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التعريف بالمجلة:
مجمة العموم االقتصادية وادارة األعمال ،يجهح عهًٍح َصف سُىٌح يذكًح ،تستهذف انثادثٍٍ انجايعٍٍٍ
وانًختصٍٍ انًًارسٍٍ.
تهتى انًجهح تُشز انًقاالخ األكادًٌٍح وتعُى أٌضا تُشز يقاالخ انًختصٍٍ فً يجال انعهىو االقتصادٌح
وانتجارٌح وانًذاسثٍح وعهىو انتسٍٍز.
تضى انًجهح نجُح قزاءج عانًٍح يشكهح يٍ أساتذج جايعٍٍٍ ويختصٍٍ فً االقتصاد وإدارج األعًال يٍ
يختهف انجايعاخ .وٌعًم هؤالء عهى انًساهًح تخثزتهى انعًٍقح فً انًجهح يٍ خالل يزاجعح انًقاالخ
انًقذيح نهُشز وتقىًٌها ،وتقذٌى انُصائخ نهجُح انتذزٌز ،هذا إنى جاَة انًساهًح تأتذاثهى ودراساتهى فً
انًجهح .كًا تطًخ نجُح تذزٌز انًجهح نهىصىل إنى يستىٌاخ عانٍح يٍ انجىدج فً انثذث انعهًً.

قواعد النشر
التحكيم
ترسل جميع البحوث المقدمة لمنشر إلى متخصصين لتحكيميا حسب األصول العممية .يمقى البحث القبول النيائي بعد أن
يجري المؤلف التعديالت التي يطمبيا المحكمون .وعمى الرغم من ذلك ،فإن الباحثين مسؤولين عن محتويات أبحاثيم وتعبر
البحوث المنشورة عن وجية نظر كاتبييا وليس عن وجية نظر المجمة ،وال تكون ىيئة تحرير المجمة مسؤولة عنيا .كما أن كافة
البحوث المرسمة إلى المجمة تخضع إلى فحص أولي من قبل ىيئة التحرير لتقرير أىميتيا لمتحكيم والتزاميا بقواعد النشر ،ويحق ليا
أن تعتذر عن قبول البحث دون إبداء األسباب.
شروط ومتطمبات النشر
 .1تنشر المجمة البحوث العممية األصيمة في مجال العموم االقتصادية وادارة األعمال.
 .2أن يتعيد الباحث بأن ال يكون البحث قد سبق نشره أو سبق تقديمو لمنشر في مجمة أخرى.
 .3أال يكون البحث جزء من كتاب منشور.
ترد البحوث التي تصل إلى ىيئة تحرير المجمة سواء نشرت أم لم تنشر.
 .4ال ّ
 .5يجب أن يتضمن البحث بين ( )6566-6666كممة في مكتوبة في صفحات الصنف العادي ).(A4
 .6أن يرد عنوان البحث وممخص البحث بالمغتين العربية واالنجميزية في صفحة واحدة في حدود ( )166كممة لكل ممخص ،وأن
يتضمن البحث الكممات الدالة.
 .7أن يذكر اسم المؤلف ودرجتو العممية ،والمؤسسة التي ينتمي إلييا ،وبريده االلكتروني ورقم ىاتفو (لالتصال بو عند الضرورة)
بعد عنوان البحث.
 .8أن تقدم البحوث العربية مطبوعة بخط ) (Simplified Arabicحجم ( )12والبحوث باإلنجميزية أو الفرنسية بخط Times
)  ( New Romanحجم (.)12
 .9إن سياسة المجمة تستوجب ( بقدر اإلمكان ) أن يتكون البحث من األجزاء التالية:
 المقدمة. مشكمة البحث. األىداف. األىمية. المنيجية. عرض النتائج. مناقشة النتائج. الخاتمة والتوصيات. .16تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية والجداول في متن البحث ،وترقم ترقيماً متسمسالً ،وتكتب عناوينيا أعالىا والمصدر
والمالحظات التوضيحية أسفميا.
 .11أن تذكر اليوامش آخر الصفحة عند الضرورة.
المعدلة
 .12ال تنشر المجمة أدوات البحث والقياس ولكن يجب تضمينيا عند التقديم إلطالع المحكمين عمييا وتحذف في النسخة
ّ
عند القبول وال يشار إلييا في متن البحث ألن المجمة سوف تقوم بحذف األدوات عند طباعة المجمة.
 .13التوثيق :يراعى في أسموب توثيق المراجع داخل النص نظام ).(APA) (American Psychological Association
 يشار إلى المراجع في المتن باسم المؤلف وسنة النشر بين قوسين مثل (فالحي.)2616 ، إذا استشيد بمؤلف أو مرجع أو أشير إلييما في بداية فقرة أو جممة ،فيكتب اسم المؤلف وتتبعو السنة بين قوسين مثل:جودة (.)2668

 يشار إلى الصفحات في حالة االقتباس فقط ،مثل( :واعر وبن سالم ،)7 :2612 ،يحياوي (.)24-16 :2669 تذكر قائمة المصادر والمراجع مرتبة ترتيباً ىجائياً حسب اسم الشيرة ووفق نظام ) (APAفي آخر البحث .مثال: كتاب :أوكيل ،م .سعيد .)2611( .االبتكار التكنولوجي لتعزيز النمو والتنافسية ،الرياض ،دار العبيكان.
 بحث منشور في دورية عممية :لحول ،سامية وآخرون .)2615( .أثر جودة خدمات التعميم الجامعي عمى
تحقيق رضا الطالب دراسة حالة كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة باتنة – الجزائر ،المجمة
العربية لضمان جودة التعميم الجامعي ،جامعة العموم والتكنولوجيا اليمنية.122 -95 ، )22( 8 ،
 بحث في أعمال مؤتمر :مقري ،زكية .)2611( .التسويق األخضر في مواجية ظاىرة الغسل األخضر :مقاربة
لتنبني التوجو البيئي .ورقة عمل مقدمة إلى الممتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز لممنظمات والحكومات،
جامعة ورقمة (الجزائر) ،يومي  23-22نوفمبر.
 رسالة ماجستير أو دكتوراه :يحياوي ،نعيمة ( .)2669أدوات مراقبة التسيير بين النظرية والتطبيق  -دراسة
حالة قطاع صناعة الحميب .رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة باتنة ،الجزائر.
األشياء المطموب تسميميا
 أن يقدم المؤلف نسخة إلكترونيو من البحث مكتوبة عمى برنامج. Microsoft Word For Windows.
 أن يرفق الباحث سيرتو الذاتية متضمنة اسمو بالمغتين العربية واألجنبية ،وعنوان عممو الحالي ،ورتبتو العممية وأىم
أبحاثو.
 تعيد.
يرجى إرسال البحث عبر البريد االلكتروني:

joecma.batna1@gmail.com
أو عمى العنوان التالي:

مجمة العموم االقتصادية وادارة األعمال
 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير – جامعة باتنة ، 1باتنة  ،05000الجزائر.

افتتاحية العدد1
الحمد هلل وحده والصالة والسالم عمى من ال نبي بعده ،أما بعد:

أييا القارئ الكريم:

يسررر أس ررة كميررة العمرروم االقتصررادية والتجاريررة وعمرروم التسرريير بجامعررة باتنررة 1بررالجزائر أن تقرردم لررك العرردد

األول من "مجمة العموم االقتصادية وادارة األعمال" ،كأولى ثمراتيا العممية وأن تكون ممموسة ال موصوفة ،لتفتح
آفاق ررا واس ررعة لمبح ررث العمم رري ف رري مج رراالت لي ررا أىميتي ررا البالغ ررة ف رري تنمي ررة وتعزي ررز دورى ررا التنم رروي ف رري المج ررال
االقتصادي ،والتي نأمل منيا أن تكون بمثابة لبنة في جدار الصرح المعرفي وواجية عممية لمكمية واحدى قنواتيرا
البحثية ،ومرجعا ميما لكل باحث وميتم بالشأن االقتصادي.

وقناعتنررا ال ارسررخة بررأن النشررر العممرري ىررو قنرراة االتصررال الرئيسررية بررين أصررحاب المقرراالت مررن األسرراتذة

الباحثين االكادميين ،المينيين ،أصحاب الشأن االقتصرادي والمترابعين لممسرتجدات والتطرورات النظريرة والتطبيقيرة
لمختم ررف موض رروعات عم ررم االقتص رراد والقر رراء ،إذ يكتس رري النش ررر أىمي ررة كبير ررة باعتب ررار أن البح ررث العمم رري ظ رراىرة
اجتماعيررة ال يتحقررق مقصرردىا فرري زيررادة التقرردم المعرفرري وتحسررين الممارسررات إال بنش رره ،وأداة الختبررار مرردى قرروة
الفكرة وجديتيا في معالجة المشكمة بأسموب منيجي ومساىمة في اثراء المناقشات التي تعد صميم عمل البراحثين

ومؤشر ألدائيم وجوىر تطوير األفكار واالبداع.

ثقتنا كبيرة في تمقي مالحظات القراء الميتمين بما تنشره المجمة واثرائيا بمقترحاتيم دعما الستمرارىا .

واهلل تعالى نسأل أن يوفقنا لتحقيق أىداف المجمة ورسالتيا في تنتمية الموارد البشرية وتطوير األداء وتحسينو.
ىيئة التحرير
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االستثمار في قطاع الطاقات المتجددة ودوره في تحقيق التنمية المحمية المستدامة
"االقتصاد الجزائري نموذجا"

Investissement dans le secteur des énergies renouvelables et son rôle dans la réalisation du
développement local durable.
""L'économie algérienne comme modèle
د .نسيم ػػة سابػؽ

أ .د .عالوة خموط

أستاذ ،مخبر الد ارسػات االقتصػادية لمصناعػة

باحثة ،مخبر الد ارسػات االقتصػادية لمصناعػة

وعموـ التسيير-جامعة باتنة  ،1الجزائر

وعموـ التسيير-جامعة باتنة  ،1الجزائر

المحميػة كمية العموـ االقتصادية والتجارية

المحميػة كمية العموـ االقتصادية والتجارية

nassimasabeg@gmail.com

allaouakhallout@gmail.com

ملخص:
تي ػػدؼ الد ارس ػػة الػ ػ تس ػػميط الع ػػور عمػ ػ دور االس ػػتثمار ا ػػد قط ػػاع الطاق ػػات المتج ػػددة ك لي ػػة لتحقي ػػؽ التنمي ػػة االقتص ػػادية
المستدامة ،مع أخذ االقتصاد الجزائري أنموذجا .انطمقت الدراسة مف مدى إحالؿ الطاقة المتجددة كبديؿ تنمػوي لمطاقػات الزائمػة اػد
الج ازئػػر ،واب ػراز مختمػػؼ إيجابي ػػات وسػػمبيات انتػػاج الطاقػػة الكربائي ػػة بالطاقػػة المتجػػددة مػػف جي ػػة ،وعػػرض م ازيػػا وعيػػوب الطاق ػػات
المتج ػػددة باعتبارى ػػا ب ػػديؿ تنم ػػوي م ػػف جي ػػة أخ ػػرى .كم ػػا سػ ػتقوـ الد ارس ػػة أيع ػػا بالق ػػار الع ػػور عمػ ػ م ي ػػوـ أىمي ػػة واى ػػداؼ التنمي ػػة
المسػػتدامة ،وتبيػػاف أف االسػػتثمار اػػد قطػػاع الطاقػػات المتجػػددة اػػد الج ازئػػر مػػف ػػمنو أف يحقػػؽ التنميػػة المسػػتدامة مػػف خػػالؿ ثالثػػة
مداخؿ أساسية ،أوليا نقؿ التكنولوجيا وتكويف الخبرات المحميػة ،وثانييػا اسػتحداث الوظػائؼ الخعػرار والقعػار عمػ ال قػر ،وثالثيػا
تعزيز ال ػرص التصػديرية لمطاقػات النظي ػة .وأخيػ ار سػوؼ يعػرض البحػث مختمػؼ االاػاؽ المسػتقبمية لمطاقػات المتجػددة اػد الج ازئػر،
ليختتـ بتوصيات ونتائج ىامة مف خالؿ اقتراح البديؿ لمصادر التنمية القائمة عم أساس الطاقات الزائمة.
الكممات المفتاحية :الطاقات المتجددة ،الطاقات التقميدية ،التنمية االقتصادية المستدامة ،الجزائر.
Abstract:
L'étude vise à mettre en évidence le rôle de l'investissement dans le secteur des énergies
renouvelables en tant que mécanisme de développement économique durable en Algérie, Où il a
commencé l'étude de l'instauration d'énergies renouvelables en remplacement de développement
énergies défunte en Algérie, et montrer que l'investissement dans le secteur des énergies
renouvelables en Algérie permettrait d'atteindre le développement durable par le biais de trois
entrées de base. Premièrement, le transfert de technologie et la formation de compétences locales,
en second lieu, la mise en place de postes verte et l'élimination de la pauvreté, troisièmement
renforcer les possibilités d'exportation énergies non polluantes. Enfin sera saisie de recherche
différentes perspectives sur les énergies renouvelables en Algérie, et Il se termine par des
recommandations et des conclusions importantes par la proposition de remplacement des sources de
développement fondés sur les énergies défunte.
Keywords: les énergies renouvelables, les énergies traditionnelles, le développement économique
durable, l’Algérie.
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المقدمة:

لعؿ مف أىـ الدراسات الحديثة التد أولت ليا االقتصاديات العالمية جانبا ميما مف جوانبيا ،تتعمؽ ب كرة البديؿ التنموي لمطاقات
التقميدية الذي سيحؿ محميا لتمويؿ التنمية ،ونخص بالذكر الطاقات المتجددة ،لما ليا مف دور حعيت بو اد مجاؿ السياسة
الطاقوية وخاصة اد الجزائر ،مف خالؿ االستثمارات المخصصة مف طرؼ الميزانية العامة لمدولة لمنيوض بيذا القطاع التنموي
المتجدد مستقبال ،مف أجؿ تحقيؽ التوازف االقتصادي واالجتماعد بيف مختمؼ المناطؽ ،وبالتالد احداث تنمية مستدامة.

