واالستفادة القصوى من افز لألو خلق الحو الفرص،  وتحدید خالل فهم البیئة المحیطة المكلفة ، من

 1 :یلي تتمثل هذه الخصائص فیما .فرص ال

، تصمیم محافظ االبتكار، وتشجیع االبتكار إستراتیجیةتحدید ( االبتكار قویة إلستراتیجیة قیادة ممارسة  - 

 ).خلق القیمة

 مؤسسةًءا ال یتجزأ من طریقة عمل الیكون جز االبتكار  جب أن ی(العمل  ساتمار مدمج االبتكار في  - 

  ).كل یوم

 إستراتیجیةلدعم  ر االبتكار الالزمادتحدید أنواع ومق( ةمؤسسكمیة ونوع االبتكار ألعمال ال مواءمة - 

 ).فضلهو األ المزید لیس بالضرورةألن  ؛األعمال 

 ).قوة في كلیهماالإلى  مؤسسةتحتاج ال(موازنة اإلبداع والتقاط القیمة  - 

وتمنع  فكار الجدیدةاألقتل أفضل ثقافیة تالالروتین والمعاییر ( التنظیمیة" األجسام المضادة"حدیدت - 

 ).التغییر

 ).ةؤسساالستفادة من موارد االبتكار داخل وخارج الم( بناء شبكات االبتكار  - 

 ).تنفیذ المقاییس والحوافز المناسبة لدفع النتائج( قیاس ومكافأة االبتكار - 

  :الموالي، كما هو مبین في الشكل هامةین یمكن تصنیف الفرص ضمن ثالثة عناو 

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Davila Tony, Epstein Marc J, Shelton Robert D, Making Innovation Work : How To Manage It, Measure 
It, And Profit From It, Pearson Education, USA, 2006, p.11. 
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  مصادر الفرص: )03(الشكل رقم 

 
Source Stern T., Jaberg H, Erfolgreiches Innovations Management: Erfolgsfaktoren – 

Grundmuster – Fallbeispiele, Gabler, Germany, 2007, p.44. 

  1:یمكن توضیح  مصادر الفرص فیما یلي

 :الفرص الداخلیة - 1

وضع التحسین لباستخدام الكفاءات الخاصة الحالیة إلنشاء أعمال جدیدة أو الفرص الداخلیة تتعلق 

لم تستطع شركة ؛  )GE(، شركة جنرال إلكتریك معا تتبع المسارین مؤسسةكمثال ل. للمؤسسة التنافسي

صناع البالستیك حتى طورت مواد مالكهرباء العمالقة األمریكیة الحصول على مواد مناسبة من 

لجدیدة، وأصبحت ، قامت بتسویق المنتجات اهذه المواد (GE)بعد أن طورت . بالستیكیة خاصة بها

  .إنجازات أكبرواحدة من طّورتها بنفسها تدخل في العدید من المنتجات، وأصبحت  التيبالستیكیة ال المواد

 الفرص الخارجیة - 2

أنه یمكن العثور على الفرص من خالل  Druckerیعتبر. دائًما تهدیدات وفرًصاتوفر البیئة الخارجیة 

 :هي مصادر خارجیة ةسبعمراقبة 

 ؛)، الحدث الخارجي غیر المتوقعالنجاح غیر المتوقع، الفشل غیر المتوقع ( ما هو غیر متوقع  

  ؛)یكون  بین الواقع كما هو في الواقع والواقع كما هو مفترض أو كما یجب أن (التضارب 

 ؛االبتكار على أساس الحاجة العملیة 

 ؛التغییرات في الصناعة أو هیكل السوق الذي یلفت انتباه الجمیع 

  ؛)التغیرات السكانیة(التركیبة السكانیة 

  ؛المعنىفي المزاج أو في تغییرات في اإلدراك أو 

 جدیدة سواء علمیة وغیر علمیةالمعرفة ال. 

  

                                                           
1
 Davila Tony, Epstein Marc J, Shelton Robert D, Op-Cit, pp. 44-46. 

 مصادر خارجیة مصادر داخلیة

 تغیرات الصناعة واألسواق

 الفرص
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 تغیرات الصناعة والسوق - 3

 لنجاح في الفرص المرتبطة بالتغیراتل، توجد أفضل مصادر الفرص وأعلى احتمالیة Druckerوفًقا لـ 

تقنیات التجارة باألخیرة  في اآلونة أكثر الفرص وضوحاترتبط  .في الصناعة أو السوق التي تحدث

بشكل كبیر من ات في االستفادة مؤسستستمر العدید من الحیث . القریبة منهاوالمجاالت  اإللكترونیة

 Youtubeعلى الـ من موزع الفیدیو (تبني األعمال اإللكترونیة،  من خاللریادة األعمال ل اتخاذ قرارات

 .) Amazonإلى عمالقة اإلنترنت مثل 

جمیعها لها تأثیر على  وحمایة البیئة،، ة التشریعات في التقاریر المالیة، والصحة والسالمةزیادكما أن 

 ؤسساتموكأنه كارثة لبعض ال ایبدو  ما یمكن أن. جدیدة للعمل اطرقتتطلب والصغیرة و ت الكبیرة ؤسساالم

صدمات على سبیل المثال، یمكن أن تكون التغییرات في لوائح البورصة قد أرسلت . خرىهو فرصة لأل

بما في ذلك  الفرص لالبتكار في أسواق األسهم العدید من واقعفي ال تخلق الكنه. عبر العالم المالي

  .مسبقاوالتوسع في منتجات جدیدة غیر متداولة  ،أماكن تداول بدیلة ن خالل إنشاءالتبادالت اإلقلیمیة م

 االبتكار لتحقیق التكامل إدارة: ثانیا

ولد العملیات قیمة الیوم بینما یخلق االبتكار تُ . معرفة تطبیقیة جدیدة تنتج عنمیة االبتكار عملیة تعلّ 

نتائج االبتكار تكون في  وبما أن. الفرق الرئیسي بین العملیات واالبتكار هو عدم الیقین. فرص الغد

في الغالب یعمل على  ألنه، نه غیر مؤكدأكما . نبؤ واالحتواءالتخطیط والت إلىفهو یحتاج  المستقبل

  .المدى الطویل، وبالتالي یحتاج إلى إزالة عدم الیقین من خالل دمجه في عملیات منتظمة

مثل البحث والتطویر وتصمیم ابتكار  - یمكن أن تؤدي األنشطة المعقدة والمحفوفة بالمخاطر والمكلفة 

ة وقد تؤدي إلى مؤسسإلى إعاقة المركز التنافسي لل - المنتجات والخدمات والعملیات والشبكات والتعاون 

تسترشد بالخیارات التي المدى القصیر ومن المحتمل أن تكون متضاربة ما لم في نتائج جزئیة ومركزة 

بشكل أكثر فعالیة عندما یتم دمجه یعمل االبتكار وبالتالي فإن  .1نمي الخبرة بشكل تراكميتبني التآزر وتُ 

المؤسسة من حیث تركیز  وٕاستراتیجیةیعكس رؤیة  هأن بحیث. ممارسات العمل الحالیة فيبشكل وثیق 

أنشطة مع االبتكار  الطرق المفیدة لضمان تكامل هناك بعض. ءالعمال وتحدیدنافسي تمایز الموقف التو 

 2 :اه، أهم المؤسسة

  .استغالل المهارات والمعارف مجتمعة لجمیع األفراد من خالل، العمل التعاوني لتحقیق هدف مشترك -

                                                           
1
 Mark Dodgson, David Gann, Ammon Salter, The Management Of Technological Innovation Strategy And 

Practice, Oxford University Press , New York, 2008, p.100. 
2 Ibid, p.50. 
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 .ستفید إلى أقصى حد من األفكار الجدیدةی ذيجمع بین المهارات، والی ذيتطویر هیاكل الفریق ال - 

  .ا متمیزاكثیر من األحیان نجاح حدث فيیُ والعملیات واألدوار طرق العمل واألنظمة  فيدمج االبتكار  - 

في حد ار یمكن أن یكون االبتكحیث ب ؛یحتاج االبتكار إلى اعتباره عملیة ولیست حدثًا أو مشروًعا -  

  .طریقة جدیدة للعملذاته 

 منتجات ال نعندما یكون االبتكار في منتج أو خدمة جدیدة أكثر قرًبا م ؛فعالیة عملیة التحسینزیادة  - 

 زیادة احتماالت اد احتمال االستفادة من المهارات والعملیات القائمة وبالتاليدز ی، الحالیةخدمات الأو 

 .النجاح

  خدمة الالمنتج أو الذي قد یكون في شكل عدد من التحسینات في  - التطوري لالبتكار  األسلوبإن  - 

 .لألفراد للقیام بالعمل غالبًا ما یكون أسهل في االندماج والشرح   -أو العملیة

طلب مستویات عالیة من تغالًبا ما تكون االبتكارات غیر المستمرة مضطربة للغایة، ویصعب تنفیذها وت - 

 .التسویقیة الجدیدة واألسالیب االلتزام والموارد

  ار ـــتكباال إدارةمتطلبات : لثالمطلب الثا

توجه و  .ةسسؤ شراف على االبتكارات في المتتمثل إدارة االبتكار في التخطیط المنتظم والسیطرة واإل

الخاصة باالبتكار،  ةمؤسسخدام الموارد للوفاء بأهداف الإدارة االبتكار القرارات المتعلقة بكیفیة است

یدعم التصمیم الخاص بها عدًدا من القدرات  .ر القیمة التي تساهم في بناء میزة تنافسیةتوففإنها وبالتالي 

نیات واألسواق االبتكار التق إدارةتحدد . ةمؤسستكوین وٕاعادة تكوین موارد ال عملیة هاإلبداعیة التي توج

لك في وهي تفعل ذ. ة تطویرها واستغاللها بشكل أفضل إلنشاء القیمة والتقاطهامؤسسالتي یجب على ال

، المؤسسیة المتطورة وٕاستراتیجیتهاة لدعم جهود االبتكار الحالیة والمستقبلیة سمؤسحدود الموارد المتاحة لل

نموذًجا بسیًطا یتكون من أربعة عناصر مترابطة تشارك في  )04(یوضح الشكل .  1وتنظیمها ، وثقافتها

   :االبتكار إدارة

  

  

  

  

  

                                                           
1 Bernd X. Weis, From Idea To Innovation A Handbook For Inventors, Decision Makers And 
Organizations, Springer, Germany, 2015, p.5. 
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  دارة االبتكارإت امتطلب: )04(الشكل رقم

  
Source: Mark Dodgson, David Gann, Ammon Salter, The Management Of Technological 

Innovation Strategy And Practice, Oxford University Press , New York, 2008, p.96. 

  

  ارـــاالبتكستراتیجیة إ :أوال

رات لتطویر ونشر الموارد والقدطرق الاالبتكار في تركیز االنتباه على أفضل  إستراتیجیةتساعد 

 األمرغالًبا ما تكون هناك فرص لالبتكار أكثر من الموارد المتاحة،  .ةمؤسسوالعملیات لتحقیق أهداف ال

بالفوائد االقتصادیة المتوقعة والقدرة على تحقیق عوائد  لالختیار بعد ربط الفرص القرار اتخاذ الذي یتطلب

ة، وتحدید ما إذا كانت أهداف مؤسسالعامة لل اإلستراتیجیةیجب أن تتوافق الخیارات مع  .من االبتكار

 هیكلالا كانت الطموحات تتوافق مع االبتكار تكمل موارد المتاحة ومحفظة االبتكار الحالیة أم ال ، وما إذ

على (یا التوقیت اذها االهتمام بقضایجب أن تشمل االختیارات التي تم اتخ. التنظیمي وثقافة المؤسسة

تساعد هذه ). كون تفاعلًیایستباقًیا أو أن إكون االبتكار یهدف  إلى أن ة تمؤسسإذا كانت ال ،سبیل المثال

، والتركیز على تنظیم ودمج المكونات المختلفة لعملیات المواردالقرارات في تحدید أولویات تخصیص 

 2:استراتیجیات االبتكار التي تم سنها بالسمات التالیةتتمتع و  .1االبتكار وتوجیهها نحو أسواق محددة

، ، وخلق القیمة وتقدیمهامؤسسةلل اإلستراتیجیةتحقیق األهداف بیانات حول دور االبتكار في  تقدیم - 

 .وبناء میزة تنافسیة مستدامة

 .االبتكارنافسة وتأثیرها على مراكز موال افهم دقیق التجاهات السوق والظروف التكنولوجی - 

 .ة وأهدافها طویلة المدىمؤسسح طموحات االبتكار للیتوض - 

 .الفجوات بین األداء الحالي والتوقعات المستقبلیة فیما یتعلق باالبتكار معرفة - 

                                                           
1 Bernd X. Weis,Op-Cit, p.96. 
2 Mark Dodgson, David Gann, Ammon Salter, Op-Cit, p.100. 
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 .ط لتطویر وتعبئة الموارد والقدرات المبتكرة في الوقت المناسبیخطالت - 

 .تقدیر أنسب عملیات االبتكار لتحقیق األهداف - 

، ومهما كانت أهدافها وتوقیتها، االبتكار صریحة أو ضمنیة، واسعة أو تفصیلیة إستراتیجیةاء كانت سو 

ت التي تمتلك معتقدات لمؤسساتنبثق من داخل او  ،ة وقیمهامؤسسفإن صیاغتها وتطبیقها مقیدة بثقافة ال

  .، وبالتالي  یجب أن تتناسب معهایتم تنفیذها من خاللهالممیزة 

  الموارد لالبتكار: ثانیا

ة والتي لها وصول تفضیلي مؤسساألصول التي تمتلكها ال فيالموارد المتاحة لالبتكار تتمثل 

  1 :أهمهاو ، ومضمون

  :المعرفة- 1

تتمیز المعرفة التي تعتمد علیها عملیة االبتكارات بتنوع كبیر؛ جزء من هذه المعرفة واضح ویأخذ 

خر منها اآلجزء الو  ،یجب أن یكون مقنًنا وسهل التحدیدو  ،ثائق فنیة أو مسودات أو مستنداتشكل و 

ضمًنا في المشاریع التنظیمیة القائمة وال یمكن نقله إال من خالل التنشئة االجتماعیة یكون ضمنًیا ومُ 

  .لذلك ، فإن اإلدارة االبتكارات تستفید بشكل واضح من األسلوب المتبع إلدارة المعرفة. والتعاون

،  Darroch (2003)وفًقا لـ . عرفة تنفیذ ممارسات محددة مصممة لتوسیع المعرفة التنظیمیةتتطلب إدارة الم

تؤثر جمیعها  - ) ستخداماالأو (ستجابة النشر واالكتساب و اال - المعرفة من ثالثة مكونات  إدارةتتألف 

  3 :إلى لكي یحدث االبتكار ، تحتاج المؤسساتف ،2بشكل إیجابي على نشاط االبتكار

  . ةمؤسسیة والخارجیة التي تؤثر على الالمعرفة بالقوى الداخل -  

لمستویات ولكي تتعرض في مختلف ا لألفرادلضمان وصولها  ،ةمؤسسأن تتدفق المعرفة بحریة في ال  - 

   .لمعرفة الموجودة ة لمعارف جدیدة تتفاعل مع امؤسسأقسام ال

ة االستجابة لمختلف ؤسسأنه یجب على الم، مما یعني لمعرفة المكتسبة من مصادر متعددةتطبیق ا - 

  . أنواع المعرفة التي یمكنها الوصول إلیها

 رفةتحلیلًیا متكامًال یأخذ في االعتبار العملیات واألدوات الالزمة إلدارة المع " ClicK.Innov "قدم نموذج

  :موضح الشكل التالي وهو. ، مثل القیادة والتكنولوجیا والثقافةیهاوالعوامل اإلضافیة التي تؤثر عل

                                                           
1Elias G. Carayannis et al, Op-Cit, pp. 28-29. 
2 Darroch, J., Developing A Measure Of Knowledge Management Behaviours And Practices, Journal Of 
Knowledge Management, Vol. 7 N°. 5, 2003, p. 42. 
3 Ibid. 
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  ClicK.Innovنموذج :  )05( الشكل رقم

 
Source : Carolina Machado J. Paulo Davim , Management And Engineering Innovation, Iste Ltd 

And John Wiley & Sons , UK and USA, 2013, p 160. . 

خالل دورة  یفترض النموذج  أن ممارسات إدارة المعرفة مدفوعة بعوامل تمكینیة تتفاعل بشكل متبادل

  .حیاة المعرفة في إطار إنتاج منتجات جدیدة أو محسنة بشكل ملحوظ

العامل الهام  .إدارة المعرفةتحقیق أهداف  من أجلالمجموعة  فيتشیر القیادة إلى القدرة على التأثیر 

كما  .ةبنفس القدر هو البنیة التحتیة التكنولوجیة وقدرتها على العمل كأداة لدعم إنشاء وتقاسم المعرف

  1:همالسببین  ةتعتبر الثقافة التنظیمیة أكبر محدد لنجاح إدارة المعرف

  دورها في تحدید ما ُینظر إلیه على أنه معرفة صالحة داخلًیا ؛ -

 .ادي ألماكن العملالتأثیر الذي تمارسه على المكونات األخرى، مثل الهیكل التنظیمي والتصمیم الم  - 

 ،الجدیدة األفكارثقافة بشكل مثالي اإلبداع التنظیمي واالنفتاح على ، یجب أن تفضل العلى هذا النحو

 .التعاون وضمان تقدیر جمیع المعارف على قدم المساواةعزیز الثقة و ، وتالتسامح مع األخطاء

 :شریةبالموارد ال- 2

داخل المؤسسة مع ولكن عادة ما یتم تطویر الموارد البشریة . یمكن شراء معظم الموارد عند الحاجة

یتطلب الحصول على العدد المناسب من الموظفین ذوي المهارات المطلوبة أن توظف . مرور الوقت

، یجب حفاظ على قیمة هذا المورد البشريللو . عامین أو ثالثة أعوام بعدمطلوبة المهمة لة الیوم لمؤسسال

یواصل المهندسون في بعض المجاالت إذا لم ف. تكوینه وتدریبه بشكل المستمرة في مؤسسمر الثأن تست

الكفاءة الفنیة بسرعة ویصبحون تكلفة  یفقدون فإنهم، )ةمؤسسعادًة بدعم من ال(دراسة التطورات الجدیدة 

                                                           
1 Darroch, J., Op-Cit, p.42. 
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على حمایة قیمة وتوافر مواردها  مؤسسةوبالتالي، فإن أنشطة مثل التدریب والتطویر تساعد ال. ةمؤسسلل

 .1البشریة

  :موارد أخرى - 3

 2:االبتكار إدارةتتضمن موارد المؤسسة  المستخدمة في ة والموارد البشریة المعرف إدارة إلى باإلضافة

 .الموارد المالیة والرغبة في تحمل المخاطر - 

، العالمات المعرفة، براءات االختراع(والفكریة ) صنع والمعداتالم(، المادیة الموارد التكنولوجیة-

 ).التجاریة

 ).العالمات التجاریة واختراق األسواق والوصول إلى العمالء ومعرفة األسواقملكیة (موارد التسویق  - 

سمیة للتخطیط ؛ نظمها الرسمیة وغیر الر ةمؤسسلل ةتشمل هیكل التقاریر الرسمی(الموارد التنظیمیة  - 

وبین  ،ةمؤسسالرسمیة بین المجموعات داخل ال؛ والعالقات غیر والمراقبة والتنسیق؛ ثقافتها وسمعتها

 .3)الخارجیة الموجودة في بیئتها المجموعات ة ومؤسسلا

 تقاربة ومستوى المؤسسالشركاء والموردین والعمالء والمجتمعات التي تعمل داخلها ال(موارد الشبكات  - 

  ).والثقة داخلها

 االبتكاریةقدرات ال: ثالثا

 عرفها ،"القدرات الدینامیكیة"عن موضوع  اإلستراتیجیة اإلدارةهناك أدبیات متنامیة في مجال 

Helfat   تم و ". مؤسسة على إنشاء أو توسیع أو تعدیل قاعدة مواردهاالقدرة "أنها على ) 2007(وآخرون

ات مؤسسمن المهارات التي تستخدمها ال حزم وأنماط"تعریف القدرات االبتكاریة في نفس الكتاب على أنها 

   ."تتضمن إنشاء وتوسیع وتعدیل الموارد المستخدمة في االبتكار، و ابتكار إستراتیجیةلصیاغة وتنفیذ 

ة إلنشاء سلع وخدمات مؤسسللحدود الحالیة الت على أنشطة تعمل داخل تنطوي العدید من هذه القدرا

قدرات  إلى تمؤسساال حتاجباإلضافة إلى مهارات التطویر الداخلي،  ت .جدیدة وتغییر العملیات التنظیمیة

موارد جدیدة من أجل النمو وتحقیق  لىإالحالیة في البحث دینامیكیة تسمح لها بالوصول عبر حدودها 

                                                           
1 Margaret A. White , Garry D. Bruton ,The Management Of Technology And Innovation:A Strategic 

Approach, 2nd edition, South-Western, Cengage Learning ,USA, 2011, p. 125. 
2 Mark Dodgson, David Gann, Ammon Salter, Op-Cit, p.98. 
3 Jay B. Barney , William S. Hesterly , Strategic Management And Competitive Advantage Concepts And 
Cases ,5th  Edition,  Pearson Education Limited, USA , 2015, p 87. . 
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 في  تم تحدید العدید من القدرات الدینامیكیة التي تركز بشكل خاص على دعم االبتكار . 1أداء مستدام

  :وهي موضحة في الشكل المواليالمؤسسة، 

  البحث واالختیار والنشر: الداعمة لالبتكار الدینامیكیةالقدرات : )06(الشكل رقم 

  
Source : Helfat, s. Finkelstein, W. Mitchell, M. Peteraf, H. Singh, D. Teece, S. Winter ,  Dynamic 
Capabilities: Understanding Strategic Change In Organizations, Blackwell, UK,2007, P.80. 

  2: تتمثل القدرات الدینامیكیة الداعمة لالبتكار فیما یلي

البحث عن فرص السوق والتكنولوجیا وتقییمها والتعامل مع التهدیدات التي تطرأ على األسواق  - 

 .والتقنیات

ستناًدا إلى تقییم الموارد المتاحة واحتمال إنشاء القیمة ونتائج إمن بین الخیارات المستقبلیة،  لتحدیدا - 

  . نشطة البحثأل

 .ضمان تنسیق وتكامل جهود االبتكار - 

  .االبتكارات المتولدة داخلیا والمكتسبة في الوقت المحدد، وحمایة قیمة االبتكار نشر - 

  .والخبرة ةالتعلم من خالل تحسین أداء عملیات االبتكار من خالل التجرب - 

 :البحث-1

       ذات التفكیر المتقدم بأي معلومات أو إرشادات أو مشورة حول التطورات  مؤسساتترحب ال

السیناریوهات المستقبلیة المحتملة، وتهتم بكل المسارات التي من المحتمل أن تتبعها تكنولوجیاتها  أو

Coombs )1994( .كما . منهااالستفادة التقنیات الموجودة في الصناعات األخرى التي یمكن  وتقوم بتقییم

إجراء البحوث األساسیة في وتقوم ب. مؤسسةفي كیفیة تأثیر التكنولوجیات الناشئة على موقف التفكر 

تستخدم  كما. الخاصة بهاتكنولوجیا الو علوم الن بیمهتمالالباحثین الخارجیین وتستعین ب، داخل مخابرها

                                                           
1  Helfat, s. Finkelstein, W. Mitchell, M. Peteraf, H. Singh, D. Teece, S. Winter , Op-Cit, P.80. 
2 Helfat, S. Finkelstein, W. Mitchell, M. Peteraf, H. Singh, D. Teece, S. Winter , Op-Cit, pp.117-118. 

 :تنسیق األصول اإلداریة
 القدرات اإلداریة الدینامیكیة •
 السلوك واإلجراءات اإلداریة •

التنظیمیة العملیت  قدرات دینامیكیة 

 البحث والتحدید

 اإلعداد والنشر
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ن الذین یفهمون طبیعة أعمال زیات مجالس استشاریة علمیة تضم أعضاء من األفراد البار مؤسسبعض ال

  .الحالیةالعمل  متطلباتموازنة وجهات نظرهم طویلة األجل مع  ستطیعونة ویمؤسسال

د من األطر والمفاهیم التحلیلیة المفیدة في توجیه أنشطة البحث تشمل االستشراف ، تقنیة یعدالهناك 

 :فیما یلي إلیهایمكن التطرق  .الخ...دلفي، تغییر اللعبة

  :االستشراف  - أ

تقییم األفكار للنظر إلى ما وراء آفاق التخطیط من أجل  متفوقینیجمع االستشراف األشخاص ال

یركز عادة على موضوع معین أو مجال  .وتحدید الفرص المحتملة من العلم والتكنولوجیا ،العادیة

. ة أو اقتصادیة معینةموضوعي واسع للعلوم أو التكنولوجیا، مثل التكنولوجیا النانو أو قضیة اجتماعی

ال توفر تدریبات  .ویستخدم مجموعة من التقنیات بما في ذلك تحلیل االتجاه والنمذجة والمحاكاة

اكتساب االستشراف أدلة موثوقة تماًما، ولكنها تساعد على رفع مستوى الوعي بین المجتمعات المختلفة، و 

 .االستراتیجيمة للتخطیط وتوفیر رؤیة قیّ  بعض التقارب في التوقعات 

 :دلفي تقنیة  -  ب

ستخدم بشكل تُ . عتمد على استنباط آراء الخبراء وتنسیقها وتولیفهاتللتنبؤ بالتكنولوجیا، هي تقنیة دلفي 

أساسي في إصدار أحكام واضحة وبدیهیة حول اإلمكانیات العلمیة والتقنیة وآثارها االجتماعیة 

عندما تكون في مرحلة تطویر أو تجدید خاصة دوري ،  بشكلات مؤسستستخدمها ال. قتصادیة والبیئیةواال

. الجماعي صنع القرارعملیات على أنواع مختلفة من  ابطرق مختلفة لتطبیقه اتم تعدیله. اإلستراتیجیة

 1:ة دلفي هيتقنیخطوات 

 .تم تحدید مشكلة القرار التي تعتبر مهمة ووصفها بوضوحی :تحدید المشكلة -

یتم تشكیل مجموعة مناسبة من الخبراء أو األفراد ذوي الخبرة لمعالجة مشكلة القرار : اختیار المجموعة -

للعمل  قائدیتم تعیین فرد . قد یشارك كل من الخبراء الداخلیین والخارجیین في عملیة دلفي. المعینة

 .كمدیر لعملیة اتخاذ القرار

، معالجتها بعبارات ال لبس فیها یبدأ األسلوب بوصف المشكلة التي یجب: استطالع الرأي األولي -

ُیطلب من أعضاء المجموعة تقدیم قائمة بالمجاالت الرئیسیة المثیرة للقلق في مجاالت تخصصهم من و 

 .حیث صلتها بمشكلة القرار

                                                           
1
 Adedeji Badiru , Abidemi Badiru , Adetokunboh Badiru , Industrial Project  Management :Concepts, Tools, 

And Techniques, Crc Press,USA, 2008, pp. 53-54. 
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. یتم إعداد االستبیانات لمعالجة مجاالت االهتمام المتعلقة بمشكلة القرار: تصمیم االستبیان وتوزیعه -

 . ردود المكتوبة على االستبیانات وتنظیمها من قبل المسؤولیتم جمع الثم 

یقدم . یتم تمریر استبیانات إضافیة على أساس الردود السابقة إلى األعضاء: االقتراع التكراري -

 .قد یختارون تغییر ردودهم السابقة أو عدم تغییرها. األعضاء ردودهم مرة أخرى

 ،یتضمن االقتراع التكراري مناقشات مكتوبة مجهولة المصدر قد: المناقشات الصامتة وتوافق اآلراء -

 . تستمر العملیة حتى یتم التوصل إلى توافق في اآلراء. صحة بعض اإلجابات أو عدم صحتها للتأكد من

  :تغییر اللعبة -ج

باستكشاف ودعم األفكار التي تم إنشاؤها بواسطة  Game Changerبدأت عملیة تغییر اللعبة 

 .تم استخدامها الحًقا من ِقبل األكادیمیین ومنظمات البحث المستقلة ورجال األعمالو . "Shell"موظفي 

من قبل أحد أعضاء " فرزها"، یتم األفكاربعد تقدیم  ؛تتضمن العملیة بعض الخطوات والقواعد البسیطة

الجدة، القیمة المحتملة، لماذا قد تكون : الذي یركز على أربعة معاییر رئیسیة ،Game Changerفریق 

  . هافی، وما إذا كان یبدو أن لدیها خطة تطویر موثوق  "Shell"مهمة لـ 

إذا تم تأمین الراعي ).ةمؤسسأحد موظفي ال(للفكرة  إذا كانت الفكرة تبدو مثیرة لالهتمام ، یتم تعیین راعٍ 

في حالة . لتسریع اتخاذ القرار برفضها أو قبولها رسمیا"  لوحة عرض"الفكرة في  المناسب، یتم وضع

     یتخذان القرار في فترة ما بین و  ،قبولها، یتم تطویر الفكرة بشكل أكبر من ِقبل منشئ وراعي الفكرة

 Gameفریق . غالًبا ما یؤدي النجاح في هذه المرحلة إلى االستثمار في الفكرة. ساعة 48و   24

Changer الناشئة واالتجاهات االجتماعیة والتنظیمیة التي قد تؤثر  كنولوجیاتمسؤول كذلك عن مراقبة الت

  .بشكل أساسي على أعمال المؤسسة

  :والتحدید االختیار- 2

 مكوناتالمزیج الخاص من التقنیات وممارسات التصمیم و اختیار  تشمل القدرات اإلبداعیة طریقة

التي ستوفر األساس المستقبلي  ، والتي تعبر عن الوصفة التكنولوجیةاألداء حددالنظم الفرعیة التي ت

 ةمؤسسیة للاألساسوالتقنیات  كفاءاتیستلزم اختیار التقنیات الجدیدة تحدید الو  .للقدرة التنافسیة في السوق

من خالل  يالخارجالتطویر إلى  داخلي وصوالالالتقنیات على التطویر هذه تركز  .ودورة حیاة المنتج
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     ا شراؤهأیًضا بشأن التقنیات التي یتم استغاللها داخلًیا والتي یتم  اتخاذ القراراتو  .الشراء أو التعاون

   .1أو إنتاجها

  :ساسیةالكفاءات األالتقنیات و   - أ

من . الذي تعتمده المؤسسة ساس التكنولوجياألبمجرد تحدید الكفاءات األساسیة ، یمكن التفكیر في 

تطویر كفاءاتها  التي تسهم في تكنولوجیاتتضمن استكمال وتحسین الابتكاریة  إستراتیجیة تبني خالل

  .التي تضمن تحقیق أهداف المؤسسة األساسیة

 :دورة حیاة المنتج   -  ب

 اتوالعملیا لالبتكار في المنتجات نموذًجا دینامیكیً  )1978( Utterback  و )Abernathy )1975طور 

 یأخذ. خاصةللمرحلة االتدفق واالنتقالیة وا: قسم النموذج إلى ثالث مراحل. منتجمن خالل دورة حیاة ال

. رة الحیاةابتكار المنتجات والعملیات على مدار دو مختلف المؤسسات بفي االعتبار اهتمام  النموذج 

والدینامیكیات  اإلستراتیجیةبین العدید من المجاالت المختلفة إلدارة االبتكار، بما في ذلك  ویجمع

، االبتكار ةدراس تفي مجاال ستنساًخااألكثر شهرة وا النموذج یعتبر هذا .الصناعیة والتطور التكنولوجي

  :المواليمثیله في الشكل ویمكن ت

  دورة حیاة المنتج: )07(الشكل رقم 

  

  

 المختلفة منو  مجموعة من األنواع المحتملةخالل هذه المرحلة  لمؤسسات، تستكشف ا مرحلة التدفق -

ما  (الجدیدة  المنتجات لىع یتعرفونالسوق في حالة تغیر مستمر وال یزال العمالء  تكون .المنتجات

                                                           
1 E. Kreilkamp, C. Laesser, H. Pechlaner, M. Peters, K. Wöber , Entrepreneurial Management und 
Standortentwicklung – Perspektiven für Unternehmen und Destinationen , Book Series, spriger, Germany 
13 volumes, 2019,  p. 23. 

 

 

 معدل االبتكر

الخاصة  المرحلة المرحلة االنتقالیة مرحلة التدفق  

 ابتكار العملیة

 ابتكار المنتج

Source: Mark Dodgson, David Gann, Ammon Salter, The Management Of Technological 

Innovation Strategy And Practice, Oxford University Press , New York, 2008, p.116. 
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هناك قدر كبیر من عدم الیقین حول أي منتج سیفوز یكون . )القیام به واالحتیاجات التي قد تلبیها هایمكن

ابتكارات متكررة  وتحدث. ذات سمات وظیفیة مختلفةالمنافسین  امیمتص ما تكون  اغالبً . في السوق

عادة ما یتم تصنیع . تلبي االحتیاجات المحددة لمجموعات صغیرة من العمالء التي ،جدیدةالللمنتجات 

األداء على یكمن تركیز المنافسة . المنتجات على دفعات صغیرة باستخدام مصانع والمعدات الصغیرة

المحتمل أن یكون هناك العدید من المشاركین  من. ، وما إذا كان یلبي احتیاجات العمالءالوظیفي للمنتج

 .من المقلدین" أسراب" بـ Schumpeter الذین وصفهم في الصناعة ، 

حرك تمیزة المبمجرد استغالل . قوم علیها االبتكار في عدد صغیر من المواقعیتتواجد المعرفة التي 

وتقدیم منتجات جدیدة إلى السوق ، یصبح بمقدور العدید من الوافدین الجدد تحقیق اختراقات، األول

  .القائمةالمؤسسات في السوق من  ةواالستحواذ على حص

یفرض تغییرات ما س وهذا ،یبدأ الطلب على المنتج بالتوسعخالل هذه المرحلة ،  المرحلة االنتقالیة -

ت مؤسساتصمیم منتج واحد، مما یسمح لل تستقر الصناعة حول، و عملیة اإلنتاجكبیرة في طبیعة 

ه ؤ ات على تحسین میزات المنتج المحددة، بما في ذلك أدامؤسستركز ال. تصنیع بأحجام متزایدةبال

قادرون على اإلنتاج ال منتجونالیظهر . یركز السوق على التباین في میزات تصمیم المنتج. الوظیفي

العدید من الجهات الفاعلة، بما في ذلك  لدىالمعرفة حول المنتج  وتتواجد. بجودة عالیةو بكمیات كبیرة 

ت الجدیدة التي تدخل مؤسسافي هذه المرحلة ، یتقارب عدد ال .الخبراء االستشاریون والعمالء والموردون

  .هات التي تغادر مؤسساعدد المع الصناعة 

خفض  ، وذلك بهدفعلى ابتكار العملیاتخالل هذه المرحلة  تمؤسسا، تركز الالمرحلة الخاصة-

على تتشابه معظم المنتجات في السوق في وظائفها، ویقرر العمالء الشراء . تكالیف وزیادة حجم اإلنتاجال

في  من الصعبو . اإلنتاج معدات عالیة التخصص مناسبة إلنتاج منتج واحدفي ستخدم یُ . أساس السعر

منتج إجراءات تستخدم المؤسسات التي تصنع ال. تغییر تصمیمات المنتجات بشكل جذري هذه المرحلة

. لمكونات، والمعرفة حول المنتج مقننة للغایةامداد واضحة اإلسلسلة  تصبح. تشغیل قویة وغیر مرنة

  .ةمتخصص تعتبر تي، المؤسساتتتركز الصناعة بین عدد قلیل من ال

 :التعلم- 4

ُیفهم التعلم على أنه تغییر في ، "السلوك" منظورمن ؛ فرئیسیةالتعلم من ثالث وجهات  إلىنظر یُ 

یفترض أن التعلم هو إلى حد كبیر نتاج ف، "الموقع" ما من منظورأ .ستجابة للمنبهات البیئیةاالسلوك 

یشیر إلى أن التعلم جزء  ما. الممارسة التي یحدها الزمان والمكان وعناصر أخرى من البنیة االجتماعیة
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، " المعرفي"وفًقا للمنظور و . ممارساتواالجتماعیة للمعاني والعالقات والال یتجزأ من الشبكات الثقافیة 

في التعلم  الجماعي ُینظر إلى التعلم على أنه تغییر في التفكیر األفراد وكیف یمكن أن یساهم تعلمهم

قادرین على التفاعل مع اآلخرین في جمیع الألفراد لتعلم الولكي یحدث ذلك، یجب أن یكون . التنظیمي

یعد و  .1نحاء المؤسسة، من خالل فهم أفكار بعضهم البعض، واستیعاب وٕانشاء وخلق معارف جدیدةأ

االبتكار وتغییر ذات صلة خاصة بدراسة سیاسة ، حالة التعلم التنظیمي حالة خاصة للتعلم الجماعي

  . جدیدة سیاساتالسیاسات وصنع 

بیئات متغیرة یتم تفسیر الحاجة إلى التعلم بشكل عام من خالل متطلبات التكیف وتحسین الكفاءة في 

ات مؤسسالطرف على أنه طلب هادف من  في هذه الحالة التعلمیمكن النظر إلى حیث . ومضطربة

زادت الحاجة  ات،مؤسسكلما زادت الشكوك التي تواجه الف .تحسین القدرة التنافسیة واإلنتاجیة واالبتكارل

متغیرة وأفضل، وعندما  أسالیبات ؤسسحدث عندما تمارس المییمكن مالحظة أن التعلم قد . إلى التعلم

 .2یتم تطبیقها بفعالیةو یتم تحدید االستراتیجیات بشكل أفضل وأكثر مالءمة 

 عملیات االبتكار: رابعا

ما إذا كانت ، و ة وأهدافها مؤسساالبتكار تحدید أكثر عملیات االبتكار مالءمًة لنشاط ال إدارةتتضمن 

الصحیحة  األنشطة اختیارعلى  مؤسساتاالبتكار ال إدارةتساعد . هذه العملیات بسیطة أو معقدة نسبًیا

عملیة  تتضمن و  .وتساعد عملیات االبتكار على القیام باألمور بالطریقة الصحیحة ،التي یجب القیام بها

 3:أنشطة أساسیة )5(خمسة االبتكار 

العمیل من خالل التنبؤ باحتیاجات  تحدید األفكار الجدیدة للمنتجات والخدماتب ،إنشاء أفكار جدیدة. 1

تحدید و  .تشجیع األفكار الجدیدة واإلبداع بین الموظفینو  تحلیل اتجاهات السوق ونجاحات المنافسینو 

 .برمجة إنشاء منتجات جدیدةو  الختیار األفكار الجاري تطویرها المستخدمةاآللیات والمعاییر 

جودة وتكالیف أعلى ، إلى جانب مرونة أو إنتاجیة أكبرتحقیق  بهدف ،إعادة تصمیم عملیات اإلنتاج. 2

التقنیات تقییم إدخال و  .تغییرات في عملیات اإلنتاج للسماح بالتغییرات في المنتجات ٕاحداثو  .أقل یةإنتاج

 .الجدیدة وٕادارة األدوات التنظیمیة في عملیات اإلنتاج من أجل زیادة قیمة المنتجات

                                                           
1 Paul Jackson ,Virtual Working Social And Organisational Dynamics , The Management Of Technology 
And Innovation, David Preece, University Of Portsmouth, Uk. 1999, p.152. 
2John De La Mothe, Dominique Foray, Knowledge Management In The Innovation Process, Economics Of 
Science, Technology And Innovation Volume 24 , Copyright , USA, 2001, p.206. 
3 Elias G. Carayannis , Elpida T. Samara, Yannis L. Bakouros, Op-Cit , pp.74-75. 
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الطریقة ر عملیة االبتكار عن عبّ تُ  كما .معرفةاالبتكار نتیجة للتكنولوجیا والعتبر یُ  ،إدارة المعرفة. 3

التدریب الحالي، إنشاء (التقنیات التي یجب تطویرها داخلًیا  مؤسساتمن خاللها ال تحددواإلجراءات التي 

 من خالل، خارجیة مصادر والتقنیات التي تتحصل علیها من ).قسم البحث والتطویر، وما إلى ذلك

 .شركات ومراكز البحوث والجامعاتباطن مع التعاقد من ال

وصًفا تفصیلًیا ٕاطالق منتج أو خدمة جدیدة في السوق و فكرة تطویر ال تطلبی ،تطویر المنتجات. 4

مثل تنسیق الموظفین ( وصف األجزاء واألنظمة التي تحتوي علیهاو ، مواصفات المنتجلللعملیات و 

 اإلنتاج والتوزیع وخدمات ما بعد البیع للمنتجات خذ في االعتبار عملیاألیجب أن ، كما ) وأسالیب اإلدارة

 .الُمطّور

 ،تساهم التغییرات في عملیات التسویق في زیادة قیمة المنتجات  ،قلتسویتصمیم عملیات اإعادة . 5

 .السوق في منتجالإعادة تعریف في استخدام تكنولوجیا المعلومات الحدیثة على سبیل المثال ، یساهم 

 . مراحل عملیة االبتكارمختلف  رت لتصفسوف نتطرق في المبحث الموالي إلى أهم النماذج التي ُطوّ و 

  نماذج االبتكار : المبحث الثاني

 وسوف. االبتكار مع  بدایة القرن العشرین، في أعقاب ظهور العالم الصناعي ضعت نماذجوُ 

 سنصف أوال. تطور النماذج الرئیسیة المقترحة لوصف عملیة االبتكار إلىنتطرق في هذا المبحث 

النماذج األكثر تعقیًدا مع مراعاة الدور  إلىثم نتطرق . هایتحدودمالنماذج الخطیة ونسلط الضوء على 

ونركز في األخیر على نموذج االبتكار المفتوح الذي  .المتزاید للتفاعالت بین مختلف الجهات الفاعلة

  .ظهر على عقب االنتقادات الموجهة للنماذج السابقة

 النماذج الخطیة لعملیة االبتكار: األولالمطلب 

على أنه یمكن نمذجة عملیة ،  1970المجتمع العلمي من أربعینیات القرن الماضي حتى عام اتفق 

  1:هي. تم وضعها بعدة طرق متمیزةو االبتكار بطریقة خطیة، 

    نموذج دفع العلوم: أوال

، ویفترض أن وصول المنتجات الجدیدة إلى السوق یرجع إلى دفعة )Schumpeter  )1939اقترحه 

  .المواليالشكل  هو موضح فيو . كنولوجي الكبیرالتقدم التمن 

                                                           
1
 Nicolas Maranzana, Op-Cit, p.32. 
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  نموذج دفع العلوم: )08(الشكل رقم 

 
Source: Nicolas Maranzana,  Amélioration De La Performance En Conception Par 
L’apprentissage En Réseau De La Conception Innovante, Thèse Doctorat  En Sciences De 
L’ingénieur Physics , l’Université De Strasbourg, France, 2009, p.32. 

، یهدف تطویر تقنیات ومنتجات جدیدة إلى تلبیة الطلب المتزاید، بغض نموذج دفع العلومخالل من 

 .النظر عن تكالیف البحث والتطویر الناتجة

  نموذج دفع الطلب :ثانیا

الذي ، هذا النموذج ، تنبثق االبتكارات من الطلب المدرك ، وفق 1966 في  Schmooklerاقترحه 

   .وهو موضح في الشكل الموالي. التكنولوجیا على اتجاه ومعدل تطوریؤثر 

  نموذج دفع السوق: )09(الشكل رقم

  
Source : Nicolas Maranzana, Op-Cit, p.32. 

بأن االبتكارات في هذا النموذج تحفزها األقسام التي تتعامل ) Kamien and Schwartz )1975یجادل 

 ،للتحقیقمباشرة مع العمالء، الذین یشیرون إلى مشاكل في التصمیم أو یقترحون مجاالت جدیدة محتملة 

إلى حد ما الممارسات  موذجیعكس هذا الن. أثیرت من قبل فریق البحثالتي مشاكل للالحلول إیجاد یتم و 

عتقد یُ  ،المؤسسیة في ذلك الوقت، والتي أكدت على التخطیط وشهدت إنشاء أقسام تخطیط مركزیة كبیرة

   .1أنها قادرة على التنبؤ بالمتطلبات المستقبلیة

إلى الحاجة إلى مزید من  ینسابقالدرجة تحلل المراحل المختلفة من النموذجین في نخفاض االأدى  

  :التالي الموضح في الشكل 1992 في Rudelius و Rochfordوهو ما اقترحه نموذج . التفصیل

  

  

  

                                                           
1 Mark Dodgson et al, Op-Cit, p.63. 

احتیاجات 

 التسویق التطویر االنتاج السوق

 االنتاج التصمیم

 

البحث 

 التسویق االساسي
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  لعملیة االبتكار  )1992(  Rovhforf & Rudeliusنموذج : )10(الشكل رقم  

  

 

 

 

 

 

Source : Romain Lorentz, Formalisation D’un Modèle De Conception Et D’innovation 
Dans Le Domaine Des Bioindustries : Cas Des Particules D’argile. Génie Des Procédés - 
ENSAM, France, 2014, p. 32. 

خطوة منفصلة مقسمة إلى  )12(ي عشر تهذا النموذج التفصیلي هو نموذج خطي یتكون من اثن

سلط ن فئتیإن التحلیل المفصل لهاتین ال. حل المشكلة وتنفیذ المنتج في السوق: هما فئتین مختلفتین

إما مصادر تكون مجموعات  )6(تم تحدید ست حیث. الضوء على مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة

ة مؤسسالداخلیة لل لوظائفا باإلضافة إلىتجدر اإلشارة إلى أنه و . للمعلومات أو بحاجة إلى معلومات

في تولید  طرفیظهر العمالء أیًضا في هذا النموذج ك  ،)یةوالتطویر والتسویق واإلنتاج والتجار  البحث(

 .المعرفة أو استخدامها

تم  غیر أنهمفصلة بشكل جید نسبًیا، " Rochford & Rudeliusنموذج "على الرغم من أن مراحل 

الصندوق "وتمثیلها في شكل  بسبب بساطتها البالغة االسیمبسرعة كبیرة ،  األولىانتقاد النماذج الخطیة 

  .عملیة االبتكارفي لهذا السبب ظهرت النماذج التي تأخذ في االعتبار عدم الیقین والتعقید ". مغلقال

  

  

  تنفیذ المنتج  حل المشكل

 تولید االفكار   دراسة السوق  

 تقییم أولي لالفكار   تطویر االنتاج  

 تحلیل أولي للسوق    الداخلي للمنتجاالختبار  

 تقییم فني اولي   اختبار المنتج على المستهلكین  

 دراسة اولیة لالنتاج   اختبار السوق  

 دراسة الجدوى المالیة   التحلیل المالي النهائي  

 التجاریة. و االنتاج التسویق العمالء
 العلیا اإلدارة

 البحث وتطویر

 االنتاج البحث وتطویر
 التسویق

 تجاریة.و
 اإلدارة العلیا

 العمالء

 مستخدمي المعلومات

 مصادر المعلومات
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 من النماذج الخطیة إلى النظریات التكراریة: الثاني المطلب

كان من الضروري التغلب على النقص في االرتباط بین النماذج النظریة المقترحة والواقع الصناعي 

، ولتحقیق ذلك تم اقتراح عدة نماذج تربط عملیة االبتكار بعالم البحث الخارجي. في نهایة القرن العشرین

  1:أبرزها

   :)Rosenberg   )1986 و Kline نموذج: أوال

ضمن عملیة االبتكار الخطي،   إلیهادفق المعلومات تتي تال الخطیةالسلسلة بین نموذج یدمج  هذا   

  :الداخلي والخارجي، كما هو موضح في الشكل الموالي ة وعالم البحثمؤسسوبین ال

 ) & Kline Rosenberg 1986(نموذج السلسلة المرتبطة  : )11(الشكل رقم

 
Source : Nicolas Maranzana , Op-Cit, p.33. 

 

هي تحدید السوق، و ، مراحل الرئیسیة المتعاقبةیتم تمثیل عملیة االبتكار الخطي من خالل ال

هي العمود و. "C"یرمز إلیها بالحرف " السلسلة"هذه . جدیدالمنتج الاالختراع، تطویر، إنتاج وتسویق 

العالقات المحتملة التي تبرر حلقات المن مجموعة  إلیهایضاف . Rosenberg  و  Klineالفقري لنموذج 

 :المحتملة الحلقاتهناك نوعان من . األخرى "C"مراحل السلسلة مع  كل مرحلة  ل

 .لمراحل المختلفة لسلسلة االبتكارربط ات "f"یرمز إلیها بالحرف  :الحلقات القصیرة - 

المنبع  إلىعودة المراحل المختلفة لممكن من ا تشیر إلى أنه" F"یرمز إلیها بالحرف  :الحلقات الطویلة -  

، فإن احتیاجات السوق وكذلك وبالتالي. عند تحدید احتیاجات أو استخدامات جدیدة للمنتج المطّور

التي یتم تنفیذها لكل مرحلة من مراحل  حلقاتتحدد عدد ال هي التي متطلبات المستخدمین في المستقبل

، مجاًال یمكن  "K" التي یرمز لها بالحرفموازاة ذلك ، ُتعتبر كتلة المعرفة العلمیة ، ب .المنتجطویر ت

                                                           
1
 Nicolas Maranzana, Op-Cit, pp.35-38. 
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عندما یكون من الضروري حل مشكلة تقنیة  خاصةالوصول إلیه في كل مرحلة من مراحل العملیة، 

ظر الن، یتم إعادة ةمؤسسلوصول إلیها بسهولة من داخل الإذا كانت المعلومات الضروریة یمكن ا. معینة

غیر كافیة للحصول على داخل المؤسسة  إذا كانت حالة المعرفةأما  .الداخلیة فقطعملیة االبتكار  في

هذا . "R" بالحرف مجال البحث األساسي المشار إلیهاللجوء إلى ، فمن الضروري الضروریة المعلومات

ها واجهتة الوصول إلیه لحل بعض المشكالت التي مؤسسمكن للثري مجال المعرفة الذي یُ األخیر سی

   .بتكارخالل العملیة اال

االبتكار  من االرتباط بین البحث األساسي وعملیة االبتكار حاالت ینتج عن، باإلضافة إلى ذلك

أن هذا النوع من  Kline   & Rosenbergیرى). "D"الحرف (ة مؤسسذري التي یمكن أن تظهر داخل الالج

وبالتالي، یمكن ". البحث األساسي"یأتي من مجال المعرفة الداخلیة ولكن بشكل تفضیلي من  االبتكار ال

 ابرمخعن طریق مصادر خارجیة بالكامل الحصول علیها من یتم  أوة مؤسسداخلیة للالمعرفة  أن تكون

 .إلخ...، جامعاتة أو مومیعالة أو خاصالبحث ال

االبتكارات التي أدت إلى النجاح التجاري أن تسهل المراحل بعض ل یمكن،  االبتكارفي نهایة العملیة 

على سبیل المثال، المجهر الضوئي . "I" الحرفیرمز إلى هذا االرتباط ب". البحث األساسي"المختلفة من 

والمعالجات الدقیقة وتكنولوجیا المیكروویف هي أمثلة على االبتكارات التي لها تأثیر ملموس في البحث 

 .الحاليالعلمي 

الذي تم طرحه  بتكارالتي توفرها التغذیة العكسیة حول االمعلومات مباشرة عن طریق الدعم البحث یتم 

على طول  مرحلةالمعلومات التي تم الحصول علیها في أي تطبیق  ویتم. )  S الحرف(في السوق

  .السلسلة

ع سوى نظرة جزئیة لجمیال یوفر أنه  Rosenberg و Klineنموذج ل من أهم االنتقادات التي وجهت 

التي تزید من فرص النجاح التجاري للمنتج  ة أو مع بیئتها الخارجیةمؤسسالتفاعالت التي تحدث داخل ال

  . الجدید

  " العملیة العضویة"نموذج  : ثانیا

یتیح هذا النموذج . یتكون أیًضا من نمذجة متسلسلة لعملیة التصمیمو  ،)Aoussat )1990اقترحه 

یسلط الضوء  كما. أنشطة التصمیممع  إدارة االختصاصات المتعددة للفرق بالموازاة )12(المقدم في الشكل 

   :ة بین كل مرحلة من مراحل العملیةعكسیعلى الخطوات الرئیسیة لعملیة االبتكار وكذلك حلقات التغذیة ال
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  )1990( Aoussat" العملیة العضویة"نموذج  : )12(الشكل 

 

  :فیما یلي المبینة في النموذج  یمكن شرح  مراحل عملیة االبتكار

 ؛وظیفیة المواصفات ال، یتم االنتهاء منها بصیاغة " الحاجة  أو الرغبة"تحدید  - 

 ؛" حل أصلي"تفسیر الحاجة، من خالل تولید المبادئ عبر أسالیب اإلبداع التي تسمح بالتوصل إلى  - 

 ؛المطبقة" الوسائل التقنیة" بواسطةتطویر الحل  - 

  .التقییم والتحقق من صحة الحل المفصل المقترح ، من خالل اختبارات المستخدم - 

  النموذج الماسي لالبتكار: ثالثا

عالت بین اإلدارات المختلفة أن جمیع أشكال االبتكار یمكن أن تأتي من خالل التفا یفترض النموذج

  :كما هي موضحة في الشكل الموالي. ةمؤسسلل

  

  

  

  

  

  

 

 

 تحدید الحاجة

 ترجمة الحاجة من طرف المؤسسة

 المواصفات الوظیفیة

        تفسیر الحاجة من قبل الشركة

 ( بحث المفاھیم) 

 مفاھیم توجیھیة معتمدة

 مواصفات المصمم

 التعریف بالمنتج

 ملف المنتج

 التحقق من صحة المنتج

 النموذج األولي

 اختبار المستخدم

Source : Romain Lorentz, Op-Cit , p.33. 
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  )Giget1994(طرف مقترح من  النموذج الماسي لالبتكار: )13(الشكل رقم

  

  
Source : Source : Romain Lorentz, Op-Cit , p.33. 

 إذا الماليوینشأ االبتكار  التفاعل بین البحث والتطویر والتسویق ، طریق منتج  عنالابتكار ینشأ 

ة على مؤسسفي قدرة الة دوًرا رئیسًیا تلعب التفاعالت الداخلیو . تفاعلت إدارتي المالیة والبحث والتطویر

  .وجد صلة واضحة مع البیئة الخارجیة في هذا النموذجتومع ذلك ، ال . االبتكار

   النموذج الهندسي لالبتكار :رابعا

األسهم (مثل التفاعالت الرئیسیة ت .)14(في الشكل  موضحوهو ، 2006 في  Cantisaniاقترحه 

. عملیة االبتكاربین األنشطة المختلفة التي تم تعبئتها في ) األسهم غیر المستمرة(والثانویة ) المستمرة

، والتطویر التجریبي  )E(، والهندسة  )C(، والتصمیم  )R( ، تلعب البحوث التطبیقیةعلى سبیل المثال

)D(  وأنشطة التسویق)M(  نوع المشروععلى حسب احل مختلفة من العملیة ، دوًرا في مر.  

  

  

  

بشریةموارد   

 انتاج

 تسویق بحث وتطویر

مالیة موارد  

ابتكارات في تسییر 

 الباحثین

 ابتكارات القوى البیعیة
ابتكارات اجتماعیة 

 وتنظیمیة

ابتكارات 

تمویل 

البحث 

ابتكارات تمویل 

 المبیعات

 ابتكارات تمویل االنتاج

 ابتكارات المنتجات

 ابتكارات التوزیع ابتكارات العملیات
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  )2006( Cantisani النموذج الهندسي لالبتكار: )14(الشكل رقم

  

المسار المنطقي الذي تقترحه  بإتباعیتیح هذا التمثیل الهندسي حساب العدید من مصادر االبتكار، 

على سبیل المثال ، یمكن تسلیط الضوء . األسهم المستمرة ، والذي یمثل التفاعالت بین األنشطة المختلفة

وسیتم تفصیل الفكرة بواسطة نشاط . Mعلى فرصة لتطویر منتج جدید أو عملیة جدیدة من خالل النشاط 

تحویلها إلى نموذج أولي من النشاط  لیتم؛ )المسودات (المنتج  صمیماتفي شكل ت )M → C(التصمیم 

)D (C → D. 

 :في هذه المرحلة ، هناك احتماالن

كافیة وتؤدي إلى المنتج النهائي، یتم بدء اإلنتاج       Dإذا كانت البیانات التي تم جمعها في الخطوة  - 

)D → E(  ویتم إطالق المنتج)(الجدید في السوق ) أو العملیةD → E( . هذا یعطي دورة كاملة من

  .M → C → D → E → Mاألنشطة التي یمكن تلخیصها في 

غیر كافیة لبدء  Dمن ناحیة أخرى، إذا كانت البیانات التي تم الحصول علیها في نهایة المرحلة  - 

القیام بنشاط لوصول إلیها أو اإلنتاج، فیجب استخدام نشاط البحث باالعتماد إما على المعرفة التي یمكن ا

  في هذه الحالة، تصبح الدورة أكثر تعقیًدا ویمكن تخطیطها على النحو التالي . أساسي بحث

M → C → D → R ... → E → M .كدالة دعم لعملیة االبتكار جد هنا نشاط البحثن.  

 ةالبیئی، وعدم انفتاحها على إن أحد قیود هذه النماذج یكمن بشكل رئیسي في رؤیتها المغلقة

               ومع ذلك، یسلط النموذج الذي اقترحته . تحدید احتیاجات العمالء في المستقبلبفقط  وتهتم . ةخارجیال

Kline  & Rosenberg  الموردین، (ة مؤسسالتفاعل مع البیئة الخارجیة للالضوء على الحاجة إلى

  

 

  

  

  

 التسویق

 البحث التطبیقي
 التطویر

 الھندسة

 التصمیم

Source : Romain Lorentz, Op-Cit , p.33. 
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. ال یعطي منهجیة دقیقة لتنفیذ هذه المهام ه، ولكن)العمالء  والمختبرات األكادیمیةالمقاولین من الباطن، 

البتكار تراعي التبادالت المختلفة لنماذج  حإلى اقترا في السنوات األخیرة  الذي أدىهذا هو السبب 

 المتخصصةمختبرات البحوث  اداخل المؤسسة وخارجها بما فیهالقائمة بین الجهات الفاعلة في االبتكار 

  .والجامعات

االنتقادات الموجة للنماذج السابقة تم اقتراح نموذج االبتكار المفتوح الذي سوف نتطرق  بالنظر إلى

  .إلیه في المطلب الموالي

 نموذج االبتكار المفتوح: المطلب الثالث

. )Henry Chesbrough  )2006تم إضفاء الطابع الرسمي على نموذج االبتكار المفتوح من قبل

أهمیة أكبر في ضوء الجدل الدائر حول العولمة وٕامكانیة أن تصبح وظیفة البحث النموذج  اكتسب

تمثیًال  )15(یوضح الشكل  .اًماعلتصنیع قبل عشرین لوالتطویر من مصادر خارجیة، حیث كانت وظیفة 

  .لعملیة االبتكار ضمن نموذج االبتكار المغلق السابق

  المغلقنموذج االبتكار : )15(الشكل رقم 

  

 

الخاصة قاعدة العلوم والتكنولوجیا  إطالق المشاریع البحثیة منضمن نموذج االبتكار المغلق  یتم

 اختیار البعض بینما یتم یتم إیقاف بعض المشاریع ،  .التطویرعملیة خالل  من قدمتتو  ،مؤسسةلبا

یطلق على هذه العملیة . إلى السوق بها للذهاب هااختیار مجموعة منفي النهایة  یتمل. التطویر لمواصلة

إال بطریقة ألن المشاریع ال یمكنها الدخول إال بطریقة واحدة ، في البدایة ، وال یمكنها الخروج " مغلقة"

 .واحدة ، عن طریق الدخول إلى السوق

 

 

 السوق
قاعدة العلوم 

 والتكنولوجیا

 البحوث المحققة

 منتجات جدیدة /  خدمات ال

R D 

Source : Henry Chesbrough, Wim Vanhaverbeke, Joel West, Open Innovation Researching A 

New Paradigm, Oxford University Press, New York, 2006, p.3. 
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هنا، یمكن إطالق المشاریع إما من مصادر . تمثیل نموذج االبتكار المفتوح )16(یوضح الشكل  

في مراحل  االبتكار التكنولوجیا الداخلیة أو الخارجیة، ویمكن أن تدخل التكنولوجیا الجدیدة في عملیة

 . مختلفة

  االبتكار المفتوحنموذج : )16(الشكل رقم

  

، ) مثالالتراخیص الخارجیة  طریقن ع(یمكن أن تذهب المشاریع إلى السوق بطرق عدیدة أیًضا، 

نف هذا لقد صُ . ةمؤسسالتسویق والمبیعات الخاصة بال باإلضافة إلى الذهاب إلى السوق من خالل قنوات

، والعدید من الطرق االبتكارعملیة ید من الطرق لتدفق األفكار إلى ألن هناك العد" مفتوح"النموذج بأنه 

  . 1إلى السوق لخروجها

  

  

  

  

                                                           
1
 Henry Chesbrough, Wim Vanhaverbeke, Joel West. Op-Cit, p.3. 

 

 

R 

 تطویر التكنولوجیا داخلیا

D

أسواق الشركات 

 االخرى

الجدیدة  االسواق  

االسواق 

 الحالیة

 التراخیص

 التكنولوجیا العرضیة

قاعدة 

تكنولوجیة 

 داخلیة

قاعدة 

تكنولوجیة 

 خارجیة

تطویر التكنولوجیا داخلیا 

R D

Source : Henry Chesbrough, Wim Vanhaverbeke, Joel West. Op-Cit.  p.3. 
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  مشاریع االبتكار و ةمحفظإدارة : الرابعالمبحث 

لتخطیط وتنفیذ وتقییم  ةٌ بتكار فرید من نوعه، فإن استخدام أدوات إدارة المشروع مناسباًرا ألن كل ـنظ

حافظة المشاریع  إدارةة یكیف إلىك بالتطرق ـوذل. لذلك یناقش هذا المبحث إدارة مشاریع االبتكار. االبتكار

 من خالل ،م عملیة إدارة المشاریع المبتكرةیقدتثم ، موازنة مجموعة من مشاریع االبتكارإلى التي تهدف 

 . لعملیةلتحلیل الخطوات المختلفة 

  االبتكار مشاریع محفظة : األولب المطل

 ،بأقصى فعالیة ممكنة االبتكارات االبتكاریة هو تنفیذ مشاریعفظة الحمإن الهدف األساسي من إدارة 

وذلك من خالل تحدید األولویات في انجاز هذه المشاریع ، واالستغالل األمثل للموارد التي تدخل في 

 .عملیة التنفیذ

إدارة تعطي و . اإلستراتیجیةاحتمالیة عالیة للنجاح في تحقیق األهداف  لها تكون المحفظة من أنشطةت

بالطریقة  المواردصرف التي ستقلل من المخاطر وتضمن  مجموعة أكثر توازنًا من األنشطة المحفظة  

ضمن المحفظة مزیج من البرامج والمشاریع واألنشطة التشغیلیة التي سیكون . لمؤسسةاكل لالمثلى 

  .1ةؤسسالم إستراتیجیةتستهدف على وجه التحدید ضمان تحقیق 

أثبتت العدید من الدراسات أن المؤسسات التي تقوم بإدارة محفظة مشاریعها االبتكاریة تكون ابتكاراتها 

  :2، ویرجع ذلك إلى األسباب التالیةأكثر نجاحا من تلك التي ال تقوم بهذه العملیة

إدارة المشاریع أن نجاح جهد االبتكار أمر أساسي لنجاح المؤسسة، وهو ما یترجم منطقیا ضرورة  - 

  كي یتم تحدید المشاریع التي ستنجح في المستقبل؛ ل االبتكار

ذلك فان أن  ابتكار وتطویر منتجات أو عملیات جدیدة هو مظهر من مظاهر إستراتیجیة المؤسسة ، ل -

  هي واحدة من أهم الطرق لتفعیل هذه اإلستراتیجیة ؛ إدارة العملیة االبتكار

ساعد على تخصیص الموارد الالزمة النجازها، وبذل المزید من ت بتكارإدارة المحفظة المشاریع اال أن -

جهد لتقلیل هدرها في المشاریع الخاطئة الناتجة عن سوء إدارة المحفظة مقابل منعها من المشاریع التي ال

  . تستحقها حقا

  3 :هي ریع االبتكارمشااف یمكن تحقیقها من خالل إدارة هناك أربعة أهدو 

                                                           
1
 Lory Mitchell Wingate ,Project Management For Research And Development Guiding Innovation For 

Positive R&D Outcomes, CRC Press Taylor & Francis Group,  London, 2015, p.23. 
2 S.J. & Kleinschmidt, E.J, New Product Portfolio Management: Practices And Performance, Journal Of 
Product Innovation Management, 16, 4, July 1999, pp.333-340. 
3 Ibid, pp. 341-351. 
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  تحقیق أكبر قیمة ممكنة : أوال

تحقق أقصى قدر ممكن من مجموع القیم، یتم تحقیق هذا الهدف من خالل تحدید المشاریع التي 

  1 :ومن بین األدوات المستخدمة لحساب قیمة المشروع ما یلي

  :NPV (Net present value) *2صافي القیمة الحالیة- 1

،  وفي المراحل القادمة تتم قسمة هذا المؤشر على یمة الصافیة الحالیة للمشروعیقیس هذا المؤشر الق

الموارد أو القیم المضافة للمشروع، فعلى سبیل المثال عند إضافة تكالیف البحث والتطویر یصبح  

NPV/R&D  )ثم یتم ترتیب المشاریع وفق هذا المؤشر )نفس الشيء بالنسبة للموارد .  

  :)ECV )Expected Commercial Valueالقیمة التجاریة المتوقعة - 2

تسعى هذه الطریقة إلى تعظیم قیمة المحفظة من الناحیة التجاریة من خالل وضع میزانیة معینة 

ویتم حساب هذا المؤشر لكل مشروع في المؤسسة باالستناد على . وٕادخال مفهومي المخاطر واالحتماالت

تطویر، التسویق، : یل المثالتحلیل شجرة القرارات وتقسیم المشروع حسب مراحل القرار، على سب

، ثم القیام بتحدید النتائج الممكنة للمشروع عند كل مرحلة من مراحل اتخاذ القرار ومقارنة   ..الشراء

  .كبر قیمة تجاریةأع على أساس تفضیل تلك التي تحقق تكالیفها باألرباح المحتملة، ثم ترتب المشاری

   :Scoring Modelنموذج تسجیل النقاط - 3

أو  5إلى  1 عادة یتم التنقیط من( تحدید أهم العوامل التي تمیز المشاریع المتفوقة  خاللهیتم من  

  . والتي تسفر عن جاذبیة المشروع على حسب كمیة النقاط التي یملكها ، )مقاییس 10إلى  1 من

  فظة المشاریع المبتكرةمحتحقیق التوازن في : ثانیا

منها على سبیل  .التوازن المطلوب للمشاریع وفق عدد من المعالمیتم من خالل هذا الهدف تحقیق 

 ذریةكارات ج، المشاریع العالیة والمنخفضة المخاطر، ابتاألجل المثال المشاریع الطویلة والقصیرة

  .الخ.... وتحسینات

األرقام التعبیر عن التوازن من خالل الرسومات له دالالت  أفضل بكثیر من التعبیر علیه من خالل إن 

 )یتم من خاللها عرض المشاریع على شبكة ثنائیة األبعاد(مثل استعمال الرسوم البیانیة الفقاعیة  ،والقوائم

                                                           
1 Robert G. Cooper, Scott J. Edgett And Elko J. Kleinschmidt , Portfolio Management: Fondamental For New 
Product Success, Stage-Gate International  and Product Development Institute Inc,  January 2002.p.6. 

المستقبلیة  صافي القیمة الحالیة هو مؤشرة لقیاس قیمة االستثمارات یقوم بإعادة تقدیر التدفقات المالیة من المشروع، حیث انه یعید تقییم األرباح*  2

لحصول علیه الیوم ال توجد علي نسبة الخصم لكن المبالغ التي سیتم اكتسابها الحقا الن المال الذي یتم ا. آخذا في االعتبار نسبة الخصم السنویة

دینار الیوم فهي فعال مائة دینار، وهي  100إذا كسبت : مثال  .یكون علیها نسبة خصم وتزید نسبة الخصم كلما زاد عدد السنوات

  . %10العادي هو دینار في العام المقبل اذا كان العائد على االستثمار ) 1+0.1(×100
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مقابل احتمال النجاح  صافي القیمة الحالة الذي تم فیه تحدید  )17(هو موضح في الشكل رقم كما 

  .1التقني

  راالبتكادرجة المخاطر التي تحیط بمشاریع : )17(الشكل رقم 

  كبرأ  

  احتمال النجاح التقني                                                                          

  

  

  

  صافي القیمة الحالیة 

 

 

 

  قلأ  

Source : Robert G. Cooper, Scott J. Edgett And Elko J. Kleinschmidt , Portfolio 
Management: Fondamental For New Product Success, Stage-Gate International  and 
Product Development Institute Inc,  January 2002, p.10. 

لیس الغرض من هذه و . ر حجم الفقاعة في هذا الشكل عن درجة المخاطر التي تحیط بالمشروععبّ یُ 

عتمد علیها لتخصیص الموارد الالزمة لكل وٕانما عرض المعلومات التي یُ   نماذجالالرسومات صناعة 

    .مشروع

  تحقیق التوافق االستراتیجي:  لثااث

 خاللتوجیه المشاریع االبتكاریة وفق مخطط  استراتیجي یتم من خالل تحدید حجم اإلنفاق  یقصد به

هناك عدة طرق لتحقیق . ، كما یجب أن یعكس األولویات اإلستراتیجیة الخاصة بالمؤسسة المشاریع

  2 :التوافق االستراتیجي منها

  :من األعلى إلى األسفل - 1

ثم  تأتي عملیة رصد  ،طریقة تحدید النتائج التي یسعى المشروع االبتكاري إلى بلوغها هیتم وفق هذ

تتم هذه . اإلمكانات وتخصیص الموارد  والتكالیف الالزمة، وتقسیمها وفق احتیاجات انجاز المشروع
                                                           
1
 Robert G. Cooper et al, Op-Cit, p. 10. 

2 Robert G. Cooper et al, Op-Cit, p. 92. 
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العملیة بالنسبة لكل المشاریع لیتم التوصل في النهایة على مجموعة من المحافظ ، یوجد في كل محفظة 

وبالمقارنة بین هذه األغلفة یتم تحدید غالف استراتیجي یحدد إمكانات ، موارد ونفقات كل مشروع، 

  .األولویات اإلستراتیجیة

  :من األسفل إلى األعلى- 2

فتح األبواب (مقبولة على العموم، المشاریع العلى إیجابیة قرارات الوفق هذا المنظور  یتم  اتخاذ 

، ولضمان التوافق االستراتیجي یتم استخدام نموذج )للمشاریع الجیدة  ثم  تأكد من أنها تتطور  بشكل جید

یشتمل على عدد من العناصر اإلستراتیجیة، یؤكد كل عنصر منها على  وجود  التوافق  الذي لتسجیل،ا

حتى وان (المشاریع " استراتیجیات"االستراتیجي،  لیتم الحصول في األخیر على محفظة تتألف من جمیع 

  .  )ات داخلها ال یتوافق مع األولویات اإلستراتیجیةلم یكن اإلنفاق على االنقسام

  اختیار العدد الصحیح من المشاریع : رابعا

مما یؤدي إلى . لكن الموارد المتاحة النجازها محدودة  ،معظم المؤسسات لدیها العدید من المشاریع

جمود بعض المشاریع واستغراقها لوقت طویل حتى تصل إلى السوق، لذا فان إدارة حافظة المشاریع تعمل 

  :على تحقیق التوازن بین الموارد الالزمة للمشروعات الجاریة والموارد المتاحة ، وذلك عن  طریق

  ؛)تعظیم قیمة الهدف األول ( فاذ المواردترتیب المشاریع حتى ن - 

إلى  )فقاعة(إضافة مشروع واحد أن ثابت، و  )المشار إلیها في الهدف الثاني(عدد الفقاعات  إبقاء - 

  . 1الرسم یتطلب حذف آخر

 مشاریع االبتكار إدارة:الثانيالمطلب 

ركز على التحسین یو  مختلف عن ما هو موجود من قبل حددنا االبتكار في وقت سابق على أنه

تضمن واحًدا تیجب أن  (حول معاییر معینة  وتدور. هي فریدة من نوعهااالبتكار كذلك المشاریع . والجدة

 2:)على األقلمنها 

 ؛ )ابتكار منتج أو خدمة(مبتكرة  )جدیدة(تهدف إلى تطویر منتج أو خدمة • 

 ؛ )عملیة االبتكار(األسالیب المبتكرة  تستخدم• 

 ؛ )االبتكار التنظیمي(میة لمنفذ المشروع التعلُّ  تحسین القدرات االبتكاریة وتؤدي إلى • 

                                                           
1 Robert G. Cooper et al, Op-Cit, p.20. 
2 Sergey Filippov, Herman Mooi, Innovation Project Management: A Research Agenda ,  Journal on 
Innovation and Sustainability. Risus; Vol 1, No 1 , 2010, p.09. 
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 الخطواتأهم تحلیل سنحاول في هذا المطلب التطرق إلى أهمیة تخطیط وتنظیم مشاریع االبتكار، و 

بشكل تها التي تساعد المدیرین على إدار  النقاط الرئیسیة مع التركیز على .هذه المشاریع  إلنجازالالزم 

  .ناجح

 تخطیط مشروع االبتكار: أوال

تحدید جمیع المواصفات والمتطلبات والتجارب واالختبارات خالل تخطیط مشروع االبتكار  تمی

المیزانیة المتوقعة وتقدیرات الجدول  یتم وضعو . شروعمال واألنشطة والمعاییر األخرى المعروفة في الخطة

المهام بشكل صحیح والتحقق من  ترتیب یتمیجب أن في المشاریع المعقدة، . المناسب لالنجاز الزمني

 , Triple C )Communication, Cooperationویعتبر نموذج  .صحتها مع أصحاب المصلحة

Coordination  ( الذي قدمه  Badiru )1987(  وهو موضح في . لتخطیط المشروع والتحكم فیه أداة فعالة

 :الشكل الموالي

  " Triple C "نموذج :  )18(الشكل رقم

 
Source Adedeji B. Badiru , Triple C Model Of Project Management Communication, 

Cooperation, And Coordination, Crc Press, USA, 2008,  p.31. 

یوضح . مكن للنموذج تسهیل إدارة الموارد بشكل أفضل من خالل تحدید الجوانب الحاسمة للمشروعیُ 

 ،تعاونال ،االتصال(النموذج أنه یمكن تعزیز إدارة المشروع من خالل تنفیذه ضمن الوظائف المتكاملة 

یسلط الضوء على و  ،شروع والتنظیم والجدولة والسیطرةتخطیط الم یةمنهجكذلك یسهل النموذج . )التنسیق

المطلوبة ) القوى العاملة والمعدات والمرافق(كما أنه یساعد على تحدید الموارد . ما یجب القیام به ومتى

  .1نشاطلكل 

                                                           
1 Adedeji B. Badiru , Triple C Model Of Project Management Communication, Cooperation, And 
Coordination, Crc Press, USA, 2008, p.13. 

 التنسیق التعاون

 األداء

 الجدولة التكلفة

 القیود الثالثة

 الجدولة والتحكمالتخطیط، 

للتواصا  
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  تنظیم مشروع االبتكار: ثالثا

المشروع من أجل تحقیق الموارد التنظیمیة وفًقا لمتطلبات یسمح تنظیم مشاریع االبتكار بتوفیر 

الخطوط  ، یرسمالهیكل تنظیمي فعّ  ع و للمشر أن یكون  عملیةمن متطلبات هذه ال. المرجوة األهداف

تعتبر و . 1العریضة لمسؤولیات كل من الموظفین والموارد األخرى لتجنب االرتباك وسوء التفسیر والغموض

  :الموالي في الشكل علیهاد مثال رِ ویَ مصفوفة المسؤولیة من األدوات الشائعة لتنظیم المشروع ، 

المشروعفي إدارة  مصفوفة المسؤولیة: )19(الشكل رقم 

  
Source Adedeji B. Badiru , Op-Cit , p.13. 

كما تتناول . عبر المشاریع المختلفة ؟ومع أي مورد ؟ومتى ؟یفعل ماذاو  ؟المصفوفة من یفعل تحدد 

یساعد تحدید خطوط المسؤولیة على تجنب أو تقلیل الغموض في تنفیذ حیث . هاتوافر و تقدیرات الموارد 

 .المشروع

 مراحل مشروع االبتكار :اثالث

ة مؤسسقد یكون لدى ال. االبتكار اریعإلدارة مشأساسیة إطاًرا من سبع خطوات  )20(یقدم الشكل 

یدة تنفیذ فر طریقة  ة لهاجدیدعملیة  أنظمة وسیاسات وٕاجراءات مطبقة لتعزیز االبتكار ، ولكن كل منتج أو

  . من نوعها

نتیجة لذلك، من األهمیة بمكان . مرور الوقتمع الموارد بوجود یزداد التزام  في مشروع االبتكار

كر لهذه إذا كانت هناك مشاكل في المشروع، فإن التحدید المبّ . كر وفهم المشروعتطویر التخطیط المبّ 

  .إنفاق الموارد على المشاریع غیر المثمرةالمشاكل سیساعد في الحد من 

  

  

  

  

                                                           
1 Adedeji B. Badiru ,Op-Cit , p.13. 

 األھداف



 إدارة االبتكار في المؤسسة .............................................................:ولالفصل األ
 

 
49 

  مشروع االبتكار إدارةخطوات : )20(لشكل رقما

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 
 
Source : Margaret A. White, Garry D. Bruton , South-Western, The Management Of 
Technology And Innovation: A Strategic Approach, 2nd  Edition , Cengage Learning, 
USA, 2011,  p.183. 

 1:المراحل بمزید من التفصیل فیما یليهذه نناقش 

  : مرحلة تحدید الفجوات - 1

قارن عملیة تحدید الفجوة بین المكان تُ . االبتكار إستراتیجیةلوضع یعد تحلیل الفجوة أداة تقییم مهمة 

موضحة في الشكل عدة فئات  إلى فجواتالیمكن فصل . ة والمكان الموجودة فیهؤسسالذي تریده الم

  :الموالي

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
Margaret A. White, Garry D. Bruton , South-Western, Op-Cit, pp.181-193 

 

 * تحدید الفجوة
ماذا 

تحلیل البیئة تنافسیة 
استراتیجیة عامة 

عامة: القیادة ، 
 واإلرشاد،

المشاركة، 

 *تعریف
 ماذا ، متى ، من

 یضع األھداف ، 
األھداف المحددة 
للمعاییر ، تصمیم 

فریق المشروع ، یبدأ 
 سجالت المشروع.

 *تطویر
 ماذا ، من 

الذي یسلم الوحدات األولى 
أو التشغیل التجریبي ، 

یوضح الموردین ، 
المراجعة القانونیة ، تأسیس 

مراقبة الجودة ، الخطط 
 المكررة.

 مشروع الحقال* 
 متى ، كیف 

تستعرض األھداف ، 
الدروس المستفادة ، 

مشروع مزعج ، تقییم 
 الفعالیة ، التقاریر النھائیة

 *مفھوم
كیف ، متى ، من طبیعة 

االبتكار ، المنتج والعملیة 
، مستمرة أو جذریة ، 
مرحلة دورة الحیاة ، 

 التعقید ، الحرجة.

 التصمیم
ماذا ، من ، كیف ، التحقیق 

، المتطلبات الھندسیة ، 
مراجعات التصمیم ، تقییم 

اإلمكانات ، مراجعة 
 األھداف ، خطة العمل.

 *تطبیق
 ماذا ، متى ، من 

  اإلطالق ،
 التثبیت / التحریر ، 

التصمیم ، التصحیح / إعادة
، التسلیم ، یبدأ إغالق 

توجیھ وإدارة المشروع 
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  نتائج تحدید الفجوات:  )02(ل رقمجدوال

Source: Margaret A. White, Garry D. Bruton , South-Western, Op-Cit, p.184. 

خطوات لتحلیل أهمیة الفجوات وما إذا كانت هناك حاجة إلى  (06) ست إجراء لمؤسسةیجب على ا

 :، وهيمعالجة الفجوة أم ال

 ةمؤسسلفجوات والثغرات المحتملة للا تحلیل . 

  أو الفرص من كل فجوة/ تحدید التهدیدات و. 

 اتفجو الحكم على اآلثار الداخلیة والخارجیة لمعالجة ال. 

 ة، قد تكون هناك حاجة مؤسسإذا لم تكن الموارد متوفرة لل الحكم على جدوى معالجة الفجوات؛

 .الحصول على موارد أخرى إلى 

 متعلقة بالفجوات وٕازالة العوامل التي تتطلب مراجعة القائمة والجدوى والمخاطر والعوامل األخرى ال

 .ةؤسسمكنة للماستخداًما غیر مناسب للموارد والوقت ، أو التي ال تكون م

 لمعالجتها والتصرف في أسرع وقت ممكن فجواتتحدید أهم ال. 

 :المفهوم تحدیدمرحلة  - 2

م و إلعداد مفهو  .المشروعوتوثیق أفضل طریقة لتحقیق أهداف  عملیة اختیاریشیر المفهوم إلى 

 :مشروع االبتكار یحتاج المدیرون إلى

 ؛تحدید واضح للفجوة التي سیعالجها المشروع  

 ؛جمع المعلومات حول طبیعة االبتكار الذي یتعین القیام به ومكانه في نتائج تحلیل الفجوات  

 تفجوانتیجة تحلیل ال الممیزات

سیؤدي الفشل في المعالجة إلى عیب تنافسي ؛ خسارة الموقف االستراتیجي في 

 .خطر عدم المعالجة أكبر بكثیر من التكالیف المحتملة. الصناعة

 تهایجب معالج فجوات

. قد یؤدي الفشل في المعالجة إلى فقدان حصة السوق أو المركز في الصناعة

ة مهدًدا مؤسسقد ال یكون بقاء ال. شكل معتدلمخاطر عدم المعالجة مرتفعة ب

 .بتجاهل هذه الفجوة

 تهاینبغي معالج فجوات

ة ؛ ربما تفوق الفائدة مؤسستعزز المركز التنافسي للس تهامل أن  معالجمن المحت

 .لمعالجة االمحتملة المخاطر والتكالیف المرتبطة بتنفیذ مشروع 

سیكون من اللطیف ت فجوا

 عالجتهام

تهدید عمل المنافس الذي یتسبب في اتساع . هي نتیجة الموقف التنافسي لفجوةا

 .التحرك في اتجاهات غیر ضروریة مؤسسةقد یتطلب من ال ضیقهاأو  فجوةالهذه 

 ال تحتاج إلى معالجة فجوات
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 یساعد تحلیل الفجوة في تحدید قیود ، ةمؤسسفي الأخرى هناك قیود في البیئة و  ،تحدید القیود

 . الموارد والوقت

 قد تعطي عملیة تطویر البدائل لإلدارة ، قضایا التي حددها تحلیل الفجواتتطویر بدائل لمعالجة ال

 .رؤى أخرى حول طرق حل الفجوة

 تصبحإذا تم تنفیذ الخطوات األربع السابقة بشكل صحیح ،  .تسجیل أهداف المشروع التي تظهر 

 . ف المشروع واضحةأهدا

 :مرحلة التعریف - 3

بالنسبة البتكار . یتم خالل هذه المرحلة تحدید المهمة والتوقیت وتشكیل الفریق لمشروع االبتكار

یضم الفریق مدیر المشروع ، و ستكون المهمة هي التخطیط للتحویل، وسیكون التوقیت هدًفا زمنًیاعملیة، 

یجب أن تنبثق أهداف مشروع االبتكار من . إلى العملیة الجدیدةوأعضاء الفریق لتنسیق عملیة التحول 

 :عند تحدید أهداف المشروع، یجب على فریق المشروع التأكد من أن األهداف. تصور المشروع

 ؛محددة جیدا 

 ؛واقعیة وقابلة للتنفیذ 

 ؛لتحقیقها مناسب توقیت 

 ؛قابلة للقیاس بطریقة واقعیة 

 ؛ةمؤسسوافق علیها الفریق وٕادارة ال 

  لآلخرینبالنسبة معروف ال) مدیر المشروع(یتم تحدید الشخص المسؤول.  

 :مرحلة التصمیم - 4

، ومن  اإلستراتیجیةة في تحدید ما تحتاج إلیه لتحقیق األهداف مؤسسخالل مرحلة التصمیم ، تبدأ ال

حددت مرحلة التعریف األهداف والمعاییر . سیكون المسؤول عن المشروع ، وكیف ستتم عملیة االبتكار

جاز المشروع؟ إذا كان هل یمكن إن: یتعلق السؤال األول في مرحلة التصمیم بالجدوى. الخاصة بالمشروع

راد الذین یجب أن یكونوا في هناك نوعان رئیسیان من األف. ، یمكن أن تبدأ مرحلة التصمیماألمر كذلك

أفكار حول  عطاءیقوم مولدو المفاهیم بإ. الفكرة ن على تطبیقو مالمفاهیم والقائ ولدوم ؛فریق التصمیم هما

  . الفكرة على كیفیة إنجاز األفكار وكیفیة حل المشكالت، ویركز منفذ

 :یحتاج الفرد أو األفراد في مرحلة التصمیم إلى امتالك ثالث مواهب
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 ؛رة على التعرف على االتجاهات المستقبلیة القد 

  من وكذلك  ،البحث والتطویر تإعدادا في فترةالقدرة على التعرف على األهمیة التجاریة المحتملة

 .في حیاتهم لمختلفةالتفاعالت ا خالل

  ّهذا یتطلب معرفة ما هو ممكن وما هو مطلوب (يالقدرة على دمج العالمین التجاري والفن(. 

 :التطویر مرحلة - 5

تركز جمیع الجهود على إثبات أن الفكرة جیدة . االبتكار یبدأ الجهد الفعلي لتنفیذ خالل هذه المرحلة

  . 1، ویمكن أن یبدأ اإلنتاجتحقق النموذج األولي من التصمیمیفي هذه النقطة . بما یكفي للمضي قدًما 

 :فیما یليالخطوات التطویر تتمثل 

  یجب بناء النموذج األولي واختباره وفًقا لمتطلبات  ؛أو تنفیذ العملیةتحدید طریقة لبناء المنتج

 .التصمیم

 منتج أو عملیة(منتج مرغوب فیه العلى إنتاج  تهازیادة قدر  هدفب ةمؤسستقییم موارد ال.( 

 إلى أن یتم بناء النموذج . وضع قائمة بالمواد الالزمة وتوجیه هذه المواد لتحدید التكلفة الفعلیة

 .األولي واختباره وٕاعادة تصمیمه وٕاعادة بنائه بما یتوافق مع المعاییر المقبولة 

 ة على تقدیم االبتكار جنبا إلى جنب مع جمیع المنتجات والعملیات األخرى مؤسستحدید قدرة ال

 . مؤسسةال في

 التأكد من أن الحس السلیم ال یزال هو القوة الدافعة في صنع القرار . 

 في كثیر من األحیان، . عندما تكون القدرة على إنتاج المنتج أو العملیة متاحةفلسوق، بالنسبة ل

  .ت عن ابتكارمؤسساستعلن ال

 المحتملة تحدید هامش الربح المطلوب وحجم السوق والربحیة .  

 :التطبیق مرحلة - 6

، إذا كان ابتكاًرا للعملیة  ؛تتعلق مرحلة التطبیق بتثبیت العملیة أو تحریر المنتجات الجدیدة للمؤسسة

ٕاذا كان االبتكار منتًجا ، و فیجب أن یكون تثبیت العملیة جاهًزا لجمیع أجزاء المؤسسة التي ستجري التغییر

مع بدء التسلیم  من  فإنهومع ذلك  .2جاهًزا لإلنتاج الكامل) واألنشطة المرتبطة به(فسیكون المنتج  ،جدیًدا

  . إغالق المشروع البدء فيالمهم 

                                                           
1 Lory Mitchell Wingate , Op-Cit , 2015, p.31. 
2Ibid, p.32. 
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 :أهمها مشروع االبتكار، من المحتمل أن تظهر عدة قضایاإنهاء في التحضیر لالقتراب من 

  یتمتع لكن  .وع أمر شائع في نهایة المشروعر اإلرهاق أو فقدان االهتمام بعد العمل في المشیعتبر 

لذلك ، توالطرق المحتملة إلصالح المشكال مطورو االبتكار بأكبر قدر من المعرفة بالقدرات

 .العملیات بسالسة سیریجب أن یظلوا مشاركین حتى ت

 إلى، ما یؤدي شأن ما سیفعلونه بعد هذا المشروع، قد یكون لدیهم القلق ببالنسبة ألعضاء الفریق 

 . صرف االنتباه حوله

 ال في حالة ظهور أخطاء غیر متوقعة، ف. موجودة) المشاكل(ع، تظل األخطاء في معظم المشاری

 .تكون هناك موارد كافیة إلصالحهابد أن 

  تقییمهذه المجموعة من الوثائق سوف تساعد في مرحلة ال. المشروعتجمیع وثائق  إلىالحاجة ،

 .للمشروع یمكن فقدان الذاكرة المؤسسیة هابدونو 

 مدى توافق المنتج لمعرفة . مقارنة األهداف والتعریف والجداول الزمنیة للنتائج الفعلیة مع المشروع

 .النهائي أو العملیة مع تعریف المشروع والتصمیم

 اللتزامات التعاقدیة النهائیة مع الموردین والعمالء إجراء. 