أصبحت الطاقات المتجددة أحد أىـ مصادر الطاقة خارج الطاقة التقميدية ،وأعحت حاجة ممحة ومطمب تنمو يداع العديد
مف الدوؿ إل العمؿ عم تطوير ىذا القطاع بمختمؼ مصادره المتعددة ،وتعد الجزائر واحدة مف بيف الدوؿ التد جعمت الطاقات
المتجددة اد السنوات األخيرة تمخذ أولوية إستراتيجية اد سياساتيا الطاقوية.
ولعؿ اإلطار العاـ لمبحث اد المجاؿ الطاقوي يتجو نحو إمكانيات توظيؼ الطاقات المتجددة والتقميص التدريجد
لأل كاؿ الكالسيكية والتقميدية لمطاقة ومحاولة إيجاد التكنولوجيات والتقنيات التد تسيؿ وتبسط استخداـ ىذا البديؿ ك لية لتحقيؽ
التنمية المستدامة اد الجزائر.
وانطالقا مف ىذه الحقائؽ تمتد ىذه الورقة البحثية لتبرز أىمية ربط موعوع الطاقات المتجددة بمستقبؿ التنمية
االقتصادية المستدامة اد الجزائر ،والذي يتجسد اد إ كالية البحث التد يمكف صياغتيا كما يمد:
مشكمة الدراسة:
إل أي مدى يمكف لالستثمار اد قطاع الطاقات المتجددة أف يساىـ اد تحقيؽ التنمية المستدامة اد الجزائر؟
لمعالجة وتحميؿ ىذه الم كمة ،وبغية الوصوؿ إل معراة دور االستثمار اد مجاؿ الطاقة المتجددة اد تحقيؽ التنمية
المستدامة اد الجزائر ،نطرح األسئمة ال رعية التالية:
 كيؼ يساىـ قطاع الطاقات المتجددة كبديؿ استراتيجد لممحروقات اد تنويع االقتصاد الجزائري؟ ىؿ تعتبر م اريع الطاقات المتجددة البديؿ األنجع اقتصاديا لمطاقات التقميدية حاليا؟ ماىو دور أن طة وتطبيقات الطاقات المتجددة اد تحقيؽ المكاسب االقتصادية ،ونقؿ التكنولوجيا ،وخمؽ ارص العمؿ؟منهجية الدراسة:
لالجابة عم م كمة الدراسة تـ االعتماد عم المنيج الوص د ،مف خالؿ التعرض ال أىمية الطاقات المتجددة كبديؿ
تنموي لمطاقات الزائمة اد الجزائر ،ودور االستثمار اد الطاقات المتجددة اد تحقيؽ التنمية المستدامة اد الجزائر ،مع تقديـ
لمختمؼ األااؽ المستقبمية لمطاقة المتجددة اد الجزائر ،وىذا باالعتماد عم مختمؼ الكتب والمراجع والرسائؿ واألطروحات
الجامعية ،والمجالت السياسية واالقتصادية .كما سيتـ االطالع عم مختمؼ البيانات واالحصائيات الصادرة مف مختمؼ الجيات
الرسمية.
أهمية الدراسة:
تظير أىمية ىذه الدراسة اد محاولتو ااالجابة عم اال كالية المطروحة أعاله ،والتد جارت لتمقد العور عم دور
أن طة وتطبيقات الطاقات المتجددة بما يتوااؽ وأىداؼ التنمية المستدامة.
كما تبرز أىمية الدراسة اد تبياف المزايا والعيوب األساسية لمطاقات المتجددة اد كونيا مصادر لمطاقة ال تنعب.
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أهداف الدراسة:
يتمثؿ اليدؼ الرئيسد لمدراسة اد استخالص الدور الذي أصبح يمعبو االستثمار اد مجاؿ الطاقات المتجددة ايداع عجمة
التنمية المستدامة بالنسبة لالقتصاد الجزائري ،وليذا سوؼ يتـ تغطية ىذه الدراسة مف خالؿ المحاور التالية:
 المحوراألوؿ :إحالؿ الطاقات المتجددة كبديؿ تنموي لمطاقات الزائمة اد الجزائر؛ المحور الثاند :التنمية المستدامة :م يوـ أىمية وأىداؼ؛ المحور الثالث :دور االستثمار اد الطاقات المتجددة اد تحقيؽ التنمية المستدامة اد الجزائر؛ المحور الرابع :األااؽ المستقبمية لمطاقة المتجددة اد الجزائر. .1إحالل الطاقات المتجددة كبديل تنموي لمطاقات الزائمة
ال يخ أف الطاقة المتجددة ىد تمؾ الطاقة المتولدة عف مصادر طبيعية متجددة "غير ناعبة") ال ريؼ.)22 :2007 ،
وىد بذلؾ عكس الطاقات غير المتجددة التد تمثؿ مخزونا قابال لمن اذ ) .(Renewable Energy, 2001 :01وتعتبر الطاقات
المتجددة األكثر نموا مقارنة بباقد اليات انتاج الطاقة الكيربائية ،حيث تـ توقع ارت اع حصتيا مف اإلنتاج العالمد لمطاقة مف
 %21اد  2010إل  %25اد  .2040وتبق الطاقة الكيرومائية اد الصدارة ب ػ %80مف اجمالد ماينتج مف طاقة كيربائية
المنتجة بالطاقة البديمة ).)The Economic Benefits, 1997 : 10
ويبيف الجدوؿ التالد حجـ انتاج الطاقة الكيربائية بالطاقات البديمة (.)2040-2010
جدول رقم ( :)11حجم انتاج الطاقة الكهربائية بالطاقات البديمة (.)0101-0111
انسُىاخ
0202
0204
0202
0222
0242

انطاقح انكهزويائُح
20420
20824
40440
400..
60020

انزَاح
240
.6.
00026
00444
00825

انطاقح انشًسُح
انطاقح انحزارَح األرػُح
24
66
04.
000
042
022
20.
0.0
440
002
المصدر( :حميدي)06 :2014 ،

وحدة القياس :ميغا واط

ؽاقاخ أخزي
220
40.
445
.05
848

ويمكف ايما يمد حصر أبرز إيجابيات انتاج الطاقة الكيربائية بالطاقات المتجددة اد األ كاؿ التالية:
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400.4
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شكل رقم ( :)11إيجابيات انتاج الطاقة الكهربائية بالطاقات المتجددة

ال يطمق
CO2

ال يوجد تقريبا تموث
لمما أو لمهوا

www.themegalle
ry.com

االيجابيات

تكاليف انتاج الكهربا تقل
ندما يرتبط ن ام انتاج
الطاقة من الشمس م
محطة القوة

أجهزة استي ا الشمس ال
ت ر بالبيئة

أجهزة استي ا
الشمس يمكن
تركيبها بسهولة
Text

طاقة متوفرة بدون
حدود

المصدر :مف إعداد الباحث باالعتماد عم ( :حميدي)07 :2014 ،

شكل رقم) :(02سمبيات إنتاج الطاقة الكهربائية بالطاقات المتجددة
الحاجة إل ن ام زن الطاقة
ل يام التي ال توجد بها طاقة
يا الرياح مثال
الحاجة ل دد كبير من ا يام
المشمسة والرياح القادرة م
تدوير المراوح وهذا ير
متوفر دائما

السمبيات
الحاجة إل مساحات
شاس ة

الحاجة إل
الصيانة
Text

االسا ة إل
البيئة

جمال

www.themegalle
ry.com

المصدر :مف إعداد الباحثيف باالعتماد عم ( :حميدي)08 :2014 ،
باعتبار الطاقات المتجددة بديؿ تنموي لمطاقات الزائمة ،اإف ذلؾ سيحمميا العديد مف المزايا والعيوب ،كما سيوعحو الجدوؿ
التالد:
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انطاقاخ
انًتجذدج

انًشاَا

جدول رقم ( :)02مزايا و يو الطاقات المتجددة
انعُىب

-

يظذر ؽاقىٌ َظُف وغُز َاػة؛
إيكاَُح اإلَتاج انًحهٍ؛
قظز يذج إَشاء وتجهُش وحذاخ تىنُذ انطاقح؛
اَخفاع تكهفح انظُاَح؛

-

انقذرج عهً تىنُذ انطاقح تتىفز عهً انشزوؽ
انًُاخُح؛
ػخايح رأص انًال انتأسُسٍ؛

-

اَخفاع تكهفح انظُاَح وإيكاَُح انتحكى غُز انثشزٌ -
فٍ عًهُح تىنُذ انطاقح؛
إيكاَُح استعًال األراػٍ انتٍ تى عهُها تجهُش
وحذاخ تىنُذ انطاقح عٍ ؽزَق انزَاح نالرتفاع -
انشاهق نذوانُة انهىاء؛
إػفاء يُظز جًُم وسُاحٍ وجذاب نهًُاؽق انتٍ
َتى عهُها تجهُش وحذاخ تىنُذ انطاقح عٍ ؽزَق
انزَاح0

انطاقح انًائُح -
ؽاقح انحزارج -
انجىفُح
نألرع
ؽاقح انكتهح -
انحُىَح
-

-

تىنُذ انطاقح عٍ ؽزَق انزَاح َحًم ؽاتعا
اقتظادَا فقؾ فٍ انًُاؽق انتٍ تتجاوس فُها
سزعح انزَاح 4و/ثا؛
تعذ يعذاخ تىنُذ انطاقح عٍ ؽزَق انزَاح
حساسح نهتغُزاخ انطثُعُح فٍ انًحُؾ وانتٍ قذ
تؼى تعغ انعىائق انتٍ تخض حزكح تُاراخ
انهىاء؛
طذر يىنذاخ انطاقح عٍ ؽزَق انهىاء
ألطىاخ يشعجح يا َتطهة تشُُذها فٍ يُاؽق
تعُذج0
ارتفاع تكانُف االستثًار؛
-عذو االستقزار فٍ عًهُح تىنُذ انطاقح0

انطاقح
انشًسُح
ؽاقح انزَاح

-

اَخفاع تكهفح انظُاَح؛
قظز يذج إَشاء وتجهُش وحذاخ تىنُذ انطاقح؛
قذرج كثُزج عهً تىنُذ انطاقح.يظذر ؽاقىٌ اقتظادٌ؛
االستقزار فٍ إيكاَُح انتىرَذ يٍ انًظذر انطاقىٌ
نغُاب انتذتذب انكثُز فٍ انحزارج انجىفُح نألرع.
وفزج انًىاد انحُح انتٍ َتى يٍ خالنها تىنُذ انطاقح
انحُىَح؛
تقهُم انتهىث يٍ خالل إيكاَُاخ انكتهح انحُح فٍ
ايتظاص غاس ثاٍَ أكسُذ انكزتىٌ.
المصدر( :بورغدة:2014 ،

-

-

ارتفاع تكانُف االستثًار؛
-طعىتح استغالل هذِ انطاقح.

-

اَخفاع حجى انطاقح انتٍ َتى تىنُذها يٍ خالل
انكتهح انحُىَح؛
عذو االستقزار فٍ انتشود تانكتهح انحُىَح.

)09

 .0التنمية المستدامة :مفهوم أهمية وأهداف
تتعدد تعاريؼ التنمية المستدامة ،وأصبح مف الصعب تحديد تعريؼ دقيؽ وواعح ليا ،لذلؾ كاف مف العروري الوقوؼ
عم مختمؼ التعاريؼ التد تعمنت أىـ عناصرىا و روطيا ،ولعؿ أوليا البنك الدولي الذي عرايا بمنيا حمقة وصؿ بيف األىداؼ
القصيرة والطويمة األجؿ ،تمبد مختمؼ احتياجات األاراد حاليا ،دوف المساس بقدرة األجياؿ المستقبمية عم تحقيؽ أىداايا ،وىو ما
يسمح بإتاحة وتواير ارص أاعؿ لألجياؿ الحالية إلحراز التقدـ االقتصادي واالجتماعد والب ري )بوع ة .)53 :2008 ،اد حيف
عرايا برنامج ا مم المتحدة لمتنمية بمنيا تمؾ العممية التد يتـ مف خالليا صياغة مختمؼ السياسات االقتصادية العريبية
الطاقوية التجارية الزراعية والصناعية ،بغية إقامة تنمية مستدامة اقتصاديا اجتماعيا وبيئيا (مزار د .)3 :2008 ،أما م هد
الموارد ال المية امقد عرايا اقتصاديا ،اجتماعيا ،بيئيا ،تكنولوجيا كما يمد ( ال يخ:)112 :2002 ،
 .1.0الت ريف االقتصادي:
تعرؼ التنمية المستدامة اقتصاديا بمنيا التوظيؼ ال عاؿ لمطاقة والموارد ب كؿ يؤدي إل تحسيف االقتصاد والبيئة ،كما
تعرؼ أيعا بمنيا التخ يض اد استيالؾ الطاقة والموارد وتر يدىا بما يخدـ االقتصاد والبيئة (بوىزة.)2 :2008 ،
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 .0.0الت ريف االجتما ي:
يقصد بالتنمية المستدامة السعد لتحقيؽ االستقرار اد النمو السكاند ،والراع مف مستوى الخدمات الصحية والتعميمية
خاصة بالمناطؽ النائية.
 .2.0الت ريف البيئي:
يقصد بالتنمية المستدامة االستخداـ األمثؿ لمموارد الطبيعية والسعد لحمايتيا وحماية البيئة مف التموث الناتج عف مختمؼ
األن طة االقتصادية.
 .0.0الت ريف التكنولوجي:
التنمية المستدامة ىد نقؿ المجتمع إل عصر الصناعات النظي ة التد تستخدـ أقؿ قدر ممكف مف الطاقة والموارد ،وتنتج
أقؿ انبعاث غازي عار بطبقة األوزوف.

-

ومف خالؿ التعاريؼ السابقة يمكف استنتاج ما يمد ( أبو طاحوف:)150 :2003 ،
تنمية طويمة المدى لكونيا تنصب عم مصير ومستقبؿ األجياؿ القادمة؛
مراعاة المساواة وتواير حقوؽ األجياؿ الحاعرة والالحقة مف الموارد الطبيعية؛
عممية متعددة ومترابطة األبعاد ،تقوـ عم أساس التخطيط والتنسيؽ بيف خطط التنمية االقتصادية االجتماعية والبيئية؛
تتميز بالتداخؿ والتعقيد ،حيث ال يمكف اصؿ بععيا عف بعض؛
إعطار األولوية لمجانب الب ري وتنميتو وتمبية حاجاتو.
وتيدؼ التنمية االقتصادية المستدامة إل (مصط :)450 :2006 ،
تحقيؽ رااىية السكاف؛
الح اظ عم قاعدة الموارد الطبيعية وتقميؿ التموث؛

االستخداـ األمثؿ لمموارد الطبيعية وتحديد طاقة استيعاب النظـ البيئية؛
تحسيف األسواؽ واحداث تغيير مناسب اد حاجات وأولويات المجتمع؛
تحسيف آليات التكنولوجيا ونقؿ التكنولوجيا وربطيا بمىداؼ المجتمع التنموية؛
اإلدارة المتكاممة لمنظـ البيئية.

 .2دور االستثمار في قطاع الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة في الجزائر:
يمكف لالستثمار اد قطاع الطاقات المتجددة أف يحقؽ التنمية االقتصادية المستدامة مف خالؿ المداخؿ التالية (مصط ،
:)451 :2006
 .1.2دور االستثمار في قطاع الطاقات المتجددة في نقل التكنولوجيا وتكوين ال برات المحمية:
يد االستثمار اد قطاع الطاقة األح ورية اد الدوؿ النامية بص ة عامة ،والجزائر بص ة خاصة تراجعا ممحوظا مف
حيث حجـ االستثمارات الرأسمالية المحتممة ( العجوز .)40 :2007 ،وبالرغـ مف ذلؾ ،إال أف ىذا التراجع ال يعكس إال نموا
معطردا اد القطاع البديؿ ،وألف الم اريع الكبيرة والباىعة اد قطاع الطاقة المتجددة تتطمب التمويؿ الثابت والدعـ ال ند
والمادي ،كاف البد مف التوجو نحو االستثمارات األجنبية المبا رة مف أجؿ عممية تمويؿ االستثمارات .وعميو ،يمكف لمختمؼ االليات
التنظيمية واليات التمويؿ األجنبية أف تعمؿ كقاعدة لت جيع استخداـ تكنولوجيات نظي ة لموقود األح وري .كما يمكف لمدوؿ
الصناعية المتقدمة والدوؿ النامية ،أف تتعاوف وتعمؿ سويا لقيادة وداع االبتكارات واألسواؽ نحو تكنولوجيات أكثر نظااة لموقود
األح وري ،مف خالؿ االعتماد عم مبادئ التعاوف وال راكة اد المجاؿ.
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ار والت فيف من حدة الفقر:
 . 0.2دور االستثمار في قطاع الطاقات المتجددة في استحداث الو ائف ال
يمعب القطاع الحكومد دو ار ىاما اد تنظيـ االستثمارت األجنبية والمحمية ،وتمويؿ تكنولوجيات الطاقة النظي ة ،ذلؾ أف
تسخير األمواؿ العامة اد م اريع االستثمار اد الطاقات المتجددة يعمف التوظيؼ االمف والمستداـ لمماؿ العاـ بك ارة تعادؿ
خمسة أععاؼ ما يتـ ان اقو عم الطاقات التقميدية (مصط  .)451 :2006 ،كما أف الت جيع الحكومد لالستثمار اد مجاؿ
الطاقة المتجددة عروري ،باعتبار ىذه األخيرة مف األقطاب االستراتيجية التد تسمح بتحقيؽ جممة مف المزايا مف بينيا:
-

تحقيؽ مختمؼ األىداؼ التنموية؛
مقاومة صعوبات االحتباس الحراري؛
عماف إمدادات آمنة ومستدامة مف الطاقة؛
المساىمة اد خمؽ ارص عمؿ خعرار دائمة بت جيع الصناعات المحمية اد مجاؿ الطاقات المتجددة ،وراع مستويات
المعي ة والقعار عم ال قر اد األوساط النائية ،وتقميؿ االعتماد عم الن ط والغاز والعمؿ عم نقؿ التكنولوجيات
الجديدة وتوظي يا واستخداميا محميا.

 .2.2دور االستثمار في قطاع الطاقات المتجددة في ت زيز الفرص التصديرية لمطاقات الن يفة:
ال يخ أف عائد االستثمار اد قطاع الطاقة المتجددة يعتمد بص ة أساسية عم نجاعة الم اريع ،مردوديتيا االقتصادية،
تنااسيتيا وطرؽ تمويؿ تكنولوجيات استخداميا ،اعااة إل دورة حياة المنتوج واترة استرداد رأس الماؿ وقدرة التنااس مع
التكنولوجيات والبدائؿ المغايرة .إف سوؽ الطاقة الكيربائية بالجزائر م توح لالستثمار خاصة اد مجاؿ التقنيات المتجددة والنظي ة
بصدور قانوف االستثمار عاـ ،2009والذي يسمح لممستثمر األجنبد بتمويؿ ما نسبتو  %49اقط مف الم روع ،ويجب عم
المستثمر األجنبد أف يسجؿ االستثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ،مع العمـ أف الجزائر ال تسمح بتحويؿ األرباح التد
تعتبر مصدر جذب المستثمر األجنبد ،وانما تكت د بتقديـ تسييالت واع ارات عريبية وتح يزية عند إعادة استثمار ىذه العوائد
محميا .وىنا يظير العجز اد صعوبة ايجاد مستثمر محمد قادر عم تحمؿ  51%مف تكم ة االستثمار خارج دعـ الدولة ،ويقبؿ
الت ارؾ بنسب متساوية اد مؤسسة قائمة عم الدعـ األجنبد وبدوف عمانات محمية (مصط .)453 :2006 ،
وعميو ،كاف لالستثمار األجنبد المبا ر التمثير القوي وال عاؿ عم المنااسة اد الدوؿ المعي ة ،كوف توطف ال ركات
المتعددة الجنسيات مف منو تدعيـ التنمية االقتصادية ،بتن يط المنااسة محميا ،وتعزيز القدرة التنااسية مف خالؿ تحسيف االنتاجية
وانخ اض األسعار ،والتخصيص األمثؿ لمموارد المتاحة ،ونقؿ الخبرات والميارات لمدوؿ المعي ة ،ونقؿ التكنولوجيات الحديثة اد
المجاؿ التصديري إل المؤسسات المحمية ،ومنو تنااسية أكبر اد السوؽ الدولية ،وبالتالد ت جيع الصادرات المحمية .وتعتبر
الجزائر المموف الرئيسد المرتقب مقارنة بالمغرب وتونس لمسوؽ األوروبية مف الطاقة الكيربائية النظي ة المصدر ،حيث مف منيا
أف تقوـ بتصدير أزيد مف  10000ميغاوات خالؿ الع ريف سنة القادمة ،بقدرة انتاجية تعادؿ  20000ميغاوات ،وتغطد ما نسبتو
 %40مف احتياجات السوؽ الوطنية مف الكيربار بحموؿ عاـ  ،2030مما سيؤدي إل خمؽ  200000منصب عمؿ إعااد
وتواير  600مميار متر مكعب مف الغاز الطبيعد خالؿ  23سنة القادمة ( مصط .)451 :2006 ،
 .0االفاق المستقبمية لمطاقة المتجددة في الجزائر:
اد الجزائر ،تحتوي السياسات الطاقوية واالقتصادية اد جوىرىا عم الطاقات المتجددة مف االف إل غاية  ،2030حيث
أنو مف المتوقع أف تمعب الجزائر دو ار اقتصاديا ىاما اد منطقة البحر المتوسط اااؽ  2030اد مجاؿ الطاقة البديمة .كما أنو مف
المتوقع أف توار الطاقات المتجددة بالجزائر  %36مف حاجاتيا سنة  .2040وتعتزـ الجزائر عم انتاج أكثر مف  %30مف الطاقة
الكيربائية انطالقا مف الطاقة المتجددة اااؽ  2050وذلؾ اد اطار البرنامج الوطند لتنمية الطاقات المتجددة الجاري اعداده ،حيث
ي مؿ البرنامج مف االف إل غاية  2020انجاز 60محطة مسية كيرؤعوئية و مسية ح اررية ،وحقوؿ طاقة الرياح ومحطات
مختم ة ،حيث سيكوف انجاز م اريع الطاقة المتجددة النتاج الطاقة الكيربائية الموجية لمسوؽ الوطنية عم ثالثة مراحؿ أساسية،
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تجسد استراتيجيات الجزائر التد ترمد إل
(كريسي يتاؾ ،دوف سنة ن ر:)40 :

_______________________________________________________________________

تطوير جدي لصناعة حقيقية لمطاقة ال مسية مراقة ببرنامج تكويند كما يمد

المرحمة ا ول (:)0112-0111
وىد مخصصة النجاز الم اريع الريادية ،الختيار مختمؼ التكنولوجيات المتوارة.
المرحمة الثانية ( :)0112 -0110
وتتميز بالمبا رة اد ن ر البرنامج.
المرحمة الثالثة (:)0101-0112
وىد مرحمة خاصة بالن ر عم مستوى أ مؿ.
أما ايما يخص برنامج الطاقة المتجددة ،امقد مر بالمراحؿ التالية:
-

اد سنة  : 2013تمسيس قدرة إجمالية تقدر بػ  110ميغا واط ساعة.
اد سنة  :2015تـ تمسيس قدرة إجمالية تقارب  650ميغا واط ساعة.
مف اآلف وال غاية  2020ينتظر تمسيس قدرة إجمالية بحوالد  2600ميغا واط بالسوؽ الوطند ،واحتماؿ تصدير 200
ميغا واط.
مف اآلف إل غاية  2030مف المرتقب تمسيس قدرة إجمالية بقيمة  12000ميغا واط لمسوؽ الوطند ،ومف المحتمؿ
تصدير ما يقارب  1000ميغا واط.
وممخص ىذا البرنامج يكوف حسب كؿ نوع مف اروع ومجاالت اإلنتاج والمتمثؿ كالتالد:

 .1.0تطوير مصادر الطاقة المتجددة:
أ -الطاقة الشمسية الكهرو وئية:
تخطط الحكومة الجزائرية إل إلحاؽ عدة م اريع مسية كير وعوئية بقدرة كاممة تبمغ حوالد  800ميغا واط مف اآلف
إل غاية  2020وكذا إنتاج م اريع أخرى ذات قدرة  200ميغاواط ،كذروة اد ال ترة مابيف .2030-2021
 الطاقة الشمسية الحرارية:سيتـ ت غيؿ وان ار أربع محطات مسية وح اررية مع التخزيف اد ال ترة الممتدة بيف  ،2020-2016بقدرة اجمالية تقدر
بحوالد  1200ميغا واط ،كما يتوقع إن ار اد برنامج ال ترة الممتدة بيف  2030-2021قدرة تقدر بحوالد  500ميغاواط اد السنة
حت عاـ  2023ثـ  600ميغاواط اد السنة حت عاـ .2030
جـ -طاقة الرياح:
اد ال ترة الممتدة بيف  2013-2011تـ تمسيس أوؿ مزرعة ىوائية بمدرار بقدرة تبمغ  10ميغاواط .كما تـ ان ار اد ال ترة
الممتدة بيف  2015-2014مزرعتيف ىوائيتيف تقدر طاقة كؿ واحدة منيما  20ميغاواط .كما أنو سوؼ ي رع اد ال ترة الممتدة بيف
 2030-2016انجاز الدراسات لتحديد المواقع المالئمة النجاز الم اريع األخرى ،بقدرة تبمغ حوالد  1700ميغاواط.
 .0.0تطوير القدرات الصنا ية:
أ -الطاقة الشمسية الكهرو وئية:
يتوقع بموغ نسبة  %80مع ادماج القدرات الجزائرية اد ال ترة الممتدة بيف  ،2020-2014بعدما كانت تقدر بػ  %60اد
ادماج الصناعة الجزائرية اد ال ترة الممتدة بيف  .2013-2011أما اد ال ترة الممتدة بيف  ،2030-2020اإف اليدؼ يتمثؿ اد
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بموغ نسبة ادماج ت وؽ  %80لذا سوؼ تتميز ىذه المرحمة بتطوير بكة وطنية لممقاولة لصناعة األجيزة العرورية لبنار محطات
مسية كيروعوئية .كما ستتميز بالتحكـ الكامؿ بالن اطات اليندسية وبنار محطات ووحدات تحمية المياه المالحة.
 الطاقة الشمسية الحرارية:يتوقع بموغ نسبة ادماج تقدر بػ  %50اد ال ترة الممتدة بيف  ،2020-2014مف خالؿ انجاز ثالثة م اريع أساسية،
والتد سوؼ تتـ بالتوازي مع أعماؿ دعـ القدرات اليندسية ،أما اد ال ترة الممتدة بيف  ،2030-2021اإف نسبة االدماج ست وؽ
.%80
جـ -طاقة الرياح:
يتمثؿ اليدؼ اد الوصوؿ إل نسبة ادماج تقدر ب ػ  %50اد ال ترة  ،2020-2014والوصوؿ إل
 %80اد ال ترة الممتدة بيف .2030-2021

نسبة ت وؽ نسبة

ال اتمة:

اد ختاـ ىذه الدراسة اتعح أنو واد ظؿ اقتصاديات الطاقة أصبح ال غؿ ال اغؿ لمعديد مف الدوؿ وبالخصوص الدوؿ
العربية بما اييا الجزائر ،ىو البحث عف بدائؿ تنموية بعيدة عف استخداـ الطاقات التقميدية المعرعة لمزواؿ ،خاصة وأف
اقتصاديات الدوؿ المصدرة لمن ط ب كؿ عاـ والدوؿ العربية ب كؿ خاص والجزائر ب كؿ أخص ،لـ تسمـ مف اآلثار المبا رة وغير
المبا رة لمتقمبات ولألزمات المالية العالمية وما صاحبيا مف انكماش حاد اد االقتصاد ،بسبب تراجع الصناعات الن طية ليذه
البمداف.
ومف خالؿ الدخوؿ اد صمب موعوع الطاقات المتجددة وربطو بموعوع التنمية المستدامة ،أمكف الخروج بجممة مف
النتائج التالية:
 تمعب الطاقات المتجددة دو ار ىاما اد ترجمة أبعاد التنمية المستدامة ،حيث تساىـ م اريعيا اد تحقيؽ المكاسباالقتصادية ،وتحسيف األوعاع االجتماعية ،والح اظ عم الموروث البيئد لألجياؿ القادمة؛
 مف مف استراتي جيات تبند الطاقة المتجددة المساىمة اد راع ك ارة القطاعات الصناعية والزراعية والخدماتية ،مف خالؿتعزيز مجانية اإلمداد الطاقوي مستقبال ،وانخ اض التكاليؼ المتعمقة بالطاقة اد أااؽ 2040 ،2030 ،2025؛
 تعتبر م اريع الطاقات المتجددة البديؿ األنجع اقتصاديا لمطاقات التقميدية حاليا.وعم عور النتائج والمالحظات المتحصؿ عمييا تـ الخروج بحممة مف التوصيات عم نحو ييتـ بتعزيز اقتصاديات
الطاقات المتجددة ويثمف دورىا التنموي اد تر يد سياؽ التنمية المستدامة ،مف خالؿ عرورة اإللماـ باالقتراحات والتوصيات
التالية:
-