  نتاج المنتج الجدید أو العملیة إعن الجزء األخیر من التطبیق هو نقل المسؤولیات إلى المسؤولین

 .تكون وثائق فریق المشروع مفیدة في إجراء هذا النقلو . ةفي المؤسس

 :مرحلة مراجعة ما بعد المشروع - 7

 هذه المرحلةتضمن ت. المرحلة األخیرة من عملیة مشروع االبتكار هي مراجعة ما بعد المشروع

، والتوظیف طویر مجموعة من الدروس المستفادةمراجعة أهداف المشروع والنتائج بمزید من التفصیل ، وت

 . الفعلي للمشروع ، والتقییم النهائي ، وتقدیم التقاریر النهائیة

 :ةتضمن بشكل عام معظم اإلجراءات التالیینهائي تطویر تقریر یجب على فریق المشروع بأكمله  

ملخص اإلنجازات  ،رئیسیةالمراجعات النظرة عامة على مشروع االبتكار، بما في ذلك الخطة األصلیة و 

المحاسبة النهائیة لجمیع المیزانیات  ،ختالفاتاالألهداف مع شرح ل مطابقة النتائج تقییم  ،والنتائج الرئیسیة

قائمة  إعداد ،تقییم فریق وأداء اإلدارة  فردًیا وجماعًیا ،المالیة والوقت والموارد مع توضیح الفروق

الدروس المستفادة لمشاریع مستقبلیة مشابهة في  ،بالمشكالت أو المهام التي یجب دراستها بشكل أكبر

لتغییرات في المشاریع توصیات إلدراج ا، ضات والقراراتار عتایا األداء واالملخص لقض ،الطبیعة

  . المستقبلیة
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سواء  ةة على المنافسة في السوق المتغیر مؤسسة التحسین قدر  هو مراجعة ما بعد المشروعمن  الهدف إن

 .المستقبل وأالحاضر الوقت في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 إدارة االبتكار في المؤسسة .............................................................:ولالفصل األ
 

 
55 

 :الفصل خالصة

االبتكار وذلك بتسلیط الضوء  بإدارةالمفاهیم المتعلقة  أهماستعراض حاولنا من خالل هذا الفصل 

تصنیفاته التي  برزوأ وأهمیتهبرز التعاریف التي ذكرت فیه أ إلىعلى مفهوم االبتكار من خالل التطرق 

أدبیات خصائصه التي ذكرت في  أهمعلى  ، وركزناوردت عن منظمة التعاون التنمیة االقتصادیة

،  االكتشاف اإلبداع االختراع ،التي تتعلق بو ، المصطلحات ذات الصلة بهلى تطرقنا إ عمال ، كمااأل

  .عمالریادة األو ، التصمیم البحث والتطویر 

المتغیر الرئیسي  الذي یعتبر موضوع إدارة االبتكار إلىتطرقنا في المبحث الثاني من هذا الفصل  

تطویر االبتكار وتسویقه بنجاح من خالل التنسیق داخل نظام  والتي تعمل على ،األطروحةفي هذه 

برز أ إلىتطرقنا و  ،أهدافها ومهامها مختلفتناولنا  .االبتكار وبین نظام االبتكار واألنظمة المحیطة به

من خالل دمجه مبررات إدارة االبتكار المتمثلة في االستغالل األمثل للفرص و ضمان تحقیق التكامل 

االبتكار التي جاءت في  إدارةه تحلیال مبسطا ألهم متطلبات لكما قدما من خال مؤسسة،في عملیات ال

 .والتي تركز على موارد وقدرات االبتكار، وٕاستراتیجیة وعملیة االبتكار .أدبیات األعمال

إلى لقة االبتكارات المغ نماذج إدارة االبتكار التي انتقلت من مختلففي المبحث الثالث استعرضنا 

ة الخاضعة لسیطر  بیئةیتم إنشاء االبتكارات المغلقة في حیث . المفتوحة وفًقا لكیفیة إنشاء االبتكارات

  .الخارجیین ، ویتم تطویر االبتكارات المفتوحة بالتعاون مع الشركاءالمؤسسة

 ،تطویر المنتجات الجدیدة ندع ةخاصیأخذ شكل المشروع في معظم المؤسسات  االبتكار أنبما 

موازنة مجموعة حیث استعرضنا طریقة . ع االبتكاریر اإدارة مش موضوع إلى األخیرتطرقنا  في المبحث 

من  عملیة إدارة المشاریع المبتكرة قمنا بعرضثم  ،حافظة المشاریع عن طریق إدارة من مشاریع االبتكار

لتي تساعد المدیرین على إدارة النقاط الرئیسیة ا مع التركیز على .لعملیةلتحلیل الخطوات المختلفة خالل 

  .ناجح وفعالهذه المشاریع بشكل 

من أبرز العناصر التي ركزت علیها أهمیة االبتكار وٕادارة االبتكار في هذا الفصل هو دورهما في 

في الفصل  وعلى هذا األساس سوف نتطرق. للمؤسسات تحسین المیزة التنافسیة و دعم القدرة التنافسیة 

 .إدارة االبتكار والمیزة التنافسیة للمؤسسةالعالقة بین إلى الموالي 

  

 



 

 

 

  :الفصل الثاني

 إدارة االبتكار 

و الميزة التنافسية 

 للمؤسسة
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  : یدـــتمه

أو لها كقیمة أساسیة " االبتكار" تركز علىالتي  مالحظ في السنوات األخیرة تزاید المؤسساتمن ال

هذا التركیز  یصبحإذا انتقلنا كمجتمع من عصر المعلومات إلى عصر المعرفة، ف. رسالتهاكجزء من 

عندما تكون المعلومات في كل مكان ولم تعد مصدًرا للمیزة التنافسیة، ألنه . تماًما االجدید أمر منطقی

قد یصبح االبتكار لذلك . دولت والمؤسساوال لبشراالستخدام المبتكر لتلك المعلومات هو ما یمیز ایصبح 

یحاول المتنافسون الحالیون، المجهزون  أین، جدیدة ساحة تنافسیة ضمن  أساس كل منافسة في المستقبل

  .ماثلة، التفوق على بعضهم البعضتماثلة والذین بإمكانهم الوصول إلى موارد متبمعلومات م

التطرق إلى االبتكار والمیزة التنافسیة من خالل إدارة عالقة سوف نتناول في هذا الفصل  لذلك

  : المباحث التالیة

  مدخل مفـاهيمي للميزة التنافسية :األولالمبحث  

  التنافسية واستراتيجيات التنافس  ركائز الميزة :المبحث الثاني

  االبتكار كأداة لتحسين الميزة التنافسية  إدارة: المبحث الثالث
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  مفاهیمي للمیزة التنافسیة مدخل: ولالمبحث األ 

نا خصص ؛طالبم ثالثةفي تناول هذا المبحث أهم النقاط والمسائل المتعلقة بمفهوم المیزة التنافسیة ی

المیزة  داخل بناء، أما الثاني والثالث فقد تناولنا فیهما كل من ماألول لمفهوم المیزة التنافسیة المطلب

  .على التواليوشروط استدامتها التنافسیة 

   ، خصائصها وأهمیتهاالمیزة التنافسیة التنافسیة،: األول المطلب

خاصة بعد ظهور  من القرن الماضي، في الثمانیناتبدأت فكرة المیزة التنافسیة في االنتشار والتوسع 

أن العامل األهم  إلى فیها أشار التياتیجیة التنافس والمیزة التنافسیة، ر بخصوص إست M.Porterكتابات 

 أنیكمن ألنه ال و  ،التنافسي في الصناعة التي تعمل فیها هاهو موقفها نجاحالمؤسسات و  زلتمیّ والمحدد 

قبل  المؤسسة تنافسیة هذا المطلب إلى فيسوف نتطرق   ، توجد میزة تنافسیة من غیر وجود منافسة

 ائص المیزة التنافسیة و مدى أهمیتهاصخ إلىثم نتطرق بعدها میزة التنافسیة، التطرق إلى مفهوم ال

  .بالنسبة للمؤسسة

 التنافسیة مفهوم : أوال 

) Tracey )2004 و  Gordonعرفهاتنافسیة، لل لم یتفق علماء اإلدارة على تقدیم تعریف واحد ومحدد     

لنمو وتحقیق أرباح في األسواق التي على اات والصناعات والمناطق والبلدان مؤسسقدرة ال على أنها 

مالمحلي الدخل المستویات معیشیة و تنعكس على ارتفاع ، و تخضع للمنافسة الدولیة       وعرفها. 1مستدا

Porter   (1990)  استناًدا ". ورأس المالوالطبیعیة ها الدولة مواردها البشریة فیبأنها اإلنتاجیة التي تستخدم

نموذجه التنافسي   Porterإلى تحلیله المعمق للصناعات التحویلیة والخدمات الرائدة في عشر دول، صاغ 

كیف ولماذا تتنافس بعض الدول في األسواق الدولیة بشكل أكثر عن  فیهأجاب  ،في أواخر الثمانینات

لى البلدان النامیة، ع كذلك وینطبق ،یعتمد النموذج أساًسا على تجربة البلدان المتقدمة .فعالیة من غیرها

  :وهو موضح في الشكل الموالي .2نافسةمت بوضوح في صمیم المؤسساویضع ال

  

 

 

                                                           
1
 Gordon L. Clark, Paul Tracey, Global Competitiveness And Innovation : An Agent-Centred Perspective , 

Palgrave Macmillan , Uk, 2004, p.4. 
2
 Porter .M ,The Competitive Advantage Of Nations: With A New Introduction, Free Press, New York, l990, 

p 6. . 
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  M. Porterمحددات التنافسیة لـ : )21(الشكل رقم

  
Source : Elias G. Carayannis , Elpida T. Samara, Yannis L. Bakouros , Innovation And 

Entrepreneurship Theory, Policy And Practice, Springer , USA, 2015. p. 28.   

عوامل اإلنتاج في الدولة ، مثل العمالة الماهرة أو البنیة التحتیة الالزمة  "العوامل  ظروف"تتضمن 

 .بتجمیع عوامل اإلنتاج في خمس فئات Porterقام ." للمنافسة في صناعة معینة

 .مهارات القوى العاملةوتكلفة و جودة  ؛الموارد البشریة• 

مصادر الطاقة، والمیاه، و وفرة ونوعیة وسهولة الوصول وتكلفة أراضي الدولة،  ؛الموارد المادیة• 

 .، على أنه عامل مادي یؤثر على سهولة التبادل الثقافي والتجاريُینظر إلى الموقعكما . الخ ...والمعادن

 .من المعرفة العلمیة والتقنیة والسوقیة الدولةمخزون  ؛موارد المعرفة• 

 .صناعةال تمویلمقدار وتكلفة رأس المال المتاح ل ؛موارد رأس المال• 

 .لبنیة التحتیةستخدام انوع وجودة وتكلفة ا ؛البنیة التحتیة• 

 أي دولة على میزات تنافسیة على مدى كفاءة وفعالیة من خاللهیعتمد المدى الذي یمكن أن تحصل 

عوامل جدیدة، أو تعزیز العوامل تطویر و زیادة  دولةي یمكن ألكما  .هذه العوامل التي یتم استغاللها

 .الحالیة، أو تغییر ظروف عواملها

وجود أو عدم وجود صناعات التورید وغیرها من الصناعات "والداعمة إلى  المرتبطةتشیر الصناعات 

في سلسلة القیمة  المؤسسةإدخال  الداعمةیمكن للصناعات  ".ذات الصلة التي لها قدرة تنافسیة دولیة

 .رفة والتقنیات والمنتجات التكمیلیةوتزویدها بالمع

  .1تحدد ظروف الطلب طبیعة الطلب على المنتج الصناعي أو خدمة

كیفیة إنشاء  في تحكمللالدولة التي تضعها ها هي الشروط یتهیكلها وتنافس، اتمؤسسإن إستراتیجیة ال

ات في نفس مؤسسالهذه تحفز التي  ةالمحلی منافسةمها وٕادارتها وكذلك طبیعة الات وتنظیمؤسسال

                                                           
1 Porter .M, Op-Cit, pp.79-81. 

 إستراتیجیة، ھیكل ومزاحمة المؤسسات

 ظروف الطلب ظروف عوامل االنتاج

 الصناعات المرتبطة والداعمة

 الفرصة

 الحكومة
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الستثمار في تطویر منتجات جدیدة وتسویق وانتجاتها وتقلیل تكالیف أعمالها، الصناعة على زیادة جودة م

  .منتجاتها وخدماتها بشكل فعال

 المیزة التنافسیةمفهوم : ثانیا

ة ؤسسمأي شيء تقوم به ال"أنها على المیزة التنافسیة  إلى  Forest و   Fred David كل منینظر 

عندما تستطیع المؤسسة القیام بشيء ال تستطیع ف. 1"ت المنافسةامؤسسبشكل خاص مقارنة بالو بشكل جید 

، یمكن أن یمثل میزة ات المنافسةمؤسسبه أو امتالك شيء ترغب فیه ال المؤسسات المتنافسة القیام

یقدره العمیل بطریقة القدرة على تقدیم حل " على أنها Perry Mulligan  و  James Zurnعرفها . تنافسیة

مجموعة من السمات في في أي واحد أو  لحلیمكن أن یكون هذا ا .غیر متوفرة من خالل مصادر أخرى

ة میز تذكر أنه یجب تحدید النمن المهم جًدا أن و . و الخدمة أو سهولة االستخدامأالسعر أو الجودة : التالیة

الفرق بین  منة مؤسسالمیزة التنافسیة للتتحدد " ،  Berneyحسب  .2"العمیل قیمةما یعتبره  من خالل

". ها خلقهاة أن تخلقها والقیمة االقتصادیة التي یستطیع منافسو مؤسسلقیمة االقتصادیة التي یمكن للا

ات مؤسسخلق قیمة اقتصادیة أكثر من ال ة بمیزة تنافسیة عندما تكون قادرة علىمؤسسوبالتالي، تتمتع ال

ا العمیل الذي یشتري الفرق بین الفوائد المتصورة التي اكتسبه"القیمة االقتصادیة هي ببساطة . المنافسة

وبالتالي ، فإن . 3"المنتجات أو الخدمات تلكة أو خدماتها والتكلفة االقتصادیة الكاملة لمؤسسمنتجات ال

أن تخلقها والقیمة  ةمؤسسالتي یمكن لل ة هو الفرق بین القیمة االقتصادیةمؤسسحجم المیزة التنافسیة لل

  .االقتصادیة التي یستطیع منافسوها خلقها

المتمیزة التي قیمة ال  أنهاالقول بفإنه یمكن  ،المیزة التنافسیة وتعددهابمع تباین التعریفات الخاصة 

محاكاتها  یصعب على المنافسینو ن نوعها مفریدة ووحیدة التي تكون و ، تقدمها المؤسسة ویدركها العمیل

الربحیة  تحقیق إلى اؤدي بدورهتو  ،یجعلها رائدة في مجالها االمؤسسة قوة وصمود مما یكسب ،وتقلیدها

  .على المدى الطویل زدهاراالو 

 

 

                                                           
1Fred R. David , Forest R. David , Strategic Management: Concepts And Cases, 15th ed,: Prentice Hall.Inc, 
New Jersey,  2015, p.42. 
2 James Zurn , Perry Mulligan, Learning With Lean Unleashing The Potential For Sustainable Competitive 
Advantage, Crc Press, USA, 2014, p.3. 
3Jay B. Barney , William S. Hesterly , Strategic Management And Competitive Advantage Concepts And 
Cases ,5 Edition,  Pearson Education Limited, USA, 2015,  p.30. 
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 خصائص المیزة التنافسیة:  الثثا

  1 :ما یلي )2011(التي جاءت عن الغالبي و إدریس من أهم خصائص المیزة التنافسیة 

السبق على المدى الطویـل على تحقیق ة ؤسسالمز كر تأن  بمعنى ؛ومستدامةأن تكون مستمرة  - 

 .ولیس على المدى القصیر فقط

ات زمنیة مختلفة وهذه الصفة تجعل فهم ر ة مقارنة بالمنافسین أو مقارنتها في فتن تتسم بالنسبیّ أ - 

 .المیزات في إطار مطلق صعب التحقیق

 .ة الداخلیةؤسسرجیة وقدرات وموارد المأن تكون متجددة وفق معطیات البیئة الخا - 

وفق اعتبارات التغیرات  ،الل میزات تنافسیة بأخرى بسهولةیمكن إحأنه بمعنى  ؛أن تكون مرنة - 

 .ة من جهة أخرؤسسرجیة أو تطور موارد وقدرات المالحاصلة في البیئة الخا

ة تحقیقها في ؤسسترید المألهداف والنتائج التي أن یتناسب استخدام هذه المیزات التنافسیة مع ا - 

 .المدى القصیر والبعید

 أهمیة المیزة التنافسیة :رابعا

  2: یليتتجلى أهمیة المیزة التنافسیة في عدد من الجوانب أهمها ما 

تحقیق  إلىالهادفة  ت تضع استراتیجیاتها التنافسیةامؤسسحیث أن ال ؛باألهدافارتباطها الوثیق   - 

  .المیزة التنافسیة بشكل ناجح كهدف أساسي لها

 إلى باإلضافةات باختالف أنواعها وأشكالها، ري لعمل المؤسستعتبر المیزة التنافسیة العامل الجوه - 

  .اإلستراتیجیةصیاغة على ضوئه الذي یتم  األساس أنها

التحدیات المحدقة  ومواجهة هة للنجاحموجّ  استباقیةیمكن اعتبار المیزة التنافسیة على أنها أداة  -

حاجات العمالء في  القدرة على تلبیةبات في قطاع معین، حیث ال بد من أن ترتبط مؤسسلبا

الفرص المتاحة  واستغاللف توحید الجهود والمهارات لمساعدتها على التكیّ بالمستقبل، ویتم ذلك 

 .والمتغیرة بشكل سریع

                                                           
1
 دار وائل للنشر، األردن، "،1الطبعة  ،اإلدارة اإلستاتیجیة المفاهیم العملیات"وائل محمد صبحي ادریس، طاهر محسن منصور الغالبي،  

  112. .، ص2011
2
رسالة ماجستیر في ، المیزة التنافسیة لشركات إدارة التأمین األردنیة الموافقات الطبیة اإللكترونیة على تحقیقأثر استخدام أنظمة دنیا أیار،  

  .2019إدارة األعمال االلكترونیة، كلیة األعمال، جامعة الشرق األوسط، األردن، 
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جاح تقوم بإیجاد وخلق لى النّ ، ففي سعیها إاتمؤسسنجاح للل ارئیسیًا ومفتاح ار عد المیزة التنافسیة خیات - 

صعبة التقلید وتتفوق عما یستخدمه المنافسین  بحیث تكون هذه النماذج ،نماذج أعمال جدیدة باستمرار

 .والجدد سابقینال

  المداخل المفسرة لبناء المیزة التنافسیة للمؤسسة :لثانيالمطلب ا

 اهتمام - غایة الیوم إلىمنذ الثمانینات القرن العشرین  - مصادر المیزة التنافسیة  فهم موضوعشغل 

فهناك من . ر المختلفةرحت بشأنه العدید من اآلراء ووجهات الّنظالعدید من الكتاب والباحثین، حیث طُ 

المؤسسة من موارد  ومهارات وقدرات مختلفة قیاسا بغیرها  هها واستمرارها یقوم على ما تمتلكءیرى أن بنا

ها یعتمد على ما تتیحه البیئة التنافسیة من فرص تتمثل ءمن یرى بأن بنا كمن المؤسسات المنافسة، وهنا

علیه یمكن تقسیم هذه اآلراء إلى مدخلین . الخ...السوق احتیاجاتفي جاذبیة السوق، ونمو الصناعة، 

  .ل البناء الخارجي ومدخل البناء الداخليسیین هما، مدخیرئ

  مدخل البناء الخارجي: أوال

) هیكل الصناعة( بأّنه البد من أخذ البیئة الخارجیة  البناء الخارجي مدخل ترى المؤسسة التي تتبنى

 Bain لـ "لهیكل والسلوك واألداءا" نموذجُیعد و، هها نحو بناء المزایا التنافسیةتوجُ  كأساس في تحدید

حسب . على هذا المدخلالتي تؤكد  ماذجمن أشهر الن )1980( porterـ ، ونموذج القوى الخمس ل )1968(

ة في الوضع التنافسي الذي یمیز موقعها االستراتیجي للمنتج ؤسسمالقیمة لل، تندرج مصادر مدخلهذا ال

ات أخرى، مؤسسكیفیة قیامها بأنشطة مماثلة ل یتم تحدید الموقع االستراتیجي للمؤسسة من خالل. النهائي

ة فقط من خالل الهیكل مؤسس، یتم تحدید ربحیة أو أداء الهذا المنظور من. ولكن بطرق مختلفة

ة یعتمد بشكل مؤسسأن أداء الBain  و Porter  الحظ. ة للصناعة التي تعمل فیهاوالدینامیكیات التنافسی

 ة في السوقمؤسسفي إطار الصناعة ككل وموقع ال اإلستراتیجیةلى عا ز ركّ و . كبیر على بیئة الصناعة

  .نمنافسیالمقارنة ب

  :Bainلـ  هیكل الصناعةنموذج - 1

 قطاعاتال حیث درس. ةمؤسسیكل الصناعة على سلوك وأداء الكیفیة تأثیر ه  Bainیصف نموذج 

حواجز الدخول، وتمایز المنتجات ، وعدد المنافسین  ومستوى كل من  أن ووجد ،ذات هیاكل احتكاریة

اللذان ) Porter  )1977 و  Caves یننموذج من قبل الباحثَ التم تطویر . ةمؤسسعلى سلوك ال ؤثرتالطلب 
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لهیكل الصناعة التي تتنافس فیه من أجل تستجیب  إستراتیجیةالمؤسسات إلى تطویر  ركزا على حاجة

 .تنافسیةالحصول على مزایا 

  :  Porterنموذج  قوى المنافسة لـ - 2

التنافسیة الخاصة بها من  ةمیز لشامل ل  بإجراء تقییم لمؤسسات، تقوم ا اإلستراتیجیةصیاغة  عند

تتكون  ،)22( الشكل رقم الموضح في Porterبناًء على نموذج القوى الخمس  .خالل تقییم البیئة الخارجیة

 عمالءحواجز الدخول، تهدید البدائل ، قوة المساومة للموردین ، قوة المساومة لل منالقوى الخمس 

االحتكار  والحواجز أمام الدخول   المتمثلة في قوة السوق ُتؤثرمن هذا المنظور ، . والتنافس بین المنافسین

ة، یكون لها مؤسسعندما تحتكر ال، )Peteraf )1993حسب . للمؤسسة  داء النسبياأل علىوقوة المساومة 

تؤدي الحواجز العالیة التي تحول دون دخول . مكانة قویة في السوق وبالتالي یكون أداؤها أفضل

یمكن أن تؤدي قوة  كما .صناعة إلى انخفاض المنافسة وبالتالي تحسین األداءالالمنافسین الجدد في 

  .1داء تحسین األإلى المساومة العالیة داخل الصناعة بالنسبة للموردین والعمالء أیًضا 

  Porterافسة لـ منى القو نموذج : )22(الشكل رقم

  

Source : Michael E. Porter, Competitive Strategy : Tecniques For Analyzing Industries 
And Competitors, The Free Press, New York, 1998,  p.4. 

  : المنافسة الحالیة-أ

عادة ما تكون و .ات المتنافسة أقوى القوى التنافسیة الخمسمؤسسس بین العادة ما یكون التناف

أعماًال  عمالءللالمتزاید طلب النتج یُ . في األسواق سریعة النمو قوىفي األسواق بطیئة النمو وأ ضعفأ

ولكن في األسواق التي یكون فیها النمو بطیًئا أو . لجمیع أعضاء الصناعة مونّ التسمح ب جدیدة كافیة

                                                           
1
 Hui-Ling Wang, Theories for competitive advantage. In H. Hasan (Eds.), Being Practical with Theory: A Window into 

Business Research. Wollongong, Australia, 2014. p 34. . 
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أیضا تمیل شدة التنافس إلى الزیادة  .1بشكل غیر متوقع تنخفض المنافسة عمالءطلب الحیث ینخفض 

انخفاض الطلب على مع زیادة عدد المنافسین، حیث یصبح المنافسون أكثر تكافًؤا في الحجم والقدرة مع 

تبدیل العالمات التجاریة  عمالءیزداد التنافس أیًضا عندما یمكن لل. األسعارنخفاض او  منتجات الصناعة

بسهولة ؛ عندما تكون الحواجز التي تحول دون مغادرة السوق عالیة ؛ عندما تكون التكالیف الثابتة 

بحیث یكون لدى ء أو ینخفض طببعالیة؛ عندما یكون المنتج قابل للتلف ؛ عندما ینمو طلب المستهلك 

 ال یمكن تمییزها بسهولة (ت التي یتم بیعها سلًعا ؛ عندما تكون المنتجافائض المنافسین سعة أو مخزون 

ات المتنافسة متنوعة في االستراتیجیات واألصول والثقافة ؛ وعندما ؛ عندما تكون المؤسس) مثل البنزین

ات المتنافسة  مؤسسمع اشتداد التنافس بین ال. اعةصنتكون عملیات االندماج واالستحواذ شائعة في ال

عندما . جذابة بطبیعتهاتصبح الصناعة غیر  نقطةح الصناعة ، في بعض الحاالت إلى تنخفض أربا

  .2"الفرص"جهود التسویق واإلنتاج لالستفادة من  تكثف ات المتنافسة بالضعفمؤسستشعر ال

 :لمنافسین الجددادخول - ب

في بعض تدخل أن ت الجدیدة مؤسساال تستطیع على الرغم من العوائق العدیدة أمام الدخول ،

تحدید  یجب هوبالتالي ، فإن. بمنتجات عالیة الجودة وأسعار أقل وموارد تسویقیة كبیرة السوق إلىاألحیان 

الهجوم المضاد حسب القیام ب، و هاات الجدیدة المحتملة التي تدخل السوق ، ومراقبة استراتیجیاتمؤسسال

یدة إلى ات الجدمؤسسیكون التهدید بدخول العندما . الحاجة ، واالستفادة من نقاط القوة والفرص الحالیة

اخلین الجدد ، ذ إجراءات لردع الداتخاالقائمة عموًما بتحصین مواقعها و ات مؤسسالسوق قوًیا ، تقوم ال

 .3أو تقدیم عروض خاصة مثل خفض األسعار أو تمدید الضمانات أو إضافة میزات 

  :تهدید المنتجات البدیلة-ج

ات بشكل وثیق مع منتجي المنتجات البدیلة في مؤسستتنافس اللعدید من الصناعات ، في ا

یواجه منتجو النظارات والعدسات الالصقة  ضغوًطا تنافسیة  ،على سبیل المثال. الصناعات األخرى

إن وجود منتجات بدیلة یضع سقًفا للسعر الذي یمكن فرضه قبل أن . العیون باللیزر ياحمتزایدة من جرّ 

 . نتج البدیلإلى المعمیل یتحول ال

                                                           
1
 John E. Gamble  & All, Essentials Of Strategic Management The Quest For Competitive Advantage ,4th  

Edition, McGraw-Hill Education, USA, 2015, p.53. 
2
 Fred R. David , Forest R. David, Op-Cit. p. 230. 

3
 Ibid, p.231. 
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تزداد الضغوط التنافسیة الناشئة عن المنتجات البدیلة مع انخفاض السعر النسبي للمنتجات البدیلة ومع 

القوة التنافسیة للمنتجات البدیلة من  مراقبةمن األفضل لذلك . لمستهلكینل بالنسبة تبدیلالانخفاض تكالیف 

ات مؤسسخطط تلك ال و مراقبةجات، التي تحصل علیها هذه المنت یةحصة السوقالالتقدم في قیاس خالل 

  .1واختراق السوق التنافسیة لزیادة القدرة

 :للموردین التفاوضیة قوة-د

ضوا ربحیة الصناعة من خالل فرض مساومة أن یقوّ على القویة بقدرة یمكن للموردین الذین یتمتعون 

لیهم ، والحد من فرصهم في العثور على صفقات إ، وتمریر التكالیف  المواد األولیةأسعار أعلى على 

تؤثر القدرة التفاوضیة للموردین على شدة المنافسة في الصناعة ، خاصة عندما یكون هناك عدد . 2أفضل

قلیل من الموردین ، أو عندما یكون هناك عدد قلیل من المواد الخام البدیلة الجیدة ، أو عندما تكون تكلفة 

غالًبا ما یكون من مصلحة كل من الموردین والمنتجین مساعدة . بدیل المواد الخام عالیة بشكل خاصت

بعضهم البعض بأسعار معقولة ، وتحسین الجودة ، وتطویر خدمات جدیدة ، والتسلیم في الوقت 

 .للطرفین، وبالتالي تعزیز الربحیة على المدى الطویل  التخزینالمناسب، وتخفیض تكالیف 

 :القوة التفاوضیة للعمالء-ه

، فإن قدرتهم التفاوضیة تمثل قوة  ا كبیراعندما یتركز العمالء أو یكون عددهم كبیًرا أو یشترون حجم

ات ـــــت المتنافسة ضمانات ممتدة أو خدممؤسساقد تقدم ال. اعةــــرئیسیة تؤثر على شدة المنافسة في الصن

 الءـــعمة لدى الــــــوة المساومـــا أن قـــــكم. رةـــــكبی یهماومة لدــــالمس قدرةكانت  خاصة لكسب والء العمالء كلما

وة ــــــون القــــــیمكن أن تك ،في هذه الحالة. ایزةـــــــیر متمتكون أعلى عندما تكون المنتجات التي یتم شراؤها غ

  . على المیزة التنافسیة أهم قوة تؤثر لهم التفاوضیة

 3 :قوة مساومة متزایدة في ظل الظروف التالیة لعمالءیكتسب ا

 إذا كان بإمكانهم التحول بشكل غیر مكلف إلى العالمات التجاریة أو البدائل المنافسة. 

  للبائع بالنسبة أهمیة خاصة لدیهمإذا كانت. 

  طلب الإذا كان الباعة یكافحون في مواجهة انخفاض. 

  البائعین واألسعار والتكالیفمنتجات كانت لدیهم معلومات كافیة عن إذا. 

 إذا كان لدیهم تقدیر ما إذا كانوا یریدون شراء المنتج. 

                                                           
1
 Fred R. David , Forest R. David, Op-Cit. p.231. 

2 John E. Gamble  et al, Op-Cit. p.47. 
3
Ibid. p.44. 
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 في أعمال البائعین )التكامل إلى الخلف( یشكلون تهدیدًا موثوقًا باالندماج العكسي وا إذا كان.  

  مدخل البناء الداخلي: ثانیا

لقَي هذا المدخل  .زها وتفوقهامیّ جوهر تَ ز هذا المدخل على القدرات الداخلیة للمؤسسة ویعتبرها یركّ 

لإلشارة . قبوال واسعا من طرف العدید من الباحثین وأعتبره البعض أكثر منطقیة ونجاحا من المدخل األول

لمیزة لبناء االمقاربات والنظریات المفسرة للمصادر الداخلیة من ت من هذا األخیر العدید ــــفقد تفرع

  : التطرق إلى تحلیل أهمها عنصرمن خالل هذا السنحاول ، و افسیةــــــالتن

  :العرض القائم على الموارد - 1

دد على ویش ،كمحرك للمیزة التنافسیة ةمؤسسیركز العرض القائم على الموارد  على  البیئة الداخلیة لل

وم على ــــیقهذا العرض ـــلار عمل ــــــإط )Barney )1991ر طوّ . سات للتنافمؤسسالموارد التي طورتها ال

  اني،والثّ ، غیر متجانسة فیما یتعلق بمواردهاات داخل الصناعة مؤسسالأن ، همالأوّ . أساسیینافتراضین 

رات جمیع األصول والقد"ة مؤسسیمكن أن تشمل موارد ال .اتمؤسسلهذه الموارد غیر قابلة للنقل عبر ان أ

من العناصر التي تسیطر علیها   والمعلومات والمعرفة وما إلى ذلك تسماالوالعملیات التنظیمیة و 

  .1"ة وتمكنها من تصور وتنفیذ استراتیجیات تحسن كفاءتها وفعالیتهاالمؤسس

لدیها   إستراتیجیةً  امواردً أن تصبح یجب أن تلبیها الموارد من أجل  التي معاییرال Barney وضع

كل الموارد لها تأثیر إیجابي على النتائج  تلیس  ،رأیهحسب  .القدرة على تحقیق میزة تنافسیة مستدامة

خصائص وضحها في الشكل  خمسةیجب أن یكون للموارد التي یمكن أن تولد میزة تنافسیة . التنظیمیة

  :الموالي

  خصائص الموارد: )23(الشكل رقم

  

Source : Nils Kraiczy, Innovations in Small and Medium-Sized Family Firms : An Analysis of 

Innovation-Related Top Management Team Behaviors and Family Firm-Specific 

Characteristics, Springer Gabler, Germany, 2013p.13. 

                                                           
1
 Nils Kraiczy, Innovations in Small and Medium-Sized Family Firms : An Analysis of Innovation-Related 

Top Management Team Behaviors and Family Firm-Specific Characteristics, Springer Gabler, Germany, 
2013, p.8. 

،  التقلیدقّیمة، نادرة، صعبة 

 لیس لھا بدیل، منظمة

 أداء المؤسسة المیزة التنافسیة



 إدارة االبتكار والمیزة التنافسیة للمؤسسة: ..........................................الفصل الثاني
 

 
66 

  1: یمكن توضیح هذه الشروط كما یلي

بتقدیم منتجات ة مؤسسمة هي تلك التي تسمح للفإن الموارد القیّ  ؛یجب أن تكون الموارد ذات قیمة - 

ة مؤسسوبعبارة أخرى، تجعل ال. ء في دفع قسط لهاتقدیم منتجات یرغب العمالبتكلفة منخفضة أو 

 .قادرة على خلق القیمة

ات مؤسسة أو عدد قلیل جًدا من المؤسس؛ ال تمتلكها إال الأیًضایجب أن تكون الموارد نادرة  - 

 .المتنافسة

ومن الصعب بالنسبة   كون باهظة التكلفةت؛ یجب أن للتقلید) للغایة( ةفرد مكلّ اكون المو تیجب أن   - 

  .للمنافسة بناء موارد مماثلة

تنفیذ استراتیجیات  یكونوبعبارة أخرى ، یجب أن . مكلًفا جًدا لالستبدالالمورد یجب أن یكون  - 

 . ظ جدامماثلة باه

نفسها لالستفادة من هذه الموارد،  تنظیمیجب أن تكون المؤسسة قادرة على  هذه الشروط إلى باإلضافة

  .العاديمن لدیها القدرة على كسب أداء أعلى  تكونیمكن أن  إذا نجحت في ذلك

  :العرض القائم على القدرات - 2

واقترح . المیزة التنافسیة بینما الموارد هي مصدر القدرات بأن القدرات هي مصدر )Grant )1991 دّ ـأك

على . 2تفعل ذلكهي التي ، ولكن قدراتها ةمؤسسلمزایا التنافسیة المستدامة للأن الموارد ال تساهم في ا

یشترون ، ولكن أو علماء مهرة من شركات األدویة یشترى المرضى براءات اختراعٍ  السبیل المثال، 

عد وتسا ،األدویة التي تم تطویرها من قبل العلماء المهرة باستخدام المعرفة المجسدة في براءات االختراع

یجب  علیه،. ختراع االات حقوق احتكاریة على مدى عمر براءة مؤسسبراءات االختراع على منح ال

على تحویل مواردها إلى فوائد  ةمؤسسعادة ما تسمى قدرة ال. العمالءتحویل الموارد إلى مزایا یریدها 

على سبیل المثال، إن قدرة شركة األدویة على تحویل براءات االختراع والعالقات مع . "القدرة"ـ وأرباح ب

غالًبا ما تنطوي على استخدام أو دمج أكثر من التي . "قدرةال"األطباء إلى عقاقیر وأرباح ضخمة هي 

ة على نشر الموارد  مؤسسقدرة ال"القدرات على أنها  )Shoemaker )1993 و  Amitعّرف  .3واحد وردم

 عملیات قائمة على المعلوماتوبأنها . "المرجوة اتتحقیق الغایمن أجل العملیات التنظیمیة  بإشراك

                                                           
1
 Nicolai J. Foss , Torben Pedersen , Jacob Pyndt , Majken Schultz ,Innovating Organization And Management: New 

Sources Of Competitive Advantage, Cambridge University Press ,USA, 2012,pp.17-18. 
2 Grant, R, The Resource-Based Theory Of Competitive Advantage: Implications For Strategy Formulation , California 
Management Review, Vol. 33, No. 3, 1991, p.124. 
3Allan Afuah , Strategic Innovation : New Game Strategies For Competitive Advantage , Taylor & Francis E-Library, 
USA, 2009, p.117. 
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ة ویتم تطویرها بمرور الوقت من خالل التفاعالت مؤسسملموسة تكون محددة للالة أو غیر موسالمل

رة العالمة التجاریة في مثل إدا(غالًبا ما یتم تطویر القدرات في المجاالت الوظیفیة  .1مواردالالمعقدة بین 

ونتیجة . ةمؤسسلتكنولوجیة على مستوى الأو من خالل الجمع بین الموارد المادیة والبشریة وا ،)التسویق

لمنتجات، ومرونة المبتكرة لببناء قدرات مثل الخدمة الموثوقة للغایة، والعملیات  اتمؤسس، قد تقوم اللذلك

 .2، واالستجابة التجاهات السوق ، ودورات تطویر المنتجالتصنیع

مة، نادرة، مكلفة للغایة سواء للتقلید واالستبدال قیّ ( شروط السابقةتستوفي ال الموارد والقدرات تذا كانإ

      تلك الموارد  "على أنها الكفاءات األساسیة یمكن تعریف . "أساسیة اتكفاء"تعتبر  ، فهي)ومنظمة

ن لیس فقط سیریإن فكرة الكفاءة األساسیة مفیدة للم. "أو القدرات التي تعد مصدًرا للمیزة التنافسیة للمؤسسة

یجب على فال ". ال یجب التركیز علیهالتركیزهم على األساسیات، ولكن أیًضا لتحدید األشیاء التي 

  .3على األشیاء غیر األساسیة تنفق الجهد والمال والوقتن ة أمؤسسال

 4 :األساسیة ، هيالكفاءات من  بین ثالثة أنواع التمییزیمكن 

ة على اتصال وثیق مع مؤسسارات التي من شأنها أن تجعل الجمیع المه: الوصول إلى األسواقكفاءة •  

 .إلخ ...العمیل، مثل التوزیع والخدمات اللوجستیة والدعم الفني والمبیعات والتسویق

لعمیل في ة من تقدیم طلب مثالي لمؤسسن الارات التي من شأنها أن تمكّ جمیع المه :النزاهةكفاءة • 

 .على مستوى جمیع الوظائف الجودةعناصر  التركیز علىالوقت المحدد مع 

ة من إنتاج منتجات ذات وظائف متمیزة مؤسسن الارات التي تمكّ المه: الكفاءات ذات الصلة بالوظائف• 

، ومنتجات لوقودل ااستهالك واألقلمثل المحركات الخالیة من الضوضاء، وفریدة من نوعها تفید العمالء، 

  .، وما إلى ذلكزیون والهاتف والكمبیوتر المدمجةالتلف

  

 

 

                                                           
1

Raphael Amit, Paul Schoemaker, Strategic Assets and Organizational Rent, Strategic Management 
Journal 14(1) , January 1993, p.35. 
2 Amit, R& Shoemaker, ‘Strategic Assets And Organizational Rent’ , Strategic Management Journal, Vol. 14, 
No.1,1993, p.35. 
3Ronald E. Giachetti , Design Of Enterprise Systems Theory, Architecture, And Methods , CRC Press , 
USA, 2010, p.153. 
4 Yu-Chiho , Analysis Of Manufacturing Enterprises An Approach To Leveraging Value Delivery 
Processes For Competitive Advantage ,  Harvard University , Copyright ,USA, 2000,  pp.61-63. 
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  :العرض القائم على المعرفة - 3

العرض القائم على الموارد، ویقترح البعض جزء من  أنهاالمعرفة على  إلىینظر أغلب الباحثین 

)Murray, 2000 ؛Teece et al, 1997 ؛Tiwana, 2002(  أن المعرفة لها خصائص خاصة تجعلها المورد

بأن المعرفة والدرایة واألصول الفكریة هي   )Prahalad  )1994 و  Hamel یرى حیث . األكثر أهمیة وقیمة

أیًضا  )2002( Tiwanaو ) Evans )2003 یقترح  .المتفوق في عصر المعلوماتالمحركات الرئیسیة لألداء 

، بینما تزید ةمؤسسدیة تنخفض عند استخدامها في الأن الموارد الماو . أن المعرفة هي أهم مورد للمؤسسة

لمنتجات أو حصة السوق أو مصادر ا بأن التكنولوجیا أو رأس المالو . أصول المعرفة مع االستخدام

 .في حین أن المعرفة هي المورد الوحید الذي یصعب تقلیده ،ات أخرىمؤسسأسهل في النسخ من قبل 

والمعرفة  المتقدمة،المعرفة األساسیة، والمعرفة : المعرفة التنظیمیة إلى ثالث فئات )Zack )1999قسم كما 

البقاء في السوق على المدى ة من مؤسسمكن الساسیة هي المعرفة التي تُ المعرفة األ ؛المبتكرة

 ةؤسسمنافسیها وتسمح للم لتلك المتواجدة لدىة معرفة مماثلة مؤسسوفر المعرفة المتقدمة للتُ و  .القصیر

ة مركزها التنافسي على لمؤسستمنح ا هي التيف ةمعرفة المبتكر أما ال. بإكمال النشاط على المدى القصیر

عرفة المبتكرة قادرة على تقدیم منتجات أو خدمات مبتكرة، الم التي تمتلكة مؤسسال عتبر، وتُ منافسیها

  .1ساعدها على أن تصبح رائدة في السوق ت

  :مدخل سلسلة القیمة - 4

لیدعم نظریة المیزة التنافسیة، ولكنه في هذه المرة ركز  1985سنة    M.Porterعاد الباحث واألستاذ 

اهتمامه مباشرة بیئتها الداخلیة، لیؤكد على ضرورة أن تعرف وتفهم المؤسسة كیف یمكن لها تبني میزة 

لیصبح . تي تشكل سلسلة القیمةبالتركیز على األنشطة ال عمالءتنافسیة من خالل ما تحققه من قیمة لل

تي یمكن استخدامها في فحص طبیعة ومدى لالقیمة أحد أهم الوسائل واألطر الة بعد ذلك تحلیل سلس

  .وجود تناغم أو تأثیر إیجابي مشترك بین األنشطة الداخلیة للمؤسسة على أبعاد المیزة التنافسیة

تقوم تنبع من العدید من األنشطة المنفصلة التي  .....المیزة التنافسیة"هذه المرة أن )Porter  )1985یرى 

یمكن أن یساهم كل من هذه األنشطة في . تصمیم وٕانتاج وتسویق وتسلیم ودعم منتجاتها منة مؤسسبها ال

األداة األساسیة لفهم الروابط بین األنشطة  وأنّ ". زیاوخلق أساس للتمّ  ةمؤسسوضع التكلفة النسبیة لل

توفر سلسلة القیمة حیث . "القیمةسلسلة "ة ومساهمتها في المیزة التنافسیة هي مؤسسالمختلفة داخل ال

                                                           
1Hui-Ling Wang , Theories for competitive advantage, Op-Cit , p.37. 
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أساسیة وأخرى مساعدة، بحیث یكون المدیرون أكثر قدرة  أنشطةة إلى مؤسسال" لتقسیم"طریقة منهجیة 

  :  وهي موضحة في الشكل الموالي. 1على فهم طبیعة التكالیف والمصادر المحتملة للتمایز

  Michael porterسلسلة القیمة لـ : )24(الشكل رقم

 -   
Source : Charles W. L. Hill , Gareth R. Jones, Melissa A. Schilling,  Strategic 
Management: An Integrated Approach , 11th ed ,  Cengage Learning , USA, 2015, 
p.89. 

 : األنشطة األساسیة -أ

خدمة ما بعد  تقدیم إلى باإلضافةتتعلق األنشطة األساسیة بتصمیم وٕانشاء وتسلیم المنتج وتسویقه 

: ، یتم تقسیم األنشطة األساسیة إلى أربع وظائف )24(في سلسلة القیمة الموضحة في الشكل . البیع

 2: البحث والتطویر واإلنتاج والتسویق والمبیعات وخدمة العمالء

 یسمحكالیف أو استخدام منتج متمیز تساعد وظیفة البحث والتطویر في خفض الت :البحث والتطویر-

من المهم التأكید على أن البحث والتطویر ال یتعلق فقط بتعزیز میزات و  .أعلى ة بفرض أسعارمؤسسلل

القیمة في أذهان فائق یمكن أن یخلق انطباًعا لذي تصمیم اال جمالووظائف المنتج؛ بل یتعلق أیًضا ب

 .عمالءال

                                                           
1 Oswald Jones & Fiona Tilley, Competitive Advantage In Smes :Organising For Innovation And Change, 

John Wiley ,UK ,2003, p.17. 
2
 Charles W. L. Hill, Gareth R. Jones ,Op-Cit, pp.81-84. 

  

  البحث

 والتطویر

  

  االنتاج

 

  

 التسویق

  

   خدمة  

 العمالء

 إدارة الموارد نظم المعلومات الموارد البشرة

 االنشطة الداعمة

 البنیة التحتیة

نشطة االساسیةاأل  
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بالنسبة للخدمات مثل العملیات . عندما نتحدث عن اإلنتاج، فإننا نعني عموًما التصنیع: اإلنتاج -

عادًة عندما یتم تسلیم الخدمة إلى العمیل، كما هو الحال عندما یقدم البنك " اإلنتاج"المصرفیة، یحدث 

هیكل  ضة على خفمؤسسفي ال ءة، تساعد وظیفة اإلنتاجمن خالل أداء أنشطتها بكفا. قرًضا للعمیل

المنتج ، مما العالیة جودة المكن أن تؤدي وظیفة اإلنتاج أیًضا أنشطتها بطریقة تتوافق مع كما ی. الیفالتك

 .زیؤدي إلى التمای

في  ةمؤسسعدة طرق یمكن أن تساعد بها وظائف التسویق والمبیعات في ال وجدتُ : التسویق والمبیعات-

من خالل تحدید موضع العالمة التجاریة واإلعالن، یمكن لوظیفة التسویق زیادة القیمة التي . خلق القیمة

الوظائف وبقدر ما تساعد هذه ). المنفعة التي ینسبونها إلى المنتج (منتج الیرى العمالء أنها مضمنة في 

  .تمیزهاتزید من  ، فإنهاة في أذهان العمالءمؤسسي لمنتج العلى خلق انطباع إیجاب

وحل  االستماع إلى أراء العمالء فائقة من خالل قیمةیمكن لهذه الوظیفة أن تخلق : خدمة العمالء-

تعمل  اتمؤسسمن ال الكثیرنظًرا ألن و  .خدمات ما بعد البیعتقدیم شراء من خالل البعد  همودعم هممشاكل

ز إال على أعلى على تحسین مستویات خدماتها ویتوقع العمالء مستویات أعلى، فلن یتم تحقیق التمیّ 

أحدها هو  :جانبینالعمالء على  خدمةتركز أفضل برامج . بشكل ملحوظ من المنافسةو  مستویات الخدمة

 عدادیتم بعد ذلك إو  ،الءلعمالء، حیث یتم تحلیل نوع ومستوى ونطاق تفاعالت العملرعایة التشغیلیة ال

بناء عالقة مع العمالء على أساس ب ویتعلق الجانب اآلخر. قوائم المراجعة لتقییم األداء وفًقا لهذه المعاییر

ة ؤسس، تتمتع المذلك  تحققعندما یللعمالء، الموثوق به إلى العمل كمستشار  الموظفیمیل أین . الثقة

  .1بمیزة فریدة في معظم األسواقالتي تنجح في اختیار وتطویر الموظفین 

 :الداعمة األنشطة- ب

تنقسم هذه . نشطة الداعمة  المدخالت التي تسمح بإجراء األنشطة األساسیة لسلسلة القیمةاألتوفر 

الموارد البشریة، نظم المعلومات والبنیة  ،)الخدمات اللوجستیة( اإلمدادإدارة : األنشطة إلى أربع وظائف

 2:ةلمؤسسالتحتیة ل

. زیعخالل سلسلة القیمة، من الشراء إلى اإلنتاج إلى التو  نقل الموادفي  اإلمدادتتحكم وظیفة  : اإلمداد-

التكالیف بشكل كبیر، وبالتالي خلق المزید  خفضإلى  هذه الوظیفةتم بها تیمكن أن تؤدي الكفاءة التي 

 .من القیمة

                                                           
1 Clive Reading ,Business Planning For Improving Performance & Competitive Advantage ,2nd  Edition, 
Kogan Page Limited , UK, 2004, p.162. 
2
 Charles W. L. Hill, Gareth R. Jones , Op-Cit , p. 84. 
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المزیج المناسب من األشخاص المهرة ألداء  الموارد البشریة توفیروظیفة  تضمن: الموارد البشریة-

بشكل كاف، وتحفیزهم، وتعویضهم ألداء  األفرادكما أنها تضمن تدریب . أنشطة خلق القیمة بشكل فعال

مما (إذا كانت الموارد البشریة تعمل بشكل جید، فإن إنتاجیة الموظفین ترتفع . مهامهم في خلق القیمة

من خلق  ةمؤسس، وبالتالي تمكین ال) مما یزید من المنفعة(وتتحسن خدمة العمالء  ،)یخفض التكالیف

 .قیمة أكبر

أنظمة المعلومات هي أنظمة إلكترونیة إلى حد كبیر إلدارة المخزون، وتتبع المبیعات،  : نظم المعلومات-

عندما تقترن نظم . وتسعیر المنتجات، وبیع المنتجات، والتعامل مع تساؤالت العمالء، وما إلى ذلك

المعلومات بخصائص االتصاالت على اإلنترنت، تصبح قادرة على تحسین الكفاءة والفعالیة التي تدیر بها 

 . ة أنشطتها األخرى لخلق القیمةمؤسسال

البنیة التحتیة لجمیع  التنظیمیةثقافة الیشكل  الهیكل التنظیمي وأنظمة التحكم و : مؤسسةالبنیة التحتیة لل-

نظًرا ألن اإلدارة العلیا یمكن أن تمارس تأثیًرا كبیًرا في تشكیل هذه و . خلق القیمة إلىالتي تؤدي األنشطة 

قیادة قویة ، یمكن  فمن خالل. ةؤسسمكجزء من البنیة التحتیة للكذلك  إلیهایجب أیًضا النظر فالعناصر، 

  .القیمة األخرى التي تحدث داخلهاوأداء جمیع أنشطة خلق جمیع العناصر السابقة، لإلدارة العلیا تشكیل 

  شبكاتمقاربة ال: خامسا

ومع ذلك، بالنسبة لبعض المنتجات، ال  .عادًة على سمات المنتج یللعملدى اتعتمد قیمة المنتج 

تخدمون قیمة على سمات المنتج فحسب، بل تعتمد أیًضا على شبكة المستهلكین الذین یسهذه ال تعتمد

زاد عدد األشخاص الذین فكلما  ؛إضافة إلى سماته تأثیرات الشبكة الخارجیة؛ أي أن المنتج یعرض المنتج

 Acrobatُتظهر منتجات برامج التطبیقات مثل على سبیل المثال، . ،  زادت قیمته لكل مستخدمیستخدمونه

ألنه كلما زاد عدد األشخاص الذین  ،العوامل الخارجیة للشبكة) وقراءتها Pdfإلنشاء ملفات ( Adobeمن 

إنشاء ملفات یقوم بكل مستخدم لبرنامج مفیًدا ال، كلما كان  Pdf یمتلكون البرنامج الذي یمكنه قراءة ملفات

Pdf  تسمى تأثیرات العوامل الخارجیة للشبكة بالتأثیرات المباشرة ألن الفوائد التي  .البریدعبر إرسالها  و

 خالل  من ،منتج من شبكة المستخدمین اآلخرین تأتي مباشرة من الشبكةیحصل علیها كل مستخدم ل

  .1مع الجهات الفاعلة األخرى داخل الشبكة) اقتصادًیا أو اجتماعًیا(التفاعل 

 

 

                                                           
1
 Allan Afuah, Op-Cit, p.119. 
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  المزایا التنافسیة واستراتیجیات التنافس: المبحث الثاني

 ،أنواع المزایا التنافسیة التي جاءت في كتب إدارة األعمال توضیح هذا المبحثسنحاول من خالل 

اإلستراتیجیات التنافسیة التي  إلىطرق كما سنت. علیهاوأهم العوامل التي تساعد على تحقیقها والمحافظة 

قیادة : بإتباع ثالثة قواعد مختلفةمیزة تنافسیة  اكتسابن المؤسسة من والتي تمكّ ،  M. Porterحددها 

  .التركیز التمایز و، التكلفة 

  ومصادرها أنواع المزایا التنافسیة :األول المطلب

 میزة التكلفة األقل: إدارة األعمال المیزة التنافسیة إلى نوعین رئیسین هما كتاباتأغلب تصنف  

  .مصادرهما بنوع من التفصیل في هذا المطلبأهم لى إ و  إلیهما، سنتطرق زایمیزة التمو 

 میزة التكلفة: أوال

في التكلفة على اكتساب مزایا من خالل تقلیل تكالیفها  القیادة إستراتیجیةات التي تختار مؤسسز التركّ 

ألن . تتخلى عن غیرها من استراتیجیات األعمال اتالمؤسسهذا ال یعني أن هذه . أقل من جمیع منافسیها

إلى صنع منتجات منخفضة ة المؤسسالتركیز األحادي التفكیر على مجرد خفض التكالیف یمكن أن یقود 

قیادة التكلفة تركز معظم  إستراتیجیةالتي تتبع  ةمؤسسومع ذلك، فإن ال. التكلفة ال یرغب أحد في شرائها

 .1جهودها على إبقاء تكالیفها منخفضة

 :مصادر میزة  التكلفة - 1

التكلفة حتى عندما تنتج  یزةموتتحقق . تكلفة على منافسیها لعدد من األسبابالة میزة المؤسس تمتلك 

 2:ما یليفییتم سرد بعض من أهم مصادر میزة التكلفة . المتنافسة منتجات مماثلة اتمؤسسال

 :اقتصادیات الحجم -أ

بتكالیف أقل ) حجم اإلنتاجبقاس ت(ة مؤسستتحقق وفورات الحجم عندما ترتبط الزیادة في حجم ال

مع زیادة حجم . )25(، كما هو موضح في الشكل )التكالیف لكل وحدة من اإلنتاجمتوسط بتقاس (

، وبعد ذلك یبدأ )Xالنقطة (إلى الحجم األمثل لإلنتاج  یصلتكلفة الوحدة حتى متوسط اإلنتاج، ینخفض 

  .وفورات الحجمفعالیة  التكالیف لكل وحدة إنتاج في االرتفاع بسبب عدممتوسط 

                                                           
1 

1
 Allan Afuah , Op-Cit, p. 124. 

2 Ibid.pp.125-134. 
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 الحجم منحنى اقتصادیات:  )25(الشكل رقم

 
Source : Jay B. Barney ,  William S. Hesterly , Strategic Management and Competitive 

Advantage: Concepts and Cases, Pearson Education , Global Edition ,USA, 2015, p.125. 

  :ة لعدة أسباب أهمهامؤسسم اإلنتاج إلى تقلیل تكالیف الیمكن أن تؤدي زیادة حج

ة مستویات عالیة من اإلنتاج، غالًبا ما تكون قادرة على مؤسسعندما تمتلك ال :اآلالت المتخصصة -

 . واستخدام أدوات التصنیع المتخصصةشراء 

في بعض الصناعات، تكون تكلفة بناء عملیات التصنیع أكبر لكل وحدة : تكلفة المصنع والمعدات -

كبیرة الحجم، ات لمؤسسوبالتالي، فإن ا. ل وحدة إنتاجتكلفة بناء عملیات تصنیع أصغر لكإنتاج أقل من 

 ،التي تكون العوامل األخرى فیها متساویة، ستكون قادرة على بناء عملیات تصنیع أقل تكلفة لكل وحدة

 .تكالیف إنتاج أقلوسیكون لها متوسط 

. أیًضا بمستویات عالیة من التخصص في الموظفینترتبط أحجام اإلنتاج الكبیرة  :تخصص العاملین -

لي عندما یتخصص العمال في إنجاز مهمة ضیقة ، یمكن أن یصبحوا أكثر كفاءة في هذه المهمة ، وبالتا

 .تهممؤسسایحققون  تكالیف أقل ل

العامة على الكبیرة بالقدرة على توزیع نفقاتها إلنتاج اذات األحجام  اتمؤسستتمتع ال :النفقات العامة -

  . وبالتالي تقلیل التكالیف العامة لكل وحدة ،المزید من الوحدات

 :منحنى التعلم - ب

یكون  لظروففي بعض ا. یعتمد هذا المصدر لمزایا التكلفة على مستویات اإلنتاج التراكمیة المختلفة

أقل التكالیف في الصناعة ، وبالتالي  معینة  ات ذات الخبرة األكبر في تصنیع منتج أو خدمةمؤسسلل

تم الربط بین األحجام التراكمیة لإلنتاج والتكلفة في مفهوم منحنى . كون لها میزة قائمة على التكلفةتس

  :المواليالتعلم في الشكل 

 حجم االنتاج منخفض
 مرتفع
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  منحنى التعلم:  )26(الشكل رقم

 

Source : Jay B. Barney , William S. Hesterly , Op-Cit, p.129. 

ومع ذلك، هناك . یشبه إلى حد كبیر مفهوم اقتصادیات الحجم )26(موضح في الشكل المنحنى التعلم * 

   :بینهما هما اختالفان مهمان

تكالیف الوحدة عند نقطة زمنیة ت الحجم على العالقة بین حجم اإلنتاج ومتوسط اقتصادیاتركز  -  

في  )ةمؤسسأي مقدار ما أنتجته ال(یركز منحنى التعلم على العالقة بین الحجم التراكمي لإلنتاج و معینة، 

  . تكالیف الوحدةالوقت ومتوسط 

عندما مستوى معین تبدأ التكالیف في (كبیرة جًدا ةمؤسسرات الحجم إذا كانت الوجود وفُیفترض عدم  - 

مع نمو الحجم ألنه  ،فال توجد زیادة مقابلة في التكالیفنموذج منحنى التعلم بالنسبة لأما ، )االرتفاع

 .تستمر التكالیف في االنخفاض حتى تقترب من أدنى تكلفة ممكنة   التراكمي لإلنتاج

  :  مدخالت اإلنتاجیةللالتكلفة منخفضة  -ج

ة في تنفیذ أنشطتها ؛ وهي تشمل، من مؤسستستخدمها الالتي  توریداتال كلالمدخالت اإلنتاجیة هي 

ة التي لدیها وصول تفاضلي مؤسسال .األرض والمواد الخام، رأس المال، العمالة :أخرى عناصربین 

 التكالیف االقتصادیة أقلتتمتع بمن المرجح أن  مدخالتمنخفض التكلفة إلى واحد أو أكثر من هذه ال

  .بالمنافسین قارنةم

 :االختیارات السیاسیة -د

قیادة التكلفة من خالل إنتاج منتجات قیاسیة بسیطة  إستراتیجیةات التي تحاول تنفیذ مؤسستنفذها ال

التي تتبع  مؤسساتات واألسعار التي تختارها النسبًیا یتم بیعها بأسعار منخفضة مقارنة بالمنتج

  )وحدات(الحجم التراكمي لالنتاج 
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غالًبا ما تمیل هذه األنواع من المنتجات إلى الحصول على . تجاریة أو مؤسسیة أخرىاستراتیجیات 

 .تمیل إلى تقلیل التكالیف أكثر) حتى إذا وجدت وفورات حجم كبیرة(كمیات كبیرة من المبیعات، والتي 

 :المزایا التكنولوجیة المستقلة عن النطاق -ه

على التكنولوجیا على اآلالت وأجهزة الكمبیوتر واألدوات تقلیدیا، ركزت مناقشة مزایا التكلفة القائمة 

، أن هذه في بعض الصناعاتومن الواضح . هات إلدارة أعمالامؤسسالمادیة األخرى التي تستخدمها ال

 على اتمؤسسالفي تكنولوجیا تقتصر ال الو  .جیا خلقت فروًقا مهمة في التكلفةاالختالفات في التكنولو 

مثل  جودة  ،شمل أیًضا البرامج التكنولوجیةتبل  - الماكینات والروبوتات فحسب  -األجهزة التكنولوجیة 

كل هذه الخصائص یمكن أن . ة، وجودة الضوابط اإلداریةؤسسن العمل واإلدارة، وثقافة المالعالقات بی

 .یكون لها تأثیر على التكالیف

  ایزـــالتم: ثانیا

مقارنة من خالل زیادة القیمة المدركة لمنتجاتها أو خدماتها  التمایزاكتساب میزة  ةالمؤسستحاول 

سة أو تقدم منتجات ت األخرى منافِ امؤسسال ن أن تكونیمك. المنافسینخدمات / لقیمة المدركة لمنتجاتبا

قادرة على  ةمؤسسخدماتها، ستكون ال /من خالل زیادة القیمة المدركة لمنتجاتها لكن . أو خدمات بدیلة

یمكن أن یؤدي هذا السعر المرتفع إلى زیادة إیرادات و . فرض سعر أعلى مما كانت ستفعله بخالف ذلك

  .ة وتحقیق مزایا تنافسیةلمؤسسا

خلق اختالفات في القیمة المتصورة النسبیة لمنتجاتها أو خدماتها عن طریق ة مؤسسال تحاولغالًبا ما 

من  تقوم بذلك اتؤسسمعلى الرغم من أن الو  .المنتجات أو الخدماتتغییر الخصائص الموضوعیة لتلك 

، هو دائًما مسألة تصور جود تمایز المنتجات، في النهایةتمایز المنتجات ، فإن و  إستراتیجیةأجل تنفیذ 

ن مختلفتان متشابهة جًدا، ولكن إذا اعتقد العمالء أن مؤسستاقد تكون المنتجات التي تبیعها  .العمالء

  . 1تمایزالیتمتع بمیزة سى هي أكثر قیمة من الثانیة ، فإن المنتج األول األول

  :مصادر التمایز - 1

أسماء العالمات   االختالف فيعلى سبیل المثال، إن  ؛مایز بأشكال عدیدةیمكن أن یأتي التّ 

قد تبقى العالمة . التجاریة یجعل المنتج ممیًزا، على الرغم من أن االسم لیس مرتبًطا بالضرورة بالمنتج

التجاریة على قید الحیاة من خالل عدد من المنتجات، حیث یرمز االسم  للخصائص الدائمة مثل 

                                                           
1  Jay B. Barney , William S. Hesterly , Op-Cit, pp.152-153. 
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 یتعلق التمایز فقط بالمنتج أو الخدمة، ولكن ال .جودة التصنیع الفائقة أو الموثوقیة أو الخدمة أو التصمیم

یتم . أو حتى عقود من الخدمة العالیة المستمرة یتم بناؤها على مدى سنوات غالًبا أیًضا بالسمعة التي

 إلىفي نسبة السعر  مایزیمكن أن یكون التّ  ، كمامایز أیًضا من خالل الحصول على منتج فریدتحقیق التّ 

یعتبر العدید من الباحثین أن  .1األداء، أو المرونة، أو الموقع، أو خاصیة ال یمكن أن تقابلها المنافسة

في النقطة  بنوع من التفصیل سنتناولهالذلك ، أبعاد أساسیة للمیزة التنافسیةهذه العناصر هي األخرى 

  :الموالیة

  :االستجابة السریعة-أ

ة في جمیع جوانب عندما تتمكن المؤسسة من تقلیل المهل الزمنیّ تتحقق میزة االستجابة السریعة 

عن طریق تصمیم العمیل  االستجابة الحتیاجاتیتعلق الجانب الخارجي ب. عملیات داخلًیا وخارجًیاال

تقلیل المهل الزمنیة ویتعلق الجانب الداخلي ب.  وتصنیع المنتجات المخصصة لتلك االحتیاجات بسرعة

الوقت  نجدمن أمثلة المهل الزمنیة الداخلیة ). الجانب الداخلي( المؤسسة بأكملها لجمیع المهام داخل

ال یالحظ العمیل هذه المهل غالبا ما . العتماد وتنفیذ تغییر هندسي أو الوقت إلصدار أمر شراء لمورد

التكلفة، ض خفعة  یؤدي إلى تحسین الجودة و ومع ذلك، فإن تطبیق االستجابة السری. مباشرة الزمنیة

  .2ستجابة أسرع للعمیلاالو 

  3:هي تعتمد میزة االستجابة السریعة على أربعة عناصر أساسیة

التركیز  تسلیم المنتجات إلى الزبائن بشكل أسرع من المنافسین مع عندما یتمتتحقق : قوة الوقت - 

  .على خفض المهل الزمنیة والسرعة في تصمیم منتجات جدیدة وتقدیمها في أقصر وقت ممكن

مؤسسة لتقلیل المهلة الزمنیة من خالل الإعادة هیكلة یسمح الهیكل التنظیمي ب :الهیكل التنظیمي - 

تحقیق ساهم هذه األخیرة في ت. لالستجابة السریعةمخصصة دعم وظائف المؤسسة بخالیا 

 . أداء الفریقوتحسین  مستویات جدیدة من المرونة 

ل على نظرة ثاقبة حول كیفیة تأثیر التفاعالت بین تسمح مرونة التنظیم بالحصو  :تنظیمال مرونة - 

على (تخطیط ال أسالیبالتفكیر في ، ما یستلزم إعادة اآلالت واألشخاص والمنتجات على الوقت

، وسیاسات تحدید حجم الدفعة، والقرارات األخرى ذات )، استخدام اآلالت والعمالةسبیل المثال

                                                           
1 Clive Reading ,Business Planning For Improving Performance & Competitive Advantage ,2nd  Edition, 
Kogan Page Limited , UK,  2004 , pp.161-163. 
2
Rajan Suri  ,It’s About Time The Competitive Advantage Of Quick Response Manufacturing , On Acid-

Free Paper ,USA, 2010, p.2. 
3 Ibid .p.3. 
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تسمح مرونة  كما. الجدیدة باستخدام أسالیب تنظیمعلى مستوى الأكثر الصلة، لتحقیق فوائد 

م حاجات ئقد تحدث في تصمیم المنتجات بما یال اإلستجابة السریعة للتّغیرات التيالتنظیم بتحقیق 

وزیادة القدرة على إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات وٕادخال منتجات جدیدة وتعدیل  ،الزبائن

 .1ن بكفاءةائالزب الحتیاجات ستجابةاالالمنتجات الموجودة بسرعة فضًال عن 

وهذا . ةمؤسسجمیع أنحاء ال فيبة السریعة االستجا یتم تطبیق: التطبیق على  جمیع المستویات - 

یشمل تخطیط المواد، وٕادارة الشراء وسلسلة التورید، وعملیات المكاتب مثل تقدیر ومعالجة 

  . ات، الهندسة، وتطویر المنتجات الجدیدةیالطلب

  :ؤسسةالم سمعة - ب

 جماعي والتصور والموقفعلى أنها االعتراف الشخصي والالسمعة  )Petkeviciene  )2015عرفت 

جوانب الجودة  بناًء على في المؤسسة ، ة بمرور الوقت من طرف جمیع أصحاب المصلحةؤسسوتقییم الم

وٕامكانیة تلبیة التوقعات المستقبلیة مقارنة  والتواصل والرمزیة سابقوالسلوك ال التنظیمیة المحددة

ة تصورات أصحاب المصلحة ذوي الصلة، مثل العمالء والموظفین ؤسسمتعكس سمعة ال .بالمنافسین

والمالكین والموردین والشركاء االستراتیجیین والمجتمع والمنظمات الحكومیة أو غیر الحكومیة من بین 

 . 2باقي المنظمات 

داء مستدام ومتفوق عن وأة بتحقیق ربحیة مستمرة مؤسسمة تسمح للدة أصوال قیّ تعتبر السمعة الجی

 والتفاؤلة، للمؤسسالشعور الشامل الممتاز للعمالء بالخبرة اإلجمالیة  سمعةالیشمل قیاس . المنافسین باقي

  3.ة بالصدق والمصداقیة والموثوقیةمؤسسز المیّ على المدى الطویل، وت هابشأن مستقبل

الواضحة،  ، الرؤیةفي المنتجات أو الخدمات الجیدة ةمؤسسأبعاد سمعة ال) 2015(وآخرون  Agarwal حدد

كما حدد  .، األداء المالي، والجاذبیة العاطفیةالمجتمعیة، بیئة العمل الجیدة، المسؤولیة القویةالقیادة 

Olmedo هیكل الاألعمال، و  یةإستراتیج، ، وجودة اإلدارةاألداء المالي أبعادها في )2014(وآخرون

                                                           
1
، دراسة میدانیة في مجموعة مختارة من التنافسیةالعالقة بین أنواع اإلبداع التقني وأبعاد المیزة حمد الطویل، رغید إبراهیم إسماعیل، أأكرم  

  .13.الموصل، ص  الشركات الصناعیة، جامعة
2  Miglė Šontaitė-Petkevičienė , CSR Reasons, Practices And Impact To Corporate Reputation , 20th 
International Scientific Conference Economics And Management , 2015, p.505. 
3 Wael Hassan El-Garaihy & All, Measuring The Impact Of Corporate Social Responsibility Practices On 
Competitive Advantage: A Mediation Role Of Reputation And Customer Satisfaction , International 
Journal Of Business And Management Vol. 9, No. 5, 2014.p.112. 
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عرض ال، المجتمعیة، المسؤولیة ، الثقافة التنظیمیة، األخالق، جودة القیادة، كفاءة الموارد البشریةيالتنظیم

 .1واالمتداد العالمي ،، االبتكار وخلق القیمةج، صورة العالمة التجاریةالجذاب للمنت

  :فوائد السمعة الجیدة -

 2:على النحو التالي جیدةسمعة اللیمكن إدراج الفوائد الرئیسیة ل 

  إلىما یؤدي م ،)التي تسمح بفرض أسعار ممیزة(تحسین إدراك المستهلك لجودة المنتجات أو الخدمات • 

 .زیادة المبیعات

 .أخرى تمؤسساالموظفین المؤهلین من تحسین القدرة على توظیف واستقطاب • 

 .اإلنتاجیةرفع رفع معنویات الموظفین وبالتالي • 

 .الهجمات التنافسیةل تقلیل أثر التدقیق واألزمات و حمایة قیمة المشروع من خال •

ولكن أیضا في  األسواقتحقیق القبول والمساعدة على التوسع الدولي، لیس فقط من حیث اختراق •  

 .التحالفات بناء إعداد المشهد الجید لدى المجتمعات الدولیة وتسهیل

المخاطر على برفع القیمة السوقیة وتقلیل  ما یسمحم ،)مصداقیة جیدة(عدد أكبر من المستثمرین  جذب• 

 .ةمؤسسال

 .عن منافسیها وتأسیس مكانة أفضل في السوق ةمؤسستمییز ال• 

 .السماح بالوصول إلى رأس المال األرخص• 

 :الجودة المتمیزة -ج

 اوقوة تحمله اوأدائه اومیزاته اشكله ، تتمثل في بمثابة حزمة من السمات ات مكن اعتبار المنتجی

ات على سم توفری هأنبیتمتع المنتج بجودة فائقة عندما یدرك العمالء . وأسلوبها وتصمیمها اوموثوقیته

 . أعلى من سمات المنتجات التي یبیعها المنافسون وائدفو 

تلك المتعلقة بالجودة : السماتمقابل نوعین من  ا، فعادة ما یقیسونهیقوم العمالء بتقییم جودة المنتجعندما 

 3:ز، یمكن تحقیق الجودة بتحقق مایليفمن منظور الجودة كتمیّ . ز وتلك المتعلقة بالجودة كموثوقیةیّ تمك

متطلبات التي یرغبها الزبون، ویجب التتمثل في درجة مالئمة مواصفات التصمیم مع  :جودة التصمیم - 

                                                           
1 Sri Sarjana, Nur Khayati, The Role Of Reputation For Achieving Competitive Advantage, 11th International 
Conference On Business And Management Research (ICBMR), Padjajaran University, Andonesia, 2017: 
Https://Www.Researchgate.Net/Publication/323396479_The_Role_Of_Reputation_For_Achieving_Competitive
_Advantage ,( last visit :24/04/2020). 
2 Percy Marquina Feldman et Al, A New Approach For Measuring Corporate Reputation, Rae São Paulo, 
Brazil V. 54  N. 1, Jan-Fev 2014 , p.56. 

3
  .116.، ص2018، األردنالیازوري للنشر والتوزیع، عمان، ، دار ، الطبعة العربیة  استراتیجیات التسویقتامر البكري،  
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 . من التطابق مع توقعاتعلى درجة كبیرة  أن تكون

تتمثل في درجة التوافق بین المنتج المقدم للسوق، وحاجیات ورغبات الزبائن من جهة،  :جودة المطابقة -

 على نسبة المعیب والتالف في أدنى درجة ممكنة حتى تصل إلى مستوى درجة التلف اإلبقاءمع 

 .الصفري

على الخدمات المرافقة لها والتي قد تكون إرشادیةـ،  الكثیر من المنتجات یتوقف شراؤها  :جودة الخدمة -

وكلها باإلمكان أن تزید من قیمة المنتج وجودته وقبوله . الخ...تدریبیة، صیانة وضمانات ما بعد البیع 

 .من قبل الزبون

 یمكن القول بأن المنتج یمكن االعتماد علیه عندما یقوم باستمرار بالعمل الذي صمم :الجودة كموثوقیة - 

، تزید الموثوقیة المنفعة التي یحصل علیها وبالتالي. یعمل بشكل جید، ونادرًا ما ینهار أنمن أجله، و 

  .یهأن تفرضه عل ةؤسسالسعر الذي یمكن للم زیادة إلىما یؤدي مالمستهلك من المنتج، 

 :ارــــــــــــــــاالبتك-د

التي منتجات جدیدة، أو تحسین المنتجات الحالیة،  تقدیمتكار قیمة للمنتجات من خالل بالخلق ای

غالًبا ما یسمح ابتكار العملیات و . ةمؤسسزیادة خیارات التسعیر للما یسمح بم، یعتبرها العمالء أكثر فائدة

  .ة بإنشاء قیمة أكبر من خالل خفض تكالیف اإلنتاجمؤسسلل

سهاماته في تحقیق بالمیزة نتطرق إلى إ ار هو المتغیر األساسي في هذه األطروحة، فسوفبما أن االبتك

  . ثالث من هذا الفصلفي المبحث البالتفصیل التنافسیة 

 الجمع بین التكلفة المنخفضة والتمایز: ثالثا

أقل تكلفة، لكن لیس یزة أو امتمیجب أن تكون إما  مؤسساتلیعتقد بعض منظري األعمال أن ا

بأقل  ات، فإن القیام بالمزیدلمؤسسبالنسبة للعدید من ا. تماًماكالهما، ألنهما یمثالن ثقافتین مختلفتین 

وبالتالي فإنه  .ز منتجاتهم وخدماتهم وكذلك تقلیل قاعدة التكلفة الخاصة بهمتمییالوسائل یعني أن علیهم 

إذ . ختیار بین التكلفة المنخفضة والتمایز وٕانما السعي المستمر نحو تحسین األداءمن الضروري االلیس 

ن أن تؤدي العدید من اإلجراءات إلى تحسین األداء، والذي قد یأتي من تخفیض التكالیف التشغیلیة  یمك

الشركات الیابانیة، على سبیل المثال، معترف  .وتحسین المنتج أو الخدمة وبالتالي زیادة الهامش اإلجمالي

ها لخفض التكالیف تتطلب قدرتها باستمرار على خفض التكالیف، ولكن العدید من أنجح أفكار على بها 

  . زة للغایةمبتكرة ومتمیّ و منخفضة التكلفة  منهاالعدید حیث نجد أن مایز، لتّ لأفكار  تطبیق
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القادرة على  اتمؤسسمن المرجح أن تشهد البأنه  قیق المیزتین في نفس الوقت ترىمقاربة أخرى لتح

هذا هو الحال بشكل خاص إذا كان أساس تمایز . التمییز منتجاتها وخدماتها زیادة في حجم مبیعاتها

وبالتالي، یمكن أن یؤدي تمایز المنتج إلى زیادة أحجام  .1المنتج جذاًبا لعدد كبیر من العمالء المحتملین

وأشكال   أن تؤدي إلى وفورات الحجم والتعلملقد ثبت بالفعل أن زیادة حجم المبیعات یمكن و . المبیعات

 إلىل و الوصلذا یمكن أن یؤدي التمایز الناجح للمنتج إلى تخفیض التكالیف و . أخرى من خفض التكلفة

   .وضع قیادة التكلفة

 .وسنتطرق في المطلب الموالي إلى أهم االستراتیجیات التي تساهم في تحقیق هذه المزایا

  لتنافسالعامة لستراتیجیات إلا: الثاني المطلب

والتي تسمح  . Porterسنحاول من خالل هذا المطلب مناقشة اإلستراتیجیات التنافسیة التي حددها 

یسمي . قیادة التكلفة والتمایز والتركیز: للمؤسسات باكتساب میزة تنافسیة بإتباع ثالثة قواعد مختلفة

Porter  تنفیذ وتطبیق هذه اإلستراتجیات في المقام األول على یعتمد  ."استراتیجیات عامة"هذه القواعد

  :باالعتماد على الشكل الموالي توضیحهایمكن و  المؤسسة قدراتموارد و 

 Porterـ االستراتیجیات التنافسیة ل: )27(الشكل رقم             

  

Source : Fred r. David and Forest r. David,. Strategic Management: A Competitive 
Advantage Approach, Concepts and Cases, 16th  Edition, Pearson Education, USA, 2017, 
p.134. 
 
 

                                                           
1
 Burney, op-cit, p .176. 
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 قیادة التكلفة إستراتیجیة: أوال

على إنتاج منتجات قیاسیة بتكلفة منخفضة لكل وحدة  التي تؤكدالتكلفة میزة تطرقنا سابقا إلى 

التي تحقق هذه المیزة ستراتیجیات من االیمكن تحدید نوعین و . للمستهلكین الذین لدیهم حساسیة للسعر

 1:هما

م منتجات أو خدمات لمجموعة یتقدعلى  هذه اإلستراتیجیة تركز ): 1النوع ( تكلفة أقلإستراتیجیة  -

 .واسعة من العمالء بأقل سعر متاح في السوق

م منتجات أو خدمات لمجموعة یتقدعلى  اإلستراتیجیةهذه  تركز ): 2النوع ( قیمة أفضل إستراتیجیة -

   تهدف إلى تزوید العمالء بمجموعة من المنتجات و . واسعة من العمالء بأفضل سعر متاح في السوق

  . أو الخدمات بأقل سعر متاح مقارنًة بمنتجات المنافس ذات السمات المماثلة

  .لالستفادة من اقتصادیات الحجم سوًقا كبیًرا 2والنوع  1النوع  تستهدف استراتیجیات 

  :متطلبات إستراتیجیة التكلفة المنخفضة - 1

في لحاالت المنتج منخفض التكلفة في صناعة ما فعاًال بشكل خاص  تقدیمیكون السعي إلى 

 2:التالیة

 المنافسة السعریة بین البائعین المتنافسین قویة بشكل خاص .  

  لدیهممنتجات البائعین المتنافسین متطابقة في األساس ومتاحة بسهولة .  

 عمالءللدى ا هناك طرق قلیلة لتحقیق تمایز المنتجات التي لها قیمة. 

  ّل المشترون تكالیف منخفضة في تحویل مشتریاتهم من بائع إلى آخریتحم . 

 بكمیات كبیرة عمالءمبیعات الصناعة لعدد قلیل من ال تتم غالبیة .  

 أكثر صعوبة على  ایمكن للزعیم منخفض التكلفة استخدام تخفیضات األسعار الخاصة به لجعله

 .كسب العمالءالذي یرید جدید المنافس ال

 . التكلفة المنخفضة أكثر جاذبیة إستراتیجیة تكونأكثر حساسیة للسعر،  عمالءكقاعدة عامة ، كلما كان ال

  

  

 

                                                           
1
 Fred r. David , Forest r. David, Op-Cit, p.134. 

2 John E. Gamble  et al, Essentials of Strategic Management : The Quest for Competitive Advantage, 4th ed, 
McGraw-Hill Education , USA, 2015, pp.98-99. 



 إدارة االبتكار والمیزة التنافسیة للمؤسسة: ..........................................الفصل الثاني
 

 
82 

  :التكلفة المنخفضة إستراتیجیةلدعم إدارة سلسلة القیمة  - 2

المنافسین، مقارنة بأكثر من حیث التكلفة الخاصة بها بفعالیة إدارة سلسلة القیمة المؤسسة بلكي تقوم 

على المدیرین إطالق جهد متضافر ومستمر القتناص فرص توفیر التكالیف في كل جزء من سلسلة یجب 

 وموظفیستخدم ویجب أن  .ال یمكن ألي نشاط أن یفلت من التدقیق الموفر للتكالیفبحیث  ،القیمة

ء یجب إیالكما . مواهبهم وٕابداعهم للتوصل إلى طرق مبتكرة وفعالة لخفض التكالیف جمیع ة مؤسسال

 ،ةمؤسسلها تأثیر قوي بشكل خاص على تكالیف أنشطة سلسلة القیمة في الالتي عوامل بالاهتمام خاص 

  :، وهي موضحة في الشكل المواليفي سلسلة القیمة" محركات التكلفة" یطلق علیها اسم يوالت

  محركات التكلفة في سلسلة القیمة: )28( الشكل رقم

  
Source : John E. Gamble  et al, Op-Cit, p.96 

 1:ما یليالقیمة اإلدارة الفعالة لمحركات التكلفة في سلسلة  فسرتوفیر التكلفة التي ت أسالیبتتضمن  

 . السعي اللتقاط جمیع وفرات الحجم المتاحة• 

 . االستفادة الكاملة من الخبرة وتأثیرات منحنى التعلم• 

 .لكل وحدة التكالیف الثابتة الكبیرةلتقلیل  لة تشغیل المرافق بكامل طاقتهاو محا• 

   .أو أداء المنتج جودة علىضئیل أو معدوم  أثیرت لهاالتكلفة عندما یكون  المرتفعةاستبدال المدخالت • 

  .المتقدمة وتصمیم العملیة لتحسین الكفاءة الشاملةتوظیف تكنولوجیا اإلنتاج • 

  .استخدام أنظمة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات لتحقیق الكفاءة التشغیلیة• 

  .ة تجاه الموردین للحصول على امتیازاتمؤسساستخدام القوة التفاوضیة لل• 

  .تكامل الرأسيالتحقیق مصادر خارجیة و باالستعانة من خالل التنبه إلى مزایا تكلفة • 

  .متابعة طرق تعزیز إنتاجیة العمل وخفض تكالیف التعویض اإلجمالیة• 

                                                           
1
 John E. Gamble  & all, Op-Cit, pp, 95-97. 

المعلوماتنظم االتصاالت وتكنولوجیا   

قیادة 

 التكلفة

تكالیف 

 المدخالت

 تكنولوجیا اإلنتاج والتصمیم

 إنتاجیة العمل وتكالیف التعویض

 االستعانة بمصادر خارجیة أو التكامل الرأسي

 التعلم والخبرة

المرافق  لتشغی

222222222القد اتر  

 اقتصادیات الحجم

 القدرة على المساومة
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    األفضل تكلفة أو) 1النوع (منخفضة القیادة التكلفة  إستراتیجیةت التي تستخدم مؤسسایجب على ال

  . نسخهاتقلیدها أو تحقیق میزتها التنافسیة بطرق یصعب على المنافسین ) 2النوع (

  :قیادة التكلفة إستراتیجیةطریقتان أساسیتان لتحقیق  - 3

تكالیف ال يالتأكد من أن إجمال مؤسسةیجب على ال  قیادة التكلفة إلستراتیجیة جحانتوظیف من أجل 

هناك طریقتان لتحقیق و . عبر سلسلة القیمة اإلجمالیة الخاصة بها أقل من إجمالي تكالیف المنافسین

  1:ذلك

  ؤثر علىوالتحكم في العوامل التي ت ،القیمة بشكل أكثر كفاءة من المنافسینأداء أنشطة سلسلة 

 .تكالیف أنشطة سلسلة القیمة

 أو تجاوز بعض األنشطة المنتجة للتكلفة /للقضاء على ةمؤسستجدید سلسلة القیمة اإلجمالیة لل. 

ونقل  عبر اإلنترنت، یمكن أن تشمل هذه األنشطة تأمین الموردین أو الموزعین الجدد، وبیع المنتجات

 .مرافق التصنیع، وتجنب استخدام العمالة النقابیة، وما إلى ذلك

ة أن تكون حریصة على عدم استخدام مؤسسیجب على ال قیادة التكلفة إستراتیجیةعند استخدام 

دائًما على وأن تكون . بحیث تكون أرباحها منخفضة أو غیر موجودة ،التخفیضات الكبیرة في األسعار

أو أي تطورات أخرى في سلسلة القیمة یمكن أن تؤدي  ،یة باالختراقات التكنولوجیة الموفرة للتكالیفدرا

  . التنافسیة تهاإلى تآكل أو تدمیر میز 

  )3النوع (التمایز إستراتیجیة:نیاثا

إنتاج من خالل التي تطرقنا إلیها سابقا، مایز تحقیق میزة التّ إلى  )3النوع (مایز إستراتیجیة التّ تهدف 

 نسبًیان هتمو الذین ال ی مستهلكینوموجهة إلى ال ،لصناعةلخدمات تعتبر فریدة بالنسبة  وأمنتجات 

بما فیه  لمستهلكینتلبي احتیاجات ال المنافسینمایز میزة تنافسیة إذا كانت منتجات التّ  حققال ی .ألسعارل

مایز الناجح مرونة أكبر للمنتج أو توافًقا یمكن أن یعني التّ . بسرعةقلید التّ بإمكانهم أو إذا كان  ،الكفایة

 تطویر المنتجویعتبر . أو تكالیف أقل أو خدمة محسنة أو صیانة أقل أو راحة أكبر أو میزات أكثر أكبر

 .مایزالتّ  میزةتقدم التي  راتیجیةاإلستمثال على  أبرز

                                                           
1
  John E. Gamble  et al, Op-Cit, p.95. 
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تفضیالتهم لتحدید جدوى  و ستهلكینمایز فقط بعد دراسة متأنیة الحتیاجات المالتّ  إستراتیجیة إتباعیجب 

بتحصیل سعر أعلى لمنتجها  ةمؤسسمایز الناجحة للالتّ  إستراتیجیةتسمح . دمج السمات الممیزة في منتج

  . 1مایزیصبحون مرتبطین بقوة بعوامل التّ هم سألن ،واكتساب والء العمالء

 2:ة بما یليمؤسسمایز الناجح للیسمح التّ 

  ؛لمنتجهاطلب سعًرا ممتاًزا  

  ؛)ضافیین من خالل المیزات الممیزةإ عمالءكسب سمح بألنه ی(زیادة مبیعات الوحدات  

 ینجذبون بقوة إلى المیزات الممیزةهم ألن(لعالمتها التجاریة  عمالءاكتساب والء ال          

 ).ة ومنتجاتهامؤسسمع ال ناء روابطبیعملون على  و

 .مایزالسعر اإلضافي الذي یطلبه المنتج التكالیف اإلضافیة لتحقیق التّ مایز الربحیة كلما تجاوز یعزز التّ 

مایز في أن المنتج الفرید قد ال یتم تقییمه بدرجة عالیة بما یكفي من قبل تّ ال إستراتیجیة إتباعل خطر یتمثّ 

بسهولة للمنافسین  قیادة التكلفة إستراتیجیةستهزم  عندما یحدث ذلك. ر ارتفاع السعرالعمالء لتبری

رون بسرعة طرًقا مایز هو أن المنافسین قد یطوّ التّ  إستراتیجیة إتباعخطر آخر من . مایزالتّ  إستراتیجیة

 فیه ات مصادر دائمة للتفرد ال یمكن أن تقلدهامؤسسوبالتالي، یجب أن تجد ال. یزةلنسخ المیزات المم

 .3رخیصالشركات المنافسة بسرعة أو بثمن 

 :بطرق تعزز التمایزإدارة سلسلة القیمة - 1

وخاصة في  ،طول سلسلة القیمة في الصناعةعلى مایز في األنشطة یمكن أن توجد فرص التّ 

     دكات تفرّ ُیشار إلى هذه األنشطة على أنها محرّ . األنشطة التي تؤثر بشكل ملموس على قیمة العمیل

 4:وهي ،)مایزلها تأثیر كبیر على التّ  لكنكات التكلفة  و مماثلة لمحرّ (

یمكن أن تنتشر جودة المدخالت في نهایة المطاف للتأثیر على . البحث عن مدخالت عالیة الجودة• 

 . ةمؤسسداء أو جودة المنتج النهائي للأ

 وهو ،طریق االنتصار األكثر تكراًرا في السوقاالبتكار الناجح هو . السعي لالبتكار والتقدم التكنولوجي• 

       من خالل براءات االختراع وباإلمكان حمایته   تقلیدهیصعب  هإذا ثبت أن .للمؤسسة قويال زالممیّ 

 .مستدامة ة میزةمؤسس، فإنه یمكن أن یوفر للل أخرىأو وسائ

                                                           
1 Fred r. David , Forest r. David, Op-Cit, p. 137. 
2

 Thompson, Strickland, and Gamble , Crafting & Executing Strategy: The Quest For Competitive 
Advantage, Concepts And Cases,  McGraw-Hill Education , USA, 2017, pp.129.130. 
3 Fred r. David , Forest r. David, Op-Cit, p.136. 
4 Thompson, Strickland, Gamble , Op-Cit, pp.130-132. 



 إدارة االبتكار والمیزة التنافسیة للمؤسسة: ..........................................الفصل الثاني
 

 
85 

السمات المادیة والوظیفیة للمنتج لها تأثیر كبیر على . إنشاء میزات المنتج الفائقة والتصمیم واألداء• 

 .التمایز

البحث والتطویر االستثمار في قد یسمح  .البحث والتطویر المتعلقة باإلنتاج االستثمار في أنشطة• 

أو تحسین جودة  ،، أو توفیر مجموعة متنوعة من المنتجاتمنخفضةخصصة بتكلفة تم منتجاتبتصنیع 

 . المنتج

تج وتمنع فشل المن تقلل عملیات مراقبة الجودة من عیوب المنتج ، .متابعة التحسین المستمر للجودة• 

ن  وتحسین ، وتمدید عمر المنتج، وتجعل من االقتصادي توفیر تغطیة أطول للضماالسابق ألوانه

أو      ، مما یؤدي إلى مزید من الراحة للمستخدم النهائي، وتحسین مظهر المنتج،االقتصاد في االستخدام

 .تحسین خدمة العمالء

غالًبا ما  .نموظفیالمهارات وخبرات ومعرفة التأكید على أنشطة إدارة الموارد البشریة التي تحسن  •

إلى  ؤدية ذات رأس المال الفكري عالي الكفاءة القدرة على تولید أنواع األفكار التي تمؤسستمتلك ال

 .اتجودة المنتجوتحسین  ،أفضل منتجاتالتقدم التكنولوجي وتصمیم تحقیق ابتكار المنتجات و 

التسویقیة وٕادارة العالمات  ةنشطتؤثر األ .العالمة التجاریة زیادة التركیز على أنشطة التسویق وبناء• 

والسعر الذي سیدفعه  ،ةمؤسست العمالء لقیمة عرض منتجات العلى تصورا بدرجة كبیرة جداالتجاریة 

 .العمالء مقابل ذلك

أفضل، في مجاالت بطریقة خدمة العمالء  تساهم .تحسین خدمة العمالء أو إضافة خدمات إضافیة• 

  .التسلیم واإلرجاع واإلصالح ، في إنشاء میزات فائقةمثل 

 1: الة بشكل خاص في ظل الظروف األربعة التالیةفعّ  )3النوع (مایز التّ  إستراتیجیةیمكن أن تكون 

  ّالمنتج أو الخدمة ویرى العدید من المشترین أن هذه  فيز یامهناك العدید من الطرق للت

 .االختالفات لها قیمة

 واستخداماته متنوعة ستهلكاحتیاجات الم. 