عرورة االىتماـ أكثر بمصادر الطاقات البديمة لتحقيؽ التنمية المستدامة اد الجزائر؛
عرورة تنويع الصادرات العربية بما اييا الجزائرية وترقيتو خارج الصادرات الن طية؛
االىتماـ ببرامج تطوير تقنيات االست ادة مف الطاقات البديمة لممحروقات؛
اتح تخصصات جديدة اد المعاىد والجامعات تبحث اد الطاقات البديمة؛
تكثيؼ الجيود وتنسيقيا مف أجؿ خ ض تكاليؼ إنتاج الطاقة مف المصادر البديمة ،وكذا راع ك ارتيا مف أجؿ وععيا
اد إطارىا الصحيح الذي يدعـ عممية التنمية المستدامة خاصة اد قيا البيئد واالجتماعد.
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الجزائر

:ملخص
 باعتبار القيادة،Shein ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة دور القيادة اإلدارية في ترسيخ الثقافة التنظيمية بالمؤسسة حسب
 وخمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا أف.اإلدارية الناجحة مف أىـ مفاتيح الثقافات التنظيمية القوية داخؿ المؤسسات
 فالقادة يتبنوف آليات متعددة ويحرصوف عمى.القادة يعتمدوف عمى مجموعة مف اآلليات مف أجؿ ترسيخ الثقافة التنظيمية بالمؤسسة
. وبالتالي ثقافاتيـ داخؿ المؤسسة،توافرىا ليتسنى ليـ تعزيز تبني معتقداتيـ وقيميـ وافتراضاتيـ

. Shein ، الثقافة التنظيمية، القيادة اإلدارية، القيادة:الكممات المفتاحية
Abstract:
This study aimed at understanding the role of the administrative leadership in establishing
organizational culture in the enterprise, according to Shein, as the successful administrative
leadership is one of the most important keys of the organizational cultures. The study concluded
that the leaders rely on a number of mechanisms to establish organizational culture. Leaders adopt
multiple mechanisms and are keen to be available so that they can promote the adoption of their
beliefs and values and assumptions and therefore their cultures within the institution.
Keywords: Leadership, Administrative Leadership, Organizational Culture, Shein.
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المقدمة:
تمثؿ الثقافة التنظيمية ركيزة أساسػية مػف ركػائز تطػور المؤسسػة ونجاحيػا ،فيػي تعبػر عػف نسػؽ القػيـ والتوقعػات والممارسػات
واالتجاىات المشتركة ،إضافة إلى نسؽ الرقابة والبنية الييكمية في تفاعميا إلنتاج المعايير والضوابط التي تحكـ السموكيات وتوجييػا
حت ػػى تق ػػدـ أط ػػر مرجعي ػػة لكيفي ػػة التعام ػػؿ م ػػث مختم ػػؼ الت يػ ػرات الم ػػؤثرة ف ػػي س ػػيرىا .فالثقاف ػػة التنظيمي ػػة نت ػػاج م ػػا اكتس ػػبو الع ػػامموف
والمػػديروف مػػف أنمػػاط سػػموكية وطػػرؽ تفكيػػر وقػػيـ وعػػادات واتجاىػػات وميػػارات تقنيػػة قبػػؿ انضػػماميـ لممؤسسػػة التػػي يعممػػوف فييػػا،
لتضػػفي ىػػذه األخي ػرة عمػػى ذلػػؾ النسػػؽ الثقػػافي ألفرادىػػا مػػف خصائصػػيا واىتماماتيػػا وسياسػػاتيا وأىػػدافيا وقيميػػا مػػا يحػػدد شخصػػية
المؤسسػػة ،ويميزىػػا عػػف بػػاقي المؤسسػػات .واسػػتنادا إلػػى ذلػػؾ ،تمعػػب الثقافػػة التنظيميػػة دو ار فػػي مايػػة األىميػػة فػػي تماسػػؾ األعضػػا
والحفاظ عمى ىوية الجماعة وبقائيا ،وىي أداة فعالة في توجيو سموؾ العماؿ ومساعدتيـ عمى أعماليـ بصورة أفضؿ.
تعتبر القيادة اإلدارية عممية ميمة وضرورة أساسية في كؿ المؤسسات ،لما ليا مف دور في تحقيؽ التميز والنجاح ،حيث
أصبحت ضرورة حتمية في كؿ التنظيمات ميما كاف نوعيا أو طابعيا سوا كانت سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،عسكرية ،...فيي
التي تعالج مشاكؿ المؤسسة في الحالة العادية أو األزمات ،والوسيمة الرئيسية في نجاح المؤسسة عمى المستوى الداخمي والخارجي.
فبنجاحيا تنجح المؤسسة وبفسادىا تفسد المؤسسة.
مشكمة الدراسة:
مف خالؿ ما سبؽ يمكف صيامة السؤاؿ التالي:
ىل يوجد دور لمقيادة اإلدارية في ترسيخ الثقافة التنظيمية بالمؤسسة حسب Shein؟
ينبثؽ منو األسئمة الفرعية التالية:
 ما مفيوـ القيادة اإلدارية؟ وما ىي الثقافة التنظيمية؟ ما العالقة بيف القيادة اإلدارية والثقافة التنظيمي حسب Shein؟ ما ىي اآلليات التي يستعمميا القادة في تعميؽ ثقافاتيـ بالمؤسسة؟فرضيات الدراسة:
مف خالؿ التساؤؿ الرئيس لمدراسة يمكننا صيامة الفرضية الرئيسة التالية:
يعتمد القادة اإلداريين عمى مجموعة من اآلليات من أجل ترسيخ الثقافة التنظيمية بالمؤسسة من وجية نظر.Shein
أىداف الدراسة:
إف اليدؼ الرئيسي ليذه الدراسة ىو بياف دور القيادة اإلدارية في ترسيخ الثقافة التنظيمية بالمؤسسة مف وجية نظر، Shein
مف خالؿ:
 إبراز مفيوـ كال مف القيادة اإلدارية والثقافة التنظيمية؛ معرفة العالقة بيف القيادة اإلدارية والثقافة التنظيمية حسب نظرة . Sheinأىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة في:
 محاولة معرفة أىمية الثقافة التنظيمية باعتبارىا أحد الوسائؿ الكامنة والقوية في تمكيف المديريف مف تحقيؽ أىداؼالمؤسسة ،وىي أسموب لتفاعؿ العامميف مف أجؿ تحسيف األدا المؤسسة؛
 تكمف أىمية القيادة اإلدارية في اعتبارىا حمقة الوصؿ بيف العامميف وخطط المؤسسة وتصوراتيا المستقبمية؛ معرفة وجية نظر  Sheinحوؿ دور القيادة اإلدارية في ترسيخ الثقافة التنظيمية في المؤسسة.12
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منيج الدراسة:
مف أجؿ اإلجابة عمى المشكؿ المطروح اعتمدنا عمى الدمج بيف المنيجيف الوصفي والتحميمي ،وذلؾ مف خالؿ وصؼ
وتشخيص موضوع الدراسة ،حيث تتطمب الدراسة اإللماـ بجميث المفاىيـ المتعمقة بالموضوع.
ب ية اإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة ،ارتأينا تناوؿ الدراسة ضمف المحاور:
المحور األوؿ :ماىية الثقافة التنظيمية؛
المحور الثاني :ماىية القيادة اإلدارية؛
المحور الثالث :دور القادة في ترسيخ الثقافة التنظيمية حسب .Shein
 .1ماىية الثقافة التنظيمية.
يعتبر مفيوـ الثقافة مف المفاىيـ التي يشوبيا الكثير مف ال موض والجدؿ ،حيث أف ىذا المفيوـ واسث النطاؽ ولـ يقدـ لو
تعريفا محددا .فقد أعطاه كؿ مف عمما االجتماع وعمما االقتصاد ،عمما النفس االجتماعي استعماالت مختمفة مما ساىـ في
تعدد معناه .مف بيف التعاريؼ التي قدمت ليذا المفيوـ ىي" :الثقافة تعبر عف جميث مخططات الحياة التي تكونت عمى مدى
ا لتاريخ ،بما في ذلؾ المخططات الضمنية والصريحة والعقمية والالعقمية ،وىي توجد في أي وقت كموجيات لسموؾ األفراد عند
الحاجة"(السويدي.)48 :1991 ،
فالثقافة تبرز ذلؾ االختالؼ الموجود بيف المجتمعات مف حيث اآلداب ،التقاليد ،القيـ ،المعتقدات ،االحتفاالت ،األخالؽ
وأوضاع و ممارسات األفراد داخؿ المجتمث ،فيي –الثقافة -ليست مجرد وسيمة يدرؾ مف خالليا شخص شي معيف ،بؿ طريقة
إدراكو لذلؾ الشي (.)Nicotera, Clinkscales, Walker, 2003: 2
 .1.1تعريف الثقافة التنظيمية:
فيما يمي نبرز مجموعة مف التعريفات عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:
عرؼ شايف ) (Sheinالثقافة التنظيمية عمى أنيا "ذلؾ النمط مف االفتراضات األساسية الذي ابتدعتو أو اكتشفتو أو
ّ
طورتو جماعة معينة خالؿ مراحؿ تعمميا كيفية التصدي لممشاكؿ الناشئة في بيئتيا ( Marcoulides, Heck, 1993:
 ،)211والتي أثبتت نجاحيا فاعتبرتيا صحيحة وفعالة في جميث األحواؿ وتصمح ألف تنتقؿ بطريؽ التعميـ إلى األعضا
الجدد في ىذه الجماعة لتكوف ليـ السبيؿ الصحيح لإلدراؾ والتفكير واإلحساس بكؿ مالو عالقة بيذه المشاكؿ (Shein,
) ،2004: 17فيي تعمؿ عمى حؿ مشاكؿ التكيؼ الخارجي والتكامؿ الداخمي" (Grenville, 2007: 7).
 كما عرفت الثقافة التنظيمية عمى أنيا " مجموعة الرموز والمعتقدات والطقوس والممارسات التي تطورت واستقرت مثمرور الزمف ،وأصبحت سمة خاصة لمتنظيـ ،بحيث تخمؽ فيما عاما بيف أعضا التنظيـ حوؿ ماىية التنظيـ والسموؾ
المتوقث مف األعضا فيو" (القريوتي .)286 :2000 ،فثقافة المؤسسة أصبحت نسؽ مألوؼ لمرموز والدالئؿ التي تساعد
الرئيس عمى تشارؾ القواعد والتعاوف مث مرؤوسيو ).(Alvesson, 2002 :2
 تناوؿ  Jay B. Barneyالثقافة التنظيمية عمى أنيا "مجموعة مف القيـ والمعتقدات والرموز التي تؤدى بيا األعماؿ( ،)Wallace, Hunt, 1999: 549والتي ليا تأثير شامؿ داخؿ المؤسسة ألف ثقافة المؤسسات ال تصؼ فقط العالقة
بيف العامميف ،المستيمكيف ،المورديف والمنافسيف وانما ىي كذلؾ تحدد وتبيف مفتاح التفاعؿ بيف ىؤال األطراؼ"
(.)Barney, 1986 : 657
 .1.1الفرق بين ثقافة الشركة والثقافة التنظيمية:
في دراسات اإلدارة والتنظيـ ،يستخدـ الباحثوف مصطمح ثقافة الشركة  corporate cultureومصطمح الثقافة التنظيمية
 organizational cultureأحيانا بالتبادؿ (ليعبروا عف نفس المعنى) ،وأحيانا أخرى باالختالؼ (أي ىناؾ اختالفا بينيما).
"المثْؿ العميا والقيـ
وحسب رأي أنتوني ) :(Alvesson, 2002 : 15) Anthony (1994فمصطمح ثقافة الشركة يشير أكثر إلى ُ
المتبناة "التي أقترحيا و/أو اعتنقيا كبار المديريف وربما جماعات أخرى ،والتي تعبر عف رسائميـ أو أفكارىـ– ما ينب ي أف يكوف
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ويتبث في المؤسسة ،-في حيف يشير مصطمح "الثقافة التنظيمية" إلى "الحقائؽ" أي األنماط الثقافية الموجودة فعال في المؤسسة (ما
ىو كائف فعال).
 .1.1أىمية الثقافة التنظيمية:
إف الثقافة التنظيمية تعكس صورة المؤسسة داخميا وخارجيا ،فأىميتيا تأتي في كونيا أسموب لتفاعؿ العامميف مف أجؿ
تحسيف األدا المؤسسة ،كما يمي (العزاوي:)181-179 :2009 ،
 تعتبر الثقافة صفة مالزمة لإلنساف ،بالتالي العامؿ ،فيي تت م ؿ وتنتشر في كؿ جانب مف جوانب المؤسسة. تتعاظـ أىميتيا بزيادة التزاـ األعضا بالمؤسسة وانتمائيـ ليا ،وشعورىـ باليوية وتوفر لمعامميف فيما أفضؿ لممؤسسة بماتفسره مف ٍ
معاف ليـ وتعزيز قيـ المؤسسة ،كما تعتبر وسيمة اتصاؿ وتفاىـ.
 تعتبر آلية لتشكيؿ السموؾ (أنماط السموؾ) داخؿ المؤسسة. تحقيؽ التكامؿ الداخمي بيف األنشطة اليومية لمعامميف لبموغ األىداؼ المحددة ،كما تساعد ثقافة المؤسسة عمى عمميةالتكيؼ مث البيئة الخارجية واالستجابة لمت ييرات السريعة التي تتعرض ليا.
 تعتبر الثقافة التنظيمية أحد الوسائؿ الكامنة و القوية في تمكيف المديريف في استخداميا لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة .يمكفلمثقافة أف يكوف ليا التأثير القوي في الجانبيف اإليجابي والسمبي عمى اتخاذ اإلدارة لق ارراتيا ومبادراتيا.
 إف التقاسـ القوي والواسث لمقيـ يمكف اإلدارة مف التنبؤ بردود أفعاؿ األفراد لمخيار اإلستراتيجي ،مما يقمؿ مف النتائج ميرالمرموب فييا (دومي.)241-240 :2001 ،
 1.1أنواع الثقافة التنظيمية:
لمثقافة التنظيمية عدة أنواع مف أىميا تصنيؼ والش )  (Wallachحيث قسميا إلى ثالث أقساـ ،وىي (الصرايرة:2003 ،
:)197
أ .ثقافة بيروقراطية:
وىي تتسـ بالسمطة والمسؤولية ،ويكوف العمؿ عمى درجة عالية مف التنظيـ والتنسيؽ والترتيب ،إضافة إلى أف تدفؽ المعمومات
والصالحيات وأنظمة الرقابة تتسـ باليرمية.
ب .ثقافة إبداعية:
تتميز بيا المؤسسات التي يتسـ العمؿ فييا عمى اإلنجاز والمخاطرة ،وفي حالة زيادة الض وط المستمرة تؤدي إلى إرىاؽ
العامميف ،ويكوف ىذا النوع مف المؤسسات مجازفة كونيا خالقة ومتحدية .نجد في مؤسسة رونو ( )Renaultاإلبداع المؤسساتي
ىو ثابت مف ثوابت المؤسسة .ففي سنة  ،2006شدد ميشاؿ دوفيرفيؿ ( ،)Michel de Virvilleمدير الموارد البشرية لػ Renault
عمى فكرة أف المؤسسة ومسيرييا ينب ي ليـ أف يفكروا في مصير مؤسستيـ وتوجياتيا .كما أقر المسيروفRaymond Lévy, :
 Louis Schweitzeو  Carlos Ghosnمدى أىمية ثقافة المؤسسة وتطورىا.
ومث الت يرات السريعة لممحيط ،أصبح اإلبداع ضرورة حتمية فعمى المؤسسات الرامبة في االستمرار والتفوؽ توجيو ثقافاتيا
نحو اإلبداع ،حيث أف المؤسسات الناجحة اليوـ تتميز بثقافة قوية وقابمة لمتكيؼ والتطور ألف في عمؽ تفكير مسيرييا
يوجد......اإلب ػػداع (. )Devillard & Rey, 2008 : 191-193
ويبيف الشكؿ الموالي قوة ومرونة الثقافة المبدعة في المؤسسة.
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شكل رقم (  :)10قوة و مرونة ثقافة المؤسسة.

صلبة

متكيفة و قوية
متميزة بالقوة و قابلة للتكيف

شديدة االلتزام ومميزة

مرنة و متماسكة

ضعيفة

أصلية و متميزة و منفتحة على
متماسكة
السوق

القوة

قليلة الوضوح و التميز،

المرونة
)source : (Devillard & Rey , 2008 : 193.
ج .ثقافة داعمة:
تتسـ بالتماسؾ كالعمؿ بروح الفريؽ وذات توجيات نحو العالقات والتعاوف و الحرية الفردية والمبادئ اإلنسانية والعمؿ
الجماعي.
 .1ماىية القيادة اإلدارية.
 .1.1تعريف القيادة اإلدارية.
يعد موضوع القيادة مف أىـ مجاالت العموـ اإلنسانية ذات الطبيعة اإلدارية ،إذ حظي باىتماـ كبير مف الباحثيف والمفكريف منذ
زمف بعيد ،إال أنو ال يوجد اتفاؽ عمى تعريؼ معيف أو موحد ليذا المفيوـ.
تعرؼ القيادة عمى أنيا "عممية تأثير وشحذ ىمـ المرؤوسيف لمعمؿ مث بعض بجيد عاـ لتحقيؽ أىداؼ التنظيـ ،القيادة ىي
العالقة بيف شخص يسمى القائد والجماعة (األتباع) وتتسـ ىذه العالقة بالتفاعؿ واالندماج بيف حاجات األتباع أو الجماعة"
(النذير.)26 :2010 ،
عرفت القيادة اإلدارية بأنيا " القػدرة عػمى التخطيط ،التنظيـ ،التوجيو و الػرقابة لتحػقيؽ ىدؼ معػيف ،وذلؾ باستعماؿ التأثير أو
النفوذ ،وباستعماؿ السمطة الرسمية عند الضرورة " (طحطوح .)10 :2016 ،كما عرفت عمى أنيا "النشاط الذي يمارسو القائد
اإلداري في مجاؿ اتخاذ واصدار القرار ،األوامر ،اإلشراؼ اإلداري عمى اآلخريف ،باستخداـ السمطة الرسمية والتأثير ،مف أجؿ
تحقيؽ ىدؼ معيف" (طحطوح.)10 :2016 ،
 .1.1أىمية القيادة اإلدارية:
تكمف أىمية القيادة فيما يمي (العالؽ:)53 :2010 ،
 أنيا حمقة وصؿ بيف العامميف وبيف الخطط المؤسسة وتصوراتيا المستقبمية؛ أنيا البوتقة التي تنصير داخميا كافة المفاىيـ و اإلستراتجيات والسياسات؛ تدعيـ القوى اإليجابية في المؤسسة وتقميص الجوانب السمبية قدر اإلمكاف؛15
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 السيطرة عمى مشكالت العمؿ وحميا ،حسـ الخالفات والترجيح بيف اآل ار ؛ تنمية وتدريب ورعاية العامميف باعتبارىـ أىـ موارد المؤسسة ،كما أف العامميف يتخذوف مف القائد قدوة ليـ لمواكبةالت يرات المحيطة وتوظيفيا لخدمة المؤسسة.
 .1.1الفرق بين القيادة واإلدارة:
تعددت آ ار الباحثيف والميتميف حوؿ العالقة بيف القيادة واإلدارة .فمنيـ مف يفترض أف القيادة ىي إحدى وظائؼ اإلدارة
التي يجب توافرىا إلى جانب مجموعة مف الوظائؼ األخرى حتى تكوف إدارة ناجحة وفعالة .ػوآخروف يروف أف كال مف المفيوميف
منفصميف عف بعضيـ البعض ولكف مرتبطيف بشكؿ ما .والرأي آخر يرى أف ىناؾ تداخال جزئياً بينيما ،فالقيادة حسب "كوتر "
 kotterتكمؿ اإلدارة دوف أف تحؿ مكانيا ،فالقيادة تيدؼ إلى التأثير عمى اآلخريف ولكنيا تحتاج إلى سمطة اإلدارة لكي تنجح في
قيادة سموكيات وشعور األفراد (بنوناس .)72 :2016 ،قاـ بعض الباحثيف في الفكر اإلداري بتوضيح الفرؽ بيف القيادة واإلدارة في
عدة جوانب ىي (طحطوح:)14-13 :2016 ،
أ .مصدر السمطة:
يستمد المدير سمطتو مف مركزه الرسمي في المؤسسة ،ويعتمد عمى القوانيف واألنظمة في تنفيذ ق ارراتو .أما القائد فيستمد
سمطتو مف الجماعة ذاتيا ،حيث يعتمد عمى قدرتو في التأثير عمى العامميف واقناعيـ ،وقبوليـ لو وثقتيـ فيو.
ب .اليدف:
تحدد األىداؼ مف قبؿ المدير وفقا لمصمحة المؤسسة ،والتي يمكف أف تتواكب مث مصمحة العامميف .في حيف تحدد األىداؼ
مف قبؿ القائد بمشاركة العامميف وفقا لمصمحة المؤسسة والعامميف.
ج .التفاعل االجتماعي:
يكوف ىناؾ تباعد ومسافة اجتماعية بيف المدير والعامميف ،بينما يتزايد التفاعؿ االجتماعي بيف القائد وبيف العامميف مف جية،
وبيف العامميف مث بعضيـ البعض مف جية أخرى ،كما يسعى القائد إلى بنا الثقة وكسب التأييد مف العامميف.
د .اإلختيار:
يتـ اختيار المدير مف داخؿ جماعة العامميف أو خارجيا .بينما يتـ اختيار القائد مف داخؿ الجماعة.
ه .أسموب العمل:
يستند المدير في أدا المياـ اإلدارية إلى القوانيف واألنظمة المقننة .بينما يستند القائد إلى ثقة العامميف بو ،وايمانيـ بقدراتو
وأفكاره التي تبعث الحماس في نفوسيـ.
مف
-

وجية نظر أخرى يمكف التمييز بيف المدير والقائد بما يمي:
المدير يحافظ عمى الوضث الحالي مث حد أدنى مف الت يير ،والقائد يسعى إلى إحداث ت يير في النظاـ بقصد التطوير
والتحسيف؛
المدير ينجز األعماؿ الروتينية ،والقائد يفكر في المستجدات والتطورات لالستفادة منيا؛
المدير ييتـ بانتظاـ العمؿ ،والقائد ييتـ بالفعالية في األدا ؛
المدير يتركز دوره في مواجية المشكالت الموجودة وحميا بأسرع ما يمكف ،والقائد يدرس المشكالت ،ويحدد األسباب،
ويصنث الحموؿ الجذرية حتى ال تتكرر مستقبال؛
المدير ييتـ بالتخطيط قصير المدى ،والقائد ييتـ بالتخطيط طويؿ المدى.
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 .1.1أنماط القيادة اإلدارية:
تصنؼ القيادة اإلدارية حسب عدة معايير ،مف بينيا (بوراس:)67 -62 :2014 ،
أ .من حيث سمطة القيادة:
تنقسـ القيادة مف حيث السمطة إلى نوعيف:
 القيادة غير الرسمية :تظير القيادة مير الرسمية في مواقؼ اجتماعية تفرزىا العالقات االجتماعية القائمة بيف العامميفمثؿ السمات الشخصية أو المؤىالت أو اإلمكانات المتراكمة التي يمتمكيا ىؤال العامميف إذ ال يكوف لمجانب الرسمي أي
دور في بروز ىذا النوع مف القيادة.
 القيادة الرسمية :وى ي القيادة التي تستمد سمطتيا في المؤسسة مف خالؿ التنظيـ الرسمي وعالقتو المتداخمة حسبطبيعة االرتباطات والمسؤوليات اإلدارية المتمثمة في خطوط الييكؿ التنظيمي.
ب .من حيث أساليب القيادة وأجواء العمل:
ىناؾ العديد مف الدراسات التي تناولت أنماط القيادة وأنواعيا مف حيث أساليب العمؿ وأجوا العمؿ ،وأشير دراسة ىي دراسة
"رونالد لبيت " Lipit Ronaldورالؼ وايت  ،White Ralphيمكف تحديد ثالثة أنماط مف القيادة:
 القيادة الديمقراطية :يتمثؿ أسموب القيادة الديمقراطية في القيادة التي تعتمد عمى العالقات اإلنسانية السميمة بيف القائدومرؤوسيو التي تقوـ عمى إشباعو لحاجاتيـ وخمؽ تعاوف فيما بينيـ وحؿ مشكالتيـ .كما تعتمد عمى إشراؾ المرؤوسيف
في بعض المياـ القيادية كحؿ بعض المشكالت واتخاذ الق ار ارت.
 القيادة االتوقراطية (الدكتاتورية) :في ىذا النوع تتركز السمطة بيد القائد وحده فيو الذي يتخذ الق اررات بنفسو ويحددسياسة الجماعة وأدوار األفراد ويرسـ خطط الجماعة ويممي عمى المرؤوسيف أنشطتيـ ونوع العالقات بينيـ ،وىو وحده
الحكـ ومصدر الثواب والعقاب وىو ييتـ بضماف طاعة العامميف الذيف ال يممكوف حؽ اختيار العمؿ أو المساىمة في
تقميؿ االتصاؿ بيف األعضا  .إف السموؾ االستبدادي يزرع الخوؼ في النفوس المرؤوسيف ،ويشعر العامميف بالقمؽ وعدـ
االستقرار وعدـ الرضا ،كما يؤدي إلى انتشار روح السمبية لدى المرؤوسيف واكتفائيـ بالعمؿ بالقدر الذي يحمييـ مف
عقاب القائد.
 القيادة الغير موجية (الحرة) :وىذا يتصؼ الجو االجتماعي بالحرية التامة حيث يترؾ القائد الجماعة حرية التخاذالق اررات وال يشترؾ في المنافسة أو في التنفيذ .فأعضا الجماعة ىـ الذيف يحددوف أىدافيـ الخاصة والق اررات المتعمقة
بإنجاز ىذه األىداؼ ،كما ينحصر االتصاؿ بيف القائد واألعضا في أضيؽ نطاؽ ممكف بحيث ال يقدـ في ذاتو إسياما
لمجماعة.
 .1دور القادة في ترسيخ الثقافة التنظيمية (كيف ينقل القادة ثقافتيم إلى العاممين حسب :)Shein
 .1.1التعريف بـ :Schein
 إدغار ىنري شاين ( ،)Edgar Henry Scheinمف مواليد  5مارس  ،1928وىو أستاذ سابؽ في كمية سموف لإلدارة ( the ،) Sloan School of Management at the Massachusetts Institute of Technologyحقؽ عالمة بارزة في
مجاؿ التطوير التنظيمي في العديد مف المجاالت ،بما في ذلؾ التطوير الوظيفي والثقافة التنظيمية ،وىو ابف أستاذ جامعة
شيكامو السابؽ مارسيؿ شايف).)2https://en.wikipedia.org/wiki/Edgar_Schein( (Marcel Schein
 ىو مستشار لمعديد مف الشركات مثؿ()Digital Equipment Corporation (DECو  ،)Appleحيث يركز استشارتو عمىالثقافة التنظيمية والتنظيـ .ألؼ شايف العديد مف الكتب ،مف أىميا :الثقافة التنظيمية والقيادة ( Organizational culture
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 ،)and Leadershipثقافة الشركة دليؿ البقا ( .)the Corporate Culture Survival Guide.تمقى شايف العديد مف
الجوائز لكتابو (الثقافة التنظيمية والقيادة) آخرىا جائزة اإلنجاز مدى الحياة ).Ciba Geigy (Shein, 2004: 17
 .1.1آليات تعميق القادة لمثقافة التنظيمية:
تنشأ الثقافة في األساس مف مصادر ثالثة:
 معتقدات مؤسس المؤسسة وقيمو وافتراضاتو؛ الخبرات التي يكتسبيا أعضا المجموعة أثنا مراحؿ تطور المؤسسة؛ المعتقدات والقيـ واالفتراضات الجديدة التي يأتي بيا األعضا والقادة الجدد.يتبنى القادة آليات متعددة ويحرصوف عمى توافرىا ليتسنى ليـ تعزيز تبني معتقداتيـ وقيميـ وافتراضاتيـ مث التطور التدريجي
لممجموعة حتى تصبح مؤسسة .ويبيف الجدوؿ الموالي آليات تعميؽ القادة لثقافاتيـ (شايف.)272 -249 :2011 ،