 تمایز مماثل أسلوبتتبع التي ات المتنافسة مؤسسالقلیل من ال. 

  المنافسة حول میزات المنتج سریعة التطورر وتدو  ،سریعة بخطىیسیر التغیر التكنولوجي. 

 

 

                                                           
1
Fred r. David , Forest r. David, Op-Cit, p.137 . 
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 )5النوع (و )4النوع ( التركیز إستراتیجیة :ثالثا

أو منطقة جغرافیة أو جزء من خط  من المستهلكین مجموعة معینةالتركیز  إستراتیجیة تستهدف

  . خدمه جیًداتقسًما من السوق و  أو اإلنتاج

  .)5النوع (و )4النوع (هما  )27(في الشكل رقم هناك نوعان بدیالن من استراتیجیات التركیز 

مجموعة (م منتجات أو خدمات لمجموعة صغیرة قدَ تُ  :)4النوع  (تركیز منخفضة التكلفةالإستراتیجیة  - 

 إستراتیجیةهذه ات التي تستخدم لمؤسسعلى ا كمثال. في السوقمن العمالء بأقل سعر متاح ) متخصصة

   .تجار السیارات المستعملة

تقدم منتجات أو خدمات لمجموعة صغیرة من العمالء  :)5النوع (فضل قیمةألتركیز الإستراتیجیة  - 

إلى  اإلستراتیجیة، تهدف هذه "مایزمركزة التّ "تسمى في بعض األحیان . بأفضل سعر متاح في السوق

مجموعة مخصصة من العمالء التي تلبي  إلىتقدیم مجموعة متخصصة من المنتجات أو الخدمات 

  .المنافسینأذواقهم ومتطلباتهم بشكل أفضل من منتجات 

تقدم  )4النوع (أن استراتیجیات  غیر. سوًقا صغیرة )5النوع ( و )4النوع (التركیز  اإستراتیجیتتستهدف 

تقدم منتجات وخدمات  )5النوع(استراتیجیات منتجات أو خدمات لمجموعة متخصصة بأقل سعر، بینما 

ظر إلى العروض على أنها أفضل حتى یتم النّ  ،لمجموعة متخصصة بأسعار أعلى ولكنها محملة بالمیزات

 . قیمة

 ،یالت أو متطلبات ممیزةضركیز أكثر فعالیة عندما یكون لدى المستهلكین تفالتّ  ةستراتیجیإتكون 

على سبیل المثال، تركز شركة . التخصص في نفس الشریحة المستهدفة ونحاول المتنافسی وعندما ال

Clorox   على العالمات التجاریة التي تعتبر  الوالیات المتحدةن إیراداتها من م٪  80التي تحصل على

 . صدیقة للبیئة

ف العدید من المنافسین على إستراتیجیة ركیز إمكانیة أن یتعرّ إستراتیجیة التّ  إتباعتشمل مخاطر 

ها السوق فی نحو سمات المنتج التي یرغب ینأو أن تنحرف تفضیالت المستهلك ،ركیز الناجحة ونسخهاالتّ 

 . 1ككل

جذابة بشكل  )5النوع (أو أفضل قیمة  )4النوع (ركیز منخفضة التكلفة التّ  إستراتیجیةیمكن أن تكون 

 2:التالیة خاص في ظل الظروف

                                                           
1
Thompson, Strickland, Gamble , Op-Cit ,pp.138-140. 

2 John E. Gamble  et al,Op-Cit. p.108 
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 نمولل السوق المستهدفة كبیرة بما یكفي لتكون مربحة وتوفر إمكانات جیدة. 

 قادة الصناعة التنافس في هذا المجال عندما ال یختار. 

 وفي نفس  ستهلكینلمشریحة خاصة من ااحتیاجات المنافسین تلبیة صعب على عندما ی

 .العادیین مستهلكین احتیاجاتالوقت تلبیة 

  تتمتع الصناعة بالعدید من المنافذ والقطاعات المختلفة، مما یسمح للُمركِّز باختیار مكانة

 .موارده وه مناسبة لقوى قدرات

   هدفةنفس الشریحة المستص في یحاولون التخصّ الذین قلة من المنافسین. 

. افز مختلفةم وأنظمة حو الخمس ترتیبات تنظیمیة مختلفة وٕاجراءات تحكّ  Porterتتضمن استراتیجیات 

ات األكبر حجمًا التي تتمتع بإمكانیة وصول أكبر إلى الموارد على أساس قیادة مؤسسعادة ما تتنافس ال

 بالرجوع إلى . ركیزفي الغالب على أساس التّ  ات األصغرمؤسسایز، بینما تتنافس المالتكلفة أو التّ 

 إستراتیجیة تطبیقالحظ أنه یمكن ن. )27(في الشكل الموضحة   Porterـ االستراتیجیات العامة الخمس ل

 إتباعومع ذلك، لیس من الفعال . ةكبیر  ةأو سوق مستهدف ةصغیر  ةسوق مستهدف في )3النوع (مایز التّ 

وبالمثل، لیس من . ألن هوامش الربح صغیرة جًدا بشكل عام، قیادة التكلفة في سوق صغیرة إستراتیجیة

قیادة  إستراتیجیةركیز في سوق كبیرة ألن وفرات الحجم تفضل بشكل عام التّ  إستراتیجیة إتباعالفعال 

 .الحفاظ علیها لى میزة تنافسیة ومنخفضة التكلفة أو أفضل تكلفة للحصول ع

  استدامة المیزة التنافسیة : الثالث المطلب

، هو إلى متى ستستمر المیزة التنافسیة بمجرد مطلبالسؤال الذي یجب أن نجیب علیه في هذا ال

تسعى أیًضا  التي األخرى اتؤسسمبعبارة أخرى، ما هي قوة المیزة التنافسیة بالنظر إلى أن ال إنشائها؟ و

 1:أساسیة هي تعتمد اإلجابة على ثالثة عوامل .إلى تطویر كفاءات ممیزة تمنحها میزة تنافسیة؟

  عوائق التقلید: أوال

، انت میزتها التنافسیة أقل دیمومةة كمؤسسفي تقلید الكفاءات الممیزة لل كلما كان المنافسون أسرع

أي كفاءة ألن .تها للبقاء متقدمة على المقلدینكفاءاة تسعى إلى تحسین مؤسسواألهم من ذلك هو أن ال

كلما طال وقت المنافسین لتقلید كفاءة ممیزة، ؛ فهي الوقتهنا القضیة الحاسمة . تقلیدهاممیزة تقریًبا یمكن 

كلما طال الوقت   .ة لبناء مكانة قویة في السوق وسمعة مع العمالءمؤسسزادت الفرصة المتاحة أمام ال

                                                           
1 Charles W. L. Hill, Gareth R. Jones , Strategic Management Theory: An Integrated Approach, 9th ed, 
Nelson Education , Canada ,2010, pp.95-99. 
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على  ةً ات أخرى، وبالتالي البقاء متقدمة لتحسین كفاءتها أو بناء كفاءمؤسسالتقلید، زادت فرصة اللتحقیق 

   .المنافسة

ة ؛ كلما مؤسسنسخ الكفاءات الممیزة لل ینالتقلید هي العوامل التي تجعل من الصعب على المنافس عوائق

التقلید اعتماًدا على ما إذا كان  عوائقتختلف . ة مؤسسزادت استدامة میزة تنافسیة للالعوائق زادت 

  .المنافس یحاول تقلید الموارد أو القدرات

 :تقلید الموارد - 1

ة من مؤسسمن السهل تقلید الكفاءات الممیزة التي تستند إلى امتالك موارد ملموسة محددة القیمة لل

هذه الموارد مرئیة للمنافسین ویمكن شراؤها . ، مثل المباني والمصانع والمعداتقبل المنافسین المحتملین

لى عة تستند مؤسسإذا كانت المیزة التنافسیة لل على سبیل المثال،. السوق منفي كثیر من األحیان 

 .امتالك منشآت التصنیع على نطاق فعال فقط ، فقد یتحرك المنافسون بسرعة إلى إنشاء مرافق مماثلة

؛ مؤقتةال تقدم سوى میزة تنافسیة  فإنها ، وبالتاليلموارد الملموسة مثل التكنولوجیاالًبا ما یسهل تكرار اغ

ما یمكن اعتباره في البدایة خدمة ذات قیمة مضافة یمكن أن یصبح قریًبا خدمة متوقعة یجب توفیرها و 

  .1التنافسیة ةقدر الفقط من أجل الحفاظ على 

 :تقلید القدرات - 2

إن تقلید قدرات أكثر صعوبة من تقلید الموارد الملموسة وغیر الملموسة، وعلى رأسها القدرات التي  

حیث یصعب . ةمؤسسعمیقة داخل الالتستند على الطریقة التي یتم بها اتخاذ القرارات وٕادارة العملیات 

بإمكان المنافسین . أن الطبیعة الخفیة للقدرات ال تكون كافیة لوقف التقلید إال. على المنافسین تمییزها

تجدید علیه، البد من . اكتساب نظرة ثاقبة حول كیفیة عمل المؤسسة من خالل استقطاب أفراد منها

االستعانة  ، أومن التقنیات والكفاءات بسرعة ات جدیدةمخزون من خالل إضافة. الكفاءات األساسیة

 .2 مصادر جدیدة للمیزة التنافسیة یسمح ببناء ما  ،خارجیة لبعض األنشطةبمصادر 

  قدرة المنافسین: ثانیا

ة مؤسس، فإن المحدد الرئیسي لقدرة المنافسین على محاكاة المیزة التنافسیة لل Ghemawatوفًقا لـ 

یقصد بااللتزام االستراتیجي حسب . السابقة للمنافسین اإلستراتیجیةبسرعة هو طبیعة االلتزامات 

                                                           
1 Ronald E. Giachetti, Op-Cit, p.153. 
2Gary Hamel, Yves L. Doz, And C.K. Prahalad , Collaboratewith Your Competitors Andwin , Harvard 
Business Review ,UK , January–February 1989, p.136. 
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Ghemawat ة بطریقة معینة في ممارسة األعمال  وتطویر مجموعة معینة من الموارد مؤسسالتزام ال" ھو

طویلة األمد بطریقة معینة لممارسة األعمال،  إستراتیجیةوعندما یكون لدى المنافسین التزامات ". والقدرات

  األخیرة وبالتالي فإن میزة التنافسیة لهذه. ة المبتكرةمؤسسسیكونون بطیئین في محاكاة المیزة التنافسیة لل

  .ستكون دائمة نسبیاً 

ابیة هي القدرة االستیعة مؤسساالستجابة للمیزة التنافسیة للمن المحددات األخرى لقدرة المنافسین على 

ة على تحدید المعارف الجدیدة وتقییمها واستیعابها ؤسسقدرة الم"تشیر القدرة االستیعابیة إلى . للمنافسین

المنافسة یجعل من الصعب علیها الرد على منافس  اتمؤسسضعف القدرة االستیعابیة لل ".واستخدامها

 .بتكارلى منتجات جدیدة أو عملیات داخلیة، مثل االعتستند میزته التنافسیة 

القائمة والقدرة االستیعابیة المنخفضة تحد من قدرة المنافسین على  اإلستراتیجیةعوامل مثل االلتزامات 

. تقلید المیزة التنافسیة للمنافس، خاصة عندما تستند هذه المیزة التنافسیة إلى منتجات أو عملیات مبتكرة

سة في الصناعة، غالًبا ما تتجه القیمة نحو لهذا السبب، عندما تعید االبتكارات تشكیل قواعد المناف

  .المؤسسات التي تعمل بنماذج أعمال جدیدة

 نامیكیة الصناعةدی -ثالثا

تمیل الصناعات األكثر دینامیكیة إلى أن . البیئة الصناعیة الدینامیكیة هي البیئة التي تتغیر بسرعة

صناعة اإللكترونیات االستهالكیة تكون ذات نسبة عالیة من ابتكار المنتجات، على سبیل المثال، 

ودورات حیاة جدا الصناعات سریع  هذه یكون معدل االبتكار في حیث .وصناعة الكمبیوتر الشخصي

 .المنتج قصیرة، ویمكن أن تكون المیزة التنافسیة منخفضة

  االبتكار والمیزة التنافسیة: الثالث المبحث

الخدمة ، وتغییرات في  أواالبتكارات كتغییرات في المنتج  كما ذكرنا سابًقا ، یمكن أن تظهر

قد تؤدي و . جدیدة لإلدارة والتنظیم  سالیبأجدیدة للتسویق ، وأشكال جدیدة للتوزیع ، و  یبلساأالعملیات ، و 

بطرق ال ) مایزالتّ (أو توفیر قیمة متباینة / و ،)میزة التكلفة(تكالیف النتائج هذه االبتكارات إلى خفض 

 .، وبالتالي ینتج عنها میزة تنافسیةها من خالل الشراء من المنافسین مطابقت عمالءلل یمكن

ة تكتسب میزة تنافسیة مؤسسیشیر إلى أن ال يالت،  )Porter  )1985ـمع سلسلة القیمة لحلیل الت هذایتوافق 

، یرتبط االبتكار لذلك. لتقدیم قیمة فائقة للعمالءمن خالل تصور طرق جدیدة إلجراء أنشطة سلسلة القیمة 

  .ةمؤسسبتكار في أي نشاط یخلق قیمة للویمكن أن یحدث اال ،بعضهماب والمیزة التنافسیة ارتباًطا وثیًقا
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اإلمكان في طبیعة  العالقة الموجودة بین االبتكار  سنحاول من خالل هذا المبحث التعمق قدرلذلك 

  .والمیزة التنافسیة

 )تأثیر متبادل (والمیزة التنافسیةاالبتكار : األول المطلب

إلى إرساء السوق  في وضغوط التنافسیة الحیویةیمكن أن یؤدي الجمع بین األنشطة المبتكرة 

على ومع ذلك، فإن تأثیرات هذین العنصرین . في السوق ةؤسسموقع القوي للمالتّ  ولنمو لاألساس 

 يسوف نتطرق إلیه ف .تأثیر كبیر على اآلخر، بحیث یكون لكل منهما للغایة كجًدا ومتشاب ةعضهما قویب

  .هذا المطلب

 كیف تؤثر المنافسة على االبتكار: أوال

 1 :هما یمكن أن تؤثر المنافسة في السوق على االبتكار بطریقتین

  :ال تشجع االبتكار المنافسة التي- 1

ذلك . نها من االبتكارات في وضع یمكّ مؤسسة قویة للغایة، ال تكون العندما تكون الضغوط التنافسی

  . یجب تبریر أي نفقات إضافیة بهامش الربح المحتملكما ألن االبتكار سیكون مكلفا ومحفوفا بالمخاطر، 

ات التي تعمل في األسواق التي یتواجد فیها مؤسسال ألن. یلة جًدا أن تعیق االبتكاركما یمكن للمنافسة القل

أي منافس، هم أقل عرضة لالبتكار ألنه ال یوجد دافع لهم ا فیهعدد قلیل من المنافسین، أو ال یواجهون 

العمالء في السوق راضون عن المستوى الحالي للجودة ، وال یوجد  إذا كانإضافة إلى ذلك ،  .للقیام بذلك

إنتاج منتجات جدیدة عالیة الجودة ال ضرورة في سبب لالعتقاد بأن هذا المستوى سیتغیر، فإن التفكیر 

 .2ألنه ال یؤدي إلى میزة تنافسیة له،

باختصار، من أجل أن تحفز المنافسة بشكل أفضل االبتكار، یجب أال تكون قویة للغایة أو ضعیفة 

حیث یزداد االبتكار مع اشتداد المنافسة ؛ لكن بعد حد معین من شدة المنافسة، یتناقص االبتكار . للغایة

 .مع دخول المزید من المنافسین إلى السوق

 

 

                                                           
1
 World Intellectual Property Organization , World Intellectual Property: Brand-Reputation And Image In 

The Global Marketplace, Wipo World, Wipo Economics & Statistics Series, Report 2013, pp.109-111. 
2 Clive Reading , Strategic Business Planning For Improving Performance & Competitive Advantage: a 
dynamic system,  2nd Edition , Kogan Page , Uk , 2002, p.75. 
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  المنافسة التي تشجع االبتكار- 2

منتجات جدیدة أو أفضل  تطویر المؤسسات علىتحفز  ، ألنهایمكن للمنافسة أن تحفز االبتكار

  في األسواق التي تتمتع فیها ببعض المداخیل االقتصادیة مؤسساتعندما تعمل الف .1وعملیات أكثر كفاءة

 ات لضمان استمرارهمؤسسامن المرجح أن تبتكر هذه ف .)مداخیل مهددة باحتمال دخول منافسین جدد ( 

من ناحیة أخرى، یتم تشجیع . كذلك في المنافسة في السوق افي التمتع األرباح، و ضمان استمراره

في هذه الحالة ، تشجع . الوافدین الجدد على االبتكار والدخول إلى السوق اللتقاط هذه المداخیل ألنفسهم

  .ى بشكل عاماالبتكار ، مما یؤدي إلى مستویات ابتكار أعلات على مؤسسالالمنافسة 

عندما  -ات في األسواق التي تكون فیها المداخیل االقتصادیة صغیرة لمؤسسلكن عندما تعمل ا 

قد تكون المكافأة من االبتكار أصغر من أن تبرر االستثمار، وبالتالي  - تكون المنافسة في السوق شدیدة 

من ناحیة أخرى، عندما تكون المداخیل االقتصادیة  . أیًضاالسوق سینخفض  فإن مستوى االبتكار في

ات أن تستمر في التمتع بهذه المداخیل دون الحاجة إلى مؤسسال توجد ضغوط تنافسیة، یمكن للكبیرة و 

 .االبتكار

یات عموًما ُینظر إلى ابتكار العمل، و في المنتج و العملیة تؤثر الضغوط التنافسیة أیًضا على االبتكار

ة لالستثمار في أنشطة مبتكرة مؤسستنافسیة یتم تحفیز كل البیئة الفي . نتاجاإلعلى أنه یقلل من تكالیف 

یصبح هذا الدافع  . ینمنافسالمن شأنها أن تقلل من تكالیف اإلنتاج لكسب هوامش ربح أعلى من 

وعالوة على ذلك ، إذا أدى ابتكار . لالبتكار أقوى كلما كان من المتوقع أن یكون هامش الربح أعلى 

قادرة على استبدال الرائد الحالي في السوق المؤسسة عملیة إلى خفض التكالیف بشكل كبیر ، فستكون 

، االبتكارعلى في السوق بشكل عام في هذه الحالة، تشجع المنافسة . في السوقأكبر واكتساب حصة 

یر من أن یصبح الذي بدوره قد یوفر أساًسا للتدخل من قبل سلطات المنافسة إذا كان هناك خطر كب

  . حتكارالسوق شدید اال

في بیئات  - تمیز بتقدیم منتجات جدیدة ومحّسنة ی ذيال - یمكن أن یزدهر ابتكار المنتجات كما 

 لمؤسساتفي ذلك هو أن ابتكار المنتجات سیؤدي دائًما إلى زیادة أرباح ا والسبب. تنافسیة وأقل تنافسیة

  . ز المنتجاتیاوالقدیمة، ال سیما عندما یتم تممن بیع كل من المنتجات الجدیدة 

، وبالتالي أكثر في حالة ابتكار العملیة، غالًبا ما تجعل طریقة العملیة الجدیدة الطریقة القدیمة قدیمة

. ة أو القدیمة، ولیس كلیهمافقط من استخدام طریقة العملیة الجدید یتحققیكتسبه المبتكر فإن الربح الذي 

                                                           
1David. J. Teece , Capabilities And Strategic Management, Oxford University Press , New York , 2009, 
p.236. 
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ات مؤسسأم ال، تمیل ال ما إذا كان السوق منافًسان ، بغض النظر ععملیات، بالنسبة إلى ابتكار اللذلك

طات المنافسة هذه النتیجة بدورها، تجعل من الصعب نسبیًا على سل. إلى الحصول على الحافز لالبتكار

تقوم بتقییم األسواق من حیث االبتكار  عندما تقییم ما إذا كان یمكن أن تكون هناك مشكالت في المنافسة

  . في المنتجات المختلفة

 "ةدینامیكی"صطلح یشیر م، "المنافسة الدینامیكیة"يع االبتكار هججانب آخر من المنافسة التي تش

التنافسیة الصارمة مثل التمایز الكبیر للمنتج واالستجابة السریعة مجموعة متنوعة من األنشطة إلى 

نمط من المنافسة یعتمد على االبتكار لطرح منتجات وعملیات جدیدة وتخفیضات لذلك فهي . للتغییر

  .رفاهیة المستهلك منتزید إلنتاجیة و اتحسینات كبیرة في هذه المنافسة ث تح ،مصاحبةال سعاراأل

      ملیات جدیدةالعو منتجات التولید و في الظروف الخارجیة  اتالدینامیكیة بالتغیر المنافسة ترتبط  

فإن المنافسة التي یغذیها إدخال منتجات وعملیات جدیدة   Schumpeter حسب. نماذج أعمال جدیدة وأ

النوع السلعة الجدیدة، التكنولوجیا الجدیدة، العرض الجدید،  فيالمنافسة : "هي أقوى أشكال المنافسة

على هامش األرباح  تؤثروالتي ال ، حاسمةتنافسیة میزة  تحققالمنافسة التي هي  لتنظیم،الجدید من ا

 تعتبر في اللغة العامیة الیوم،. " بالكامل، ولكن على أسسها وحیاتها فقط ات القائمةمؤسسوالمخرجات لل

". الخفیفة"هي النسخة ) لفترة قصیرة( ساكنةالمنافسة الو المنافسة الدینامیكیة هي منافسة الوزن الثقیل؛ 

المنافسة الساكنة ألن . یجب على المدافعین عن سیاسة المنافسة القویة بالتأكید إرضاء األولىلذلك 

  .1ضعیفة مقارنة بالمنافسة الدینامیكیة

 كیف یؤثر االبتكار على المنافسة: ثانیا

یوجد نوعان عامان و . على المنافسة في السوق  -ابتكار المنتجات خاصة  - یمكن أن یؤثر االبتكار

التمایز األفقي للمنتج والتمایز : النوعان هما. من ابتكار المنتجات، لهما تأثیرات مختلفة على المنافسة

  .العمودي للمنتج 

 :األفقيوالتمایز المنتج ابتكار - 1

ُیسمى هذا . یًزا أفقًیا للمنتجایعتبر تم ذاه ، فإنختلفة متفضیالت و  قات أذواامؤسسعندما تلبي ال

یلبي لتم تعدیله قلیًال فقط  ولكن ألن المنتج لم یتغیر بشكل كبیر النوع المحدد من تمایز المنتج أفقًیا

                                                           
1
 David. J. Teece , Op-Cit. pp.138-139. 
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ة المصنعة لرقائق مؤسسعلى سبیل المثال ، قد تنتج ال .عمالءالمن  مختلفةشرائح أذواق  أوتفضیالت 

  .الشواء أو الفلفل األحمر أو القشدة الحامضةالبطاطس نكهات مختلفة من المنتجات مثل 

المنتجات على طول خط  تم من خالله نشریالذي ،  "Hotelling 1929"نموذج بلتمایز األفقي یعرف ا

لمنتجات جدیدة إلى سوق ا مؤسساتیمكن أن تدخل . عمالءتفضیالت العموًما مع أقرب توافق تمستقیم 

ما یسمح للعمالء مجودة أو بعیًدا عنها، و من المنتجات الم، إما بالقرب وتضع نفسها على طول الخط

المزید من  هذه الحالةفي  اتقد ینتج عن ابتكار المنتج. الجدد والحالیین نافسینمات من الالمنتجبالتقاط 

یمكن للمنتجین كما . المنافسة في السوق من حیث تنوع المنتجات المتاحة وعدد المنتجین في السوق

إلى توفر المزید سیؤدي  ما. الحالیین أیًضا تقدیم منتجات جدیدة ومتمایزة من أجل زیادة قاعدة عمالئهم

 .1ن دخول السوقمجدد المنتجین ال منعیو  من المنتجات

  :والتمایز العموديالمنتج االبتكار - 2

  بواسطة التمایز العمودي للمنتج نموذج تم تصمیم. یركز التمایز العمودي على تحسین جودة المنتج

Shaked  و Sutton )1982(  ثم Sutton ) 1991(.  أحد األمثلة على التمایز العمودي للمنتج هو ترقیة جودة

Microsoft  من نظام التشغیلWindows Vista  إلىWindows 7 . یمكن لالبتكار أن یزید أو یحافظ على

ل صفات مختلفة بنفس السعر، ُیفضَّ  عماثلة متبیع منتجات م عند. دد المنتجات والمنافسین في السوقع

الجودة األفضل على المنتجات القدیمة واألقل جودة، ثم یحل محلها  ادائًما الحصول على المنتج الجدید ذ

 ة المبتكرة من جذب جمیعمؤسسإن تفكیك المنتج األقدم من قبل المنتج األحدث یمّكن ال. في السوق

السوق، ویظل كل من عدد المنتجات والمنافسین في السوق كما هو قبل إدخال  المتواجدون في العمالء

. في السوقمعا ات الجدیدة والقائمة التعایش مؤسس، یمكن لكل من الومع ذلك، في ظروف معینة .المنتج 

ًرا أعلى بعض سعالبحیث یدفع  - في الدفع مقابل الجودة  عمالءعندما یكون هناك اختالف في رغبة ال

بینما یفضل البعض اآلخر المنتج األقل سعًرا بغض النظر عن ، الجودة العالیة الذي یتمتع بمقابل المنتج 

جودة أقل تعیین سعر أقل لمنتجها استجابًة إلدخال بة الحالیة التي لدیها منتج مؤسسیمكن لل - الجودة 

 .2عدد المنتجات والمنافسین في السوق هذا من شأنه أن یؤدي إلى زیادة في. منتج جدید وعالي الجودة

 

                                                           
1
 Mark B. Vandenbosch And Charles B. Weinberg , Product And Price Competition In A Two-Dimensional 

Vertical Differentiation Model,  Marketing Science Vol. 14, No. 2, 1995, pp.225-226. 
2
 Emanuele Bacchiega, Luca Lambertini , Andrea Mantovani,  Process and product innovation in a vertically 

differentiated industry, Polo Scientifico Didattico di Rimin, University of Bologna, March, 2007. P.2. 
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   :التمایز من خالل ابتكار العملیة- 3

، إال أن ابتكار العملیات في السوق تابتكار الالمنتجات الجدیدة على أنها أحدث ا إلىنظر ما یُ  غالًبا 

القیام به، أو  ن القدرة على صنع شيء ال یستطیع أي شخص آخرأل ؛یلعب دوًرا استراتیجًیا ال یقل أهمیة

، فإن الهیمنة على سبیل المثال. یزامتّ للضل من أي شخص آخر هو مصدر قوي أف یقةالقیام بذلك بطر 

بناء السفن ، الدراجات الناریة، السیارات (الیابانیة في أواخر القرن العشرین عبر عدة قطاعات 

 . ابتكار العملیاتن الناتجة عتدین كثیًرا بقدرات فائقة في التصنیع   )واإللكترونیات

على البقاء  Incatأو  Oxford Instrumentsنسبًیا مثل ت الصغیرة مؤسساأحد األسباب الرئیسیة لقدرة ال

والصعوبات الكبیرة التي   ،في عملیات التصنیعفي األسواق العالمیة شدیدة التنافس هو التعقید الهائل 

    ، فإن القدرة على تقدیم خدمة أفضل وبالمثل .الجدد في محاولة تعلم وٕاتقان تقنیاتهم نو یواجهها الوافد

حققت . ُینظر إلیها منذ فترة طویلة على أنها مصدر للمیزة التنافسیة - أسرع وأرخص وأعلى جودة  - 

Southwest Airlines  شركة الطیران األكثر فعالیة في الوالیات المتحدة األمریكیة باعتبارها متمیزاموقًعا، 

تقلیل  من خاللكان نجاحها بسبب عملیة االبتكار . على الرغم من كونها أصغر بكثیر من منافسیها

أصبح هذا النموذج فیما بعد نموذًجا لجیل جدید تماًما من شركات الطیران . أوقات االستجابة للمطار

  .عالمتي أحدثت جهودها ثورة في عالم السفر الجوي المریح في المنخفضة التكلفة ال

كان السبب وراء مطالبة بعض على بضعهما البعض لمنافسة واالبتكار المتبادل لثیر إن التأ

ویكون هذا التدخل . ، بالتدخل الحكومي لتشجیع االبتكار Kenneth Arrowاالقتصادیین البارزین ، مثل 

على  أكثر ت لتشجیعهممؤسسامكافآت للوتقدیم  اع،حمایة براءات االختر في شكل حق حصري، مثل 

  .1االبتكار

 محددات االبتكار لبناء المیزة التنافسیة: الثاني المطلب

مؤسسة على تطویر المیزة التنافسیة إما من خالل الیساعد االبتكار أن  إلى )(Porter 1985یشیر 

فإن  )Lengnick-Hall  )1992وفًقا لـ . أو تحدید المواقع منخفضة التكلفة أو التركیز عن المنافسینالتمایز 

یعتمد االرتباط بین أنشطة االبتكار . المزایا التنافسیة بعالقات معقدة ومتعددة األبعادمع یرتبط االبتكار 

  2:والمیزة التنافسیة بشكل أساسي على أربعة عوامل

                                                           
1
 Joe Tidd , Managing Innovation Integrating Technological, Market And Organizational Change, 3rd  

Edition , John Wiley, USA, 2005, pp.5-6. 
2 Lilian Onong’no Auma, The Role Of Innovation In Building Competitive Advantage In Horticultural 
Processing And Export Companies In Nairobi Kenya, Master Of Business Administration (Mba) Degree, 
School Of Business, University Of Nairobi, Kenya, 2014, p.16. 
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 لیدها إلى میزة تنافسیة مستدامةتؤدي االبتكارات التي یصعب تق .  

 تؤدي االبتكارات التي تعكس بدقة حقائق السوق إلى میزة تنافسیة مستدامة.   

 توقیت إلى میزة تنافسیة مستدامة الة من استغالل خصائص مؤسستؤدي االبتكارات التي تمكن ال 

 إلیها بسهولة إلى میزة  تؤدي االبتكارات التي تعتمد على القدرات والتقنیات التي ال یمكن الوصول

  .تنافسیة مستدامة

  صعوبة التقلید : أوال

أنه كلما ارتفعت  -) 1990(  Deffilippi و  Reed،  ) 1993(وآخرون  Bharadwaj -تظهر األدبیات

، زادت درجة الغموض التي تؤدي إلى درجة أعلى التي یحققهاالقیمة المضافة استمرت  درجة االبتكار و

نهًجا استراتیجًیا رئیسًیا  ، یعد االبتكارعلیه. التالي خلق میزة تنافسیة مستدامةالتقلید ، وبمن الحواجز أمام 

في  بالنظر إلى مجموعة القدرات الالزمة للحفاظ على الریادةف .ات للحصول على میزة تنافسیةمؤسسلل

 . هاأو نتائج لیة االبتكار، یوفر االبتكار مصدًرا جذاًبا للمیزة التنافسیة إذا كان من الصعب نسخ عمالسوق

للحد  مختلفةوفر طرًقا ت ،تسعیره وتوزیعه، وظائفه، إلى أن شكل المنتج) (Fisher 1990 و Lawless یشیر

ات الصغیرة مؤسسأحد األسباب الرئیسیة لقدرة الأن   )Tidd  )2005یرى و  .ت المبتكرةمؤسسامن تقلید ال

على البقاء في األسواق العالمیة شدیدة التنافس هو التعقید  Incatو  Oxford Instrumentsنسبًیا مثل 

  .1الجدد في محاولة تعلم وٕاتقان تقنیاتهم ونالهائل لما یصنعونه والصعوبات الكبیرة التي یواجهها الوافد

للموارد  اإلستراتیجیةأن االبتكارات اإلداریة، مثل اإلدارة  ،)Schuler   & Jackson )1989یرى و 

لى المعلومات ، مثل تقنیات أبحاث السوق الجدیدة، توفر المزید من عاالبتكارات المستندة و  البشریة،

دائمة لتحدید المواقع التنافسیة مقارنة بما یمكن الحصول علیه من ابتكارات المنتج واالبتكارات الالطرق 

  . 2تكنولوجیةال

  العمل على حقائق السوق: ثانیا

ة أرباًحا أكبر من تكالیف مؤسسمنح الفي و ر هو نجاحه في السوق االبتكااالختبار النهائي لفعالیة 

وقد . نطالق لعملیة االبتكارااللذلك یبدو من المنطقي أن فهم ما یریده السوق هو نقطة . االستثمار

في  اتهمتابعالعمالء و في احتیاجات   البحثیجب " بأنه  )1993(الذي كتب في   Cooperاعترف بذلك 

 )Rothwell )1974وقد طرح ". المنتجفیها یتشكل التي  إلى المرحلةطریق التطویر طول كل خطوة على 

                                                           
1
 Joe Tidd , Op-Ci, p.6. 

2 Amarakoonge Upamali, The Role of Human Resource Innovation in Firms’ Competitive Advantage in 
Australian Manufacturing and Service Firms, Doctor of Philosophy, Business School ;Queensland University 
Australia, 2014, p.12. 
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ومن المهم أن یتم رصد  ،وتلبیتهابدقة  عمیلیجب تحدید احتیاجات ال" :بأنهوجهة نظر مماثلة عندما قال 

  .1"نادًرا ما تظل ثابتة تماًما ألنهاهذه االحتیاجات طوال فترة االبتكار 

تتحد هذه  .إلى حد كبیر على سالسل قیمة العمالءتستند الفرص السوقیة ، فإن  )Porter )1998حسب 

 .باالستناد على حقائق السوق وتوقعات العمالء  ةاالحاجات غیر الملبّ القیمة بعد اكتشاف 

تعتبر من التي  -ة ئف الجودة ومراقبة الجودة الشاملظاو على االبتكار الذي یحركه العمالء یعتمد 

الموثوقیة  تحدید تفضیالت العمالء واالستجابة لها من حیث األداء والمیزات وفي   -مایزأهم مصادر التّ 

لهذه التفضیالت المبتكرة  ةاالستجابتسمح  .والمطابقة والمتانة وسهولة الخدمة والجمالیات والجودة المدركة

. ة أكبر من تفضیالت العمالء من منافسیهانسب ةوتلبی  ،من تحدید موقعها داخل مكان جذاب ؤسسةلمل

مستدامة لهذا الجذابة و التنافسیة الخیارات هي الكل من أسلوب التركیز والتمایز الواسع فإن  Porterحسب 

السوق على أربعة حقائق یعتمد االرتباط بین االبتكار والمیزة التنافسیة القائمة على و . 2النوع من االبتكار

  3: عوامل

  ذكیة وجاهزة  لمؤسسةل وتحافظ على النشاط المبتكر الكافي لتكون ااإلدارة أن تسهّ یجب على

 .للعمل

 غیر ة مضطرة إلى تبني األفكار التي تعتمد على إدخال میزات مؤسسكون التال ن یجب أ

 .تافهة في السوقال منتج أوللمالئمة ال

  على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن یجب على صانعي القرار فهم العمیل تماًما حتى یكونوا قادرین

 .المیزات التي یجب تضمینها والتي یجب استبعادها

  یجب أن یكون لدى صانعي القرار الخبرة الكافیة فیما یتعلق بالتطبیقات المحتملة لنشاطهم

 . لعمالءل حتیاجات الكامنةاالتحدید  هماالبتكاري بحیث یمكن

 4:تشمل ،تنافسیة في عدة جوانبالمیزة الیساهم االبتكار في تحقیق  ) (2006و آخرون  Tiddوفًقا لـ 

  عالقة قویة بین أداء السوق والمنتجات الجدیدةإقامة. 

 تساعد المنتجات الجدیدة في الحفاظ على حصص السوق وتحسین الربحیة. 

  التصمیم والجودة والتفرد(النمو أیًضا من خالل العوامل غیر السعریة....( 

                                                           
1 David Birchall , George Tovstiga, Capabilities for strategic advantage Leading through technological 
innovation , Palgrave Macmillan, New York, 2005, p.107. 
2 Michael E. Porter, Competitive Advantage: Creating And Sustaining Superior Performance, The Free 
Press, USA, 1998, p.9. 
3 Lilian Onong’no Auma, Op-Cit, p.17. 
4 Urbancová Hana, Competitive Advantage Achievement through Innovation and Knowledge, Journal of 

Competitiveness, Vol. 5, Issue 1, March 2013, p.84. 
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 تقصیر دورات حیاة المنتج(استبدال المنتجات القدیمة  القدرة على.( 

  ابتكار العملیات التي تؤدي إلى تقصیر وقت اإلنتاج وتسریع تطویر المنتجات الجدیدة مقارنة

 .بالمنافسین

  التوقیت : ثالثا

ابتكارها قبل المنافسین، وبالتالي ، فإن  تمالجدیدة میزة تنافسیة للمبتكر فقط عندما یاالبتكارات توفر 

أهمیة الوقت فیما یتعلق بكیفیة  )Rogers )2003درس . 1لالبتكار سانحةال فرصال في تحدید التوقیت مهم 

االبتكار،  مراحل : "درسحیث  ،ةؤسسونشرها في جمیع أنحاء الم ةالجدید اتإدخال التكنولوجیا أو االبتكار 

 االبتكار عتماداالقیاس معدل  ووجد أن ."في المؤسسة عملیة نشر االبتكار و معدل اعتماد االبتكار

بعض األحیان في یكون الوقت حیث . كیفیة استخدام األفراد لوقتهم في مكان العمل لتحسین األداءببط تیر 

   .2 یحاول األفراد االلتزام بالمواعید النهائیة المحددة عندماة ؤسسمصدر ضغط داخل الم

القائد في الوقت المناسب، وٕاال فقد ینتهي األمر كذلك السوق المناسبة االبتكارات یجب أن تستهدف كما 

ة المبتكرة مرنة مؤسسمن المهم أن تكون الو . میزة تنافسیةالطریق أمام المنافسین دون الحصول على  بفتح

یشكل التنافس في الوقت المناسب لذلك فإن  .3لتكییف المنتج الجدید مع أوضاع السوق المتطورةوسریعة 

ذلك بشكل أسرع من كبتقدیمها ولكن  ،ات لیس فقط لتقدیم منتجات جدیدةمؤسسضغًطا متزایًدا على ال

 .المنافسین

 القدرات التنظیمیة : رابعا

التنظیمیة الهامة األخرى ، مثل المعرفة والتعلم  قدراتارتباًطا وثیًقا بعدد من الاالبتكار یرتبط 

من أجل فهم اآلثار التنافسیة الحقیقیة لالبتكار، یجب أن نفهم االبتكار في السیاق األوسع لهذه و . والتغییر

لهذا  لالفعااالستغالل  ؛القدرات المحدد الرئیسي الستغالل االبتكار والحفاظ علیه تعتبر هذه .القدرات

   ؛ )Maidique )1988 و  Burgelmanیؤكد كل منو ،  یعكس مجموعة واسعة من الكفاءات األخیر

Damanpour   وEvan  )1984( ؛Leonard-Burton )1987(  والتعلم  ، المعرفةأن التكامل بین الوظائف

  .)29أنظر الشكل( البتكارالفعال ل ستغاللالل ضروریةكفاءات  ،التنظیمي المستمر

  

                                                           
1 Frederick Betz , Managing Technological Innovation : Competitive Advantage From Change , 3rd  edition, 
John Wiley & Sons, Inc ,Canada,  2011, p.130. 
2  Claretha Hughes , Valuing People And Technology In The Workplace: A Competitive Advantage 
Framework , Information Science Reference , USA, 2012, p.135. 
3
 Frederick Betz, Op-Cit, p.131. 
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  حلقة القدرات التنظیمیة: )29(الشكل رقم

  
Source : David Birchall , George, Op-Cit, p.67. 

ُینظر إلى االبتكار على أنه عملیة تحویل لذلك . تعكس درجة االبتكار مدى المعرفة المضمنة في االبتكار

على  .اهتمامها بتطویر أوجه التنسیق والتكامل المحتملة التنظیمیة العدید من القدرات ركزتو  .للمعرفة

معرفة عمیقة بالعمیل المقصود حتى یتم اعتبار المنتج مفیًدا ة یتطلب إنشاء سوق جدید سبیل المثال،

ترویجیة واسعة النطاق وشبكات داخل  قدراتومرغوًبا فیه، وتتطلب االبتكارات التي تخلق األسواق 

   .لبناء البنیة التحتیة الالزمةوخارجها  المؤسسة

  االبتكار في حقل التنافسیة حركاتم: الثالثالمطلب 

م أن اإلطار المحدد لعمل االبتكار، ومشاركته في تطویر المزایا التنافسیة، من المهفهم بمجرد أن یُ 

من بین هذه . سساتیمكن أن تعزز أو تخفض من مستوى تنفیذه في المؤ  نذكر وجود عناصر مختلفة

ذج الموارد البشریة ، الثقافة التنظیمیة ونمو  التعلم التنظیمي، تأثیرو اخترنا تحلیل العالقة العناصر، 

 .للمؤسسةة التنافسیة األعمال في تنفیذ االبتكارات التي تسهل تطویر المیز 

  التنظیمي التعلم :  أوال

وتبادل  ،)والعالقات تطویر المهارات والرؤى(اكتساب المعرفة  عملیة إلى "التعلم التنظیمي"رییش

، ومراجعة )دمج التعلم وتعمیمه على مواقف جدیدة(، واستخدام المعرفة ) نشر ما تم اكتسابه(المعرفة 

ل واحد من التعلم امثتقلید  األخرىتستطیع المؤسسات  . 1مؤسسةوتجدید المعرفة الحالیة داخل ال

. میة أكثر صعوبة في التقلیدالتعلم التنظیمي المستمر له تأثیرات تراكلكن ، ) تغییر واحد(التنظیمي 

. هو قدرة مهمة یمكن أن تكون بمثابة مصدر للمیزة التنافسیة المستدامة ر، فإن التعلم المستموبالتالي

ت عالیة التنافسیة اآلن في تطویر القدرة على التعلم التنظیمي ؤسسا، تستثمر العدید من المونتیجة لذلك

                                                           
1 Ramírez, A. M., Morales, V. J. G., & Rojas, R. M., Knowledge Creation, Organizational Learning And 
Their Effects On Organizational Performance. Engineering Economics, 22, Vol 3, 2011, p.310. 

 التعلم

 المعرفة التغییر

 االبتكار

 تغذیة             أجیال جدید

اإلبداع                       اإلسراع
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أحد العناصر المهمة لتطویر قدرات كالتعلم   إلىتطرقنا في المبحث الثاني من الفصل األول  .المستمر

ة على التعلم أمر أساسي إلنشاء وتوسیع وتعدیل الروتین التنظیمي مؤسسأن قدرة ال إذ .ةللمؤسس االبتكار

ع واسب والتطویر بشكل ُتستخدم برامج التدریحیث  .وتكوین الموارد ، مما یؤدي إلى االبتكار وخلق القیمة

معارف الصریحة أحدث الیتمتعون بموظفین على حصول الز على ضمان تركّ و . لتعزیز التعلم التنظیمي

ثابة أساس لمیزة تنافسیة ة عادة ال یمكن أن تكون بمصریحإال أن المعرفة ال .في مجاالت تخصصهم

یتم تعلمها من خالل و . شر بسهولةتال تن لكن المعرفة الضمنیة. هایمكن بسهولة تقلید برامجألنه  مستدامة

فإن نقل هذه المعرفة  لذلك ،تطلب في كثیر من األحیان فترات طویلة من التفاعل االجتماعيت، و التجربة

وبالتالي، فإن ممارسات اإلدارة التي تهدف إلى االستفادة من المعرفة . 1بشكل عام عملیة بطیئة ومعقدة

  .لمنافسینا من طرففهمها وتقلیدها في الضمنیة هي أكثر صعوبة 

، لموظفینإلى المنافسین المحتملین من خالل تنقل ا تقلعلى الرغم من أن بعض المعرفة یمكن أن تن

یستفید  یبقىس في السوق القائد، ونشر البحوث ، إال أن یر الرسمیة ، والهندسة العكسیة وتداول المعرفة غ

المعرفة،  الي، إلى الحد الذي یصعب فیه نشروبالت. 2نموذج التعلم أو منحنى الخبرة خالل من التعلم من

 لینالمحتم الداخلینیمكن أن یقلل من ألن ذلك . نافسینمیزة تكلفة على الم مؤسسةیمكن أن یكون لل

جدید تجمیع أكبر قدر من المعرفة من أجل خفض تكالیفه إلى تكالیف  داخلسیتعین على أي  ألنه د،الجد

  . القائد

 الموارد البشریة  :ثانیا

ة مبتكرة ؤسسأن أي م ،)Adair )2004 رىی. االبتكار صادرالبشري أهم م لموردلالعمل اإلبداعي د یع

 .أساسیین جزئینإلى  االبتكاریمكن تقسیم العملیة نه أو . یجب أن یكون لدیها مجموعة كبیرة من األفكار

كما . وتسویقه هالجزء الثاني تنفیذیتم من خالل و  .الجزء األول بتولید الفكرة أو المفهوم األصلي یتعلق

أن االبتكار هو نتیجة إبداع الموظفین في المؤسسة ویجب أن یستهدف العمالء دائًما  )Pitra)2006  یذكر

یعتمد على معرفة ومهارات وخبرات  األوللذلك، من الضروري إدراك أن الجزء . ویحقق قیمة مضافة

ذلك، فإن  إلى باإلضافة .3البشري هو عنصر ال غنى عنه في عملیة االبتكار موردال وبالتالي فإن .فراداأل

  4:ة، همالمؤسسفي ابتكار لالغرضین أساسیین خدم ترد البشریة االمو 

                                                           
1   Michael Hitt, Angelo De Nisi, Susan E. Jackson, Managing Knowledge for Sustained Competitive 
Advantage Designing Strategies for Effective Human Resource Management, Jossey-Bass A Wiley Imprint 
,USA, 2003, pp.15-16. 
2 Allan Afuah , p.151. 
3 Urbancová Hana, Op-Cit,p.83. 
4 Amarakoonge Upamali Asanka Amarakoon ,Op-Cit, p.21. 
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 دعم التغییر واالبتكار.  

 توّفر، و ر البیئيمن سرعة االستجابة للتغیّ حسن ت، على أن الموارد البشریة في كلتا الحالتینتم التأكید 

 بتكارااللذلك یمكن أن یكون . المرونة واإلنتاجیة، وبالتالي تحسین األداء العام والقدرة التنافسیة للمؤسسة

ت امؤسسال أن إلىتشیر العدید من الدراسات  .الموارد البشریة بمثابة مصدر حیوي للمیزة التنافسیة في

تتمیز بسلوك ریادة و . التي تسعى إلى ابتكار الموارد البشریة تكون مختلفة في سلوكیاتها اإلستراتیجیة

 ؤسساتمجد أنه یرتبط بشكل إیجابي بأداء الالذي وُ ، )اإلبداع ، االستباقیة ، وتحمل المخاطر(األعمال 

لذلك ، فإن المزایا المكتسبة من . عًیامعقًدا اجتما عالوة على ذلك، یعد ابتكار الموارد البشریة. ةالمتمیز 

 .ابتكار الموارد البشریة لیست سهلة، وبالتالي فهي مصدر للمیزة التنافسیة المستدامة

   األعمالنموذج : ثالثا

في أیدي العمالء وتفي تضعه ات أن مؤسسإلى جانب امتالك منتج لبیعه، یتعین على ال

ا البعض لتشكل محددة ترتبط ببعضهیفیة وظأنشطة بإنشاء  اتمؤسسللقیام بذلك ، تقوم ال. همیاجاتباحت

سلط . ةمؤسسال إستراتیجیةتعد فعالیة وكفاءة نموذج األعمال عنصًرا حاسًما في و . ةمؤسسنموذج أعمال ال

Porter  ة عندما كتب، لمؤسسا إستراتیجیةالوظیفیة التي تشكل األنشطة " مالءمة"الضوء على أهمیة

بین العدید من األنشطة أمر أساسي لیس فقط للمیزة التنافسیة ولكن أیضا الستدامة  اإلستراتیجیةالمالءمة "

أساس أكثر استدامة من تلك المبنیة على تكون أنظمة  على أساسالمبنیة  وظائفال وأن ...هذه المیزة

 . 1"فردیةأنشطة 

قادًرا على التنافس ضد منتج أقل المعنى هنا هو أن المنتج األكثر ابتكاًرا في السوق قد ال یكون 

ناجحة مؤسسة   Dell Computerتعد على سبیل المثال؛ . یتمیز بنموذج عمل فرید أو متفوقو تقدًما 

تورید للبیع أجهزة كمبیوتر مخصصة عبر اإلنترنت واستخدام إدارة سلسلة (بسبب نموذج أعمالها المبتكر 

التي لیس لدیها قدرة  ؤسساتلملذلك ، تظل ا .فائقة أجهزة الكمبیوتر الخاصة بها ألن، ولیس ) قویة جًدا

ز جهودها على بناء ركّ ت ألنهاقادرة على المنافسة بفعالیة في األسواق  عالمیة على البحث والتطویر

 .نموذج أعمال متفوق

المنافسة في السوق، فیجب على ة مؤسسال ةقدر  زیادة في عمالاألنظًرا لألهمیة اإلستراتیجیة لنموذج 

 بالنسبة هكما تفعل) وكیفیة تفاعلها( له المكونةفي العناصر " االبتكار"علىتركز على األقل أن  یهاعل

                                                           
1 Anjana Kak, Sushil,  Sustainable Competitive Advantage with Core Competence : A Review, Global 

Journal of  Flexible Systems Management ,2002, Vol. 3, No. 4, p.27. 
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بتوجیه خریطة أنشطتها  تمؤسساعمال یسمح للاألن إدراج االبتكارات في عملیة بناء نموذج أل .1المنتج

 من علىأ، مما یؤدي إلى تطویر المیزة التنافسیة امیكیات التحول والحضور في السوقاستجابة لدین

باإلضافة . ت التي توجه االبتكار لتطویر المنتجات والخدمات التي غالبا ما یتم تقلیدها واستبدالهاامؤسسال

ة من ؤسس، یمّكن المتجاریة والترویج لهاتكارات بموذج األعمال الذي یتضمن تنفیذ اإلى ذلك ، فإن ن

الخاصة، مما یخفف من المصاریف المالیة اإلضافیة التي قد  هاوعملیات هابموارد إعادة اختراع نفسها

ن إدراج االبتكارات في نموذج كما أ .تعني الحصول على موارد جدیدة لالستجابة الحتیاجات البیئة

عمالء القیمة إلى العمیل، وتحدید قنوات التوزیع وتقسیم ال التي تقدمل یسمح بتعدیل سلسلة األنشطة اعماأل

تولید قیمة لكل  ل على أنشطة تهدف إلىاعمیشتمل نموذج األ .العمالء اتواختیار الموارد الرئیسیة وعالق

بشكل متناغم جمیع األطراف المشاركة في و یأخذ بعین االعتبار  هنوبالتالي فإ، ةمؤسسمن العمیل وال

 .2ةؤسسمالتطویر أعمال 

 الثقافة التنظیمیة : رابعا

ُتفهم الثقافة التنظیمیة على أنها مجموعة من السلوكیات والعادات والقیم والمعتقدات التي تحدد 

مجموعة من األشخاص الذین یتشاركون في مساحة مشتركة، بها الطریقة التي یفكر ویشعر ویتصرف 

تعتبر الثقافة . ایعززون القبول الذي حددوه سابقً مشتركة یوافقون و الفردیة أو ال هموالذین من خالل تجارب

، الذي یسمح للمؤسسات بالحصول على تعاون أسهل من أجل نظیمیة عامال محددا لسلوك الموظفالت

ا ألهمیة الثقافة في تطویر إدراكً  .للمؤسسة للقدرة التنافسیة اإلستراتیجیةاالمتثال لتحقیق األهداف 

، مما یؤدي إدارة االبتكار علیه ملتشتعنصر رئیسي ینبغي أن كالعدید من المؤلفین  اهات ، حددؤسسالم

وبالتالي بناء المعرفة  ،جدیدةالفكار األتطویر یتم و  كار التي بموجبها یتحقق اإلبداع إلى خلق ثقافة االبت

بعد تطبیق التغییرات في الهیكل التنظیمي التقلیدي الذي من شأنه أن یؤدي إلى ث ذلك دیح. الجدیدة

  .3الموارد البشریة محفظة وتولید االبتكارات فيتغییر في سلوك األفراد ، ال

البتكار، التي تركز على ا ن المعاییرو بع فیها جمیع الموظفتعتمد القدرة على تطویر ثقافة تنظیمیة یتّ 

 لموظفینل، حیث یتم تقدیر كل المبادرة مسؤولین في المؤسسةالمدیرین و الضم ی ذيعلى أسلوب القیادة ال

                                                           
1 Robert E. Johnston, Jr. J. Douglas Bate, The Power Of Strategy Innovation : A New Way Of Linking 
Creativity And Strategic Planning To Discover Great Business Opportunities , Amacom Books , USA, 
2003, pp. 6-8. 
2  Sergio Andres Pulgarín-Molina, Natalia Alejandra Guerrero, Innovation And Competitive Advantage 
Studies In Colombia: Findings From Organizational Culture And Business Model, Dimensión Empresarial, 
15(1 ESP), 2017, p.20. 
3 Naranjo-Valencia, J., Jiménez, D. J., & Sanz-Valle, R., Es La Cultura Organizativa Un Determinante De La 

Innovación En La Empresa? Cuadernos De Economía Y Dirección De La Empresa, Espa˜ Na , 15-2012, p.64. 
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تولید مزایا یعتمد و  .ةمؤسستحقیق األهداف التي وضعتها ال لمساهمة فيلالتزام بتطویر أفكار جدیدة ك

حیث  .الموارد البشریةخاصة  ،تنظیمیة على موارد المؤسسةالثقافة المبتكر من الجزء التنافسیة من 

التي یمكن إدارتها ة  لدیهم عدد من القدرات ؤسسمأن الموظفین كمورد للأظهرت العدید من الدراسات 

 ة هذه القدرات یصبحمؤسسفي البیئة، بمجرد أن تحقق ال ات التغییركیوتطویرها كوسیلة لالستجابة لدینامی

مبتكرة بتمكین الموارد التسمح ثقافة تنظیمیة  1.تولید المعرفة وتكاملها وتوزیعهاكیاًنا مسؤوًال عن  لدیها

یمكن أن  ،والتي تشكل المادة الخام للحصول على مزایا تنافسیةالبشریة من تولید المعرفة داخل المؤسسة، 

  .2صعبة لفك الشفرةمعقدة و تكون مستدامة وغیر قابلة للفهم في السوق طالما أنها 

ة وأفعالها وتاریخها، فغالًبا ما یكون من الصعب مؤسسفة جزء ال یتجزأ من إجراءات البما أن الثقا

الثقافة ذات قیمة یمكن أن تكون مصدًرا للمیزة  هذه عندما تكونو  .ابنائهتقلیدها وتستغرق وقًتا في 

  .ن منافسیهاعا وتمایزً ة بأن تكون أكثر ابتكاًرا مؤسسض التكالیف أو تسمح للخفّ یمكن أن تُ  .التنافسیة

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

                                                           
1  Sergio Andres Pulgarín-Molina, Natalia Alejandra Guerrero , Innovation And Competitiveness: 
Organizational Culture And Business Model , Dimensión Empresarial 15. V2, December 2017, p 21. 
2 Ibid, p.22. 
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  :الفصل خالصة

تناولنا في المبحث . حاولنا من خالل هذا الفصل إبراز العالقة بین إدارة االبتكار والمیزة التنافسیة

المزایا التنافسیة التي جاءت  مع التركیز على أنواع. األول أهم المفاهیم المتعلقة بالمیزة التنافسیة للمؤسسة

حیث یعتبر االبتكار  - علیهوأهم العوامل التي تساعد على تحقیقها والمحافظة  ،في كتب إدارة األعمال

 ،Porter اإلستراتیجیات التنافسیة التي حددها إلى وتطرقنا في المبحث الثاني. - واحدا من هذه العوامل

     مایزلتّ ا، قیادة التكلفة: أساسیة هيمیزة تنافسیة بإتباع ثالثة قواعد  اكتسابن المؤسسة من والتي تمكّ 

   .ركیزوالتّ 

حاولنا في المبحث الثالث التعّمق قدر اإلمكان في طبیعة  العالقة الموجودة بین االبتكار والمیزة 

التي األدبیات وأظهرت   .ةمؤسسقیمة للالاالبتكار في أي نشاط یخلق  دخلأن یوكیف یمكن  ،التنافسیة

، زادت درجة المتدفقة من خالله القیمة المضافةواستمرت أنه كلما ارتفعت درجة االبتكار اعتمدنا علیها 

تطرقنا . التعقید التي تؤدي إلى درجة أعلى من الحواجز أمام التقلید، وبالتالي خلق میزة تنافسیة مستدامة

 تحلیل العالقة لذلك اخترنا كذلك في هذا المبحث إلى أهم محركات االبتكار التي تدعم المیزة التنافسیة ؛

الموارد البشریة، الثقافة التنظیمیة ونموذج األعمال في تنفیذ االبتكارات التي تسهل  التعلم التنظیمي، تأثیرو 

  .ةؤسساستخدام االبتكارات داخل المو من خالل تطویر  للمؤسسةتطویر المیزة التنافسیة 

في ة التحدیات التي تواجه المؤسس من أبرزأصبح تحقیق ابتكارات مستدامة ومسؤولة  نظرا ألن

 مبادئمن خالل تبني  االبتكاراتهذه  نفیذالوقت الحالي، سوف نناقش في الفصل الموالي إمكانیة ت

 .المسؤولیة المجتمعیة

 



 

 

 

  :الثالثالفصل 

 إدارة االبتكار

 والمسؤولية المجتمعية

 للمؤسسة
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  :تمهید

من أن تعمل المؤسسات  أصبح ینتظر من حیث ؛في السنوات األخیرة تغیرت توقعات المجتمع لألعمال

وتستمر التوقعات بأن المؤسسات التي . فقطألرباح ها لأجل المصلحة العامة بدًال من التركیز على تعظیم

نتیجة لذلك، فإن القضایا االجتماعیة والبیئیة التي تحیط . تصبح أقوىسستعمل لصالح المجتمع في المستقبل 

مجال باالبتكار الداخلي أو بالحصول على التكنولوجیا من الخارج ستزید من أهمیة إدارة االبتكار في 

من النظر في القضایا االجتماعیة والبیئیة  فإنوبالتالي، . المیزة التنافسیة وتؤثر على المسؤولیة المجتمعیة

لمؤسسة على المدى القصیر فقط ، ولكن ل، قد ال یؤثر على خلق قیمة خالل تطبیق المسؤولیة المجتمعیة

التكالیف وزیادة سمعة  لوتقلی  منتجاتالقیمة من خالل تمایز  حیث سیخلق ،أیًضا على المدى الطویل

دمج المسؤولیة  یتحقق ذلك من خالل .المؤسسة والحد من المسؤولیات القانونیة المستقبلیة المحتملة

  :التالیة المباحثمن خالل ما سنناقشه في هذا الفصل  وهو. جتمعیة ضمن إدارة االبتكارمال

  

   للمسؤولية المجتمعية  ألمفـاهيمي اإلطار: األولالمبحث  

  المسؤولية المجتمعية والميزة التنافسية: المبحث الثاني

  المسؤولية المجتمعية  في ضوءاالبتكار  إدارة  : المبحث الثالث
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   جتمعیةممسؤولیة الللالمفاهیمي  اإلطار:  األولالمبحث 

درات وأهم المبا، ، ونماذج تطبیقهاجتمعیةملمسؤولیة الأبرز المفاهیم المتعلقة باالمبحث  في هذاسنتناول 

ضعت لمرافقة وتقییم ، كما سنتطرق إلى أهم المعاییر والمواصفات الدولیة التي وُ الدولیة التي أرست مبادئها

 .عیة في المؤسسات التي تبنتهاجتممالمسؤولیة التطبیق 

  عیة جتممخصائص و نطاق المسؤولیة المفهوم ، : األولالمطلب 

مفهوم المسؤولیة المجتمعیة من خالل عرض بعض التعاریف التي  إلى طلبهذا الم في نتطرق

، أهم خصائصها، وفوائد تبنیها بالنسبة للمؤسسات، ومختلف المجاالت التي تشكل نطاقا لتطبیقها وصفتها

 .بالنسبة للمؤسسات

  تمعیة لمجمفهوم المسؤولیة ا: أوال

تغیرات جوهریة على مر الزمن، وال یزال یتطور مع تطور المجتمع  جتمعیةمشهد مفهوم المسؤولیة ال

تعریف یحظى بقبول عالمي، كما ال یوجد توافق في اآلراء بشأن قائمة نهائیة لها لذا ال یوجد   .وتوقعاته

 .للقانون لیست عمًال خیریًا ولیست امتثاًال مطلقاً  یة مجتمعلَّم عادة بأن المسؤولیة الوُیس .شملهاتللقضایا التي 

جتمعیة مفهوم تدرج بموجبه المؤسسات الشواغل مكثر التعاریف هو أن المسؤولیة الوالقاسم المشترك بین أ

ونرد في   .المجتمع على، قصد تحسین أثرها سیاسات واألنشطة الخاصة بأعمالهااالجتماعیة والبیئیة في ال

 :جتمعیةملة عن بعض التعاریف للمسؤولیة الما یلي أمث

ات بالمساهمة في التنمیة االقتصادیة مؤسسالتزام ال" نهاأعلى  2005في  مجلس األعمال العالميعرفها - 

المستدامة من خالل العمل مع الموظفین وعائالتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسین نوعیة 

 . 1"حیاتهم

ات في المجاالت مؤسسإلى أنشطة العنوان شامل یشیر "بأنها  )CBI( اتحاد الصناعات البریطانیةعرفها - 

الموظفین والجهات و على مساهمین والعمالء والموردین التي تؤثر فیها على المجتمع و البیئة ، وكذلك 

  .2"الفاعلة اآلخرى

ء عیة كنشاط طوعي ، لكنه یعامل االمتثال للقانون كجز مجتمإلى المسؤولیة ال المفوضیة األوروبیةتنظر  - 

 ":عیةجتممالمسؤولیة ال"ال یتجزأ من 

                                                           
1
 Jennifer A. Zerk , Multinationals and Corporate Social Responsibility Limitations and Opportunities in  

International Law , Cambridge University Press , USA , 2006, p.29. 
2 ibid, p.30. 
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الوفاء بالتوقعات القانونیة فقط، ولكن أیًضا تجاوز االمتثال لها ال یكفي  اعیً جتمم لةمسؤو  أن تكون المؤسسة"

وتلعب السلطات . "في رأس المال البشري والبیئة والعالقات مع أصحاب المصلحة "أكثر" االستثمار"إلى 

  .1عند الضرورة مكمللسیاسة الطوعیة والتنظیم الالعامة دوًرا مسانًدا من خالل تدابیر ا

ة عن آثار قراراتها وأنشطتها ؤسسعیة على أنها مسؤولیة المجتممالمسؤولیة ال ISO 26000معیار العرف  - 

 :على المجتمع والبیئة ، من خالل السلوك الشفاف واألخالقي الذي یسهم في 

 التنمیة المستدامة ، بما في ذلك الصحة ورفاهیة المجتمع ؛ • 

 یأخذ في االعتبار توقعات أصحاب المصلحة ؛• 

 یتوافق مع القانون المعمول به ویتفق مع قواعد السلوك الدولیة ؛ • 

 2.س في عالقاتهاة ویمارَ ؤسسمتكامل في جمیع أنحاء الم• 

المسؤولیة  –لحكومة الهولندیة وهو هیئة استشاریة ل- الهولندىالمجلس االقتصادي واالجتماعي حدد  - 

 3:عیة على أنها تتضمن عنصرینجتممال

 .ة على مساهمتها في رفاه المجتمع في المدى الطویلمؤسسما یكفي من التركیز من قبل ال- 

 .شكل عامبوجود عالقة مع أصحاب المصالح والمجتمع - 

 ة في رفاهیة المجتمع ال تكون فقط من خالل تحقیق القیمةمؤسسد شدد المجلس على أن مساهمة الوق

 :االقتصادیة ،  ولكن یشمل تحقیق القیمة في ثالثة مجاالت هي

فرص  هذا البعد إلى خلق القیمة من خالل إنتاج السلع والخدمات، ومن خالل خلقیشیر . البعد االقتصادي-

 .العمل ومصادر الدخل

داخل  األفرادة على مؤسستأثیر عملیات البوانب المتعلقة تنوعة من الجیشمل مجموعة م. البعد االجتماعي-

 .الصحة والسالمة ،مثل عالقات العمل ة،ؤسسوخارج الم

 .ة على البیئة الطبیعیةمؤسسد بآثار أعمال وأنشطة الهذا البعیتعلق . البعد البیئي-

الموظفین  - والمجتمع ككل التعریف یؤكد على العالقة مع أصحاب المصالح هذا العنصر الثاني في 

ات مؤسسالإن ا یسمى بأصحاب المصلحة ، فوفقا لنهج م - والعمالء والمنافسین والمجتمع ككل والموردین

على المساهمین، ولكن ینبغي علیها أن توازن أیضا بین مصالح أصحاب المصلحة التي  مسؤولة فقط لیست

                                                           
1  European Commission, Corporate Social Responsibility & Responsible Business Conduct, 
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/corporate-social-responsibility_en, (last visited : 25-02-2020). 
2 https://www.iso.org/standard/42546.html (last visit : 25-02-2020). 
3 Ven van de, B. and Graaand, J.J.,Strategic and moral motivation for corporate social responsibility, MPRA 
Paper No. 20278, Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/20278/ ,pp. 2-4. (last visit : 26-02-2020). 
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و فلسفة المؤسسة  عیة في رسالة و رؤیةجتممالمسؤولیة البمعنى دمج . ها نشاطبتتأثر   قد یمكن أن تؤثر أو

ضمن  تقع عیة من مسؤولیات اإلدارة التنفیذیة،جتمملیة الضمن قواعدها  ومبادئها، واعتبار المسؤو و و ثقافتها 

ضمن برامج  كذلك ضمن مسؤولیات و إشراف المؤسسة ، وٕادماجهاة ، و مؤسساالستراتیجي لل التخطیط

   .و التدریب یماالتصاالت و التعل

  عیةجتممخصائص المسؤولیة ال: ثانیا

   1:هي ،جتمعیةمت الرئیسیة للمسؤولیة الالتعاریف السابقة یمكن تمییز بعض السما  انطالقا من

ا االلتزام نعكس هذی. ة وٕاجراءاتهامؤسسسیاسات ال في  "االلتزام" نوًعا من عیةجتممتتضمن المسؤولیة ال - 

ة لعالقاتها المجتمعیة مؤسستقییمها عن طریق كیفیة إدارة ال ، التي یمكنةمؤسسالرؤیة التشغیلیة للعلى 

ات بتقییم مؤسستماعي أمثلة على كیفیة قیام التعد التقاریر االجتماعیة والتدقیق االجو  .وتأثیرها االجتماعي

  . عیةتممجنتائج سیاساتها وٕاجراءاتها المتعلقة بالمسؤولیة ال

وبالتالي، فإن ". الحد األدنى من االلتزامات"القانون وتتجاوز ة عیجتممالمسؤولیة الجب أن تتجاوز أنشطة ی - 

ة مسؤولة اجتماعًیا مؤسسحیث انبعاثاتها لیست بالضرورة ة التي تفي بالمتطلبات القانونیة البیئیة من مؤسسال

المجتمع ، مثل توفیر  تعزیز رفاهیةلمؤسسة في ومع ذلك ، إذا أسهمت بموارد ا. ألنها تلتزم فقط بالقانون

القانوني، یمكن اعتبار هذه اإلجراءات  حدأو خفض انبعاثاتها إلى ما یتجاوز ال نموظفیلرعایة یومیة مجانیة ل

 .اعیجتمممسؤولة 

ت التي لمؤسسااألن . قانونیةالمحكمة الال یمكن تقدیمها أمام أي " تقدیریة " المجتمعةأنشطة المسؤولیة  - 

تقوم بذلك عن طریق مدونات السلوك الطوعیة على المستویات المحلیة واإلقلیمیة  المجتمعةتتبنى المسؤولیة 

  . ا بأي شكل من األشكالیمة قانونً لیست ملزِ  ذلك فهيوالوطنیة والدولیة ، ل

عیة في سبعینیات القرن الماضي ، قد جتممالمسؤولیة ال عنلتي كانت أساسیة ا"  المجتمع"تصورات  إن - 

لون مصالح على افتراض أن أصحاب المصلحة سیمث" أصحاب المصلحة"سنوات الالحقة بـ ضاقت في ال

 .ات باالستجابة لـهذه المصالحمؤسسالمجتمع ویطالبون ال

 

 

  

                                                           
1
 Subhabrata Bobby Banerjee . Corporate Social Responsibility The Good, the Bad and the Ugly. Edward Elgar 

Cheltenham, UK • Northampton, MA, USA, 2007, pp. 17-18. 



 إدارة االبتكار والمسؤولیة المجتمعیة للمؤسسة:....................................... الفصل الثالث
 

 
108 

 المجتمعیةفوائد المسؤولیة : ثالثا

فهي تستفید منها في . بقدر ما تقوم بتعزیز مصالحها الذاتیة المجتمعیةت مسؤولیات مؤسساتتحمل ال

 1:تحقیق المزایا التالیة

قد بّینت  مجتمعیة، ال ةالـبحوث التي ُأجریت في هذا المجال من مجاالت المسؤولی :تحسـین األداء المـالي-

 .تؤسساملل وجود صلة حقیقیة بین الممارسات المسؤولة اجتماعیًا واألداء المالي اإلیجابي

تستهدف تحسین األداء البیئي تؤدي إلى خفض  التيمبادرات الكثیر من ال: خفض التكالیف التشغیلیة-

نبعاثات التي تسبب تغیر المناخ العالمي أو تقلیل استخدام المـواد الكیمیائیة التقلیل ا مثل – .التكالیف

والجهود  .مبادرات إعادة تدویرها كما یمكن تقلیل تكالیف التخلص من النفایات من خالل.  - الزراعیة

ة في مجال الموارد البشریة مـثل جداول العمل المرنة، والتناوب على مجتمعیذولة في إطار المسؤولیة الالمب

تؤدي إلى خفض نسبة غیاب العاملین، وزیادة . الوظائف وغیر ذلك من البرامج المتصلة بمكان العمل

الفعالیة والكفاءة اإلنتاجیة، ما یساهم في تحقیق مالحماس للعمل،  االحتفاظ بعدد كبیر من الموظفین شدیدي

  .وخفض تكالیف التوظیف والتدریب

دفع یوالمنتجات الطبیعیة  ة النظیفةإن العودة بصورة ملحوظة إلى تثمین البیئ: عمیلتعزیز المبیعات ووالء ال-

وعلى الرغم .  العملیات والمنتجات على البیئةالمستهلكین إلى االهتمام الخاص بعملیات اإلنتاج وتأثیر هذه 

من أن مؤسسات األعمال التجاریة یجب علیها أن تفي في المقام األول بالمعاییر الشرائیة للمستهلكین مثل 

بسبب  األسعار، وجودة السلع، وتوفرها، وسالمتها ومالءمتها، فإن الدراسات تظهر تزاید الرغبة في الشراء 

على البیئة، وعدم استخدام مواد السلبي قلة التأثیر  تأخذ في االعتبارى المستندة إلى قیم بعض المعاییر األخر 

  .أو مكونات معّدلة وراثیاً 

ة مجتمعیبالمسؤولیة ال یل االضطالع ات في سبمؤسسإن الجهود التي تبذلها ال : زیـادة اإلنتاجـیة والجـودة-

تؤدي في الغالب إلى زیادة اإلنتاجیة وتخفیض معدل وقوع  ،من خالل القوة العاملة والعملیات التي تقوم بها

  .ز الفعالیة والكفاءة عن طریق تحسین ظروف العمل وزیادة مشاركة الموظفین في صنع القراروتعزّ  األخطاء،

المسؤولة اجتماعیًا تعـیین  على المؤسسات یسهل : زیادة القدرة على جذب الموظفین واالحتفاظ بهم-

ویتم في . موظفین ذوي كفاءة عالیة والمحافظة علیهم، ویؤدي ذلك إلى خفض تكالیف التوظیف والتدریـب

ولهذا السبب، ستصـبح القیم المتعلقة  .ةمؤسسالغالب تعیین الموظفین من المجتمع الذي تعمل فیه ال

  .القیم ویعزز بیئة العمل معشيء الذي یستبعد أي تعارض متسقة مع قیم الموظفین، ال المجتمعیةبالمسؤولیة 

                                                           
، منشورات االمم المتحدة رقم )االتجاهات والقضایا الراهنة(مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمیة، كشف البیانات المتعلقة بتاثیر الشركات على المجتمع 1

  .83-82. ص  ،صUnctad/Ite/Teb/2003/7  ،2003: الوثیقة
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التي تفي بمتطلبات االمتثال لألنظمة بوضوح أو تذهب إلى أبعد إن المؤسسات : تخفیض الرقابة التنظیمیة-

ومـثل هذه  .أكبر من حریة التصرف من جانب كیانات الحكومة الوطنیة أو المحلیة تستفید بقدر ،من ذلك

ع لقدر أقل من عملیات التفتیش والمراسالت الخطیة، وقد ُتمنح األفضلیة أو معاملة ات قد تخضمؤسسال

المطالب عندما تقدم طلبات للحصول على تراخیص عمل، أو تغییر مناطق العمل أو غیر ذلك من  "سریعة"

  .حكومیةالتي تستلزم موافقة الجهات ال

ستثمار طویل الالمساهمة اإلیجابیة في المجتمع كایمكن اعتبار  :األعمالتوفیر مجتمع مستقر لممارسة -

إنشاء مجتمع محّسن ومستقر یمكن  عنصرا أساسیا في، ر أماًنا وتعلیًما وأكثر إنصاًفااألجل في مجتمع أكث

  .1من خالله ممارسة األعمال المرغوبة

  2 :ة تتمثل في مجتمعیمزایا أخرى للمسؤولیة ال Kristina  (2004) و Herrmann حدد كل من

 إدارة المخاطر؛ 

  ؛"ترخیص العمل"حمایة وتعزیز السمعة وتعزیز الثقة في أسهم العالمة التجاریة و 

 تحسین كفاءة الموارد والوصول إلى رأس المال؛ 

 االستجابة للوائح أو استباقها؛ 

  ،إقامة عالقات جیدة مع أصحاب المصلحة الحالیین والمستقبلیین، والعمالء، والشركاء التجاریین

 المستثمرین المسؤولین اجتماعیا، والجهات التنظیمیة، والمجتمعات المضیفة؛و 

 تشجیع االبتكار وطرق التفكیر الجدیدة؛ 

 بناء فرص السوق المستقبلیة.  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1  John Wiley & Sons Ltd The ICC, A Handbook on Corporate Social Responsibility .Edited by  Judith 

Hennigfeld Manfred Pohl Nick Tolhurst, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England. 

2006. pp.9-10. 
2Herrmann, Kristina K., "Corporate Social Responsibility and Sustainable Development: the European Union 
Initiative as a Case Study", Indiana Journal of Global Legal Studies: Vol. 11: Iss. 2, 2004. pp.206-207.  
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  المجتمعیةنطاق المسؤولیة : رابعا

  : من خالل عدة جوانب نلخصها في الجدول التالي ةالمجتمعیلمؤسسات في تفعیل المسئولیة تساهم ا

  نطاق المسؤولیة االجتماعیة: ) 03(جدول رقم

 الجانب الثقافي

  

 .دعم التطور الثقافي والحضاري-

 .نشر ثقافة االلتزام باألنظمة والقوانین في المجتمع -

 .تعزیز الثقافة الوطنیة والتاریخیة -

  .التواصل الثقافي العالمي -

 االجتماعيالجانب 

  

  احترام األنظمة والقوانین والثقافات المختلفة-

 .تعزیز القیم األخالقیة والتكافل االجتماعي-

 .مواجهة الكوارث واألزمات -

  .دعم األنشطة الریاضیة والصحیة -

 الجانب البیئي

  

 .الممارسات البیئیة الصحیحة في العملیة اإلنتاجیة-

 .تطویر بیئة العمل -

  .البیئي على المستوى المحلي والعالميااللتزام  -

 الجانب االقتصادي

  

 .دعم األنشطة االقتصادیة االجتماعیة -

 ".الجانب األخالقي"االلتزام باألنظمة والقوانین في ممارسة العملیة االقتصادیة  -

  ).ةمبــدأ تكــافئ الفــرص والمساواتدریبــهم، ( االهتمــام بــالموظفین -

 القانونيالجانب 

  

 ..االلتزام بالقوانین المحلیة ،الوطنیة والدولیة والعالمیة أثناء ممارسة النشاط االقتصادي-

القانونیة  الشـفافیة في نشـر التقاریر لإلطـالع علیهـا مــن قبـل جمیـع المـوظفین والجهـات-

  .األخرى

، ورقة بحث مقدمة في مشاركة القطاع الخاص في التنمیة، المسؤولیة االجتماعیة ودورها في صالح السحیباني :المصدر 

 .8-7 .ص ، ص2009مارس 23 ،دور القطاع الخاص في التنمیة، ، بیروت، لبنان: مؤتمر دولي

  في المبادرات الدولیة  المجتمعیةمبادئ المسؤولیة : الثاني المطلب

المسؤولیة المجتمعیة في وضعت المبادرات الدولیة العدید من المبادئ التوجیهیة لدمج مفهوم 

 :استراتیجیات المؤسسات من أهمها
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مجموعـة األمم المتحدة للمبادئ والقواعد المنصفة المتفق علیها اتفاقًا متعدد األطراف من أجل : أوال

   .مقیدةكافحة الممارسات التجاریة الم

حمایة الرفاه على  أهدافهـافي  1980 المبادئ التي اعتمدتها الجمعیة العامة لألمم المتحدة عام  تركز

رفاه المستهلكین في البلدان المتقدمة والنامیة، وتحقیق أكبر قدر  ،خاصةصفة االجتماعي والنهوض به، وب

المبادئ ": المؤسسات في فصـلهذه المبادئ تتناول   .ممكن من منافع التجارة الدولیة لتنمیة البلدان النامیة

على أهمـیة االمتـثال  تشدد ، حیث"متعددة الجنسیاتا فیها الشركات والقواعد المنطبقة على المؤسسات بم

وسوء استخدام المركز الممنوعة الممارسات التجاریة بلقواعـد المنافسة، واإلفصاح عن أیة معلومات تتعلق 

  1.المهیمن

 GRI المبادئ التوجیهیة لمبادرة اإلبالغ العالمیة: ثانیا

 الوضوح، الدقة، :على المبادئ التوجیهیة التالیة في اإلبالغ عن االستدامةتركز مبادرة اإلبالغ العالمیة    

 الشمول التام،  سیاق االستدامة،  الشمولیة،  الشفافیة،  حسن التوقیت، قابلیة المقارنة، القابلیة للمراجعة، 

من یمكن ي ات وأصحاب المصلحة، التمؤسسهذه المبادرة لغة مشتركة لل تخلق معاییر. الحیاد و الوجاهة

  .وفهمها جیدا اتلمؤسسألنشطة اخاللها التواصل مع اآلثار االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة 

التوقعات  وفهم هاتأثیراتؤسسة و فحص أنشطة الم بعدمبادئ صنع القرار : "على GRIینص دلیل تنفیذ 

 :حیث یسمح بـ. "الحقیقیة ألصحاب المصلحة

 إشراك أصحاب المصلحة؛ - 

 ة؛مؤسسالذي تعمل فیه ال" التنمیة المستدامة"سیاق عرض  - 

على قرارات  ؤثرأو ت ،)مؤسسةاقتصادًیا لل وو اجتماعًیا بیئًیا (تأثیًرا كبیًرا  لهاالتركیز على الجوانب التي  - 

 أصحاب المصلحة؛

  .2تقییمهامن أصحاب المصلحة  تمكناستنفاد جوانب اإلبالغ بطریقة واسعة ودقیقة بما فیه الكفایة لی - 

  إعالن مـبادئ الشركات متعددة الجنسیات عن مـنظمة العمل الدولیة : ثالثا

إعالن الشركات (بشأن الشركات متعددة الجنسیات والسیاسة االجتماعیة  ةیحدد  إعالن المبادئ الثالثی 

، المبادئ في مجاالت العمالة والتدریب وظروف العمل والحیاة والعالقات الصناعیة، )متعددة الجنسیات

                                                           
1

  .30.ص .مرجع سابق، )االجتاهات والقضايا الراهنة(كشف البيانات المتعلقة بتاثير الشركات على المجتمعاملتحدة للتجارة والتنمية،  األمممؤمتر 
2
 Gri Standards , Introduction In GRI Standards: Webinar1 Of The Six Part Gri Standards In Practice Series, 

An Exclusive Program For The Gri Community, www.globalreporting.org , pp.7-9. 
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فضال عن السیاسات العامة التي توصي بها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال 

وهو یشكل بصفته هذه ، صك منظمة العمل . مراعاتها طواعیةالتي یجب الجنسیات والشركات متعددة 

الدولیة الوحید الذي یوفر إرشادات مباشرة لفائدة الشركات الوطنیة ومتعددة الجنسیة، والصك الثالثي العالمي 

 في جمیعالوحید بشأن السیاسة االجتماعیة ، الذي صاغته واعتمدته الحكومات وأصحاب العمل والعمال 

  . 1 2017 ، في مارس 1977أنحاء العالم ، وقد أجري آخر تنقیح لهذا الصك الذي اعتمد أول مرة في عام 

  المتعددة الجنسیات شركاتمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي للالتوجیهیة لمبادئ ال: رابعا

الدول التي تعمل داخل  ركات متعددة الجنسیاتشلللسلوك التجاري المسؤول امعاییر  ئمبادهذه التوفر   

وتم تعدیلها خالل  1976 سنةاإلعالن عنها  تم. الناحیة القانونیةمن غیر ملزمة وهي مبادئ  .مة ظالمن

وهي عبارة عن توصیات توجهها الحكومات  .2011و  2000، 1991، 1984، 1982، 1979 السنوات

 ،بشكل یتالءم مع السیاسات الحكومیة تهاتهدف إلى ضمان ممارسة أنشط ،للشركات متعددة الجنسیات

وتحسین مناخ االستثمار األجنبي  ،وتعزیز الثقة المتبادلة بین الشركات والمجتمعات التي تمارس فیها أنشطتها

والتنمیة ا من إعالن منظمة التعاون المبادئ جزءً هذه تعتبر . وزیادة إسهام الشركات في التنمیة المستدامة

ة یبیضر لمعاملة الوطنیة وااللتزامات الى باحول االستثمار الدولي الذي تتعلق عناصره األخر  ةاالقتصادی

المبادئ على معاییر هذه تنص . وكذلك بحوافز االستثمار الدولي ومعوقاته ،المفروضة على الشركات

ومع ذلك، تلتزم . ة دولیار المقر  للقوانین المعمول بها والمعاییراختیاریة تتعلق بالسلوك المسؤول للشركات، وفقا 

ذها وفقا لقرار المجلس بشأن المبادئ التوجیهیة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة الدول المنخرطة بتنفی

فضًال عن ذلك، یمكن للمواضیع الواردة في المبادئ التوجیهیة أن  .الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسیات

العمالة، العالقات تشكل أیضا موضوعا لقوانین وطنیة والتزامات دولیة، وهي تغطي الكشف عن المعلومات، 

  .البیئة، الرشوة، مصالح المستهلكین، العلم والتكنولوجیا، القدرة على المنافسة والضرائب قضایا الصناعیة،

المـبادئ التوجیهـیة إجراءات التنفیذ، إلى جانب وضع عناوین جهات االتصال الوطنیة في كل بلد  هذه یرافق

  .2أقر بالمبادئ

  

 

                                                           
1
الجنسیة والسیاسة االجتماعیة في أفریقیا، منظمة العمل تقریر عن تعزیز وتطبیق إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة  

  .3، ص2019الدولیة، 
  OECD،2011  ،org. www.oecd ،إعالن بشأن االستثمارات الدولیة والشركات متعددة الجنسیات"منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة ، 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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  تحدة العالمياتفاق األمم الم: خامسا

ها مع عشرة مبادئ عالمیة لمواءمة استراتیجیاتها وعملیات مؤسساتاالتفاق العالمي لألمم المتحدة هو دعوة لل

خالل إشراك اآلالف من الشركات من من  ذ أهداف التنمیة المستدامة، یاألهداف المجتمعیة وتنفتحقیق تعزز 

یعمل االتفاق على  تعبئة حركة عالمیة حقیقیة من  .جمیع األحجام والقطاعات من مختلف أنحاء العالم

لیس فقط لصالح مجتمعاتها بل  - المؤسسات المسؤولة التي تدمج االستدامة في استراتیجیاتها وعملیاتها األساسیة 

حقوق اإلنسان ، بتتعلق التي عشرة  المبادئ بهذه الد یطالب المؤسسات بالتقیّ و. - لمصلحتها الخاصة أیضًا 

استُقیت هذه المبادئ من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، .حمایة البیئة، ، ومعـاییر العمـل ومكافحة الفساد 

  .1بشأن البیئة والتنمیة )Rio de Janeiro)1992 ومبادئ العمل األساسـیة لمـنظمة العمل الدولیة، ومبادئ 

 المجتمعیةنماذج المسؤولیة : الثالثالمطلب 

 االقتصادي،  - النموذج االجتماعي: عیة إلى ثالث فئات رئیسیةمجتمیمكن تصنیف نماذج المسؤولیة ال

  .ةونموذج النتیجة الثالثی ،نموذج أصحاب المصلحة

 االقتصادي  - النموذج االجتماعي : أوال

  2:مجموعتین إلى، وینقسم جتمعیةماالجتماعي واالقتصادي للمسؤولیة ال البعدینالنموذج على  هذا یركز

شاط ة لألعمال هي نمجتمعیؤكد أن المسؤولیة التي تال ةذج الكالسیكیاالنمفي المجموعة األولى  مثلتت - 

ت المسؤولیة الوحیدة عن توفیر السلع والخدمات للمجتمع  مقابل الحصول مؤسساأحادي البعد تتحمل فیه ال

 1989(، Gaski( Friedman؛ )Stevenson  )1990 و  Bhide، من أنصار هذا النموذجربحعلى ال

 ).1973( Chamberlain؛ ) 1985؛ 1968؛1970،(

ترى المجموعة الثانیة من النماذج الكالسیكیة أن األعمال هي مصفوفة اجتماعیة تسهم في رفاهیة  - 

ال یتخذون  سیرینموأن ال. جزء من المجتمع األكبر المؤسساتوتدعم الرأي القائل بأن  ،المجتمع ككل

ة فحسب، بل یتخذون أیًضا أحكاًما بشأن ما إذا كان مؤسسال االقتصادي دورلرات التي تعكس تقییمهم لالقرا

ومن أبرز نماذج . عیةمجتملمسؤولیة الل تهامرتبطة بممارسال مؤسسةكون هناك فوائد أو تكالیف صافیة للتس

  .Carrollو نموذج  O’Brien و Quaziعن هذه المجموعة نموذج 

  

                                                           
1 https://www.un.org/ar/36188: (last visit: 20-02-2020).  
2  Liangrong Zu ,Corporate Social Responsibility, Corporate Restructuring and Firm’s Performance : 

Empirical Evidence from Chinese Enterprises, Springer Verlag Berlin Heidelberg, Germany, 2009,p.21. 
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  :O’Brien و Quaziنموذج - 1

صالحیته  ا، واختبر المجتمعیةنموذًجا ثنائي األبعاد للمسؤولیة  )O’Brien )2000 و Quazi كل من طور

ضیق إلى ( مؤسساتالبعدان هما مدى مسؤولیة ال. أسترالیا وبنغالدیش :تجریبیًا في سیاق ثقافتین مختلفتین 

أكدت ). المسؤولیة المجتمعیةتكلفة (ت مؤسساومجموعة من نتائج االلتزامات االجتماعیة لل ،)منظور أوسع

ذات طبیعة  المجتمعیةإلى أن المسؤولیة  توخلص .نتائج االختبار صحة النموذج ثنائي األبعاد في البیئتین

ن لها تأثیر سیرو فیها الموأن اختالف إعدادات األسواق التي یعمل  ،اعالمیقابلة للتطبیق  ثنائیة األبعاد و

  :المواليیظهر النموذج في الشكل . 1مؤسساتال سیريعلى التصورات األخالقیة لمفقط ضئیل 

 عیةجتممللمسؤولیة ال النموذج الثنائي: )30(الشكل رقم 

   

 

 

  

  

 

 

 

Source : Liangrong Zu ,Corporate Social Responsibility, Corporate Restructuring and 

Firm’s Performance : Empirical Evidence from Chinese Enterprises, Springer Verlag Berlin 

Heidelberg, Germany, 2009, p.22. 