1
2

-

3
4
5
6

-

جدول رقم ( :)11آليات تعميق القادة لثقافاتيم.
آليات الصياغة والتعزيز الثانوية
آليات التعميق األساسية
 التصوين والهيكل التٌظيوي.ها يكترث القادة له ويعولىى على قياسه والتحكن فيه.
 األًظوت واإلجراءاث التٌظيويت.كيف يتفاعل القادة هع الوىاقف الحركت واألزهاث
التٌظيويت.
 شعائر الوؤسست وطقىسها.كيف يقىم القائذ بتىزيع الوىارد.
 تصوين الفضاء ،والىاجهاث ،والبٌاياث.الذور الٌوىرجي الوتعوذ في التعلين والتذريب.
 حكاياث عي األحذاث والشخصياث الوهوت.كيف يقىم القادة بتخصيص الوكافآث والترقياث.
 تصريحاث رسويت عي الفلسفت والعقائذكيف يعيي القادة األفراد وكيف يختاروًهن ويرقىًهن
والوىاثيق التٌظيويت.
وكيف يستعبذوًهن.
المصدر( :شايف ،ترجمة األصبحي ،وىبي)250 :2011 ،

أ .اآلليات األساسية لتعميق الثقافة:
آليات تعميؽ الثقافة الموضحة في الجدوؿ السابؽ مجتمعة ،ىي األدوات األساسية التي يعمد القادة إلى توفيرىا حتى يعمموا
مؤسساتيـ كيفية االستيعاب والتفكير واإلحساس والتصرؼ وفقا لدرجة قناعتيـ الشخصية المدركة ومير المدركة.
 ما ييتم بو القادة ويقيسونو ويتحكمون فيو:إحدى اآلليات األكثر فعالية التي تعمؿ القادة عمى توفيرىا لنقؿ معتقداتيـ أو ما يحرصوف عميو إلى اآلخريف ىي ما تكوف
محؿ اىتماماتيـ بصورة منتظمة .وىذا قد يقصد بو كؿ شي بداية مف تمؾ األمور التي يمحظونيا ويعمقوف عمييا وانتيا باألمور
التي يقيسونيا ويتحكموف فييا ويكافئوف عمييا ،وىي بعبارة أخرى ،األمور التي يمكنيـ التعامؿ معيا عمى نحو منتظـ ،حتى
المالحظات العابرة والتساؤالت التي تطرح باستمرار حوؿ مجاالت معينة مف الممكف أف يكوف ليا نفس الفعالية التي تتمتث بيا
آليات التحكـ الرسمي وقياسو.
 ردود فعل القائد تجاه المواقف الحرجة واألزمات التنظيمية:عندما تواجو إحدى المؤسسات مشكمة ما ،فإف األسموب الذي يتعامؿ بو القادة وميرىـ مث ىذه المشكمة ينتج عف معايير،
وقيـ ،واج ار ات عمؿ جديدة ،كما يوحي بافتراضات كامنة ليا أىميتيا .فاألزمات أمر ممحوظ خاصة في عممية تكويف الثقافة
وانتقاليا وذلؾ ألف المشاركة الوجدانية المتزائدة خالؿ تمؾ الفترات تزيد مف كثافة التعمـ ،كما تزيد األزمات مف حدة القمؽ ،في حيف
أف الحاجة لتقميؿ اإلحساس بالقمؽ يعد باعثا قويا عمى التعمـ ،فإذا جمث بيف األفراد تجارب وجدانية مكثفة وتعمموا بشكؿ جماعي
كيؼ يقمموف إحساسيـ بالقمؽ ،فإف مف المحتمؿ أف يتذكروا ما تعمموه ويعتادوا تكرار ذلؾ السموؾ لتجنب اإلحساس بالقمؽ.
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 كيف يقوم القادة بتخصيص الموارد؟:رصد الميزانيات في مؤسسة "ما" يعد عممية تعكس افتراضات القائد ومعتقداتو .فالقائد ،عمى سبيؿ المثاؿ ،الذي يكره أف يقث
في الديف سوؼ يدعـ عممية تخطيط الميزانية مف خالؿ رفضو لمخطط التي تميؿ لالعتماد بشكؿ كبير عمى االقتراض ويفضؿ
االحتفاظ بالسيولة قدر المستطاع.
 نموذج القدوة المتعمدة والتعميم والتدريب:إف القادة الجدد بوجو عاـ يبدو أنيـ يدركوف أف سموكيـ الظاىري لو قيمة عظيمة في توصيؿ االفتراضات والقيـ إلى العامميف
اآلخريف ،وخاصة الجدد .حيث قاـ أولسف ِكف )[ (Ken Olsenوىو مؤسس إحدى الشركات الرائدة – شركة المعدات الرقمية –
 – Digital Equipement Corpوفي نفس الوقت يعد مف أعظـ القادة] وبعض مف كبار المديريف التنفيذييف في الشركة بتصوير
أشرطة فيديو أوضحوا فييا فمسفتيـ بصراحة وعرضوىا عمى األعضا الجدد في الشركة باعتبارىا جز ا مف برنامج التدريب األولي.
وعمى أية حاؿ فإف ىناؾ اختالفا بيف الرسائؿ التي نقمتيا أشرطة الفيديو ىذه أو الخطابات المعدة مسبقا كالخطابات التي يمقييا
القائد ترحيبا بقدوـ األعضا الجدد ،وبيف الرسائؿ التي يتمقوىا عندما يالحظوف تصرفات ىذا القائد مير الرسمية .ىذه الرسائؿ مير
الرسمية تعد أقوى آليات التدريب والتعميـ.
 كيف يخصص القادة المكافآت والمناصب؟يقؼ العامموف في أي مؤسسة عمى حقيقة ما توليو المؤسسة تقديرىا وما تُعاقب عميو مف خالؿ الخبرة التي تتكوف لدييـ مف
الترقيات واألدا والتقييـ والمناقشات التي يجرونيا مث الرئيس .فطبيعة السموؾ سوا المستحؽ لممكافآت أو الج از ات تحمؿ الرسائؿ
المرجوة منو ،وك ذا فإف طبيعة المكافآت والج از ات نفسيا تحمؿ الرسائؿ المرجوة منيا أيضا .ويستطيث القادة ،بسرعة ،أف يوصموا
أولوياتيـ وقيميـ وافتراضاتيـ إلى مرؤوسييـ مف خالؿ المضي في ربط المكافآت والج از ات بالسموؾ الميتميف بو.
 كيف يقوم القادة باالستقطاب واالختيار والترقية والفصل:تعد عممية اختيار العامميف الجدد واحدة مف أكثر الطرؽ إحكاما وفعالية ،وىي التي ي رس القائد خالليا افتراضاتو ويخمدىا.
فعمى سبيؿ المثاؿ يفترض أولسف بأف أفضؿ الطرؽ لبنا المؤسسة ىو تعييف أفراد أذكيا ماىريف ،أقويا  ،يتمتعوف بروح
االستقاللية ،ونعطييـ قد ار كبي ار مف المسؤولية واستقاللية الذات.
ومف أكثر ما يعزز االفتراضات األساسية لمقادة ىو معيار مف يحصؿ عمى الترقية ومف ال يحصؿ عمييا .ومف يتقاعد مبك ار ومف
يتـ تسريحو مف العمؿ فعميا بفصمو أو إحالتو إلى وظيفة تعتبر أقؿ أىمية.
ب .آليات التعزيز والتوضيح الثانوية:
يعد التصميـ والييكؿ والشكؿ اليندسي والطقوس والقصص باإلضافة إلى التصريحات بالنسبة إلى المؤسسة ما ناشئة أدوات
تعزيز ثقافية وليست أدوات لخمؽ الثقافة فبمجرد أف تنمو المؤسسة وتحقؽ االستقرار ،تظير ىذه اآلليات نفسيا لتكوف آليات أساسية
لتكويف الثقافة التي سوؼ تفرض قيودا عمى القادة فيما بعد.
 التصميم والييكل التنظيمي:مالبا ما يكوف لمقادة وخاصة المؤسسيف منيـ نظريات قوية حوؿ كيفية تنظيـ المؤسسة لتحقيؽ أقصى درجات الفعالية ،فنجد
بعض القادة يقوموف بإعادة تصميـ المؤسسة بشكؿ دائـ بحثا عف حموؿ تناسب المشاكؿ المحتممة لمظروؼ البيئية المت يرة.
فالتصميـ األولي لممؤسسة وكذا عمميات إعادة التنظيـ الدوري التي تمر بيا الشركات تقدـ فرصا كبيرة لممؤسسيف والقادة كي ي رسوا
حوؿ الميمة ووسائؿ إنجازىا وطبيعة الموظفيف ونمط العالقات السمبية التي يجب تعزيزىا بينيـ.
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 األنظمة واإلجراءات التنظيمية:إف القادة أماميـ الفرصة لتعزيز افتراضاتيـ عبر اكتنافيا بسياج مف األنظمة والروتيف ،فعمى سبيؿ المثاؿ ،قاـ أولسف بتعزيز
معتقده بأف الحقيقة ال يمكف التوصؿ إلييا إال بالتحاور ،وذلؾ بتكويف أنماط متعدد المجاف وبحضور المقا ات التي يعقدونيا ،وكانت
مؤسسة سيبا – جابجي تعزز افتراضاتيا بشأف الحقيقة المستقاة مف العمـ عف طريؽ القياـ بدراسات بحثية رسمية قبؿ اتخاذ الق اررات
الميمة.
 طقوس المؤسسة وشعائرىا:إف االفتراضات والقيـ والمبادئ التي يعتنقيا القادة قد تؤدي إلى خمؽ طقوس وشعائر خاصة .واف إستطاع القائد أف يجعؿ مف
بعض سموكياتو طقوسا ليا أىميتيا ،فإنيا بذلؾ تصبح ىذه الطقوس أداة لتعزيز الثقافة.
 تصميم الفضاء المادي ،والوجيات والمباني:في كثير مف األحياف ،يفضؿ القادة مما ليـ فمسفة وأسموب واضحاف ،تجسيد ذلؾ األسموب لينعكس عمى الصورة المرئية
لممؤسسة .فقد فضمت شركة المعدات الرقمية عمى سبيؿ المثاؿ ،مما ليا مف افتراضات حوؿ الحقيقة المستقاة مف الصراع وحوؿ
أىمية االتصاؿ المفتوح .نموذج المكاتب المفتوحة ،وقد عكس ىذا التصميـ بوضوح تأكيده المساواة وسيولة االتصاؿ وأىمية
العالقات بيف الموظفيف.
 قصص حول أحداث وشخصيات ميمة:بمجرد أف تتكوف المجموعة ويكوف ليا تاريخ ،فإف جز ا مف ىذا التاريخ يتجسد عمى شكؿ قصص حوؿ أحداث وسموكيات
قيادية .ولذا فالقصة – سوا جا ت في شكؿ قوؿ مأثور أو أسطورة أو حتى خرافة – فإنيا تعزز افتراضات وتعمـ الموظفيف الجدد
افتراضات أخرى .وعمى أي حاؿ فألف الرسالة التي نجدىا في القصة تكوف في كثير مف األحياف قابمة لالستنباط بدرجة كبيرة أو قد
تكوف مامضة ،فإف ىذا الشكؿ مف االتصاؿ ال يمكف الوثوؽ بو إلى حد "ما" .وال يمكف لمقادة عمى اإلطالؽ أف يتحكموا فيما سيرد
بشأنيـ في ثنايا تمؾ القصص ،عمى الرمـ مف أنيـ يستطيعوف بكؿ تأكيد تعزيز القصص التي يرضوف عنيا ،بؿ ربما يستطيعوا
اختالؽ قصص تحمؿ الرسائؿ التي يرمبوف في توصيميا.
 تصريحات رسمية لمفمسفة والعقائد والمواثيق التنظيمية:ويقصد بيا المحاولة التي يقوـ بيا القادة بيدؼ تحديد قيميـ وافتراضاتيـ بوضوح .وفي العادة ال تبرز ىذه التصريحات إال
جز ا ضئيال مف مجموعة االفتراضات الفاعمة في المجموعة ،وعمى األرجح ،ستبرز فقط تمؾ الجوانب مف فمسفة القائد اإليديولوجية
بوصفيا وسيمة لتأكيد وجود أشيا معينة في المؤسسة
التي تظير نفسيا عالنية ،ىذه التصريحات العمنية ليا قيمة بالنسبة لمقائد
ْ
لتصبح قيما يمتؼ حوليا األفراد وكأدوات تذكير لالفتراضات األساسية كي ال تُْنسى.
الخاتمـــة:
تعد القيادة ضرورة حتميػة في جميث المؤسسات ،فنرى سر نجاح المؤسسات يرجث إلى نجاح قادتيا ومدى تػأثيرىـ عمى
مرؤوسيـ وتحفيزىـ عمى تقديـ أقصى طاقاتيـ وتوحيد جيودىـ واستمالتيـ بحكمػة حتى يقبموف عمى أدا أعماليـ برمبة واقتناع
ورضا  ،فالقادة يتبنوف آليات متعددة ويحرصوف عمى توافرىا ليتسنى ليـ تعزيز تبني معتقداتيـ وقيميـ وافتراضاتيـ وبالتالي ثقافاتيـ
مث التطور التدريجي لممجموعة حتى تصبح مؤسسة.
النتائج:
مف خالؿ دراسة دور القيادة اإلدارية في ترسيخ الثقافة التنظيمية بالمؤسسة توصنا إلى أف القادة اإلدارييف يعتمدوف عمى
مجموع مف اآلليات مف أجؿ ترسيخ الثقافة التنظيمية ،مف خالؿ:
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يعتبر القائد قدوة لمعامميف فتصرفاتو ليا قيمة عظيمة في توصيؿ االفتراضات والقيـ إلى العامميف ،وسموكو الرسمي أو مير
الرسمي يعد أقوى آليات التدريب والتعميـ؛
يستطيث القادة بسرعة أف يوصموا أولوياتيـ وقيميـ وافتراضاتيـ إلى مرؤوسييـ مف خالؿ المضي في ربط المكافآت والج از ات
بالسموؾ الميتميف بو مف خالؿ تخصيص المكافآت والترقيات أو العقوبات؛
تعد عمميات االستقطاب واالختيار والترقية وفصؿ العامميف مف أىـ آليات ترسيخ القادة لقيميـ وافتراضاتيـ و بالتالي لمثقافة
التنظيمية؛
يقوـ القادة بتعزيز افتراضاتيـ عبر اكتنافيا بسياج مف األنظمة واإلج ار ات التنظيمية التي يرونيا ضرورية لنجاح المؤسسة؛
يعتبر تصميـ الفضا المادي ،والوجيات والمباني مف آليات ترسيخ الثقافة التنظيمية مثؿ نموذج المكاتب المفتوحة التي تعكس
سيولة االتصاؿ وأىمية العالقات بيف الموظفيف.

التوصيات:
نقترح التوصيات التالية:
 يجب عمى القادة أف يكونوا نموذج ناجح يحتذى بو فاالحتراـ الذي توفره القيادة يجعؿ العامميف يخضعوف لألنظمة واإلج ار اتداخؿ المؤسسة؛
 ضرورة اىتماـ القيادة بعممية االختيار وترقية العامميف تطبيقا لقاعدة الرجؿ المناسب في المكاف المناسب وبالتالي نشر ثقافةايجابية داخؿ المؤسسة؛
 يجب عمى القيادة مكافأة األدا المتميز ونشر ثقافة إبداعية واكتشاؼ المواىب التي تكسب المؤسسة الميزة التنافسية؛ ضرورة االىتماـ بالجانب المادي لمثقافة التنظيمية (بيئة العمؿ المادية) لما لو مف دور في إبراز رسالة المؤسسة وبث الثقةواالستقرار في نفوس العامميف؛
 -يجب عمى القيادة التوفيؽ بيف أىداؼ العامميف وأىداؼ المؤسسة.
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المنظمة المتعممة ومساهمتها في تعزيز اإلبداع
Learning Organization and Its Contribution to Enhancing Innovation
 نجمة عباس.د
 كمية العموم االقتصادية،"أستاذة محاضرة "أ
،1 جامعة باتنة-والتجارية وعموم التسيير
الجزائر
abbas.nadj11@gmail.com

:ملخص
ىدفت ورقة البحث ىذه إلى التعرف عمى أىمية اإلبداع كأداة لمواجية التغيرات والتطورات التي تحصل في ظل اقتصاد
. وكما سعت أيضا إلى إبراز مفيوم وخصائص المنظمة المتعممة ودور التعمم في تحقيق ميزتيا التنافسية.المعرفة
،وقد أكدت ىذه الدراسة عمى أن اإلبداع ىو حصيمة جيد وعمل جماعي منتظم يشارك فيو كافة أفراد المنظمة ووحداتيا التنظيمية
 بغية خمق منظمات، وكما أكدت أيضا عمى ضرورة أن تيتم منظمات األعمال باالرتقاء بالتعمم ألمنظمي.وعمى مختمف المستويات
.معرفية مبدعة تجني كل مزايا المتحرك األول القائم بالفعل التنافسي
. التعمم، المنظمة المتعممة، اإلبداع:الكممات المفتاحية
Abstract:
The purpose of this paper is to identify the innovation as a tool for addressing the changes and
developments in the knowledge economy. It also aimed to clarify the concept and characteristics of
learning organization and the role of learning in achieving competitive advantage.
The study concluded that innovation is the result of collective work regularly attended by all
members of the organization and its units at different levels. The study also confirmed the need to
take care of business organizations, upgrading organizational learning, in order to create innovative
knowledge organizations. Reap all the benefits of moving the first already existing competitive.
Key words: Innovation, Learning Organizational, Learning.
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المقدمة:
تعيش مختمف المنظمات اليوم في ظل تغير سريع الوتيرة تخطى حدود العمم ،والثقافة ،والسياسة ،واالقتصاد ،إلى المجتمع
ذاتو :قيمو وأخالقو ،وعاداتو وتقاليده .إن العالم يتطور وتتراكم إنجازاتو يوما بعد يوم فتتبدل محور اىتماماتو ،وتقنية تساير التقدم
العممي وتغذيو ،واتصاالت مرئية وغير مرئية ،سمكية والسمكية قمصت المسافات وجعمت كوكب األرض قرية إلكترونية ،واقتصاد
عالمي يستند في أساسو إلى التنافس القائم عمى التميز ،وتغير في األسبقيات الحاكمة لمعالم (الثروة ،والقوة ،والمعرفة) فـأصبح
لممعرفة مقام الصدارة عمى اعتبار أنيا األداة الحاسمة في توليد كل ثروة وكل قوة.
وتتمثل إحدى االنعكاسات الميمة ليذه التغيرات في احتدام المنافسة بين المنظمات من أجل الحصول والسيطرة عمى الموارد
واكتساب حصص سوقية ،وليذا أصبحت تبحث عن مدعمات ومقومات تنافسيتيا المبنية عمى الموارد وامكانيات كضرورة المتالك
قد ارت تنافسية تعزز بيا موقفيا التنافسي .وىنا تبرز أىمية اإلبداع كأداة ىامة من أدوات التعامل مع التطورات البيئية الجديدة،
وسواء أكان األمر يتعمق بالمؤسسات الفردية أو االقتصاديات الوطنية ،فإن اإلبداع ىو مفتاح أي ميزة تنافسية وىو قوة دافعة نحو
تحقيق النمو.
وفي ظل اقتصاد جديد يعتمد عمى المعرفة ،وما يمتاز بو من انتشار المعرفة والمنتجات الفكرية وسرعة تقادميا واندثارىا،
تتزايد أىمية اإلبداع ،ويمقى الفكر اإلبداعي اعترافا بأنو أساس ىذا اإلبداع ،ويحدث تحول جذري من اقتصاديات السمع إلى
اقتصاديات األفكار .األمر الذي أممى عمى المنظمات وسيممي عمييا في المستقبل ضرورة أن يكون لدييا القدرة عمى إعادة ترتيب
أوضاعيا واالستفادة من خبراتيا وتجاربيا السابقة ،وتفعيل ىذه الخبرات والتجارب في مواجية ىذه التغييرات والتحديات ،وىو ما
يعني تبني مفيوم التعمم كمدخل أساسي لمتحول إلى منظمات متعممة.
مشكمة الدراسة:
مع دخول األلفية الثالثة بدأت األسس لنجاح إدارة منظمات األعمال تتحول إلى "الميزة التنافسية" التي تعتمد بالدرجة األولى
عمى قدرة المنظمة والعاممين فييا عمى التميز واالبتكار واإلبداع ،مما يحتم ضرورة قيام إدارة ىذه المنظمات بتطوير مفاىيميا
وأساليبيا اإلدارية لتييئة الظروف أمام العقول البشرية لكي تبدع وتجدد بشكل مستمر.
انطالقا مما سبق ،تبرز معالم المشكمة التي تسعى ىذه الدراسة لإلجابة عنيا من خالل طرح السؤال الرئيسي التالي :كيف
يمكن لممنظمة المتعممة المساىمة في تعزيز اإلبداع؟ وىذا التساؤل يثير جممة تساؤالت أخرى لصيقة بموضوع الدراسة نوجزىا
كاآلتي:
 أين تتجمى أىمية اإلبداع بالنسبة لمنظمات األعمال المعاصرة؟ كيف يمكن الوصول إلى منظمة متعممة ؟ وما ىي أسس نجاحيا؟ ما دور المنظمة المتعممة في تنمية وتعزيز اإلبداع لتحقيق ميزة تنافسية؟أهمية الدراسة:
تكمن أىمية ىذه الدراسة من أىمية الموضوع الذي تعالجو .فيي تتناول أحد المواضيع المطروحة اليوم عمى الساحة
االقتصادية والمتداولة بين الباحثين والمفكرين االقتصاديين في مختمف الدول المتقدمة منيا والنامية .إضافة إلى ذلك ،فإن بروز
نوع جديد من المنافسة يسمى "المنافسة اإلبداعية" ،قواميا تقديم كل ما ىو جديد ،من شأنو أن يدعم تفوق المنظمة ويضمن ليا
البقاء والنمو في بيئة تشيد تغيرات متسارعة مما يفرض عمييا سرعة التعمم باستمرار.
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أهداف الدراسة:
تتمخص أىداف الدراسة في النقاط التالية:
 الكشف عن أىمية اإلبداع بالنسبة لممنظمات المعاصرة؛ التعريف باإلطار المفاىيمي لممنظمة المتعممة وكيفية الوصول إلييا وتحديد أسس نجاحيا؛ توضيح دور المنظمة المتعممة في تنمية وتعزيز اإلبداع حتى تتمكن من تحقيق مزايا تنافسية. .1ماهية اإلبداع
يوصف العصر الحالي بأنو عصر المعرفة وعصر العمم والتكنولوجيا ،ويتميز بالتغيير المتالحق والمستمر ،وزيادة حدة
المنافسة وتعقد بيئة العمل ،وعدم استقرار الظروف االقتصادية واألسواق العالمية .وفي الواقع ،فإن أنجع وسيمة لمواجية ىذه
التحديات ىي اإلبداع.
 .1.1مفهوم اإلبداع
يختمف تعريف اإلبداع باختالف وجيات نظر الكتاب والباحثين ومرد ذلك عاممين ىامين ،أوليما :اختالف مدارس الكتاب
الفكرية ،وثانييما :وجود نوع من التداخل بين مصطمح اإلبداع والمصطمحات ذات العالقة.
فوفق تعريف تشيرميرىورن ( )J.R. Schermerhonوزمالؤه فإن اإلبداع ىو "عممية إنشاء األفكار الجديدة ووضعيا في
الممارسة مؤكدا عمى أن أفضل المؤسسات ىي التي تتوصل إلى األفكار الخالقة ومن ثم وضعيا في الممارسة" John R.
) .)Schermerhorn et al, 1997 :409وىذا توسيع آخر جعل اإلبداع عممية متكاممة من الفكرة إلى المنتج (الممارسة) ومن
ثم إلى السوق (الميزة) ،وتأكيدا عمى رؤيتو فإن تشيرميرىورن أكد ذلك في معادلتو عن اإلبداع:
اإلبداع = الميزة التنافسية
وحسب  R. Daftفإن اإلبداع ىو "تبني فكرة أو سموك جديد لصناعة الشركة أو سوقيا أو بيئتيا العامة وتعد الشركة
األولى التي تطرح منتوجا جديدا بأنيا مبدعة" ( .)Daft, 2001 :357ويرى نجم عبود نجم أن اإلبداع ىو "قدرة الشركة عمى
التوصل إلى ما ىو جديد يضيف قيمة أكبر وأسرع وتقديم منتوج أفضل من منتجات المنافسين" (نجم.)22 :2003 ،
أما  Joseph Schumpeterفقد عرف اإلبداع عمى أنو "النتيجة الناجمة عن إنشاء طريقة أو أسموب جديدا في اإلنتاج،
وكذا التغيير في جميع مكونات المنتج أو طريقة تصميمو" ) ،(Schumpeter, 1935 :35وضمن ىذا السياق يعرف بيتر
دراكر( ) P. F. Druckerاإلبداع بأنو" :تغير في ناتج الموارد ،بمغة االقتصاد تغيير في القيمة والرضا الناتج عن الموارد
المستخدمة من قبل المستيمك" (دراكر ،)18 :1988 ،مؤكدا في ذلك عمى ما قالو شومبيتر من أن اإلبداع ىو التدمير االبتكاري
".(Drucker, 1998 :120) "Creative Destruction
إن النظرة المتأممة في ماىية اإلبداع وفق ما تقدم من تعريفات تساعد في تحديد المفيوم الشامل الذي يتمحور حول النقاط
التالية:
 سموك منظمي؛ تبني واستخدام أفكار وأساليب جديدة قابمة لمتطبيق؛ اإلسيام في تحقيق المنظمة ألىدافيا المتعددة؛ منح المنظمة االقتدار المتميز لمواجية المنافسين.ولإلشارة ،فإن خمف مصطمح اإلبداع تختبئ أفكار متعددة ،األولى أنو فعل إرادي ىدفو التحسين وفقا لما ىو متوفر ،حيث
كل متعامل ميما كان مستواه يمتمك سمطة إبداعية؛ والثانية أنو مراىنة عمى المستقبل ،يمكنيا أن تؤدي إلى النجاح أو الفشل وبدون
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معرفة الفرصة مسبقا ،وتتميز بأنيا جديدة ممموسة في نتائجيا عمى المؤسسة تؤدي إلى ديناميكية غير مألوفة ( Gérard Dokou,
.)2006 : 6
ولقد اختمط مفيوم اإلبداع بمجموعة من مصطمحات أخرى كاالكتشاف ،االختراع واالبتكار ،البحث والتطوير .فاالكتشاف:
ىو الفعل الذي يؤدي إلى معرفة ظاىرة طبيعية تمك المحظة لم تكن معروفة ،بمعنى الكشف عن شيء كان موجود من قبل لكن
غير معروف ،مثل اكتشاف الجراثيم من طرف "باستور") . (Andre- Jean Rigny, 1973 : 30أما االختراع واالبتكار
فيعنيان" :اكتشاف أولي لمكون جديد أو فكرة جديدة والتي يمكن أن تكون قاعدة لسيرورة اإلبداع"(www. Strategie-
) ،aimms.comأي االختراع واالبتكار يمثمون نقطة االنطالق ،واإلبداع نقطة الوصول ،فاالبتكار يمثل تقديم وانتاج أفكار جديدة،
بينما اإلبداع ىو وضع األفكار حيز التنفيذ ،أما البحث والتطوير فيو ميمة العمميين ،بينما اإلبداع فميمة المقاولين ،ويمكن لجميع
العمال عمى كل المستويات اليرمية ،حتى العامل البسيط أن يشارك في اإلبداع.
 .1.1أهمية اإلبداع بالنسبة لمنظمات األعمال
تتزايد أىمية اإلبداع في عالم اليوم ،بل أصبح محو ار ميما في استراتيجيات المنظمة وموضوعا حيويا بالنسبة لمحكومات
والدول .ومما يدل عمى ىذا التحول ىو الزيادة الكبيرة في الموارد المخصصة لمبحث والتطوير ،حيث أن المنظمات في قطاعات
أساسية في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تخصص موارد لمبحث والتطوير ( )R & Dأكثر مما تخصصو لممعدات
والمصانع الثابتة .كما أ ن من العوامل األساسية المؤدية إلى تقدم اليابان ىو التنويع األكبر ،والتطوير األسرع لمنتجاتو ،يعود إلى أن
شركاتو تنفق من مخرجاتيا عمى أنشطة البحث والتطوير بما يزيد عن ( )%30مقارنة بنظيرتيا األمريكية (Pavitt, 1990 :
) .17كما أن الفترة بين اإلبداع والتطبيق األول قد تقمصت من ( )90سنة في القرن الثامن عشر إلى ( )20سنة في النصف
األول من القرن العشرين ،مع التسارع وزيادة إدخال المنتجات الجديدة .ففي الواليات المتحدة بمغ عدد المنتجات الجديدة التي تم
إدخاليا ( )13ألف منتج عام  ،1986ليزداد العدد إلى  15ألف عام .(Glem, 1994 : 11) 1991
وقد أصبحت الحاجة لإلبداع واضحة في المنظمات المعاصرة ،ذلك أنو أداة ميمة لنمو المنظمة وقدرتيا عمى التكيف مع
الظروف البيئية المتغيرة ،باإلضافة إلى أنو أصبح جزءا ال يتج أز من ثقافة أية منظمة تسعى إلى ضمان استم ارريتيا .وتشير
أدبيات اإلبداع إلى أ ن المنظمات غير المبدعة سيكون مصيرىا الفشل ،وبالتالي االضمحالل والموت كونيا ال تكيف نفسيا مع
ظروف البيئة المحيطة بيا (نديم مأمون عكروش وسيير نديم عكروش.)6-5 :2004 ،
إن اإلبداع يخمق في المنظمات المناخ المالئم في المنظمات مما يمكن المنظمة من تطوير منتجات جدية إلشباع حاجات
ورغبات العمالء في السوق والقدرة عمى تحقيق أىداف النمو التي تسعى إلييا المنظمة .لذلك يجب أن يؤخذ اإلبداع من منظور
استراتيجي نظ ار لقدرتو عمى تطوير قدرات المنظمة لتحقيق أىداف إستراتيجية.
ويمكن تمخيص فوائد اإلبداع بالنسبة لممنظمة عمى النحو التالي (غسان القاسم الالمي)128 :2008 ،؛ (الدىان:1992 ،
)187؛ ):(L’achat &L’achat, 1997 :10
 تحسين خدمة الزبائن من خالل المرونة والتكيف تمبية الحتياجاتيم؛ زيادة القدرات التنافسية لممنظمة من خالل سرعة تقديميا لممنتجات الجديدة وتغيير العمميات الجديدة؛ تحسين إنتاجية المنظمة وتحقيق الكفاءة والفاعمية في األداء واستخدام الموارد بشكل اقتصادي وبجودة متميزة؛ إيجاد فرص جديدة لممنظمة لزيادة مبيعاتيا وأرباحيا؛ تحسين صورة المنظمة ومكانتيا وجعميا جذابة لمزبائن وقيادتيا لألسواق؛ بناء ونمو المنظمات وكذلك مواجية مشكالت وتحديات المستقبل واالستجابة لمنافسة المنظمات األخرى سواء داخلالمجتمع الذي توجد فيو أو خارجو؛
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اإلبداع يولد اإلبداع فسرعان ما يكون اإلبداع متبوعا بإبداعات أخرى تنشأ من نفس الفكرة المبدعة وتيدف إلى تحقيق
نفس الحاجات.