 :النموذج المقترح له أربعة أرباع متمیزة على النحو التالي

عیة التي ال یوجد فیها نظر لمجتمیمثل هذا الربع وجهة النظر الكالسیكیة للمسؤولیة ا: النظرة الكالسیكیة -

 .ة ال تحقق أي فائدة حقیقیةلمؤسسلفة صافیة لتكعیة مجتمظیم الربح ، وتعتبر المسؤولیة الإلى ما وراء تع

ن أب، لكنه یقبل عیةمجتمنظر ضیقة للمسؤولیة ال یمثل هذا الربع وجهة :النظرة االجتماعیة واالقتصادیة -

ة من حیث بناء عالقات جیدة مع مؤسسعیة سیؤدي إلى منفعة صافیة للمجتماعتماد قدر من المسؤولیة ال

 سیرینلو كان لدى المو جتمعیة حتى ملسیاق ، یمكن تبریر المسؤولیة الفي هذا ا .مثال العمالء والموردین

                                                           
1 Liangrong Zu , Op-Cit, pp.22-32. 

الفوائد المحتملة : فائدة المسؤولیة االجتماعیة

 مصدر اھتمام رئیسيلعمل االجتماعي ل

مسؤولیة اجتماعیة  

تورید السلع : ضیقة

والخدمات وتحقیق 

قدر من  أقصى

األرباح في إطار 

 التنظیم

 :مسؤولیة االجتماعیةتكالیف 

 تكلفة العمل االجتماعي لألعمال في المدى القصیر
 ھو االعتبار الرئیسي

 مسؤولیة اجتماعیة

  :واسعة

خدمة توقعات 

المجتمع على نطاق 

 أوسع من التنظیم

الحدیثةالنظرة  النظرة االجتماعیة  

 االقتصادیة

النظرة  النظرة الخیریة

 الكالسیكیة
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خدمة الطلب و تعظیم الربح إلى وجهة نظر ضیقة، یمكن للمؤسسة من خاللها أن تؤدي في وقت واحد 

  .االجتماعي

كة أوسع من توفر طریقة العرض الحدیثة منظورًا تحافظ فیه المؤسسة على عالقتها مع شب :النظرة الحدیثة -

تنبع الطویل و القصیر على المدى صافیة  أرباح ، وتؤكد على تحقیقتتمثل في أصحاب المصلحة المجتمع

 .جتماعًیاالة من إجراءات مسؤو 

عیة التي توافق فیها المؤسسة على المشاركة مجتملربع رؤیة أوسع للمسؤولیة الهذا ایصور : النظرة خیریة -

وهذا نتیجة وجود األخالق وتحرك مشاعر اإلیثار . عتبر تكلفة صافیةها تأن في األنشطة الخیریة بالرغم من

 . لفعل بعض الخیر للمجتمع

  :Carrollنموذج  - 2

لها أبعاد  المجتمعیة إلى أن المسؤولیة )1991،  1983،  1979(في مختلف مؤلفاته  Carrollیشیر 

المجتمعیة الذي صممه هرم المسؤولیة یصور . ة وأخالقیة وتقدیریة ألداء العملاقتصادیة وقانونی: مختلفة

ح أن العمل ، كما وضّ األبعاد األخرىرتكز علیه تاألساس الذي لیكون قاعدة في الالبعد االقتصادي  كارول

یتعین على "أنه ذكر  حین . یجب أال یكون بطریقة متسلسلة ولكن یجب الوفاء بكل األبعاد في نفس الوقت

 ."وأن تكون مواطنًا صالحًا   خالقتتمتع باألأن و ق القانون ، تطبّ أن ، قیق ربحة أن تسعى جاهدة لتحالمؤسس

الث نماذج معترف بها تحلیًال مقارًنا لث )2008(  Géva أجرت، )Carroll )1999نموذج   نطالقا منا

  SchwartzوJones الدوائر المتقاطعة نموذج ،  )Carroll)1983 هرمالنموذج : لمسؤولیة المجتمعیة هي ل

)1971( CEDة للجنة التنمیة االقتصادیة یونموذج الدوائر المركز ، ) 2003(
یدل التحلیل المقارن لثالثة . 1 

 Geva، وبالتالي ، فإن  المجتمعیةنفس المصطلحات لكن بمعاني ومناهج مختلفة للمسؤولیة لنماذج مفاهیمیة 

وهي  .المجتمعیةحللت الفرق في البنیة المفاهیمیة  للنماذج الثالثة بناًء على طبیعة المسؤولیة  )2008(

  :موضحة في الشكل الموالي

  

  

 

  

  

                                                           
1 Aviva Geva, Three Models of Corporate Social Responsibility: Interrelationships between Theory, Research, 
and Practice, Business and Society Review,  Volume113, Issue1 , March 2008, p5. 
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 عیةجتمملیة الو للمسؤ الثالث ذج االنم: )31(الشكل رقم

  
Source: Aviva Geva, Three Models of Corporate Social Responsibility: Interrelationships 

between Theory, Research, and Practice, Business and Society Review,  Volume113, Issue1, 

March 2008, p. 5. 

أن تكون "فقط من حیث المصلحة الذاتیة الضیقة  مؤسسةیحدد نموذج الهرم الدور االقتصادي لل

أن "الدور االقتصادي نفسه مع  تعزیز مصلحة المجتمع نموذج الدوائر المركزیة یحدد ، في حین "مربحة

لمسؤولیات االقتصادیة لجتمعیة غیر االقتصادیة كتجاوز م، ویعتبر المسؤولیات ال"...علىتكون مربحة بناًء 

أي (ن الهرم ، الذي یقلل من أهمیة المسؤولیات االجتماعیة غیر االقتصادیة على النقیض م .األساسیة

، فان نموذج الدوائر المتقاطعة یسمح بوجود عالقات المتبادلة  بین المجاالت ) القانونیة واألخالقیة والخیریة

  .المختلفة للمسؤولیة

 نموذج أصحاب المصلحة : ثانیا

االجتماعي لیست مطورة بما فیه الكفایة  - النموذج االقتصاديالنظریات الموجودة تحت مظلة إن 

قیمة تضمن ح نموذج ألصحاب المصلحة إلنشاء وعلیه، تم اقترا. لمعالجة التغیرات االقتصادیة واالجتماعیة

       ت وأصحاب المصلحة العمل مًعا في الشبكات، إلنشاء منتجات وخدمات مبتكرةمؤسساكیف یمكن لل

ة في مؤسسلماهیة أصحاب المصلحة، ودور الهذا یوحي بفهم جدید . للقضایا المشتركة أو حلول مبتكرة

وتختلف عالقاتها مع  ،تتفاعل المؤسسة مع المجتمع بطرق عدیدة ومتنوعة .1شبكة أصحاب المصلحة فیها

                                                           
1
 Sybille Sachs, Edwin Rühli ,Stakeholders Matter A New Paradigm for Strategy in Society, Cambridge 

University Press, USA, 2011,p.8. 

 

  

 خیري

             قانوني  

 أخالقي

 اقتصادي

     خیري 

       أخالقي

              قانوني 

              اقتصادي
 اقتصادي

 قانوني
 أخالقي

 خیري

 الھرم  

الدوائر متحدة 

 المركز

 الدوائر المتقاطعة

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14678594/2008/113/1
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: هما مختلفتین نمجموعتی إلىتم تقسیم  أصحاب المصالح في المؤسسة . مختلف أصحاب المصلحة

 : أصحاب المصلحة في السوق، أصحاب المصلحة من غیر السوق

تصادیة االقمعامالت الیشاركون في  الذین مجموعاتالشخاص و األهم : أصحاب المصلحة في السوق - 1

      یطلق علیهم كذلك .نشاطها الرئیسي المتمثل في تزوید المجتمع بالسلع والخدماتب تقوم نحی مؤسسة،لل

  :یمكن تمثیلهم الجدول  الموالي. "أصحاب المصلحة األساسیین "

  أصحاب المصلحة في السوق: )04(الجدول رقم

  طبیعة القوة  طبیعة االهتمام  أصحاب المصلحة

 نوالموظف

  

 .ةمؤسسالحفاظ على عمل مستقر في ال-

 .الحصول على أجر عادل للعمل والمزایا المطلوبة-

  .العمل في بیئة آمنة ومریحة-

 .قوة االتحاد التفاوضیة -

 .إجراءات العمل أو اإلضرابات -

  .الدعایة -

 نوالمساهم

  

أرباح (على االستثمارات  الحصول على عائد مرضٍ  -

 .)األسهم

  .التقدیر في قیمة األسهم مع مرور الوقت -

ممارسة حقوق التصویت على أساس  -

 .ملكیة األسهم

ممارسة الحقوق لفحص سجالت  -

  .ة مؤسسال

 العمالء

  

القیمة والجودة مقابل : الحصول على تبادل عادل -

 .األموال التي تنفق

 .الحصول على منتجات آمنة وموثوقة -

 .تلقي معلومات دقیقة -

  .على التعبیر عن المخاوفرین قاد وكونیأن  -

 .المنافسین التحول إلى -

 .التي تكون منتجاتها المؤسساتمقاطعة  -

  .غیر مرضیة أو سیاساتها غیر مقبولة

 نوالمورد

  

 .لبضائععلى االعادیة  طلباتتلقي  -

 .استخدام القدرات بكفاءة -  .التسلیمدفع فور ال -

  .عامل أخالقیاالت -  .بناء عالقات مستقرة   -

رفض تلبیة الطلبات في حالة انتهاك  -

 .شروط العقد

  .تزوید المنافسین -

التجزئة  ارــــــــــــتج

 ار الجملةــــــــــوتج

  

الحصول على سلع ذات جودة عالیة في الوقت  -

 .المناسب بتكلفة معقولة

  .ولها قیمة عند المستهلكین موثوقة تقدیم منتجات -

الشراء من موردین آخرین إذا كانت  -

 .شروط العقد غیر مرضیة

التي تكون سلعها أو  مؤسساتمقاطعة ال -

  .سیاساتها غیر مرضیة

 .تلقي سداد القروض -  نوالدائن

  .تحصیل الدیون والفوائد -

الدعوة في القروض إذا لم یتم سداد  -

 .المدفوعات

استخدام السلطات القانونیة الستعادة  -

الممتلكات أو االستیالء علیها في حالة 

  .دفعات القروضتسدید تأخر 

Source: Lawrence, Anne T, Weber, James, business and society: stakeholders, ethics, public 

policy,15th  edition, McGraw-Hill Education, USA , 2017, p.16. 
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 ؛على معاملة فریدة أو تبادل ثنائي االتجاهتعتمد كل عالقة فإن ألصحاب المصلحة في السوق،  بالنسبة

یساهم الموظفون بمهاراتهم و  ،في المقابل على أرباح ایحصلو ل مؤسساتفي ال أموالهم یستثمر المساهمون

، یوفر الموردون الماديفي مقابل الدفع و  .وتحقیق الذات ومعارفهم مقابل األجور والمزایا والتطویر المهني

یشارك تجار الجملة والموزعون وتجار التجزئة في و  ،المواد الخام والطاقة والخدمات والمدخالت األخرى

تحتاج كما . حیث یقومون بنقل المنتج من المصنع إلى منافذ البیع للعمالء مؤسسةمع المعامالت السوق 

  .اأو خدماته اإلى العمالء الذین یرغبون في شراء منتجاته مؤسساتجمیع ال

ال یشاركون في التبادل االقتصادي  هم أشخاص ومجموعات :أصحاب المصلحة من غیر السوق - 2

ت، ومستویات مختلفة إال أنهم یتأثرون أو یؤثرون على أعمالها، بما في ذلك المجتمعا ،ةمؤسسالمباشر مع ال

، والجماعات النشطة والمنظمات غیر الحكومیة، اإلعالم، ومجموعات دعم األعمال والجمهور من الحكومات

لكن یتم ، و حة، ألنها لیست مجموعة اجتماعیةال تعتبر بیئة الطبیعیة عموًما من أصحاب المصل. العام

یمكن تمثیل هذه  .حمایة البیئةالداعین ل ة من خارج السوق من قبل الناشطینتمثیلها في أصحاب المصلح

 :المجموعة من أصحاب المصلحة في الجدول الموالي
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  أصحاب المصلحة من غیر السوق:  )05(الجدول رقم

  التأثیرقوة   طبیعة االهتمام  أصحاب المصلحة

 مجتمعاتال

  

 .ةمؤسستوظیف السكان المحلیین في ال-

 .ضمان حمایة البیئة المحلیة -

  .المحلیة تحقیق التنمیة -

 .رفض تقدیم ائتمان إضافي -

 .إصدار أو تقیید تراخیص التشغیل والتصاریح -

    ة مؤسسالضغط على الحكومة لتنظیم سیاسات ال -

  .أو أسالیب استخدام األراضي والتخلص من النفایات

غیر  منظماتال

 حكومیةال

  

ة وسیاساتها مؤسسمراقبة إجراءات ال-

لضمان توافقها مع المعاییر القانونیة 

 .واألخالقیة

  تعزیز التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة-

اإلعالن عن  عندالحصول على دعم شعبي واسع  -

 .قضایا تخص المؤسسة

 .ةمؤسسممارسة الضغط على الحكومة لتنظیم ال -

  

دعم  مجموعات

مثل (ل األعما

الجمعیات 

  )التجاریة

توفیر البحوث والمعلومات التي تساعد  -

أنشطتها ة أو الصناعة على أداء مؤسسال

  .في بیئة متغیرة

ة في مؤسسم موظفیها ومواردها لمساعدة الاستخدا -

 .المساعي التجاریة وجهود التطویر

إلى جانب " يالجماع"تقدیم الدعم القانوني أو السیاسي  -

  .ة توفیره لنفسهامؤسسللالدعم الذي یمكن 

 الحكومات

  

 .تعزیز التنمیة االقتصادیة -

 .تشجیع التحسینات االجتماعیة -

  .زیادة اإلیرادات من خالل الضرائب -

 .اعتماد اللوائح والقوانین -

 .إصدار التراخیص والتصاریح -

  .السماح أو عدم السماح بالنشاط التجاري -

 الناس عامة

  

 .حمایة القیم االجتماعیة -

 .تقلیل المخاطر -

 .تحقیق الرخاء للمجتمع -

  .تلقي االتصاالت عادلة وصادقة -

 .التواصل مع أصحاب المصلحة اآلخرین -

 .الضغط على الحكومة  -

  .مؤسسات والتأثیر في سمعتهاال إشادةإدانة أو  -

 .معینتنافس إلى حد ال-  نوالمنافس

التعاون في مجال الصناعة أو إمكانیة  -

 .القضایا المجتمعیة

  .بحث عن عمالء جددال -

الضغط على الحكومة من أجل سیاسات المنافسة  -

 .العادلة

  .ات التي تتنافس بشكل غیر عادلمؤسسمقاضاة ال -

Source: Lawrence, Anne T, Weber, James, Op-Cit, p.18. 

باإلحباط بسبب  أحسواتم تطویر نموذج أصحاب المصلحة بشكل رئیسي من قبل علماء اإلدارة الذین 

حل مشكلة القیاس حیث ساعد هذا النموذج في  .التطبیق العملي للنماذج النظریة السابقة القدرة على عدم

 معضهبنسبة للبا مووظائفه موتحدید مواقعه ،أكثرضیق من خالل تحدید الجهات الفاعلة بشكل  ،واالختبار

عالوة على . مصالحالتحدید واضح من حیث  أسلوبرمة ولدیه اص جد النموذج مواصفاتكما أن . البعض

بالفعل هذه العالقات وتحتفظ بسجالت تدیر ، ات، سواء عن قصد أو عن غیر قصدمؤسسفإن معظم ال ؛ذلك

  .مقارنة بالنماذج السابقةلذلك، یعد جمع البیانات وتحلیلها أقل تعقیًدا . لمعامالتها
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    ”Triple Bottom Line“ "النتیجة الثالثیة"نموذج : ثالثا

مكاسب التحقیق نحو السعي  طریق عن تجربح المستدام ال ینالات في العقود األخیرة أن مؤسسأدركت ال

إطار واسع من  ضمنلمساهمین من خالل العمل لأفضل ، بل یمكن تحقیق النمو المستدام وقیمة  فقطمالیة 

تنطوي على تفاعل  القیم واألهداف المشتركة التيضمن  ،الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة واألخالقیة

 قتصادیةاال لجوانبالنموذج  الذي یدمج ا یطلق على .ةلحأصحاب المص ة ومؤسسمستمر بین ال

 ".النتیجة الثالثیة " اسم ة بالنمو والربحیة المستدامةمؤسسالتزام ال ضمنجتماعیة والبیئیة واال

 -في أواخر التسعینیات من القرن الماضي John Elkingtonصاغه الذي - " النتیجة الثالثیة" نموذج أصبح

بشكل متزاید في اإلدارة واالستثمار والمنظمات غیر الحكومیة على مدار السنوات القلیلة الماضیة،  یطبق

   .العالم في جمیع أنحاءمعترف به  لیصبح انتشرو 

والتنمیة المستدامة، تتمثل  المجتمعیةاستناًدا إلى نتائج دراسة استقصائیة للخبراء الدولیین في المسؤولیة 

ة أو صحتها في نهایة المطاف ال یمكن وال ینبغي قیاسه فقط من الناحیة مؤسسنجاح ال فكرة النموذج في أن

یحمل النموذج مجموعة . ، ولكن أیًضا من خالل أدائها االجتماعي واألخالقي والبیئيفحسباالقتصادیة 

، ویساهم في )معيوالمجت(واسعة من المعاییر والقیم االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة لقیاس النجاح التنظیمي 

كما أنه . قتصاديالجتماعي باإلضافة إلى األداء االتوسیع إطار اإلبالغ التقلیدي لیراعي األداء البیئي وا

 .عن طریق قیاس تأثیر أنشطة المؤسسة على العالمبالتحدید ) االستدامة(یجسد جوهر التنمیة المستدامة 

ة، بما في ذلك ربحیتها وقیمة المساهمین مؤسسقیمة ال اإلیجابي زیادة في" النتیجة الثالثیة"یعكس نموذج 

العالقات المتبادلة بین األبعاد االقتصادیة  المواليیوضح الشكل . 1ورأس مالها االجتماعي والبشري والبیئي

حیث تتماشى  - هي طریقة جدیدة لقیاس النتائج  "النتیجة الثالثیة"واالجتماعیة والبیئیة، ویكشف حقیقة أن 

للحصول على فهم أفضل لمفهوم  - بطریقة واضحة  -جنًبا إلى جنب مع األداء البیئي واالجتماعي األرباح 

 .ولویة لبعد على اآلخراأل إعطاءاالستدامة دون 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Liangrong Zu ,Op-Cit, pp.28-29. 
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 الثالثیة ةنموذج القاعد: )32(الشكل رقم

  

  

  

 

 

  

  

Source : Liangrong Zu, Op-Cit , p.30. 

 ، وال یمكن تقلیل "البیئي" و "االجتماعي" متداخل مع البعدین "ياالقتصاد"یتضح من الشكل أن البعد 

رض النموذج أن التركیز المستمر على العوائد تأيٍّ من األبعاد على حساب البعد اآلخر، وقد اف قیمة

اكتسب من ناحیة أخرى ، . من األداء البیئي واالجتماعي هو أفضل طریق لتحقیق االستدامة قتصادیةاال

حیث . المجتمعیةولیة أصحاب المصلحة للمسؤ  بنموذج هربط بعدالثقة المزید من  "النتیجة الثالثیة"نموذج 

إلیجاد طریقهم إلى مستقبل مستدام ومربح في  مؤسساتالفي یقدم طریقة مبتكرة للمدیرین التنفیذیین أصبح 

  .المساءلة البیئیة واالجتماعیةعصر مليء ب

  عیةجتملمیم المسؤولیة االمعاییر والمواصفات الدولیة لتقی: الرابع المطلب

 وتساهمت، مؤسساا الطبقهعیة التي تمجتملتقییم برامج المسؤولیة ال سستخدم معاییر ومواصفات القیاتُ 

مثل العمالء  ،ثقة المتعاملین في زیادةوالمواصفات الشهادات التي تتحصل علیها عند تطبیق المعاییر 

  :هذه المعاییر نجد أهم، ومن من أصحاب المصلحةوالموردین وغیرهم 

  OHSAS 18001مواصفات الصحة والسالمة المهنیة : أوال

من قبل مجموعة مواصفات التقییم المعترف بها دولًیا ألنظمة إدارة الصحة والسالمة المهنیة تم تطویر 

 OHSAS 18001تم تصمیم نظام . الدولیة وهیئات إصدار الشهاداتفي المعاییر من الهیئات التجاریة الرائدة 

على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالصحة  مؤسساتال ساعدوی، ISO 14001و  ISO 9001لیكون متوافًقا مع 

 .والسالمة بطریقة فعالة

 

                                  اقتصادي

                       

                                     

 اجتماعي                               

  االستدامة

 

 بیئي
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من خالل توفیر إطار یسمح  ،بیئة عمل آمنة وصحیةتحقیق یشجع نظام الصحة والسالمة المهنیة على 

ة بتحدید ومراقبة مخاطر الصحة والسالمة الخاصة بها باستمرار، وتقلیل احتمال وقوع الحوادث، ؤسسللم

 .1عدة في االمتثال التشریعي وتحسین األداء العاموالمسا

 ISO 26000المواصفات اإلرشادیة للمسؤولیة االجتماعیة : ثانیا

. إلى مساعدة المؤسسات على المساهمة في التنمیة المستدامة ISO 26000یهدف المعیار الدولي 

، مع االعتراف بأن االمتثال للقانون هو واجب أساسي ثال القانونيوتشجیعها على القیام بأنشطة تتجاوز االمت

  .عیةمجتموجزء أساسي من مسؤولیتها ال مؤسسةألي 

. نظام إدارة مخصص ألغراض التصدیق أو االستخدام التنظیمي أو التعاقدي ISO 26000ال یعتبر معیار 

مه كجزء من أنشطة كن استخداعیة ویمالمجتمبل یهدف إلى تزوید المؤسسات بالتوجیهات المتعلقة بالمسؤولیة 

 .معاییر وطنیة أكثر تحدیدًا أو تطلبًا أو من نوع مختلف نفیذ، دون منع تالسیاسة العامة

 :   المحددة وفق هذا المعیار على مجتمعیةتشمل مبادئ المسؤولیة ال

              احترام أصحاب المصلحة؛ -السلوك األخالقي؛        - الشفافیة ؛      -المساءلة ؛        - 

 .احترام حقوق اإلنسان -احترام قواعد السلوك الدولیة ؛    - احترام سیادة القانون،    - 

كل من الحوكمة التنظیمیة، حقوق  المحددة في المعیار مجتمعیةاألساسیة للمسؤولیة ال اضیعتشمل المو 

تحقیق تهلك والمشاركة المجتمعیة و اإلنسان، ممارسات العمل، البیئة، ممارسات التشغیل العادلة، قضایا المس

 . 2التنمیة

 ISO 9000سلسلة معاییر إدارة الجودة : ثالثا

وبالتالي ما یجب أن تفعله المؤسسة للوفاء . بشكل أساسي بإدارة الجودة ISO 9000تهتم سلسلة 

 . مستمر لألداءالتحسین البمتطلبات الجودة للعمیل وتعزیز رضاه من خالل 

المعیار الوحید  ووه ،نظام إدارة الجودةمعیار  ISO 9001، تحدد المواصفة القیاسیة بشكل أكثر تحدیًدا

ة، كبیرة ؤسسیمكن استخدامه من قبل أي م). رغم أن هذا لیس مطلًبا(في السلسلة الذي یمكن التصدیق علیه 

الجودة بما یعتمد هذا المعیار على عدد من مبادئ إدارة . كانت أم صغیرة، بغض النظر عن مجال نشاطها

یتم شرح هذه المبادئ بمزید من التفصیل في . ،  والتحسین المستمرالعمالءرضا ي ذلك التركیز القوي على ف

على ضمان حصول العمالء على منتجات وخدمات  ISO 9001یساعد استخدام . ISOمبادئ إدارة الجودة 

                                                           
1Wayne Visser, Dirk Matten, Manfred Pohl ,Nick Tolhurst: the a to z of corporate social responsibility revised 
and updated edition, Wiley Publication, UK, 2010, pp.303-304. 
2 https://www.iso.org/standard/42546.html  (last visit : 25-02-2020). 
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ألنظمة اإلدارة  ISO14001تم تصمیم  .ملمتسقة وذات نوعیة جیدة ، والتي بدورها تجلب العدید من مزایا الع

 ISO 9001.1البیئیة أدناه لیكون متوافًقا مع  

 ISO 14000 نظام اإلدارة البیئیة  : رابعا

 :ISO 14001أكثر أنواع أنظمة إدارة البیئة شیوًعا هو نظام اإلدارة البیئیة الذي تم تطویره وفًقا للمواصفة 

  .2015مرة أخرى في  تم مراجعته ونشرهو ، 2004في 

ذلك الجزء من نظام اإلدارة الشامل للمؤسسة التي  ابأنه "نظام اإلدارة البیئیة" ISO14000المواصفة ُتعّرف 

تشمل الهیكل التنظیمي وأنشطة التخطیط والمسؤولیات والممارسات واإلجراءات والعملیات والموارد الالزمة 

  .البیئي ، بما في ذلك االمتثال القانوني األفضل واألكثر اتساًقاتحسین األداء و لتطویر السیاسة البیئیة 

 :وهي موضحة في القائمة التالیة. جوانب مختلفة من اإلدارة البیئیة ISO 14000تعكس سلسلة معاییر 

 .14004،  14002،  14001: نظم اإلدارة البیئیة• 

 19011: التدقیق البیئي• 

 .14025،  14024،  14023،  14022،  14021،  14020: الملصقات البیئیة• 

 .14043،  14042،  14041،  14040: تقییم دورة الحیاة•  

 .140312: تقییم األداء البیئي• 

   SA 8000 نظام المساءلة االجتماعیة: خامسا

 بحضور ممثلین عنوعقد مجلس استشاري دولي ، )SAI(تم تأسیس هیئة المساءلة االجتماعیة الدولیة 

خبراء للمشاركة في وضع معاییر وأنظمة لمعالجة حقوق العمال في عام و أصحاب المصلحة المتعددین 

ن و تعاون ممثلو النقابات العمالیة ومنظمات حقوق اإلنسان واألكادیمیات وتجار التجزئة والمصنعكما  .1997

على شهادات التصدیق، ة لالمنظمات المانحن، باإلضافة إلى شركات االستشارات والمحاسبة و و والمقاول

، كأداة  2001 سنةوُنقح  1997 سنةفي أواخر الذي تم إصداره بعد توافق اآلراء، . SA 8000معیار  تطویر

 . إنسانیةأكثر عمل أماكن الحصول على موثوقة وشاملة وفعالة لضمان 

یستند إلى معاییر العمل الدولیة التفاقیات منظمة العمل  ،هو معیار شهادة قابل للمراجعة SA 8000نظام 

یتوفر معیار . واتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل، ان لألمم المتحدةالدولیة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنس

SA 8000 حول القیاسیة هعناصر وتتمحور . عبر االنترنیت للتنزیل بلغات متعددة:  

                                                           
1 https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html (last visit : 01-03-2020). 
2 Wayne Visser, Dirk Matten, Manfred Pohl ,Nick Tolhurst, Op-Cit, pp.250-251. 
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؛ عمل القصري؛ الصحة والسالمة؛ حریة تكوین الجمعیات والحق في المفاوضة الجماعیة؛ األطفالتشغیل   -

 .1تعویضات؛ أنظمة اإلدارةأنظمة الانضباط؛ ساعات العمل؛  تمییز؛ 

بعد أن تطرقنا في هذا المبحث إلى أهم المفاهیم المتعلقة بالمسؤولیة المجتمعیة، خصصنا المبحث الموالي 

  . عرض وتحلیل أهم ما جاء في أدبیات األعمال عن العالقة بین المسؤولیة المجتمعیة و المیزة التنافسیةل

  المسؤولیة المجتمعیة والمیزة التنافسیة: المبحث الثاني

 ارتأینا ،لتحقیق ذلك. تنافسیةالیزة مبین المسؤولیة المجتمعیة وال العالقة برازخصصنا هذا المبحث إل

وتحویلها من   استغالل المسؤولیة المجتمعیة كیفیةاألول المطلب تناول  طالب أساسیة،م أربعةإلى ه تقسیم

المسؤولیة المجتمعیة  على القدرة  كیفیة تأثیر انيالمطلب الث وتناول . إستراتیجیة  هجومیة إلىدفاع وسیلة لل

ا مأ،  تنافسیة كإستراتیجیة مكانیة تطبیق المسؤولیة المجتمعیة إوتناول المطلب الثالث  التنافسیة للمؤسسة ،

 .وقیادة التكلفة المنتجات تمایزعلى  المجتمعیةالمسؤولیة  ؤثرتكیف  نا فیهاألخیر فقد تناول المطلب

  "الهجوم إلىالتحول من الدفاع "المسؤولیة المجتمعیة : األول المطلب

لكوارث الطبیعیة أو مقاطعة اعلى ت في المبادرات االجتماعیة كرد فعل مؤسساغالًبا ما تنخرط ال

 لكن. األخرىالتي تحدث في المؤسسات زمات بسبب األالمستهلكین أو ضغوط المنظمات غیر الحكومیة أو 

ستكون مختلفة عن  التي تتبناها المؤسسات كردة فعل لمجتمعیةمبادرات المسؤولیة الالمستهلكین نظرة 

یما ففي الدور الدفاعي والهجومي للمسؤولیة المجتمعیة  تفصیلالیمكن . لهذه المؤسسات المبادرات االستباقیة

   :یلي

 الدور الدفاعي للمسؤولیة المجتمعة: أوال

تساهم في تحسین و التقدم االجتماعي  تحقیق تهدف إلى المجتمعیةالیوم أن المسؤولیة  المسیروندرك ی

بصدق أن یتوقعون ال م ، لكنهأعمالهملحفاظ على ل ةبناء النیة حسنون حاولیقد . ة المؤسسة وسمعتهاصور 

والصحة والتعلیم ومخلفات  المشاكل االجتماعیة الرئیسیة مثل الجوع والفقرالكثیر من مساهماتهم ستحل 

تها الكاملة إلیجاد حلول قدرا لوضععلى استعداد أیًضا مؤسسة یجب أن تكون العلیه، . الكوارث الطبیعیة

 على سبیل المثال،  .2المشكلة في خلقعالقة  مؤسسةللمشكالت االجتماعیة وتنفیذها، حتى إذا لم یكن لل

عالمیة،  هو جائحةبل   دولة معینةلیس قضیة  2019الذي ظهر في الصین في نهایة عام  فیروس كورونا

                                                           
1 Wayne Visser, Dirk Matten, Manfred Pohl ,Nick Tolhurst, Op-Cit, pp.350-351. 
2 Gh. Militaru, S. Ionescu, The Competitive Advantage Of Corporate Social Responsibility, U.P.B. Sci. Bull., 
Series D, Vol. 68, No. 2, Romania, 2006, p.92. 
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أن تساهم في  تستطیع المؤسسات من خاللهاإجراءات یه یستوجب اتخاذ المشاركة في القضاء عللكن إمكانیة 

العدید من تطویر وتنفیذ یسمح لها ب، واسععلى نطاق  ااجتماعی اتأثیر وأن تحدث  علیهالقضاء السیطرة و 

 .خاصة فیما یتعلق ببناء السمعة سریعةو حلول مستدامة 

ت أسباب للمشاركة، سواء كانت مدفوعة بالسمعة امؤسسالقضایا االجتماعیة حیث یكون لدى ال مثل هذهفي 

خطر خارجي یجب إدارته بأقل  - على أنها ثغرة  المجتمعیةات إلى المسؤولیة مؤسستنظر ال ،أو الربح

 .م أو التمایز التنافسيفرصة للتأثیر االجتماعي القیّ لتحقیق  –استثمار ممكن 

 الدور الهجومي للمسؤولیة المجتمعیة: ثانیا

ن ، وأن المبادرات یلمستهلكبالنسبة ل بالغ األهمیة) االستباقیة مقابل التفاعلیة(توقیت المبادرة  یعتبر

 .إلى تحسین معتقدات المستهلكین ومواقفهم ونوایاهم تؤدياالستباقیة المالئمة هي فقط التي 

على . لیة المجتمعیةفي تطبیق أنشطة المسؤو  ایً هجوم دورا تمؤسساالدفاع ، قد تلعب الدور بدًال من لعب ف

تتجاوز الرقم الكربون من عملیاتها بنسبة  تقلیل انبعاثأن تعمل المؤسسات الصناعیة على سبیل المثال ، 

  .المتفق علیه عالمیا

الملیارات من الدوالرات في العالم كل عام على مبادرات األعمال المؤسسات نفق تُ ، في وقتنا الحالي 

. ةمؤسسالعام لل هدفمن ال اإلنقاصون د یكون هذه الملیارتإنفاق  ولكن . المجتمعیةالخیریة والمسؤولیة 

خالل بناء سمعة مستدامة تفوق من  ال تقدر بثمنمكافآت  هذا اإلنفاق اختارتات التي مؤسستحصد البحیث 

 .نتائج أكثر قوة بتكلفة أقلوبالتالي فإنها تحقق منافسیها، 

یمكن أن و ة ولكنها ال تستطیع حمایتها ؛ مؤسسالهجومیة سمعة ال المسؤولیة المجتمعیةیمكن أن تمیز 

كالهما ضروري وبالتالي ف .ولكنها ال تستطیع تمییزها المؤسسة تحمي سمعةأن الدفاعیة  المسؤولیة المجتمعیة

وصول تتطلب التزاًما مرّكًزا لل المجتمعیةأن المسؤولیة  المواليیوضح الشكل . 1للنجاح في مناخ األعمال الیوم

 .إلى هدف اجتماعي یتجاوز التوقعات المجتمعیة

 

 

 

 

  

                                                           
1 Gesa Gordon Astrid Nelke, Op-Cit, p.94. 
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 الدور الدفاعي والهجومي للمسؤولیة المجتمعیة: )33(الشكل رقم

  
Source: Gesa Gordon Astrid Nelke ,CSR und Nachhaltige Innovation:Zukunftsfähigkeit 
durch soziale,ökonomische und ökologische Innovationen , Springer Gabler, Germany, 2017, 
P .28  

جتماعیة غیر منسقة وتدریجیة االستثمارات من اال ة یمكن أن تحقق الكثیرمؤسسنالحظ في الشكل أن ال

، یمكن أن یخلق االستثمار المركز تأثیًرا كبیًرا ومع ذلك. )أ(أو سیاقها التنافسي وال ترى فائدة تذكر لسمعتها 

ة تحقیق مكاسب مؤسسفي الحالة الدفاعیة ، یمكن لل )ب( منافسیهانفسها عن  من تمییز ةمؤسسال یمّكن

، ولكن هذه  )ج(قصیرة المدى بشكل ملحوظ من خالل إظهار أنها یمكن أن تأخذ القضیة على محمل الجد 

  ).د(ة من التوقعات االجتماعیة مؤسسبمجرد أن تقترب الترتفع  المكاسب

  یة المجتمعیة والقدرة التنافسیةالمسؤول: الثاني المطلب

السلع  إنتاجعلى قدرة المؤسسة  على أنهاالفصل الثاني  في لمؤسسةللقدرة التنافسیة ا إلىتطرقنا 

. ضد المنافسةعن نفسها دفاع لالمؤسسة لأداة  وبأنها. یقدرها العمالء في السوق ةقیموالخدمات التي تخلق 

           Ambastha التنافسیة، اقترح  بالقدرةبعد تحلیل العدید من التعریفات واألطر واالقتراحات التي تتعلق و 

 1:هي أنه یمكن تجمیعها في خمسة أبعاد رئیسیة )Momaya  )2004 و

 تعزیز السمعة والعالمة التجاریة؛ 

  ؛اإلنتاجیةرفع الكفاءة 

 ؛تحسین األداء المالي 

                                                           
1

 Čedomir Ljubojevic, Gordana Ljubojevic , Nina Maksimovic, Social Responsibility And Competitive 
Advantage Of The Companies In Serbia ,Managing Transformation With Creativity Proceeding Of 13 Th 
Management International Conference Budapest, Hungary, 22-24 November 2012, p.561. 
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  العمیل؛زیادة المبیعات ووالء  

  الجودة وااللتزام التنظیميزیادة.  

سنناقش في هذا المطلب درجة تأثیر المسؤولیة المجتمعیة على القدرة التنافسیة للمؤسسة بالتركیز على هذه 

  .الخمسة األبعاد

  المسؤولیة المجتمعیة وسمعة المؤسسة: أوال

في أنشطة المؤسسات مشاركة الرئیسي ل والقدرات أن سببالموارد القائمة على نظریة الكشفت أبحاث 

الحصول على الدعم من بهذه األنشطة تسمح . الجیدةفي بناء السمعة  مساهمتهاهو  المجتمعةالمسؤولیة 

تحقیق والء العمالء وجذب االستثمار والتعاون مع الشركاء و  الحصول على أصحاب المصلحة من خالل

 عززالتي ت ةمؤسسموارد ال المجتمعیةوبالتالي ، تمثل المسؤولیة  .یة المواتیةإعالمتغطیة و  یةشرعیة مجتمع

زید یال  الذي )...، شراء المنتجات والخدمات ، والوالء االستثمار (  السلوك اإلیجابي ألصحاب المصلحة

  .وضعها التنافسي النسبيمن  أیًضاحسن یة ولكن مؤسسالقیمة السوقیة للمن فقط 

جتمعیة له تأثیر كبیر على صورة العالمة التجاریة لمإلى أن إدراك المسؤولیة ا Fonseca  )(2010یشیر 

المسؤولیة للمؤسسات التي تطبق  على میل المستهلكین إلى شراء السلع ذات العالمات التجاریةو ،  للمؤسسة

، التي بدأتها ةالمجتمعیأن التركیز المتزاید على المعلومات العامة حول أنشطة المسؤولیة و . جتمعیةلما

  Vilanova اقترحو  .المستهلكین المحتملینلدى  رتباك االشكوك و ال، یقلل من هاودوافعها لالنخراط فی المؤسسة

من الصورة والسمعة جزء من  أن كال منتائج دراساتهأظهرت حیث  وجود صلة بین االثنین،  )2009( وآخرون

ویر وتثبیت والقدرة التنافسیة ، ویعمالن كمحرك أساسي إلطالق وتط المجتمعیةاإلطار الذي یربط المسؤولیة 

تعمل السمعة كمحرك أساسي لتنفیذ المسؤولیة حیث . نفسهاؤسسة في الم المجتمعیةالمسؤولیة  إستراتیجیة

وكذلك باعتبارها  .بها وتقدیرها كأصول غیر ملموسة ، مع األخذ في االعتبار أنه یتم االعتراف المجتمعیة

في عالوة على ذلك، تخلق السمعة والصورة فرًصا لالبتكار . الرئیسیة في إدارة المخاطر األسالیبدة من واح

بصرف النظر عن كونها . ة وصورتها وهویتهامؤسس، التي بدورها تولد سمعة المؤسسةالعالمة التجاریة لل

 .1مؤسسةالعملیات في ال السمعة محرًكا لتشغیلأصبحت ،  المجتمعیةالمسؤولیة الرئیسي لزرع  المبدأ

 

 

                                                           
1
 Čedomir Ljubojevic et al , Op-Cit ,pp.560-562. 
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  اإلنتاجیةزیادة الكفاءة : ثانیا

عندما فقد المنافسون األكثر كفاءًة  شكل فعالبنجاحها " رفع تكالیف المنافسین"لقد أثبتت استراتیجیات 

 ابیئی  اق نظامبتط طرف المؤسسات التيمن  طضغو وذلك نتیجة تعرضهم ل،  "میزة التكلفة"من حیث التكلفة 

في حمایة  المؤسساتن مشاركة أل. نهم االلتزام به بالفعل من االستفادة من المیزة التنافسیةیمكّ ، أكثر حدة 

بشكل خاص من خالل رغبة المجتمع في الحفاظ  متتم مكافأتهیدة بشكل موضوعي للعالم بأسره، و البیئة مف

 . على البیئة

من خالل وذلك  ،المال السمعةبناء رأس عن طریق یمكن زیادة تكالیف المنافسین، بشكل أعم، 

تزاید القلق بشأن اآلثار البیئیة المرتبطة بدورة حیاة عالوة على ذلك، فإن . االستجابة االجتماعیة المتفوقة

من خالل التجمیع الجزئي والفرعي المطلوب . المنتج ساهم في إعادة المنتج في نهایة عمره إلى الصدارة

الذي ساهم بشكل كبیر في زیادة  األمرتدویر المختلفة بأقل التكالیف، لعملیات إعادة االستخدام وٕاعادة ال

قد یؤدي في الواقع إلى  المجتمعةذلك ، فإن عدم التعامل مع المسؤولیة باإلضافة إلى  .اإلنتاجیةالكفاءة 

تتحمل  األنه، على عدم الكفاءة  اتبمثابة عالم یمكن اعتبار التلوث أو التكنولوجیا القدیمة: تكالیف إضافیة

في الوقت نفسه، یمكن أن تؤدي التكنولوجیا الصدیقة . لمنتجلردیئة منخفضة أو جودة تكالیف عالیة وٕانتاجیة 

 .1للبیئة إلى زیادة إنتاجیة الموارد من حیث خفض تكالیف التشغیل

 مؤسسةتعزیز األداء المالي لل :ثالثا

 المجتمعیةإلى استنتاج مفاده أن هناك عالقة إیجابیة بین المسؤولیة  )2012(وآخرون  Marinتوصل 

ُقدمت أدلة كثیرة على وجود و  .تأثیر إیجابي على القدرة التنافسیة أیًضا، وأن هذه العالقة لها واألداء المالي

واألداء المالي، على الرغم من أن الفكر االقتصادي  مؤسساتعالقة إیجابیة كبیرة بین األداء االجتماعي لل

المشاركة  أنعلى اعتبار  :فترض وجود عالقة سلبیة بین االثنینتالتقلیدي، وخاصة نظریة الوكالة، 

هذه الحجة لیست ثابتة لكن . مقابلفي الفوائد لها بالضرورة ، وال توجد تكالیف  المؤسسة لتحمّ االجتماعیة 

االستثمار في األصول غیر بأن  ترىقائمة على الموارد، والتي  النظریةخاصة في  ،في نظریات أخرى

وقد حیر النقاد  وحتى العدید من المدافعین عن . 2خلق میزة تنافسیةیالملموسة، شرط جودتها وكمیتها، 

رحت لقد طُ . ، من قوة واستمرار هذه النتائج عبر دراسات تجریبیة واسعة ومتنوعةالمجتمعیةالمسؤولیة 

                                                           
1  Christina Keinert. Corporate Social Responsibility as an International Strategy. Physica-Verlag 
A Springer Company, Germany, 2008, p.100.   
2 Longios Marin, Alicia Rubio, Salvador Ruiz De Maya, Competitiveness As A Strategic Outcome Of Corporate 
Social Responsibility, Corporate Social Responsibility And Environmental Management, Wiley Press Room, Issue 
6 Volume 19, 2012.p.367. 
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ة قد یشكل في الواقع محدًدا خارجًیا لألداء المالي واالجتماعي، المؤسسسیرات، تشمل في الواقع أن حجم تف

   السبب وراء هذه النظریة هو أن معظم الدراسات اقتصرت على. وبالتالي یعمل كمشرف للعالقة بین االثنین

، التي سیحسب حجمها تحسینات في األداء المالي واالجتماعي، من خالل تولید الكبیرة للغایةالمؤسسات 

جذب و  رویجیةزیادة الفرص التو وفورات الحجم الصافي، وسیطرة أكبر على مجموعات أصحاب المصلحة  

ة كانت مؤسسالدراسات التي تتحكم في حجم الحتى إذا كان هذا یبدو معقوًال، فإن . موظفینالأفضل واستبقاء 

ال یزال هناك ألنه  –ربك العالقة بین األداء االجتماعي واألداء المالي الثابت یحجم ال ال أنقادرة على إثبات 

 .1ةلمؤسسحجم ا دون اعتبارارتباط إیجابي كبیر بین المؤشرین حتى 

: ة من منظور معاكسلمؤسسالتأكید العالقة بین الجهود االجتماعیة أو األخالقیة والنتائج المالیة لیمكن 

بال تلحق ، فإنها سسیئ ، والمعلومات التي تنتشر عن ممارسات العمل السیئة االجتماعي األداءعندما یكون ف

قد یكون الحد األدنى من االلتزام بالمعاییر القانونیة قاتًال : "ة ، أو بمعنى آخرمؤسسالضرر بأرباح الشك 

كبریات المؤسسات االعتماد  فبالرغم من، فیهافقدان الثقة نتیجة تكالیف طویلة األجل التي ستتكبد " ةمؤسسلل

والموردین والعمالء والموزعین والمتخصصین أكفاء العمال والمدیرین شبكة متمیزة من على في العالم 

، یكون من المستحیل إعادة تأسیسها لصورة المشوهة التي یكادنتیجة اتواجه خسائر هائلة  إال أنها ،والدائنین

  .2الجیدة غالبًا ما یتم إهمالها لمجتمعیةحین أن اإلمكانات الهائلة لألداء المالي المتأصلة في المسؤولیة افي 

 المسؤولیة المجتمعیة ووالء العمیل: رابعا

 بشكل رئیسي من خالل مجموعة من المتغیرات ، مثل القیمة عمالءعیة على الجتممتؤثر المسؤولیة ال

أن  )Hudea  )2018 و  Radulescuیرى. ؤدي إلى زیادة في الرضا والوالءوالتي تالمدركة والثقة وااللتزام ، 

احتیاجات أصحاب المصلحة كما تهتم ب باحتیاجاته تهتمألنها  عمیلقیمة للخلق ت جتمعیةمالمسؤولیة ال

 منتجاتهامستعدة لتكییف المؤسسة  تكون  فإن المؤسسة التي تطبق المسؤولیة المجتمعیة  وبالتالي .اآلخرین

وٕاقامة  عمالءمع الالمستمر االتصال الحفاظ على  إلىوتسعى . المتغیرة باستمرار هاحتیاجات باستمرار مع

التي تسمح للمؤسسات بالتكیف ، المعروفة" التسویق العالئقي"تقنیات  عالقات دائمة معهم من خالل مختلف 

بما في  فوائدمجموعة من ال بتحقیقالعالئقي  التسویقیسمح . بیئتهم المباشرةفي مع المستهلكین والتفاعل 

 ،محسنة اتسرع ؛ زیادة األرباح؛ خدماألتوصیل القدرة أكبر على االستجابة للتغییر ؛  ، تعزیز المرونة: ذلك

                                                           
1
 Orlitzky M, Does Firm Size Confound The Relationship Between Corporate Social Performance and Firm 

Financial Performance?, Journal of Business Ethics 33, 2001,  p.167. 
2 Ibid, pp.99-101. 
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في  انأساسی نفي هذا الصدد ، تعد الثقة وااللتزام متغیرا .الخ....التكالیف ؛ تحسینات الجودة في تخفیضات 

 .على المدى الطویلبناء العالقات  تمد علىالذي یع األسلوبا هذ

عندما یدرك أحد الطرفین في التبادل مصداقیة "موجودة تكون  أن الثقة )Hunt )1994 و   Morganیعتبر

  :، تتضمن الثقة) Deshpandé )1992 و Zaltmen و Moorman لذلك ، وفًقا". ونزاهة الطرف اآلخر

 ؛  صحیحاالعتقاد بأن الطرف اآلخر سیتبع مسار العمل ال  

 النیة في التصرف وااللتزام وفًقا لهذا المعتقد؛  

 تقبل، ما یستدعي ال یمكن السیطرة علیهالذي سلوك الطرف اآلخر  مع مقدارعدم الیقین  تناسبی 

  .عواقب تصرفات الطرف اآلخر

واحدة من أهم العوامل كالثقة  ). 2017(  وآخرون   Oksuzoglu Guven حدد، شروطعلى هذه ال بناءً  

في بناء أهمیة خاصة  كما أن لها. ةمؤسسومشاعرهم وتوقعاتهم تجاه ال عمالءال معتقداتعلى التي تؤثر 

بقدر ما یمكن إلجراءات  تزید أهمیته ، مركًزا أساسًیا لمسؤولیة المجتمعیةل، التي تمنح مؤسسةسمعة ال

فإن اإلجراءات  علیهو  .وتزید من والء العمیلصورة المؤسسة  منبشكل كبیر  أن تحسن  المجتمعیةالمسؤولیة 

 .1 عمالءثقة المن  احسن بدورهتي الت ةمؤسسالمسؤولة اجتماعًیا لها تأثیر رئیسي على سمعة ال

 إدارة الجودة المجتمعیة والمسؤولیة  :رابعا

وٕادارة  تحسینعلى الرغم من أن طرق و . ء العالمفي جمیع أنحاقوة أكثر أصبح نموذج حركة الجودة 

أنظمة إدارة الجودة : أساسیتین هما  نتستند في المقام األول إلى ركیزتی اإلدارة أدبیاتالجودة كثیرة  إال أن 

 .وٕادارة الجودة الشاملة ISO 9000وفًقا لمعیار 

 الذي حدث  كبیرالتغییر الٕالى و . المجتمعیةترتبط إدارة الجودة بالمسؤولیة للعالقة التي ن و أشار بعض المؤلف

الضوء على حقیقة أن الجودة  )jonker)2007 و foster ط سلّ  حیث . في مفهوم الجودة من هذا المنظور

مرت بسلسلة من  مدخالتموجهة نحو  -ن أداة رصد وتقییم مفیها تحولت . إلى مرحلة جدیدة  تانتقل

ؤسسة إلى جودة إدارة الم - المراحل التي تم التركیز فیها على توسیع ودمج جمیع جوانب اإلدارة التنظیمیة 

الجیل من ، یشیر معنى هذه التغییرات إلى أن الجودة مرت بما یمكن وصفه jonkerو   fosterبالنسبة . ككل

خلط مفاهیم المسؤولیة من خالل تم إنشاء جیل ثالث من الجودة نه أویركز على . الثانيإلى  األول و

     ، "نظریة الجودة لرؤیة صاحب المصلحة " على أنه یمكن تعریفه ذي، وال" في هیكل الجودة"والمساءلة 

                                                           
1
David Servera-Francés & Lidia Piqueras-Tomás ,The Effects Of Corporate Social Responsibility On Consumer 

Loyalty Through Consumer Perceived Value, Economic Research-Ekonomska Istrazivanja  2019, Vol. 32, No. 1 
,pp.69-71. 
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ة أكد العدید من قادذلك ،  إلى باإلضافة .."الجودة االجتماعیة"، أو بعبارة أخرى، "مجتمعیةإدارة الجودة ال"أو 

وافق مع ت" ا ما یتم تعریف الجودة على أنها غالبً ف ،بالنسبة للمؤسسةالجودة على أهمیة أصحاب المصلحة 

لى عتستند الجودة ف، المجتمعیةأما في إطار المسؤولیة . 1"رضا العمالء"أو " ال توجد عیوب"أو " المواصفات

بین " القضاء على المخاوف"و " خسارة صفر  "و " ال توجد حوادث"مجموعة من القیم والمعتقدات، مثل 

في نفس ، تشكل  المجتمعیةطموحة للمسؤولیة أهدافا العناصر التي تعتبر  هذه  .الخ...اإلدارة والموظفین

 ،  Feigenbaum  ، Crosby :أمثال، المبادئ األساسیة لحركة الجودة، التي صاغها قادة الجودةالوقت 

Taguchi ، Deming  مصدر قلق وتحدي متزایدتشكل الموارد  علىالقیود  كانت عندماف .منذ سنوات عدیدة 

، ولكن بعد فترات الركود، الضرورة فقط عند مؤسساتال تستخدمهالجودة إطاًرا  كانت. بالنسبة للمؤسسات

 ، ركزت الجودةالمجتمعیةتماًما مثل المسؤولیة . اتؤسساًجا في هیكل المأصبحت الجودة أقوى وأكثر اندم

، ولكن أیًضا على جودة الحیاة المهنیة ورضا ، لیس فقط على رضا العمالءبشدة على الناس  كذلك

 .الموظفین

من خالل الذي یقترح رؤیة شاملة للجودة  ،"Taguchi "ن تعریف الجودة الذي قدمهفإباإلضافة إلى ذلك، 

إلى أیًضا تمتد ، ولكن یةاإلنتاجعملیة والالمنتج  والتي ال تقتصر فقط على جودةالتكلفة، و الجودة بین  الربط

من ) الحد األدنى(خسارة " أنهاجودة المنتج  Taguchiیعّرف حیث . لعمیل والمجتمع ككلجودة العالقة مع ا

كذلك على العالقة بین الجودة والمسؤولیة  ISO 26000معیار ؤكد ی .2"مشاركة المنتج مع المجتمع

حقوق اإلنسان، تركیز واضح على بین األشخاص وأنظمة إدارة الجودة، مع  المجتمعیة، حیث یربط

 . إشراك المجتمع وتطوره ووممارسات العمل، والممارسات العادلة للتشغیل، وقضایا المستهلك، 

 تحقیق االلتزام التنظیمي:  خامسا

ألخالقیة ا رالیة والمعاییلقیم العلة الممتازة مؤسسسمعة الو  المجتمعیةیمكن أن تؤدي مشاركة المسؤولیة 

في ، وبالتالي المساعدة ةمؤسسالعمل للطالبي إلى زیادة جاذبیة  صحاب المصلحةفي معاملة مختلف أ

العاملون "ستمرار النمو في وقت یشّكل فیه الالقوى العاملة المؤهلة والمحفزة، وهو أمر بالغ األهمیة  توظیف

بالشركات  كذلكیتعلق األمر   .المؤسسةطّور الرئیسي الذي یالمورد " ولىفي مجال المعرفة من الدرجة األ

ة ، فإن المناخ المسؤول اجتماعیًا مؤسسبصرف النظر عن قدرتها على تعزیز جاذبیة الف ت؛المتعددة الجنسیا

                                                           
1  David Foster, Jan Jonker, Towards A Third Generation Of Quality Management : Searching For A 
Theatrical Re- Conceptualization Of Contemporary Organizations Based On The Notions Of Stakeholders 
And Tran…., International Journal Of Quality & Reliability Management, August 2007, pp.685-686. 
2
 Cătălina Sitnikov, Claudiu Bocean, The Relationship Between Models Of Quality Management And Csr, 

Annals Of The ,Constantin Brâncuşi” University Of Târgu Jiu, Economy Series, Romania, Issue 1, Volume I, 2015, 
p.178. 
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ة ، وبالتالي جعل مؤسسقادر على الحد من االغتراب في مكان العمل وزیادة الوالء واالنتماء إلى ال اأخالقی و

 .هاوظفین أكثر التزاًما بمصالحالم

قبول الاإلیمان القوي و "ات الكبیرة، بأنه لمؤسسُیعرف االلتزام التنظیمي، وهو أحد العوامل الرئیسیة لنجاح ا

تشمل ". فیها، والرغبة القویة في البقاء صالحهاجهود لالمزید من ال لبذلة وقیمها، واالستعداد ؤسسأهداف المب

ة ، والذي ؤسسداخل الم "جتماعياال"العوامل التي تعزز بناء االلتزام التنظیمي، بشكل بارز، انتشار مناخ 

 مناخ خیريوبناء . اإلنفاذ القوي للقواعد والمدونات األخالقیةیعمل على یأخذ في االعتبار مصالح اآلخرین، و 

ي جموعة، والشعور بالعمل الجماعي والسععالقات قویة بین األشخاص، وتماسك الم من خالل تحقیق

  ."الصالح العام"الجماعي من أجل 

یة ال تغیر مواقف مجتمعن خالل المشاركة في المسؤولیة الالموظف م التزامة التي تبني ؤسسالم

جذب الموظفین قدرة على الموظفین الموجودة بالفعل في هیكلها التنظیمي فحسب، بل ستكون أیًضا أكثر 

االتساق بین القیم والمعتقدات الشخصیة : واالحتفاظ بهم على التوالي بمعاییر عالیة على قدم المساواة

ة مؤسسإذا كان الفرد مناسًبا لل. التوافق التنظیمي بین الموظف وصاحب العملمن والتنظیمیة یشكل جزًءا 

توافق التنظیمي الجید یؤثر أیًضا على أداء بشكل جید ، فلن یقل احتمال تركه لها فحسب، ولكن هذا ال

 یتحققال یمكن أن الذي اإلنجاز ، وااللتزام الصادق و الدافع ، : لدیهالموظف الذي سیكون  وظف ویحددالم

في مثل هذه الحالة ، من . ةؤسسإال إذا كانت القیم واألخالق الشخصیة متطابقة مع تلك التي تحتفظ بها الم

ویبدأ في تقدیر القیمة الجوهریة التي یوفرها  الوظیفي، على قدر أكبر من الرضا  الموظف المرجح أن یحصل

،  وظیفیةحیاة العالیة في ال جودة ، ما یحققثقةالعمل في المؤسسة، مما یؤدي إلى زیادة فترة العمل والوالء وال

على النقیض من . فینوالتي تعتبر جمیعها قیًما تنظیمیة رئیسیة تؤثر بشكل إیجابي على االحتفاظ بالموظ

ات التي ال تعزز المعاییر األخالقیة العالیة، مؤسسذلك، فإن المشاكل التي من المحتمل أن تنشأ في مناخ ال

إذا أصر األخیر على السلوك  .النزاعات بین اإلدارة الوسطى والموظفین عاني منتو وال االلتزام التنظیمي، 

سیؤدي مثل هذا الموقف على . من أجل أهداف األداء السلوك اعن هذ اإلدارةوتغاضت القانوني واألخالقي، 

في أفضل األحوال سیشهد الموظف تنامًیا في االغتراب وینفصل عن  ؛ةمؤسسأي حال إلى خسائر لل

مثل هذه ارتكاب  رستنكالذي یخبر الخارجي، یصبح هو المُ سفي أسوأ السیناریوهات ، . األخیرفي ة مؤسسال

ات لمصلحتها مؤسسلهذه األسباب، ستتصرف ال. 1ة بأكملهامؤسسالسمعة ؤذي یسو  ،الخاطئة لتصرفاتا

التزام الموظفین  بشكل كبیر،  ، ویعززمناخ أكثر تعاوًنا توفیر  من خالل نموالذاتیة األفضل إذا شجعت ال

                                                           
1Christina Keinert ,Op-Cit, pp.95-97. 
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مما یؤدي إلى الفوائد لیس فقط نتیجة لخفض معدل دوران الموظفین المكلف ، ولكن أیًضا من خالل تعزیز 

 .للعملالرضا الوظیفي للموظفین وزیادة الدافع 

  المسؤولیة المجتمعیة إستراتیجیة: لثالثا المطلب

القیمة ، النظرة القائمة على  خلق: في ثالثة مجاالت المجتمعیةالمسؤولیة  إستراتیجیةیمكن مالحظة 

  . 1والمیزة التنافسیة )RBV(الموارد 

   خلق القیمة: أوال

 وزیادة المسؤولیة االجتماعیة هعلى ال یعني أن العمل و  ،مبادئ اإلدارةفي ساس األهي  تعتبر القیمة

جادلت نظریة اإلدارة اإلستراتیجیة باستمرار بأن مفتاح النجاح . لخلق القیمة والربحیة ةأفضل أو أسهل طریق

یتم إنشاء القیمة عندما یكون . تؤدي إلى خلق القیمةو  التي تدار بمهارة تنافسیةالمیزة الیكمن في خلق 

في موقعها فیما ة بناًء على مشاركتها مؤسسالمستهلكون على استعداد لدفع قسط نظیر منتجات وخدمات ال

یحدث إنشاء القیمة عندما یتم دمج الموارد الثابتة بطرق جدیدة لزیادة . یتعلق بقضایا اجتماعیة محددة

أكد باحثو اإلدارة . فإن إنشاء القیمة یتعلق بالضرورة باالبتكار وبالتالي. محتملة لتلك الموارداإلنتاجیة ال

ومع ذلك ، تماًما مثلما ال تخلق جمیع . توفر فرًصا لالبتكار یمكن أن المجتمعیةاإلستراتیجیة أن المسؤولیة 

 كما أن .ةمؤسسقیمة لل المجتمعیةالمشاریع القائمة على السوق قیمة، لن تخلق جمیع مشاریع المسؤولیة 

حتزید التكالیف  المجتمعیةالعدید من مشاریع المسؤولیة               .2إذا لم تتم إدارتها بالشكل الصحی

زیادة ساهم في ی المجتمعیةاالستخدام االستراتیجي للمسؤولیة  أن إلى )Bhattacharya  )2006 و  Luoیشیر 

 . 3جمیع أصحاب المصلحةوٕارضاء القیمة السوقیة التي یمكن أن تساعد المدیرین على تحقیق میزة تنافسیة 

 والقدرات ریة القائمة على المواردظالن: ثانیا

من خالل العرض قائم على الموارد، وذلك بمعرفة مكانة ودور  المجتمعیةیمكن النظر إلى المسؤولیة 

في عدد كبیر من الدراسات یتم اعتبار  .الممیزة اإلستراتیجیةفي ضوء الموارد والقدرات  المجتمعیةالمسؤولیة 

 ؛  )Rodrigues ) 2006 و   Castelo Branco - للمسؤولیة المجتمعیة  على أنها من الموارد الداخلیة

McWilliams  و Siegel )2001( ؛McWilliams   وآخرون) 2006( ؛ Russo   و Fouts )1997( -. افتراض  عند

                                                           
1Čedomir Ljubojevic, Gordana Ljubojevic , Nina Maksimovic, Op-Cit, pp .561-563. 
2

 Bryan W. Husted and David B. Allen , Strategic Corporate Social Responsibility and Value 
Creation among LargeFirms , Lessons from the Spanish Experience , Journal of Business Ethics, 28 - 0 
self, 2007, pp.3-5. 
3
 Čedomir Ljubojevic, Gordana Ljubojevic , Nina Maksimovic,  Op-Cit, p. 563. 
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على  )Barney  )1991وضعه ذينستطیع تطبیق التعریف ال .ةمؤسسمورًدا داخلًیا لل  المجتمعیةأن المسؤولیة 

یجب أن تكون إجراءات المسؤولیة المجتمعیة ذات قیمة، نادرة، ال تعوض إذ  .الموارد التي تخلق میزة تنافسیة

هي مجموعة من الموارد ، ألنها تشمل  المجتمعیةیمكننا أیًضا أن نقول أن المسؤولیة . وال یمكن استبدالها

ب أبعاًدا مختلفة یمكن اعتبارها موارد داخلیة، مثل قیم المؤسسة، وأخالقیات العمل، والعالقة مع أصحا

             )Logsdon )1996  و Burke حسب  .اعیة وسمعة المؤسسة وما إلى ذلكالمصلحة، المشاریع االجتم

ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة هما إعدین آخرین یتعلقان باألعمال بُ یواجه مدیرو  )Husted )2003 و 

. المسؤولیة المجتمعیة بمهمة المؤسسةتكون المركزیة عالیة بقدر ما ترتبط إجراءات . المركزیة والخصوصیة

وتكون الخصوصیة عالیة عندما یواجه تقلید إجراء المسؤولیة المجتمعیة حواجز یصعب التغلب علیها 

مة وبالتالي یمكن للمؤسسة إنشاء مشاریع اجتماعیة مرتبطة بأعمالها األساسیة تكون قیّ . والعكس صحیح

مجموعة من الموارد غیر  ، یمكن أن تكونوبالتالي. میزة تنافسیة، وبالتالي تخلق وصعبة التقلیدونادرة 

التنفیذ الفعال للمشاریع االجتماعیة المبتكرة واإلدارة األخالقیة في األعمال التجاریة،  حیث یعتبر ،الملموسة

الل من المهم أن نقول أنه ال یمكن إنشاء میزة تنافسیة من خ ومع ذلك. لًفا للمیزة التنافسیةمصدًرا مخت

المجتمعیة إال إذا كانت الفوائد للمجتمع موجودة بالفعل ، حیث یجب أن تكون هذه الفوائد مضمنة المسؤولیة 

مصدًرا للمیزة التنافسیة یجب المسؤولیة المجتمعیة كون لكي ت ،وبالتالي. في فلسفة االستراتیجیات االجتماعیة

  .1إلى نتائج حقیقیة ومتسقة للمجتمع هاأن تؤدي إجراءات

یؤدي و ، ةمؤسسمصادر جدیدة للمعرفة وتحسن عملیات وهیكل الكذلك تفتح المسؤولیة المجتمعیة 

السلوك المسؤول اجتماعًیا إلى تحسین العالقة بین أصحاب المصلحة الخارجیین مثل المستهلكین 

ومع ذلك  .لذا فهي بمثابة مصدر للمیزة التنافسیة .والمستثمرین والموردین والمنافسین واألشخاص بشكل عام

في دراسة المیزة  النهج التقلیدي للنظریة القائمة على الموارد ثابًتا وال ینطبق أن  )Eisenhardt )2000 یرى 

ئم على القدرات یشیر إلى أن ا، وبالتالي  فإن العرض القات التي تعمل في بیئة دینامیكیةمؤسسالتنافسیة لل

على القدرات  المجتمعیةتؤثر أنشطة المسؤولیة حیث . المهارات هي التي تسد الفجوة بین النیة والنتائج

ة وعملیاتها الداخلیة والخارجیة، مؤسست الرئیسیة للهیكل التنظیمي للالتنظیمیة من خالل التغلغل في المكونا

 .2ةمؤسسة التي تتعلق بأصحاب المصلحة في إستراتیجیة الالحوار المكثف ودمج المعرف من خالل

  

                                                           
1
 José Milton , Lilian Soares Outtes Wanderley , Carla Pasa Gómez , Strategic Corporate Social Responsibility 

Management for Competitive Advantage , BAR, Curitiba, v. 7, n. 3, art. 5, 2010, pp. 294-309. 
2 Čedomir Ljubojevic, Gordana Ljubojevic , Nina Maksimovic, Op-Cit, p. 563. 
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  المیزة التنافسیة: ثالثا

. قدیمها لكل من المؤسسة والمجتمع في ضوء المزایا التي یمكن ت المجتمعیةینبغي النظر إلى المسؤولیة 

یمكن أن تكون  ، إذأكثر بكثیر من مجرد تكلفة أو قید أو عمل خیري  المجتمعیةیمكن أن تكون المسؤولیة 

  .مصدًرا للفرص واالبتكار والمیزة التنافسیة 

یة  ال تدعم لمجتمعتحقیق میزة تنافسیة طویلة األجل، إذا كانت أنشطة المسؤولیة ا لمؤسساتال یمكن ل

التي ترغب في تحقیق میزة تنافسیة مستدامة إلى تعریف  المؤسساتتحتاج  لذلك، .إستراتیجیة المؤسسة

، وٕادارة العملیات القوةعناصر حمایة فرص األعمال و تساعدها على كإستراتیجیة أعمال  المجتمعیة المسؤولیة 

التشغیلیة الداخلیة بفعالیة من أجل خدمة مطالب أصحاب المصلحة والمجموعات الخارجیة التي تضغط على 

 المجتمعى تطور تصور ، مما یؤدي إلالوعي االجتماعي یتغیر تدریجًیا تجدر اإلشارة إلى أن .1ة لمؤسسا

، وخاصة من قبل أصحاب المصلحةوغیر رسمي ات بشكل رسمي مؤسسالتحكم في ال أصبححیث . عماللأل

   .2ةیالحكوموالتشریعات  من قبل العمالء

 إستراتیجیةالمؤسسات التي تتبع ، بحجة أن المجتمعیةتشجیع النهج االستراتیجي تجاه المسؤولیة  لذلك تم

نهًجا إیثارًیا  هات التي تتخذمؤسساتنتج المزید من الناتج االجتماعي العام مقارنة بال المجتمعیةالمسؤولیة 

ات مؤسسالمزید من ال"... هذا النهج ،  إتباعأنه من خالل  de Jesus Salazar و   Hustedناالمؤلف رىیو . فقط

، أكبر من الناتج االجتماعي تحت ةاإلستراتیجیسوف تكون مدفوعة إلنتاج السلع االجتماعیة في ظل الحالة 

  .3للمؤسسة بمثابة استثمار استراتیجي المجتمعیةتعتبر المسؤولیة علیه،  .فقط تركیز اإلیثار

  لتنافسالعامة لات یالمسؤولیة المجتمعیة واالستراتیج :رابعالمطلب ال

 اإلستراتیجیةتكامل بین لل de Jesus Salazar و   Husted یوضح الشكل الموالي النموذج الذي اقترحه 

 :األعمال وٕاستراتیجیةاالجتماعیة 

 

 

  

 

                                                           
1  Porter, M. E., Kramer, M. R. Creating Shared Value: How to reinvent capitalism – and unleash 
a wave of innovation and growth. Harvard Business Review, January – February 2011.p.8. 
2  Paweł Cegliński ,  Anna Wiśniewska , Csr As A Source Of Competitive Advantage: The Case Study 
Of Polpharma Group , Journal Of Corporate Responsibility And Leadership , Volume 3 Issue 4, 2016 , p.12-14. 
3  Husted, B. W., Allen, D. B. Toward a model of corporate social strategy formulation. In 
Proceedings of the Social Issues in Management Division at Academy of Management Conference. 2001, p.9. 
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 للتكامل بین اإلستراتیجیة االجتماعیة وٕاستراتیجیة األعمال Husted & de Jesus Salazar نموذج: )34(الشكل رقم

  
Source : Husted, B. W., Allen, D. B. Toward a model of corporate social strategy 

formulation. In Proceedings of the Social Issues in Management Division at Academy of 

Management Conference. 2001.p.10. 

المسؤولیة المجتمعیة التي یتم  ةیستراتیجإبشكل خاص على في هذا المطلب ركز نس،  موذجالن اهذ لشرح 

تصنیًفا بسیًطا وواسًعا لتقییم  اللتان توفران، والتمایز، قیادة التكلفة الرئیسیتین Porter إستراتیجیتيفي  دمجها

 .للمؤسسة اإلستراتیجیةالمواقف 

 مایز التّ  المجتمعیة ومیزةالمسؤولیة : أوال

 في المؤسسة المجتمعیةالمسؤولیة أنشطة  أهمیة دمج )Siegel )2001 و   McWilliams یصف

تقییم االستثمار في لإحدى طرق التمایز یشكل "أن ان بیذكر و تكتیًكا لتحقیق میزة تنافسیة ،  اهااعتبار و 

المستخدمة كتكتیك من أجل تحقیق  المجتمعیةیمكن أن تكون أنشطة المسؤولیة إذ ". المجتمعیة المسؤولیة 

     McWilliams، وفًقا لـ ساهمینالمصالح الشخصیة للم ستجابًة لطلب المستهلك، أو إلرضاءفي االالتمایز 

بشكل غیر ) كالحفاظ على البیئة مثال(التي یقدرونها  األمورب المستهلكون في دعم قد یرغ. Siegel  و

 المؤسساتتوفیر  ضرورة ، مع المجتمعیةالنشطة في المسؤولیة  مؤسساتمباشر من خالل الشراء من ال

التي تسمح بأن  ،المختلفة من خالل وسائل اإلعالنالمدمجة  المجتمعیةمعلومات حول سمات المسؤولیة لل

زیادة الوعي لدى المستهلكین الذین قد یكونون على عن طریق ناجًحا  المجتمعیةمایز في المسؤولیة یكون التّ 

 إستراتیجیةبأن أیضا  McWilliams & Siegelیجادل . اجتماعیامسؤولة استعداد لشراء منتجات ذات سمات 

 "ة أو الحفاظ على مؤسسیمكن أن تؤدي إلى بناء الالمجتمعیة مایز التي تنطوي على أنشطة المسؤولیة التّ 

أیًضا طلًبا على  مؤسسات، قد تواجه البصرف النظر عن المستهلكین. 1''األمانة و الموثوقیة و الجودة و سمعة ال

                                                           
1

 McWilliams, A., Siegel, D. Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective. 
The Academy of Management Review, Volume 26, Issue 1, 2001, P.120. 

 البنیة التحتیة

 الموارد

 القیم والمعتقدات

 أصحاب المصلحة

 إستراتیجیة األعمال

 اإلستراتیجیة االجتماعیة

  المیزة التنافسیة

 

 األداء المالي

 األداء االجتماعي
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والمنظمات غیر الحكومیة من قبل أصحاب المصلحة اآلخرین كموظفین  المجتمعیةأنشطة المسؤولیة 

  .المجتمع والحكومةومجموعات 

الحصول على والء ومعنویات  المؤسسات من المجتمعیةالمسؤولیة أنشطة مایز من خالل تّ یمّكن ال

في الحاالت التي تكون فیها المنظمات و . 1ة مؤسسوزیادة استهالك منتجات ال  موظفینوٕانتاجیة متزایدة من ال

ة مؤسسكلما زادت درجة امتالك ال ؛اتلمؤسسلبالنسبة غیر الحكومیة وأصحاب المصلحة في المجتمع مهمة 

یمكن  كما .تمییز المنتجات وٕانشاء أسواق جدیدة أهمیة زادت ، والحكومة للمصداقیة مع أصحاب المصلحة

مطالب تلبیة لتغطیة قیود التكالیف الناتجة عن  ااجتماعیالمسؤول منتج العلى عالوة سعریة إضافة 

 .2المصلحة في المجتمعالمنظمات غیر الحكومیة وأصحاب 

یساهم في "یمكن أن  المجتمعیةالمسؤولیة  دمجأن على أیًضا  Jeurissen و   Van de Ven أكد

لقانون، لاالمتثال المجتمعیة التي تركز على باستراتیجیات المسؤولیة  یان، ویوص"تمایز المنتجات  إستراتیجیة

 .واألخالق التقاریر، والتمایز األخالقي للمنتجوٕادارة أصحاب المصلحة ، وٕادارة سمعة العالمة 

  : هما،  المجتمعیةمن خالل المسؤولیة إستراتیجیتین للتمایز ) Van de Ven  )2008 حدد

   :"لمنتجاألخالقي ل یزاتمال " وٕاستراتیجیة ، "فاضلة للعالمةالبناء " إستراتیجیة

تتفوق في ما یتعلق بمساعیها " مؤسسةصراحة على أن ال "فاضلةالعالمة البناء "إستراتیجیة تتضمن  - 

على هویة هنا العالمات التجاریة  بناءیعتمد . سمعة وتحسینهاال، وتتجاوز الرغبة في حمایة "المجتمعتجاه 

التقاریر تقدیم من خالل  اإلستراتیجیةیمكن أن یتم التواصل المؤسسي فیما یتعلق بهذه أین ة الفعلیة ؛ مؤسسال

، مع مختلف أصحاب المصلحة موقع ویب تفاعليوضع ،  ةخالقیاألز و رمالاعیة والبیئیة ، نشر االجتم

   .التفاعل الشخصي مع أصحاب المصلحة الرئیسیین  من خاللموظفین مدربین یجسدون العالمة توفیر و 

 ،ااجتماعیو  ابیئی تهز منتج معین على أساس جودییتمب" التمایز األخالقي للمنتج  إستراتیجیة تتعلق - 

  ".سعر ممتازبیعه بو زیادة قیمته مما یؤدي إلى 

ز المنتجات بشكل التي تمیّ  مؤسساتفاضلة للعالمة  الحصول علىبمعا  اإلستراتیجیتینالجمع  یسمح

أسباب  التي تعززیة مجتمعفعالیة المبادرات ال یادةوز تدعمها، التي ایا المجتمعیة القض من خاللأخالقي 

  .3"الخیر

                                                           
1 McWilliams, A., Siegel, D, Op-Cit. pp.119-120. 
2

 Husted, B. W., Allen, D. B, Toward a model of corporate social strategy formulation. In 
Proceedings of the Social Issues in Management Division at Academy of Management Conference. 2001, pp. 
16,22,23. 
3
 Anouk Pruijn , The Integration of Corporate Social Responsibility into Business Strategies Being profitable 

whilst doing good , Bachelor Thesis, Faculty of Humanities, Tilburg University, Holand, 2014, pp.10-11. 
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 قیادة التكلفةو  المجتمعیةالمسؤولیة : انیاث

نظًرا ألن . هي تقلیل التكالیف والمخاطر المجتمعیةالمسؤولیة  دمجتكون الفائدة المحتملة من  یمكن أن

یمكن دمج أنشطة وبالتالي إستراتیجیة قیادة التكلفة تشتمل على تحدید واستغالل جمیع أنواع مزایا التكلفة ، 

بین رؤى  )Allen  )2001 و   Hustedیجمع . اإلستراتیجیة ضمن هذهوفرة للتكالیف الم المسؤولیة المجتمعیة

ستجابة الا" من خالل بتكار یمكن أن یتم الالیة عملمؤلفین لتوضیح أن توفیر التكالیف من خالل من االعدید 

ة على مؤسسالمن خالل قدرة "یمكن أن تحدث بأن قیادة التكلفة  نیجادالو ". مجتمعیةللفرص والتهدیدات ال

أو من خالل  ."مؤسسةمها بالمنتجات االجتماعیة للاجتذاب قوة عاملة فعالة والحفاظ علیها بناًء على التزا

هیكل الصناعة،  نظریةمع األخذ ب. مماثلة عیةً مجتمرون أهداًفا عالقات تدار بدقة مع الموردین الذین یقدّ 

ي تعون بقوة مساومة قویة یمكن أن یؤثر بشكل إیجاببأن وجود موردین یتم كذلك Allen و   Husted یجادل 

الذي  المجتمعیةالمسؤولیة في الوصول إلى االبتكار  بعدها یتمل. تمؤسساعلى مستوى االبتكار داخل ال

فشل ال"أن  .كذلك نایذكر المؤلف .المؤسسة الل التعاون بین المورد ویمكن أن یؤدي إلى میزة تنافسیة من خ

 عملیاتغالًبا ما یمنع  "ردیها في األسواق غیر التنافسیةة ومو مؤسسبحریة بین الالمعلومات في تدفق 

یمكن أن یعزز االبتكار ن وجود موردین أقویاء قادرین على المنافسة على المستویات العالمیة أو  ،بتكاراال

ات مع عدد أقل من الموردین مؤسسیزداد تأثیر المورد في ظل الظروف التي تتعامل فیها ال. ةمؤسسداخل ال

باإلضافة إلى . "بسبب األصول الخاصة بالعالقة المستثمرة في العالقة مع المؤسسةولكل مورد قوة مساومة 

ضمن أصحاب المصلحة  دمج Allen و   Hustedوالمورد، یقترح ؤسسةاالبتكار بین المعلى تعاون ال

مدى قدرة "تم تعریفه على أنه الذي  االندماج هذایعتبر و . في إستراتیجیة قیادة التكلفةالمجتمعیة المسؤولیة 

بین لتعاون لأمًرا ضرورًیا  "ة على متابعة عالقات تعاونیة وحل المشكالت مع أصحاب المصلحةمؤسسال

تضمین وجهات نظر وأفكار  على انحتجعالوة على ذلك ، ی. االبتكار في عملیات الموّردو  ؤسسةمال

 برت التي تعتمؤسسابالنسبة لل) لمجتمعیةالمتعلق بالمسؤولیة ا(الموظفین للمساهمة المحتملة في االبتكار 

أن الكفاءة، و  أن إنتاجیة الموظفین هي المفتاح  قترحانوی، بارزینالمصلحة الأصحاب من الموظفین 

حیث . میزة تنافسیة خلقلها تأثیر كبیر على  المجتمعیة ؤولیة تنطوي على المسالتي قیادة التكلفة  إستراتیجیة

ة من خالل مشاركة الموظفین في صنع القرار، مما یعني ضمنًیا توجًها متصاعًدا یمكن تحفیز ابتكار العملی

أكثر حریة من مؤسسة تدفق المعلومات بین الموظفین داخل ال خاصة عندما یكونفي اتخاذ القرار؛ لهم 

  . 1نافسةات الملمؤسسداخل ا هاتدفق

                                                           
1
 Husted, B. W, Allen, D. B, Op-Cit , p. 23. 
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 هذه العالقة نجد أن   المیزة التنافسیةعلى  جتمعیة ملمسؤولیة الالتأثیریة لالعالقة لو تمعنا جیدا في 

ز ییبالتمتحقیق الّتمایز من خالل االبتكار من أجل االبتكار، سواء تدعم بقوة أنشطة االبتكار في المؤسسة 

یتمتعون بقوة مساومة  ذینال موردینتأثیر الأو في تحقیق قیادة التكلفة من خالل  .ااجتماعیو  امنتج معین بیئی

من  المجتمعیةالمسؤولیة في الوصول إلى االبتكار  بعدها یتمل. تمؤسساقویة على مستوى االبتكار داخل ال

كار تضمین وجهات نظر وأفكار الموظفین للمساهمة في االبت، و المؤسسة المورد وبین خالل التعاون 

كما أن االهتمام . -الكفاءة إنتاجیة الموظفین هي المفتاح  على اعتبار أن- لمجتمعیةالمتعلق بالمسؤولیة ا

ة مؤسس، التي بدورها تولد سمعة المؤسسةالعالمة التجاریة للفي فرًصا لالبتكار  یولد بالمسؤولیة المجتمعیة

من هذه النتیجة، سوف نتطرق في المبحث الموالي إلى كیفیة إدارة االبتكارات في  انطالقا .وصورتها وهویتها

 .المؤسسة باالعتماد على الفرص التي تمنحها المسؤولیة المجتمعیة للمؤسسة من أجل تحقیق مزایا تنافسیة

  المسؤولیة المجتمعیة في ضوءإدارة االبتكار : ث الثالث المبح

، وأن المسؤولیة المجتمعیة ضمن أنشطة المؤسسة في تحقیق المزایا التنافسیةبعد التأكد من أهمیة دمج 

على أهمیة إدارة التفاعل بین  مبحثهذا النركز في س. بقوة عملیات االبتكار في المؤسسةهذا الدمج  یدعم 

بة أصحاب المصلحة من أجل الحصول على نظرة ثاقمع تكامل الو  المجتمعیةعملیات االبتكار والمسؤولیة 

التي تساعد المؤسسات في  في شبكات قیمة االبتكار المجتمعیةة لدمج المسؤولیة ؤسسلممارسات الم

تطرق في المطلب ن .الحصول على مزایا تنافسیة في ظل تحقیق أهداف المجتمع وباقي أصحاب المصلحة

العالقة  إلىونتطرق في المطلب الثاني ، أهمیة دمج المسؤولیة المجتمعیة في عملیات االبتكار إلى  األول

معاییر نظم اإلدارة المتعلقة ، ونتناول في المطلب األخیر أهم ولیة المجتمعیة ؤ ة بین االبتكار والمسلالمتباد

 .واالبتكارالمجتمعیة المسؤولیة بدمج 

    في عملیات االبتكار المجتمعیةأهمیة المسؤولیة : األول المطلب

تلبیة تسمح ب كوسیلة البتكار أدوات وتقنیات جدیدة المجتمعیةعلى المسؤولیة سنركز في هذا المطلب 

سنتعرف أوال على  .وتحقیق میزة تنافسیة للمؤسسة من جهة أخرى ،والبیئیة من جهة االحتیاجات االجتماعیة

في عملیات  أهمیة دمج المسؤولیة المجتمعیة إلى قثم نتطر ، أهمیتهاالبتكار المدفوع بالمسؤولیة المجتمعیة و 

  . االبتكار
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  ماهیة االبتكار المدفوع بالمسؤولیة المجتمعیة :أوال

على أنه عملیة مبتكرة تهدف إلى تصمیم منتج أو  المجتمعیةیتم تعریف االبتكار الذي تقوده المسؤولیة 

یمكن أیًضا وصف . البیئة والمجتمع همهتأو مستهلك مستخدم ربحة بطریقة مبتكرة وموجهة نحو خدمة م

على أنه ابتكار مدفوع باالستدامة، حیث أن هدف االبتكار الذي  المجتمعیةاالبتكار المدفوع بالمسؤولیة 

 كما ."النتیجة الثالثیة"هو تحقیق االستدامة لألعمال مع األخذ في االعتبار  المجتمعیةتحركه المسؤولیة 

عمل  كإستراتیجیة مؤسساتیحظى بشعبیة بین ال المجتمعیةیمكننا أن نرى أن االبتكار القائم على المسؤولیة 

االبتكار القائمة على المسؤولیة  إستراتیجیة، حیث أنه من الصعب جًدا قیاس فوائد تكامل طویلة المدى

 ،فرص عمل جدیدة المجتمعیةالمسؤولیة مدفوعة بالبتكار اال إستراتیجیةخلق ت. على المدى القصیر المجتمعیة

مساحة جدیدة في السوق، ومنتجات وخدمات أو عملیات مدفوعة بقضایا اجتماعیة وبیئیة وقضایا  نتیجة خلق

وفرصة لنمو  لتقدممصدًرا كبیًرا ل المجتمعیةیعد االبتكار االستراتیجي القائم على المسؤولیة  لكلذ. 1االستدامة

نجاز األعمال وتوفیر بیئة خصبة لال ،من خالل تطبیق إستراتیجیة التركیز على التكلفة أو التمایز ،األعمال

  .إعداد مختلف أصحاب المصلحة لتقبل منتجات المؤسسة وخدماتها عن طریق

 ؟المجتمعیةلماذا االبتكار القائم على المسؤولیة : ثانیا

. أن التكلفة المنخفضة كانت األفضلأي  كانت قائمة على السعر، الستینیاتیقول التاریخ أن منافسة 

صنع منتجات بالمنافسون  یقومحیث  .على توفیر الجودة بتكلفة منخفضة السبعینیاتركزت منافسة بینما 

منذ تسعینیات القرن الماضي وما بعد أصبح . كان السعر والجودة والمرونة شعار الثمانینیات. رخیصة

ساعد المسؤولیة ت. أحد من قبلبه لم یأت  العمالء و هكان یتوقع لكل مایقة التمایز االبتكار هو طر 

جدیدة، ومنتجات وخدمات  اتة لخلق عملیمؤسسعلى تعزیز االبتكار وتفعیل مبادرات القیادة في ال المجتمعیة

على قدرة ال، زادت مثال البیئيفي المجال كلما زادت االبتكار ف .شرائح جدیدة من فرص السوقو مبتكرة، 

 ةالتكنولوجی اتستثمار االاجة إلى وبقدر الح. 2ابتكار تقنیات جدیدة لإلدارة التنظیمیة الفعالة وتحسین األداء

   .واالقتصادیة الستثمارات االجتماعیة والبیئیةا إلى،  أصبحت هناك الحاجة أیضا لتحقیق أرباح مستقبلیة

  

  

                                                           
1
 Hasan Md. Mahmood Ul Haque , Corporate Social Responsibility (CSR) Driven Innovation                              

& Opportunities for Sustainable International Business, International Journal of Business and Social 
Research ,Volume 08, Issue 03, 2018, p.15. 
2 Hasan Md. Mahmood Ul Haque, Op-Cit ,p.16. 
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  تحقیق میزة تنافسیة  إلىالسعي : ثالثا

جوهرها هو عملیة كسر القیود والتقالید ، وخلق فرص . تحقیق المزایا التنافسیةلاالبتكار هو القوة الدافعة 

على القدرة  المجتمعیةیمكن أن تؤثر المسؤولیة . أقوى وأكبر جدیدة ومنتجات جدیدة لكسب القیمة السوقیة

الموظفین،  العمالء، الموردین،للمؤسسات بعدة طرق مثل جمع الموارد الالزمة لالبتكار، وتعزیز تكاریة باال

  . لتشكیل جو من الثقة والتعاون المجتمعالمستهلكین، و 

الموظفین ذوي الجودة العالیة وجمع الموارد المبتكرة  على جذب فقط المجتمعیةالمسؤولیة  یقتصر دورال 

ت أیًضا على كسر األنظمة واألفكار القدیمة إلفساح المجال للوعي مؤسسابسرعة ، ولكنها یمكن أن تساعد ال

االبتكار والقدرة على التغییر من المتغیرات الرئیسیة التي تؤثر  )He)2012  و  Liیعتبر . والقدرات المبتكرة

، وجدا أنه كلما كانت الرغبة في االبتكار والتغییر أقوى، نماذج تجریبیةئهما لمن خالل بنا. لمؤسسةأداء ا

 ـل الخّالقمن منظور نظریة التدمیر . تحسین األداء أكثر وضوًحا من أجل التعاون والتنسیقكلما كان دور 

Schumpeter  ،  ُعندما تتغیر البیئة ف. والتآلف فاالبتكار والقدرة على التغییر هي مصادر رئیسیة للتكیّ  عتبری

ة إلى االبتكار عن طریق تغییر وخلق فرص السوق من خالل أنشطة ؤسس، تحتاج المالخارجیة بشكل جذري

  .1ةاالبتكار المستمر 

 الطموح االستراتیجي نحو االستدامة: رابعا

أنها على التنمیة المستدامة   فتي عر لتا، )Brundtland  )1987 لجنة بعداكتسبت االستدامة مكانة بارزة 

فیما . دون المساس بقدرة األجیال المقبلة على تلبیة احتیاجاتهم لیةالحا األجیال التنمیة التي تلبي احتیاجات

في المبحث األول التي تطرقنا إلیها " ةالثالثی النتیجة" إلىتمت ترجمة االستدامة ، یتعلق بعملیات االبتكار

، تقوم "المنتجات األقل ضرًرا"مستدامة، على سبیل المثال  مبتكرة ومن أجل خلق نتائج و . من هذا الفصل

ة مع الجوانب ؤسسالتي تتناول صراحة كیفیة تعامل الم المجتمعیةات بإنشاء سیاسات المسؤولیة مؤسسال

 .في آن واحد البیئیةاالقتصادیة واالجتماعیة و 

في  األهداف، تتضمن هذه في المستقبل بلوغها إلىتسعى  إستراتیجیةات أهداًفا مؤسسعادة ما تضع ال

قد تتعارض . كذلك البیئیة واالجتماعیةو كثیر من األحیان وجهة نظر طویلة األجل حول القیم االقتصادیة، 

تحقیق لذلك، من أجل . في األفق مع األهداف الملموسة والقصیرة األجل للعملیات التشغیلیة األهدافهذه 

          على سبیل المثال، یشرح. نتائج مستدامة، من المهم أن تكون األهداف متوازنة وممكنة

                                                           
1 Zhonghua Zhao, Fanchen Meng, Yin He  and Zhouyang Gu, The Influence of Corporate Social Responsibility 
on Competitive Advantage with Multiple Mediations from Social Capital and Dynamic Capabilities, 
Sustainability, V11- 218, 2019, p.5. 
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Slawinski  و Bansal )2012( تتراوح ات على قضایا االستدامة على طول سلسلة متصلة مؤسسردود أفعال ال

إلى االستجابة على سبیل المثال للتغییرات في التشریعات البیئیة  فعلتشیر الردود ال .من رد الفعل إلى تفاعل

اللوائح  تتوقع المؤسسات ؛اإلستباقیةإلجراءات بالنسبة ل. أو الضغوط من مجموعات أصحاب المصلحة

 حاقتر . 1سبقمبشكل تعدیل المنتجات والعملیات الحالیة وتعمل على  واالتجاهات االجتماعیة المستقبلیة 

Valente  )2012( منظمة ال"من خالل اقتراح  الفعل لمقیاس من رد الفعل إلى استباقامتداًدا إضافًیا لهذا ا

ما یتم "أن  ،كذلك  )Valente  )2012وضح ی .تتبنى تحوًال نموذجًیا أكبر في توجه االستدامة التي " مستدامةال

الح فیها تعقیًدا ت وأصحاب المصمؤسساحیث تبني ال ،ومثیرة للخصوصیة استدامته هو نتیجة لعملیة تفاعلیة

، یجب على طموح المستمریقترح أنه من أجل الو ".  مشتركةبطریقة تخلق قیمة  منظمة شبكة إدراكًیا داخل

وتحتضن جمیع  المصلحةذات  األطرافبطریقة تشمل جمیع في شبكات القیمة أن تتعاون  ؤسساتالم

وتفهم جمیع أسباب وتأثیرات هذه األنظمة في العالقات المتبادلة ) الشمولیة(األنظمة ذات الصلة 

وفًقا لشدتها  المجتمعیةة إلى المسؤولیة مؤسسلل اإلستراتیجیةتصنیف الطموحات یمكن بالتالي و  .2)الترابط(

 الذي منتظم مستدامطموح  إلى أو حتى ،)ةاالستباقی(" فعل الخیر"إلى " عدم اإلضرار"من مجرد رد فعل 

خالل جهود من ، ألنه المجتمعیةالمؤسسات عملیات االبتكار الخاصة بها لدمج المسؤولیة فیه تستخدم 

في االبتكار یتم اتخاذ العدید من القرارات التي تحدد التأثیر البیئي واالجتماعي للمنتجات وعملیات اإلنتاج 

وبالتالي  یمكن أن یكون االبتكار . ةؤسسالعملیات داخل الم فيیخلق ضغًطا أكبر للتغییر  مما ،المستقبل

التي تسمح للمؤسسة بتحقیق أهدافها المتعلقة معیة المجتوسیلة مناسبة تماًما لتحفیز أنشطة المسؤولیة 

  :من عدة جوانب أهمهابالصورة والسمعة  

تعد جهود االبتكار عملیة مستمرة وجوهریة لألنشطة التنظیمیة، والتي تضمن البقاء على المدى الطویل  - 

ریة المستمرة لتنفیذ ات استخدام جهودها االبتكامؤسس، یمكن للوبالتالي. من خالل تولید مبیعات مستقبلیة

  . المجتمعیةمبادرات المسؤولیة 

یتعلق االبتكار في جوهره بالتغییر واألفكار اإلبداعیة والجدیدة، وبالتالي فهو طریق مناسب لبدء أنشطة  - 

  . الجدیدة المجتمعیةالمسؤولیة 

                                                           
1
 Karen L. Janssen, Vera Blazevic, Kristina Lauche, Integrating CSR in Innovation Value Networks, article in 

Innovation Management and Corporate Social Responsibility Series, Department Business IMC University of 
Applied Sciences Krems , springer, Austria, 2018, p.76. 
2
 Ivan Montiel, Javier Delgado, Defining And Measuring Corporate Sustainability : Are We There Yet ?, 

Organization & Environment, Sage Publications, 1-27, 2014, p.2. 
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ر مثل البحث والتطوی - مختلفة الوظائف في الاالبتكار بنجاح  القائمین على نموظفیالدارة تحتاج إ - 

  . 1إلى التعاون والتنسیق  -والتسویق وٕادارة سلسلة التورید

  دعم شبكة القیمة لالبتكار: اخامس

، في عملیة االبتكار )االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة  ( المجتمعیةعند دمج الجوانب الثالثة للمسؤولیة 

 التي ؤسساتالممن غالبًا ما تؤثر على عدد و  .المتطلباتنظر في مجموعة أوسع من إلى ال ةؤسستحتاج الم

زید من الجوانب في أخذ المإلى  تؤديعملیات االبتكار المتكاملة كما أن . في العملیة تحتاج إلى المشاركة

التعاون والتفاعل مع المزید من الجهات الفاعلة خارج أقسام البحث والتطویر  إلىتحتاج أیضا  .االعتبار

والفعال  الكفءوضرورة التسویق  .)، العمالء و الجامعاتالموزعین ،على سبیل المثال الموردین( داخلیةال

على سبیل المثال ، تسلیم المنتجات الجدیدة في الوقت المناسب بكفاءة عالیة مع (للتكنولوجیات الجدیدة 

ا من االهتمام تجاه شبكة مزیدً  المجتمعیةیتطلب دمج المزید من المسؤولیة  ومع ذلك . .2)الجودة المتوقعة

المنظمات غیر الحكومیة  لتشملالكالسیكیة ،  قیمةات التي تتجاوز سلسلة الؤسسالقیمة بأكملها وتحدیدًا للم

ات أن ؤسسلیات االبتكار، یتعین على الممن أجل معالجة هذا التعقید المتزاید في عم. والمجتمعات المحلیة

، تنتقل والمعرفة الخارجیة دوًرا مهًمالتطویر منتجات وخدمات مستدامة، حیث تلعب الموارد . توحد قواها

یتم إنشاء  أین ".القیمة كةشب"التي نشیر إلیها باسم على الشبكة أكثر  زتركإلى بیئة  من خاللها ؤسساتالم

اقتصاد "تتطلب الحقائق التنافسیة لـ  .القیمة بشكل مشترك من خالل مجموعة من الالعبین في الشبكة

في ال تأخذ النماذج الخطیة القدیمة . التفكیر في األسالیب التقلیدیة لتحلیل البیئات التنافسیة إعادة" الشبكة

ها تعتبر و   ،مالت واألعضاء اآلخرین في شبكات األعمالاكتطبیعة التحالفات والمنافسین وال االعتبار

 المستقلة نسبًیا والتي یمكن إدارتها بشكل مستقل ولكنها تعمل مًعا في إطار منمجموعة من الوحدات "

ة أو الصناعة، مؤسس، ال تركز المؤسسات على الالقیمةباعتماد نهج شبكة  ."المبادئ واالتفاقیات المشتركة

والحلفاء المورد والشركاء  - نظام خلق القیمة الذي تعمل فیه الجهات االقتصادیة المختلفة على ولكن 

یتم تحدید القیمة على أنها الفوائد المتصورة التي تتلقاها المؤسسات  .مًعا إلنتاج القیمة المشتركة -والعمالء 

  .3مطروًحا منها التضحیات المتصورة التي یتم تقدیمها أثناء إنتاج تلك الفوائد

                                                           
1 Karen L. Janssen, Vera Blazevic, Kristina Lauche, Op-Cit, p.77. 
2  Nobelius, D. Towards the sixth generation of R&D management. International Journal of Product 
Development, 22(5), 2004, p. 373. 
3 Peppard, J., & Rylander, A., From value chain to value network: Insights for mobile operators. European 
Management Journal Vol. 24, Issue 2, 2006, p.132. 
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یة ابتكار مشتركة ، فإن في عمل المجتمعیةت متعددة تهدف إلى دمج المسؤولیة ؤسساإذا كانت هناك م

یلعب جمیع أصحاب بحث . حیث یتم إنشاء القیمة في وقت واحدبإنشاء القیمة یتطلب توحید الجهود 

  Cloodt و  Vanhaverbekeوفًقا لـ  .المصلحة دوًرا في التأثیر على القیمة المستخلصة من عملیة التطویر

االستثمار في أصول جدیدة وتعویضها من ِقبل أصحاب ت التي یتعین علیها مؤسسا، یجب دعم ال)2006(

إلقامة . ذا االستثمارت ستكسب أیًضا فوائد مستقبلیة من همؤسساالمصلحة اآلخرین في الشبكة ، ألن هذه ال

، یتعین على المؤسسات في شبكة القیمة متابعة التوزیع العادل لالستثمارات والعائد على تعاون ناجح

عندما یحدث كل من . تؤسساوالبیئي واالجتماعي لجمیع الم لتأثیر االقتصادياالستثمارات من حیث ا

نموذج األعمال، ترتبط المجموعة بقوة باألرباح القائمة على ویتم تغییر التعاون الموجه نحو االستدامة 

أنه نتیجة ألنشطة  وجدوا    (2012)و آخرون  Kriron أجراهاراسة في دعلى سبیل المثال ، . االستدامة

أنواع من  10إلى  6مع  اوزیادة تعاونه اغییر نموذج أعمالهبت المدروسةت المؤسسات االستدامة ، قام

  .1بأكثر من الضعف اتمؤسسالالستدامة المضافة إلى أرباح اوزادت أصحاب المصلحة ، 

، فمن المرجح األساسیةرد والفرص واالحتیاجات ات في إنشاء تخصیص عادل للموامؤسسإذا نجحت ال

ات والمجتمع مؤسسمتبادل بین الالعتماد علیه فإن اال .2أن تكون شبكة القیمة قابلة للحیاة على المدى الطویل

 إفادة ما یتطلب . ًا أن قرارات األعمال واإلجراءات االجتماعیة یجب أن تتبع مبدأ القیمة المشتركةییعني ضمن

ات أو المجتمع اإلجراءات التي تفید مصالحهم الخاصة مؤسسذا اتبعت الألنه إ .كال الجانبینلاالختیارات 

على حساب اآلخر، فسیجدون أنفسهم على طریق محفوف بالمخاطر، حیث ستؤدي مكاسب مؤقتة ألحدهم 

  .إلى إضعاف االزدهار طویل األمد لكلیهما

 في شبكة قیمة االبتكار  مشاركة  أصحاب المصلحة: سادسا

التفاعالت بین تؤدي . القیمة الفاعلة في الشبكة المؤسساتجهود العدید من نتیجة خلق القیمة یتم 

 Kapoor و  Adnerكشفا .هذه المؤسساتتبعیة بین خلق المهام الفرعیة والموارد إلى في ات المتعددة ؤسسالم

في شبكة  ة مراعاتها عند مواجهتها من قبل الشركاءمؤسسدیات الخارجیة التي یجب على الالتح )2010(  

اعتماًدا على ". ة في شبكة القیمةؤسسالم وقعالتحدیات یعتمد على م ا أن تأثیروجدو . القیمة الخاصة بها

". ة مؤسسموقعها ، یمكن للتحدیات في النظام البیئي الخارجي إما أن تعزز أو تقوض المیزة التنافسیة لل

                                                           
1 Kriron, D., Kruschwitz, N., Reeves, M., & Goh, E. The benefits of sustainability-driven innovation. MIT Sloan 
Management Review, 54(2), 2013. p.72. 
2  Robert C., Rosamaria C., Moura-Leite , Innovation with High Social Benefits and Corporate Financial 
Performance , Journal of Technology Management & Innovation © Universidad Alberto Hurtado, Facultad de 
Economía y Negocios 7(4) , 2012, pp,61-62. 
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الوصول إلیها، سهولة قدرتها على التحكم في الموارد الرئیسیة و  من خاللفي الشبكة ة ؤسسموقع الم میزیت

یتعین على المؤسسات في شبكة القیمة أن تحدد التحدیات التي كذلك  .شبكة في ودورها وقیمتها كشریك

 المجتمعیةلدمج المسؤولیة و  .معالجتهاهي  علیها یتعین على منظمات المجتمع المدني معالجتها والتي یجب

لتحقیق األهداف تعتمد ، و ةتبعیة بین أصحاب المصلحة متبادلالقیمة االبتكار، تصبح عالقات في شبكات 

 عالقات فإن ،نماذج المعامالتفي لفة من التعاون نظًرا لوجود أشكال مخت. ات على بعضها البعضؤسسالم

 .نوع الشبكةحسب على تختلف  ،مع أصحاب المصلحةالمؤسسات 

المسؤولیة ات بتطویر قدرات دینامیكیة لدمج وٕادارة ؤسسكیف تقوم الم )2011(وآخرون   Arevaloحلل 

أرباح ستزید للمسؤولیة المجتمعیة واالستدامة اإلدارة الفعالة  واقترحوا أن. افي نماذج أعمالهالمجتمعیة 

العمالء  یعرف، أین التي تتطلب إتباع إستراتیجیة التركیز سواق المتخصصةبالنسبة لألف. المؤسسات

بإتقان االبتكار تسمح هذه المجموعة من العمالء .  ویجب تلبیتها هذه االحتیاجات بدقة. احتیاجاتهم بدقة

مع أصحاب المصلحة  من التفاعل بقوةلمؤسسة اإستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة  نمكّ تو . بوضوحواختباره 

ةب همالمؤسسة على تلبیة احتیاجات في مراحل متقدمة، مما یزید من قدرة المسؤولیة وبالتالي فإن  .1دق

على  مرتفع عائدتسمح للمؤسسات بتحقیق التي األسواق  في بأعلى إمكانات لخلق القیمةتتمتع المجتمعیة 

تشهد المؤسسات التي تمكنت من تلبیة ، في مجال االبتكار ،وبالمثل .المسؤولیة المجتمعیة في ستثمارالا

 .2عائدات عالیة من التفاعل المتقدم مع أصحاب المصلحةالحصول على االحتیاجات الدقیقة لعمالئها 

 عالقة متبادلة: واالبتكار المجتمعیة المسؤولیة: الثاني المطلب

من ، و )المجتمعیةاالبتكار القائم على المسؤولیة (إلى االبتكار  المجتمعیةالمسؤولیة تؤدي  یمكن أن 

یمكن أیًضا أن تكون المسؤولیة . منتج صدیق للبیئةابتكار إلى  مؤسسةاألمثلة على ذلك أن تسعى ال

 هدف البتكار عملیة اجتماعیة، لكن المنتج نفسه لیس له أيامدفوعة باالبتكار، حیث یكون  المجتمعیة

یسمح نموذج االبتكار المفتوح الذي تطرقنا إلیه في الفصل األول بتفسیر العالقة المتبادلة بین  .اجتماعي

  .باإلضافة إلى مشاركة أصحاب المصلحة في عملیات االبتكار المستدامالمتغیرین، 

  

                                                           
1
 Karen L. Janssen et  al , Op-Cit, p.80. 

2
 Maria Borgeraas Reinlie , Corporate Social Responsibility (CSR) and Innovation : Exploring the connection 

between CSR and innovation - at concept level and through a case study of the Brazilian oil and gas company 
Petrobras, Master thesis at TIK Centre for Technology, innovation and culture, University of Oslo, Norvège, 2017, 
P.30-31.  
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  واالبتكار المفتوح المسؤولیة المجتمعیة  :أوال

ة أن تبتكر بمعزل عن غیرها ، ولكن علیها أن ؤسسملأنه ال یمكن ل به على نحو متزاید،من المعترف 

والموارد من البیئة الخارجیة للبقاء على تتعامل مع أنواع مختلفة من أصحاب المصلحة الكتساب األفكار 

یؤكد . األولفي الفصل  إلیهتطرقنا  الذي" االبتكار المفتوح"  إلىیشیر  هذا ما .اطالع على المنافسة

Chesbrough  )2003(  قدرة بأنه ه یصفو . دمج العمالء في عملیة االبتكارینموذج االبتكار المفتوح  أنعلى

ة مؤسستدخل محدد من قبل المجتمعات المستخدمین على بدء وتطویر منتجات معقدة، حتى دون أي 

االبتكار المفتوح وٕاشراك  انسجام كبیر بینوجود  إلى )Gould )2012توصل  .1في بعض األحیان المصنعة

تهدف في  لمؤسسةویرجع ذلك أساًسا إلى أن ا. فیما یتعلق بعملیاتهم التنظیمیة خاصة أصحاب المصلحة،

مشاركة أصحاب المصلحة بشكل  مزایایتم استغالل . كال المفهومین إلى تبادل المعلومات مع البیئة الخارجیة

ون التحول من مشاركة أصحاب المصلحة المتمحورة حول األعمال التي تك ؤسسةمأفضل  عندما تقرر ال

ت أهدافها مؤسساتم تحقیقه، عندما توضح الی هذا النوع من االنفتاح. أكثر انغالًقا إلى نقاش أكثر انفتاًحا

یمكن أن تؤدي ). المؤسسة وأصحاب المصلحة(الطرفین  بینورؤاها بحیث یمكن مناقشتها على الفور 

تبادل المعلومات . معة والثقة واالبتكارالس في زیادةتلیها  ؤسسة،العالقات القویة إلى میزة تنافسیة كبیرة للم

 التركیز على مع. والمعرفة من كال الجانبین، والتفاهم المتبادل والتعاون المتزاید، هي نتائج هذه العالقات

یمكن أن تؤدي إلى مواقف التي  ،نظرة ثاقبة لرغبات كال الجانبین تحقیق ذلك، ألنه یوفرفي الحوار أهمیة 

 .2طرفینمربحة لل

المرحلة ویتم خالل ، تولید الفكرةالمرحلة األولیة تشمل عملیة االبتكار لفي ثالث مراحل  مؤسساتال تنظر

وقد وجد أن أصحاب المصلحة مثل . المرحلة النهائیةیتم تسویق االبتكار في و  ، الوسطى تطویر المنتج

. ولیس على مستوى المنتجعلى مستوى استراتیجي  كومیة یشاركون في عملیة االبتكارالمنظمات غیر الح

في  وسطىمن ناحیة أخرى، یمكن إشراك أصحاب المصلحة مثل معاهد البحث والجامعات في المرحلة ال

تحدث مشاركة أصحاب المصلحة في الخطوات األولیة لعملیة االبتكار وفي و . تدابیر صارمةاتخاذ ظل 

  .3تسویقالإستراتیجیة  من خالل إعداد المرحلة النهائیة 

                                                           
1  Reinhard Altenburger, Corporate Social Responsibility as a Driver of Innovation Processes, Innovation 
Management and Corporate Social Responsibility, CSR, Sustainability, Ethics & Governance, Springer International 
Publishing AG, part of Springer Nature, Austria , 2018,  p.4. 
2 Blok, V., Hoffmans, L., & Wubben, E. F. M. . Stakeholder engagement for responsible innovation in the 
private sector: critical issues and management practices. Journal on Chain and Network Science, 15(2), 2015,pp. 
147–164. 
3Konstantina- Maria Pentaraki , The role of open innovation processes in responsible innovation integration for 

the development of healthier food products , an exploratory researche in the European food industry, 
wagening university & research, 2018, pp.19-20. 
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ات مراعاة التأثیر االجتماعي والبیئي مؤسسعلى أنه یتعین على ال )MacGregor &Fontrodona  )2008د ؤكی

والعمل مع عمالئها وموردیها وشركاء األعمال اآلخرین  ،لعملیاتها التشغیلیة من أجل أن تكون ناجحة

ة  المجتمعیةأیًضا العالقة بین االبتكار والمسؤولیة  انیدرس. 1لتصمیم وتطویر منتجات وخدمات جدید

  :الموضح في الشكل الموالي ضلةدائرة فا نموذجویقترحان 

 الدائرة الفاضلة للمسؤولیة المجتمعیة واالبتكار: )35(الشكل
                                                      

  
Source : MacGregor P S , Fontrodona J. Exporing,  the fit between CSR and Innovation, 

Center for Business in Society, University of Navarra , Spain, July 2008, p.14. 

ویركز على المنتجات  ،"القیام باألشیاء الصحیحة" حول المجتمعیةحركه المسؤولیة تاالبتكار الذي  دوری

بدقة تأثیر أنشطتها على البیئة وعلى المجتمع هنا  مؤسساتتدرس ال. والخدمات التي لها غرض اجتماعي

في  المجتمعیةعملیة االبتكار المبنیة على المسؤولیة بالنسبة ل التحدي یكمن. عریض أهمیة الربح للخطردون ت

ولكن في جمیع مراحل ) تولید األفكارك( األولىلیس فقط في المراحل  المجتمعیةضرورة دمج المسؤولیة 

     ةالمؤسسالعامل الحاسم في تحدید مدى ابتكار  القیم والقدرات وتعتبر  .)36انظر الشكل (عملیة االبتكار

 .تعزیز القیم والمهارات وتأسیس ثقافة مؤسسیة متماسكة یجبوبالتالي، . والدور الذي تلعبه االستدامة

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1  MacGregor P S , Fontrodona J. Exporing,  the fit between CSR and Innovation, Center for 
Business in Society, University of Navarra , Spain, July 2008, p.13. 

یحرك  االبتكار
المجتمعیة المسؤولیة  

المسؤولیة المجتمعیة 
 تحرك االبتكار
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  المسؤولیة المجتمعیة كمحرك لعملیة االبتكار: )36(الشكل

  

 

 

االبتكار المفتوح ، یمكن استخدام إمكانات المؤسسات واألفراد المبدعین اآلخرین  نموذج لمن خال

مع لتبادل المكثف ایساعد كما . مسؤولة اجتماعیاً و لتطویر منتجات وخدمات ونماذج أعمال مستدامة 

البتكار وقطاعات األعمال لالمحددة وكذلك تحدید فرص حة في التعرف على وجهات نظر أصحاب المصل

والرغبة في إجراء تغییرات  والتواصل الملزم الموثوقتعتمد عالقات أصحاب المصلحة على التبادل . الجدیدة

ا من ت وأصحاب المصالح الخاصة بهالمؤسستتراوح أشكال التعاون بین ا یمكن أن. كال الجانبین من

 .اإلستراتیجیة الموجهة إلى الشراكات بسیطةالمناقشات 

بحیث . ات الصغیرة والمتوسطةمؤسسل، ولكن أیًضا على ا الكبیرةفقط على الشركات  األمر  ال ینطبق

ن بشكل یأصحاب المصلحة المبتكر  - في تحدید أصحاب المصلحة الرئیسیین فقط  األساسيتحٍد الیكمن 

رة ، ویصوغون احتیاجاتهم الذین یتعاملون مع التحدیات االجتماعیة والبیئیة الجدیدة في مرحلة مبكّ  - خاص

، احتیاجاتهممن اآلخرین، ولدیهم مستوى عاٍل من المعرفة حول  سرعر أحلول جدیدة في وقت مبكّ یجاد إل

 .1الصعید العالمي مطروحة علىغالبا ما تكون التي 

أیًضا استكشاف أشكال جدیدة تطلب یجدیدة تطویر الحلول المستدامة ونماذج األعمال فإن وبالتالي 

تركز على فهم أعمق و ، فاعل مع أصحاب المصلحة الرئیسیینلتلجدیدة  أسالیبتستخدم  ،إلدارة االبتكار

تعتمد على  حلول أكثر استدامة ونظامیةتطبیق ممكن ال من وهذا یجعل". الحقیقیة"للتحدیات أو المشكالت 

 . هامراقبة ووضع األفكار وتهذیبالفهم و من خالل ال التعلم

                                                           
1
 MacGregor P S , Fontrodona J. Exporing,  Op-Cit p.13. 

القیم واالستراتیجیات: المسؤولیة المجتمعیة التحدیات  

 تغیر المناخ

 لتنوع البیئيا

 التغذیة الصحیة

 الشفافیة

 احترام القوانین

 التغیر الدیموغرافي

الذكاء 

تطویر  التنافسي

 الفكرة

البحث 

 والتطویر

 التسویق االختبار

 

 نقاط التفتیش

القیم واالستراتیجیات: المسؤولیة المجتمعیة  

Source : Reinhard Altenburger, Corporate Social Responsibility as a Driver of Innovation 

Processes, Innovation Management and Corporate Social Responsibility, CSR, Sustainability, Ethics 

& Governance, Springer International Publishing AG, part of Springer Nature, Austria , 2018, p.7 
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 مشاركة أصحاب المصلحة في االبتكار المستدام: ثانیا

أي أن االستدامة ترتبط في الغالب . نا هذایومإلى ال تزال أولویة البیئة سائدة  ) Pufé )2012بالنسبة لـ 

ومع ذلك ، تؤدي ظروف العمل والسالمة المهنیة، أي االستدامة . تمؤسسابحمایة البیئة واالستدامة البیئیة لل

ت التي تعمل مؤسساألن ال. االجتماعیة واالستدامة االقتصادیة ، دوًرا متزاید األهمیة في الممارسة العملیة

بشكل مستدام وتواصل هذه اإلجراءات یمكن أن تفتح أسواًقا جدیدة ومجموعات مستهدفة أخرى وتعزز والء 

ویمكن تفسیر ذلك أیًضا من خالل حقیقة أن المستهلكین كانوا یعیدون التفكیر . )التركیز إستراتیجیة( ء العمال

المجموعة االستهالكیة لنمط "ویمكن مالحظة ذلك في توسع . في المنتجات والخدمات المستدامة لعدة سنوات

علیها طلب الما نتج عنه منتجات الصحیة والمستدامة، أكبر للالتي تضع قیمة   "تدامةالمسة و یصحالالحیاة 

 1 .بشكل متزاید ومستمر

، یمكن القول أن االبتكارات المستدامة هي أول تنفیذ اقتصادي لفكرة مستدامة بهدف إضافة باختصار

من حیث (واالبتكارات االقتصادیة ) من حیث التوافق البیئي(التمییز بین االبتكارات البیئیة أهمیة مع . قیمة

ات استخدام االبتكارات مؤسسللیمكن كما  ).والمجتمع من حیث الموظفین(واالبتكارات االجتماعیة ) االقتصاد

ن له تأثیر إیجابي على المستدامة في المنتجات والخدمات لكسب میزة تنافسیة على منافسیها، مما سیكو 

  . والطویل ة على المدى المتوسطمؤسسصورة ال

 من خاللأن أكبر فوائد االستدامة تكون یجدون الفاعلون االقتصادیون فإن  ،أیضا)  Pufé )2012ـ وفًقا ل

 ماعلى أنه ماإلیه ونوینظر  ، االستدامة من خاللتحقیق أقصى قدر من الربح بحیث یتم . لتمایزااالبتكار و 

 . 2االبتكارات لنجاحمناسبة و ریادة أعمال واعدة  إستراتیجیةیشكالن 

. مجاالت البیئة واالقتصاد والقضایا االجتماعیة لالستدامةأیًضا مع نفس المسؤولیة المجتمعیة تتعامل 

الزیادة في ببرر تُ . ةمؤسسیجلب قیمة مضافة لل المجتمعیةن الدافع الجوهري لتطبیق المسؤولیة وبالتالي فإ

   .إنشاء األصول غیر الملموسة مثل السمعة والثقة وتحفیز الموظفین ورضا العمالء الناتجة عنالمزایا 

 كذلك،  )Sharma )2005 ركزت. سابقا إلیهاالتي تطرقنا ئد إشراك أصحاب المصلحة فوا إلى باإلضافة

والتي یمكن استخدامها  همة بالوصول إلى المعلومات منؤسستسمح للمالتي مشاركة أصحاب المصلحة  على

          یجادل كل من . في الوقت المناسب لها للمساعدة في فهم القضایا االجتماعیة والبیئیة الناشئة واالستجابة

Katsoulakos و Katsoulacos )2007(  أن وجود عالقات مع أصحاب مصلحة في خلق المزایا یدعم تطویر

                                                           
1
 Gesa Gordon Astrid Nelke ,CSR und Nachhaltige Innovation:Zukunftsfähigkeit durch soziale,ökonomische 

und ökologische Innovationen , Springer Gabler ,Germany , 2017,p. 28. 
2 Gesa Gordon Astrid Nelke, Op-Cit . p.30. 
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قیمة مشاركة أصحاب المصلحة عندما تواجه الشركات ظروًفا واسعة سریعة  تزدادو . المعرفة التنظیمیة

لبقاء ونمو المؤسسات الرئیسیین وٕاشراكهم أمًرا بالغ األهمیة  ةحلیصبح تحدید أصحاب المصأین . رالتغیّ 

 .على المدى الطویل

 :بـ  التواصل مع أصحاب المصلحة أیًضایسمح 

 إدارة أفضل للمخاطر والسمعة؛ 

  لحل المشاكل والوصول إلى ) المعرفة واألشخاص واألموال والتكنولوجیا(بتجمیع الموارد یسمح

 األهداف التي ال یمكن الوصول إلیها من قبل المنظمات الفردیة؛

 ؛ورات السوق والدینامیات الثقافیةتمكن من فهم بیئات التشغیل المعقدة ، بما في ذلك تطال 

 إلى تحسینات المنتج والعملیة؛ التعلم من أصحاب المصلحة ، مما أدى 

  إعالم وتثقیف وتأثیر أصحاب المصلحة على تحسین قراراتهم وٕاجراءاتهم التي سیكون لها تأثیر على

 ؛ة وعلى المجتمعؤسسالم

 1تطویر عالقات أصحاب المصلحة القائمة على الثقة والشفافة. 

 اتمن االبتكار كبیرة نسبة ن وأ. لالبتكاریمكن أن تكون مشاركة أصحاب المصلحة مصدرًا هائًال   ،وبالتالي

 .نموذج االبتكار المفتوح كدهأوهو ما  تأتي من خارج المؤسسة ولیس من الداخل

 واالبتكارالمجتمعیة معاییر نظم اإلدارة المتعلقة بالمسؤولیة : الثالثالمطلب 

 ،واالجتماعياألداء البیئي  - بشكل أكثر تحدیدًا  - ة أو مؤسسمستمر ألداء الالتحسین الن الحاجة إلى إ

ما  ،ومع ذلك ، قد تؤدي هذه األنشطة إلى تغییرات تدریجیة فقط. على أنشطة االبتكاربشكل أساسي نطوي ت

على بعض المتطلبات تركیز   إلى باإلضافة، في الغالب حول تحسینات العملیات یتمحور االبتكاریجعل 

التي تساعد   اإلدارةمعاییر نظم  أهموسنقدم فیما یلي  .جات والخدمات المقدمة للعمالءالمنتفي بتكار اال

   :البیئي واالجتماعي للمؤسسة األداءیفاء بهذه المتطلبات وتحسین اإل علىاالبتكار 

   2015إصدار    ISO 14001معیار  :أوال

، وتعتبر المواصفة السوقلیتناسب ویتماشى مع التعقیدات المستجدة في  اإلصدارلقد تم تطویر هذا 

تحلیل یتطلب منظور دورة حیاة   حیث أن. 2للسالمة البیئیةمتطورا نظاما   2015إصدار    ISO 14001الدولیة 

االقتصاد الدائري، ال  ألسلوبوفًقا . االفتراضي هالتأثیر البیئي للمنتج وٕادارته من التصمیم إلى نهایة عمر 

                                                           
1 Reinhard Altenburger , Op-Cit. p.8. 
2
 https://www.iso.org/iso-14001:2015-environmental management system.html (last visit : 01-08-2020). 
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إن . همكوناتإعادة تدویر أكبر قدر ممكن من  یجب، ولكن هنهایة استخدامالتخلص من المنتج عند ینبغي 

ؤخذ في االعتبار عند تصمیم تتسهیل عملیة إعادة تدویر المنتجات بطریقة سهلة وموفرة للموارد یجب أن 

، وكیف یتم تعریف األنشطة وتوجیهها مسألةهذه إلى حد كبیر البیئیة تتناول معاییر نظام اإلدارة . المنتج

من . البیئیة عنصر رئیسي في معاییر نظام اإلدارة يه اتالعملی تعتبر طریقة أداء: وبعبارة أخرى. وتنفیذها

 مختلفالضوء لهذا المعیار  دالجدی اإلصدارسلط یخالل اشتراط مراعاة الجوانب البیئیة في العملیات، 

 ٕاعادةو  بداعاإلتصمیم المنتج وتطویره، األمر الذي قد یؤدي مرة أخرى إلى  عندالتي تظهر التحدیات 

 .1فیه االبتكار

  2015 إصدار  ISO 9001معیار: ثانیا

على سبیل المثال یجب تحدید  ،ISO 9001إلى إعادة النظر في معیار  االبتكارطلبات مت قودت 

 یقدمعلى ذلك، فإن اإلصدار الجدید لهذا المعیار  بناءً  .الءمتطلبات المنتج والخدمة بالتعاون الوثیق مع العم

لضمان تصمیم هذه المتطلبات وتطویرها وٕانتاجها وتسلیمها وفًقا الحتیاجات العمالء واضحة إرشادات 

 انطالقا منإذا كان العمیل قد طلب المنتجات والخدمات ف). 8قسم، ال ISO 9001: 2015(وتوقعاتهم 

، فلن یكون هناك ، ولكن حتى كیف سیتم إنتاجهوأحیاًنا ال یحدد فقط ما سیتم إنتاجه .تقنیة مفصلة مواصفات

العمالء وتحلیلها وترجمتها إلى میزات وعروض من احتیاجات تحدید  إذا تمأما . بتكاراالمجال كبیر لإلبداع و 

كدلیل توجیهي لتطویر ابتكارات المنتجات یعمل  2015إصدار  ISO 9001 المعیار فإن، ةمؤسسقبل ال

 .ومستدامةالتدویر  إلعادةمة وقابلة والخدمات بطریقة منظّ 

على   ISO 14001 :2015و ISO 9001: 2015 نیار یعمالتم تقدیم شرط أساسي مهم آخر لالبتكار في 

 :ISO 9001(" ة وسیاقهاؤسسالم"طلب المعاییر الجدیدة صراحة فهم تت بحیث .املهعكس اإلصدارات السابقة 

 :ISO 9001(" ذات المصلحةاحتیاجات وتوقعات األطراف "و ) 4.1، القسم  ISO 14001: 2015و  2015

على الرغم من عدم معالجة اإلدارة اإلستراتیجیة كموضوع و ). 4.2، القسم  ISO 14001: 2015و  2015

، تحلیل  Pastelتقترح استخدام أدوات تطویر اإلستراتیجیة مثل تحلیل  الجدیدة اإلصداراتأن إال صریح ، 

یعتبر . إطار االبتكار االستراتیجي لتحدیدو .  SWOTساسیة وتحلیل األ اتكفاءوتحلیل ال، أصحاب المصلحة

لذلك . كما تطرقنا إلیه سابقا المجتمعیةأصحاب المصلحة أمًرا بالغ األهمیة لالبتكار وكذلك للمسؤولیة  تحلیل

                                                           
1 Hans-Jürgen August, CSR and Innovation: A Holistic Approach From a Business Perspective, article in 
Innovation Management and Corporate Social Responsibility Social Responsibility as Competitive Advantage, 
Reinhard Altenburger Editor, CSR, Sustainability, Ethics & Governance series, Springer,  Austria, 2018, p.54. 
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وٕادارة عملیات  یزید من أهمیة التحلیل الشامل ألصحاب المصلحة وٕادارتها عاییرإن الجمع بین هذه المف

  .بقوة ISO 9001: 2015یدعمه اإلصدار الجدید  أمرا بالغ األهمیةوهو ما یعد ، االبتكار في المؤسسة

الناس، الكوكب، " إدارة ةأنظمعلى تحسین ن الطلب المتزاید من العمالء تجاه موردیهم فإباختصار، 

،  ISO 14001الجدیدة لـ  تواإلصدارا ،)كخلف( ISO 45001 و OHSAS 18001ر یعتمد على المعایی" الربح

  . على االبتكار بشكل تدریجي على األقل مؤسساتالالتي تشجع  ISO 9001و

بالصحة والسالمة المهنیة باإلضافة إلى میزات المنتجات والخدمات البیئیة ال تتطلب المتطلبات المتعلقة 

ة واحتیاجات وتوقعات ؤسسلتحلیل سیاق الم ومع ذلك، فإن متطلبات المعاییر الجدیدة. صراحة ابتكاًرا كبیًرا

ة یجب أن تلبي بالنظر إلى أن االبتكارات الناجح. أصحاب المصلحة تدعم إطاًرا استراتیجًیا لالبتكار

 ISO 9001احتیاجات السوق  فإن التركیز القوي على تحدید وتلبیة توقعات العمالء على النحو المحدد في 

  .1شرط أساسي البتكارات المنتجات والخدمات الناجحة هو

  ISO/IEC 27001معیار نظام إدارة أمن المعلومات ل: ثالثا

 یةالمعیار الدولي الذي یوضح كیف ISO/IEC 27001یعتبر  في عصر الرقمنة والبیانات الضخمة 

بشكل تطبیق نظام إلدارة أمن المعلومات معتمد بالشكل المناسب للحفاظ على البیانات والمعلومات السریة 

حیث یسمح  للمؤسسات بإثبات مدى التزامها . ، والتقلیل من احتمال الوصول إلیها بشكل غیر قانونيآمن

العالمیة، لتثبت للعمالء والموردین ومختلف أصحاب المصلحة مدى أهمیة أمن بتطبیق أفضل الممارسات 

 ISO/IECمعیاریجب التأكید مرة أخرى على أنه ینبغي اعتبار  وعلیه .المعلومات في جمیع أنشطتها وعملیاتها

صوصیة خ(المجتمعیة معیاًرا مهًما یتناول موضوعات المسؤولیة  حدد متطلبات أمن المعلوماتیي ذال 27001

یكشف عن أن هذا المجال البتكار في یمكن لو  .المنتشرةالهجمات اإللكترونیة خاصة في ضل  ،)البیانات

 .2عالجهایعمل المزید والمزید من نقاط الضعف في النظام و 

  

  

  

  

                                                           
1 Hans-Jürgen August, Op-Cit. p.55. 
2 https://www.iso.org/iec27001-information security management.html (last visit : 01-08-2020). 
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  :الفصل خالصة

المیزة تناولنا في هذا الفصل أهم المفاهیم المتعلقة بالمسؤولیة المجتمعیة ومدى قدرتها على تحقیق 

من خالل التطرق إلى دورها في تحسین القدرة التنافسیة ودعم االستراتیجیات التنافسیة مع  التنافسیة للمؤسسة

  . تنافسیة بحد ذاتها  كإستراتیجیةإمكانیة تطبیقها 

التفاعل  كیفیة إلى بالتفصیل تطرقناو  كما تطرقنا أهمیة دمج المسؤولیة المجتمعیة في أنشطة االبتكار،

وٕادارة االبتكار وعالقات أصحاب المصلحة ، التي ذكرنا أنها مهمة لدمج المسؤولیة  المجتمعیةبین المسؤولیة 

 المجتمعیةإلدارة تكامل المسؤولیة " صفقة عادلة"التفاوض على  وفي .في شبكات قیمة االبتكار المجتمعیة

وتساعد المؤسسات في  .ى المدى الطویل، وضمان استمرار هذه الشبكة علفي شبكات قیمة االبتكار

 أهمیة كما اكتشفنا. الحصول على مزایا تنافسیة في ظل تحقیق أهداف المجتمع وباقي أصحاب المصلحة

تطرقنا كذلك إلى أهمیة . في بناء هذه الشبكات ومواءمتها والمحافظة علیهاتساهم التي ممارسات التنسیق 

مما مع أصحاب المصلحة للمعلومات لتبادل المكثف ایساعد ألنه ،  المفتوح  في العالقة رنموذج االبتكا

 .البتكار وقطاعات األعمال الجدیدةاالتعرف على وجهات نظر المحددة وكذلك تحدید فرص یسمح ب

اإلیفاء بمتطلبات المسؤولیة  علىأهم معاییر نظم اإلدارة التي تساعد  االبتكار تطرقنا في األخیر إلى 

  .جل تحسین األداء البیئي واالجتماعي للمؤسسةأجتمعیة من مال

بعد أن أثبتنا نظریا وجود التأثیر اإلیجابي لكل من إدارة االبتكار على المیزة التنافسیة والمسؤولیة 

، سنحاول في الجزء التطبیقي إسقاط المجتمعیة، والتأثیر االیجابي  للمسؤولیة المجتمعیة على المیزة التنافسیة

 .على عینة من المؤسسات االقتصادیة الجزائریةهذه النتائج 



 

 

 

 

 

 

 

   التطبيقيالقسم 



 

 

  :ابعالرّ الفصل 

اإلطار المنهجي 

 للدراسة الميدانية
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  :تمهید

كـــان لزامـــا علینـــا  عنـــه، وتكـــوین صـــورة شـــاملة بعـــد مـــا تناولنـــا الجانـــب النظـــري مـــن موضـــوع الدراســـة

رة االبتكــار فــي تحســین المیــزة ادإإذ أنــه ال یكفــي أن نــتكلم علــى دور  الواقــع البیئــة الجزائریــةعلــى  إســقاطه

قتصـادیة المؤسسـات اال التنافسیة في ظـل مبـادئ المسـؤولیة المجتمعیـة دون أن نسـتفید مـن ذلـك علـى واقـع

من خالل  تهتم باالبتكارالتي و  ،نشاطها قطاعرائدة في الواخترنا لهذا الغرض بعض المؤسسات  .الجزائریة

سنحاول خالل هذا و  .المسؤولیة المجتمعیةحد كبیر مبادئ  إلىتجدیدها المستمر لتشكیلة منتجاتها وتحترم 

لدراســــة المیدانیــــة التــــي أجریناهــــا فــــي هــــذه الــــذي اعتمــــدنا علیــــه إلجــــراء ااإلطــــار المنهجــــي  شــــرحالفصــــل 

  :التالیة ثالثةمعالجة المباحث المؤسسات من خالل 

  ؛خطوات الدراسة الميدانية: المبحث األول

  األدوات واألساليب المستخدمة في الدراسة؛: المبحث الثاني

  .سةعينة الدرا:المبحث الثالث
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  خطوات الدراسة المیدانیة: المبحث األول

ســُنحاول مــن خــالل هــذا المبحــث شــرح الخطــوات المنهجیــة التــي اتّبعناهــا فــي دراســتنا المیدانیــة، مــن 

كمـــا  ة إلـــى توضـــیح أدوات جمـــع البیانـــات،نمـــوذج الّدراســـة وٕابـــراز أهـــم متّغیراتـــه، باإلضـــاف خـــالل توضـــیح

   .ة لجمع المعلوماتیالذي اعتمدنا علیه كأداة رئیساالستبیان،  سنعمل على شرح محاور

  ، متغیراتها وحدودها نموذج الّدراسة: المطلب األول 

، كمــا ُیعتبـر األداة التــي  للمتغیــرات المكونـة للبحـثیهـدف نمـوذج الدراســة إلـى  إعطـاء تصــور واضـح 

من الجانب النظري للدراسة وعلى ضوء اإلشكالیة  انطالقا. توّضح العالقات التي تربط بین هذه المتغّیرات

إدارة االبتكــار فــي تحســین الــدور الــذي تلعبــه  إبــرازوالفرضــیات تــم تشــكیل نمــوذج الدراســة الــذي یهــدف إلــى 

  : كما هو موضح في الشكل الموالي .في ظل مبادئ المسؤولیة المجتمعیة المیزة التنافسیة

  نموذج الّدراسة :)37(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    

  من إعداد الباحثة:المصدر

 إدارة االبتكار المتغير المستقل

 المیزة التنافسیة: المتغّیر الّتابع

  أبعاد   

  المیزة 

 التنافسیة

أهم متطلبات  

  االبتكار إدارة

 ياالقتصاد البعد    .1

 االلتزام االجتماعي .2

 الحفاظ على البیئة .3

 تقلیل التكلفة .1

 الجودةتحسین  .2

 .االستجابةسرعة  .3

 المؤسسةسمعة  .4

المسؤولیة : المتغیر الوسیط

 المجتمعیة

مبادئ 

المسؤولیة 

  المجتمعیة

 تحسبین المیزة التنافسیة

 تحسین المیزة التنافسیة

  ثقافة  االبتكار، إدارة المعرفة،

 موارد وقدرات وٕاستراتیجیة االبتكار

 تعزیز المسؤولیة المجتمعیة
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المتمثـل فـي إدارة االبتكـار، الـذي  األول المتغّیـر المسـتقلثالث متغیـرات، وجود یّتضح من الّنموذج أعاله 

ثقافــة  :فــيتتمثــل تطرقنــا إلیهــا ســابقا فــي الفصــل األول مــن األطروحــة ، یتكــون ضــمنیا مــن عــدة متطلبــات 

   .االبتكار وٕاستراتیجیةقدرات باإلضافة إلى التعلم التنظیمي، و  ، إدارة المعرفة، موارد االبتكاراالبتكار

 في تقلیل التكلفـة،والمتمّثل في المیزة التنافسیة، فتم تناوله من خالل أبعادها المتمثلة  المتغّیر التّابعأّما    

سـرعة و  ، سـمعة المؤسسـةالجـودةتحسـین   :ها األساسـیة المتمثلـة فـيوتم تقسیم میزة التمایز أبعاد والتمایز،

  .االستجابة

البعـــد ( "القاعــدة الثالثیــة"نمــوذج  وفــق مبادئهـــا ترجمــةتــم  ،ةفهـــو المســؤولیة المجتمعیــ المتغیــر الثالــثأمــا 

ـــزااقتصـــادي،  ـــى البیئـــة مااللت ـــذي ، )اجتمـــاعي، الحفـــاظ عل یعتبـــر أحـــدث النمـــاذج فـــي دراســـة المســـؤولیة ال

  .األخرىاألسهل في التطبیق من طرف المؤسسات مقارنة بالنماذج األوضح و المجتمعیة و 

 )المیـــزة التنافســـیة(المتغیـــر التـــابعكـــل مـــن دعم یـــیعـــزز و  أنمـــن شـــأنه  )االبتكـــار إدارة(إن المتغیـــر المســـتقل

أن یساهم فـي تحسـین المتغیـر التـابع،  كما یمكن للمتغیر الوسیط ،)المجتمعیةالمسؤولیة ( الوسیطالمتغیر و 

 لكننـا نحـاول مـن. وهو ما تم إثباته في الجانب  النظري من البحث وتأكیـده  مـن خـالل الدراسـات السـابقة 

 احتـرام وتطبیـقفـي ظـل كیف یمكن للمتغیر المسـتقل أن یعـزز المتغیـر التـابع  أعاله إظهارالنموذج  خالل

  .عم للعالقةادكوسیط و   مبادئ المسؤولیة المجتمعیة

  جمع البیانات أدوات: الثاني المطلب

بمجموعـــة مـــن األدوات العلمیـــة لجمـــع البیانـــات، ولمعالجـــة  االســـتعانةیتطّلـــب معالجـــة أي بحـــث علمـــي    

كـأداة أساسـیة فـي جمـع هـذه البیانـات، كمـا اسـتعّنا بالمقابلـة كـأداة  االسـتبیانعلـى  اعتمـدنا الدراسةموضوع 

وسـنقوم بشـرح كـل وتبریر النتـائج ، ثانوّیة من أجل شرح أسئلة هذا االستبیان لتفادي عدم فهم المستجَوب، 

  :كما یليأدوات جمع البیانات 

  ابلة ــــالمق: أوال

  ، حیـث اسـتجوبت المؤسسـات المدروسـة بعـض فـيد مـن مسـؤولین قامت الباحثة بإجراء مقابلة مع عد   

مـدیر المـوارد البشــریة،  ، Cevital ، مــدیر البحـث والتطـویر فـي مؤسسـةمـدیر المـوارد البشـریةنائـب كـل مـن 

فـي ،   Saterex ، نائب المدیر العام لمؤسسـة Condor  مدیر الجودة والصحة والسالمة المهنیة في مؤسسة

 طفقــ اواكتفــو مــع المســؤولین فــي بــاقي المؤسســات وذلــك بحجــة كثــرة انشــغاالتهم  ةالمقابلــ إجــراءحــین تعــذر 
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علـــى مســـتوى  اتحـــول أنشـــطة االبتكـــار التـــي تقـــوم بهـــا المؤسســـ ة المقابلـــةدارت أســـئل. بمـــلء االســـتبیانات

  األبعـاد  مـن خـالل التركیـز علـىلمسـؤولیة المجتمعیـة بتطبیقهـا لتم طـرح أسـئلة تتعلـق . العملیات والمنتجات

، ومـــا إذا كانـــت هـــذه المؤسســـات تـــدمج هـــذه )حفـــاظ علـــى البیئـــةالااللتزام االجتمـــاعي االقتصـــادي،( ةالثالثـــ

 .اإلحصائیةتم استغالل أجوبة المقابلة في تبریر نتائج الدراسة و  ،د في أنشطتها المتعلقة باالبتكاراألبعا

  أو االستمارة  االستبیان :ثانیا

أحد وسائل البحث العلمي المستعملة على نطاق واسع من أجـل الحصـول علـى بیانـات  االستبیانیعد 

لجمع المعلومات من  ةاكأدوتأتي أهمیة االستبیان . مواتجاهاتهمیولهم  بأحوال الناس أومعلومات تتعلق  أو

تحتـوي  اسـتمارةیتـألف مـن  فاالستبیانة، دراسة الحالما قورن بالمقابلة و  إذاأنه اقتصادي في الجهد والوقت 

علیـه و  .أحـدعلى مجموعة من الفقرات یقـوم كـل مشـارك باإلجابـة علیهـا بنفسـه دون مسـاعدة أو تـدخل مـن 

علــى إشــكالیة موضــوع البحــث وعلــى  لمیدانیــة، أیــن تــم تصــمیمه بنــاءً ا بــه فــي دراســتنا االســتعانة تفقــد تمــ

األســئلة البســیطة  مجموعــة مــنحیــث تضــمن ؛ نمــوذج الدراســة وفــق و  والجانــب النظــري،  ضــوء الفرضــیات

منظمـا فـي شـكله العلمـي مـن حیـث البسـاطة والشـكل  االسـتبیانیكـون تى ح .التي رأینا أنها تخدم الموضوع

شــكالیتها والفرضــیات فقــد مــر بــین صــیغته األولیــة والنهائیــة إالدراســة،  والمضــمون، والمالئمــة مــع موضــوع

  :بالمراحل التالیة

  . سؤال 92أولي تضمن  استبیانإعداد -

تـم الدراسـة، ونمـوذج فرضـیات  مته مع إشكالیة وءختبار مدى مالاألجل  ةستبیان على المشرفعرض اال-

 .ةالتعـــــــــــــــــدیالت الالزمــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــوء مالحظـــــــــــــــــات ونصــــــــــــــــــائح المشــــــــــــــــــرف بعـــــــــــــــــدها إجــــــــــــــــــراء

مــن أعضــاء هیئــة  )01انظــر الملحــق رقــم (ســتبیان المعــدل علــى مجموعــة مــن المحكمــین عــرض اال -

 األســئلةالعدیــد مــن المالحظــات مــن بینهــا كثــر عــدد ســطیف، الــذین قــاموا بــدورهم بتقــدیم  التــدریس بجامعــة

ـــم التعـــدیل وحـــذف وصـــعوبة  فهـــم بعـــض المصـــطلحات مـــن طـــرف المســـتجوبین ـــن ت  واســـتبدال بعـــض، أی

تــم تغییــر طریقــة عــرض االســتبیان بالكامــل كمــا وٕاعــادة صــیاغتها بشــكل ســهل وبســیط،  واألســئلة العبــارات

أیـــن لـــم تـــتم اإلجابـــة علـــى بعـــض ،  Saterexو Condor تيضـــه علـــى مســـؤولین فـــي مؤسســـوذلـــك بعـــد عر 

، ونســبة مــا تنفقــه علــى أنشــطة البحــث والتطــویر، علــق بمعــدل نمــو رقــم أعمــال المؤسســةتتالتــي العناصــر 

علـى الـرغم مـن أن  ،ونسبة ما تجنیه من بیع المنتجات الجدیـدة والمحسـنة خـالل السـنوات الـثالث الماضـیة

مــن كثــرة  ماســتیائه او بــد، كمــا أفــي مجــاالت نســبیة وال تفتــرض إعطــاء أرقــام دقیقــةمحصــورة اإلجابــة تكــون 

  .األسئلة
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انظــر الملحــق ( مقســمة علــى خمســة محــاور فقــرة 69فــي صــیغته النهائیــة لیتضــمن  االســتبیانإعــداد  -  

  ). 02رقم

  ستبیانمحاور اال: ثالثا 

  : كاآلتي تبیانسمحاور اال یمكن توضیح

 قــــرات المتعلقــــة بالبیانــــاتف رافیــــة للمبحــــوثین، حیــــث تضــــمن غو میبالخصــــائص الد یتعلــــق :المحــــور األول

التأكیـد علــى  مـع،  )یفيظة ، المركـز الــو رّ ســنوات الخبـ، مـيیعلتالالمسـتوى ( المســتجوبین  لألفـرادالشخصـیة 

  .السامیة في المؤسسة  اإلطاراتملء االستبیان من طرف 

 ،مـن الخیـاراتمجموعة  ، تم وضعمؤسسات محل الدراسةالالعامة حول  الخاص بالبیانات :المحور الثاني

وشكلها القانوني وحجمها وما تحصلت علیه مـن  تتعلق بنوع المؤسسة .اواحد ایختار منها المستجوب خیار 

 فـــتم تخصیصـــهامحـــاور بـــاقي الأمـــا  .عیـــةالمجتمشـــهادات فـــي مجـــاالت الجـــودة وحمایـــة البیئـــة والمســـؤولیة 

  :كما یليالدراسة لمتغیرات 

 إدارةمدى تطبیق االبتكار،  فةابثقالمتمثلة االهتمام  ،إدارة االبتكار مصادرركز على أهم ی :لثالثالمحور ا

، ومـدى اهتمـام المؤسسـات القـادرة علـى االبتكـاروالمادیـة  الموارد البشریةوتوفیر  ،التنظیميالتعلم  ،المعرفة

  .ة لالبتكاریستراتیجإبوضع 

المتمثلــة  المســؤولیة المجتمعیــةلمبــادئ  الدراســة  محــل مؤسســاتالیركــز علــى مــدى تطبیــق  :رابــعالمحــور ال

باالعتمـاد علـى  المبـادئهـذه  تـم تصـنیف .وااللتـزام االجتمـاعي والحفـاظ علـى البیئـة البعـد االقتصـادي في 

 الـــذي یعتبـــر أحـــدث النمـــاذج لتطبیـــق، )ر المبحـــث األول مـــن الفصـــل الثالـــثانظـــ( نمـــوذج القاعـــدة الثالثیـــة

  .االقتصادیة المسؤولیة المجتمعیة في المؤسسات

تحسـین مـن خـالل  تمـایزال یركز على أبعاد المیـزة التنافسـیة المتمثلـة فـي تقلیـل التكلفـة،:  خامسالمحور ال

     .سمعة المؤسسة و سرعة االستجابة و الجودة

  بیانسلم االست: رابعا

مــن أكثــر المقــاییس اســتخداًما ضــمن اســتمارة  الــذي یعتبــر ،الخماســي تــم االعتمــاد علــى مقیــاس لیكــرت

  : ویشمل على عدة تدریجات لإلجابة على األسئلة الموضحة في الجدول التالي ،االستبیان
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  درجات مقیاس لیكرت الخماسي :)06(الجدول رقم 

  كبیرة جدا  كبیرة  متوسطة  ضعیفة  ضعیفة جدا  التصنیف

  5  4  3  2  1  الدرجة

الریاض،  ،خوارزم العلمیة للنشر والتوزیع ،)SPSS(مقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام  عز عبد الفتاح،:المصدر

  . 540 .ص، 2017السعودیة،

  :تصنیف اإلجابات إلى خمسة فئات متساویة باستخدام المعادلة اآلتیة تممن أجل تسهیل تفسیر النتائج، 

  

بعدها أخذ قیمة أول قیمة وتتم إضافة طول الفئة لكي یتم الحصول على أول فئة، ونفس الشيء مـع تم ی  

    :على الجدول التاليفي األخیر نحصل ل. باقي الفئات

  المتوسط الحسابي ومستوى الموافقة تقسیم الفئات:  )07(الجدول رقم

  ]5 - 4.21[  ]4.20 - 3.41[   ]3.40- 2.61[   ] 2.60 - 1.81[  ]1.80  -1[   الفئات

  مرتفعة جدا  مرتفعة  متوسطة  منخفضة  منخفضة جدا  مستوى الموافقة

  باحثةمن إعداد ال:المصدر

  : كل فقرة من فقرات الدراسة یكون وفقا لآللیة اآلتیةلأن تحدید مستوى الموافقة  أعالهمن الجدول نستنتج 

  فهـــذا یعنـــي أن مســــتوى  )1.80 – 1(إذا كـــان المتوســـط الحســـابي المــــرجح للعبـــارة یتـــراوح مـــا بــــین

 الموافقة منخفضة جدا 

  فهـــذا یعنـــي أن مســـتوى  )2.60 -1.81(إذا كـــان المتوســـط الحســـابي المـــرجح للعبـــارة یتـــراوح مـــابین

 الموافقة منخفضة 

 فهــذا یعنــي أن مســتوى الموافقــة  )3.40 -2.61(بــین  إذا كــان المتوســط الحســابي المــرجح یتــراوح مــا

 متوسطة 

 فهـــذا یعنـــي أن مســـتوى  )4.20 -3.41( إذا كـــان المتوســـط الحســـابي المـــرجح للعبـــارة یتـــراوح مـــا بـــین

 الموافقة مرتفع 

 فهـــذا یعنـــي أن مســـتوى  )5.00 -4.21(بــین  ســـابي المــرجح للعبـــارة یتـــراوح مـــاإذا كــان المتوســـط الح

 .الموافقة مرتفع حدا

 0.80=  5)/1 -5= ( عدد اإلجابات) /أقل قیمة –قیمة أكبر = ( طول الفئة 
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من خالل أهمیتها في المحور باالعتمـاد علـى أكبـر قیمـة متوسـط الحسـابي فـي المحـور،  فقراتترتب ال    

  .بینهما فانه یأخذ بعین االعتبار أقل قیمة لالنحراف المعیاري فقرتینوعند تساوي المتوسط الحسابي بین 

  وثبات االستبیان  وصدق األسالیب اإلحصائیة المستخدمة: المبحث الثاني

من أجل معالجـة موضـوع الدراسـة اعتمـدنا علـى مجموعـة مـن أسـالیب التحلیـل اإلحصـائیة التـي تخـدم 

كـأداة االسـتبیان ثـم حاولنـا فیمـا بعـد قیـاس صـدق . الموضوع وتمكن من اإلجابة على اإلشكالیة المطروحـة

  .رئیسیة في الدراسة المیدانیة

   اإلحصائیة المستخدمةاألسالیب اختبار التوزیع الطبیعي و  :األولالمطلب 

  اختبار التوزیع الطبیعي : أوال

ومعامــل ، Skewness) ( حســاب معامــل االلتــواءقمنــا مــن أجــل التأكــد أن البیانــات تتبــع التوزیــع الطبیعــي  

بـین  محصـور االلتـواءیكون معامـل  یكون التوزیع طبیعیا عندما القاعدة العامة حسب، Kurtosis)( التفلطح

  :وقد تحصلنا على النتائج التالیة )3(و )-3(محصور بین  التفلطح معاملو  ،)1(و )-1(

  اختبار التوزیع الطبیعي لمحاور الدراسة باالستخدام معامل االلتواء ومعامل التفلطح: )08(الجدول رقم 

   Kurtosis)(معامل التفلطح   Skewness)  (معامل االلتواء   //

  -0,239  0.439  محور إدارة االبتكار

  0.088  - 0.390  المسؤولیة المجتمعیةمحور 

  -0.259  -0.557  محور المیزة التنافسیة

  -0.089  -0.117  االستبیان ككل

  )03أنظر الملحق رقم( V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر       

حیــث كانــت قــیم معامــل  ؛الجــدول أعــاله أن جمیــع متغیــرات الدراســة تتبــع التوزیــع الطبیعــي تؤكــد نتــائج   

وتراوحت قیم محاور الدراسة لمعامـل  )1(و )-1( و هي قیمة محصورة بین )-0.117( االلتواء لالستبیان ككل

وهــي قیمــة  )-0.089( لالســتبیان ككــل كمــا كانــت قــیم معامــل الــتفلطح، )0.452(و )-0.390( االلتــواء مــا بــین

مما یؤكد   )0.088(و )-0.202( ح لمحاور الدراسة مابینكذلك تراوح  معامل التفلط. )3(و) -3( محصورة بین
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أن بیانات االستبیان تتبع التوزیع الطبیعي وهذا ما یسمح لنا بمتابعة تحلیل نموذج الدراسة باستخدام أدوات 

  .التحلیل المناسبة الختبارات المعلمیة لإلجابة على أسئلة وفرضیات الدراسة

  المستخدمةاألسالیب اإلحصائیة :ثانیا

اإلحصائي من حیث شمولها، عمقها وتعقیدها، باختالف الهدف من  تختلف أسالیب التحلیل       

، وبغیة تحقیق أهداف البحث وتحلیل البیانات التي تم تجمیعها اعتمدنا على برنامج اإلعالم اآللي جرائهاإ

الخامس والعشرون  صداراإلحیث استخدمنا  )1SPSS(المسمي بالحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

ألهداف الدراسة والتي یمكن أن الذي ساعدنا على التعامل بسهولة مع مجموعة من األسالیب المناسبة 

  : نبرز أهمها من خالل اآلتي

 معامـــل االلتـــواء اختبـــار)Skewness ( ، الـــتفلطح اختبـــارو )(Kurtosis  أجـــل التأكـــد أن البیانـــات مـــن

  .لدراسة المیدانیة  تتبع التوزیع الطبیعيلالمستخرجة 

  لبیرســون  معامــل االرتبــاط)Pearson Correlation Coefficient(  لمعرفــة مــدى االتســاق الــداخلي

لمحــاور الدراســة، أي مــدى وجــود عالقــة ارتبــاط بــین هــذه المحــاور فیمــا بینهــا مــن جهــة وبــین متغیــرات 

 .الدراسة من جهة أخرى

 كرونبـاخ  ألفـا معامـل الثبـات) (Cronbach's Alpha) (α ؛تقـدیر ثبـات الدراسـةلیسـتخدم هـذا المقیـاس 

حیث یأخذ هذا المعامل قیما تتراوح بین الصفر والواحـد، وكلمـا اقتـرب مـن الواحـد الصـحیح فهـذا یعنـي 

 2:وذلك من خالل قاعدة عامة للتعامل مع هذا المعامل مفاذها كالتالي لدراسةلثباتا أكبر 

الدراســة تتمتــع بثبــات ضــعیف، األمــر  نفهــذا یعنــي أ ،)0.6( كرونبــاخ أقــل مــنألفــا معامــل الإذا كــان  - 

 .لزم إعادة النظر في بناء أداة الدراسةسالذي ی

 .فهذا یعني أن الدراسة تتمتع بثبات مقبول،  )0.7(و )0.6( كرونباخ یتراوح بینألفا معامل الإذا كان  - 

 .جید فهذا یعني أن الدراسة تتمتع بثبات ،)0.8(و )0.7(كرونباخ یتراوح بین ألفا معامل الإذا كان  - 

 .فهذا یعني أن الدراسة تتمتع بثبات ممتاز ،)0.8( كرونباخ أكبر منألفا معامل الإذا كان  - 

 

                                                           
1 Statistical Package for the Social Sciences 

ول دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزء األspssیدویا وباستخدام برنامج  وتطبیقاتها اإلحصائیة األسالیب ، عبد الحمید بوحفص 2

  .35،ص 2013،الجزائر 
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 مقاییس اإلحصاء الوصفي  )Descriptive Statistic Measures( :  

بشــكل عــام للحصــول علــى قــراءات عامــة عــن خصــائص تـم اســتخدام األســالیب اإلحصــائیة الوصــفیة  

   :ومالمح عینة الدراسة ومتغیراتها، حیث تضمنت األسالیب اإلحصائیة الوصفیة األسالیب التالیة

 ـــة ـــرارات والنســـب المئوی وصـــف مـــن أجـــل ، تـــم االعتمـــاد علیهـــا فـــي محـــور البیانـــات الشخصـــیة :التك

 .خصائص عینة الدراسة

  الحسابيالمتوسط )Mean( :متوس�ط إجاب�ات المبح�وثین ح�ول عب�ارات ومح�اور لمعرف�ة  استعمالھ تم

متوســط (أفــراد الدراســة عــن المحــاور الرئیســیة  جابــاتإمعرفــة ارتفــاع أو انخفــاض ومــن ثــم االس��تبیان، 

 .ومعرفة مستواها، )متوسطات العبارات

  المتوسط الفرضي(Test Value):  المتوسط الفرضـي  تمت مقارنة المتوسطات الحسابیة للمتغیرات مع

حـول عبـارات ومحـاور االسـتبیان، وفـي هـذه الدراسـة تقـدر قیمـة هـذا  سـتجوبینلتحدید اتجاه إجابـات الم

، وعلیــه فالمتوســط الفرضــي یــتم حســابه  )05( إلــى )01(ط مــن عبــارة تــنقّ ألن كــل .  )03(المتوســط ب 

 3) = 1+2+3+4+5/(5 :بهذه الطریقة

 االنحــراف المعیــاري )Standard Deviation(: اســتجابات لتعــرف علــى مــدى انحــراف ل تــم اســتخدامه

أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغیرات الدراسة، ولكل محور من المحاور الرئیسیة عن متوسطها 

أفـراد عینـة الدراسـة لكـل عبـارة مـن عبـارات  جاباتإیوضح التشتت في  .الحسابي، واالنحراف المعیاري

جابـــات تربــت القیمــة مــن الصــفر تركــزت االمتغیــرات الدراســة، إلــى جانــب المحــاور الرئیســیة، فكلمـــا اق

حیث یكون ؛ توسطات في حالة تساویها في القیمكما یفید في ترتیب الم .وانخفض تشتتها بین المقیاس

 .ل في الترتیباألو  هو المتوسط األقل في قیمة االنحراف

 معامـل االنحـدار البسـیط )Simple Regression Analysi(  : متغیـر  كـل تحدیـد درجـة تـأثیرلیسـتعمل

 أجـل تحدیـد تم استخدامه مـن. على آخر عندما تكون بیاناتهما كمیة، شریطة أن یكون التوزیع طبیعي

إدارة االبتكــار علــى أبعــاد المیــزة درجــة واتجــاه تــأثیر محــاول االســتبیان علــى بعضــها الــبعض، كتــأثیر 

 .التنافسیة

 معامـل االنحــدار المتعــدد )Multiple Regression Analysis( : تــأثیرتحدیـد درجــة واتجـاه لیســتعمل 

تــم . طبیعــي التوزی��ععنــدما تكــون بیاناتهمــا كمیــة ، شــریطة أن یكــون  تغیــرات علــى متغیــر واحــدمعــدة 

البعــــد (للمســــؤولیة المجتمعیــــة  لمبــــادئ اســــتخدامه فــــي هــــذه الدراســــة فــــي تحدیــــد درجــــة واتجــــاه تــــأثیر 

 .على المیزة التنافسیة ككل)االقتصادي، االلتزام االجتماعي، الحفاظ على البیئة
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 ــاین اختبــار الهــدف مــن اســتعماله هــو : ) IFV( )Inflation factor Variance(معامــل تضــخم التب

لحــد لالمتغیــرات المســتقلة  بــین يوعــدم تجــاوز ارتبــاط عــال ،)Tolerance( الخطــي المســموح بــهاالرتبــاط 

  .األقصى المسموح به

 اختبار فیشر)F-test( :لقیاس نمطیة أو عشوائیة العالقة بین متغیرات الدراسة تم االعتماد علیھ. 

 معامـل التحدیــد  R²)(  : المسـتقل، ویكشــف لنـا النســبة یقـیس مــدى مسـاهمة المتغیــر التـابع فـي المتغیــر

التــي یــؤثر بهــا المتغیــر المســتقل علــى المتغیــر التــابع حیــث كلمــا كانــت هــذه النســبة كبیــرة كلمــا كانــت 

وقیمتــه  .الســاهمة أكبــر، وتعــزى النســبة المتبقیــة لمتغیــرات أخــرى خــارج الدراســة وكــذا للخطــأ العشــوائي

 .1و 0تتراوح بین 

 اختبار )T( لعینة واحدة )one Sample t-test( :  لمعرفـة الداللـة اإلحصـائیة یس�تخدم)دال أو غیـر دال (

ویفیـد هـذا االختبـار فـي الكشـف  عـن مـا إذا كـان هنـاك ) اإلحصـاء االسـتداللي(في اختبار الفرضیات 

إلجابـات أفـراد العینـة و المتوسـط الفرضـي     �بین المتوسط الحسـابي  ) دال إحصائیا ( فرق  جوهري 

(x=03)  

  (2018)   نموذجكما تم االعتماد على  Andrew F Hayes مصفوفة من خالل 

     )Process Procedure For SPSS Version 3 (  اختبار الفرضیة الرئیسیةمن أجل. 

   االستبیان وثبات أداة الظاهري  صدقال : ثانيالالمطلب 

  داة الدراسةأل الصدق الظاهري: أوال

كـل العناصـر التـي یجـب أن تـدخل فـي التحلیـل مـن علـى  بیانشـمول االسـت یقصد بصدق أداة الدراسة

وقد تم التأكد . ث تكون مفهومة لكل من یستخدمها یناحیة، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحیة أخرى، بح

عینـة مـن المسـیرین فـي كـل مـن  دراسـة اسـتطالعیة علـى إجـراء أداة الدراسة من خالل ظاهري صدقالمن 

، وذلك لمعرفة مدى صدق وصالحیة محاور وعبرات االستبیان فـي شـكلها  Saterexو  Condor مؤسستي

تم بعدها تطبیـق االسـتبیان فـي شـكله  .عالموضو واختبار الفرضیات ومعالجة  األسئلةعلى  لإلجابةالنهائي 

 .النهائي على باقي المؤسسات محل الدراسة من خالل توزیعه على مجموعة من اإلطارات المسیرة
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  )االستبیان( ثبات أداة الدراسة  :ثانیا

عطي نتائج متقاربـة ت التيمن االختبارات الضروریة   ألفا كرونباخ معاملاستخدام ب اختبار الثبات یعد

یـأتي وفیمـا . یسمح للباحـث بتعمـیم نتـائج بحثـه، و إذا طبق أكثر من مرة في ظروف مماثلة أو نفس النتائج

معامـل ألفـا كرونبـاخ أن  باسـتخدامالثبـات والصـدق یشـترط . الدراسـة هـذه أداةسیتم اختبـار الصـدق والثبـات 

صـدق ألبعـاد الالجـدول التـالي یوضـح معـامالت ثبـات و  .) %60( يأ )0,6( أكبر من أو یسـاوي الناتج یكون

  .لمعامل الثباتمحاور أداة الدراسة، مع العلم أن معامل الصدق هو الجذر التربیعي و 

  صدق لمحاور وأبعاد أداة الدراسةالمعامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات و : )09(الجدول رقم

  معامل الصدق  معامل الثبات  عدد األسئلة  األبعاد والمحاور

 0,97  0,95 22  محور إدارة االبتكار

 0,93 0,88 21  محور المسؤولیة المجتمعیة

 0,89 0,80  07  البعد االقتصادي

 0,88 0,78 07  االلتزام االجتماعي 

 0,92 0,85 07  الحفاظ على البیئة 

 0,96  0,93 14  محور المیزة التنافسیة للمؤسسة

  870,  77,0  03  بعد تقلیل التكلفة

  910, 83,0  05  بعد تحسین الجودة

  930, 87,0  03  بعد االستجابة

  870, 76,0  03  بعد سمعة المؤسسة

  )04أنظر الملحق رقم( V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر

  معامل ألفا كرونباخ لقیاس الثبات والصدق اإلجمالي ألداة الدراسة: )10(الجدول رقم

  معامل الصدق اإلجمالي  معامل الثبات اإلجمالي

0,964 0,981 

  ) 04رقم نظر الملحقا( V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر

لكـل مـن محـاور وأبعـاد الدراسـة أكبـر مـن الحـد المتفـق أن معامـل الثبـات  ن أعـالهیولمـن الجـدنالحظ  

حیـــث تـــراوح معامـــل الثبـــات لكـــل مـــن محـــور إدارة االبتكـــار ومحـــور المســـؤولیة  ؛)6,0(أكبـــر مـــن أيعلیـــه، 
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 ،)6,0( أكبـر مــن قــیم وهـي) 930,؛  88,0؛  950,( المجتمعیـة ومحـور المیــزة التنافسـیة للمؤسسـة علــى التـوالي

حیث كان  )6,0( بعاد محور المسؤولیة المجتمعیة التي تجاوزت المتفق علیهألباإلضافة إلى معامل الثبات 

 كـــذلك .علـــى التـــوالي )0.85؛ 0.78؛ 0.80( والحفـــاظ علـــى البیئـــة  االلتـــزام االجتمـــاعي و البعـــد االقتصـــادي  

المیـزة التنافسـیة للمؤسسـة لكـل مـن بعـد تخفـیض التكلفـة وبعـد تحسـین معامل الثبات ألبعـاد محـور بالنسبة ل

وهــي  ،علـى التــوالي )0.76؛ 0.87؛ 0.83؛ 0.77(االســتجابة وأخیـرا بعــد سـمعة المؤسســة  سـرعة  الجـودة وبعــد

  .محاور وأبعاد الدراسة تتمتع بالثبات الممتازأن قیم تدل على 

االســتبیان یتمتــع  بــأن وهــو مــا یــدل )964,0( ة الدراســة هــوفــي حــین أن معامــل الثبــات اإلجمــالي ألدا      

مــا یعكــس  ،)0.981( كمــا أن معامــل الصــدق اإلجمــالي مرتفــع حیــث بلــغ، )0.6(بثبــات ممتــاز كونــه تجــاوز

  . صدق وقدرة األداة في قیاس المتغیرات محددة للدراسة

  االتساق الداخلي : ثالثا

من أجـل القیـام بهـذا االختبـار  االتساق الداخلي بقیاسبعد التأكد من الصدق الظاهري لالستبیان قمنا 

درجـة ارتبـاط كـل فقـرة  لنبیّن )Pearson Correlation Coefficient (بیرسونمعامل االرتباط قمنا بحساب 

من فقرات المحور والدرجة الكلیة لجمیع فقرات هذا المحور، وذلك لكل متغیرات الدراسـة والنتـائج المحصـل 

  :لتالیةاعلیها مبینة في الجداول 

  معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات محور إدارة االبتكار والدرجة الكلیة: )11(الجدول رقم

 الفقرات  الرقم
  االرتباطمعامل 

)Pearson(  

مستوى 

 المعنویة

Sig 

10  
اإلدارة مختلــف اإلمكانیــات المادیــة الالزمــة للقیــام بأنشــطة البحــث  تــوفر

  .والتطویر
*0.612 0.000  

  0.000  *0.733  .قامت المؤسسة بتغییرات جذریة في عملیاتها اإلداریة  20

30  
أنشـــطة تـــوفر المؤسســـة عملیـــة االتصـــال مفتوحـــة علـــى محیطهـــا لـــدعم 

  .االبتكار
0.648*  0.000  

40  
تحرص المؤسسة على توظیـف العمـال اللـذین یتمتعـون بقـدرات ابتكاریـه 

  .عالیة
0.764*  0.000  

  0.000  *0.751  .تحرص إدارة المؤسسة على اكتساب التكنولوجیا المتطورة باستمرار  50

  0.000  *0.746  .هتم إدارة المؤسسة بقضیة االبتكار وتولیها أهمیة كبیرةت  60

  0.000  *0.756  .یسود في المؤسسة جو عمل یشجع على التحسین واإلبداع  70
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  0.000  *0.573  .یتم تمكین العمال من التعبیر عن أفكارهم واقتراحاتهم باستمرار  80

  0.000  *0.753  .الزبائن باستمرار  تحرص إدارة المؤسسة على االستفادة من اقتراحات  90

10  
على تقدیم التحفیـز المـادي والمعنـوي لألشـخاص  تحرص إدارة المؤسسة

  .اللذین یقترحون علیها تحسینات في منتجاتها وخدماتها
0.754*  0.000  

  0.000  *0.770  .تحرص اإلدارة على االستفادة القصوى من المعارف الجدیدة  11

  0.000  *0.727  .یتم تبادل األفكار والمعارف في المؤسسة بسهولة  12

  0.000  *0.791  .المؤسسة على تولید المعرفة الجدیدة باستمرارتحرص   13

  0.000  *0.807  .تحرص اإلدارة على تعمیم التعلم الجماعي داخل المؤسسة  14

  0.000  *0.748  .یتم االستفادة القصوى من مهارات العمال وقدراتهم اإلبداعیة  15

  0.000  *0.689  .باستمرارتحرص اإلدارة على تنمیة معارف العمال وخبراتهم   16

17  
ــــــدة  ــــــى مفاجــــــأة الزبــــــائن بمنتجــــــات وخــــــدمات جدی تعمــــــل المؤسســــــة عل

  .باستمرار
0.794*  0.000  

  0.000  *0.760  .تحرص المؤسسة على تنسیق وتكامل جهود االبتكار  18

  0.000  *0.768  .یتم تحدید نقاط قوة وضعف المؤسسة بدقة  19

20  
علـــــى محیطهـــــا لمعرفـــــة الفـــــرص تمـــــارس المؤسســـــة الیقظـــــة المســـــتمرة 

  .والتهدیدات
0.701*  0.000  

  0.000  *0.702  .للمؤسسة األجلیعتبر االبتكار عنصر أساسي في النمو طویل   21

  0.000  *0.598  .یتم معرفة وتحلیل خطط المنافسین المتعلقة باالبتكار واالستفادة منها  22

  )0.05(دال إحصائیا عند مستوى معنویة *: 

  V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةإعداد ال من: المصدر

، بمعنـى أن هنـاك عالقـة طردیـة موجبـة یتضح من الجـدول أعـاله أن جمیـع معـامالت االرتبـاط كانـت

 فــي حــدها األعلــى مقابــل الفقــرة )0.807( الدرجــة الكلیــة للمحــور حیــث تراوحــت مــابینو فقــرات الجمیــع  بــین

وأن جمیــع فقــرات هــذا المحــور كانــت دالــة  ،)08( مقابــل الفقــرة رقــمفــي حــدها األدنــى  )0.573( وبــین، )13(

  .وبذلك یعتبر المحور األول صادق لما وضع لقیاسه، )α=  0.05( إحصائیا عند مستوى معنویة
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  معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات محور المسؤولیة المجتمعیة والدرجة الكلیة : )12(الجدول رقم

  الفقرات  الرقم
  معامل االرتباط

)Pearson(  

مستوى 

  المعنویة

  0.000  *0.571  .تركز المؤسسة على زیادة كفاءة وفعالیة األنشطة التسویقیة بشكل مستمر  23

  0.000  *0.556  تعمل المؤسسة على اكتشاف الفرص الكامنة في السوق واستغاللها  24

  0.000  *0.589  .تقدم المؤسسة منتجات وخدمات وفق حاجات ورغبات الزبائن  25

  0.000  *0.473  .تحرص المؤسسة على تحسین جودة منتجاتها وخدماتها باستمرار  26

7  
ألنشطة والعملیات داخل ا یتم التركیز على مبدأ التحسین المستمر في كل

  .المؤسسة
0.619*  0.000  

 0.000  *0.424  .تسعى المؤسسة إلى تخفیض التكالیف بشكل مستمر  28

  0.000  *0.673  .األخطاء بشكل مبكر داخل المؤسسةیتم اكتشاف   29

  0.000  *0.555  .ظروف العمل في المؤسسة جیدة  30

31  
تعمـــل اإلدارة علـــى اتخـــاذ كـــل اإلجـــراءات التـــي مـــن شـــأنها الحفـــاظ علـــى صـــحة 

  .العمال
0.409*  0.000  

32  
تعمــــل المؤسســــة علــــى معرفــــة حاجــــات ورغبــــات كــــل األطــــراف ذات المصــــلحة 

  .إشباعهاوتعمل على 
0.508*  0.000  

  0.000  *0.529  .تعمل اإلدارة على الحوار مع مختلف األطراف ذات المصلحة بشكل مستمر  33

34  
تقــوم المؤسســة بمبــادرات خیریــة یــتم مــن خاللهــا مســاعدة الفئــات المحرومــة مــن 

  .المجتمع
0.458*  0.000  

  0.000  *0.561  .تنشط فیها تساهم المؤسسة في تحقیق التنمیة المحلیة في المنطقة التي  35

36  
تعمـــل المؤسســـة علـــى تـــوفیر منتجـــات وخـــدمات لـــیس لهـــا تـــأثیرات ســـلبیة علـــى 

  .صحة األفراد
0.405*  0.000  

  0.000  *0.399  .تعمل اإلدارة على احترام القوانین واللوائح البیئیة  37

  0.000  *0.591  .تعمل المؤسسة على إنتاج منتجات خضراء صدیق للبیئة  38

  0.000  *0.621  .تعمل المؤسسة على التقلیل من اآلثار السلبیة ألنشطتها اإلنتاجیة على البیئة  39

  0.000  *0.594  والتكنولوجیات النظیفة تتم مؤسستكم باقتناء أحدث التقنیات  40

  0.000  *0.727  .تحرص المؤسسة على جعل التوجه البیئي أمرا مربحا  41

  0.000  *0.764  .بمبادرات بیئیة باستمرارتعمل المؤسسة على القیام   42

  0.000  *0.721  .تعتبر قضیة البیئة والحفاظ علیها محور اهتمام كل األطراف داخل المؤسسة  43

  )0.05( دال إحصائیا عند مستوى معنویة*: 

  V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر
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، بمعنـى أن هنـاك عالقـة طردیـة موجبـةیتضح من الجدول أعاله أن جمیع معامالت االرتبـاط كانـت  

فــي ) 0.764( الدرجــة الكلیــة للمحــور حیــث تراوحــت مــابینو  فقــرات محــور المســؤولیة المجتمعیــة بــین جمیــع

میــع فقــرات هــذا وأن ج، )37( فــي حــدها األدنــى مقابــل الفقــرة )0.399( وبــین ،)42(حــدها األعلــى مقابــل الفقــرة

وبذلك یعتبر المحور الثاني صادق لما وضع ، )α=  0.05( المحور كانت دالة إحصائیا عند مستوى معنویة

  .لقیاسه

  الدرجة الكلیة معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات محور المیزة التنافسیة و: )13( الجدول رقم

  الفقرات  الرقم
معامل االرتباط 

)Pearson(  

مستوى 

المعنویة 

Sig 

 0.000  *0.704  .تعمل اإلدارة على االستفادة القصوى من مختلف الموارد المتاحة للمؤسسة  44

  0.000  *0.787  تبحث المؤسسة عن تحقیق الكفاءة االنتاجیة بشكل مستمر  45

  0.000  *0.758  .تعمل المؤسسة على التقلیل من التكالیف التشغیلیة  بشكل مستمر  46

  0.000  *0.743  تمتلك المؤسسة كفاءات ومهارات بشریة یصعب تقلیدها من طرف المنافسین  47

48  
تقـــدم المؤسســـة منتجـــات ذات خصـــائص متمیـــزة یصـــعب تقلیـــدها مـــن طـــرف 

  المنافسین
0.680*  0.000  

  0.000  *0.690  .تعتبر قضایا الجودة محور اهتمام كل األطراف داخل المؤسسة  49

50  
لمنتجــــات المؤسســــة لهـــــا تــــأثیر قــــوي علــــى قــــرار شـــــراء الخصــــائص الممیــــزة 

  المستهلكین
0.768*  0.000  

  0.000  *0.741  ة مكثفة لتسلیط الضوء على مزایا منتجاتهایتسویق أسالیبتستخدم المؤسسة   51

  0.000  *0.735  .تتمتع المؤسسة بصورة ذهنیة ممیزة مقارنة بالمنافسین  52

53  
المدركـــة فـــي الســـوق الـــذي تنشـــط فیـــه تعمـــل المؤسســـة علـــى تحســـین صـــورتها 

  .باستمرار
0.704*  0.000  

  0.000  *0.745  نادرا ما تفقد المؤسسة عمالءها لصالح مؤسسات أخرى  54

  0.000  *0.770  تستجیب المؤسسة  ألراء و شكاوي الزبائن بسرعة  55

56  
تمتلـك المؤسسـة مرونـة عالیــة فـي اإلنتـاج بمـا یتناســب والتطـورات التـي تحــدث 

  السوقفي 
0.792*  0.000  

57  
ـــــي تســـــمح لهـــــا باالســـــتجابة الســـــریعة للفـــــرص  ـــــع المؤسســـــة بالمرونـــــة الت تتمت

  .والتهدیدات الخارجیة
0.759*  0.000  

  )0.05( دال إحصائیا عند مستوى معنویة*: 

  V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر 
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، بمعنـى أن هنـاك عالقـة طردیـة موجبـةیتضح من الجـدول أعـاله أن جمیـع معـامالت االرتبـاط كانـت 

، مـع الدرجـة الكلیـة للمحـور حیـث تراوحـت المسـتجوبین رأيبین جمیع فقرات محور المیزة التنافسـیة حسـب 

وأن  ،)48(الفقـرة  فـي حـدها األدنـى مقابـل )0.680( وبـین، )56(في حدها األعلى مقابل الفقرة )0.792( مابین

وبذلك یعتبر المحور الثالـث ، )α=  0.05( جمیع فقرات هذا المحور كانت دالة إحصائیا عند مستوى معنویة

  .صادق لما وضع لقیاسه

  الدراسة وعینة مجتمع: المبحث الثاني

ســــنحاول مــــن خــــالل هــــذا المبحــــث تقــــدیم مجتمــــع الدراســــة، وواقــــع تطبیــــق إدارة االبتكــــار والمســــؤولیة 

المجتمعیـــة  فـــي البیئـــة االقتصـــادیة الجزائریـــة، كمـــا نتطـــرق إلـــى مختلـــف التســـهیالت التـــي وضـــعها الدولـــة 

  . ه هذه األخیرةومختلف التحدیات التي تواج. الجزائریة للرفع من مستوى تنافسیة  المؤسسات االقتصادیة

  ة مجتمع الدراسالتعریف ب: األول المطلب

المؤسسات االقتصادیة الجزائریة العمومیة والخاصة التي تعمل على تطویر في یتمثل مجتمع الدراسة      

شــهادات علـى  متحصــلةوتحتـرم مبــادئ المسـؤولیة المجتمعیـة ، و  واإلنتاجیـةمنتجاتهـا وخـدماتها وعملیاتهــا 

ویتمثل المستجوبون في إطارات . ة في مجاالت الجودة، حمایة البیئة والمسؤولیة االجتماعیةمحلیة أو دولی

 .في  المستویات اإلداریة العلیا ورؤساء الوظائف الذین  یمكنهم اإلجابة على أسئلة االستبیان

  واقع االبتكار في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة: أوال

بشــكل أساســي مــن المؤسسـات الصــغیرة والمتوســطة المنفصــلة عــن یتـألف قطــاع األعمــال فــي الجزائـر 

. ات الصـغیرة فــي النسـیج الـوطني بشـكل ملحــوظمؤسسـخـالل العقــد الماضـي ، زاد وزن ال. بعضـها الـبعض

 2001فـي عـام  245348مـن عـددها وفًقا لوزارة المشاریع الصـغیرة والمتوسـطة والحـرف الیدویـة ، فقـد ارتفـع 

 ٪90أن  اإلحصـائیاتتكشـف . ، ویشكل القطاع الخاص أكثر مـن الثلثـین 2019في عام  945 171 1إلى 

ات الصغیرة والمتوسطة الموجودة تنتمي إلى فئة المشروعات الصـغیرة التـي یعمـل بهـا أقـل مـن مؤسسمن ال

ات إلــى التقســیم الــدولي للعمــل الــذي یحــافظ علــى األنشــطة مؤسســغالًبــا مــا تســتجیب هــذه ال .1مــوظفین 10

تتركـــز علـــى . العاملـــة ولـــیس مهاراتهـــا ة الیـــدقـــو علـــى هـــذه المؤسســـات تعتمـــد . دمـــةفـــي بلـــدان المتقالبحثیـــة 

ـــة مكثفـــة وتســـتخدم القلیـــل مـــن  قطاعـــات التوزیـــع وتبتعـــد عـــن اقتصـــاد اإلنتـــاج ، وبالتـــالي ال تتطلـــب معرف

                                                           
1
 Ministère de l’Industrie et des Mines, Direction Générale de la Veille Stratégique, des Etudes et des Systèmes 

d’Information, Bulletin d’information Statistique de la PME N°35, Edition novembre 2019. 
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االستهالكیة مـن أجـل ، تتجه نحو إنتاج السلع ات القلیلة التي تنتجمؤسسال. الوظائف المؤهلة تأهیًال عالیًا 

  .تلبیة الطلب المحلي

، أو العمــل الجمــاعي وتعزیــز روح الفریــقدینامیكیــة عــن أغلــب المؤسســات الجزائریــة بعیــدة كــل البعــد 

عناصـر البعـض  )CNES )2003یقـدم . تعزیز التعاون الخارجي مـع شـركات أخـرى أو مـع المجتمـع العلمـي

فهــي إدارة بعیـدة عــن التفاعـل وبالتــالي  التــي اعتمـدت علــى. ت الجزائریـةمؤسســاإدارة ال التـي توضــح طریقـة

 :یتم تلخیص هذه العناصر في. اإلبداع واالبتكاربعیدة عن 

 .لین في المؤسسةممجموع العا إلى ٪13إلى  3نسبة العاملین في اإلدارة منخفضة للغایة تتراوح من  -

مــا یكــون المحاســب فقــط شخًصــا خــارج غالًبــا (اإلدارة العلیــا، موجهــة بشــكل رئیســي مــن طــرف األســرة  - 

 ).األسرة

مـع تركیـز السـلطة / هیكل تنظیمي یسـمح للمـدیر بـأن یكـون الالعـب الرئیسـي فـي صـنع القـرار والتنسـیق -

 .حول المالك

  .ةمؤسسقرار یعتمد على اإلرشاد األسري حتى خارج الاتخاذ ال -

حیـــث یظهـــر نشـــاط البحـــث . باالبتكـــارال تـــولي االهتمـــام الكـــافي   ، فإنهـــابالنســـبة للمؤسســـات الكبـــرى

حیــث یأخــذ نشــاط . خاصــة لــدى المؤسســات العمومیــة. والتطــویر بشــكل جیــد فــي الخــرائط التنظیمیــة فقــط 

ما یضع وظیفـة البحـث والتطـویر فـي المسـتوى الثـانوي . أحیاًنا إدارة البحث والتطویر أحیاًنا شكل الوحدة و

الرتقــاء بتقـدیم اأو . حـل المشــكالتلارف مــع الوظـائف األخــرى ألنهـا فـي الواقــع ال تسـتطیع أن تتبــادل المعـ

 . 1التكنولوجي للمؤسسات

بالنســبة للقطــاع الخــاص، یتجلــى االســتخدام المــنخفض للمعرفــة وتولیــدها بشــكل صــریح فــي انخفــاض 

بصـرف النظـر عـن أن الجزائـر تصـدر . كثافة الصادرات من المنتجات كثیفة المعرفة، أو براءات االختـراع

ــا . 2 )منتجــات التكنولوجیــا المنخفضــة والمتوســطة(حیــث المبــدأ فقــط الهیــدروكربونات مــن  إلحصــائیات وفًق

ا فــي الخــارج هــ، فــإن صــادرات المــواد النفطیــة ال تــزال تمثـل الجــزء األكبــر مــن مبیعاتالصـناعة والطاقــةوزارة 

                                                           
1 Ouchalal H, Khelfaoui H, & Ferfera Y"Situation de la R&D dans l’industrie algérienne. Cas de trois 
entreprises publiques". In IRD, decembre2005,sur http://www.cdesoran.org/doc/cherchem20.pdf ,. (consulté 
en mars 2020). 
2 Ilyes Mancer, L’entreprise Algerienne Et L’innovation : Un Essai D’analyse, Les Cahiers du Cread n°98-99 
/2011-2012,p.36. 



 اإلطار المنھجي للدراسة المیدانیة: .....................................................................الفصل الرابع
 

 
171 

یــر نفطیــة هامشــیة ، وال تــزال الصــادرات غ. مــن إجمــالي حجــم الصــادرات٪ 92.53بنســبة  2019خــالل عــام 

  . 1فقط من إجمالي حجم الصادرات%  7.47حیث بلغت نسبتها 

ــــة الصــــناعیة أن تســــجیل ال ــــوطني للملكی ــــة للعالمــــات مؤسســــتظهــــر إحصــــاءات المعهــــد ال ات الجزائری

إلــى أنــه فــي الجــدول المــوالي  تشــیر اإلحصــائیاتحیــث التجاریــة زاد بشــكل ملحــوظ فــي الســنوات األخیــرة؛  

تــم   ،بــراءة اختــراع 162رســم ونمــوذج صــناعي و  1269عالمــة مســجلة و  8246تــم إیــداع   2018خــالل 

ـــرة ونـــادًرا مـــا تكـــون  18مـــنح  ـــراع هـــذه بشـــكل أساســـي بالمؤسســـات الكبی ـــق بـــراءات االخت منهـــا فقـــط، وتتعل

  .للصغیرة

 2018-2009في الجزائر للفترة  براءات االختراع تطور إیداع :)14( جدول رقمال

 د )اإلقلیمیة المكاتب ذلك في بما الخارج، في + المقیمون( الفكریة الملكیة إیداعات

 )التصامیم عدد( الصناعي التصمیم )األصناف عدد( التجاریة العالمة االختراع البراءة السنة

2009    
2010 80   
2011 102 3,577 699 
2012 139 3,634 877 
2013 138   
2014 101  825 
2015 123 14,930  
2016 117   
2017 163 9,644 1,219 
2018 162 8,246 1,269 

 

 

source : https://www.wipo.int/ipstats/ar/statistics/country_profile/profile.jsp?code=DZ  

من خالل الجدول حدوث تطور متواضع للغایة فـي عـدد بـراءات االختـراع ، وتطـور كبیـر فـي نالحظ 

هــــم فــــي تســــجیالت العالمــــات التجاریــــة إلــــى مقــــد یعــــود التطــــور اإلیجــــابي وال. تســــجیل العالمــــات التجاریــــة

. اتؤسسـمدینامیكیة ریادة األعمال التي شهدتها الجزائر في السنوات األخیرة، ویتجلى ذلك فـي نمـو عـدد ال

 :ركود في إیداع براءات االختراع، فیمكننا تفسیره من خالل عنصرین رئیسیین على األقلال أما

التطــورات األخیــرة فــي االقتصــاد الجزائــري، ال ســیما فــي مجــال اإلصــالحات  إلــىالعنصــر األول یرجــع  -

دور  وٕالغـاءالعجـز حیث یتركز الجهد بالكامـل علـى تصـحیح تـوازن . ومحاولة انتعاش المؤسسات العمومیة

 ؛)ال یمكن تصور االبتكار في المؤسسات العامة التي تخضع لإلصالح في المقام األول.( البحث

                                                           
1
  :الموقع االلكتروني لوكالة األنباء الجزائریة  

http://www.aps.dz/ar/economie/82616-2020-01-21-10-12-17 14/06/2020: یوم   تم االطالع علیھ.  

https://www.wipo.int/ipstats/ar/statistics/country_profile/profile.jsp?code=DZ
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الهـدف . یشیر العنصر الثاني إلى دینامیكیة إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسـطة  فـي اآلونـة  األخیـرة -

ي فإن معظم هذه المؤسسات في بدایة وبالتال. األساسي لهذه المؤسسات  هو العثور على مكان في السوق

 .لذلك، لم تكتسب هذه المؤسسات بعد رأس المال المعرفي الذي یسمح لها باالبتكار. منحنى التعلم

  في المؤسسات اإلقتصادیة الجزائریة المجتمعیةنظرة مختصرة على واقع المسؤولیة : ثانیا

قبـل التسـعینیات علـى تـوفیر فـرص العمـل  اقتصر دور المؤسسة الجزائریة تجاه المسؤولیة المجتمعیـة 

ولكن  مـع . للسكان الذین كانوا محرومین سابًقا، وتقدیم الخدمات األخرى تتعلق بالصحة والتعلیم و السكن

بدایة التسعینیات و دخول االقتصاد إلى مرحلة الخوصصة ، ظهـرت تحـدیات اقتصـادیة واجتماعیـة وبیئیـة 

دت قیـوًدا مجتمعیـة وبیئیـة ، حیـث  ارتفـع معـدل البطالـة  التـي ولّـ. زائریـةأكبر أمام المؤسسة االقتصادیة الج

وكان  ستوى أداء المؤسسات ،خاصة بین الشباب ، وساد الفساد أمام ضعف سلطة الحكومة ، وانخفض م

ومــع ذلــك ، . صــعب إقنــاع المؤسســات الجزائریــة بالمســؤولیة المجتمعیــة خاصــة الصــغیرة والمتوســطةمــن ال

مجموعـــة مـــن التـــدابیر لتعزیـــز ســـیاق المســـؤولیة المجتمعیـــة والتنمیـــة المســـتدامة مـــن خـــالل  وضــعت الدولـــة

  :فیما یلي التركیز على أبعاد النتیجة الثالثیة التي تطرقنا إلیها سابقا ، والتي یمكن االستشهاد بها

 :على الصعید االقتصادي-1

التطـورات الحاصـلة  فـي السـوق العالمیـة، حاولت الجزائر فـي نهایـة التسـعینیات بنـاء اقتصـاد یواكـب  

ـــــراكتها  خاصـــــة فــــي ظــــل تحریــــــر التجـــــارة واألخـــــذ بمبـــــدأ حریــــــة النفـــــاذ إلــــى األســــواق العالمیــــــة وتوســــــیع شـ

إنشـاء تمحـورت جهودهـا حـول   . األجنبیـــة، ورغبتهـــا القویـة فـي االنضـمام إلـى المنظمـــة العالمیـــة للتجـــارة

لمؤسســة اتــم تعزیــزه فــي العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرین إلعطــاء . غیلي قــوينظــام تشــریعي وتشــ

كـل ذلـك بهـدف زیـادة جاذبیـة االسـتثمار األجنبـي . مزیًدا من التّحرر االقتصادي والقوة والصـرامة والوضـوح

في هذا السیاق ، تم اتخاذ العدید من  اإلجراءات  بما في ذلـك خطـة . المنتج الوطني ةللبالد، ورفع تنافسی

-2005ملیــارات دوالر وبرنــامج دعــم النمــو اإلضــافي لفتــرة  7البالغــة  )2004-2001(االنتعــاش االقتصــادي 

ن خــالل والبــرامج اإلقلیمیــة التــي تهــدف إلــى تحقیــق النمــو االقتصــادي وٕاعــادة التــوازن اإلقلیمــي مــ ،2009

لكــــن فـــي ظــــل االنفتــــاح . 1تطـــویر شــــبكة الطـــرق والســــكك الحدیدیــــة وتحســـین الظــــروف المعیشـــیة للســــكان

اتســم النســیج االقتصــادي الجزائــري بتجزئــة شــدیدة للغایــة وعــدم والزیــادة الحاجــة إلــى االســتثمار  االقتصــادي

ة المنافسـة المحلیـة والدولیـة، وبالنظر إلى أهمیة المسـؤولیة المجتمعیـة فـي دفـع عجلـ. التكامل بین قطاعاته

                                                           
1
 Boudjema.R, Violence Du Capitalisme : Développement Durable Et Responsabilité Sociétale Des 

Entreprises, Aclcom Editions, Algerie, 2009, P141. 
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وأهمیتهــا  فــي تحســین ســمعة المؤسســة فــي ظــل الــوعي . باعتبارهــا مطلــب عــالمي فرضــته األســواق الدولیــة

، حلیةق التنمیة المالمتنامي للمستهلك الجزائري الذي أصبح یهتم بمساهمة المؤسسات االقتصادیة في تحقی

ك التي أصبحت تشارك وتتفاعل بقوة فـي كـل القضـایا التـي والظهور القوي لجمعیات حمایة البیئة والمستهل

حتمیة دمج المسؤولیة المجتمعیة ) العمومیة والخاصة(تمس البیئة والمجتمع ، أدركت المؤسسات الجزائریة 

فــي اســتراتیجیاتها وأنشــطتها لحمایــة منتجاتهــا فــي مواجهــة المنافســة المحلیــة التــي طغــت علیهــا المنتجــات 

. و بعـد إدراكهـا  للمزایــا الــتي یوفرهــا الســلوك المســؤول. لوج بدورها إلى األسواق  األجنبیـةالمستوردة ، والو 

ـــــــــــــــــــــى عاتقهـــــــــــــــــــــا مجموعـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن اإلجـــــــــــــــــــــراءات أهمهـــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــد منهــــــــــــــــــــــا عل  1:أخــــــــــــــــــــــذت العدی

نظـــم  تحســین نوعیــة المنتجــات وتكییفهــا مــع متطلبـــات األســـواق المحلیـــة واألجنبیـــة مـــن خـــالل اعتمـــاد -

 . 9001ISOلجــودة ا

 . اقتناء تكنولوجیا نظیفة-

في  اوتجـاربه هااألجنبیـة لالستفادة مـن خـبرات الدخول في شراكات إستراتیجیة مع العدید من الشـركات -

  .الستفادة من شبكات التوزیع من جهة أخرىاتطـویر الصناعة المحلیة من جهة، و 

  .تم تعزیزها بأنظمة المراقبة واإلبالغ،  وكمیةترافق هذه اإلجراءات أهداف عملیة 

  :على المستوى البیئي- 2

أصــبحت حمایـــة البیئـــة مـــن أهـــم متطلبـــات األعمـال الناجحـــة فـي ظـــل ثقافـة التنمیـة المسـتدامة الـــتي 

ـــة الســـلطات بوضـــع حـــد لهـــ ـــاح العــالم، وأمــام حــدة الوضــع البیئــي فــي الجزائــر، وتزایــد رغب ذا الوضـــع، تجتـ

، )2001( بمـا صـیاغة التقریـر الـوطني عـن حالـة ومسـتقبل البیئـة اتخـاذ العدیـد مـن المبـادراتارتـأت الدولـة 

كما تبـنى فیــه المشــّرع الجزائــري  .الذي یشكل أساًسا لتطویر خطة العمل الوطنیة للبیئة والتنمیة المستدامة 

، والتـــي أتــــت بالعدیــــد مــــن Rio De Junior 1994الخطـــــوط العریضـــــة لمبـــــادئ التنمیــــة المســــتدامة لقمــــة 

القــــــوانین مــــــن أهمهــــــا تــــــوفیر العدیــــــد مــــــن المحفــــــزات مالیـــــة ومعرفیـــــة للمؤسســـــات التـــــي تســـــتورد معـــــدات 

تم إنشاء مرصد البیئة والتنمیة المستدامة من قبـل وزارة البیئـة و التخطـیط  كما .وتكنولوجیات صدیقة للبیئة

ـــة . اإلقلیمـــي، بهـــدف مراقبـــة وٕادارة القضـــایا البیئیـــة ـــر إلســـتراتیجیة حمایـــة البیئ ـــذلك ، فـــإن مقاربـــة الجزائ وب

  . والتنمیة المستدامة تمت صیاغتها على المستویین ، الوطني والدولي

                                                           
1 Mebarki Naceur, Le Developpement Durable En Algerie : Un Etat Des Lieux , Revue Des Sciences 
Economiques Et De Gestion, N°  13 , 2013,   pp.76-78. 
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المواصــفات القیاســیة (وفر نظــام التقیــیس الجزائـري نــوعین مــن المواصـفات فعلـى المســتوى الــوطني ، یـ

على المستوى التشریعي كما صدرت عدة قوانین في سیاق التنمیة المستدامة ). المعتمدة والمعاییر المسجلة

 1:نذكر من بینها والتنظیمي 

 المتعلق بإدارة النفایات والرقابة علیها والتخلص منها ؛ 2001دیسمبر  فيالمؤرخ  19-01القانون  -

 .لحمایة البیئة 2003 جویلیة المؤرخ في  10-03القانون  -

 لتعزیز الطاقات المتجددة ؛  2004أوت المؤرخ في   09-04القانون  -

فـي سـیاق بشأن الوقایة من المخاطر الكبـرى وٕادارة الكـوارث  2004المؤرخ في دیسمبر  20-04القانون  -

 التنمیة المستدامة ؛

الجزائــر أكثــر فــي التعــاون الــدولي مــن أجــل تحقیــق األهــداف  تســتثمر افیمــا یتعلــق بالســیاق الــدولي ، 

 . والكفاءة المرجوة للحفاظ  البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة ، فهي عضو في المنظمة العالمیة للتقییس

،   Kyoto، وبروتوكــول  1992فــي ســبتمبر  Montréalكمــا أنهــا صــادقت علــى اتفاقیــة فیینــا وبروتوكــول 

كـذلك قامـت بإنشـاء .   Montréalلبروتوكول   Copenhagueواتفاقیة تغیر المناخ ، وصادقت على تعدیل 

أدوات التحكم في عملیة اإلنتـاج التـدریجي وجـودة المنـتج التـي تأخـذ فـي االعتبـار الجوانـب المتعلقـة بالبیئـة 

 رائب مكافحة التلوث ، وٕاصدار الشهادات وتوحید المنتجات والعملیات ، والتحكم وض(والتنمیة المستدامة 

و إبرام عقـود األداء البیئـي مـن .  2.)مراقبة تدفق البضائع والمواد المصنفة على أنها ضارة أو خطرة ، إلخ

نت والصـلب بالنسبة لقطاعـات اإللكترونیـات والكیماویـات واألدویـة ومجموعـات األسـم 2006و  2005بدایة 

ISO14001ات الحاصلة على شهادة مؤسسارتفاع عدد ال اتااللتزام هنتج عن هذ. واألغذیة الزراعیة
3. 

 :على المستوى االجتماعي-3

تأثر الوضع االجتماعي واالقتصادي الجزائري بشـكل كبیـر بتنفیـذ برنـامج التكیـف  یاتالثماننهایة  منذ

أدى ذلــك إلــى إضــعاف الحیــاة االجتماعیــة للجزائــریین بفقــدان . الهیكلــي الــذي فرضــه صــندوق النقــد الــدولي

في دخل الموظفین ، مـا أدى إلـى  ٪20، وهبوط بأكثر من  ٪25الوظائف في القطاع العام بنسبة تجاوزت 

نتیجة لذلك ، قامت السلطات العمومیة في إطار تشجیع وتنمیة الحیاة االجتماعیـة . تدهور قدرتهم الشرائیة

واالقتصــادیة فــي الجزائــر بــإطالق وتســریع عملیــات اإلصــالح لمكافحــة البطالــة مــن خــالل توظیــف العمالــة 
                                                           

1 Si Tahar Amira , Meziaini Yacine , La Gouvernance De L’entreprise Socialement Responsable : Cas De La 
Société Nationale D’électricité Et Du Gaz (Sonelgaz) , Revue Des Economies Nord Africaines, Vol 14 / N ° 
(19) 2018, p.5. 
2 Boualem.F, Un Etat De La Responsabilité Sociale Des Entreprises Mondialisées Et Politiques Publiques 
En Algérie, Université De Monpellier. 
3 Mebarki Naceur,Op-Cit, p.76. 
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عــام ٪ 29.3معــدل البطالــة فــي االنخفــاض بشــكل مســتمر مــن  المكثفــة وطویلــة األجــل ، نتیجــة لــذلك ، بــدأ

وقــد تــم اتخــاذ بــدائل أخــرى ، وهــي زیــادة دخــل األســرة . 2011عــام  ٪9.8و  2007عــام  ٪11.8إلــى  1999

باإلضـافة إلـى وضـع آلیـات إلنشـاء . وتخصیص مـوارد مـن المیزانیـة للقطاعـات االجتماعیـة ضـعیفة الـدخل

ن أجل الحصول على وضـع اجتمـاعي مـوات ومقبـول وم.تشغیل الشباب، و المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

فیمــا یتعلــق بمتطلبــات المنظمــات الدولیــة، اعتمــدت الجزائــر أنظمــة تحظــر تشــغیل العمــال دون ســن معینــة 

 .1، ورفع الحد األدنى لألجور) سنة على األقل 15(

خـــاص علــــى المؤسســــات أثّـــر هــــذا الوضـــع الجدیــــد علــــى المســـؤولیة االجتماعیــــة فـــي الجزائــــر بشــــكل 

ـــب منهـــا إجـــراء تغییـــرات فـــي حوكمتهـــا  ـــة التـــي ُیطل إلـــى إعـــادة تحدیـــد التزاماتهـــا فیمـــا یتعلـــق  تدأالعمومی

كمـــا أخــــذت العدیــــد مـــن المؤسســـات الجزائریـــة علـــى عاتقهـــا مجموعـــة مـــن . باالســـتثمار المســـؤول اجتماعیـــاً 

ـــة ، لعـــ ـــدعم الجانـــب االجتمـــاعي للمســـؤولیة المجتمعی ل أهمهـــا االعتمـــاد علـــى نظـــم الســـالمة اإلجـــراءات ل

لغـــرض تـــوفیر الجــو اآلمــن للعمــال ممــا یســمح لهــم  OHSAS 18001والصــحة المهنیــة المطابقــة للمواصــفة

باإلضـافة إلـى . والمساهمة بشكل فعال في القضـاء علـى ظـاهرة البطالـة فـي المجتمـع ،بإعطاء مردود أكبر

فــي المجتمــع عــن طریــق دعــم مختلــف الجمعیــات التــي مســاهمتها الفعالــة فــي دعــم مختلــف الفئــات الهشــة 

 .تمثلها

  دراسةال عینة:المطلب الثاني

بعد التعـرف علـى وضـعیة االبتكـار والمسـؤولیة المجتمعیـة فـي بیئـة األعمـال الجزائریـة ، سـنحاول مـن 

بعـــض المؤسســـات المكونـــة لمجتمـــع  خـــالل هـــذا المطلـــب التعـــرف علـــى عینـــة الدراســـة ، والتـــي تتمثـــل فـــي

ة سـنتعرف علیهـا باختصـار فـي هـذا المطلـب مؤسسـات صـناعیة جزائریـ 09عینة فـي هذه التمثلت  .الدراسة

   .بعد التعرف على أسباب اختیارها

 أسباب اختیار المؤسسات محل الدراسة: أوال

 :هياألسباب  ةإلى العد دراسةمؤسسات الختیار اات ر رّ مبتعود    

 قطاعات المؤسسات التي تنشط في رمن أكب باعتبارها ؛الذي تلعبه هذه المؤسسات االقتصاديالدور  -

، وتعد أیضاطلبات السوق المحلیة واألجنبیة  فهي تلبي .والدواء الغذاء ،، االلكترونیاتكالطاقة ة إستراتیجی

 .لدولةالجبائیة ل مواردلل اهام امصدر 

                                                           

1 Si Tahar Amira , Meziaini Yacine, Op-Cit, p.6. 
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خلق تو  فهي تستقطب عدد كبیر من الید العاملة، ؛عبه هذه المؤسساتالهام الذي تل االجتماعيالدور  -

 . اهرة البطالةظمناصب شغل كثیرة مما یقلل من حدة 

والحیوان على حد  اإلنسان، الطبیعیةتأثیر سلبي على  لهافمعظمها  ؛طبیعة نشاط هذه المؤسسات -

  .من خالل الملوثات والغازات والغبار الذي تطرحه سواء،

  التعریف بمؤسسات الدراسة: ثانیا

  :نقدم فیما یلي لمحة مختصرة للتعریف بمؤسسات الدراسة 

  CONDOR electronics إلكترونیكسكوندور  - 1

، وهي مؤسسة جزائریة خاصة كبیرة الحجم ذات أسهم،  2002نشاطها سنة  Condor Electronicsبدأت 

خدمات ما بعد البیع لألجهزة اإللكترونیة والكهرومنزلیة، وأجهزة اإلعالم تقدیم مختصة في إنتاج وتسویق و 

 :مجمع بن حمادي الذي یتكون من إلى المنطقة الصناعیة لوالیة برج بوعریریج ، وتنتميفي تقع . اآللي

 .مواد البناء لتصنیع Aglotubesمؤسسة  -

 یزوبیالن المستعملة في الصناعاتإلنتاج وتسویق األكیاس المنسوجة من البولب Polyben مؤسسة -

   .الغذائیة

 .)الفرینة والعجائن المختلفة، السمید (إلنتاج المواد الغذائیة  Gerbior مؤسسة- 

 .إلنتاج األجور Argiorمؤسسة -

 .تنشط في مجال المواد المعدنیة Hodna Métal مؤسسة-

  . Condor Electronicsمؤسسة -

وحـدة التلفـاز ومسـتقبالت األقمـار : تتمثـل فـيإنتاجیـة مـن ثمـان وحـدات  Condor Electronicsتتكـون 

اإلعــالم اآللــي والهواتــف، مجمــع المكیفــات الهوائیــة، مجمــع الثالجــات، وحــدة المنتجــات  الصــناعیة، وحــدة

  .البیضاء، وحدة اللوحات الشمسیة، وحدة البولیسترین، وحدة الحقن بالبالستیك

  :كالتالي وقد مرت المؤسسة بأربعة مراحل

  مرحلة الشراء للبیع،1 -

  مرحلة شراء المنتج مفككا جزئیا،2 -

  مرحلة شراء المنتج مفككا كلیا،3 -

  .مرحلة اإلنتاج4 -



 اإلطار المنھجي للدراسة المیدانیة: .....................................................................الفصل الرابع
 

 
177 

شهادات نظام اإلدارة المتكامل للجودة والبیئة : صلت المؤسسة على عدة شهادات تتمثل فيتح

 جتمعیةملمسؤولیة الاالرشادیة لالمواصفات و ، ISO9001،ISO14001 ، OHSAS18001 .والصحة 

ISO26000
1
. 

 CHIALIعلي  شي -2

أسهم تخصصت في صنع األنابیب من النوع   ، وهي مؤسسة ذات1981سنة   CHIALIتأسست مؤسسة  

PVC  وبعد ذلك أصبحت هذه المؤسسة عبارة عن مجمع شي علي . الموجهة لشبكات میاه الشرب والري

 :یضم أربع فروع تتمثل في

یقع هذا الفرع بالمنطقة الصناعیة لوالیة سیدي بلعباس، ویتكون من مصنعین  CHIALI Tubes : فرع -

موجهة إلیصال المیاه الصالحة للشرب  PVCیتولى صنع سلسلة من أنابیب PVC متخصصین، مصنع 

موجهة PEHP  أنابیبلصنع   PE ومیاه الصرف الصحي، ومصنع وتوزیعها وتصریف میاه األمطار

 .الغاز الطبیعي وماء الشربلتوزیع 

لوالیة سطیف، ویتكون من مصنعین  یقع هذا الفرع بالمنطقة الصناعیة CHIALI Profiplast : فرع -

إنجاز قطع المتخصص في  PVC، ومصنع القطع النمطیة  PVCو PE متخصصین، مصنع أنابیب 

 .)أبواب، نوافذ، سقف(الستخدامها في النجارة  ،نمطیة مختلفة

بلعباس، ویقوم بابتكار حلول  یقع هذا الفرع بالمنطقة الصناعیة لوالیة سیدي CHIALI Nawafid :فرع  -

بإتقان عالي من تحضیر المنتوج  ویحقق ذلك. )األسقفأبواب، نوافذ، PVC ( فیما یخص النجارة من مادة

 .إلى غایة تسلیمه للزبون وتركیبه من طرف نجارین یضمنون الجودة

سیدي بلعباس، وینشط منذ  المنطقة الصناعیة لوالیةفي  یقع هذا الفرع  CHIALI Services :   فرع -

وهو مؤهل . عدة سنوات في مجال الهندسة وٕانجاز مشاریع األشغال العمومیة والهیدرولیكیة والري والمحیط

 .من طرف وزارة الموارد المائیة ووزارة األشغال العمومیة والبناء

 ISO 2015: 9001الجودة إدارةعلى شهادة نظام  CHIALI Profiplastو  CHIALI Tubesتحصل الفرعین 

 OHSAS، وشهادة نظام إدارة الصحة والسالمة المهنیة ISO 14001 :2015وشهادة نظام اإلدارة البیئیة 

  2PEHP.، وشهادة تاج الجزائریة لمنتوج األنابیب المستعملة في شبكات توزیع ماء الشرب  2007: 18001

 BATICIMیم باتیس - 3

، وهي شركة  BATIMETALمن طرف المؤسسة العمومیة للهیاكل المعدنیة 1997 نشأت المؤسسة فيأُ 

                                                           
1

  وثائق المؤسسة 
2
 www.groupe-chiali.com 
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تقع اإلدارة العامة لهذه المؤسسة في المنطقة . ذات أسهم متخصصة في بناء الهیاكل المعدنیة الصناعیة

 :الصناعیة واد السمار الجزائر العاصمة ولها سبع وحدات تتمثل في

الهندسة بالمنطقة الصناعیة واد السمار، وحدة الرویبة بالجزائر العاصمة، وحدة عین ولمان وحدة 

 .بسطیف، وحدة أم البواقي، وحدة المغیر بالوادي، وحدة شاتیبو بوهران، وحدة السوقر بتیارات

 :تقوم هذه المؤسسة بالنشاطات التالیة

وأبراج  والمنخفضغط العالي والمتوسط تصمیم، صناعة وبیع أعمدة نقل التیار الكهربائي للض -

 .االتصاالت السلكیة والالسلكیة

 .كهربة شبكة السكك الحدیدیة والترامواي -

 .إنتاج أعمدة األلواح الكهروضوئیة ولوحات اإلعالنات والعدید من المنتجات المعدنیة األخرى -

 .لهیاكل المعدنیةدراسة الخطوط الكهربائیة، الدراسات الطبوغرافیة، دراسات مختلف ا -

 .خدمات الجلفنة بالطریقة الساخنة لكل المواد الساخنة -

 :المؤسسة على الشهادات التالیةتحصلت  

 ISO9001 :2015.شهادة نظام إدارة الجودة  -

 ISO14001 :2015.شهادة نظام اإلدارة البیئیة  -

 OHSAS18001 :2007. شهادة نظام إدارة الصحة والسالمة المهنیة -

 1ILO-OSH :2001.هادة المبادئ اإلرشادیة حول أنظمة إدارة الصحة والسالمة المهنیة ش -

  Setifis Bottlihg Company  (SBC)أس بي سي    -4

، وهي مؤسسة عائلیة تقع فـي المنطقـة الصـناعیة لوالیـة سـطیف، وتقـوم 2000  سنة تأسست المؤسسة

 .وفـــــــي علـــــــب PETبتجهیـــــــز وتطـــــــویر عصـــــــائر الفاكهـــــــة والمشـــــــروبات الغازیـــــــة وتعبئتهـــــــا فـــــــي زجاجـــــــة 

   . "FARHA ,BONJOS, JUFRE"بعالمات

 :الشهادات التالیة على المؤسسةتحصلت 

 ISO9001 :2015.شهادة نظام إدارة الجودة  -

 ISO14001 :2015.شهادة نظام اإلدارة البیئیة  -

 OHSAS18001 :2007. شهادة نظام إدارة الصحة والسالمة المهنیة -

 ISO22000 :2005. شهادة نظام إدارة سالمة األغذیة -

                                                           
1
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    17025ISO المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعایرة -

 .ISO 26000للمسؤولیة المجتمعیة  اإلرشادیةالمواصفات - 

من طرف جمعیة منتجي المشروبات الجزائریة Buvez tranquille»  «باإلضافة لحصولها على العالمة

APAB 1.  

  Cevital Agro Industrieسفیتال للصناعات الغذائیة - 5

، وهــي أكبــر مركــب خــاص فــي  Cevital فرعیــة لمجمــع  مؤسســة  Cevital Agro Industrieتعتبــر 

كمـا أنهـا الشـركة الرائـدة فـي إفریقیـا و البحـر األبـیض المتوسـط كـال فـي صـناعة السـكر و الزیـوت . الجزائر

، و تمتلك عدة وحدات إنتاج )الجزائر(للصناعة الغذائیة منذ نشأتها في میناء بجایة  تقع سفیتال  .النباتیة 

وحـدة تكییـف المـاء  مصـنع للسـمن،  السـائل، مصـفاة الزیـت، وحـدة انتـاج السـكر  مصـفاتین للسـكر،: هـي

 .وحدة تعلیب الحبوب والمصبرات المعدني، وحدة صناعة و تكییف مشروبات مبردة ،

 2000أیضــا عــدة مســتودعات باإلضــافة إلــى محطــة للتفریــغ فــي مینــاء بجایــة ذات قــدرة  لمؤسســةتمتلــك ا

تهـا إلـى عـدة بلـدان فـي أوربـا والمغـرب العربـي والشـرق للصناعة الغذائیـة منتجا تصدر سفیتال . ساعة/طن

 , Skor, Elio, Matina, Fleurial , La Parisienne ,Madina" أبـرز عالماتهـا .األوسـط وأفریقیـا الغربیـة

Tchina , Lala Khedidja"  

، وتسـتعد للحصـول .ISO 22000 وفقـًا لمعـاییر جـودة السـكر الزیـوت و  تال للصـناعات الغذائیـة تصـنع سـفی

   . 2المدمج اإلدارةعلى نظام 

 Saidal فرع وحدة الدار البیضاء  Pharmalفارمال  -6

،  تقـع هـذه الوحـدة بالمنطقـة للمجمـع تعتبر من أقـدم المصـانع المكونـة، و 1958سنة المؤسسة نشأت أُ 

قبـل تأمیمـه  SANOFI)مجمـع LABAZ (  الصناعیة للعاصمة، ، حیث كانت تنتمـي إلـى المخبـر الفرنسـي

  إلـىالتـي تغیـر اسـمها   ،PCAإلـى الصـیدلیة المركزیـة الجزائریـة  100% لتصبح تابعـة 51%بـ  1970سنة 

Saidal    تتكـون  .1984سـنةPharmal   مـن ثالثـة وحـدات لإلنتـاج وحـدة الـدار البیضـاء؛ وحـدة قسـنطینة

  .ووحدة عنابة
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 األدویــة ومستحضــرات التجمیــل، لكــن مــن أجــلاقتصــر نشــاط الوحــدة فــي البدایــة علــى صــناعة بعــض 

جدیــدة مــن خــالل توســیع  إســتراتیجیةإتبــاع   Pharmalضــمان اســتمراریتها وزیــادة حصــتها الســوقیة، قــررت 

  .وتنویع قائمة األدویة المنتجة لوحدة الدار البیضاء

براءات اختراع وطنیة لتسع منتجات  09الداعم لفروع المجمع صیدال على  تحصل مركز البحث والتطویر

واحـــد مـــن هـــذه البـــراءات ســـمحت للمجمـــع بـــالفوز بالمیدالیـــة . تحضـــیرها فـــي المجـــال الصـــیدالني وصـــفاتو 

الذهبیــة ألحســن إبــداع لــدى المنظمــة العالمیــة للملكیــة الفكریــة بمناســبة الیــوم الــوطني لالختــراع الــذي نظــم 

  12007.بالجزائر في سنة 

  NCA. Rouiba algerieبة الجزائر  روی. أ. سي. أن - 7

، وهو مؤسسة عائلیة تابعة للقطاع الخـاص تـم  1966في " المعمل الجزائري الجدید للمصبرات"تأسس 

، ویعتبـر مــن أهــم المؤسسـات الجزائریـة الرائـدة فـي قطـاع المشـروبات " األخــوة عثمــاني"ها من طرف ؤ إنشا

تهــا  تقــــــوم بتســــــویق جمیـــــع منتجــا مؤسســة متوســطة الحجــم ،حالیــا و فــي قطــاع المصــبرات ســابقا ، وهــي 

وتعتبـر أحـد أهــم المؤسســات الرائــدة والمهمــة فـي   .بهـا نسـبة للمنطقـة التـي تتواجـد ROUIBA ) (بعالمـة 

الجزائـــر، فــي مجـــال الصـــناعة الغذائیـــة خاصـــة فیمـــا یتعلـــق بقطـــاع المشـــروبات، مـــن حیـــث مســـاهمته فــي 

خــــــالل السیاســــــات المحكمــــــة الــــــتي اتبعتهــــــا والخیــــــارات  ـة احتیاجــــــات الســــــوق المحلــــــي، وهــــــذا مــــــنتغطیـــــ

المسـتمرة طـوال مـدة نشـاطها، خاصـة فیمـا یتعلـق بالخیارات المتعلقة بالتعبئة والتغلیف وتوجیه  اإلستراتیجیة

وهـــذا بســـبب التطـــورات الحاصـــلة فــي  م بمثابــة المنعـــرج فــي حیـــاة المؤسســـة1999وكانــت ســنة  .المنتجــات 

الســـوق الجزائریـــة، والـــتي دفعـــت بمســـؤولي المؤسســـة إلــى اســـتعمال أحـــدث وأتقـــن العبـــوات المســـتعملة فــي 

األمــر .تهـا الــتي كثــر علیهــا الطلــب مثــل عصــیر الفواكــه  العـالم في مجـال التصـبیر، لتعلیـب بعــض منتجـا

  .وغل في السوق المحلي والدوليالذي ساعدها على الت

فـــي الســـوق المحلیـــة الجزائریـــة، تصـــدر هـــذه   NCA rouibaإضـــافة إلـــى انتشـــار منتجـــات مؤسســـة  

  .بعض البلدان األوروبیة وكندا، و )تونس و المغرب ولیبیا (دولة افریقیة منها  11تها إلى  المؤسسة منتجا

  :على الشهادات التالیة ةتحصلت المؤسس

 ISO9002 :2008.شهادة نظام إدارة الجودة  -

 ISO14001 :2007.شهادة نظام اإلدارة البیئیة  -
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 .ISO 26000 :2012للمسؤولیة المجتمعیة  اإلرشادیةشهادة المواصفات  -

  ISO22000 :2013.   شهادة نظام إدارة سالمة األغذیة -

 .20081الجائزة الوطنیة للبیئة والمحیط 

  ) Saterex  )IRISساتاراكس  - 8

وتسویق وتقدیم خـدمات  إنتاجمختصة في  ،)Eurl(، وهي مؤسسة فردیة  2004تأسست المؤسسة في 

 إلـى باإلضـافةما بعد البیـع لألجهـزة الكهرومنزلیـة وااللكترونیـة، ومنتجـات االتصـاالت السـلكیة والالسـلكیة، 

ـــریس  -ریكسایعتبـــر مصـــنع ســـات( اإلطـــاراتاالســـتثمار فـــي صـــناعة  لإلطـــارات ، األول مـــن نوعـــه فـــي إی

تبیـع منتجاتهـا تحـت اسـم . تقـع المؤسسـة  بالمنطقـة الصـناعیة لوالیـة سـطیف .)الجزائر والثالث في إفریقیـا 

"Iris"2.  

ما مكنها من الحصول على شـهادة صـادرة  ،في تدقیق نظام إدارة الجودة ومطابقة اإلنتاج Saterex نجحت

   ISO سسـة حالًیـا علـى أسـاس نظـام إدارة الجـودة والبیئـة وفًقـا لمعـاییرعن هیئة أوروبیـة ، حیـث تعمـل المؤ 

 إلى باإلضافة .المخصص لصناعة السیارات IATF 16949: 2016 و ISO 14001: 2015 و  2015 :9001

 .3السعر ووشهادة الجودة  ریة من طرف منتدى رؤساء المؤسساتحصولها على شهادة بصمة جزائ

 )Lotfi Electronix )Géant Electronicsلطفي الكترونیكس  -9

خاصــــــة  ذات مســــــؤولیة محــــــدودة  مؤسســــــة ، وهــــــي  2005تأسســــــت مؤسســــــة لطفــــــي الكتــــــرونیكس فــــــي  

لألجهــــزة اإللكترونیــــة متخصصــــة فــــي إنتــــاج وتســــویق وخــــدمات مــــا بعــــد البیــــع  لمجموعــــة مباركیــــة تابعــــة

طلقــت أ 2011فــي  .تقــع بالمنطقــة الصــناعیة لوالیــة بــرج بــوعریریج. والكهرومنزلیــة، وأجهــزة اإلعــالم اآللــي

  .على جمیع منتجاتها "Géant Electronics "المؤسسة عالمة 

المســــتقبالت  ،خاصـــة بعــــد نجاحهـــا فـــي الكهرومنزلیـــة تحتـــل المؤسســـة ســـمعة جیــــدة فـــي مجـــال الصــــناعة

ـــة ،جـــودة ابتكـــار، "، شـــعارها الفضـــائیة شـــهرا علـــى  36، تعطـــي فتـــرة ضـــمان قـــدرها "نوعیـــة وأســـعار معقول

جودهـا فـي سـوق بالرغم من أنها مؤسسة فتیة إال أنها استطاعت أن تثبـت و . منتجاتها وهي مدة جد معتبرة

  .تنافسیة وبقوة

تحصــلت المؤسســة علــى العدیــد مــن شــهادات المحلیــة لقــاء تعاونهــا ومشــاركتها فــي دعــم المجتمــع المــدني  

  .4بجمیع شرائحه
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 www.rouiba.com.dz 

2
  .وثائق المؤسسة 
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 .2019مع مستشار المؤسسة، جویلیة  معلومة محصلة من خالل المقابلة 
4

 .وثائق المؤسسة 
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   خصائص العینة المستجوبة: الثالث المطلب

إن الهــدف مــن اســتعراض خصــائص العینــة المســتجوبة تســهیل عملیــة تحلیــل محــاور وأســئلة االســتمارة 

واإلجابــة علــى إشــكالیة البحــث وفــق منهجیــة ســلیمة تســهل المناقشــة والتحلیــل، ومــن أهــم هــذه الخصــائص 

علــى  اســتبیان 140  تــم توزیــعحیــث . المســتوى التعلیمــي وعــدد ســنوات الخبــرة والمركــز الــوظیفي للمســتجوب

المــوارد البشــریة،البحث والتطــویر، المالیــة، اإلنتــاج، (عــدد مــن إطــارات الســامیة فــي  المــدیریات والمصــالح 

وذلـــك بمســـاعدات مســـؤولي التكـــوین بوظیفـــة المـــوارد البشـــریة لكـــل مؤسســـة، )  الجـــودة، التجـــارة والتســـویق 

 : ما هو موضح في الجدول أدناهك االستمارات صالحة لإلجراء الدراسة 110 وتمكننا من استرجاع

  االستمارات الموزعة: )15( الجدول رقم

  سم المؤسسةإ
االستمارات 

  الموزعة

االستمارات 

المسترجعة 

  )تكرار(

 النسبة المئویة

 %  Baticim 15 11 10باتیسیم 

 %   Cevital Ago Industreis 15  11  10 سفیتال

 % Chiali –profiplas  15 10 9,1 شي علي

 % Condor electronics 15 15 13.6 كوندور

 Sbc Setif 15  15  % 9.1 أس بي سي

 % Sarl Lotfi Electronics 10  10  9,1  لطفي الكترونیكس

 % Satarex 15 15  11,8 ساتاراكس

 % Saidal  15  11  9,1 فارمال  فرع مجمع صیدال

 % Nca. Rouiba Algerie  15  12  10.9  رویبة الجزائر. أ. سي. أن

 % 100  110  140  المجموع

  باحثةمن إعداد ال:المصدر

یمكننـــا القـــول بـــأن االســـتجابة ألداة الدراســـة كانـــت كبیـــرة حیـــث بلغـــت نســـبة االســـتبیانات المســـترجعة 

  : من عینة الدراسة، ویعود ذلك إلى  %) 78.58(

 تطلب ذكر اسم ولقب المبحوثیال  نأن االستبیا. 

  لیســـتطیع  ،االســـتبیان علـــى جمـــل بســـیطة وواضـــحة بعیـــدة عـــن الغمـــوضأننـــا اعتمـــدنا فـــي فقـــرات

 .المبحوث اإلجابة علیها بسهولة
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  ینكل مؤسسة المكلفـفي مسؤولي التكوین بوظیفة الموارد البشریة فقرات االستبیان لأننا قمنا بشرح 

 .لألفراد المبحوثین مها هو بدورهو االستبیانات، لیشرحبتوزیع 

 لعدم إتقانهم للغة العربیة جیدا(إلى الفرنسیة بالنسبة لمؤسسة سفیتال  ترجمة فقرات االستبیان.( 

   الصالحة للتحلیل ماراتستالمسترجعة، تم تأكید عدد اال تماراتبعد الفحص التفصیلي لجمیع االس

  . )% 100(  لتشكل ما نسبته ،مارةاست )110(

  عرض البیانات الخاصة بالموظفین المستجوبین في المؤسسات محل الدراسة : أوال

   توزیع موظفي المؤسسات المدروسة وفق متغیر المستوى اإلداري -1

حسـب متغیـر المسـتوى یمثل الجدول اآلتي تلخیصا للنتائج المتوصل إلیها بخصوص توزیع عینة الدراسة 

  :اإلداري

 حسب متغیر المستوى الوظیفيتوزیع المستجوبین :  )16(الجدول رقم

  المئویةالنسبة   التكرار  متغیر المستوى اإلداري

 %0.1  1  نائب مدیر عام

 %7.3  8  مساعد مدیر عام

 % 21.8  24  مدیر الوظیفة

 % 8.2  9  نائب مدیر الوظیفة

 % 24.5  27  رئیس مصلحة

 % 37.3  41  نائب رئیس مصلحة

  100%  110  المجموع

  V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر

 "نائب رئیس مصلحة"من خالل الجدول أن الفئة الوظیفیة الغالبة على عینة الدراسة هي فئة نالحظ       

وجــاءت فئــة مــدیر الوظیفــة فــي المرتبـــة  ،)%24.5( بنســبة "رئــیس مصــلحة"ثــم تلیهــا فئــة  ،)%37.3(بنســبة 

المرتبـــة الرابعــــة  "نائــــب مـــدیر عـــام"و "مســـاعد مـــدیر عـــام"ت فئـــة كــــل مـــن واحتلّـــ، )%21.8( الثالثـــة بنســـبة

ارتفاع نسبة اإلجابة على االستمارة من طـرف سبب یرجع  )%0.9( و )%7.3( والخامسة على التوالي بنسب

ومــع . لعــدم كفایــة وقــت المســؤولین لمــلء االســتمارات بســبب كثــرة التزامــاتهم المهنیــة "نائــب رئــیس مصــلحة"

 السـؤولین فـيذلك فإن هذا التنوع فـي التصـنیفات اإلداریـة سـاعدنا فـي الوقـوف علـى مختلـف وجهـات نظـر 

  .في مؤسسات حول موضوع  الدراسةالعلیا كافة المستویات اإلداریة 
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 المؤهل العلميوفق متغیر  توزیع موظفي المؤسسات المدروسة -2

   متغیر المؤهل العلميتوزیع أفراد العینة المستجوبة حسب  المواليیبین الجدول 

  توزیع المستجوبین حسب متغیر المؤهل العلمي:  )17(الجدول رقم

  النسبة المئویة  التكرار  متغیر المؤهل العلمي

 % 36.4  40  لیسانس

 % 18.2  20  ماستر

 % 45.5  50  مهندس

 % 100  110  المجموع

  V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر

فئـة المـوظفین الحاصـلین علـى  سـیطرةفیما یتعلق بالمؤهل العلمي، یتضح مـن خـالل الجـدول أعـاله   

 علـــى عینـــة الدراســـة، حیـــث بلغـــت نســـبة حاملیهـــا..)مهنـــدس إلكترونیـــك، مهنـــدس كیمیـــاء(شـــهادة مهنـــدس 

وأخیــرا احــتالل  ،)%36( تلیهــا فئــة المــوظفین الــذین یحملــون شــهادة اللیســانس نظــام كالســیك بنســبة ،)45%(

  ).%18.2( المرتبة الثالثة بنسبةفي الموظفون الذین یحملون شهادة الماستر 

نالحــظ أن أغلــب مــوظفي مؤسســات محــل الدراســة حاصــلین علــى شــهادات جامعیــة ، وهــذا مؤشــر    

كـوادر  اسـتقطابمدى حرصها على  كذلك هذه المؤسسات، ویبینفي المستوى المعرفي العالي  عكسجید ی

علـى األمر الذي ینعكس باإلیجاب  ،بشریة من خرجي الجامعات وحاملي الشهادات العلمیة في التخصص

  .الدراسةللمؤسسات محل  تحسین المیزة التنافسیة

  توزیع المستجوبین حسب متغیر سنوات الخبرة   - 3

    سنوات الخبرة بخصوص توزیع عینة الدراسة حسب تلخیصا للنتائج المتوصل إلیها مواليیمثل الجدول ال

  توزیع المستجوبین حسب متغیر سنوات الخبرة:  )18(الجدول رقم

  النسبة المئویة  التكرار  متغیر سنوات الخبرة

 11 %  13  سنوات  5 أقل من

 40 %  44   سنوات 10 -5

 36 %  36   سنة 15 -10

 15 %  17  سنة  15 أكثر من

 100 %  110  المجموع 

  V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر        
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تـأتي فـي المرتبـة  ،)سـنوات 10إلـى  5(تضح من الجدول أن فئة الموظفین الذین تتراوح خبرتهم مـابین ی   

 ،)%36(بنسـبة  )سـنة 15سـنوات إلـى  10(تلیها فئة الموظفین الذین خبرتهم مـابین  ،)%40(األولى بنسبة 

، وأخیرا جاءت فئـة المـوظفین الـذین تقـل )%15(بنسبة  سنة 15تلیها فئة الموظفین الذین خبرتهم أكثر من 

  .)%11.8(بنسبة  سنوات 5خبرتهم عن 

المؤسسات محـل الدراسـة فـي مجـال عملهـم، تدل هذه النتائج على طول الخبرة التي اكتسبها إطارات   

لمعلومــات علــى االواســعة بــإجراءات العمــل بمؤسســاتهم، مــا یضــفي مصــداقیة أكثــر  تهموالتــي تعكــس معــرف

  . التي تحصلنا علیها من خاللهم

  الدراسة المیدانیة مجاالت : لرابعالمطلب ا

الدراسة المیدانیة معرفة واستعراض مختلف المجاالت المكانیة والزمنیة والبشریة  إجراءیتطلب 

تحدید هذه  اتضح لدیناوالموضوعیة التي تمت على ضوئها ، وعلیه فبعد تحدید مؤسسات الدراسة 

 :المجاالت كالتالي

ات النشاطات قتصادیة الجزائریة ذدراسة المیدانیة بعض المؤسسات االال تشمل : المكاني مجالال -

 .، برج بوعریریجسطیف، بجایة، الجزائر: كل من الوالیات المختلفة في

ثالثة قرابة  واسترجاعها االستبیاناتمن عملیة توزیع  ابتدءاالدراسة المیدانیة  تدام  :الزماني المجال -

 سبتمبرهایة األسبوع األخیر من شهر نإلى  جویلیةشهر من األسبوع األول من  تبحیث انطلقأشهر؛ 

  .2019 لسنة

المتمثلة في كل من الوسطى اإلدارة العلیا و  أفرادیتمثل المجال البشري للدراسة في   :البشري مجالال -  

المؤسسات  المكلفین بالدراسات، على مستوىو  ء، رؤساء األقسام، رؤساء المصالح انواب المدر  المدراء،

 .المبحوثة

إدارة االبتكار في تحسین المیزة التنافسیة في ظل الدراسة على تناول دور  ركزت : ةالموضوعی حدودال -

المعترف به عالمیا ، "  نموذج القاعدة الثالثیة" المجتمعیة التي تم حصرها في المسؤولیة احترام مبادئ 

یعتبر األحدث واألسهل للفهم والتطبیق من  الذي .من الدراسة والذي تم التطرق إلیه في الجانب النظري

  . التنمیة المستدامةأهداف طرف المؤسسات االقتصادیة ویتماشى في نفس الوقت مع 
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  :الفصل لخالصةا

ـــة كتمهیـــد  اإلطـــارلقـــد خصصـــنا هـــذا الفصـــل الســـتعراض  الدراســـة  إلجـــراءالمنهجـــي للدراســـة المیدانی

فـــي الجانـــب  مـــا تـــم التطــرق إلیـــه  إلســـقاطالتـــي تنـــاقش  العالقــة بـــین متغیـــرات البحـــث كمحاولــة  ةالتطبیقیــ

الدراســة التطبیقیــة  إلجــراءالنظــري علــى واقــع بعــض المؤسســات االقتصــادیة الجزائریــة ، التــي تــم اختیارهــا 

  .لمجموعة من االعتبارات والمبررات

جمـــــع البیانـــــات  وأدواتالدراســـــة ونمـــــوذج اســـــتعراض مـــــنهج  إلـــــى المبحـــــث األولیـــــث تطرقنـــــا فـــــي ح

منهــا  توالفرضـیات التـي انطلقـ اإلشـكالیةعلـى  باإلجابـةوالمعلومـات ذات الصـلة بموضـوع البحـث والكفیلـة 

فـــي دراســـة  المســـتعملة اإلحصــائيالتحلیـــل  أســـالیبمختلــف  تطرقنـــا فــي المبحـــث الثـــاني إلـــىثـــم   .الدراســة

نبـاخ، كرو  ألفامتوسطات الحسابیة، االنحرافات المعیاریة، اختبار ال: والمتمثلة في كل منتبیان محاور االس

اختبــار ، معامــل تضــخم التبــایناختبــار االنحــدار البســیط والمتعــدد،  واختبــار  التكــرارات والنســب المئویــة، 

 مـن خـالل مصـفوفة(Andrew F Hayes.2018)   نمـوذج،  لعینـة واحـدة )T( اختبـار، معامـل التحدیـد، فیشـر

par SPSS) Process V3 (  في آن واحد تعالقة بین جمیع المتغیرالالختبار .  

ومبـررات  المدروسـةالمؤسسات بمجتمع الدراسة المیدانیة و لتعریف ل األخیر المبحثفي حین خصصنا 

  .ومجاالت الدراسة المیدانیة المتمثلة في كل من المجال الجغرافي والزمني والمجال البشري ،اختیارها
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عرض وتحليل نتائج 

الدراسة الميدانية 

واستعراض أهم النتائج 

  واختبار الفرضيات
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  :تمهید  

فــي واقــع  الّدراســة المیدانیــةاســتعراض مختلــف الخطــوات المنهجیــة التــي اعتمــدنا علیهــا فــي معالجــة بعــد    

 محــاور وعبــارات تحلیــل عــرض و مــن خــالل هــذا الفصــل  حاول، ســنض المؤسســات االقتصــادیة الجزائریــةبعــ

اختبــار و  إلیهــا،مــع اســتعراض أهــم النتــائج التــي تــم التوصــل  ،فــي واقــع المؤسســات محــل الدراســة االســتبیان

مجموعـة مـن التوصـیات التـي یمكـن االسترشـاد بهـا للخـروج بانطلقـت منهـا الدراسـة، الفرضـیات التـي صـحة 

والتـي یمكـن تعمیمهـا علـى بـاقي المؤسسـات األخـرى بغـرض ، المدروسـةمن طرف اإلدارات في المؤسسـات 

تحقیـــق النمـــو والتمیـــز علـــى  االســـتفادة مـــن إیجابیـــة العالقـــة بـــین إدارة االبتكـــار والمســـؤولیة المجتمعیـــة فـــي

  :على الشكل التاليتقسیم هذا الفصل  جاءلتحقیق ذلك و . الساحتین الوطنیة والدولیة

 محاور الدراسةير النتائج المتعلّقة بتحليل وتفس: المبحث األول 

  اختبار فرضيات الدراسة عرض نتائج :لمبحث الثانيا 
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  محاور الدراسة المتعلقة بنتائج تحلیل وتفسیر ال: األولالمبحث 

ســوف نحــاول مــن خــالل هــذا المبحــث القیــام بعــرض وتحلیــل محــاور االســتبیان التــي تــدرس متغیــرات 

االبتكـــار فـــي تحســـین المیـــزة التنافســـیة فـــي ظـــل مبـــادئ  إدارةمـــدى مســـاهمة الدراســـة، وذلـــك للوقـــوف علـــى 

 حســــاب المتوســــطات الحســــابیة، واالنحــــرافوذلــــك ب .المســــؤولیة المجتمعیــــة فــــي المؤسســــات محــــل الدراســــة

تـم قـد و  .التي شملت كل من فقرات، وأبعاد ومحاور االسـتبیان ،المعیاري لكل إجابات أفراد العینة المدروسة

التي تم إجراؤها مع بعض  تتعزیز نتائج الدراسة اإلحصائیة بإثباتات تم الحصول علیها من خالل المقابال

علیهـا الباحثـة مـن خـالل تصـفح  ، وبعض المعلومات التي تحصـلت سةالمسئولین في المؤسسات محل الدرا

رئیســـیة تغطــي متغیـــرات  طالــبم ةتــم عـــرض النتــائج  عبــر ثالثـــو . واقــع هــذه المؤسســـات عبــر االنترنیـــتم

  .الدراسة 

  االبتكار إدارةمحور على  المستجوبینإجابات عرض وتحلیل  : األولالمطلب 

االبتكـــار  تــم حســاب المتوســـطات  إدارةفقــرات محــور  علـــىعینــة الدراســة للتعــرف علــى مســتوى موافقـــة    

 : الحسابیة، واالنحراف المعیاري كما هو مبین في الجدول الموالي

  في مؤسسات الدراسة "إدارة االبتكار" مستوى تطبیق ):19(الجدول رقم 

ال
قم
ر

  

  العبارة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

مستوى 

  الموافقة

01  
اإلدارة مختلـف اإلمكانیـات المادیـة الالزمـة للقیـام بأنشـطة البحـث  توفر

  .والتطویر
  مرتفعة  0.70  3.98

  مرتفعة  0.67  3.97  .قامت المؤسسة بتغییرات جذریة في عملیاتها اإلداریة  02

03  
تــوفر المؤسســة عملیــة االتصــال مفتوحــة علــى محیطهــا لــدعم أنشــطة 

  .االبتكار
  مرتفعة  0.87  3.83

04  
المؤسســـــة علـــــى توظیـــــف العمـــــال اللـــــذین یتمتعـــــون بقـــــدرات تحـــــرص 

  .ابتكاریه عالیة
  مرتفعة  0.65  3.86

05  
.تحــرص إدارة المؤسســة علــى اكتســاب التكنولوجیــا المتطــورة باســتمرار

    
  مرتفعة  0.79  3.71

  مرتفعة  0.66  3.82  .هتم إدارة المؤسسة بقضیة االبتكار وتولیها أهمیة كبیرةت  06
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07  

  .المؤسسة جو عمل یشجع على التحسین واإلبداعیسود في 

  مرتفعة  0.67  3.88

  مرتفعة  0.71  3.90  .یتم تمكین العمال من التعبیر عن أفكارهم واقتراحاتهم باستمرار  08

09  
ـــى االســـتفادة مـــن اقتراحـــات الزبـــائن   تحـــرص إدارة المؤسســـة عل

  .باستمرار
  مرتفعة  0.71  3.63

10  
ـــــــى  ـــــــوي تحـــــــرص إدارة المؤسســـــــة عل ـــــــز المـــــــادي والمعن ـــــــدیم التحفی تق

  مرتفعة  0.64  3.84  .لألشخاص اللذین یقترحون علیها تحسینات في منتجاتها وخدماتها

  مرتفعة  0.63  3.96  تحرص اإلدارة على االستفادة القصوى من المعارف الجدیدة  11

  مرتفعة  0.60  4.08  .یتم تبادل األفكار والمعارف في المؤسسة بسهولة  12

  مرتفعة  0.72  3.93  .المؤسسة على تولید المعرفة الجدیدة باستمرارتحرص   13

  مرتفعة  0.68  3.70  .تحرص اإلدارة على تعمیم التعلم الجماعي داخل المؤسسة  14

  مرتفعة  0.58  3.95  .یتم االستفادة القصوى من مهارات العمال وقدراتهم اإلبداعیة  15

  مرتفعة  0.50  4.10  .وخبراتهم باستمرارتحرص اإلدارة على تنمیة معارف العمال   16

17  
ـــــائن بمنتجـــــات وخـــــدمات جدیـــــدة  تعمـــــل المؤسســـــة علـــــى مفاجـــــأة الزب

  .باستمرار
  مرتفعة  0.67  3.92

  مرتفعة  0.79  3.91  تحرص المؤسسة على تنسیق وتكامل جهود االبتكار  18

  مرتفعة  0.65  4.03  یتم تحدید نقاط قوة وضعف المؤسسة بدقة  19

20  

المؤسســــة الیقظــــة المســــتمرة علــــى محیطهــــا لمعرفــــة الفــــرص تمــــارس 

  مرتفعة  0.60  4.20  .والتهدیدات

  مرتفعة جدا  0.64  4.36  للمؤسسة األجلیعتبر االبتكار عنصر أساسي في النمو طویل   21

  مرتفعة  0.65  3.97  .یتم معرفة وتحلیل خطط المنافسین المتعلقة باالبتكار واالستفادة منها  22

  ةمرتفع  0.49  3.93  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام 

  V25 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات: المصدر

باتجـاه فقـرات محـور إدارة مرتفعـة  عینـة الدراسـة موافقـة أفـراد درجـةأن  الحظ من خـالل نتـائج الجـدولن

وهو متوسط یقع ضـمن الفئـة الرابعـة مـن فئـات ، ) 5(من) 3.93( حیث بلغ المتوسط الحسابي العام ،االبتكار

كما  .في أداة الدراسة "ةمرتفع" الدرجةوهي الفئة التي تشیر إلى  ،)4.20 -3.41( من مقیاس لیكرت الخماسي
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وذلـــك مـــن خـــالل االنحـــراف  ،لفقـــراتعلـــى افـــي إجابـــات أفـــراد العینـــة  یتبـــین مـــن الجـــدول أن هنـــاك تجـــانس

حیــث تراوحــت مــا  ؛للفقــراتلمتوســطات الحســابیة بالنســبة ل األمــرنفــس  .)0.49( بـــ المعیــاري العــام الــذي قــدر

). خیـار مرتفـع(وهو مجال یقع كذلك  في الفئة الرابعـة مـن مقیـاس لیكـرت الخماسـي  ، ) 3.36 – 4.26(  بین

"  للمؤسسة األجلیعتبر االبتكار عنصر أساسي في النمو طویل  : "والتي مضمونها )21(جاءت العبارة إذ 

التـــــي  )9( الفقـــــرة جــــاءتبینمـــــا ، )0.64( انحــــراف معیـــــاريو  ،)4.36( حســـــابيفــــي المرتبـــــة األولــــى بمتوســـــط 

 )3.63( بمتوسـط حسـابي "الزبـائن باسـتمرار تحرص إدارة المؤسسة على االستفادة من اقتراحـات:" مضمونها

  .)0.71( وانحراف معیاري

  : فیما یلي إلیهاالتي تم التوصل  تفسیر النتائجیمكن 

 إلــىوهــذا راجــع  ،حــدث التكنولوجیــاتأاكتســاب  إلــىتســعى مختلــف المؤسســات التــي تــم اختیارهــا للدراســة  -

     Condor  فبالنســبة لـــ ،وتحســین جـودة المنتجــات اإلنتاجیــةأهمیـة التكنولوجیــات المتطــورة فــي زیـادة الطاقــة 

 لمفي العاأحدث التكنولوجیات  Cevital تستخدمكما ، 1یتم تصنیع لوحات الطاقة الشمسیة بواسطة الروبوت

   .2اإلنتاجفي عملیات 

ملیئــة بالمعرفــة المتمیــزة التكنولوجیــا العلــى نقــل  Saterex ركــزت ،فــي إطــار اكتســاب التكنولوجیــا الجدیــدة-

وذلـك بمرافقـة مكتـب  .٪100 مؤهلـة جزائریـة بنسـبة یـد عاملـة والمهارات وأسالیب اإلنتاج مع تأسیس وتشكیل

 مجــال والبحــث والتطــویر فــي المتخصــص فــي إنشــاء المصــانع ،،  Black Donuts تصــمیم إطــارات فنلنــدي

ـــوجیین األجانـــب تعمـــل المؤسســـة مـــع.  لمختلفـــةاإلطـــارات واختبـــارات الجـــودة ا        العدیـــد مـــن الشـــركاء التكنول

  .3تكنولوجیا والمعرفة من أجل االستفادة من نقل ال )ألمانیا وٕایطالیا وفنلندا والوالیات المتحدة (

الحصـــول علـــى المعرفـــة  إلـــىوذلـــك مـــن خـــالل الســـعي  المعرفـــة، إدارةطبـــق المؤسســـات محـــل الدراســـة تُ  -

ة التكنولوجیــة علــى مســتوى ظــخلیــة الیق: خالیــا یقظــةثــالث  Cevital اســتحدثت ،كمثــال عــن ذلــك .ونشــرها

 اإلســتراتیجیةمدیریــة البحــث والتطــویر، خلیــة الیقظــة التســویقیة علــى مســتوى مدیریــة التســویق، خلیــة الیقظــة 

مــع تخصــیص خلیــة للــرد عــن  "3737" لــرقم أخضــر  condor توضــع كمــا. 4العامــة اإلدارةعلــى مســتوى 

                                                           
1

 .مالحظة الباحثة عند زیارتها وحدة إنتاج اللوحات الشمسیة بالمؤسسة 
2

 .2018للصناعات الغذائیة ، فیفري  Cevitalمعلومة مقدمة من طرف مدیر البحث والتطویر بمركب  
3
virée au sein de l’usine iris tyre, https://www.autoalgerie.com/wp/actualite/industrie-automobile/viree-au-sein-

de-lusine-iris-tyres/ visite le 04/05/2020. 
   

4
  .2018للصناعات الغذائیة ، فیفري   Cevitalمعلومة مقدمة في إطار المقابلة التي أجرتھا الباحثة مع مدیر البحث والتطویر بمركب  
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الهـدف مـن . 1أرائهم في المنتجات المؤسسةاالنشغاالت العمالء والمستهلكین، وجمع المعلومات بخصوص 

ومعرفــة وتحلیــل خطــط المنافســین المتعلقــة  .المعرفــة بشــكل اســتباقي إلــىوضــع هــذه الخالیــا هــو الوصــول 

  .للمؤسسة البتكارا إستراتیجیةالستغاللها في رسم  باالبتكار

 كادیمیـةأل بإنشـاء  Chi-Aliمؤسسـةقامـت  ،الـتعلم التنظیمـي بتعمـیم الـتعلم و مـام المؤسسـات تاهفي إطـار  -

Chiali تسـمح بتطـویر منتوجـات ذات جـودة لمواردهـا البشـریة  لتوفر تكوینـات تقنیـة دقیقـة 2017 في ،

عالیة، وكذا التكّفـل بخطـط تكوینیـة لفروعهـا المختلفـة
 Cevital"جامعـة  Cevitalكمـا أطلـق مجمـع  .2

Corporate  "3العامة للمجمع بالجزائر العاصمةعلى مستوى المدیریة ،  2013 في  جانفي. 

  المسؤولیة المجتمعیة عرض وتحلیل إجابات المستجوبین على محور: الثانيالمطلب 

للتعــرف علــى مســتوى الموافقــة للمســؤولیة المجتمعیــة فــي المؤسســات محــل الدراســة، تــم تقســیم محــور 

الحفـاظ علـى  – االلتـزام االجتمـاعي -البعـد االقتصـادي: أبعاد أساسیة، هي ثالثةالمسؤولیة المجتمعیة إلى 

ـــة  ـــدیر مســـتواهاالبیئ ـــة،  ، ولتق ـــا حســـاب والمتوســـطات الحســـابیة، واالنحرافـــات المعیاری  والترتیـــبیجـــب علین

 ،بعد من أبعاد هـذا المحـور الموجودة ضمن كلعبارات الواالتجاه العام الستجابات أفراد عینة الدراسة على 

  .الجداول الموالیة ة فيوضحالموجاءت النتائج 

  في مؤسسات الدراسة أبعاد محور المسؤولیة المجتمعیة متسوى تطبیق ):20(جدول رقم

  مستوى الموافقة  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  الترتیب

  مرتفعة جدا  0.38  4.37  البعد االقتصادي

  مرتفعة  0.62  4.09  الحفاظ على البیئة 

  مرتفعة  0.41  3.96  االلتزام االجتماعي 

  مرتفعة  0.38  4.14  محور المسؤولیة المجتمعیة

   V25 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات: المصدر

                                                           
 .ووسائلھا اإلشھاریة یوجد الرقم على كل منتجات المؤسسة 1

2 www.groupe-chiali.com 
 R3Dتعتبــر جامعــة ســفیتال األولــى مــن نوعهــا التــي تــم إطالقهــا مــن طــرف شــركة خاصــة فــي الجزائــر، بشــراكة مــع مؤسســة الكندیــة  3

برامج تدریبیة   R3Dالمتخصصة في االستشارة والخبرة اإلستراتجیة والحوكمة وتسییر المشاریع وٕاعادة هیكلة المؤسسات، وتقدم مؤسسة 

ویسـمح تطبیـق هـذه البـرامج  . من خالل األخذ في بعین االعتبار كل الظروف الداخلیة والمحیطـة بالمؤسسـة ثبتت فعالیتها حقا في الواقع

وتركــز جامعــة ســفیتال علــى تكــوین إطاراتهــا فــي مجــاالت . بتنفیــذ اإلســتراتیجیة الواســعة التــي یســعى المجمــع إلــى تنفیــذها محلیــا ودولیــا

 .العالمیة   المدارس   أكبر   األعمال، وفق أحدث المعاییر المنتهجة من طرف وٕادارة " Top Managment "  المناجمنت العصري
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 المسؤولیة المجتمعیةمبادئ  مؤسسات تمارسالأن أغلب أعاله نتائج المبینة في الجدول ال تكشف 

 بانحراف معیاري مقداره )4.14( حیث بلغ المتوسط الحسابي لمحور المسؤولیة المجتمعیة ؛بدرجة مرتفعة 

 )4.37( أن أكثر أبعاد هذا المحور ممارسة هو البعد االقتصادي بمتوسط حسابي قدر بـكما  .)0.38(

 حسابي قدربـفي المرتبة الثانیة بمتوسط الحفاظ على البیئة یلیه البعد ، )0.38( وانحراف معیاري قیمته

االجتماعي المرتبة الثالثة واألخیرة بمتوسط قدر االلتزام واحتل البعد ، )0.62( وانحراف معیاري قیمته )4.09(

  .)0.41( وانحراف معیاري قیمته )3.96( بـ

  .امن أجل تفصیل أكثر سنحاول تحلیل كل بعد من أبعاد المسؤولیة المجتمعیة على حدً 

  البعد االقتصادي  :أوال

تطبیـق البعـد االقتصـادي فـي المؤسسـات محـل عینة حـول الجابات أفراد إتحلیل  نقدم في هذا العنصر 

-26-25-24-23( یتكون هذا البعد من سبعة فقـرات كانـت موزعـة فـي االسـتبیان وفقـا للترتیـب اآلتـي .الدراسة

من أجـل تحلیلهـا سـنقوم بحسـاب المتوسـطات الحسـابیة، واالنحرافـات المعیاریـة لمعرفـة مسـتوى  .)27-28-29

  :فقرات، والجدول اآلتي یوضح ذلكالؤسسات محل الدراسة تجاه كل فقرة من المستجوبین في المالموافقة 

  "للبعد االقتصادي"  مستوى تطبیق): 21(الجدول رقم 

ال
م 

رق
  

  الفقرة 
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

مستوى  

  الموافقة

23  
  .تركز المؤسسة على زیادة كفاءة وفعالیة األنشطة التسویقیة بشكل مستمر

  مرتفعة  0.31  4.02

  مرتفعة جدا  0.27  4.37  تعمل المؤسسة على اكتشاف الفرص الكامنة في السوق واستغاللها  24

  مرتفعة جدا  0.40  4.21  .الزبائنتقدم المؤسسة منتجات وخدمات وفق حاجات ورغبات   25

  مرتفعة جدا  0.24  4.65  .تحرص المؤسسة على تحسین جودة منتجاتها وخدماتها باستمرار  62

27  
ألنشطة والعملیات داخل ا یتم التركیز على مبدأ التحسین المستمر في كل

  .المؤسسة
  مرتفعة جدا  0.31  4.62

  مرتفعة جدا  0.25  4.67  .مستمرتسعى المؤسسة إلى تخفیض التكالیف بشكل   28

  مرتفعة  0.45  4.12  .یتم اكتشاف األخطاء بشكل مبكر داخل المؤسسة  29

  جدا مرتفعة  0.14  4.37  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام

   V25 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات: المصدر
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أظهرت . مؤسسات محل الدراسةلالمجتمعیة في اللمسؤولیة البعد االقتصادي تحلیل أعاله الجدول بین ی    

وهــو متوســط یقــع فــي  )4.37( بلــغ المتوســط الحســابي إذ علــى هــذا البعــد؛ جــدا مرتفعــةموافقــة  النتــائج درجــة

كمـا  .الدراسـة أداةمـن خـالل " جـدا مرتفعـة"الفئة الخامسـة مـن فئـات المقیـاس الخماسـي وهـي ضـمن الدرجـة 

االنحراف  بلغت قیمةعلى فقرات هذا البعد حیث  اإلجابةالعینة المبحوثة في  أفرادهناك اتفاق كبیر بین أن 

   .،  وھي قیمة منخفضة)0.14( المعیاري العام

وهـو مجـال یقـع كـذلك   ، ) 4.02 – 4.67(  ما بین قیمتهابالنسبة للمتوسطات الحسابیة للفقرات، تراوحت 

 )28( جـاءت العبـارة رقـمإذ ) . مرتفعـة جـدا مرتفعة،(والخامسة من مقیاس لیكرت الخماسي في الفئة الرابعة 

فــي المرتبــة األولــى  مــن حیــث "تســعى المؤسســة إلــى تخفــیض التكــالیف بشــكل مســتمر:"و التــي مضــمونها 

، بینمـــا )0.25( بـــانحراف معیــاري قیمتـــه )4.67( موافقــة إفـــراد عینــة الدراســـة علیهــا، بمتوســـط حســابي قـــدر بـــ

تركـز المؤسسـة علـى زیـادة كفـاءة و فعالیـة األنشـطة التسـویقیة بشـكل "التـي مضـمونا  )23(رقم  الفقرة جاءت

 .. )0.31(و انحــــــــــــراف معیــــــــــــاري  )4.02( وســــــــــــط حســــــــــــابيب األخیــــــــــــرةعلــــــــــــى المرتبــــــــــــة "مســــــــــــتمر

مؤسسات محل الدارسة تركز على تحقیق نتـائج اقتصـادیة جیـدة تسـمح لهـا بتحقیـق بأن   تفسر هذه النتیجة

سـاعدها كـذلك فـي تحقیـق االلتزامـات االجتماعیـة والحفـاظ علـى تالمتعلقـة بـالنمو والربحیـة و  أهـدافهامختلف 

وبمــا أن المؤسســات . عــن طریــق اســتغالل كــل الفــرص الموجــودة فــي الســوق األهــدافوتتحقــق هــذه . البیئــة

تي تم اختیارها للدراسة تعمل في بیئة تنافسیة، فإن سعیها المستمر إلى تخفـیض التكـالیف وتحسـین جـودة ال

المنتجات بما یتناسب مع حاجات ورغبات العمالء، یعتبر ضرورة البد منها للحصول والحفاظ على حصـة 

   .في السوق

  االلتزام االجتماعي  بعد  :ثانیا

ـــل  نقـــدم فـــي هـــذا العنصـــر         ـــات أفـــراد إتحلی ـــة حـــول الجاب ـــزام تطبیـــق البعـــد عین االجتمـــاعي فـــي االلت

 التـاليلترتیـب ایتكون هذا البعد من سبعة فقرات كانت موزعة في االستبیان وفـق . المؤسسات محل الدراسة

 ،الحسـابیة، واالنحرافـات المعیاریـةمن أجل تحلیلها سنقوم بحساب المتوسطات  .)30-31-32-33-34-35-36(

والجـدول اآلتـي  .فقراتالؤسسات محل الدراسة تجاه كل فقرة من المستجوبین في الملمعرفة مستوى الموافقة 

  :یوضح ذلك
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  "االجتماعي االلتزام " مستوى تطبیق ):22(الجدول رقم 

م 
رق
ال

  

  الفقرة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

مستوى  

  الموافقة

  مرتفعة  0.44  4.10  .ظروف العمل في المؤسسة جیدة  30

31  
تعمل اإلدارة على اتخاذ كل اإلجراءات التي من شأنها الحفاظ على 

  .صحة العمال
4.39  0.52  

مرتفعة 

  جدا

32  
تعمل المؤسسة على معرفة حاجات ورغبات كل األطراف ذات 

  .المصلحة وتعمل على إشباعها
  مرتفعة  0.58  3.95

33  
األطراف ذات المصلحة بشكل تعمل اإلدارة على الحوار مع مختلف 

  .مستمر
  مرتفعة  0.57  3.87

34  
تقوم المؤسسة بمبادرات خیریة یتم من خاللها مساعدة الفئات المحرومة 

  .من المجتمع
  مرتفعة  0.78  3.55

35  
تساهم المؤسسة في تحقیق التنمیة المحلیة في المنطقة التي تنشط 

  .فیها
  مرتفعة  0.72  3.50

36  
توفیر منتجات وخدمات لیس لها تأثیرات سلبیة تعمل المؤسسة على 

  .على صحة األفراد
4.40  0.68  

مرتفعة 

  جدا

  مرتفعة  0.41  3.96  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام

   V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر

. مؤسســـات محـــل الدراســـة المجتمعیـــة فـــي ال جتمـــاعي للمســـؤولیةتحلیـــل البعـــد االأعـــاله یبـــین الجـــدول     

وهو متوسط یقع فـي  )3.96( إذ بلغ المتوسط الحسابي؛  على هذا البعدموافقة مرتفعة  أظهرت النتائج درجة

أن كمـا  مـن خـالل أداة الدراسـة،" مرتفعـة "الفئة الخامسة من فئات المقیاس الخماسي و هي ضـمن الدرجـة 

حیــث ســـجل االنحـــراف  ؛العینـــة المبحوثــة فـــي اإلجابـــة علــى فقـــرات هــذا البعـــدهنــاك اتفـــاق كبیــر بـــین أفــراد 

  .وھي قیمة منخفضة .)0.41( المعیاري العام

تعمل المؤسسة على توفیر منتجـات وخـدمات لـیس لهـا تـأثیرات :" التي مضمونها )36( رقمجاءت الفقرة     

 جـاءتبینمـا ، )0.68(وانحراف معیـاري )4.40( في المرتبة األولى بمتوسط حسابي" سلبیة على صحة األفراد

فـي " تسـاهم المؤسسـة فـي تحقیـق التنمیـة المحلیـة فـي المنطقـة التـي تنشـط فیهـا:" التي مضـمونها )35( الفقرة

  .األخیرةعلى المرتبة  )0.72( بـ وانحراف معیاري قدر  )3.50( بـ المرتبة السابعة بمتوسط حسابي قدر
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ووعیهـا بأهمیـة االنفتــاح  ،اهتمــام المؤسسـات محـل الدراســة بتحسـین ظـروف العمــلالنتـائج هـذه تعكـس      

، فهو متأصل لدى مسیري المؤسسـات  يأما ما یتعلق بالجانب الخیر . ذات المصلحة اإلطرافوالحوار مع 

علـى   اإلسـالمي الـذي یحـثدین الـ، وهو نابع من تعالیم )سسات الخاصةؤ الم(الذین هم في الغالب مالكوها 

تبین لنا قیـام المؤسسـتین بـدعم كـل  الجمعیـات  Saterexو  Condorفمن خالل مقابلة مسؤولین في ،إلنفاقا

 اإلط�اروفي ھ�ذا    .، شریطة التأكد من  مصداقیة هذه الجمعیات)دون استثناء(الخیریة التي تطرق أبوابها 

  : خیریة نذكر منھاقامت المؤسسات المدروسة بعدة مبادرات 

جمعیــات المصــابین لفائــدة   2019 عملیــة خیریــة خــالل شــهر رمضــان مــن ســنة بــإطالق  Cevital قامــت-

جمعیـة األطفـال المصـابین بالتوحـد لســیدي بلعبـاس، التـي تسـعى إلـى انجــاز بــاألخص  بالتوحـد فـي الجزائـر

وقامــت الشــركة فــي هــذا الصــدد، بتخصــیص جــزء مــن ســعر . مركــز متخصــص فــي التكفــل بمرضــى التوحــد

وتحویله لهذا المركز الذي تتمثل مهمته في التشخیص المبكر والتكفل باألطفال والمـراهقین المصـابین البیع 

استعدادها للمساهمة فـي  2020عنت في مارس أكما  .بالتوحد والذین یعانون من اضطرابات جسدیة وعقلیة

ـــا التـــي تشـــهدها الـــبالد ـــة   باإلضـــافة إلـــى دعمهـــا للعدیـــد مـــن. جهـــود مجابهـــة أزمـــة كورون الجمعیـــات الخیری

  .1والریاضیة على مدار السنة وتقدیم مساعدات مباشرة إلى الفقراء

 .2الفقراء مباشرةٕاعانة مالیین دینار لدعم الجمعیات الخیریة و  10كل سنة مبلغ   Nci Rouibaتخصص  -

لمواجهـــة جائحـــة كورونـــا وذلـــك بـــالتبرع “ نـــداء الـــوطن”  لمبـــادرة )Lotfi Electrinics )Geant  اســـتجابت -

للخزینــة العمومیــة ، كمــا قــام بــالتبرع علــى مســتوى ) ملیــار ســنتیم(ملیــون دینــار  10 بمبلــغ 19لحســاب كوفیــد 

، بكمیــات معتبــرة مــن المــواد الغذائیــة وأجهــزة التــنفس الصــناعي ومــواد )مقــر المؤسســة(والیــة بــرج بــوعریریج 

ملیـون دینـار   50 بملـغ Saterex  تبرعـت فـي حـین. ملیـون دینـار 15 بقیمـة مالیـة تقـدر بــ  والتنظیـفالتعقـیم 

  .3للخزینة العمومیة لمواجهة الوباء

 علــــى مواصــــفات الدراســــة متحصــــلة أغلــــب مؤسســـات فــــإن، أمـــا فیمــــا یتعلــــق بتحســــین ظـــروف العمــــل

OHSAS18001   المدمج اإلدارةفي إطار نظام ) Codor ،Saterex ،Nci Rouiba ، Sbc Setif  ،Baticim  ،

Chiali(.   مؤسسة تسعى كماCevital ضمن نفس اإلطار اكتسابها إلى.  

بمبادرات في المجتمع الذي تنشط فیه ، نـذكر  لمدروسةتقوم مؤسسات افیما یتعلق بدعم التنمیة المحلیة ،  

  :على سبیل المثال

                                                           
1 www.cevital.com 
2 www.nci.rouiba.com 
3 www.echoroukonline.com 
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واء أولیـــاء یـــســـریر لإل 30 عـــرض ضـــخمة، وتجهیـــز بتزویـــد جامعـــة ســـطیف بعـــدة شاشـــات Saterex قامـــت -

دعـــم مختلـــف الجمعیـــات الخیریـــة فـــي  إلـــى باإلضـــافةمرضـــى الســـرطان الـــذین یقـــدمون مـــن والیـــات أخـــرى، 

فـي ، وتركیـب مكیفـات بالمـدفئتقوم  كل سنة بتجهیز مجموعة من المؤسسات التربویة فـي الوالیـة و الوالیة، 

  .1الوالیة ودوائرها مساجد

عریـریج ومدینـة ء مسجدین في كل من مدینة  بـرج ببنا :كذلك بالعدید من المبادرات أهمها Condorت قام -

   .2رأس الواد، دعم كل الجمعیات الخیریة بالوالیة

  بعد الحفاظ على البیئة :ثالثا

فـي المؤسسـات تطبیق البعد الحفـاظ علـى البیئـة عینة حول الجابات أفراد إتحلیل  نقدم في هذا العنصر

-37(  يتـاللترتیـب الا حیث یتكون هذا البعد من سبع فقرات كانت موزعة في االسـتبیان وفـق .محل الدراسة

، مـــن أجـــل تحلیلهـــا ســـنقوم بحســـاب المتوســـطات الحســـابیة، واالنحرافـــات المعیاریـــة، )38-39-40-41-42-43

فقرات، والجدول اآلتـي الكل فقرة من  علىؤسسات محل الدراسة المستجوبین في الملمعرفة مستوى الموافقة 

  :یوضح ذلك

  "بعد الحفاظ على البیئة "  مستوى تطبیق): 23(الجدول رقم 

م 
رق
ال

  

  الفقرة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

مستوى  

  الموافقة

  مرتفعة جدا  0.46  4.76  .تعمل اإلدارة على احترام القوانین واللوائح البیئیة  37

  مرتفعة  0.98  4.01  .منتجات خضراء صدیق للبیئةتعمل المؤسسة على إنتاج   38

39  
تعمل المؤسسة على التقلیل من اآلثار السلبیة ألنشطتها اإلنتاجیة 

  .على البیئة
  مرتفعة جدا  0.58  4.55

  مرتفعة  1.12  3.52  والتكنولوجیات النظیفة تتم مؤسستكم باقتناء أحدث التقنیات  40

  مرتفعة  0.94  4.08  .البیئي أمرا مربحاتحرص المؤسسة على جعل التوجه   41

  مرتفعة  0.86  3.75  .تعمل المؤسسة على القیام بمبادرات بیئیة باستمرار  42

43  
تعتبر قضیة البیئة والحفاظ علیها محور اهتمام كل األطراف داخل 

  .المؤسسة
  مرتفعة  0.82  3.95

  مرتفعة  0.62  4.09  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام

   V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر
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 .2019جویلیة  ،Saterexمعلومة مقدمة في إطار المقابلة التي أجرتها الباحثة مع مستشار المدیر العام لمؤسسة  
2

 .2019جویلیة  ، Condorمؤسسة الجودة ،الصحة والسالمة المهنیة ب مدیرمع معلومة مقدمة في إطار المقابلة التي أجرتها الباحثة  



 نتائج الدراسة المیدانیة واستعراض أهم النتائج واختبار الفرضیاتعرض وتحلیل : الفصل الخامس

 

 
197 

. مؤسسات محـل الدراسـةالمجتمعیة في ال للمسؤولیة بعد الحفاظ على البیئة تحلیل أعاله یبین الجدول 

وهو متوسط یقع فـي  ،)4.09( إذ بلغ المتوسط الحسابي على هذا البعد؛ موافقة مرتفعة أظهرت النتائج درجة

أن كمـا  مـن خـالل أداة الدراسـة،" مرتفعـة "ماسي و هي ضـمن الدرجـة من فئات المقیاس الخ الفئة الخامسة

حیــث ســـجل االنحـــراف  ؛هنــاك اتفـــاق كبیــر بـــین أفــراد العینـــة المبحوثــة فـــي اإلجابـــة علــى فقـــرات هــذا البعـــد

احتـرام القـوانین تعمـل اإلدارة علـى :"والتـي مضـمونها )37(جـاءت العبـارة رقـمإذ  .)0.62( قیمة المعیاري العام

اءت وجـ.  )0.46( بــ وانحراف معیاري قـدر )4.76( بـ درقفي المرتبة األولى بمتوسط حسابي " واللوائح البیئیة

لمرتبة في ا" والتكنولوجیات النظیفة  تتم مؤسستكم باقتناء أحدث التقنیات :"والتي مضمونها )40( العبارة رقم

 .)1.12(قدره  انحراف معیاري و  )3.52( بـ بمتوسط حسابي قدر األخیرة

تحصلت ( لإلدارة البیئیة ا أن أغلب المؤسسات محل الدراسة تطبق نظامبیمكن تفسیر هذه النتائج 

 14001ISOعلى  مواصفات   Electronics  Condor  ،Baticim  ،Sbc ، Nci Rouiba  ،Saterex كل من

 . المدمج اإلدارةإلى الحصول على هذه المواصفة في إطار نظام   Cevital،  في حین تسعى )البیئة لإلدارة

  :من أهم المبادرات التي قامت بها مؤسسات الدراسة للحفاظ على البیئة ما یلي

 إنتاجباالستثمار في الطاقات المتجددة من خالل    Baticimو Condor Electronics قامت كل من  -  

  .دام المنزلي، والضخ الزراعي، الكهرباء الریفیة وٕانارة الشوارعموجهة لالستخ .اللوحات الطاقة الشمسیة

حاویات مخصصة لكل نوع من القمامة تم وضعها على مستوى  بإنتاج Condor Electronics قامت -  

  1.المنطقة الصناعیة ككل ومناطق مختلفة من والیة برج بوعریریج

في عبوات مضرة بالبیئة عند إعادة استخدامها  األولیةبتعویض استیراد للمواد  Satarex قامت  مؤسسة- 

والمشاركة في عدة . %20 في تعبئة المیاه بعبوات ال تفرز مواد خطیرة، بالرغم من ارتفاع سعر الثانیة بـ

ة یحمالت تحسیسیة للحفاظ على البیئة بحضر ممثلي من مؤسسات المنطقة الصناعیة وبالتنسیق مع مدیر 

  .2البیئة لوالیة سطیف

   ؛كل مؤسسات الدراسة إعادة تدویر الفضالت في - 

البحر، ووضع  إلىبوضع شبكة لتصفیة المیاه المستخدمة في التصنیع قبل توجیهها  Cevital قامت - 

 ؛ثات في الجواإلنتاج لتقلیل انبعامصافي على مستوى فوهات وحدات 

                                                           
1

 .2019 جویلیة ،Condor Electronicsمؤسسةالجودة والصحة والسالمة المهنیة ب مدیرمع معلومة مقدمة في إطار المقابلة التي أجرتها الباحثة  
2

 .2019جویلیة  ،Saterexمعلومة مقدمة في إطار المقابلة التي أجرتها الباحثة مع مستشار المدیر العام لمؤسسة  
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، في جمیع نشاطاتها الصناعیة لطاقةسیاسة التحسین المستمر في إدارة ا Condor Electronics تنتهج -

 " " ISO5001 حصولها على شهادة المطابقة إطارالمعمول به في "نظام إدارة الطاقة " من خالل تطبیق 

 :من خالله بـتلتزم المؤسسة  .الذي یهدف إلى التحكم بشكل أفضل في استهالك الطاقة وتأثیرها البیئي

   وتطویر مخطط عملتحدید النشاطات األكثر استهالكا للطاقة. 

 توعیة وتحسیس جمیع الموظفین حول االستخدام الرشید للطاقة. 

 توفیر المعلومات والموارد الالزمة لجمیع الموظفین لتحقیق األهداف والغایات المحددة؛ 

 التشجیع على شراء المنتجات الموفرة للطاقة.  

 1احترام المتطلبات القانونیة والتنظیمیة. 

  محور المیزة التنافسیة للمؤسسة عرض وتحلیل إجابات المستجوبین على  :المطلب الثالث

 محــور المیــزةلمؤسســات محــل الدراســة، تــم تقســیم فــي المیزة التنافســیة بــا االهتمــامللتعــرف علــى درجــة 

 -بعـد سـمعة المؤسسـة -بعد تحسـین الجـودة –التكلفة  تخفیضبعد : التنافسیة إلى أربعة أبعاد أساسیة، هي

ریــة، ولتقــدیر مســتواها یجــب علینــا حســاب المتوســطات الحســابیة، واالنحرافــات المعیا .االســتجابةسرعةبعــد 

وجـاءت  ،علـى عبـارات كـل بعـد مـن أبعـاد هـذا المحـور المسـتجوبین األفـراد إلجابـاتوالرتب، واالتجاه العام 

  :الجداول الموالیة موضحة فيالنتائج 

  أبعاد محور المیزة التنافسیة:)24(جدول رقم

  مستوى الموافقة   االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  ترتیب األبعاد

  مرتفعة جدا  0.45 4.62  بعد تقلیل التكلفة

  مرتفعة جدا  0.43  4.56  بعد تحسین الجودة

  مرتفعة جدا  0.46  4.41  بعد سمعة المؤسسة

  مرتفعة  0.67  3.99  االستجابة سرعة  بعد

  مرتفعة جدا  0.44  4.42  محور المیزة التنافسیة

     V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر
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زة التنافسیة تمارس بدرجة أن أبعاد محور المی یتضح أعاله،نة في الجدول على ضوء النتائج المبیّ     

 حرافنبا )4.42( جدا بمؤسسات محل الدراسة، حیث بلغ المتوسط الحسابي لمحور المیزة التنافسیة مرتفعة

 هبمتوسط حسابي قدر التكلفة  تخفیض وأن أكثر أبعاد هذا المحور ممارسة هو بعد، )0.44( معیاري مقداره

 هفي المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي قدر یلیه بعد تحسین الجودة  .)0.45( وانحراف معیاري قیمته )4.62(

) 4.41( هالثالثة بمتوسط قدر لمرتبة بعد سمعة المؤسسة  جاءو  ،)0.43( وانحراف معیاري قیمته )4.58(

المرتبة الرابعة واألخیرة بمتوسط االستجابة  سرعة  بعد جاء في حین .)0.46( وانحراف معیاري قیمته

  .)0.67(قیمته وانحراف معیاري )3.99( قدره حسابي

  :فیما یلي على حًدا عادباألمن أجل التفصیل أكثر سنحاول تحلیل كل بعد من 

  التكلفةبعد تخفیض : أوال

فـي المؤسسـات محـل التكلفـة  االهتمـام بتخفـیضعینة حول الجابات أفراد إتحلیل نقدم في هذا العنصر 

مـن ، )46-45-44(فقـرات كانـت موزعـة فـي االسـتبیان وفقـا للترتیـب اآلتـي  هذا البعد مـن ثـالثقسم . الدراسة

لمعرفــــة مســــتوى الموافقـــــة  ،المعیاریــــةأجــــل تحلیلهــــا ســــنقوم بحســــاب المتوســــطات الحســـــابیة، واالنحرافــــات 

  :كل فقرة من فقراتها، والجدول اآلتي یوضح ذلك على المستجوبین في المؤسسات المدروسة

  " التكلفةتخفیض " بعد  مستوى: )25(الجدول رقم 

م 
رق
ال

  
  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  مستوى

  الموافقة

44  
القصوى من مختلف الموارد المتاحة تعمل اإلدارة على االستفادة 

  .للمؤسسة
  مرتفعة جدا  0.58  4.58

45  
  تبحث المؤسسة عن تحقیق الكفاءة االنتاجیة بشكل مستمر

  مرتفعة جدا  0.52  4.69

46  
  .تعمل المؤسسة على التقلیل من التكالیف التشغیلیة  بشكل مستمر

  مرتفعة جدا  0.53  4.59

  مرتفعة جدا  0.45  4.62  المعیاري العامالمتوسط الحسابي واالنحراف 

   V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر
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إذ بلـغ  . مرتفـع جـدا على بعد التكلفة المنخفضـة أن مستوى الموافقة  )25( رقم الجدولأظهرت نتائج 

ضــمن ، المقیــاس الخماســيقــع فــي الفئــة الخامســة مــن فئــات ت ، وهــي قیمــة )4.62( قیمــة المتوســط الحســابي

هنــاك اتفــاق كبیــر بــین أفــراد العینــة المبحوثــة فــي أن كمــا . مــن خــالل أداة الدراســة"  مرتفعــة جــدا"الدرجــة 

التـي  )45( جـاءت العبـارة رقـم .)0.45( حیـث سـجل االنحـراف المعیـاري العـام ،اإلجابة على فقرات هذا البعد

) 4.69(هفـي المرتبـة األولـى بمتوسـط حسـابي قـدر " باسـتمرارتبحـث المؤسسـة عـن تنمیـة مواردهـا " :مضمونها

تعمـــل اإلدارة علـــى االســـتفادة " :التـــي مضـــمونها )44( العبـــارة رقـــم جـــاءتو  .)0.52(قیمت���ھ  وانحـــراف معیـــاري

انحــراف و  )4.58( هبمتوســط حسـابي قــدر  األخیـرةفـي المرتبــة " القصـوى مــن مختلـف المــوارد المتاحـة للمؤسســة

 .)0.58(یمته معیاري ق

النتائج التي ظهر فیها بعد  تخفیض التكلفة في المرتبة األولى وبدرجة موافقة هذه یمكن تفسیر 

به خاصة في ظل تشا میزة التكلفة  اكتساب إلىمرتفعة جدا، بأن مؤسسات محل الدارسة تسعى باستمرار 

ن المستهلكین  بأسعار ، وذلك لتضمن وصول منتجاتها إلى أكبر فئة ممنتجاتها مع منتجات المنافسین

  . وتستجیب لقدرتهم الشرائیة  تنافسیة

  بعد تحسین الجودة: ثانیا

أهمیة تحسین الجودة في المؤسسات محل  عنعینة الجابات أفراد إتحلیل هذا العنصر في  سنحاول

-50-49-48- 47( فقرات كانت موزعة في االستبیان وفقا للترتیب اآلتيخمس یتكون هذا البعد من  .الدراسة

وذلك لمعرفة مستوى  ،من أجل تحلیلها سنقوم بحساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة .)51

  :كل فقرة من فقراتها، والجدول اآلتي یوضح ذلك علىالموافقة 
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  " تحسین الجودة "بعد مستوى:)26(الجدول رقم 

م 
رق
ال

  

  الفقرة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  مستوى

  الموافقة

47  
تمتلك المؤسسة كفاءات ومهارات بشریة یصعب تقلیدها من طرف 

  المنافسین
  مرتفعة جدا  0.58  4.54

48  
تقدم المؤسسة منتجات ذات خصائص متمیزة یصعب تقلیدها من طرف 

  المنافسین
  مرتفعة جدا  0.55  4.51

  مرتفعة جدا  0.53  4.65  .تعتبر قضایا الجودة محور اهتمام كل األطراف داخل المؤسسة  49

50  
الخصائص الممیزة لمنتجات المؤسسة لها تأثیر قوي على قرار شراء 

  المستهلكین
  مرتفعة جدا  0.53  4.50

  مرتفعة جدا  0.56  4.61  تستخدم المؤسسة اسالیب تسویقة مكثفة لتسلیط الضوء على مزایا منتجاتها  51

  0.43  4.58  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام
مرتفعة 

  جدا

   V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر

إذ بلغ المتوسط  .مرتفع جداعن بعد تحسین الجودة مستوى الموافقة أن  الجدول أعالهمن یتبین 

وهي ضمن الدرجة  ،وهو متوسط یقع في الفئة الخامسة من فئات المقیاس الخماسي. )4.58(قیمة  الحسابي

هناك اتفاق كبیر بین أفراد العینة المبحوثة في اإلجابة على أن كما . من خالل أداة الدراسة" مرتفعة جدا "

والتي  )49( العبارة رقمحیث جاءت  .)0.43(قیمة  فقرات هذا البعد حیث سجل االنحراف المعیاري العام

بموسط  في المرتبة األولى "  تعتبر قضایا الجودة محور اهتمام كل األطراف داخل المؤسسة :"مضمونها

تقدم  :"التي مضمونها )48(العبارة رقم جاءت نفي حی ،)0.53(وانحراف معیاري ) 4.65( هحسابي قدر 

المرتبة الخامسة  في "المؤسسة منتجات ذات خصائص متمیزة یصعب تقلیدها من طرف المنافسین 

   .)0.53( وانحراف معیاري) 4.50( هبمتوسط حسابي قدر 

المرتبة الثانیة من حیث ترتیب أبعاد محور المیزة التنافسیة وفق آراء "  الجودة تحسین"  بعد احتل

تشابه ونمطیة منتجات  إلىراجع  وهذا، لدراسة وبدرجة ممارسة مرتفعة جداموظفي المؤسسات محل ا

الذي یشهد  )Condor ،Saterex(المؤسسات في ظل المنافسة خاصة في قطاع الصناعات التكنولوجیة 

تطورا كبیرا، ما حتم على المؤسسات المتنافسة تمییز منتجاتها لكسب أكبر عدد من العمالء  وبالتالي 

، األمر )وٕافریقیاأوربا (تین المؤسستین تستهدفان السوق العالمیة اأن ه إلى باإلضافة. حصة سوقیة مناسبة
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أغلب مؤسسات الدراسة (الذي یلزم علیها التقید بمعاییر الجودة العالمیة وتطویر منتجاتها بشكل مستمر 

  .)  ISO 9001تطبق معیار

  بعد سمعة المؤسسة: ثالثا

 .أهمیة السمعة في المؤسسات محل الدراسة عنعینة الجابات أفراد إتحلیل هذا العنصر في سنحاول 

من أجل  ،)54-53- 52( فقرات كانت موزعة في االستبیان وفقا للترتیب اآلتي ثالثیتكون هذا البعد من 

فقرة  ى كللعتحلیلها سنقوم بحساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة لمعرفة مستوى الموافقة 

  :یوضح ذلك، والجدول اآلتي هذه الفقرات من

  "سمعة المؤسسة "بعد  مستوى: )27( الجدول رقم

م 
رق
ال

  

  الفقرة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

مستوى  

  الموافقة

52  
  .تتمتع المؤسسة بصورة ذهنیة ممیزة مقارنة بالمنافسین

  مرتفعة جدا  0.62  4.33

53  
فیه تعمل المؤسسة على تحسین صورتها المدركة في السوق الذي تنشط 

  .باستمرار
  مرتفعة جدا  0.62  4.50

54  
  نادرا ما تفقد المؤسسة عمالءها لصالح مؤسسات أخرى

  مرتفعة جدا  0.54  4.41

  مرتفعة جدا  0.46  4.41  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام

   V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر

إذ  .مرتفـع جـدا في المؤسسات المدروسة على بعد السمعةیتبین من الجدول أعاله أن مستوى الموافقة 

قع في الفئة الخامسة من فئات المقیاس الخماسـي ضـمن الدرجـة ت قیمة يوه .)4.41( بلغ المتوسط الحسابي

هناك اتفاق كبیر بین أفراد العینة المبحوثة فـي اإلجابـة علـى أن كما  من خالل أداة الدراسة،" مرتفعة جدا "

 :"التــي مضــمونها )53( جــاءت العبــارة رقــم .)0.46(فقــرات هــذا البعــد حیــث ســجل االنحــراف المعیــاري العــام 

المرتبــة األولــى بمتوســط "  تعمــل المؤسســة علــى تحســین صــورتها المدركــة فــي الســوق الــذي تنشــط فیــه باســتمرار

تتمتـع  :"التـي مضـمونها )52( العبـارة رقـمفـي حـین جـاءت .  )0.62( وانحـراف معیـاري )4.50( بــ حسـابي قـدر

وانحــــراف  )4.33( هبمتوســـط حســـابي قـــدر  األخیـــرة المرتبـــة" .المؤسســـة بصـــورة ذهنیـــة ممیـــزة مقارنـــة بالمنافســـین

  .)0.62(قیمته معیاري
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سمعة الجیدة، التي جاءت في  المرتبة الثالثة وبدرجة یعكس اهتمام المؤسسات محل الدراسة بال

الحفاظ على صورة ایجابیة لها لدى عمالئها ، ولقائها أهمیة السمعة في بهذه المؤسسات  وعیهامرتفعة، 

  Cevitalالمثال قامت جامعة  على سبیل. أصحاب المصلحة بصفة عامة باقيالمجتمع و  القبول لدى

الذین یقومون بدورهم بتكوین جمیع العاملین في  ، DNA الحامض النوويعلى برنامج  إطاراتهاتكوین كل ب

الهدف من هذا البرنامج هو تعزیز التكامل بین الرسالة والقیم والثقافة  .المجمع دون استثناء أحد

كل یفتخر ، بحیث  خارجها إلىمن داخل المؤسسة  ایجابیةواالستراتیجیات وقضایا المجموعة ونقل صورة 

 .1في المجتمععنها المؤسسة وینشر صورة ایجابیة  إلىفرد بانتمائه 

  االستجابة سرعة بعد : رابعا

 .بعد االستجابة في المؤسسات محل الدراسة عنعینة الجابات أفراد إتحلیل هذا العنصر في سنحاول 

من أجل  ،)57-56- 55( یتكون هذا البعد من سبعة فقرات كانت موزعة في االستبیان وفقا للترتیب اآلتي

كل على تحلیلها سنقوم بحساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة وذلك لمعرفة مستوى الموافقة 

  :والجدول اآلتي یوضح ذلك .الفقراتفقرة من 

  "بعد االستجابة "  مستوى: )28(الجدول رقم 

قم
لر

ا
  

  الفقرة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  مستوى

  الموافقة

  مرتفعة  0.71  4.14  تستجیب المؤسسة  ألراء و شكاوي الزبائن بسرعة  55

56  
تمتلك المؤسسة مرونة عالیة في اإلنتاج بما یتناسب والتطورات التي تحدث 

  في السوق
  مرتفعة  0.74  3.95

57  
تتمتع المؤسسة بالمرونة التي تسمح لها باالستجابة السریعة للفرص 

  .والتهدیدات الخارجیة
  مرتفعة  0.83  3.91

  مرتفعة  0.67  3.99  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام

   V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر

 .مرتفع جداعلى بعد االستجابة في المؤسسات المدروسة یتبین من الجدول أعاله أن مستوى الموافقة 

قع في الفئة الخامسة من فئات المقیاس الخماسي ضمن ت قیمة يوه )3.99( إذ بلغ المتوسط الحسابي

                                                           
1

 .2018جویلیة  ،Cevitalنائب مدیر الموارد البشریة لمؤسسة ة مقدمة في إطار المقابلة التي أجرتها الباحثة مع معلوم 
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هناك اتفاق كبیر بین أفراد العینة المبحوثة في أن كما  من خالل أداة الدراسة،" مرتفعة جدا "الدرجة 

التي  )55( جاءت العبارة رقم .)0.67(حیث سجل االنحراف المعیاري العام  .اإلجابة على فقرات هذا البعد

 )4.14( بـ المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدر"  تستجیب المؤسسة  ألراء و شكاوي الزبائن بسرعة :"مضمونها

تتمتع المؤسسة بالمرونة التي تسمح :" التي مضمونھا )57( جاءت العبارة رقمو . )0.71( وانحراف معیاري

 )3.91( هبمتوسط حسابي قدر األخیرةالمرتبة في  " لها باالستجابة السریعة للفرص والتهدیدات الخارجیة

 . )0.83( وانحراف معیاري

محور المیزة التنافسیة بأن المؤسسات رجة مرتفعة وأخیرة من بین أبعاد بدیفسر تبني البعد االستجابة 

محل الدراسة تدرك أهمیة الوقت وسرعة االستجابة في الحفاظ على العمالء، كما أنها تدرك ضرورة أن 

أهم ما قامت به المؤسسات محل الدراسة في هذا  من  .للبقاء في بیئة متغیرةتمتلك المرونة الالزمة 

  :ما یلي اإلطار

 Jack) لألمریكي "Welch Way"على االنترنت والتدریب لقیادة ا  برنامجل Cevitalجامعة  تطبیق - 

Welch).  من  التي  العملیة والمهارات وأدوات األعمال :بین ثالثة عناصر أساسیة هي برنامجالیجمع

شأنها أن تسمح للقادة على جمیع المستویات بضبط أعمالهم، وتحفیز فرقهم، وتقدیم نتائج أفضل في أسرع 

  .1) 2014 إطار من المجمع خالل سنة 400 استفاد من البرنامج(.وقت ممكن

سالسل التورید الذي یسمح بتسهیل وتسریع  إدارةلنظام   Cevital ، Condor ، Saterexكل من قیتطب -

  .االستجابة للعمالء ةمهل

المتواجدة منصاتها  إلى Cevitalالمتخصصة في توزیع منتجات ،Cevitalمجمع لفرع  Numilog إنشاء -

 .2لیة االستجابة السریعة للعمالءما سهل عمهران  وقسنطینة ، و  الجزائر،كل من في 

 منتوجات توزیع جمیع متخصص في ." Chiali Trading"للتوزیع  یةفرعمؤسسة   Chiali مجّمعإنشاء  -

Chiali  موّزعًا  250 یتوفر على مسّطحات فسیحة للتخزین وشبكة توزیع تضمّ  .للمهنّیین وعاّمة الناس

المساعدة التقنیة والخدمة تقدیم باإلضافة إلى  .المؤسسةومعیدًا للبیع، ما یضمن تسویقا أسرع لمنتجات 

  .3للزبائنما بعد البیع 

                                                           
1

 .2018جویلیة  ،Cevitalنائب مدیر الموارد البشریة لمؤسسة معلومة مقدمة في إطار المقابلة التي أجرتها الباحثة مع  
2

 .2018جویلیة  ،Cevitalمدیر مشاریع البحث والتطویر  لمؤسسة معلومة مقدمة في إطار المقابلة التي أجرتها الباحثة مع  
3

 .الموقع االلكتروني لمؤسسة 
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 .المیزة التنافسیةبقوة إلى تحقیق أبعاد  سعىمؤسسات محل الدراسة تأن بكنتیجة جوهریة یمكن القول 

  ).محلیة وأجنبیة(تنافسیة  اتتنشط في بیئوذلك لكونها 

  اختبار الفرضیات عرض نتائج  :المبحث الثاني

 وعرضالمناسبة،  اإلحصائیةضمن هذا المبحث اختبار فرضیات البحث باستخدام األدوات سیتم 

  .نتائج الدراسة المیدانیة

  اختبار الفرضیات الفرعیة: األولالمطلب 

   األولى الفرضیة :أوال

  ."جیدمستوى تطبیق إدارة االبتكار في المؤسسات محل الدراسة ": نص الفرضیة

للعینة الواحدة لمقارنة المتوسط  )One-Sample-T-test(  )T( تم استخدام اختبار الختبار هذه الفرضیة     

عند مستوى  3مع المتوسط الفرضي ) المتوسط اإلجمالي لفقرات محور إدارة االبتكار(العام اإلجابات 

  :ن نتائج هذا االختباریوالجدول التالي یب.SPSSوفقا لبرنامج  %5داللة 

  )الفرضیة األولى( مع المتوسط الفرضي للعینة الواحدة لمقارنة متوسط اإلجابات) T(اختبار: )29(الجدول

  (t)قیمة

  لمحسوبةا

درجات 

  الحریة

مستوى 

  sig الداللة

الفرق بین 

  المتوسطین

 %95 :مستوى الثقة

  القیمة القصوى  القیمة الدنیا

19.932  109 0.000  0.93306  0.8403  1.0258  

  .")05"أنظر إلى الملحق رقم( V25 SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على مخرجاتمن : المصدر         

لقاعدة القـرار  )0.05( أقل من مستوى الداللة) Sig  )0.000 مستوى الداللةقیمة   یتضح من الجدول أن

وى كبیـر فـي یمكـن القـول أن المؤسسـات محـل الدراسـة لهـا مسـت ، وعلیـهالمعتمدة فـي اختبـار هـذه الفرضـیة 

یقــع ، )0.93306( بــ قـدری متوسـطین الحسـابیین العــام والفرضـيالفــرق بـین الأن  حیـث .االبتكـار إدارةتطبیـق 

أن المتوســــط العــــام  علــــى ویــــدل ،)%95( بمســــتوى ثقــــة ]1.0258 -0.8403[ هــــذا الفــــرق فــــي حــــدود المجــــال

قیمـة المتوسـط الحسـابي العـام  قـع، وت )3(إلجابات موظفي مؤسسات محل الدراسـة یفـوق المتوسـط الفرضـي

مســـتوى الموافقـــة  دل علـــى أنویـــ، ]4.20-3.41[ فـــي حـــدود المجـــال )3.93(بــــ  ةاالبتكـــار المقـــدر  إدارةلمحـــور 

المؤسســات التــي تــم اختیارهــا ویرجــع األمــر فــي ذلــك إلــى اهتمــام  .االبتكــار إدارةحــول فقــرات محــور  مرتفــع

 ومـن أهـم المبـررات علـى ذلـك احتـواء كـل. -الواقع  ابتكار تحسینيوٕان كان في  -للدراسة بقضایا االبتكار

هــا علــى قســم أو مصــلحة أو مدیریــة للبحــث والتطــویر، مــا یســمح لهــا بتطــویر منتجــات جدیــدة وتحســین من
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یـتم  (Condor, Saterex, Lotfi Electronics)(المنتجات القائمة ، فبالنسـبة لمؤسسـات الصـناعة االلكترونیـة 

ویرجــع األمــر فــي الواقــع إلــى البیئــة . ت علــى المنتجــات بمعــدل تحســین واحــد كــل شــهر تقریبــاإجــراء تحســینا

حــتم علیهــا تطــویر منتجاتهــا بشــكل ینحــو التصــدیر مــا  هــاالتنافســیة التــي تنشــط فیهــا هــذه المؤسســات وتوجه

   . مستمر

یمكــن تأكیــد أن  مسـتوى تطبیــق إدارة االبتكــار فــي المؤسســات  أعــاله   اعلــى النتــائج المتحصــل علیهـ بنـاءً 

   .محققةوبالتالي الفرضیة الفرعیة األولى  .جید محل الدراسة

   الثانیة الفرضیة:ثانیا

  ."جیدمستوى  تطبیق المسؤولیة المجتمعیة في المؤسسات المدروسة  ":نص الفرضیة 

الواحدة لمقارنة المتوسط  للعینة ) T(  )One-Sample-T-test( الختبار هذه الفرضیة تم استخدام اختبار     

عند  3مع المتوسط الفرضي ) المسؤولیة المجتمعیةالمتوسط اإلجمالي لفقرات محور (إلجابات لالعام 

  :والجدول التالي یبن نتائج هذا االختبار .SPSSوفقا لبرنامج  %5مستوى داللة 

  )الثانیةالفرضیة (للعینة الواحدة لمقارنة متوسط اإلجابات مع المتوسط الفرضي ) T(اختبار ):30(الجدول

 T قیمة

  المحسوبة

درجات 

  الحریة

مستوى 

 sig الداللة

الفرق بین 

  المتوسطین

 %95مستوى الثقة 

  القیمة القصوى  القیمة الدنیا

31.203  109  0.000  1.14545  1.0727  1.2182  

  ")06"قمأنظر إلى الملحق ر( V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر    

ووفقـــا ،  )0.05( أقــل مـــن مســتوى الداللــة) Sig  )0.000مســتوى الداللــة یتضــح مــن خــالل الجـــدول أن

فإنـه یمكـن القـول أن المؤسسـات محـل الدراسـة لهـا مسـتوى لقاعدة القرار المعتمـدة فـي اختبـار هـذه الفرضـیة 

  كمـا یـبن الجـدول الفـرق بـین المتوسـطین الحسـابیین العـام والفرضـي. المسـؤولیة المجتمعیـة كبیر في تطبیـق

أن  علـى ویـدل ،) %95( بمسـتوى ثقـة ]1.2182-1.0727[ وهـذا الفـرق فـي حـدود المجـال، )1.14545( بــ رقـدّ 

، وتعتبــــر قیمــــة المتوســــط الحســــابي العــــام لمحــــور )3(إلجابــــات یفــــوق المتوســــط الفرضــــي لالمتوســــط العــــام 

  ویمثـــل مســـتوى الموافقـــة مرتفعـــة، [4.20-3.41[ فـــي حـــدود المجـــال )4.14(  والمقـــدر بــــالمســـؤولیة المجتمعیـــة 

كنتیجــة جوهریــة یمكننــا القــول أن  مؤسســات محــل الدراســة تــدعم . المســؤولیة المجتمعیــةحـول فقــرات محــور 

 Condor (ي الـبعض منهـا مـا یبـرره كـذلك تبّنـ. لـدیهابشكل مرتفع نسبیا مستوى تبني المسؤولیة المجتمعیة 
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Electronics  وSbc Setif  وNci Rouiba   (لمواصـفات المسـؤولیة المجتمعیـة ISO 26000 . وتبن�ي أغلبھ�ا

  . ISO 14001 ونظام اإلدارة البیئیة   ISO 9001لموصفات نظام  إدارة الجودة  

مســـتوى  تطبیـــق المســـؤولیة المجتمعیـــة فـــي یمكـــن تأكیـــد أن  أعـــاله   اعلـــى النتـــائج المتحصـــل علیهـــ بنـــاءً 

   .محققة ثانیةالفرعیة ال وبالتالي الفرضیة .جیدالمؤسسات المدروسة 

   الثالثة الفرضیة: ثالثا

  ."تساهم إدارة االبتكار في تحسین المیزة التنافسیة في المؤسسات محل الدراسة": نص الفرضیة

 .للتأكـــد مـــن صـــالحیة النمـــوذج ســـنعتمد علـــى تحلیـــل التبـــاین لالنحـــدارمـــن أجـــل اختبـــار هـــذه الفرضـــیة    

تحسـین المیـزة التنافسـیة فـي  مساهمة إدارة االبتكـار فـيالختبار مدى  باإلضافة إلى تحلیل االنحدار البسیط

 .المؤسسات محل الدراسة

  الفرضیة الثالثة من صالحیة النموذج الختبار  للتأكدتحلیل التباین لالنحدار  :)31(الجدول رقم

  االختبار
مجموع 

  المربعات
  درجات الحریة

متوسط 

  المربعات

مستوى 

  )F(الداللة

مستوى 

 Sig المعنویة

  0.000*  63.847  8.071  1  8.071  االنحدار

  0.126  108  13.653  الخطأ
  ذات داللة إحصائیة :*

05)                             .0 =α(  
  //  109  21.724  المجموع

  .")07"أنظر إلى الملحق رقم( V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر

 )F( كانــت قیمــة حیــث ،ر الفرضــیةثبــات صــالحیة النمــوذج الختبــا أعــالهیتضــح مــن معطیــات الجــدول      

 قــل مــن مســتوى المعنویــة المفــروض الــذي یبلــغأوهــي  )0.000( مســتوى المعنویــةعن��د  )63.847( المحســوبة

)0.05(.  
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  لفرضیة الفرعیة الثالثةاختبار ال تحلیل االنحدار الخطي البسیط :)32( الجدول رقم

  معامالت  المتغیر

 الخطأ

 المعیاري

)E.S(  

 معامل االنحدار

Beta)(  
  مستوى المعنویة  المحسوبة) T( قیمة

)Sig(  

  0.000  8.295  //  0.273  2.261  الثابت

  0.000  7.990  0.610  0.069  0.550  االبتكار إدارة

 معادلة نموذج االنحدار البسیط  R²)( 0.372 معامل التحدید

  R)(  0.610 معامل االرتباط 

  .")07"أنظر إلى الملحق رقم( V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر

االبتكـار تسـاهم فـي تحسـین المیـزة التنافسـیة  إدارة أنالـواردة فـي الجـدول  اإلحصـائیةیتبین مـن النتـائج 

مســتوى  عنــد )7.990( بلغــت التــي المحســوبة  (T) قیمــة إلــىوذلــك اســتنادا  فــي المؤسســات محــل الدراســة،

  .)0.05( قل من الخطأ المسموح بهأوهو ،  )0.000( المعنویة یساوي

أن هناك تأثیر وعالقة طردیة إلدارة االبتكار على المیـزة التنافسـیة مـن وجهـة یتضح من نفس الجدول 

 وذلك استنادا إلى قیمة معامل االنحدار الموجبة التي بلغت ،المؤسسات محل الدارسةفي  ستجوبیننظر الم

االبتكـار یفسـر التغیـر فـي  إدارةالتغیر فـي  أي نهذا یعني أ ،)(R²=0.372 معامل التحدیدبلغ كما  .)0.610(

  .تفسرها متغیرات أخرى ) %62.8( المتبقیة نسبة أما .)%37.2(  المیزة التنافسیة بنسبة

في تحسین المیزة التنافسـیة  تساهم  إدارة االبتكار یمكن تأكید أنأعاله   اعلى النتائج المتحصل علیه بناءً 

   .محققة الثالثةوبالتالي الفرضیة الفرعیة  .في المؤسسات محل الدراسة

 "أ"الفرعیة  :الفرضیة الثالثة - 1

  ."تساهم إدارة االبتكار في تحسین جودة المنتجات والخدمات": نص الفرضیة

ـــار ـــاین لالنحـــدار الفرضـــیة  مـــن أجـــل اختب ـــل التب ـــى تحلی  ،للتأكـــد مـــن صـــالحیة النمـــوذج ســـنعتمد عل

مسـاهمة إدارة االبتكـار فــي تحسـین  جـودة المنتجــات الختبـار مــدى  باإلضـافة إلـى تحلیـل االنحــدار البسـیط

  .في المؤسسات محل الدراسة

  

Y= 2.261  + 0.550X 
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  "أ"الفرعیة الفرضیة الثالثةتحلیل التباین لالنحدار للتأكد من صالحیة النموذج الختبار  (33): الجدول رقم

  االختبار
مجموع 

  المربعات
  درجات الحریة

متوسط 

  المربعات

مستوى 

  )F(الداللة

مستوى 

 Sig المعنویة

  0.000*   49.685  6.491  1  6.491  االنحدار

  ذات داللة إحصائیة*:   0.131  108  14.109  الخطأ

05)                   .0 =α(  109  20.600  المجموع  //  

  ").08"أنظر إلى الملحق رقم( V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر

 )F( حیـث كانـت قیمــة ثبـات صــالحیة النمـوذج الختبـار الفرضـیة، أعـالهتضـح مـن معطیـات الجـدول ی

قــل مــن مســتوى المعنویــة المفــروض أقیمــة وهــي  )0.000( بـــ عنــد مســتوى معنویــة قــدر )49.685( المحســوبة

  .)0.05( الذي یبلغ

  "أ "اختبار معنویة ارتباط االنحدار الخطي البسیط الختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة: )34( الجدول رقم

 الخطأ المعیاري  معامالت  المتغیر

)E.S(  

 معامل االنحدار

Beta)(  

) T( قیمة

  المحسوبة

  مستوى المعنویة

)Sig(  

  0.000  9.471  //  0.277  2.642  الثابت 

  0.000  7.049  0.561  0.070  0.493   ادارة االبتكار

                       : نموذج االنحدار البسیطمعادلة   R²)( 0.315 معامل التحدید

  R)(  0.561 معامل االرتباط  

  ")08"أنظر إلى الملحق رقم( V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر

هم في تحسین جودة جدول أعاله أن إدارة االبتكار تساالواردة في ال اإلحصائیةیتبین من النتائج 

عند مستوى معنویة  )7.049(بلغت  التي  )T( قیمة إلىذلك استنادا و ، مؤسسات محل الدراسةفي الالمنتجات 

  .)0.05( بـ قدر الذي قل من المستوى المعنوي المفروضأ قیمهوھي  ،)0.000(

االبتكار على تحسین جودة المنتجات  إلدارةنفس الجدول أن هناك تأثیر وعالقة طردیة یتضح من 

التي بلغت  "Beta"وذلك استنادا إلى قیمة معامل االنحدار ،محل الدراسة المؤسسات فيوالخدمات 

االبتكار یفسر التغیر في  إدارةتغیر في أي  یعني أن هذا،  )(R²=0.315 التحدیدكما أن معامل  ؛)0.561(

Y=2.642+0.49
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كتفسیر لھذه النتیجة ، یرجع تركیز أنشطة االبتكار في المؤسسات  .)%31.5( تحسین جودة المنتجات بنسبة

منتجات  تبیعفي سوق المدروسة على التحسین المستمر لجودة منتجاتھا إلى أن ھذه المؤسسات تنشط 

والذي یجب أن یتوافق مع القدرة الشرائیة للمستهلك  تقریبا صفات مختلفة بنفس السعر عماثلة متم

 منجودة أفضل  والحصول على منتج جدید ذبالنسبة إلیه هو  معیار االختیار الجزائري، الذي ُیعتبر

  .دون زیادة كبیرة في السعر األقل جودة وأالقدیم  المنتج

في تحسین جودة المنتجات  تساهم  إدارة االبتكاریمكن تأكید أن  أعاله  اعلى النتائج المتحصل علیه بناءً 

   .محققة "أ"الثالثة الفرعیة  وبالتالي الفرضیة الفرعیة  .والخدمات

 "ب"الفرعیة  :الفرضیة الثالثة - 2

  ."تساهم إدارة االبتكار في التخفیض التكالیف بشكل مستمر": نص الفرضیة

 ،للتأكــد مــن صــالحیة النمــوذج ســنعتمد علــى تحلیــل التبــاین لالنحــدار مــن أجــل اختبــار هــذه الفرضــیة     

مســاهمة إدارة االبتكــار فــي تخفــیض التكــالیف بشــكل الختبــار مــدى  باإلضــافة إلــى تحلیــل االنحــدار البســیط

 .مستمر في المؤسسات محل الدراسة

  "ب"الفرضیة الفرعیة تحلیل التباین لالنحدار للتأكد من صالحیة النموذج الختبار : )35( الجدول رقم

  االختبار
مجموع 

  المربعات
  درجات الحریة

متوسط 

  المربعات

 مستوى الداللة

)F(  

مستوى 

  المعنویة

  0.000*  32.533  5.169  1  5.169  االنحدار

  ذات داللة إحصائیة*:   0.159  108  17.159  الخطأ

05)                      .0 =α(  109  22.328  المجموع  //  

  ")09"أنظر إلى الملحق رقم( V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر

 )F( قیمــة بلغــتحیــث  ثبــات صــالحیة النمــوذج الختبــار الفرضــیة، أعــالهیتضــح مــن معطیــات الجــدول 

 قـــل مــن مســـتوى المعنویــة المفـــروض الــذي یبلـــغأي وهــ ،)0.000( عنـــد مســتوى معنویـــة )32.533( المحســوبة

)0.05(.  
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  "ب"اختبار معنویة ارتباط االنحدار الخطي البسیط الختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة  ):36( الجدول رقم

  معامالت  االختبار

الخطأ 

المعیاري 

)E.S(  

معامل االنحدار 

Beta)(  

) T(قیمة 

  المحسوبة

مستوى 

  المعنویة

)Sig(  

  0.000  9.465  //  0.306  2.892  الثابت 

  0.000  5.704  0.481  0.777  0.440  ادارة االبتكار 

  : نموذج االنحدار البسیط معادلة   R²)( 0.231 معامل التحدید

  R)(  0.481 معامل االرتباط 

  ")09"الملحق رقمأنظر إلى ( V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر

هم في التخفیض من التكالیف بشكل أن إدارة االبتكار تسا أعالهجدول من النتائج الواردة في النالحظ 

عند  )5.704( بلغت المحسوبة التي  )T( قیمة إلىذلك استنادا و  ،مؤسسات محل الدراسةفي مستمر 

   .)0.05( المفروض ةقل من المستوى المعنویأ ووه  )0.000( مستوى معنویة قدر بـ

االبتكار في  إلدارةعالقة طردیة ب تأثیرهناك  أنهذا یعني  ، )0.481( كما بلغت قیمة معامل االنحدار

تغیر أي  ن أ هذا یعني؛  )R²=0.231 ( معامل التحدید ، وهذا ما یوضحه تخفیض التكالیف بشكل مستمر

یمكن تفسیر ھذه . %23.1 بنسبة االبتكار یفسر التغیر في تخفیض التكالیف بشكل مستمر إدارةفي 

بأن مؤسسات محل الدارسة تسعى باستمرار إلى اكتساب میزة التكلفة خاصة في ظل تشابه النتیجة 

الحصول على أكبر حصة من السوق یجب أن تركز جهود  فلكي تضمنمنتجاتها مع منتجات المنافسین، 

   .االبتكار على رفع الكفاءة اإلنتاجیة وٕادارة سلسلة التورید بطریقة تضمن  تحقیق هذه المیزة

فــي التخفــیض التكــالیف تســاهم إدارة االبتكــار یمكــن تأكیــد أن أعــاله   اعلــى النتــائج المتحصــل علیهــ بنــاءً 

  . محققة "ب"الثالثة الفرعیة وبالتالي الفرضیة  .بشكل مستمر

  

   "ج"الفرعیة :الفرضیة الثالثة  - 3

            ."االستجابة السریعة  لحاجات ورغبات الزبائن بشكل استباقي فيتساهم إدارة االبتكار  ":نص الفرضیة   

باإلضافة  ،للتأكد من صالحیة النموذج من أجل اختبار هذه الفرضیة سنعتمد على تحلیل التباین لالنحدار

Y=2.892 + 0.440x 
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مساهمة إدارة االبتكار في االستجابة السریعة لحاجات ورغبات إلى تحلیل االنحدار البسیط الختبار مدى 

  .الزبائن بشكل استباقي في المؤسسات محل الدراسة

 الفرضیة الثالثة الفرعیة  تحلیل التباین لالنحدار للتأكد من صالحیة النموذج الختبار: )37( الجدول رقم

  االختبار
مجموع 

  المربعات
  درجات الحریة

متوسط 

  المربعات

مستوى 

  )F(الداللة

مستوى 

  المعنویة

  0.000*  54.463 16.873  1  16.873  االنحدار

  ذات داللة إحصائیة*:  0.310  108  33.459  الخطأ

05)                    .0 =α(  109  50.332  المجموع  //  

  .")10"أنظر إلى الملحق رقم( V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر

 )F( حیــث كانــت قیمــة ثبــات صــالحیة النمــوذج الختبـار الفرضــیة، أعـالهیتضـح مــن معطیــات الجــدول 

قل من مستوى المعنویة المفروض الذي یبلغ أوهي  )0.000( بلغتعند مستوى معنویة   )54.463(المحسوبة

)0.05(.  

 "ج"الفرضیة الفرعیة الثالثة اختبار معنویة ارتباط االنحدار الخطي البسیط الختبار : )38( الجدول رقم

  معامالت  االختبار

الخطأ 

المعیاري 

)E.S(  

معامل االنحدار 

Beta)(  

) T( قیمة

  المحسوبة

مستوى 

  المعنویة

)Sig(  

  0.000 2.046  //  0.427  0.873  الثابت

  0.000  7.380 0.579  0.108  0.797  ادارة االبتكار

  : نموذج االنحدار البسیط معادلة   R²)( 0.335 معامل التحدید

  R)(  0.597 معامل االرتباط 

  .")10"أنظر إلى الملحق رقم( V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر

 االســتجابة الســریعة تحقیــق فــياالبتكــار تســاهم  إدارة أن أعــالهمــن النتــائج الــواردة فــي الجــدول یتضــح     

 بلغـت )T( قیمـة إلـىو ذلـك اسـتنادا ، محـل الدراسـةالمؤسسـات فـي  الزبائن بشكل اسـتباقيلحاجات ورغبات 

  .)0.05( الذي یبلغ قل من المستوى المعنوي المفروضأ قیمة وهي)  0.000( عند مستوى معنویة )7.380(

االبتكار في  إلدارةعالقة طردیة ب تأثیرهناك  أنیعني هذا ،  )0.579( كما بلغت قیمة معامل االنحدار 

 بـ قدر معامل التحدید أنكما  ،السریعة لحاجات ورغبات الزبائن بشكل استباقي حقیق االستجابةت

  Y=0.873 +0.797x 
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(R²=0.335)  ، االستجابة لحاجات ورغبات االبتكار یفسر التغیر في  إدارةتغیر في  أي أنهذا یعني

أهمیة یمكن تفسیر ھذه النتیجة بأن المؤسسات المدروسة تدرك .  )%33.5( بنسبة الزبائن بشكل استباقي

، كما أنها تدرك الحالیین وجذب العمالء المحتملین  الوقت وسرعة االستجابة في الحفاظ على العمالء

یجب أن تركز الجهود االبتكار لدیها على  لذلك .تنافسیةأن تمتلك المرونة الالزمة للبقاء في بیئة  أهمیة

  .تحقیق هذه المیزة 

  االســتجابة الســریعة تســاهم فــيإدارة االبتكــار یمكــن تأكیــد أن أعــاله   اعلــى النتــائج المتحصــل علیهــ بنــاءً 

   .محققة "ج"الثالثة الفرعیة وبالتالي الفرضیة  .لحاجات ورغبات الزبائن بشكل استباقي

  لفرضیة الرابعة ا: رابعا

   ."المسؤولیة المجتمعیة في المؤسسات المدروسة مبادئ تساهم إدارة االبتكار في تعزیز": نص الفرضیة   

سنعتمد على تحلیل التباین لالنحدار للتأكد من صالحیة النموذج، باإلضافة إلى تحلیل االنحدار البسیط 

  .المسؤولیة المجتمعیة في المؤسسات محل الدراسةمساهمة إدارة االبتكار في  تعزیز الختبار مدى 

  الفرضیة الرابعةتحلیل التباین لالنحدار للتأكد من صالحیة النموذج الختبار :  )39(الجدول رقم

  االختبار
مجموع 

  المربعات
  درجات الحریة

متوسط 

  المربعات

مستوى 

  )F(الداللة

مستوى 

  المعنویة

0.000*  62.228  5.907  1  5.907  االنحدار  

  ذات داللة إحصائیة*:   0.095  108  10.251  الخطأ

05)       .0 =α(  109  16.158  المجموع  //  

  ")11"أنظر إلى الملحق رقم( V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال :المصدر

كانـت  حیـث الفرضـیة،هـذه ثبات صـالحیة النمـوذج الختبـار  أعالهیتضح من خالل معطیات الجدول 

قـل مـن مسـتوى المعنویـة قیمـة أوهـي  ،)0.000( عنـد مسـتوى المعنویـة قـدرت بــ )62.228( المحسـوبة )F(قیمـة

  .)0.05( المفروض الذي یبلغ
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   ر الفرضیة الفرعیة الرابعةمعنویة ارتباط االنحدار الخطي البسیط الختبااختبار : )40( الجدول رقم

  معامالت  االختبار
 الخطأ المعیاري

)E.S(  

معامل 

 االنحدار

Beta)(  

) T(قیمة 

  لمحسوبةا

مستوى 

  المعنویة

)Sig(  

  0.000*  9.726  //  0.236  2.297  الثابت

  0.000*  7.888  0.605  0.060  0.470  ادارة االبتكار

  :نموذج االنحدار البسیط معادلة   R²)( 0.366 معامل التحدید

  

 

  R)(  0.605 معامل االرتباط

  ")11"أنظر إلى الملحق رقم( V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةإعداد المن : المصدر

 فياالبتكار تساهم في تعزیز المسؤولیة المجتمعیة  إدارة أن أعالهتبین من النتائج الواردة في الجدول ی

 بلغتعند مستوى المعنویة  )7.888( بلغت المحسوبة  )T( قیمة إلىوذلك استنادا  ،مؤسسات محل الدراسةال

  .)0.05( قل من المستوى المعنوي المفروضقیمة أوهي  ، )0.000(

على  االبتكار إلدارةطردیة  ر تأثی هناك عالقة أنهذا یعني  ،) 0.605(  كما بلغت قیمة معامل االنحدار 

االبتكار  إدارةتغیر في أي  أنهذا یعني ،   R²=0.366 قدربـ معامل التحدیدفي حین   المسؤولیة المجمعیة

  .)%36.6( بنسبة  المسؤولیة المجتمعیة في یفسر التغیر

المسـؤولیة  مبـادئ في تعزیـز تساهم  إدارة االبتكار یمكن تأكید أنأعاله  اعلى النتائج المتحصل علیه بناءً 

   .حققةمالرابعة وبالتالي الفرضیة   .المجتمعیة في المؤسسات المدروسة

 "أ"الفرعیة  :الفرضیة الرابعة  - 1

  "تساهم إدارة االبتكار في تعزیز البعد االقتصادي للمؤسسات المدروسة: نص الفرضیة  

 ،للتأكــد مــن صــالحیة النمــوذج ســنعتمد علــى تحلیــل التبــاین لالنحــدارمــن أجــل اختبــار هــذه الفرضــیة      

االقتصادي في مساهمة إدارة االبتكار في تعزیز البعد الختبار مدى   باإلضافة إلى تحلیل االنحدار البسیط

  .المؤسسات محل الدراسة

  

  

 

Y=2.297 + 0.470X 
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  "أ"الفرضیة الرابعة تحلیل التباین لالنحدار للتأكد من صالحیة النموذج الختبار : )41(الجدول رقم

  االختبار
مجموع 

  المربعات
  درجات الحریة

متوسط 

  المربعات

مستوى 

  )F(الداللة

مستوى 

 Sig المعنویة

  0.000*  46.927  4.901  1  4.901  االنحدار

  ذات داللة إحصائیة*:  0.104  108  11.280  أالخط

05)       .0 =α(  109  16.181  المجموع  //  

  ")12"أنظر إلى الملحق رقم( V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر

 المحسوبة )F( حیث كانت قیمة ثبات صالحیة النموذج الختبار الفرضیة، أعالهیتضح من الجدول 

 .)0.05( قل من مستوى المعنویة المفروض الذي یبلغأوهي  )0.000( بقیمة احتمالیة بلغت )46.927(

  "أ"الرابعة رضیة الفرعیة اختبار معنویة ارتباط االنحدار الخطي البسیط الختبار الف: )42( الجدول رقم

 الخطأ المعیاري  معامالت  االختبار

)E.S(  

معامل 

 االنحدار

Beta)(  

) T( قیمة

  المحسوبة

مستوى 

  المعنویة

)Sig(  

  0.000*  10.880  //  0.248  2.695  الثابت 

  0.000*  6.850  0.550  0.063  0.428  ادارة االبتكار 

  : نموذج االنحدار البسیطمعادلة    R²)( 0.303 معامل التحدید

  R)(  0.550 معامل االرتباط 

  ")12"أنظر إلى الملحق رقم(  V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر

ــــائج الــــواردة فــــي الجــــدول تبــــین     تســــاهم فــــي تعزیــــز البعــــد االقتصــــادي  االبتكــــار إدارة أن أعــــالهالنت

  )0.000( ـبـ عند مستوى معنویـة قـدر  )6.850(بلغت التي  )(T قیمة إلىذلك استنادا و  ،للمؤسسات المدروسة

وهــذا  )0.550(  كمــا بلغــت قیمــة معامــل االنحــدار .)0.05( مــن المســتوى المعنــوي المفــروضقــل أ قیمــة هــيو 

في   ؛على تعزیز البعد االقتصادي للمؤسسات المدروسةاالبتكار  إلدارةطردیة تأثیر  هناك عالقة أنیعني 

فـي تعزیـز  االبتكار یفسـر التغیـر إدارةتغیر في أي  أنهذا یعني   ،)(R²=0.303 قدر بـ معامل التحدیدحین 

مؤسسات محل الدارسة تركز على تحقیق البأن   ر هذه النتیجةیتفسیمكن  ،%30.3  بنسبةالبعد االقتصادي 

Y=2.695+  0.428X 
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وتتحقــق هــذه األهــداف . نتــائج اقتصــادیة جیــدة تســمح لهــا بتحقیــق مختلــف أهــدافها المتعلقــة بــالنمو والربحیــة

الداخلیة والخارجیة، والفرص ( مختلفة استغالل الفرص بطریقة تسمح لها ب إدارة أنشطة االبتكارعن طریق 

  .وزیادة حصتها في السوق/ فاظ  علىللح) الناتجة عن تغیرات الصناعة واألسواق

في تعزیز البعد االقتصادي  تساهم  إدارة االبتكار یمكن تأكید أن أعاله اعلى النتائج المتحصل علیه بناءً  

   .محققة" أ"الفرعیة  ةالرابعوبالتالي الفرضیة  .ةللمؤسسات المدروس

  "ب"الفرعیة  :الرابعة الفرضیة  - 2

   ".تساهم إدارة االبتكار في  تعزیز مبدأ االلتزام االجتماعي للمؤسسات المدروسة ": نص الفرضیة  

النمـــوذج ســـنعتمد علـــى تحلیـــل التبـــاین لالنحـــدار للتأكـــد مـــن صـــالحیة مـــن أجـــل اختبـــار هـــذه الفرضـــیة     

مســــاهمة إدارة االبتكــــار فــــي تعزیــــز مبــــدأ االلتــــزام الختبــــار مــــدى  باإلضــــافة إلــــى تحلیــــل االنحــــدار البســــیط

  .االجتماعي  في المؤسسات محل الدراسة

الفرضیة الفرعیة الرابعة    تحلیل التباین لالنحدار للتأكد من صالحیة النموذج الختبار  :)43(الجدول رقم 

  " ب"

  االختبار
مجموع 

  المربعات
  درجات الحریة

متوسط 

  المربعات

 مستوى الداللة

)F(  

مستوى 

 Sig المعنویة

  0.000*  92.003  8.711  1  8.711  االنحدار

  ذات داللة إحصائیة  *:  0.095  108  10.225  الخطأ

05)                           .0 =α(  109  18.936  مجموع  //  

  ")13"أنظر إلى الملحق رقم( V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر

 )F( حیث كانت قیمة ثبات صالحیة النموذج الختبار الفرضیة، أعالهیتضح من معطیات الجدول       

قل من مستوى المعنویة المفروض الذي یبلغ قیمة أوهي  ،)0.000( عند مستوى معنویة )92.003( المحسوبة

)0.05(.  
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  "ب" الختبار الفرضیة الفرعیة الرابعةاختبار معنویة ارتباط االنحدار الخطي البسیط : )44(الجدول رقم 

  معامالت  االختبار

الخطأ 

المعیاري 

)E.S(  

معامل 

االنحدار 

Beta)(  

) T(قیمة 

  المحسوبة

مستوى 

  المعنویة

)Sig(  

  0.000*  7.299  //  0.236  1.721  الثابت

  0.000*  9.592  0.678  0.60  0.571  االبتكار إدارة

 :نموذج االنحدار البسیط   R²)( 0.460 معامل التحدید

  R)(  0.678 معامل االرتباط

  ").13"أنظر إلى الملحق رقم( V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر

تســـاهم فـــي تعزیـــز مبـــدأ اللتـــزام االجتمـــاعي  الـــواردة فـــي الجـــدول أعـــاله أن إدارة االبتكـــارلنتـــائج ابـــین ت

هـي و  ،)0.000(بقیمـة احتمالیـة بلغـت  )9.592(بلغت  )T( وذلك استنادا إلى قیمة ،للمؤسسات محل الدراسة

هـذا یعنـي  ، )0.678( Betaكمـا بلغـت قیمـة معامـل االنحـدار   .)0.05(المفـروض  ةمستوى المعنویقل من أ

 بـ معامل التحدیدقدر  ، في حین مبدأ االلتزام االجتماعيعلى عالقة طردیة إلدارة االبتكار بأن هناك تأثیر 

R²=0.460)(  ،بنسـبة فـي مبـدأ االلتـزام االجتمـاعي تغیر في إدارة االبتكار یفسـر التغیـر  أي هذا یعني أن 

ــــائج بــــادراك. 46% ــــة ســــالمدرو المؤسســــات  یمكــــن تفســــیر هــــذه النت داخــــل  العمــــلتحســــین ظــــروف ة ألهمی

فـي حـل  االنفتـاح والحـوار مـع اإلطـراف ذات المصـلحةتحسـین المجتمـع المحلـي و فـي المشـاركة و  المؤسسة،

وفي إطار تبنیهـا للمسـؤولیة المجتمعیـة یجـب علیهـا أن تركـز . العدید من المشاكل داخل المؤسسة وخارجها

  . جهود االبتكار لدعم هذا المبدأ

فــي  تعزیــز مبــدأ االلتــزام  تســاهم  إدارة االبتكــار یمكــن تأكیــد أن أعــاله اهــعلــى النتــائج المتحصــل علی بنــاءً 

   .ةحققم" ب"الفرعیة ة الرابعوبالتالي الفرضیة  .االجتماعي للمؤسسات المدروسة

  

    

  

  

Y=1.721 +0.571X 
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 "ج"الفرعیة : الرابعةفرضیة  -3

  " تساهم إدارة االبتكار في الحفاظ على البیئة في المؤسسات المدروسة ": نص الفرضیة 

سنعتمد على تحلیل التباین لالنحدار للتأكد من صالحیة النمـوذج باإلضـافة من أجل اختبار هذه الفرضیة  

مســاهمة إدارة االبتكــار فــي الحفــاظ علــى البیئــة فــي المؤسســات إلــى تحلیــل االنحــدار البســیط الختبــار مــدى 

  .محل الدراسة

   "ج"الفرضیة الفرعیة الرابعة  نموذج الختبارتحلیل التباین لالنحدار للتأكد من صالحیة ال :)45(الجدول 

  االختبار
مجموع 

  المربعات
  درجات الحریة

متوسط 

  المربعات

مستوى الداللة 

) F(  

مستوى 

  المعنویة

  0.000  12.955  4.519  1  4.519  االنحدار

                ذات داللة إحصائیة *  0.349  108  37.674  الخطأ

 5)          0.0 =α(  
  //  109  42.193  المجموع

  ").14"أنظر الملحق رقم( V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر

 )F( حیث كانت قیمة النموذج الختبار الفرضیة،ثبات صالحیة  أعالهیتضح من الجدول 

قل من مستوى المعنویة المفروض الذي یبلغ أوهي ، )0.000(بقیمة احتمالیة بلغت  )12.955(المحسوبة

)0.05(.  

  "ج"الختبار الفرضیة الفرعیة الرابعة اختبار معنویة ارتباط االنحدار الخطي البسیط : )46(الجدول رقم 

  معامالت  المتغیر

الخطأ 

المعیاري 

)E.S(  

معامل االنحدار 

Beta)(  

) T(قیمة 

  المحسوبة

  مستوى المعنویة

)Sig(  

  0.000  5.465  //  0.453  2.474  الثابت

  0.000  3.599  0.327  0.114  0.411  االبتكار إدارة

  :نموذج االنحدار البسیط معادلة   R²)( 0.107 معامل التحدید

  R)(  0.327 معامل االرتباط 

  ").14"أنظر الملحق رقم( V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر

Y=2.474 +0.411X 



 نتائج الدراسة المیدانیة واستعراض أهم النتائج واختبار الفرضیاتعرض وتحلیل : الفصل الخامس

 

 
219 

فـي تساهم في الحفاظ علـى البیئـة  االبتكار إدارة نأ أعالهالنتائج الواردة في الجدول نالحظ من خالل 

هـي و  ، )0.000(بقیمة احتمالیة بلغـت  )3.599(بلغت  )T( قیمة إلىوذلك استنادا ، محل الدراسةالمؤسسات 

   .)0.05(قل من المستوى المعنوي المفروض أ

االبتكـار   إلدارةطردیة  تأثیر هناك عالقة أنهذا یعني  ،)Beta )0.327االنحداركما بلغت قیمة معامل 

االبتكــار  إدارةتغیــر فــي هــذا یعنــي أن ال،  )(R²=0.107ـ بــ معامــل التحدیــد قــدركمــا فــي الحفــاظ علــى البیئــة؛ 

المؤسسـات أن أغلـب ب یجةیمكن تفسیر هذه النت .  %10.7بنسبة  الحفاظ على البیئة  التغیر فيیؤدي إلى 

،  Electronics  Condor  ،Baticim  ،Sbc تحصــلت كــل مــن( محــل الدراســة تطبــق نظامــا لــإلدارة البیئیــة 

Nci Rouiba  ،Saterex  14001علــى  مواصــفاتISO وللحفــاظ علــى هــذه المواصــفة وفــي  ،)لــإلدارة البیئــة

ظل وعي المستهلك الجزائري بأهمیة الحفاظ على البیئة وانفتاح هذه المؤسسات على األسواق العالمیة التي 

وجب على هذه المؤسسات توجیه جهود االبتكار لدیها  ،تفرض علیها  التعامل بوعي ومسؤولیة اتجاه البیئة

  . البیئةإطار الحفاظ على لتقدیم مبادرات في 

فـي الحفـاظ علـى البیئـة فـي  ر تسـاهم إدارة االبتكـایمكن تأكیـد أن  أعاله اعلى النتائج المتحصل علیه بناءً 

   .ةحققم "ج"الفرعیة  ةالرابعوبالتالي الفرضیة .  المؤسسات المدروسة

  الخامسة  الفرضیة: خامسا

  ".في المؤسسات محل الدراسة تعتبر المسؤولیة المجتمعیة مصدر للمیزة التنافسیة:" نص الفرضیة

مؤسسات محل الدراسة المساهمة أبعاد المسؤولیة المجتمعیة في تحقیق المیزة التنافسیة ب مدى لمعرفة 

لكـن قبـل ذلـك البـد مـن تأكـد مـن .  )Multiple Regression Analysis( اسـتخدمنا تحلیـل االنحـدار المتعـدد

 الخطــي بــین أبعــاد االرتبــاط وأنــه ال وجــود لمشــكلة  ،المتعــددمالئمــة البیانــات الفتراضــات تحلیــل االنحــدار 

  IFV- Inflation factor( التبــاین تضــخم، وذلــك مــن خــالل إجــراء اختبــار معامــل المســؤولیة المجتمعیــة

Variance(  واختبار التباین المسموح)Tolérance( للتأكد مـن عـدم المتغیر المستقلعاد بلكل من بعد من أ ،

والقاعدة تقول هنا أنـه إذا كـان  .)محور المسؤولیة المجتمعیة(عال بین أبعاد المتغیر المستقل وجود ارتباط 

أقـــل مـــن )Tolérance(وكانـــت قیمـــة اختبـــار التبـــاین المســـموح  )10(یتجـــاوز  )IFV( معامـــل تضـــخم التبـــاین

ویــؤثر ذلــك علــى حــدوث مشــكلة فــي  ،ارتبــاط المتغیــرات مــع بعضــها الــبعضفــي نــه یوجــد مشــكل إف )0.05(

  .االختباراتهذه تحلیل االنحدار المتعدد، والجدول  الموالي یوضح نتائج 
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المسؤولیة  لمبادئنتائج اختبارات معامالت تضخم التباین والتباین المسموح به  :)47( الجدول رقم

  .المجتمعیة

  األبعاد  المتغیر المستقل

  العالقة الخطیة بین المتغیرات

  )Tolérance( المسموح التباین  )IFV( معامل التضخم

  المسؤولیة المجتمعیة

  0.561  1.784  البعد االقتصادي 

  0.732  1.365   االلتزام االجتماعي 

  0.663  1.507  الحفاظ على البیئة 

  ").15"أنظر الملحق( V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر             

المســـتقل  جمیـــع أبعـــاد المتغیـــرل )IFV( أن قـــیم معامـــل تضـــخم التبـــاین أعـــالهیتضـــح مـــن الجـــدول          

كمـا أن قـیم التبیـان المسـموح  )1.365(و )1.784( حیـث تراوحـت بـین؛  )10( تقـل عـن) المسؤولیة المجتمعیة(

 نسـتنتج عـدم وجـود ى هـذه النتـائج علـ بناءً  .)0.561(و )0.732( حیث تراوحت بین ؛)0.05( جاءت أكبر من

یمكــن اســتخدام تحلیــل االنحــدار الخطــي  علیــهو  ،)المســؤولیة المجتمعیــة(ارتبــاط بــین أبعــاد المتغیــر المســتقل 

مصـدر للمیـزة التنافسـیة، والنتـائج موضـحة فـي الجـدول كالمتعدد لمعرفة مـدى اعتبـار المسـؤولیة المجتمعیـة 

   :لي مواال
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  الفرضیة الخامسة  نتائج تحلیل االنحدار المتعدد الختبار: )48(جدول رقمال

الخطأ   معامالت  المتغیر

المعیاري 

)E.S(  

االنحدار معامل 

Beta)(  

 )T(قیمة 

  المحسوبة

مستوى المعنویة 

  )Sig( الجزئیة

  0.037  2.107  //  0.3520  0.741  الثابت

  0.000  4.980  0.423  0.100  0.490  االقتصاديالبعد 

  0.087  1.725  0.130  0.081  0.139  االجتماعيااللتزام 

  0.000  4.225  0.335  0.157  0.240  الحفاظ على البیئة

 : معادلة نموذج االنحدار المتعدد  R²( 0.558معامل التحدید 

  R(  0.747معامل االرتباط 

  )α= 0.                    (05ذات داللة إحصائیة*:   44.608  )F(مستوى الداللة

  0.000*  مستوى المعنویة الكلیة  

  ").16"أنظر الملحق رقم ( V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر

المســؤولیة المجتمعیــة علــى  لمبــادئإحصــائیة داللــة  معطیــات الجــدول أعــاله وجــود أثــر ذو مــنتض��ح ی

، وهي دالة عند مستوى )44.608(المحسوبة  )F(بلغت قیمة  إذالمیزة التنافسیة في مؤسسات محل الدراسة، 

المسـؤولیة المجتمعیـة تفسـر مـا  مبـادئما یشیر إلـى أن  ،)0.558(كما بلغ معامل التحدید . )0.000(معنویة 

  .یزة التنافسیةمن التغیرات الحاصلة في الم )%55.8(قیمته 

      لكل من  )α= 0. (05وجود أثر دال إحصائیا عند مستوى معنویة كذلك،یتضح من نفس الجدول 

للبعدین المحسوبة   )T( إذ بلغت قیمة على المیزة التنافسیة،) الحفاظ على البیئة  –عد االقتصادي الب( 

  .)0.05( منبمستوى معنویة أقل ، ) 4.225(،) 4.980( على التوالي االثنین

على المیزة لبعد االلتزام االجتماعي  الجدول عدم وجود أثر دال إحصائیانفس في حین یظهر 

وهي أكبر من مستوى  ،)0.087( بمستوى معنویة )1.725( المحسوبة له )T( إذ بلغت قیمةالتنافسیة، 

  . )0.05( المعنویة المفروض

Y=0.741+0.490X1+0139X2+0.240X3 
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تعتبر المسؤولیة المجتمعیة مصدر للمیزة التنافسیة في "الفرضیة  یمكن القول بأن هذه النتائجعلى  بناءً 

  . فقط الحفاظ على البیئةالبعد  ولكن من خالل البعد االقتصادي و ةحققم "المؤسسات محل الدراسة

 "أ" الفرعیة :الفرضیة الخامسة -1

  

 ".تساهم المسؤولیة المجتمعیة في تخفیض التكالیف  بشكل مستمر": نص الفرضیة

  : كما هو موضح في الجدول الموالي  نستخدم نتائج االنحدار الخطي المتعدد  الختبار الفرضیة

   "أ" نتائج تحلیل االنحدار المتعدد الختبار فرضیة  الفرعیة :)49(الجدول رقم

  معامالت  المتغیر

الخطأ 

المعیاري 

)E.S(  

معامل 

االنحدار 

Beta)(  

) T(قیمة 

  المحسوبة

 مستوى المعنویة

  الجزئیة

)Sig(  

  *0.002  3.209  //  0.409  1.311  الثابت

  *0.000  4.506  0.445  0.116  0.523  االقتصاديالبعد 

  *0.338  0.962  0.083  0.094  0.090  االلتزام االجتماعي

  *0.016  2.446  0.222  0.066  0.162  الحفاظ على البیئة

  :  معادلة نموذج االنحدار المتعدد   R²)(  0.420معامل التحدید 

  

      
  R)(  0.648معامل االرتباط 

  )α= 0.                   (05ذات داللة إحصائیة*:   25.544  )F(مستوى الداللة 

  0.000*  مستوى المعنویة الكلیة  

  .")17"أنظر الملحق رقم( V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر

 ةفــلالتكتقلیــل  بعــدالمســؤولیة المجتمعیــة علــى لمبــادئ داللــة  وتضــح مــن الجــدول أعــاله وجــود أثــر ذی

 كلیـــة ، وهــي دالــة عنــد مســتوى معنویــة)25.544(المحســـوبة  )F(بلغــت قیمــة  إذمحــل الدراســة، للمؤسســات 

Y=1.311+0.523X1+0.090X2+0.162X3           
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المسـؤولیة المجتمعیـة تفسـر مـا قیمتـه  مبـادئ  مما یشیر إلـى أن )0.420(، كما بلغ معامل التحدید )0.000(

  .التكالیف بشكل مستمر في تقلیلاصلة من التغیرات الح )42%(

البعـــد ( لكــل مــن  )α= 0. (05مــن نفــس الجــدول وجــود أثـــر دال إحصــائیا عنــد مســتوى معنویــةیتبــین 

علـــى للبعــدین   المحس��وبة  )T( ، إذ بلغــت قیمـــةالتكــالیف تقلیــل علـــى ) الحفــاظ علــى البیئــة  –االقتصــادي

 علـــى التـــوالي وهـــي قـــیم أقـــل مـــن مســـتوى )0.016(و )0.000(بمس���توى معنوی���ة  )2.446( و )4.506(التـــوالي 

  .)0.05( المعنویة المفروض الذي یبلغ

علـــى تقلیـــل  االجتمـــاعي االلتـــزام الجـــدول عـــدم وجـــود أثـــر دال إحصـــائیا للبعـــدنتـــائج ظهـــر تفـــي حـــین 

وهي أكبر من مستوى المعنویة  )0.338( بمستوى معنویة )1.725( المحسوبة له )T( بلغت قیمة إذ التكالیف؛

االجتمـاعي االلتـزام یمكـن تفسـیر هـذه النتیجـة بـأن المؤسسـات المدورسـة ال تسـتغل البعـد  .)0.05( المفروض

التشـغیلیة وزیـادة الكفـاءة اإلنتاجیـة،  للمسؤولیة المجتمعیة بالقدر الكافي الذي یسمح لها  بتخفـیض التكـالیف

  .وال تحتسب العوائد المحققة من خالله فقط أو أنها تدرجه ضمن التكالیف

التكــالیف   تقلیــل تســاهم المســؤولیة المجتمعیــة فــي " الفرضــیة  یمكــن القــول بــأنعلــى مــا ســبق  بنــاءً 

بعـد  و من خالل مساهمة كل من البعـد االقتصـادي  ةحققم "في المؤسسات محل الدراسـة بشكل مستمر

  .البیئيالحفاظ على 

 "ب"الفرعیة  : الخامسة الفرضیة - 2

 ".التزام المؤسسات بالمسؤولیة المجتمعیة یمكنها من تحسین جودة منتجاتها باستمرار ":نص الفرضیة

  : الجدول المواليكما هو موضح في   نستخدم نتائج االنحدار الخطي المتعدد الختبار الفرضیة 
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   "ب" نتائج تحلیل االنحدار المتعدد الختبار فرضیة  الفرعیة: )50( الجدول رقم

  معامالت  المتغیر
الخطأ المعیاري 

)E.S(  

معامل 

االنحدار 

Beta)(  

) T( قیمة

  المحسوبة

  مستوى المعنویة

)Sig(  

  *0.003  3.060  //  0.358  1.096  الثابت

  *0.000  5.128  0.463  0.102  0.522  البعد االقتصادي

  *0.277  1.092  0.086  0.082  0.090  االلتزام االجتماعي

  *0.001  3.467  0.288  0.058  0.201  الحفاظ على البیئة

  :  معادلة نموذج االنحدار المتعدد  R²)(  0.516معامل التحدید 

  

 
  R)(  0.718معامل االرتباط 

  )α= 0.  (05ذات داللة إحصائیة*:   37.689  )F(مستوى الداللة 

  
  0.000*  مستوى المعنویة الكلیة

  ").18"أنظر الملحق رقم(  V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر

تحسـین الجـودة المسؤولیة المجتمعیة على بعد  لمبادئ داللة  وتضح من الجدول أعاله وجود أثر ذی  

وهـــي دالـــة عنـــد مســـتوى معنویـــة كلیـــة ، )37.689( المحســـوبة )F( بلغـــت قیمـــة إذللمؤسســـات محـــل الدراســـة، 

 سـؤولیة المجتمعیـة تفسـر مـا قیمتـهالم مبـادئ  ممـا یشـیر إلـى أن )0.516( كما بلغ معامـل التحدیـد .)0.000(

  .باالستمرارتحسین جودة المنتجات من التغیرات الحاصلة في  )51%(

البعــد ( لكــل مــن  )α=  (0.05 معنویــةیتضــح مــن نفــس الجــدول وجــود أثــر دال إحصــائیا عنــد مســتوى 

المحسـوبة  للبعـدین  )T(إذ بلغت قیمـة تحسین جودة المنتجات  على ) بعد الحفاظ على البیئة –االقتصادي

وهي قیم أقل من مسـتوى  ،التواليعلى  )0.001(و) 0.000( بمستوى معنویة )3.467(و  )5.128( على التوالي

  ).0.05( المعنویة المفروض الذي یبلغ

على تحسین  االجتماعيااللتزام الجدول عدم وجود أثر دال إحصائیا للبعد  نفس في حین یظهر 

وهي أكبر من مستوى المعنویة  ،)0.277( بمستوى معنویة )0.092( المحسوبة له )T( بلغت قیمة إذ الجودة؛

    Y=   1.096 +0.522X1+0.090X2+0.201X3 
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تستغل البعد ال ) خاصة العمومیة(یمكن تفسیر هذه النتائج بأن المؤسسات المدروسة  .)0.05( المفروض

فأن عدم یمكن أن تؤثر من خالله على الجودة المنتجات، على سبیل المثال  الذي االجتماعي بالقدر

ه في بعض هذ والحوار مع أصحاب المصلحةوتحسین جودة الحیاة الوظیفیة االهتمام بظروف العمل 

  .ا تأثیر سلبي على جودة مخرجاتهاالمؤسسات سیكون له

نها من التزام المؤسسات بالمسؤولیة المجتمعیة یمكّ  "الفرضیة  یمكن القول بأنعلى ما سبق  بناءً 

من خالل مساهمة كل من البعد  ةحققم "في المؤسسات محل الدراسة تحسین جودة منتجاتها باستمرار

  .البیئة الحفاظ علىاالقتصادي و البعد 

 "ج" الفرعیة : الفرضیة الخامسة -3

التزام المؤسسات بالمسؤولیة المجتمعیة یحسن من سمعة المؤسسة في السوق الذي ": نص الفرضیة

   ."تنشط فیه

  : كما هو موضح في الجدول الموالي   نستخدم نتائج االنحدار الخطي المتعدد الختبار الفرضیة 

   "ج" االنحدار المتعدد الختبار فرضیة  الفرعیةنتائج تحلیل : )51(الجدول رقم

  معامالت  المتغیر
الخطأ المعیاري 

)E.S(  

معامل االنحدار 

Beta)   (  

) T(قیمة 

  المحسوبة

مستوى المعنویة 

  )Sig(*الجزئیة 

  *0.011  2.602  //  0.415  1.081  الثابت

  *0.000  4.057  0.397  0.118  0.479  االقتصاديالبعد 

  *0.376  0.889  0.076  0.095  0.085  االلتزام االجتماعي 

  *0.001  3.261  0.293  0.067  0.219  الحفاظ على البیئة 

  :المتعدد نموذج االنحدارمعادلة   R²)( 0.431معامل التحدید 

 

  R)(  0.656معامل االرتباط  

   )α= 0.                   (05داللة إحصائیة ذات*:   26.727  )F(الداللةمستوى 

  0.000*  مستوى المعنویة الكلیة

  ").19"أنظر الملحق رقم( V25 SPSSباالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: المصدر

Y= 1.081+0.479X1+0.085X2+0.219X3 
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سـمعة  المسؤولیة المجتمعیـة علـى بعـد لمبادئ إحصائیة داللة  والجدول أعاله وجود أثر ذ تضح منی

، كمـا بلـغ )0.000(، وهي دالة عند مسـتوى معنویـة كلیـة )26.727(المحسوبة  )F(بلغت قیمة  إذ،  المؤسسة

مـن التغیـرات  )%42(مما یشیر إلى أن أبعاد المسـؤولیة المجتمعیـة تفسـر مـا قیمتـه  )0.431(معامل التحدید 

  .سمعة المؤسسةالحاصلة في 

البعــد ( لكــل مــن  )α= 0. (05ویــةیتضــح مــن نفــس الجــدول وجــود أثــر دال إحصــائیا عنــد مســتوى معن

المحسـوبة  للبعـدین  )T(، إذ بلغت قیمة تحسین سمعة المؤسسةعلى ) الحفاظ على البیئةالبعد –االقتصادي

على التوالي وهي قیم أقل من مستوى  )0.001( و )0.000(بمستوى معنویة  )3.261( و) 4.053(على التوالي 

  .)0.05( المعنویة المفروض الذي یبلغ

علــى تحســین  االجتمــاعيااللتــزام الجــدول عــدم وجــود أثــر دال إحصــائیا للبعــد  نفــس حــین یظهــرفــي 

وهي أكبـر مـن مسـتوى  )0.376(بمستوى معنویة  )0.889(المحسوبة له  )T(بلغت قیمة  إذ ؛سمعة المؤسسة

أدائهـــا یمكـــن تفســـیر هـــذه النتـــائج بـــأن المؤسســـات المدروســـة ال تفصـــح علـــى  .)0.05(المعنویـــة المفـــروض 

  .وبالتالي فأنه ینعكس على تحسین صورتها وسمعتها) خاصة الجانب الخیري (االجتماعي 

التــزام المؤسســات بالمســؤولیة المجتمعیــة یحســن مــن صــورتها  "ن الفرضــیة إفــ هــذه النتــائج علــى  بنــاءً      

من خالل مسـاهمة كـل مـن البعـد  ةحققم "في المؤسسات محل الدراسةالمدركة في السوق الذي تنشط فیه 

  .ةالبیئیالحفاظ على االقتصادي و البعد 

  عرض نتائج اختبار الفرضیة الرئیسیة: ثانيالمطلب ال

في تحسین المیزة تلعب إدارة االبتكار دور كبیر ": هذه األطروحة كالتاليتم طرح الفرضیة الرئیسیة ل

  ".المؤسسات االقتصادیة محل الدراسةل مبادئ المسؤولیة المجتمعیة في التنافسیة في ظ

لـ  )PROCESS V3.4.1 )2018 ة على مصفوفةهذه الفرضیة، اعتمدت الباحثصحة أكد من للت

Andrew F. Hayes.  بعد تفریغ وتثبیت نتائج برنامج الـ  ".نموذج الوسیط البسیط"وعلى النموذج الرابع وهو

SPSS   النتائج التالیةظهرت في المصفوفة:  
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  4 النموذج"نموذج الوسیط البسیط "اختبار الفرضیة الرئیسیة باالعتماد على مخطط : )39(الشكل رقم

  PROCESS V3.4.1 ة باالعتماد على مخرجاتباحثإعداد ال من: المصدر

  : خرجات النموذجم

  :تم تثبیت متغیرات الدراسة وفق  معطیات النموذج على النحو التالي

Y :VCP  )المیزة التنافسیة(  

X :VOC  )إدارة االبتكار(  

M :VEmp  ) المجتمعیةالمسؤولیة(  

  110: حجم العینة

 Process Procedure For(خـالل مصـفوفةسنحاول فیما یلي اختبار الفرضیة الرئیسة باالعتماد مخرجات 

SPSS Version 3 (الملحق رقمالموجودة في  النموذج)وفق كل مسار للعالقة بین المتغیرات الثالثة)20 ، .  

 المیزة التنافسیة ادارة االبتكار

 المیزة التنافسیة ادارة االبتكار

 المسؤولیة المجتمعیة

 ć =0.23 **: بدون المسؤولیة المجتمعیة

a =0.47** b =0.66** 

C=0.54 ** 
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  المسؤولیة المجتمعیة االبتكار علىتأثیر إدارة  - )a(المسارنتائج : أوال

الذي یحدد تأثیر إدارة   ، الموضح في الشكل أعاله) a(الجدول الموالي مخرجات النموذج للمسار یوضح 

  . االبتكار على المسؤولیة المجتمعیة

  )a(مخرجات مسار: )52( الجدول رقم

 النموذج

الخطأ   األثر 

 المعیاري
T 

مستوى 

 pالداللة  

الحد األدنى 

 لمجال الثقة

الحد األعلى 

  لمجال الثقة

 2.7651  1.8288  0.0000  9.7262  0.2362  2.2970  الثابت

A 0.4702  0.0596  7.8885  0.0000  0.3521  0.5884 

  PROCESS V3.4.1 ة باالعتماد على مخرجاتباحثمن إعداد ال: لمصدرا      

المسؤولیة (  على المتغیر الوسیط) االبتكار إدارة(من خالل الجدول أن تأثیر المتغیر المستقل نالحظ      

، )0.059( هبخطـأ معیـاري قـدر  )0.47(والـذي یسـاوي ) Mعلـى Xهو معامل التنبـؤ ألثـر  a(أي ) المجتمعیة

ـــة إحصـــائیة  ـــین أن إدارة االبتكـــار تـــؤثر علـــى المســـؤولیة ). 0.05أقـــل مـــن (وهـــي  )P )0.000ودالل وهـــذا یب

  . في المؤسسات محل الدراسة المجتمعیة

  المیزة التنافسیة المسؤولیة المجتمعیة علىتأثیر  - )b(المسار نتائج : ثانیا

الذي یحدد تأثیر   ، الموضح في الشكل أعاله )b(یوضح الجدول الموالي مخرجات النموذج للمسار 

  .)التنافسیةالمیزة (متغیر التابع على ال) المسؤولیة المجتمعیة(المتغیر الوسیط 

  )b( مخرجات مسار:  )53(الجدول رقم

 النموذج

الخطأ  األثر //

  المعیاري
T  مستوى

 الداللة

الحد االدنى 

 لمجال الثقة

الحد اأعلى 

 لمجال الثقة

 1.3431  0.1271  0.0183  2.3969  0.3067  0.7351  الثابت

B  0.6641  0.0912  7.2791  0.0000  0.4833  0.8450 

  PROCESS V3.4.1 الباحثة باالعتماد على مخرجاتمن إعداد : لمصدرا
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المیـــزة (علـــى المتغیــر التــابع ) المســؤولیة المجتمعیــة(تــأثیر المتغیــر الوســـیط  الحــظ مــن خــالل الجـــدولن   

، بــدون أخــذ بعــین للمســؤولیة المجتمعیــة علــى المیــزة التنافســیة األثــر الســببي  )b( مثــلتحیــث  ،)التنافســیة

وداللــة  )0.09(بخطــأ معیــاري قــدر بـــ  )0.66(والــذي یســاوي  ،"إدارة االبتكــار"المســتقل االعتبــار أثــر المتغیــر 

وهــذا یبــین أن المســؤولیة المجتمعیــة تــؤثر علــى المیــزة التنافســیة، . )0.05(أقــل مــن  )0.000(إحصــائیة عنــد 

  .في المؤسسات محل الدراسة إدارة االبتكاروجود متغیر بدون 

   لتأثیر إدارة االبتكار على المیزة التنافسیة - )ć( نتائج المسار: ثانیا

أثـر الـذي یحـدد   ، الموضـح فـي الشـكل أعـاله )ć(یوضـح الجـدول المـوالي مخرجـات النمـوذج للمسـار 

ـــر المســـتقل  ـــر التـــابع  )إدارة االبتكـــار(المتغی ـــى المتغی ـــزة التنافســـیة(عل  خـــذ بعـــین االعتبـــاراألبـــدون ، ) المی

   .)مسؤولیة المجتمعیةال

   ćمخرجات مسار :  )54(رقم الجدول

النموذج           

الخطأ  األثر //

  المعیاري
T  مستوى

 الداللة

الحد االدنى 

 لمجال الثقة

الحد اأعلى 

 لمجال الثقة

 1.3431  0.1271  0.0183  2.3969  0.3067  0.7351  الثابت

Ć  .23740  0.0710  3.3453  0.0011  0.0967  0.3780 

  PROCESS V3.4.1 باالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: لمصدرا

المیزة (على المتغیر التابع ) إدارة االبتكار(نالحظ من خالل الجدول تأثیر المتغیر المستقل 

یمثل األثر السببي المباشر للمتغیر المستقل على المتغیر التابع المراقب الذي ، ć المسار(أي  ،)التنافسیة

وهي أقل  )P= 0.0011(عند مستوى داللة  )0.07(بخطأ معیاري  )0.23(والذي یساوي ) من طرف الوسیط

  .)0.05(من 

   دارة االبتكار على المیزة التنافسیةالكلي إل راألث -   (c) المسارنتائج : ثالثا

الذي یحدد تأثیر   ، الموضح في الشكل أعاله )c(یوضح الجدول الموالي مخرجات النموذج للمسار 

خذ بعین االعتبار أثر األ مع، ) المیزة التنافسیة(على المتغیر التابع  )االبتكارإدارة (المستقل المتغیر 

  ).المسؤولیة المجتمعیة(الوسیط المتغیر 
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  cمخرجات مسار :)55( الجدول رقم

 النموذج

مستوى  T الخطأ المعیاري األثر //

 الداللة

الحد األدنى 

 لمجال الثقة

الحد األعلى 

  لمجال الثقة

 2.8008  1.7204  0.0000  8.2946  0.2725  2.2606  الثابت

C  0.5497  0.0688  7.9905  0.0000  0.4133  0.6860 

  PROCESS V3.4.1 باالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: لمصدرا 

المیـــزة (علــى المتغیــر التــابع ) إدارة االبتكــار(تــأثیر المتغیــر المســتقل  )55( مــن خــالل الجــدولنالحــظ 

    لمعادلـةا ویـتم الحصـول علیـه مـن خـالل ،Yعلى  Xیقیس األثر الكلي لـ الذي  )c(أي المسار  ، )التنافسیة

)c=ć +ab( ، الــذي یســاوي )0.06( بـــ بخطــأ معیــاري یقــدر  )0.5497( ،وداللــة إحصــائیة P أقــل مــن )0.05(. 

  .وهذا یبین أن إدارة االبتكار تؤثر على المیزة التنافسیة

  إلدارة االبتكار على المیزة التنافسیةلكلیة المباشرة وغیر المباشرة التأثیرات ا: رابعا

 دارة االبتكار على المیزة التنافسیة التأثیر الكلي إل -1

الكلـي إلدارة االبتكـار علـى المیـزة التنافســیة  األثـر )55(المسـتخرجة مـن الجـدول رقـم  ) c(تمثـل القیمـة 

االبتكـــار والمیـــزة  لألثـــر المباشـــر وغیـــر المباشـــر إلدارةالمعادلـــة الكلیـــة  أنأي  .)0.5497(بــــ والتـــي تقـــدر 

  :التنافسیة تكون على النحو التالي

  

 : یمكن تقسیم ھذا األثر إلى مباشر وغیر مباشر  كما یلي

 المیزة التنافسیةعلى دارة االبتكار األثر المباشر إل  - أ

 األثر المباشر إلدارة االبتكار على المیـزة التنافسـیة )54(المستخرجة من الجدول رقم   )ć(تمثل القیمة 

المعادلــة األثــر المباشــر  ، أي أن )0.2374(التــي تقــدر بـــ  )مــع عــدم األخــذ بمتغیــر المســؤولیة المجتمعیــة(

  :إلدارة االبتكار والمیزة التنافسیة تكون على النحو التالي

 

 

 

Y=0.5497x  

Y=0.2374 X   )1...........(  
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 ) في ظل وساطة المسؤولیة المجتمعیة(األثر غیر مباشر إلدارة االبتكار على المیزة التنافسیة    -ب

وساطة المسؤولیة  یمثل الجدول الموالي األثر المباشر إلدارة االبتكار على المیزة التنافسیة في ظل

  .المجتمعیة

  التنافسیةاألثر غیر المباشر إلدارة االبتكار على المیزة : )56(الجدول رقم

 األثر  //
الخطأ 

 المعیاري

الحد األدنى 

 لمجال الثقة

الحد األعلى 

 لمجال الثقة

Ab 

 

0.3123 0.0575 0.1999 0.4271 

  PROCESS V3.4.1 باالعتماد على مخرجات باحثةمن إعداد ال: لمصدرا        

مع األخذ ( )0.3123(إلدارة االبتكار على المیزة التنافسیة یقدر بـ  المباشر األثریتبین من الجدول أن        

االبتكار والمیزة التنافسیة تكون  األثر غیر المباشر إلدارةالمعادلة  ، أي أن) بمتغیر المسؤولیة المجتمعیة

  :على النحو التالي

إدارة ( لمتغی�ر المس�تقلات�أثیر أن ، ) 2(و) 1( والمع�ادلتین )00(، )00(رق�م  ینم�ن خ�الل الج�دولنالح�ظ 

 یك���ون أكب���ر ف���ي ظ���ل وس���اطة المس���ؤولیة المجتمعی���ة) المی���زة التنافس���یة(عل���ى المتغی���ر الت���ابع ) االبتك���ار

 )a(األثر الذي یمثل من خالل مسارین كذلك ھو و ،ھو الفرق بین األثر الكلي واألثر المباشرو ،)0.3123(

  . Mمن خالل  Yبـ  Xن یربطان اذلال،  )00(في الشكل ) b(و

،  ULCI= 0.4271و =LLCI 0.1999قیمتین مجال الثقة ینحصر بین ال) 56(نالحظ من خالل الجدول  

بهـذا و بمعنـى أن مجـال الثقـة ال یتضـمن وال یزیـد عـن الصـفر،  .لم یقطعهمـا الصـفر ن تماما و اموجبتوھما 

  :أي أن .نستنتج بأن التأثیر غیر مباشر إیجابي

  

LLCI: Lower Limite Confedence interval  :الحد األدنى لمجال الثقة.  

ULCI :Upper Limite Confedence interval  : مجال الثقةلالحد األعلى.  

]0.4271 ,ULCI=0.1999LLCI=  [ ab=0.3123,

Y=0.3123X )2..........(  
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  باسـتخدام مصـفوفة عنـد تحلیـل العالقـة بـین المتغیـرات الثالثـة النتـائج التـي توصـلنا إلیهـامـن  انطالقا

PROCESS V3.4.1  ،  مّكـن للمسـؤولیة المجتمعیـة یصحیح االستخدام الیمكن أن نستخلص في األخیر أن

وبالتـالي فـإن . ةالمنافسـلبقاء في صـدارة با مؤسساتال تسمحت من تطویر طرق مبتكرة لخلق قیمة مؤسساال

في تحسین المیزة التنافسیة في ظل وجود مبادئ المسؤولیة  فعالدارة االبتكار دور إل" الفرضیة الرئیسیة 

  .محققة في المؤسسات المدروسة "المجتمعیة

كخالصة لما سبق ومن خالل استخدام مختلف األدوات  جمع البیانات عن المؤسسات المدروسة فیما 

والتـي حاولنـا  ،واختبـار الفرضـیات التـي تفسـر العالقـة فیمـا بینهـا ،بمتغیرات الدراسـة بمختلـف أبعادهـایتعلق 

مــن خاللهــا إثبــات وجــود دور إلدارة االبتكــار فــي تحســین المیــزة التنافســیة فــي ظــل تطبیــق أبعــاد المســؤولیة 

  :المجتمعیة یمكننا القول بأن

  .ةحققم "جیدكار في المؤسسات محل الدراسة مستوى تطبیق إدارة االبت": الفرضیة األولى

  .ةحققم "جیدمستوى  تطبیق المسؤولیة المجتمعیة في المؤسسات المدروسة ": الفرضیة الثانیة

  .ةحققم "تساهم إدارة االبتكار في تحسین المیزة التنافسیة في المؤسسات محل الدراسة":الفرضیة الثالثة

  .ةحققم "إدارة االبتكار في تحسین جودة المنتجات والخدمات تساهم" :"أ"الفرعیة  الفرضیة الثالثة-

  .ةحققم "تساهم إدارة االبتكار في التخفیض التكالیف بشكل مستمر " :"ب"الفرعیة الثالثةالفرضیة -

تســاهم إدارة االبتكــار فــي االســتجابة الســریعة  لحاجــات ورغبــات الزبــائن  ":"ج"الفرضــیة الثالثــة الفرعیــة-

  .ةحققم "بشكل استباقي

 "المسـؤولیة المجتمعیـة فـي المؤسسـات المدروسـة مبـادئ تساهم إدارة االبتكـار فـي تعزیـز"  :الفرضیة الرابعة

  .ةحققم

تساهم إدارة االبتكار في تعزیز البعد االقتصادي للمؤسسات " : "أ"الفرضیة الرابعة الفرعیة -

  .ةحققم"المدروسة

إدارة االبتكار في تعزیز مبدأ االلتزام االجتماعي للمؤسسات تساهم " :"ب"الفرضیة الرابعة الفرعیة -

  .ةحققم "المدروسة

  .ةحققم"تساهم إدارة االبتكار في الحفاظ على البیئة في المؤسسات المدروسة":"ج"فرضیة الرابعة الفرعیة -

" الدراسةتعتبر المسؤولیة المجتمعیة مصدر للمیزة التنافسیة في المؤسسات محل ": الفرضیة الخامسة

  .فقط  الحفاظ على البیئةالبعد  من خالل البعد االقتصادي و ةحققم
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 ةحققم"تساهم المسؤولیة المجتمعیة في تخفیض التكالیف  بشكل مستمر " :"أ"الفرعیة  الفرضیة الخامسة-

  .فقط  الحفاظ على البیئةالبعد  من خالل البعد االقتصادي و

التزام المؤسسات بالمسؤولیة المجتمعیة یمكنها من تحسین جودة  ":"ب"الفرعیة  الفرضیة الخامسة-

  .فقط  الحفاظ على البیئةالبعد  من خالل البعد االقتصادي و ةحققم "منتجاتها باستمرار

التزام المؤسسات بالمسؤولیة المجتمعیة یحسن من سمعة المؤسسة في " :"ج"الفرعیة  الفرضیة الخامسة-

  .فقط  الحفاظ على البیئةالبعد  من خالل البعد االقتصادي و ةحققم"السوق الذي تنشط فیه

إلدارة االبتكار دور فعال في تحسین المیزة التنافسیة في ظل وجود مبادئ المسؤولیة  ":الفرضیة الرئیسیة

  .ةحققم" المجتمعیة

  مقارنة نتائج الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة: المطلب الثالث

 دراســتنا مــن حیــث مــع اتفقــت تطرقنــا فــي المقدمــة هــذه األطروحــة إلــى بعــض الدراســات الســابقة التــي 

  :الدراساتتلك فیما یلي مدى توافق نتائج الدراسة الحالیة مع النتائج  ناقشوسن .المتغیراتتناولها لنفس 

االبتكــار "بعنــون  )2019(ر رجــب ذیــاب معــاو  ف خزعــللــبصــیر خدراســة اتفقــت نتــائج دراســتنا مــع 

ـــره األخضـــر ـــز  وأث ـــةآلراء  عیةاســـتطال دراســـة: المیـــزة التنافســـیة المســـتدامةفـــي تعزی ین فـــي لالعـــام مـــن عین

توصــــلت الدراســـة إلــــى مجموعــــة مــــن االســــتنتاجات أهمهــــا أن  ."وكفــــي كركــــ جــــيعـــة شــــركات الكرونمو مج

االبتكار األخضر یرتبط ویؤثر معنویا في المیزة التنافسیة المستدامة، وهي نفس النتیجة التـي توصـلنا إلیهـا 

اتفقـــت . ، والفرضـــیة الفرعیــة الخامســـة" ج"مــن خـــالل اختبــار الفرضـــیة الرئیســیة والفرضـــیة الرابعـــة الفرعیــة 

دراسـة حالـة  –االبتكار والتنافسـیة المسـتدیمة " بعنوان )  2017-2016(رحال سالف مع دراسة  دراستنا كذلك

توصــلت  .تناولــت مســاهمة االبتكــار فــي تعزیــز التنافســیة المســتدیمة للمؤسســة التــي .-مجموعــة ســوناكراك

بـــین الخطــــة  النتـــائج إلـــى أن االبتكــــار یســـاهم فــــي تعزیـــز التنافســــیة المســـتدیمة مـــن خــــالل الـــروابط القویــــة

اإلســـــتراتیجیة وٕادارة االبتكـــــار، والخصـــــائص التنظیمیـــــة التـــــي تســـــهل ســـــیرورة االبتكـــــار، الثقافـــــة المرتبطـــــة 

للعــــاملین  اإلبداعیــــةالمبــــادرات  باالبتكــــار، إســــتراتیجیة االبتكــــار، إدارة المعرفــــة بمســــتو متوســــط، ومســــاهمة

ركـزت . أقل ىوالتطویر بمستو  مبدعة وأداء البحثوللشركاء الخارجیین، استراتیجیات إدارة الموارد البشریة ال

الدراسة الحالیة على بعض األبعاد التي تناولتها هذه الدراسة، وكانت النتائج التـي توصـلت إلیهـا مـن خـالل 

  .اختبار الفرضیة الثالثة والفرضیات الفرعیة لها، والفرضیة الرئیسیة تتطابق مع نتائج هذه الدراسة



 نتائج الدراسة المیدانیة واستعراض أهم النتائج واختبار الفرضیاتعرض وتحلیل : الفصل الخامس

 

 
234 

هل "بعنوان  )Rui Shen ،Yi Tang ،Ying Zhang )2016 ع الدراسة التي قام بهااتفقت نتائج دراستنا م

ات لمؤسسـالكثیـر مـن اكـان مـن أهـم نتائجهـا أن  التي .؟یؤثر االبتكار على المسؤولیة االجتماعیة للشركات

رغــم ، تحقیــق مصــلحتها الخاصــة المبتكــرة تشــارك بشــكل أكبــر فــي أنشــطة المســؤولیة االجتماعیــة بغــرض 

القـــوي لالبتكـــار علـــى المســـؤولیة المجتمعیـــة فـــي  التـــأثیروٕالـــى . الســـتدامةلهـــدف تحقیـــق امســـبقة تها الإشـــار 

 تجنـي ذات االبتكـار العـاليوأن المؤسسـات . متغیـرةالتـي تعمـل فـي بیئـة و ذات المخاطر العالیـة المؤسسات 

بة للدراسـة الحالیـة بالنسـبة التـي نفـس األمـر تقریبـا بالنسـ. المجتمعیـةفوائد مالیة أكبر مـن أنشـطة المسـؤولیة 

اتفقـت نتـائج دراسـتنا كـذلك مـع  .أثبتت نتائج مشابهة من خـالل اختبـار الفرضـیة الرابعـة والفرضـیة الرئیسـیة

المسـؤولیة "بعنـوان   )Gjilnaipe Bexheti  )2013 وSelma Kurtishib و Gadaf Rexhepiaنتـائج دراسـة 

القــــدرة التنافســــیة إلــــى  التــــي توصــــلت إلــــى أن ".االجتماعیــــة للشــــركات واالبتكــــار محركــــات نمــــو األعمــــال؟

كـون أحـد المحركـات تأن یمكـن االبتكـار بطریقـة ضـمنیة التي تشارك فـي ت مؤسساالمسؤولیة االجتماعیة لل

المســــؤولیة " بعنــــوان  )Mariana Cristina GANESCU )2012دراســــة ومـــع نتــــائج  .للمنافســــة الرئیســـیة

تنفیـذ التي توصلت إلـى أن  " إلنشاء وتعزیز األعمال التجاریة المستدامة إستراتیجیة  ،االجتماعیة للشركات

استراتیجیات المسؤولیة االجتماعیة المناسبة أمًرا مهًما في تحقیق القیمـة المضـافة مـن خـالل إنشـاء وتعزیـز 

علــــى المســــتوى ، علــــى مســــتوى أصــــحاب المصــــلحة : علــــى عــــدة مســــتویات األعمــــال التجاریــــة المســــتدامة

وهي نفس النتائج التي توصلنا إلیها فـي الجانـب النظـري والتطبیقـي مـن  .وعلى المستوى البیئي ،التنظیمي 

  ).اختبار الفرضیة الرئیسیة(األطروحة 

خلـق "بعنـوان  )Baltazar Herrera  )2014 و Maria Elena   لـم تتفـق نتـائج دراسـتنا مـع نتـائج دراسـة

إلـى التـي توصـلت ." میزة تنافسیة مـن خـالل إضـفاء الطـابع المؤسسـي علـى االبتكـار االجتمـاعي للشـركات 

والعملیــــات یخلــــق قیمـــة مشــــتركة ویعــــزز المیــــزة  اإلســــتراتیجیةأن دمـــج االبتكــــار االجتمــــاعي للشــــركات فـــي 

م من إثبـات  هـذه النتیجـة فـي الجانـب النظـري مـن األطروحـة إال على الرغ. للمؤسسات المدروسة التنافسیة

ـــار الفرضـــیة الرابعـــة بینـــت أن  ـــة فـــي تســـاهم إدارة االبتكـــار أن نتـــائج  اختب ـــز المســـؤولیة المجتمعی فـــي تعزی

فقـط ، وهـو مـا یسـاهم بـدوره فـي تحسـین المیـزة   من خالل البعدین االقتصادي والبیئي المؤسسات المدروسة

 و Isabel Gallego-A´ lvarezلم تتفـق نتـائج دراسـتنا كـذلك مـع نتـائج دراسـة . ي هذه المؤسساتالتنافسیة ف

Jose´ Manuel Prado-      Lorenzo و Isabel-Marı ´a Garcı´a-Sa´nchez  )2011 ( المسـؤولیة " بعن�وان

توافـــق بـــین وجـــود عـــدم الت���ي توص���لت إل���ى ". نظریـــة قائمـــة علـــى المـــوارد: االجتماعیـــة للشـــركات واالبتكـــار

   .في المؤسسات المدروسةاالستثمار في البحث والتطویر وتشجیع السلوك المستدام 
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  : الفصل خالصة

علــى  لقــد جــاء هــذا الفصــل بمثابــة إســقاط دراســتنا الّنظریــة علــى أرض الواقــع ومحاولــة إثباتهــا میــدانیا

تـم  التـي ولتحقیق ذلك قمنـا بجملـة مـن الخطـوات الممنهجـة .مستوى بعض المؤسسات االقتصادیة الجزائریة

  :عرضها في مبحثین رئیسیین هما

ــــا فــــي المبحــــث  وقمنــــا بــــدعمها بــــبعض  ،اإلحصــــائیةتحلیــــل نتــــائج الدراســــة  مــــن الفصــــل األولتناولن

مع عدة مسؤولین في المؤسسات محل  إجراؤهاالمعلومات التي تحصلنا علیها من خالل المقابالت التي تم 

 .الرسمیة لهذه المؤسسات ةااللكترونیالدراسة، ومعلومات تحصلنا علیها من خالل المواقع 

من هذا الفصـل فقـد خّصصـناه الختبـار الفرضـیات التـي قـام علیهـا بحثنـا، ولتحقیـق  الثانيأما المبحث 

   الوس�یط البس�یط ر البسیط والمتعـدد، ونمـوذج نموذج االنحداك اإلحصائیةذلك اعتمدنا على بعض األدوات 

PROCESS V3.4.1   ل�ـAndrew F. Hayes. االبتكـار  إدارةتلعبـه تبـّین مـن خاللهـا إثبـات الـّدور الـذي  التـي

  .والذي ُیعتَبر محور هذه األطروحةالمجتمعیة،  في تحسین المیزة التنافسیة في ظل مبادئ المسؤولیة
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تكار، بإدارة اال :هيأساسیة ثالثة متغیرات  بینالتي تربط العالقة البحث في تم خالل هذه الدراسة 

 وٕالى، ذات الصلةإلى العدید من المفاهیم وتم التطرق كذلك . التنافسیة والمسؤولیة المجتمعیة ةالمیز 

تطبیقیة، نتطرق إلیها نظریة و  تائجن عدةإلى في األخیر توصلنا و  .كل متغیر التي تّشكل واألبعاد المبادئ

  : فیما یلي

  النتائج النظریة: أوال

في أدبیات  إلى حداثة الموضوع ربما أعطت هذه الدراسة أهمیة كبیرة للجانب النظري، ویرجع ذلك

عد أن فب من جهة أخرى؛ في الوقت الحالي ٕالى أهمیة العالقة بین متغیرات الدراسة و  .األعمال من جهة 

أصبحت تقدم فرصا لالبتكار  ،تشكل تحدیا بالنسبة للمؤسسة االقتصادیة كانت المسؤولیة المجتمعیة 

ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة في شقها .  األعمال مناخز في تسمح لها بتحقیق التمیّ 

  :النظري ما یلي

واتخاذ ، سساتؤ تتمثل إدارة االبتكار في التخطیط المنتظم والسیطرة واإلشراف على االبتكارات في الم - 1

 فهي توفرة الخاصة باالبتكار، وبالتالي مؤسسالقرارات المتعلقة بكیفیة استخدام الموارد للوفاء بأهداف ال

  .تنافسیة المزایاهم في بناء القیمة التي تسا

بطرق ) التمایز(أو توفیر قیمة متباینة / و ) میزة التكلفة(تؤدي نتائج االبتكارات إلى خفض تكالیف   - 2

  .تنافسیةمطابقتها من خالل الشراء من المنافسین  وبالتالي ینتج عنها میزة  عمالءال یمكن لل

، رفع تعزیز السمعة والعالمة التجاریةتؤثر المسؤولیة المجتمعیة على القدرة  التنافسیة  من خالل  - 3

  .الجودة وااللتزام التنظیميزیادة العمیل و زیادة المبیعات ووالء ، تحسین األداء الماليالكفاءة اإلنتاجیة، 

یمكن أن و ة ولكنها ال تستطیع حمایتها ؛ مؤسسالهجومیة سمعة ال المسؤولیة المجتمعیةز یمكن أن تمیّ  - 4

كالهما وبالتالي ف .ولكنها ال تستطیع تمییزها المؤسسة تحمي سمعةأن الدفاعیة  المسؤولیة المجتمعیة

  .األعمال عالمضروري للنجاح في 

النظریة قائمة على القیمة ،  خلق :بثالثة مجاالت تنافسیة  المجتمعیةالمسؤولیة  إستراتیجیة مكن ربطی - 5

  .المیزة التنافسیةالموارد والقدرات وتحقیق 
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التي تسمح للمؤسسة بتحقیق المجتمعیة االبتكار وسیلة مناسبة تماًما لتحفیز أنشطة المسؤولیة  یعتبر - 6

في االبتكار المستمرة  استخدام جهود هو أهمهالعل  ،من عدة جوانبأهدافها المتعلقة بالصورة والسمعة 

أنشطة المسؤولیة  تجدیدالتي تساهم في اإلبداعیة  األفكاروتقدیم . المجتمعیةتنفیذ مبادرات المسؤولیة 

   . المجتمعیة

ة أو مؤسسال تركز على الالمؤسسات فإن ، االبتكار قیمةشبكة عند دمج المسؤولیة المجتمعیة في  - 7

 ونالمورد - القیمة الذي تعمل فیه الجهات االقتصادیة المختلفة نظام خلق على ، ولكن فقط الصناعة

  .قیم المشتركةمًعا إلنتاج  - لحلفاء والعمالء والشركاء وا

من التفاعل بقوة مع أصحاب المصلحة في مراحل المؤسسة ن إستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة تمكّ  - 8

 هممما یزید من قدرة المؤسسة على تلبیة احتیاجات، )من خالل نموذج االبتكار المفتوح(من االبتكار متقدمة

تسمح التي األسواق  وبالتالي فإن المسؤولیة المجتمعیة تتمتع بأعلى إمكانات لخلق القیمة في .بدقة

  .مرتفع على االستثمار في المسؤولیة المجتمعیة عائدللمؤسسات بتحقیق 

  :النتائج التطبیقیة

  االبتكار من خالل  إدارةتطبق المؤسسات محل الدراسة :  

جودة ، وتحسین اإلنتاجیةالعملیات  جل زیادة كفاءةأمن  استثمارها في مجال البحث والتطویر -1

  .حسب ظروف السوق ومتطلبات المنافسةمنتجات جدیدة  وٕاطالق بشكل مستمر، منتجاتال

 مثل(سالسل التورید إدارةخاصة بتطبیق نظام  ؛لتغییرات كبیرة في نظام التسییر منها  بعضال إجراء -2

  . )Cevital و  Chialiما قامت به  كل من  

  .قیام البعض منها بأنشطة الیقظة ؛مصادر االبتكار أهمالمعرفة التي تعتبر من  إلدارةتطبیقها  -3

ار ممن خالل التدریب والتكوین المستمرین ، واستث توفیر وتمكین الموارد البشریة القادرة على االبتكار -4

  ."میة شي عليیأكاد"و" cevitalجامعة " مراكز خاصة للتكوین على غرار إنشاءفي  بعض هذه المؤسسات

بالنسبة حدث التكنولوجیات ، خاصة أاكتساب  و ة لالبتكار والتحسین المستمریستراتیجإوضع  -5

    .الخاصةمؤسسات لل
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 كما یلي النتائج كانت) المیزة التنافسیة ( لمتغیر الثاني ل بالنسبة: 

من بینها  اآللیاتمجموعة من تطبیق تخفیض تكالیفها من خالل  ىعلالمدروسة  ؤسسات مالعمل ت -1

واالستفادة من  اإلنتاجیةحدث التكنولوجیات لزیادة الطاقة أوالحصول على  ،للموارد األمثلاالستخدام 

تطویر  بهدفوهذا المتعلقة باالبتكار في العملیات دعم أنشطة البحث والتطویر و اقتصادیات الحجم، 

 .أكبر ربح حصتها في السوق وتحقیق

ایجابیة لها في نظر ترسیخ صورة  بغرضتها، وهذا سمععلى تحسین  سةو ر المدالمؤسسات تعمل  -2

  .على العموملدى أفراد المجتمع  عمالئها بصفة خاصة و

مركزة  .منتجات جدیدة بشكل مستمرتعمل على تقدیم المدروسة  أن المؤسسات ثبتت نتائج الدراسةأ -3

 .ردها البشریةاتحفیز مو  إلى باإلضافة ،في ذلك على تطویر سیاسة االتصال والبرامج الحاسوبیة داخلها

،  لعمالء لتحقیق رغباتهم واحتیاجاتهملعلى تحقیق أفضل استجابة المدروسة مل المؤسسة تع -4

ولقد ساهم نظام سالسل التورید الذي طبقته بعض  االستجابة السریعة للتغیرات الحاصلة في  السوق، و 

من إتقان هذه المیزة من موارد بشریة باإلضافة إلى تمكین ال. ة في تحقیق هذه المیزةالمدروسمؤسسات ال

  .ینخالل التكوین والتدریب المستمرّ 

طریق استخدام  عن منتجاتالبجودة  اتالمؤسس اهتمامإلى ك تشیر نتائج الدراسة التطبیقیة كذل -5 

   .معاییر الجودة المحلیة والعالمیة وتطبیق ،متطورة كنولوجیاتت

  النتائج التالیة إلىفیما یتعلق بالمسؤولیة المجتمعیة  توصلت الدراسة:  

تم اختیار مؤسسات الدراسة على أساس أنها تطبق المسؤولیة المجتمعیة ، األمر الذي تم تأكیده من  -1

غلب هذه المؤسسات في  أوأثبتته الشهادات التي تحصلت علیها .  اإلحصائیةخالل المقابلة و الدراسة 

  .البیئیة واإلدارةالمسؤولیة المجتمعیة  مجالال

متفاوتة، بدرجة مرتفعة و المسؤولیة المجتمعیة المسؤولیة  أبعادة مختلف تطبق المؤسسات محل الدراس -2

، یلیه البعد البیئي األخرى األبعادیتم التركیز في الغالب على البعد االقتصادي الذي تتحقق منه خالله 

تقدیم بعضها للعدید  إلى باإلضافةالبیئة ،  اإلدارةلنظام  المؤسسات الذي یتحقق من خالل تطبیق أغلب

      من المبادرات في مجال الحفاظ على البیئیة واالستثمار في مجال الطاقات المتجددة  على غرار 

Condor    وBaticim، ویتفاوت تطبیق البعد  .اللتان استثمرتا في إنتاج لوحات الطاقة الشمسیة
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، ففي بعضها یتم التركیز على الجانب االجتماعي لعمال المؤسسة  أخرى إلىجتماعي من مؤسسة اال

المساهمة  أخرىلدى مؤسسات  فقط خاصة بالنسبة للمؤسسات التابعة للقطاع الحكومي ، ویشمل تطبیقه

ة والمساهمة في تحقیق التنمیة المحلیة في یدعم مختلف الجمعیات الخیر و في تحسین ظروف العاملین ، 

  .ط فیها، و تقدیم إعانات للحكومة عند الضرورةالمناطق التي تنش

في تحقیق ببعدیها االقتصادي والبیئي جتمعیة مللمسؤولیة الفعال وجود دور  إلىتوصلت الدراسة  -3

  :أهمها أسبابوذلك راجع لعدة . بعد االجتماعي في تحقیقها ة ، في حین ال یساهم الالمیزة التنافسی

مؤسسات الدراسة عن مساهمتها في المجتمع، وبالتالي ال یمكن معرفة هذه المساهمات  إفصاحعدم -4

  .من خاللها على خیاراتهم الشرائیة التأثیرال یتم من طرف العمالء والمستهلكین وبالتالي 

جتماعیة في الغالب على الموظفین خاصة بالنسبة للمؤسسات تركز المساهمات اال-5

  .)Pharmal, Baticim(العمومیة

 یجبال وبالتالي " صدقة"تعتبر المساهمات االجتماعیة الخیریة الداعمة لمختلف شرائح المجتمع -6

 .في تمییز سمعة المؤسسةاستغاللها و  فصاح عنها اإل

 االقتراحات والتوصیات: ثالثاً 

  :نلخصها فیما یلي  ،یمكن إدراج جملة من التوصیاتمن نتائج على ضوء ما تم التوصل إلیه 

العدید من الدراسات أن  أثبتتالمجتمعیة ، فقد هتمام أكثر بالمسؤولیة الات ایجب على المؤسس -1

تحقق وٕاجراءات لتطبیقها  تبنى برامج المسؤولیة االجتماعیة من خالل إرساء معاییرالمؤسسات التي ت

 .الطویلعلى المدى تحقیق أهدافها تمكنها من النمو والتقدم  وتسمح ب نتائج مالیة أفضل،

المسؤولیة االجتماعیة في المؤسسة بمستقلة في الهیكل التنظیمي خاصة  إدارة؛  وضع جهة مختصة -2

المتعلقة بالمسؤولیة االجتماعیة من خالل تخطیط وتنفیذ البرامج والتنسیق مع  األنشطةتهتم بتسییر 

 .األطراف ذات المصلحة

وضع األهداف عند   )والبیئي االجتماعياالقتصادي، (ة یالثالثالنتیجة  ألبعاد األهمیةنفس  إعطاء -3

  .اترسم االستراتیجیو 
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التي تقوم والبیئیة  باإلفصاح  عن المعلومات المتعلقة باألنشطة االجتماعیة اتضرورة قیام المؤسس -4

د المجتمع تقییم الدور وعرضها في التقاریر المالیة المنشورة، حتى یتسنى ألفرا بها خالل السنة،

لدى المجتمع ومختلف  ةایجابیزید في فرصها للقبول ویعطیها صورة یما  ، اتللمؤسسي والبیئي جتماعاال

 .ةحأصحاب المصل

 تنویعیسمح ب مام، والمستهلكإقامة شراكة مع الجهات الفاعلة في المجتمع مثل جمعیات حمایة البیئة  -5

ووالء أصحاب المصالح سواء داخل أو خارج أوسع للنشاطات والممارسات االجتماعیة والتي تحقق رضا 

  .إلیهمالمسؤولیة االجتماعیة الموجهة  أنشطةوالعمل على تحقیق نوع من التوازن بین  ،المؤسسة

منتجات صدیقة للبیئة خاصة في ظل تزاید الوعي المحلي والوطني تطویر استغالل البعد البیئي في  -  6

  .التنمیة المستدامة والحفاظ على البیئة بأهمیةوالدولي 

كتخصیص مبلغ . التركیز على دمج  برامج المسؤولیة المجتمعیة ضمن األنشطة التسویقیة للمؤسسة -7

. مع جمعیات مرضى التوحد Cevitalمعین من ثمن البیع لفائدة فئات هشة في المجتمع، مثل ما فعلته 

 هدافاألومنتجاتها وتزید في نفس الوقت من مبیعاتها وتحقق تعطي هذه البرامج صورة ایجابیة للمؤسسة 

  .جتماعیةاال

وتخصیص االحتیاطات الالزمة  لتضامن مع المجتمع في حالة الكوارث واألزماتإعداد برامج ل -8

انتظرت كل من الحكومة والمجتمع تدخل  ،في ظل انتشار فیروس كوروناعلى سبیل المثال،  .لمجابهتها

وفي المقابل واستفادت المؤسسات التي مدت ید . في محاصرة الوباءدة عمساللالمؤسسات االقتصادیة 

  .قبول لدى المجتمع والحكومة ومختلف أطراف المصلحةالالعون من میزة تحقیق سمعة ایجابیة و 

 المجتمعیةالمسؤولیة المؤسسات التي تطبق أن  حیث، المجتمعیةلمسؤولیة لتشجیع النهج االستراتیجي  -9

  .فقطنهًجا إیثارًیا  هات التي تتخذمؤسسامقارنة بالأكبر  ةاجتماعی أهداف تحقق ألعمالها إستراتیجیةك

  :آفاق الدراسة

ككل الدراسات العلمیة ال تخلوا هذه الدراسة من النقائص واألخطاء، وأثناء معالجتنا سواء للجانب 

  :المواضیع التي تستحق البحث ، من بینهاالنظري أو التطبیقي لفت انتباهنا بعض 

 آلیات دمج أصحاب المصلحة في شبكة قیمة االبتكار.  

  المسؤولیة المجتمعیة كآلیة إلدارة سمعة المؤسسةإستراتیجیة.  
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  المسؤولیة المجتمعیة كإستراتیجیة إلدارة المخاطرظل االبتكار في.  

 تأثیرات شبكة القیمة على ممارسات اإلدارة المبتكرة.  

 تبني إستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة كمحرك لالبتكار المستدام. 
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  :المراجع العربیة

  :الكتب-أ

، الیازوري للنشر والتوزیع، عمان، األردن، دار ، الطبعة العربیة  استراتیجیات التسویقثامر البكري،  -

2018. 

ول الجزء األ،  SPSSیدویا وباستخدام برنامج  وتطبیقاتها اإلحصائیة األسالیب ، عبد الحمید بوحفص - 

  .2013 ،الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة،

خوارزم العلمیة للنشر ، )SPSS( مقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام عز عبد الفتاح، - 

 .2017 ،الریاض، السعودي: والتوزیع

 ،اإلدارة اإلستراتیجیة المفاهیم العملیات"، طاهر محسن منصور الغالبي، إدریسوائل محمد صبحي  -

   .2011، دار وائل للنشر، األردن "،1الطبعة 

  : األطروحات- ب

أثر استخدام أنظمة الموافقات الطبیة اإللكترونیة على تحقیق المیزة التنافسیة لشركات دنیا أیار،   -

االلكترونیة، كلیة األعمال، جامعة الشرق ، رسالة ماجستیر في إدارة األعمال إدارة التأمین األردنیة

 .2019 األوسط، األردن،

  :التقاریر و المؤتمرات-ج

، ورقة بحث ، المسؤولیة االجتماعیة ودورها في مشاركة القطاع الخاص في التنمیةصالح السحیباني -

  .2009مارس 23 دور القطاع الخاص في التنمیة، ، بیروت، لبنان،: مقدمة في مؤتمر دولي

، إعالن بشأن االستثمارات الدولیة والشركات متعددة الجنسیات"منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة ، -

OECD،2011.   

تقریر عن تعزیز وتطبیق إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة  ،منظمة العمل الدولیة -

  .2019 ،الجنسیة والسیاسة االجتماعیة في أفریقیا

 الشركات على المجتمع بتأثیركشف البیانات المتعلقة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة،  -

 .) االتجاهات والقضایا الراهنة(

  



 قائمة المراجع
 

 
244 

  :المراجع األجنبیة

  :الكتب-أ

- Adedeji B. Badiru , Triple C Model Of Project Management Communication, Cooperation, And 
Coordination, Crc Press, USA, 2008. 

 -Adedeji Badiru , Abidemi Badiru , Adetokunboh Badiru , Industrial Project  Management : 
Concepts, Tools, And Techniques, Crc Press ,USA, 2008. 

 - Allan Afuah , Strategic Innovation : New Game Strategies For Competitive Advantage , Taylor 
& Francis E-Library, USA, 2009. 

 - Bernd X. Weis, From Idea To Innovation A Handbook For Inventors, Decision Makers And 
Organizations, Springer, Germany, 2015. 

- Cadix.A, Pointet. JM, Le Management A L'épreuve Des Changements Technologiques:Impacts 
Sur La Société Et Les Organisations, Editions d'Organisation, Paris , 2002. 

  -Carolina Machado J. Paulo Davim , Management And Engineering Innovation, Iste Ltd And John 
Wiley & Sons , UK and USA, 2013. 

 - Charles W. L. Hill , Gareth R. Jones, Melissa A. Schilling,  Strategic Management: An Integrated 
Approach , 11th ed ,  Cengage Learning , USA,2015. 

- Charles W. L. Hill, Gareth R. Jones , Strategic Management Theory: An Integrated Approach, 
9th ed, Nelson Education, , Canada ,2010. 

- Christina Keinert. Corporate Social Responsibility as an International Strategy. Physica-Verlag 
A Springer Company, Germany, 2008.   

 - Claretha Hughes , Valuing People And Technology In The Workplace: A Competitive 
Advantage Framework , Information Science Reference , USA, 2012. 

  - Clive Reading ,Business Planning For Improving Performance & Competitive Advantage ,2nd  
Edition, Kogan Page Limited , UK,  2004 . 

- Clive Reading ,Strategic Business Planning For Improving Performance & Competitive 
Advantage: a dynamic system, 2nd Edition , Kogan Page , UK , 2002 . 

- David Birchall , George Tovstiga, Capabilities for strategic advantage Leading through 
technological innovation , Palgrave Macmillan, USA, 2005. 

- David. J. Teece , Capabilities And Strategic Management, Oxford University Press , New York , 
2009. 

 - Davila Tony, Epstein Marc J, Shelton Robert D, Making Innovation Work : How To Manage It, 
Measure It, And Profit From It, Pearson Education, USA, 2006. 

 - E. Kreilkamp, C. Laesser, H. Pechlaner, M. Peters, K. Wöber , Entrepreneurial Management und 
Standortentwicklung – Perspektiven für Unternehmen und Destinationen , Book Series, spriger, 
Germany 13 volumes, 2019. 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Adedeji+Badiru&text=Adedeji+Badiru&sort=relevancerank&search-alias=books-fr-intl-us
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Abidemi+Badiru&text=Abidemi+Badiru&sort=relevancerank&search-alias=books-fr-intl-us
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Adetokunboh+Badiru&text=Adetokunboh+Badiru&sort=relevancerank&search-alias=books-fr-intl-us


 قائمة المراجع
 

 
245 

 - Elias G. Carayannis , Elpida T. Samara, Yannis L. Bakouros , Innovation And Entrepreneurship 
Theory, Policy And Practice, Springer , USA .2015. 

 - Fred R. David , Forest R. David , Strategic Management: Concepts And Cases, 15th ed,: Prentice 
Hall.Inc, USA,  2015. 

 - Fred r. David and Forest r. David,. Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, 
Concepts and Cases, 16th  Edition, Pearson Education, USA, 2017. 

- Frederick Betz , Managing Technological Innovation : Competitive Advantage From Change , 
3rd  edition, John Wiley & Sons, Inc ,Canada,  2011. 

- Gesa Gordon Astrid Nelke ,CSR und Nachhaltige Innovation:Zukunftsfähigkeit durch 
soziale,ökonomische und ökologische Innovationen , Springer Gabler ,Germany ,2017. 

 - Gordon L. Clark, Paul Tracey, Global Competitiveness And Innovation : An Agent-Centred 
Perspective , Palgrave Macmillan , UK, 2004. 

- Helfat, s. Finkelstein, W. Mitchell, M. Peteraf, H. Singh, D. Teece, S. Winter ,  Dynamic 
Capabilities: Understanding Strategic Change In Organizations, Blackwell, UK,2007. 

- Henry Chesbrough, Wim Vanhaverbeke, Joel West, Open Innovation Researching A New 
Paradigm, Oxford University Press, USA, 2006. 

- Hui-Ling Wang, Theories for competitive advantage. In H. Hasan (Eds.), Being Practical with 
Theory: A Window into Business Research. Wollongong, Australia, 2014. 

- James Zurn , Perry Mulligan, Learning With Lean Unleashing The Potential For Sustainable 
Competitive Advantage, Crc Press, USA, 2014. 

- Jay B. Barney ,  William S. Hesterly , Strategic Management and Competitive Advantage: 
Concepts and Cases, Pearson Education , Global Edition ,USA, 2015.. 

- Jennifer A. Zerk , Multinationals and Corporate Social Responsibility Limitations and 
Opportunities in  International Law , Cambridge University Press , USA , 2006. 

- Joe Tidd , Managing Innovation Integrating Technological, Market And Organizational 
Change, 3rd  Edition , John Wiley, USA, 2005. 

- John De La Mothe, Dominique Foray, Knowledge Management In The Innovation Process, 
Economics Of Science, Technology And Innovation Volume 24 , Copyright , USA, 2001. 

- John E. Gamble  & All, Essentials Of Strategic Management The Quest For Competitive 
Advantage ,4th  Edition, McGraw-Hill Education, USA, 2015. 

 - John Storey & Graeme Salaman , Managers Of Innovation Insights Into Making Innovation 
Happen, Blackwell  Publishing, USA , 2005. 

 - John Wiley & Sons Ltd The ICC, A Handbook on Corporate Social Responsibility .Edited by  
Judith Hennigfeld Manfred Pohl Nick Tolhurst, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex 
PO19 8SQ, England. 2006. 

 - Lawrence, Anne T, Weber, James, business and society: stakeholders, ethics, public policy,15th  
edition, McGraw-Hill Education, USA , 2017. 



 قائمة المراجع
 

 
246 

 - Liangrong Zu ,Corporate Social Responsibility, Corporate Restructuring and Firm’s 
Performance : Empirical Evidence from Chinese Enterprises, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 
Germany, 2009.  

- Lory Mitchell Wingate ,Project Management For Research And Development Guiding 
Innovation For Positive R&D Outcomes, CRC Press Taylor & Francis Group, London, 2015. 

 - Margaret A. White , Garry D. Bruton ,The Management Of Technology And Innovation:A 
Strategic Approach, 2nd edition, South-Western, Cengage Learning ,USA, 2011 . 

- Mark Dodgson, David Gann, Ammon Salter, The Management Of Technological Innovation 
Strategy And Practice, Oxford University Press , USA , 2008. 

- Markus Sattler, Excellence In Innovation Management : A Meta-Analytic Review On The 
Predictors Of Innovation Performance,1st Ed, Germany ,2009. 

 - Melissa A. Schilling , Strategic Management Of Technological Innovation, 5th Edition, Fifth 
Edition,  Mcgraw-Hill Education, USA, 2017. 

 - Michael E. Porter, Competitive Advantage: Creating And Sustaining Superior Performance, 
The Free Press, USA, 1998. 

 - Michael E. Porter, Competitive Strategy : Tecniques For Analyzing Industries And 
Competitors, The Free Press, USA, 1998. 

- Michael Hitt, Angelo De Nisi, Susan E. Jackson, Managing Knowledge for Sustained Competitive 
Advantage Designing Strategies for Effective Human Resource Management, Jossey-Bass A 
Wiley Imprint ,USA, 2003. 

 - Michael E. Porter,The Competitive Advantage Of Nations: With A New Introduction, Free 
Press, USA, Cl990. 

 - Nicolai J. Foss , Torben Pedersen , Jacob Pyndt , Majken Schultz ,Innovating Organization And 
Management: New Sources Of Competitive Advantage, Cambridge University Press ,USA, 2012. 

- Nils Kraiczy, Innovations in Small and Medium-Sized Family Firms : An Analysis of Innovation-
Related Top Management Team Behaviors and Family Firm-Specific Characteristics, Springer 
Gabler, Germany, 2013. 

- Oslo Manuel,Guidelines For Collecting And Intrepreting Innovation Data, OCDE. Paris, 2005. 

 - oswald jones & fiona tilley, competitive advantage in smes :organising for innovation and 
change, john wiley ,UK ,2003. 

- Paul Jackson ,Virtual Working Social And Organisational Dynamics , The Management Of 
Technology And Innovation, David Preece, University Of Portsmouth, Uk, 1999. 

 - Paul Trott , Innovation Management And New Product Development, 6th Edition, Pearson 
Education, UK, 2017 . 

- Paul Trott, Innovation Management And New Product Development. Third Edition, Pearson 
Education ,UK , 2005 . 

- Rajan Suri  ,It’s About Time The Competitive Advantage Of Quick Response Manufacturing ; 
On Acid-Free Paper ,USA, 2010. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enDZ913DZ913&q=Michael+Hitt&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKzTbMK85R4tLP1TcwLStKNrbQUs4ot9JPzs_JSU0uyczP0y8vyiwpSc2LL88vyi62Sk3JLMkvWsTK45uZnJGYmqPgAZTdwcoIAMOmYVtTAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwigsfjFr-vrAhUUUBUIHZOPBzsQmxMoATAPegQICxAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enDZ913DZ913&q=managing+knowledge+for+sustained+competitive+advantage:+designing+strategies+for+effective+human+resource+management+angelo+de+nisi&stick=H4sIAAAAAAAAAB2NQYrCQBBFcSG4GF14gkJ3swkRRMhlpE3_tEU6VdJVMczam3gKjzeJyw__vbfZ7X-qVNWn29DXYvmwXVZ9O-erXeq_3-N9aqpWc0brrFJNhd0h10lLbw0iu5b3-rUagoTEkqgXnTJiAnVayEbzwIJIrQ4PODs_QSE-g3hIaCjCOMkCmpfgSAz7kui6JTm_7-MspwLTsbSgbwkDxClIQtbZQcLGn_XqHx_I1LTOAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwigsfjFr-vrAhUUUBUIHZOPBzsQmxMoAjAPegQICxAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enDZ913DZ913&q=Susan+E.+Jackson&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKzTbMK85R4tLP1TcwLa8ozK3SUs4ot9JPzs_JSU0uyczP0y8vyiwpSc2LL88vyi62Sk3JLMkvWsQqEFxanJin4Kqn4JWYnF2cn7eDlREAEbCQw1cAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwigsfjFr-vrAhUUUBUIHZOPBzsQmxMoAzAPegQICxAF


 قائمة المراجع
 

 
247 

- Robert E. Johnston, Jr. J. Douglas Bate, The Power Of Strategy Innovation : A New Way Of 
Linking Creativity And Strategic Planning To Discover Great Business Opportunities , Amacom 
Books , USA, 2003. 

- Ronald E. Giachetti , Design Of Enterprise Systems Theory, Architecture, And Methods , CRC 
Press , USA, 2010. 

- Stern .T, Jaberg H., Erfolgreiches Innovationsmanagement: Erfolgsfaktoren – Grundmuster – 
Fallbeispiele, Gabler, Germany, 2007. 

- Subhabrata Bobby Banerjee . Corporate Social Responsibility The Good, the Bad and the Ugly. 
Edward Elgar Cheltenham, UK • Northampton, MA, USA, 2007. 

- Sybille Sachs, Edwin Rühli ,Stakeholders Matter A New Paradigm for Strategy in Society, 
Cambridge University Press, USA, 2011. 

- Thompson, Strickland, and Gamble , Crafting & Executing Strategy: The Quest For Competitive 
Advantage, Concepts And Cases,  McGraw-Hill Education , USA, 2017. 

- Wayne Visser, Dirk Matten, Manfred Pohl ,Nick Tolhurst: the a to z of corporate social 
responsibility revised and updated edition, Wiley Publication, UK, 2010. 

- Yu-Chiho , Analysis Of Manufacturing Enterprises An Approach To Leveraging Value 
Delivery Processes For Competitive Advantage ,  Harvard University , Copyright ,USA, 2000. 

 

 :األطروحات -ب

- Amarakoonge Upamali, The Role of Human Resource Innovation in Firms’ Competitive 
Advantage in Australian Manufacturing and Service Firms, Doctor of Philosophy, Business 
School ;Queensland University Australia, 2014. 

- Anouk Pruijn , The Integration of Corporate Social Responsibility into Business Strategies 
Being profitable whilst doing good , Bachelor Thesis, Faculty of Humanities, Tilburg University, 
holand, 2014. 

- Ben Arfi Wissal, Partage Des Connaissances : Articulation Entre Management De L’innovation 
Et Management Des Connaissances Cas Des Plateformes D’innovation D’un Groupe Leader Du 
Secteur Agroalimentaire En Tunisie, Thèse Doctorats,  Université De Grenoble, France, 2006. 

- Lilian Onong’no Auma, The Role Of Innovation In Building Competitive Advantage In 
Horticultural Processing And Export Companies In Nairobi Kenya, Master Of Business 
Administration (Mba) Degree, School Of Business, University Of Nairobi, Kenya, 2014. 

- Maria Borgeraas Reinlie , Corporate Social Responsibility (CSR) and Innovation : Exploring the 
connection between CSR and innovation - at concept level and through a case study of the Brazilian 
oil and gas company Petrobras, Master thesis at TIK Centre for Technology, innovation and culture, 
University of Oslo, 2017. 
- Nicolas Maranzana, Amélioration De La Performance En Conception Par L’apprentissage En 
Réseau De La Conception Innovante, Thèse Doctorat  En Sciences De L’ingénieur Physics , 
l’Université De Strasbourg, France,2009. 



 قائمة المراجع
 

 
248 

- Romain Lorentz, Formalisation D’un Modèle De Conception Et D’innovation Dans Le Domaine 
Des Bioindustries : Cas Des Particules D’argile. Génie Des Procédés - ENSAM, France, 2014. 

 

  :المقاالت -ج

 

- Amit, R& Shoemaker, ‘Strategic Assets And Organizational Rent’ , Strategic Management 
Journal, Vol. 14, No.1, 1993. 

- Anjana Kak, Sushil,  Sustainable Competitive Advantage with Core Competence : A Review, 
Global Journal of Flexible Systems Management, Vol. 3 , No. 4, 2002. 

- Aviva Geva, Three Models of Corporate Social Responsibility: Interrelationships between 
Theory, Research, and Practice, Business and Society Review,  Volume113, Issue1 , March 2008 . 

- Blok, V., Hoffmans, L., & Wubben, E. F. M. . Stakeholder engagement for responsible 
innovation in the private sector: critical issues and management practices. Journal on Chain and 
Network Science, 15(2), 2015. 

- Boualem.F, Un Etat De La Responsabilité Sociale Des Entreprises Mondialisées Et Politiques 

Publiques En Algérie, Revue D'economie Et De Management , Volume 7, Numéro 1, .2005. 

- Boudjema.R, Violence Du Capitalisme : Développement Durable Et Responsabilité Sociétale Des 

Entreprises, Aclcom Editions, Algerie, 2009. 

- Cătălina Sitnikov, Claudiu Bocean, The Relationship Between Models Of Quality Management 
And Csr, Annals Of The ,Constantin Brâncuşi” University Of Târgu Jiu, Economy Series, Romania, 
Issue 1, Volume I/2015. 

- Darroch, J., Developing A Measure Of Knowledge Management Behaviours And Practices, 
Journal Of Knowledge Management, Vol. 7 N°. 5, 2003. 

- David Foster, Jan Jonker, Towards A Third Generation Of Quality Management : Searching For 
A Theatrical Re- Conceptualization Of Contemporary Organizations Based On The Notions Of 
Stakeholders And Tran…., International Journal Of Quality & Reliability Management, August 
2007. 

- David Servera-Francés & Lidia Piqueras-Tomás ,The Effects Of Corporate Social Responsibility 
On Consumer Loyalty Through Consumer Perceived Value, Economic Research-Ekonomska 
Istrazivanja  , Vol. 32, No, 2019. 

- Emanuele Bacchiega, Luca Lambertini , Andrea Mantovani,  Process and product innovation in a 
vertically differentiated industry, Polo Scientifico Didattico di Rimin, University of Bologna, 
March, 2007.  

- Gary Hamel, Yves L. Doz, And C.K. Prahalad , Collaboratewith Your Competitors Andwin , 
Harvard Business Review ,UK , January–February 1989. 

- Gh. Militaru, S. Ionescu, The Competitive Advantage Of Corporate Social Responsibility, U.P.B. 
Sci. Bull., Series D, Vol. 68, No. 2, Romania, 2006. 

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14678594/2008/113/1
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/576


 قائمة المراجع
 

 
249 

- Grant, R, The Resource-Based Theory Of Competitive Advantage: Implications For Strategy 
Formulation , California Management Review, Vol. 33, No. 3, 1991. 

- Hans-Jürgen August, CSR and Innovation: A Holistic Approach From a Business Perspective, 
article in: Innovation Management and Corporate Social Responsibility Social Responsibility as 
Competitive Advantage, Reinhard Altenburger Editor, CSR, Sustainability, Ethics & Governance 
series, Springer,  Austria, 2018. 

- Hasan Md. Mahmood Ul Haque , Corporate Social Responsibility (CSR) Driven Innovation & 
Opportunities for Sustainable International Business ,International Journal of Business and Social 
Research ,Volume 08, Issue 03, 2018.  

- Herrmann, Kristina K., "Corporate Social Responsibility and Sustainable Development: the 
European Union Initiative as a Case Study", Indiana Journal of Global Legal Studies: Vol. 11: Iss. 
2, Article 6. 2004.  
Ilyes Mancer, L’entreprise Algerienne Et L’innovation : Un Essai D’analyse, Les Cahiers du 
Cread n°98-99 /2011-2012. 

- Ivan Montiel, Javier Delgado, Defining And Measuring Corporate Sustainability : Are We There 
Yet ?, Organization & Environment , 1-27, Sage Publications, 2014. 

- Jean-Michel Sahut And Frédéric Teulon, Introduction To The Special Section Innovation And 
Entrepreneurship, Management International Journal, Volume 21, Number 2, HEC Montréal 
Université Paris Dauphine, Winter 2017. 

- José Milton , Lilian Soares Outtes Wanderley , Carla Pasa Gómez , Strategic Corporate Social 
Responsibility Management for Competitive Advantage , BAR, Curitiba, v. 7, n. 3, art. 5, 2010. 

- Karen L. Janssen, Vera Blazevic, Kristina Lauche, Integrating CSR in Innovation Value 
Networks, article in Innovation Management and Corporate Social Responsibility Series, Department 
Business IMC University of Applied Sciences Krems , springer, Austria, 2018. 

- Kriron, D., Kruschwitz, N., Reeves, M., & Goh, E. The benefits of sustainability-driven 
innovation. MIT Sloan Management Review, 54(2), 2013.  

-Longios Marin, Alicia Rubio, Salvador Ruiz De Maya, Competitiveness As A Strategic Outcome Of 
Corporate Social Responsibility, Corporate Social Responsibility And Environmental Management, 
Wiley Press Room, Issue 6 Volume 19, 2012. 

- MacGregor P S and Fontrodona J. Exporing,  the fit between CSR and Innovation, spain, Center 
for Business in Society, University of Navarra, July 2008. 

- Mark B. Vandenbosch And Charles B. Weinberg , Product And Price Competition In A Two-
Dimensional Vertical Differentiation Model,  Marketing Science Vol. 14, No. 2, 1995 . 

- McWilliams, A., Siegel, D., Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective. 
The Academy of Management Review, Volume 26, Issue 1, 2001 . 

- Mebarki Naceur, Le Developpement Durable En Algerie : Un Etat Des Lieux , Revue Des 
Sciences Economiques Et De Gestion, N°  13, 2013. 

- Naranjo-Valencia, J., Jiménez, D. J., & Sanz-Valle, R., Es La Cultura Organizativa Un 
Determinante De La Innovación En La Empresa? Cuadernos De Economía Y Dirección De La 
Empresa, Espa˜ Na , 15-2012. 



 قائمة المراجع
 

 
250 

- Nobelius, D. Towards the sixth generation of R&D management. International Journal of Product 
Development, 22(5), 2004. 

- Norman.A.Donald , Verganti.R, Verganti, Incremental And Radical Innovation: Desing Research 
Versus Technology And Meaning Change, Design Issues, Volume 30, Number 1 Winter 2014. 

- Olson, Walker, Ruekem, Organizing For Effective New Product Development: The Moderating 
Role Of Produt Innovativeness, Journal Of Marketing, Volume 59 Issue 1, January 1995. 

- Orlitzky M, Does Firm Size Confound The Relationship Between Corporate Social 
Performance and Firm Financial Performance?, Journal of Business Ethics 33,2001. 

 -Ouchalal H, Khelfaoui H, & Ferfera Y, "Situation de la R&D dans l’industrie algérienne. Cas de 

trois entreprises publiques". In IRD. 2005. 

- Paweł Cegliński ,  Anna Wiśniewska , Csr As A Source Of Competitive Advantage: The Case 
Study Of Polpharma Group , Journal Of Corporate Responsibility And Leadership,Volume3 Issue 4.  

- Peppard, J., & Rylander, A., From value chain to value network: Insights for mobile operators. 
European Management Journal Vol. 24, Issue 2, 2006. 

- Percy Marquina Feldman & All, A New Approach For Measuring Corporate Reputation, Rae 
São Paulo, Brazil V. 54  N. 1, Jan-Fev 2014  . 

- Porter, M. E., Kramer, M. R. Creating Shared Value: How to reinvent capitalism – and unleash 
a wave of innovation and growth. Harvard Business Review, January – February 2011. 

- Ramírez, A. M., Morales, V. J. G., & Rojas, R. M., Knowledge Creation, Organizational 
Learning And Their Effects On Organizational Performance. Engineering Economics, 22, Vol 3, 
2011. 

- Raphael Amit, Paul Schoemaker, Strategic Assets and Organizational Rent, Strategic 
Management Journal 14(1) , January 1993. 

- Reinhard Altenburger, Corporate Social Responsibility as a Driver of Innovation Processes, 

article in:  Innovation Management and Corporate Social Responsibility, CSR, Sustainability, Ethics 

& Governance, Springer International Publishing AG, part of Springer Nature, Austria ,2018. 

- Robert C. Padgett1, Rosamaria C. Moura-Leite , Innovation with High Social Benefits and 

Corporate Financial Performance , Journal of Technology Management & Innovation © 

Universidad Alberto Hurtado, Facultad de Economía y Negocios . Journal of Technology Management 

and Innovation 7(4), December 2012. 

- Robert G. Cooper, Scott J. Edgett And Elko J. Kleinschmidt , Portfolio Management: Fondamental 

For New Product Success , Stage-Gate International  and Product Development Institute Inc,  

January 2002. 

- S.J. & Kleinschmidt, E.J, New Product Portfolio Management: Practices And Performance, 
Journal Of Product Innovation Management, 16, 4, July 1999. 

- Sergey Filippov, Herman Mooi, Innovation Project Management: A Research Agenda ,  Journal 
on Innovation and Sustainability. Risus; Vol 1, No 1 , 2010. 

https://www.researchgate.net/profile/Raphael_Amit
https://www.researchgate.net/profile/Paul_Schoemaker
https://www.researchgate.net/journal/0143-2095_Strategic_Management_Journal
https://www.researchgate.net/journal/0143-2095_Strategic_Management_Journal
https://www.researchgate.net/journal/0718-2724_Journal_of_Technology_Management_and_Innovation
https://www.researchgate.net/journal/0718-2724_Journal_of_Technology_Management_and_Innovation


 قائمة المراجع
 

 
251 

- Sergio Andres Pulgarín-Molina, Natalia Alejandra Guerrero, Innovation And Competitive 
Advantage Studies In Colombia: Findings From Organizational Culture And Business Model, 
Dimensión Empresarial, 15(1 ESP), 2017. 

- Si Tahar Amira , Meziaini Yacine , La Gouvernance De L’entreprise Socialement Responsable : 
Cas De La Société Nationale D’électricité Et Du Gaz (Sonelgaz) , Revue Des Economies Nord 
Africaines, Vol 14 / N ° (19) 2018. 

- Urbancová Hana, Competitive Advantage Achievement through Innovation and Knowledge, 
Journal of Competitiveness, Vol. 5, Issue 1, March 2013. 

-Ven van de, B. and Graaand, J.J.,Strategic and moral motivation for corporate social 
responsibility, MPRA Paper No. 20278. 

- Wael Hassan El-Garaihy & All, Measuring The Impact Of Corporate Social Responsibility 
Practices On Competitive Advantage: A Mediation Role Of Reputation And Customer 
Satisfaction , International Journal Of Business And Management Vol. 9, No. 5, 2014. 

- Zhonghua Zhao 1, Fanchen Meng 1, Yin He 2 and Zhouyang Gu, The Influence of Corporate 
Social Responsibility on Competitive Advantage with Multiple Mediations from Social Capital 
and Dynamic Capabilities , Sustainability, 11, 218, 2019. 
 

  :الملتقیات -د

 

- Armand Hatchuel, Pascal Le Masson,Benoit Weil, C-K Theory In Practice: Lessons From 
Industrial Applications, International Design Conference, Ubrovnik,  Croatia, May 18 - 21, 2004. 

- Čedomir Ljubojevic, Gordana Ljubojevic , Nina Maksimovic  ,Social Responsibility And 
Competitive Advantage Of The Companies In Serbia ,Managing Transformation With Creativity 
Proceeding Of 13 Th Management International Conference Budapest, Hungary,22-24 November 
2012. 

- Husted, B. W., Allen, D. B. Toward a model of corporate social strategy formulation. In 
Proceedings of the Social Issues in Management  Division at Academy of Management Conference, 
2001. 

- Miglė Šontaitė-Petkevičienė , CSR Reasons, Practices And Impact To Corporate Reputation , 
20th International Scientific Conference Economics And Management , 2015. 

- Sri Sarjana, Nur Khayati, The Role Of Reputation For Achieving Competitive Advantage, 11th 
International Conference On Business And Management Research(ICBMR), Padjajaran, 2017. 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المراجع
 

 
252 

  التقاریر -ه

 
- Gri Standards , Introduction In GRI Standards: Webinar1 Of The Six Part Gri Standards In 
Practice Series, An Exclusive Program For The Gri Community. 

- Konstantina- Maria Pentaraki , The role of open innovation processes in responsible innovation 
integration for the development of healthier food products, an exploratory researche in the 
European food industry, wagening university & research, 2018. 

- Ministère de l’Industrie et des Mines, Direction Générale de la Veille Stratégique, des Etudes et des 
Systèmes d’Information, Bulletin d’information Statistique de la PME N°35, Edition novembre 2019 

- World Intellectual Property Organization , World Intellectual Property: Brand-Reputation And 
Image In The Global Marketplace, Wipo World, Wipo Economics & Statistics Series, Report 2013. 

  
 

  المواقع االلكترونیة - و

  

http://www.aps.dz/ar/economie/82616-2020-01-21-10-12-17 . 

https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/corporate-social-responsibility_en, 
https://www.iso.org/standard/42546.html . 
https://www.autoalgerie.com/wp/actualite/industrie-automobile/viree-au-sein-de-lusine-iris-tyres/ .  

https://www.echoroukonline.com 

https://www.iso.org/iec27001-information security management.html . 
https://www.iso.org/iso-14001:2015-environmental management system.html . 
https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html . 
https://www.iso.org/standard/42546.html  . 
Https://Www.Researchgate.Net/Publication/323396479_The_Role_Of_Reputation_For_Achieving_C
ompetitive_Advantage . 
https://www.un.org/ar/36188).  
https://www.wipo.int/ipstats/ar/statistics/country_profile/profile.jsp?code=DZ 

www.cevital.com 
www.condor.com 

www.groupe-chiali.com 

www.nci.rouiba.com 
www.globalreporting.org 
 
 

 

 

 

https://libgen.is/search.php?req=World+Intellectual+Property+Organization+%28WIPO%29&column=author
http://www.aps.dz/ar/economie/82616-2020-01-21-10-12-17
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/corporate-social-responsibility_en
https://www.iso.org/standard/42546.html
https://www.autoalgerie.com/wp/actualite/industrie-automobile/viree-au-sein-de-lusine-iris-tyres/
https://www.echoroukonline.com/%D8%B6%D8%AE-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AE%D8%B7/
https://www.iso.org/iec27001-information security management.html
https://www.iso.org/iso-14001:2015-environmental management system.html
https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html
https://www.iso.org/standard/42546.html
https://www.researchgate.net/publication/323396479_The_Role_of_Reputation_For_Achieving_Competitive_Advantage
https://www.researchgate.net/publication/323396479_The_Role_of_Reputation_For_Achieving_Competitive_Advantage
https://www.researchgate.net/publication/323396479_The_Role_of_Reputation_For_Achieving_Competitive_Advantage
https://www.un.org/ar/36188
https://www.wipo.int/ipstats/ar/statistics/country_profile/profile.jsp?code=DZ
http://www.condor.com/
http://www.groupe-chiali.com/


 

 

 

 

 

فهرس 

  الجداول  



 فھرس الجداول
 

 
253 

 

  الرقم

  الصفحة  الجدول

  Mensch )1979(  13" االبتكار" إلىو التحول " االختراع"المدة الفاصلة بین  أمثلة عن  1

  50  نتائج تحدید الفجوات  2

  110  نطاق المسؤولیة االجتماعیة  3

  117  أصحاب المصلحة في السوق  4

 119  أصحاب المصلحة من غیر السوق   5

  159  درجات مقیاس لیكرت الخماسي  6

  159  تقسیم الفئات المتوسط الحسابي ومستوى الموافقة 7

  160  اختبار التوزیع الطبیعي لمحاور الدراسة باالستخدام معامل االلتواء ومعامل التفلطح  8

  164  وأبعاد أداة الدراسةمعامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات وصدق لمحاور  9

  164  معامل ألفا كرونباخ لقیاس الثبات والصدق اإلجمالي ألداة الدراسة 10

  165  معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات محور إدارة االبتكار والدرجة الكلیة  11

  167  معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات محور المسؤولیة المجتمعیة والدرجة الكلیة  12

  168  الدرجة الكلیة معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات محور المیزة التنافسیة و 13

  171  2018-2009تطور إیداع براءات االختراع والنمو االقتصادي في الجزائر للفترة  14

  182  االستمارات الموزعة  15

 183  توزیع المستجوبین حسب متغیر المستوى الوظیفي  16

  184  المستجوبین حسب متغیر المؤهل العلميتوزیع  17

  184  توزیع المستجوبین حسب متغیر سنوات الخبرة 18

  189  في مؤسسات الدراسة" إدارة االبتكار" مستوى تطبیق 19

  191  متسوى تطبیق أبعاد محور المسؤولیة المجتمعیة في مؤسسات الدراسة 20

  192 "للبعد االقتصادي" مستوى تطبیق  21

  194  "االلتزام  االجتماعي"مستوى تطبیق  22

  196  "بعد الحفاظ على البیئة " مستوى تطبیق   23

  198  أبعاد محور المیزة التنافسیة 24

  199  "التكلفة تخفیض " مستوى بعد  25

  201  "تحسین الجودة " مستوى بعد  26



 فھرس الجداول
 

 
254 

  

  202  "سمعة المؤسسة" بعد  مستوى  27

  203  "بعد االستجابة " مستوى  28

  205  )الفرضیة األولى(للعینة الواحدة لمقارنة متوسط اإلجابات مع المتوسط الفرضي ) t(اختبار  29

الفرعیة  الفرضیة( للعینة الواحدة لمقارنة متوسط اإلجابات مع المتوسط الفرضي ) T(راختبا 30

  )الثانیة 

206  

االبتكار في تحسین  إدارةتحلیل التباین لالنحدار للتأكد من صالحیة النموذج الختبار مساهمة  31

  المیزة التنافسیة في المؤسسات محل الدراسة

207  

  208  لفرضیة الفرعیة الثالثةاتحلیل االنحدار الخطي البسیط الختبار  32

  209  "أ"الفرعیة الفرضیة الثالثةتحلیل التباین لالنحدار للتأكد من صالحیة النموذج الختبار  33

  209  "أ" اختبار معنویة ارتباط االنحدار الخطي البسیط الختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة 34

  210  "ب"الفرضیة الفرعیة تحلیل التباین لالنحدار للتأكد من صالحیة النموذج الختبار   35

  211  "ب"اختبار معنویة ارتباط االنحدار الخطي البسیط الختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة   36

  212  الفرضیة الثالثة الفرعیة تحلیل التباین لالنحدار للتأكد من صالحیة النموذج الختبار 37

  212  "ج"الثالثة اختبار معنویة ارتباط االنحدار الخطي البسیط الختبار الفرضیة الفرعیة  38

  213  الفرضیة الرابعةتحلیل التباین لالنحدار للتأكد من صالحیة النموذج الختبار  39

  214  معنویة ارتباط االنحدار الخطي البسیط الختبار الفرضیة الفرعیة الرابعةاختبار  40

  215  "أ"الفرضیة الرابعة تحلیل التباین لالنحدار للتأكد من صالحیة النموذج الختبار  41

  215  "أ"اختبار معنویة ارتباط االنحدار الخطي البسیط الختبار الفرضیة الفرعیة الرابعة   42

 216  "ب"الفرضیة الفرعیة الرابعة    تحلیل التباین لالنحدار للتأكد من صالحیة النموذج الختبار   43

  217  "ب"الفرعیة الرابعة اختبار معنویة ارتباط االنحدار الخطي البسیط الختبار الفرضیة  44

  218  "ج"الفرضیة الفرعیة الرابعة  تحلیل التباین لالنحدار للتأكد من صالحیة النموذج الختبار 45

  218  "ج"اختبار معنویة ارتباط االنحدار الخطي البسیط الختبار الفرضیة الفرعیة الرابعة   46

  220  .المسموح به لمبادئ المسؤولیة المجتمعیةنتائج اختبارات معامالت تضخم التباین والتباین  47

اعتبار المسؤولیة المجتمعیة كمصدر للمیزة نتائج تحلیل االنحدار المتعدد الختبار فرضیة   48

 التنافسیة في المؤسسات محل الدراسة

221  

"أ" نتائج تحلیل االنحدار المتعدد الختبار فرضیة  الفرعیة 49  222  

"ب" االنحدار المتعدد الختبار فرضیة  الفرعیةنتائج تحلیل   50  224  

  225  "ج" نتائج تحلیل االنحدار المتعدد الختبار فرضیة  الفرعیة  51



 فھرس الجداول
 

 
255 

  a( 228(مخرجات مسار 52

  b(  228(مخرجات مسار   53

  ć  229مخرجات مسار  54

  c  230مخرجات مسار 55

  231  التنافسیةاألثر غیر المباشر إلدارة االبتكار على المیزة  56

 



 

 

 

 

 

 

 

فهرس األشكال  



 فھرس األشكال
 

 
256 

  الصفحة  شكلال  الرقم 

  10  "المعرفة والتصمیم"نظریة   1

  14  التفاعل بین أنشطة التطویر وبیئة التصمیم  2

  20  مصادر الفرص  3

  23  متطلبات إدارة االبتكار  4

 ClicK.Innov  25نموذج   5

  27  البحث واالختیار والنشر: الداعمة لالبتكار الدینامیكیةالقدرات   6

  30  دورة حیاة المنتج 7

  34  نموذج دفع العلوم  8

  34  نموذج دفع السوق 9

  35  لعملیة االبتكار ) Rovhforf & Rudelius   )1992نموذج  10

  Kline Rosenberg & (  36 1986(نموذج السلسلة المرتبطة   11

  Aoussat )1990(  38" العملیة العضویة"نموذج    12

  Giget1994(  39(طرف مقترح من  النموذج الماسي لالبتكار 13

  Cantisani 2006)(  40 النموذج الهندسي لالبتكار 14

  41  نموذج االبتكار المغلق 15

 42  نموذج االبتكار المفتوح  16

  45  ردرجة المخاطر التي تحیط بمشاریع االبتكا 17

  C  47نموذج الثالثي  18

  48  مصفوفة المسؤولیة في إدارة المشروع 19

  49  مشروع االبتكار إدارةخطوات  20

  M. Porter 58محددات التنافسیة لـ  21

  Porter  62افسة لـ منى القو نموذج  22

  65  خصائص الموارد  23

  Michael porter  69سلسلة القیمة لـ  24

  73  الحجم منحنى اقتصادیات 25

  74  منحنى التعلم  26

  Porter  80ـ االستراتیجیات التنافسیة ل  27

  82  محركات التكلفة في سلسلة القیمة 28

  98  حلقة القدرات التنظیمیة  29

  114  النموذج الثنائي للمسؤولیة االجتماعیة 30



 فھرس األشكال
 

 
257 

  116  جتمعیةملیة الو للمسؤ الثالث ذج االنم 31

  121  نموذج القاعدة الثالثیة 32

  126  الدور الدفاعي والهجومي للمسؤولیة المجتمعیة 33

للتكامل بین اإلستراتیجیة االجتماعیة وٕاستراتیجیة  Husted & de Jesus Salazar نموذج 34

  األعمال

136  

  147  الدائرة الفاضلة للمسؤولیة المجتمعیة واالبتكار  35

  148  المسؤولیة المجتمعیة كمحرك لعملیة االبتكار  36

  155  الّدراسة نموذج 37

4النموذج " نموذج الوسیط البسیط" اختبار الفرضیة الرئیسیة باالعتماد على مخطط 38  227  

  

  

 



 

 

 

 

فهرس 

  المحتويات  



 فھرس المحتویات
 

 
258 

  الصفحة  ـوىتالمح

  ظ _أ    مقدمة عامة

  القسم النظري

  إدارة االبتكار في المؤسسة: الفصل األول 

  1  :تمـــــهید

  2  البتكارلمدخل : المبحث األول

  2  مفهوم االبتكار :المطلب األول

  7  االبتكار خصائص: المطلب الثاني

  11  االبتكار والمصطلحات ذات الصلة :المطلب الثالث

  17  أساسیات إدارة االبتكار: المبحث الثاني

  17  مهام وأهداف إدارة االبتكار: المطلب األول

  18  مبررات إدارة االبتكار: لمطلب الثانيا

  22   تكـــاربمتطلبات إدارة اال: المطلب الثالث

  33  نماذج االبتكار : لثالثالمبحث ا

  33  النماذج الخطیة لعملیة االبتكار: المطلب األول

  36  من النماذج الخطیة إلى النظریات التكراریة: المطلب الثاني

  41  نموذج االبتكار المفتوح: المطلب الثالث

  43  إدارة محفظة ومشاریع االبتكار: المبحث الرابع

  43  االبتكارمشاریع محفظة : المطلب األول

 46  إدارة مشاریع االبتكار :المطلب الثاني

  55  :الفصل الخالصة

  إدارة االبتكار والمیزة التنافسیة للمؤسسة: الفصل الثاني

  56  :تمهید

  57  مفاهیمي للمیزة التنافسیة مدخل: ولالمبحث األ 

  57  ، خصائصها وأهمیتهاالمیزة التنافسیة التنافسیة،: األول المطلب

  61  المداخل المفسرة لبناء المیزة التنافسیة للمؤسسة :لثانيالمطلب ا

  72  المزایا التنافسیة واستراتیجیات التنافس: المبحث الثاني

  72  ومصادرها أنواع المزایا التنافسیة :األول المطلب

  80  لتنافسالعامة لستراتیجیات إلا: الثاني المطلب



 فھرس المحتویات
 

 
259 

  87  استدامة المیزة التنافسیة: الثالث المطلب

  89  االبتكار والمیزة التنافسیة: الثالث المبحث

  90  تأثیر متبادل: االبتكار والمیزة التنافسیة: األول المطلب

  94  محددات االبتكار لبناء المیزة التنافسیة: الثاني المطلب

  98  االبتكار في حقل التنافسیة حركاتم: الثالث المطلب 

  103  خالصة الفصل

  االبتكار والمسؤولیة المجتمعیة للمؤسسةإدارة : الفصل الثالث

  104  :تمهید

  105   عیةلمجتمالمسؤولیة ااإلطار المفاهیمي :  األولالمبحث 

  105   جتمعیةممفهوم ، خصائص و نطاق المسؤولیة ال: األولالمطلب 

  110   في المبادرات الدولیة المجتمعیةمبادئ المسؤولیة : الثاني المطلب

  113  المجتمعیةنماذج المسؤولیة : الثالثالمطلب 

  121  جتمعیةلمالمعاییر والمواصفات الدولیة لتقییم المسؤولیة ا: الرابع المطلب

  124  المسؤولیة المجتمعیة والمیزة التنافسیة: المبحث الثاني

  124  الهجوم إلىالتحول من الدفاع : المسؤولیة المجتمعیة : األول المطلب

 126  المسؤولیة المجتمعیة والقدرة التنافسیة: الثاني المطلب

 133  المسؤولیة المجتمعیة إستراتیجیة: لثالثا المطلب

 135  العامة للتنافس واالستراتجیاتالمسؤولیة المجتمعیة : المطلب الرابع

 139  إدارة االبتكار من خالل المسؤولیة المجتمعیة: المبحث الثالث 

  139    في عملیات االبتكار المجتمعیةأهمیة المسؤولیة : األول المطلب

  145  عالقة متبادلة: واالبتكار المجتمعیة المسؤولیة: الثاني  المطلب

  150  واالبتكارالمجتمعیة معاییر نظم اإلدارة المتعلقة بالمسؤولیة : الثالثالمطلب 

  153  الفصل خالصة

  القسم التطبیقي

  المنھجي للدراسة المیدانیةاإلطار : الفصل الرابع

:تمهید  154  

خطوات الدراسة المیدانیة :المبحث األول  155  

  155  ، متغیراتها وحدودهانموذج الّدراسة: المطلب األول

أدوات جمع البیانات: الثاني المطلب  156  



 فھرس المحتویات
 

 
260 

  160  وصدق األداة األسالیب اإلحصائیة المستخدمة األدوات و: المبحث الثاني

األسالیب اإلحصائیة المستخدمةاختبار التوزیع الطبیعي و  :األولالمطلب   160  

  163  االستبیان وثبات أداة الظاهري  صدقال :الثاني المطلب 

الدراسةوعینة مجتمع : المبحث الثاني  169  

ةمجتمع الدراسالتعریف ب: األول المطلب  169  

دراسةال عینة:المطلب الثاني  175  

  182  خصائص العینة المستجوبة: الثالث المطلب

  185  الدراسة المیدانیة مجاالت: المطلب الرابع

  186  خالصة الفصل

  عرض وتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة واستعراض أهم النتائج واختبار الفرضیات: الفصل الخامس

  187  :تمهید

  188  تحلیل وتفسیر النتائج المتعلقة بمحاور الدراسة :المبحث األول

عرض وتحلیل إجابات المستجوبین على محور إدارة االبتكار:  المطلب األول  188  

المسؤولیة المجتمعیةعرض وتحلیل إجابات المستجوبین على محور  :المطلب الثاني  191  

  198  عرض وتحلیل إجابات المستجوبین على محور المیزة التنافسیة للمؤسسة: المطلب الثالث

 205  عرض نتائج اختبار الفرضیات :المبحث الثاني 

  205  اختبار الفرضیات الفرعیة: المطلب األول

عرض نتائج اختبار الفرضیة الرئیسیة: المطلب الثاني  226  

مقارنة نتائج الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة: المطلب الثالث  233  

  235  الفصل  خالصة

  236  العامة الخاتمة

  243  قائمة المراجع

  253  فهرس الجداول

  256  فهرس األشكال

  258  فهرس المحتویات

    المالحق

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  المالحق 



 المــــــــــــــالحق
 

 
256 

 قائمة األساتذة المحكمین): 01(الملحق رقم 

  الجامعة  األستاذ

  1جامعة سطیف  العایب عبد الرحمان. أد

  1جامعة سطیف  ریاض العینوس. د

  1جامعة سطیف   كمال محلي. د

  1جامعة سطیف   نویري مجدي. د

  1جامعة سطیف   إیمانغرزولي . د

  1جامعة سطیف   قصاص الطیب. د

   1جامعة سطیف   بوزناشة عالء ادین.أ

   1جامعة سطیف   بلموهوب خدیجة. أ

  1جامعة سطیف   مزروع الطاهر  .أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المــــــــــــــالحق
 

 
257 

 : االستبیان" أداة الدراسة ): 02(الملحق رقم   

  1فيجامعة سط

  التسييرالعلوم االقتصادية، التجارية وعلوم  كلية

  البحثمارة ــــتإس

  

  حتية طيبة وبعد؛

تقوم الباحثة بإعداد حبث علمي للحصول على درجة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية بكلية العلوم االقتصادية 

دور إدارة االبتكار في تحسين الميزة : حتت عنوان  - 1سطيف–والتجارية وعلوم التسيري جلامعة فرحات عباس 

، ويتطلب حتقيق أهداف البحث مجع بيانات عن املعلومات مبادئ المسؤولية المجتمعية التنافسية في ظل 

علما أن املعلومات ستكون موضع سرية . املسؤولية االجتماعية فيها وقدرات االبتكار وتبين عن املؤسسة، العامة

  .ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي فقط

 يوجه هذا االستبيان؟ لمن  

الرئيس المدير العام أو المسؤول األول للمؤسسة، نواب يوجه االستبيان للمسريني يف املؤسسة، وهذا يعين 

اليت تشارك بشكل  الرئيس المدير العام،  نواب المسؤول األول والمدراء المسؤولون عن اإلدارات الوظيفية

والتطوير واإلنتاج واملبيعات والتسويق،  على األخص أقسام البحث ،مباشر يف إدارة نظام االبتكار يف املؤسسة

  .واملوارد البشرية، واالتصاالت وخدمة العمالء واجلودة

 الهدف من االستبيان  

يهدف االستبيان إىل معرفة دور إدارة االبتكار يف حتسني امليزة التنافسية يف ظل احرتام مبادئ املسؤولية ا�تمعية 

تايل، فهو يسمح بتنفيذ اإلجراءات وحتديد الوسائل الالزمة لضمان تطور وبال. يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية

. طويل األجل لنظام االبتكار يف املؤسسة بطريقة تضمن حتسني صور�ا ومسعتها وتزيد من ثقة أصحاب املصلحة

 يؤدي هذا االستبيان إىل تفسريات واضحة وتوصيات تضمن للمؤسسة قدرة أكرب على االبتكار املستدام من

خالل توفري املوارد والقدرات ووضع  االسرتاتيجيات اليت جيب على املؤسسة تصميمها، تطويرها، وتنفيذها من 

  .أجل ضمان إدارة أفضل جلهودها يف تطوير منتجات، عمليات ومفاهيم جتارية جديدة

  

  لتقدير واالحرتاممع خالص الشكر وا                                                                 
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  المعلومات الشخصية: المحور األول

 : المستوى اإلداري .1

  مدير عام                  ، نائب مدير عام                 ،    مساعد مدير عام         

  : أخرى يرجى ذكرها

 .............................   :المؤهل العلمي .2

            ..................................... : عدد سنوات الخبرة   .3

  معلومات عامة عن المؤسسة: المحور الثاني

 : إسم المؤسسة  .4

  مركز                  ،        فرع  .5

 1998...تاريخ التأسيس

 : ملكية المؤسسة .6

  .مؤسسة خاصة                       مؤسسة عمومية                         مؤسسة مختلطة       

 :الهيكل القانوني للمؤسسة .7

  شركة ذات مسامهة       

  شركة ذات مسؤولية حمدودة       

  .مؤسسة فردية ذات مسؤولية حمدودة       

 :قطاع األعمال الذي تنشط فيه المؤسسة .8

  .الزراعة       

  .الصناعة       

  .اخلدمات       

  .التجارة       

  

 : حجم المؤسسة من حيث عدد العمال .9

   صغرية        

  متوسطة       

 

  

  

 

 

x 
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  كبرية         

  ......... :عدد اإلطارات  في المؤسسة   .......  …العدد اإلجمالي لعمال المؤسسة .10

  :.والدولية التي حصلت عليها المؤسسة في مجاالت الجودة، حماية البيئة والخدمات المجتمعيةالشهادات المحلية  .11

............................................................................................................................

..........................................................................................  

  إدارة االبتكار: المحور الثالث

كبرية   كبرية  متوسطة  ضعيفة  ضعيفة جدا  العبارة  الرقم

  جدا

            .توفر اإلدارة خمتلف اإلمكانيات املادية الالزمة للقيام بأنشطة البحث والتطوير 1

            .اإلداريةقامت املؤسسة بتغيريات جذرية يف عمليا�ا  2

            .لدعم أنشطة االبتكار هاحميط على ةعملية االتصال مفتوح املؤسسة توفر  3

            .حترص املؤسسة على توظيف العمال اللذين يتمتعون بقدرات ابتكاريه عالية 4

            .حترص إدارة املؤسسة على اكتساب التكنولوجيا املتطورة باستمرار  5

            .بقضية االبتكار وتوليها أمهية كبرية�تم إدارة املؤسسة   6

            .يسود يف املؤسسة جو عمل يشجع على التحسني واإلبداع 7

            .يتم متكني العمال من التعبري عن أفكارهم واقرتاحا�م باستمرار  8

            .الزبائن باستمرار  حترص إدارة املؤسسة على االستفادة من اقرتاحات  9

املؤسسة على تقدمي التحفيز املادي واملعنوي لألشخاص اللذين حترص إدارة  10

  .يقرتحون عليها حتسينات يف منتجا�ا وخدما�ا

          

            حترص اإلدارة على االستفادة القصوى من املعارف اجلديدة  11

            .يتم تبادل األفكار واملعارف يف املؤسسة بسهولة  12

            .املعرفة اجلديدة باستمرارحترص املؤسسة على توليد   13

            .حترص اإلدارة على تعميم التعلم اجلماعي داخل املؤسسة  14

            .يتم االستفادة القصوى من مهارات العمال وقدرا�م اإلبداعية  15

            .حترص اإلدارة على تنمية معارف العمال وخربا�م باستمرار 16

            .الزبائن مبنتجات وخدمات جديدة باستمرارتعمل املؤسسة على مفاجأة   17

           حترص املؤسسة على تنسيق وتكامل جهود االبتكار  18

           يتم حتديد نقاط قوة وضعف املؤسسة بدقة  19

            متارس املؤسسة اليقظة املستمرة على حميطها ملعرفة الفرص والتهديدات  20

           طويل االجل للمؤسسةيعترب االبتكار عنصر أساسي يف النمو   21

            .يتم معرفة وحتليل خطط املنافسني املتعلقة باالبتكار واالستفادة منها  22

 

  المسؤولية المجتمعية: المحور الرابع

  البعد  االقتصادي 

كبرية   كبرية  متوسطة  ضعيفة  ضعيفة جدا  العبارة  الرقم

  جدا

            .التسويقية بشكل مستمر تركز املؤسسة على زيادة كفاءة وفعالية األنشطة  23

            .تعمل املؤسسة على اكتشاف الفرص الكامنة يف السوق واستغالهلا  24

            .تقدم املؤسسة منتجات وخدمات وفق حاجات ورغبات الزبائن  25

            .حترص املؤسسة على حتسني جودة منتجا�ا وخدما�ا باستمرار  26
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ألنشطة والعمليات داخل ا املستمر يف كليتم الرتكيز على مبدأ التحسني   27

  .املؤسسة

          

            .تسعى املؤسسة إىل ختفيض التكاليف بشكل مستمر  28

            .يتم اكتشاف األخطاء بشكل مبكر داخل املؤسسة  29

 

  البعد االجتماعي

ضعيفة   العبارة  الرقم

  جدا

  كبيرة جدا  كبيرة  متوسطة  ضعيفة

حاجات ورغبات كل األطراف ذات املصلحة تعمل املؤسسة على معرفة  30

  .وتعمل على إشباعها

          

            .تعمل اإلدارة على تنظيم العالقة بني خمتلف األطراف ذات املصلحة  31

            .ظروف العمل يف املؤسسة جيدة  32

تعمل اإلدارة على اختاذ كل اإلجراءات اليت من شأ�ا احلفاظ على صحة   33

  .العمال

          

            .تعمل اإلدارة على احلوار مع خمتلف األطراف ذات املصلحة بشكل مستمر  34

تقوم املؤسسة مببادرات خريية يتم من خالهلا مساعدة الفئات احملرومة من   35

  .ا�تمع

          

            .تساهم املؤسسة يف حتقيق التنمية احمللية يف املنطقة اليت تنشط فيها  36

ليس هلا تأثريات سلبية على وخدمات  جاتتوفري منتتعمل املؤسسة على   37

  .صحة األفراد

          

  

  البعد البيئي

ضعيفة   العبارة  الرقم

  جدا

كبرية   كبرية  متوسطة  ضعيفة

  جدا

            .تعمل اإلدارة على احرتام القوانني واللوائح البيئية  38

            .تعمل املؤسسة على إنتاج منتجات خضراء صديق للبيئة  39

            .تعمل املؤسسة على التقليل من اآلثار السلبية ألنشطتها اإلنتاجية على البيئة  40

            والتكنولوجيات النظيفة تتم مؤسستكم باقتناء أحدث التقنيات  41

            .حترص املؤسسة على جعل التوجه البيئي أمرا مرحبا  42

            .تعمل املؤسسة على القيام مببادرات بيئية باستمرار  43

            .تعترب قضية البيئة واحلفاظ عليها حمور اهتمام كل األطراف داخل املؤسسة  44

  

  الميزة التنافسية للمؤسسة: محور الخامس

ضعيفة   العبارة  الرقم

  جدا

كبرية   كبرية  متوسطة  ضعيفة

  جدا

            .تعمل اإلدارة على االستفادة القصوى من خمتلف املوارد املتاحة للمؤسسة  45

            تبحث املؤسسة عن حتقيق الكفاءة االنتاجية بشكل مستمر  46

            .تعمل املؤسسة على التقليل من التكاليف التشغيلية  بشكل مستمر  47

            متتلك املؤسسة كفاءات ومهارات بشرية يصعب تقليدها من طرف املنافسني  48

            طرف املنافسنيتقدم املؤسسة منتجات ذات خصائص متميزة يصعب تقليدها من   49
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            .تعترب قضايا اجلودة حمور اهتمام كل األطراف داخل املؤسسة  50

            اخلصائص املميزة ملنتجات املؤسسة هلا تأثري قوي على قرار شراء املستهلكني  51

            تستخدم املؤسسة اساليب تسويقة مكثفة لتسليط الضوء على مزايا منتجا�ا  52

            .املؤسسة بصورة ذهنية مميزة مقارنة باملنافسنيتتمتع   53

            .تعمل املؤسسة على حتسني صور�ا املدركة يف السوق الذي تنشط فيه باستمرار  54

            نادرا ما تفقد املؤسسة عمالءها لصاحل مؤسسات أخرى  55

            ألراء و شكاوي الزبائن بسرعة املؤسسة تستجيب   56

            املؤسسة مرونة عالية يف اإلنتاج مبا يتناسب والتطورات اليت حتدث يف السوقمتتلك   57

تتمتع املؤسسة باملرونة اليت تسمح هلا باالستجابة السريعة للفرص والتهديدات   58

  .اخلارجية

          

  

  

  التفلطحمعامل االلتواء ومعامل باختبار التوزیع الطبیعي لمحاور الدراسة نتائج ):03(الملحق رقم 

 

Statistics 

 االبتكار إدارة :محور 

 المسؤولیة :محور

 المجتمعیة

 المیزة :محور

 ككل االستبیان للمؤسسة التنافسیة

N Valid 110 110 110 110 

Missing 0 0 0 0 

Skewness ,439 -,390 -,557 -,117 

Std. Error of Skewness ,230 ,230 ,230 ,230 

Kurtosis -,239 ,088 -,259 -,089 

Std. Error of Kurtosis ,457 ,457 ,457 ,457 

  

  نتائج معامل ألفاكرونباخ ألداة الدراسة ):04(الملحق رقم 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 110 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 110 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 االستبیان ككل 

Reliability Statistics 
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Cronbach's 

Alpha N of Items 

,964 57 

 

  المحور األول 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,956 22 

  البعد االقتصادي 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,804 7 

  البعد االجتماعي 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,788 7 

  البعد البیئي 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,852 7 

  : المحور الثاني

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,887 21 
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  : المحور الثالث

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,935 14 

  بعد تقلیل التكلفة 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,777 3 

  بعد تحسین الجودة 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,834 5 

 سمعة المؤسسة 

  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,761 3 

  بعد االستجابة 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,872 3 
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 نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة األولى  ):05(الملحق رقم 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 04681, 49098, 3,9331 110 االبتكار إدارة :محور

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 1,0258 8403, 93306, 000, 109 19,932 االبتكار إدارة :محور

 

 

 نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة  ):06(الملحق رقم 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 03671, 38502, 4,1455 110 المجتمعیة المسؤولیة :محور

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 1,2182 1,0727 1,14545 000, 109 31,203 المجتمعیة المسؤولیة :محور
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 نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة  ):07(الملحق رقم 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .610a .372 .366 .35555 

a. Predictors: (Constant), االبتكار إدارة :محور 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.071 1 8.071 63.847 .000
b
 

Residual 13.653 108 .126   

Total 21.724 109    

a. Dependent Variable: للمؤسسة التنافسیة المیزة :محور 

b. Predictors: (Constant), االبتكار إدارة :محور 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.261 .273 // 8.295 .000 

 000. 7.990 610. 069. 550. االبتكار إدارة :محور

a. Dependent Variable: للمؤسسة التنافسیة المیزة :محور 

 

 

 

  "أ"نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة   ):08(الملحق رقم 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .561
a
 .315 .309 .36144 

a. Predictors: (Constant), االبتكار إدارة :محور 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.491 1 6.491 49.685 .000
b
 

Residual 14.109 108 .131   

Total 20.600 109    

a. Dependent Variable: الجودة تحسین بعد 

b. Predictors: (Constant), االبتكار إدارة :محور 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.624 .277  9.471 .000 

 000. 7.049 561. 070. 493. االبتكار إدارة :محور

a. Dependent Variable: الجودة تحسین بعد 

  

 "ب"نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة   ):09(الملحق رقم 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .481
a
 .231 .224 .39860 

a. Predictors: (Constant), االبتكار إدارة :محور 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.169 1 5.169 32.533 .000
b
 

Residual 17.159 108 .159   

Total 22.328 109    

a. Dependent Variable: التكالیف تقلیل بعد 

b. Predictors: (Constant), االبتكار إدارة :محور 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.892 .306          // 9.465 .000 

 000. 5.704 481. 077. 440. االبتكار إدارة :محور

a. Dependent Variable: التكالیف تقلیل بعد 

b.  
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 "ج"نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة   ):10(الملحق رقم 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .579
a
 .335 .329 .55660 

a. Predictors: (Constant), االبتكار إدارة :محور 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16.873 1 16.873 54.463 .000
b
 

Residual 33.459 108 .310   

Total 50.332 109    

a. Dependent Variable: االستجابة بعد 

b. Predictors: (Constant), االبتكار إدارة :محور 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .873 .427  2.046 .043 

 000. 7.380 579. 108. 795. االبتكار إدارة :محور

a. Dependent Variable: االستجابة بعد 

  

 نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الرابعة  ):11(الملحق رقم 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .605
a
 .366 .360 .30809 

a. Predictors: (Constant), االبتكار إدارة :محور 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.907 1 5.907 62.228 .000
b
 

Residual 10.251 108 .095   

Total 16.158 109    

a. Dependent Variable: المجتمعیة المسؤولیة :محور 

b. Predictors: (Constant), االبتكار إدارة :محور 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.297 .236  9.726 .000 

 000. 7.888 605. 060. 470. االبتكار إدارة :محور

a. Dependent Variable: المجتمعیة المسؤولیة :محور 

 

 "أ"نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الرابعة  ):12(الملحق رقم 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .550
a
 .303 .296 .32318 

a. Predictors: (Constant), االبتكار إدارة :محور 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.901 1 4.901 46.927 .000
b
 

Residual 11.280 108 .104   

Total 16.181 109    

a. Dependent Variable: االقتصادي البعد 

b. Predictors: (Constant), االبتكار إدارة :محور 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.695 .248  10.880 .000 

 000. 6.850 550. 063. 428. االبتكار إدارة :محور

a. Dependent Variable: االقتصادي البعد 
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 "ب"نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الرابعة  ):13(الملحق رقم 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .678
a
 .460 .455 .30770 

a. Predictors: (Constant), االبتكار إدارة :محور 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.711 1 8.711 92.003 .000
b
 

Residual 10.225 108 .095   

Total 18.936 109    

a. Dependent Variable: االجتماعي البعد 

b. Predictors: (Constant), االبتكار إدارة :محور 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.721 .236  7.299 .000 

 000. 9.592 678. 060. 571. االبتكار إدارة :محور

a. Dependent Variable: االجتماعي البعد 

  

 "ج"نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الرابعة  ):14(الملحق رقم 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .327
a
 .107 .099 .59062 

a. Predictors: (Constant), االبتكار إدارة :محور 
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ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.519 1 4.519 12.955 .000
b
 

Residual 37.674 108 .349   

Total 42.193 109    

a. Dependent Variable: البیئي البعد 

b. Predictors: (Constant), االبتكار إدارة :محور 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.474 .453  5.465 .000 

 000. 3.599 327. 114. 411. االبتكار إدارة :محور

a. Dependent Variable: البیئي البعد 

  

 .المجتمعیة این المسموح به ألبعاد المسؤولیةنتائج اختبارات معامالت تضخم والتب):15الملحق رقم 

 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 1.784 561. االقتصادي البعد 1

 1.365 732. االجتماعي البعد

 1.507 663. البیئي البعد

a. Dependent Variable: للمؤسسة التنافسیة المیزة :محور 

 

 نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الخامسة  ):16(الملحق رقم 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .747 .558 .546 .30097 

a. Predictors: (Constant), االقتصادي البعد ,االجتماعي البعد ,البیئي البعد 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12,122 3 4,041 44,608 ,000
b
 

Residual 9,602 106 ,091   

Total 21,724 109    

a. Dependent Variable: للمؤسسة التنافسیة المیزة :محور 

b. Predictors: (Constant), االقتصادي البعد ,االجتماعي البعد ,البیئي البعد 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,741 ,352  2,107 ,037 

 000, 4,900 423, 100, 490, االقتصادي البعد

 087, 1,725 130, 081, 139, االجتماعي البعد

 000, 4,225 335, 057, 240, البیئي البعد

a. Dependent Variable: للمؤسسة التنافسیة المیزة :محور 

b.  

 "أ"نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الخامسة  ):17(الملحق رقم 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,648
a
 ,420 ,403 ,34965 

a. Predictors: (Constant), االقتصادي البعد ,االجتماعي البعد ,البیئي البعد 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9,369 3 3,123 25,544 ,000
b
 

Residual 12,959 106 ,122   

Total 22,328 109    

a. Dependent Variable: التكالیف تقلیل بعد 

b. Predictors: (Constant), االقتصادي البعد ,االجتماعي البعد ,البیئي البعد 

 

 

 

 

 

 



 المــــــــــــــالحق
 

 
272 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,311 ,409  3,209 ,002 

 000, 4,506 445, 116, 523, االقتصادي البعد

 338, 962, 083, 094, 090, االجتماعي البعد

 016, 2,446 222, 066, 162, البیئي البعد

a. Dependent Variable: التكالیف تقلیل بعد 

 

  " ب"نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الخامسة  ):18(الملحق رقم 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,718
a
 ,516 ,502 ,30666 

a. Predictors: (Constant), االقتصادي البعد ,االجتماعي البعد ,البیئي البعد 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10,631 3 3,544 37,683 ,000
b
 

Residual 9,968 106 ,094   

Total 20,600 109    

a. Dependent Variable: الجودة تحسین بعد 

b. Predictors: (Constant), االقتصادي البعد ,االجتماعي البعد ,البیئي البعد 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,096 ,358  3,060 ,003 

 000, 5,128 463, 102, 522, االقتصادي البعد

 277, 1,092 086, 082, 090, االجتماعي البعد

 001, 3,467 288, 058, 201, البیئي البعد

a. Dependent Variable: الجودة تحسین بعد 
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  "ج"نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الخامسة  ):19(الملحق رقم 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,656
a
 ,431 ,415 ,35557 

a. Predictors: (Constant), االقتصادي البعد ,االجتماعي البعد ,البیئي البعد 

 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10,137 3 3,379 26,727 ,000
b
 

Residual 13,402 106 ,126   

Total 23,539 109    

a. Dependent Variable: المؤسسة سمعة بعد 

b. Predictors: (Constant), االقتصادي البعد ,االجتماعي البعد ,البیئي البعد 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,081 ,415  2,602 ,011 

 000, 4,057 397, 118, 479, االقتصادي البعد

 376, 889, 076, 095, 085, االجتماعي البعد

 001, 3,261 293, 067, 219, البیئي البعد

a. Dependent Variable: المؤسسة سمعة بعد 
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  نتائج اختبار الفرضیة الرئیسیة  ):20(الملحق رقم 

Run MATRIX procedure: 
 
**************** PROCESS Procedure for SPSS Version 3.4.1 **************** 
 
Written by Andrew F. Hayes, Ph.D.       www.afhayes.com 
Documentation available in Hayes (2018). www.guilford.com/p/hayes3 
 
************************************************************************** 
Model  : 4 
Y  : Y 
X  : x 
M  : M 
 
Sample 
Size:  110 
************************************************************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

M 

Model Summary 
R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 
 

.6046      .3656      .0949    62.2278     1.0000   108.0000      .0000 

Model 

coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     2.2970      .2362     9.7262      .0000     1.8288     2.7651 

x             .4702      .0596     7.8885      .0000      .3521      .5884 

 

************************************************************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

Y 

Model Summary 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

.7614      .5797      .0853    73.7828     2.0000   107.0000      .0000 

 

Model 
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coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant      .7351      .3067     2.3969      .0183      .1271     1.3431 

x             .2374      .0710     3.3453      .0011      .0967      .3780 

M             .6641      .0912     7.2791      .0000      .4833      .8450 

 

**************************  EFFECT MODEL  **************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

Y 

Model Summary 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

.6095      .3715      .1264    63.8474     1.0000   108.0000      .0000 

Model 

coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     2.2606      .2725     8.2946      .0000     1.7204     2.8008 

x             .5497      .0688     7.9905      .0000      .4133      .6860 

 

**************, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS OF X ON Y ************** 

Total effect of X on Y 

Effect         se          t          p       LLCI       ULCI       c_ps       c_cs 

.5497      .0688     7.9905      .0000      .4133      .6860     1.2312      .6095 

Direct effect of X on Y 

Effect         se          t          p       LLCI       ULCI      c'_ps      c' _cs 

.2374      .0710     3.3453      .0011      .0967      .3780      .5317      .2632 

Indirect effect(s) of X on Y: 

Effect     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

M      .3123      .0571      .2036      .4308 

Partially standardized indirect effect(s) of X on Y: 

Effect     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

M      .6995      .1052      .4945      .9141 

Completely standardized indirect effect(s) of X on Y: 
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Effect     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

M      .3463      .0540      .2389      .4525 

*********************** ANALYSIS NOTES AND ERRORS 
************************ 

Level of confidence for all confidence intervals in output: 

95.0000 

Number of bootstrap samples for percentile bootstrap confidence intervals: 

5000 

------ END MATRIX ----- 

 



   :الملخص

  دارة االبتكار على المیزة التنافسیة في ظل احترام مبادئ المسؤولیة المجتمعیةإدور وتأثیر  إبرازهدفت الدراسة إلى 

المستمر االبتكار من خالل التحسین  وتتبنى ،المؤسسات االقتصادیة الجزائریة التي تنشط في بیئات تنافسیة ضفي بع

 في من فئة اإلشراف قصدیةمستجوب كعینة  110تم اختیار .مبادئ المسؤولیة المجتمعیةأهم   وتحترم ،لتشكیلة منتجاتها

 المیزة التنافسیةعلى  إلدارة االبتكارجابي یإتأثیر وجود  نتائج الأظهرت . وٕاجراء مقابالت مع البعض منهمهذه المؤسسات 

   .إلدارة االبتكار على المیزة التنافسیة ر المباشر تأثیأكبر من  الوساطة المسؤولیة المجتمعیة في ظل 

خاصة  عیةجتملمهتمام بمختلف أبعاد المسؤولیة ااال زیادة ،بما في ذلك قدمت الدراسة عدًدا من التوصیات ،خیرفي األ

البیئي األداء  اإلفصاح عنكذلك و  ،نعكس على الربحیة والمیزة التنافسیةتل رودمجها في أنشطة االبتكا ،جتماعيالبعد اال

 .ن من سمعة المؤسسةحسّ یو  زید من والء العمالءی واالجتماعي الذي

  .إدارة االبتكار، المسؤولیة المجتمعیة ، المیزة التنافسیة :الكلمات المفتاحیة

 

Abstract 

The study aims to identify the role as well as the impact of innovation management on the 

competitive advantage in light of social responsibility principles, in a sample of Algerian 

economic enterprises operate in a competitive environment and adopt innovation through 

continuous improvement of their product lines, and respect the most important principles of 

social responsibility. 110 respondents were selected as an intentional sample from the 

supervision level in these enterprises and some of them were interviewed.  The results, 

revealed that there is a positive impact of innovation management on the competitive 

advantage under the mediation of social responsibility; this impact greater than the direct 

effect of innovation management on competitive advantage. 

Finally, the study provided a number of recommendations can be presented as follows:  

To increase the attention about the various dimensions of social responsibility especially the 

social dimension, and to integrate them into innovation activities in order to be reflected on 

profitability and competitive advantage lastly, to disclosure of environmental and social 

performance that increases customer loyalty and improves the corporate reputation. 

Key words: innovation management, social responsibility, competitive advantage. 