وعميو ،فإن اإلبداع يفيد كل المنظمات الصناعية والتجارية والخدمية ،وأن أفضل قادة العمل ىم أولئك الذين يستطيعون توفير
المناخ التنظيمي المالئم لمساعدة أعضاء المنظمة في استخدام مواىبيم اإلبداعية بشكل كامل بما يعزز تنافسية المنظمة
لالستجابة لعصر المعرفة.
 .1تنامي الحاجة لتحول منظمات األعمال المعاصرة إلى منظمات متعممة
يجمع العديد من الباحثين والمفكرين المعاصرين عمى أن بقاء المنظمات ونجاحيا في الظروف المعاصرة يعتمد عمى قدرتيا
عمى التحول إلى منظمات تعمم ،وممارسة التعمم الذي يحدث قيمة مضافة في أعماليا ،عن طريق تحويل ما تعممتو إلى منتجات أو
خدمات ،وعالقات ،وعمميات محسنة جديدة تصل بيا إلى السوق وبشكل أفضل وأسرع مما يأتي بو المنافسون.
 .1.1مدخل مفاهيمي لممنظمة المتعممة وخصائصها:
تعد المنظمة المتعممة ( )Learning Organizationمنظمة القرن الحادي والعشرين المتسم بسرعة التغيرات ،وكثرة
التحديات ،وتقدم التقنية وسبل االتصاالت ،وتوليد المعرفة وادارتيا ،واالىتمام برأس المال الفكري الذي يتولد عن العنصر البشري
معاممة وتقدي ار وثقة ،وتحفي از عمى التعمم واإلبداع والمشاركة في صياغة الرؤية ،وبمورة االستراتيجيات واتخاذ الق اررات.
ُويعد ( )Peter. Sengeأول من أشار إلى المنظمات المتعممة وصفيا بالمنظمات التي يتم فييا إيجاد نتائج يرغبيا األفراد
العاممون من خالل توسيع قدراتيم واعتماد أنماط جديدة وشاممة في التفكير يعبر عنيا بالطموحات الجماعية ،حيث أن جوىر عمل
ىؤالء األفراد في تمك المنظمات ىو أن يتعمم األفراد باستمرار كيف يتعمموا معاً ) .(Senge, 1990 :3ويركز ىذا المفيوم عمى
تغير نمط التفكير لألفراد العاممين وتحقيق التعمم الجماعي المستمر لموصول إلى النتائج المرغوبة.
وينطمق مجموعة من الباحثين أمثال ( )T. Dewar and D. Whittingtonفي تحديد مفيوم المنظمة المتعممة بأنيا زيادة
قدرات المنظمة المتعممة عمى التنبؤ والتكيف والتحول لتتالءم مع طبيعة بيئتيا السريعة التغيير (Dewar and Dave
) . Whittington, 2004 : 265في حين يركز (أحمد أبو بكر) في تعريفو إلدارة المعرفة ،بقولو" :إنيا منظمة تمتمك ميارات
تنظيمية تمكنيا من اكتساب المعرفة الجديدة ونقميا" (أبو بكر.)2001:73 ،
وأوضح ( ) W. R. Rowdenأن المنظمة المتعممة تسيم في إحداث تغيير جذري في المنظمات وتمكن كل فرد من أعضائيا
اإلسيام في تحديد وحل المشكالت باستمرار ( .)Rowden, 2001 :11وأشار ( )M. J. Marquardtإلى أنيا المنظمة التي
تعتمد عمى األسموب الجماعي ل متعمم ،وتعمل إدارتيا باستمرار عمى تحسين قدرتيا عمى إدارة واستخدام المعرفة ،وتمكين األفراد من
التعمم داخل وخارج المنظمة ،واستخدام التقنية المناسبة لتنظيم التعمم واإلنتاج (.)Marquardt, 2002 :3
يستنتج مما تقدم أنو رغم تباين التعاريف التي حددت لممنظمة المتعممة ،إال أنيا تتفق جميعا في جوىرىا وتتكامل مع
بعضيا ،وعميو يمكن تعريف المنظمة المتعممة بأنيا منظمة متمكنة من اكتساب المعرفة وتسعى لتطوير الميارات المعززة لفيم
وادراك إدارتيا ،وتعبر عن رؤية مستقبمية بتركيزىا عمى أن المنظمة نشاط اجتماعي ،وأنيا تتبنى العالقات التعاونية من أجل تقوية
المعرفة والخبرة والقدرات وأساليب االنجاز.
وىنالك العديد من الخصائص التي تميز المنظمة المتعممة عن غيرىا من المنظمات ،ويجمع معظم عمماء اإلدارة والباحثين
في التنظيم عمى أن السرعة في التعمم ىي السمة الرئيسية التي تتصف بيا المنظمة المتعممة ،وىي السمة األساسية لمتنافس بين
المنظمات المعاصرة في عصر المعرفة .ويؤكد بعض الباحثين عمى ضرورة أن تمتمك المنظمة المتعممة الخصائص اآلتية:
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استقطاب أفضل الطاقات البشرية المؤىمة؛
استخدام التعمم لموصول إلى تحقيق األىداف؛
ربط األداء الفردي باألداء التنظيمي؛
الوعي المستمر بالتفاعل مع البيئة؛
نقل المعرفة بين أجزاء المنظمة وبين غيرىا من المنظمات بسرعة وسيولة؛
االستثمار في الموارد البشرية في جميع المستويات اإلدارية بأقصى طاقة ممكنة؛
إثارة عمميات التحسين وتحفيزىا في جميع جوانب المنظمة؛
تشجيع جميع العاممين عمى المشاركة في اتخاذ الق اررات؛
توفير فرص مستمرة لمتعمم.

ومع أن ىناك تباينا في اآلراء حول العناصر الرئيسية التي تميز المنظمة المتعممة عن المنظمات التقميدية ،حيث تنظر بعض
الدراسات إلى المنظمة المتعممة من خالل ما تقدمو وتنتجو من أنشطة معرفية تتمثل في الحصول عمى المعرفة ،وتوزيعيا ،وخزنيا
وتوثيقيا ،ثم تفسيرىا وتوظيفيا وتوليدىا في معرفة جديدة (اإلبداع المعرفي) .في حين ترى دراسات أخرى أن المنظمة المتعممة
تتميز عن غيرىا بنمط قيادتيا التعميمية بحرصيا عمى تعمم أساليب التفكير والحوار وتبادل األفكار والمعمومات مع اآلخرين،
وبالييكمة التنظيمية التعميمية التي تساعدىا عمى إثراء المعرفة ونشرىا في كافة المستويات التنظيمية وتشكيل المجان وفرق العمل،
وبطاقتيا البشرية التي تمتمك الميارة والثقة بالنفس وقوة التأثير والقدرة عمى التصرف والتحرك بفاعمية.
وانطالقا مما سبق ،يمكن القول أن المنظمة المتعممة ىي التي ترفع من القيمة االقتصادية لممعرفة ،وىي تشير دائما إلى كيفية
تعريف وتطوير وتطبيق وقياس ونمو وحماية معرفة المنظمة.
 .1.1مرتكزات التحول إلى المنظمات المتعممة
يتم االنتقال من نمط المنظمات التقميدية التي تعمل في بيئة ثابتة نسبيا إلى منظمات متعممة تعمل في بيئة مضطربة وسريعة
التقمب ،من خالل إحداث تغييرات استراتيجية شاممة في مكوناتيا .والتغيير االستراتيجي ىو حركة المنظمة بعيدا عن حالتيا الحالية
نحو حالة مستقبمية م رغوبة لزيادة قدرتيا التنافسية ،ولموصول إلى تمك الحالة تتبع المنظمة طرائق أساسية لمقيام بالتغيير
االستراتيجي منيا): (Hill and Jones, 2001: 486
أ -إعادة الهندسة ( :)Reengineeringوىي إعادة تفكير جوىري واعادة تصميم لعمميات المنظمة لتحقيق التحسينات
المفاجئة في اإل جراءات واألداء ،كالكمفة ،والجودة ،والخدمة ،والسرعة .وتركز عمى العمميات ال عمى الوظائف ،حيث تبدأ
المنظمة بيا مع الزبائن وليس مع المخرجات.
ب -إعادة الهيكمة ( :)Restructuringتيدف إلى التفاعل وتقميل المستوى التمييزي لممنظمة من خالل تقميل األقسام أو

المستويات ا إلدارية في الييكل التنظيمي ،أو من خالل تقميص الحجم عن طريق تخفيض عدد األفراد العاممين لتخفيض
تكاليف التشغيل؛
ج -اإلبداع ) : (Innovationتستخدم المنظمة مياراتيا ومواردىا من خالل عممية اإلبداع إليجاد تقانات جديدة أو مخرجات
جديدة ،فرغم أن اإلبداع قد يجمب النجاح لممنظمة إال أن درجة المخاطرة فيو عالية ،كتقديم تقانات غير متكيفة أو
مخرجات غير مرغوبة.
ويحدث التحول من المنظمة التقميدية إلى منظمات قائمة عمى التعمم من خالل اآلتي(عبد الستار العمي وآخرون:2006 ،
:)336-335
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 من الهياكل العمودية إلى األفقية :إذ ال يناسب الييكل العمودي المنظمة المتعممة ألنو يوجد مسافات بين المديرينوالعاممين ،بينما الييكل األفقي يوجد تدفقات في العمميات أكثر من اإلدارات الوظيفية ،كما أنو يزيل الحدود بين
الوظائف ويؤسس إلى فرق العمل المدارة ذاتيا؛
 من إستراتيجية المنافسة إلى استراتيجية التعاون :حرصت المنظمات عمى فرض استراتيجية االستخدام األفضللمموارد لمواجية المنافسين ،لكن المنظمات المتعممة تحاول تجميع األعمال من خالل تمكين العاممين ومشاركتيم في
تطوير االستراتيجية.
 من الثقافة المتصمبة إلى الثقافة المتكيفة :تقتضي ضرورات التغيير ألمنظمي أن ال تكون الثقافة التنظيميةمتصمبة ،إذ ال يمكن لممنظمة معيا التكيف مع البيئة المحيطة واالستجابة لمتغيير ،لكن المنظمات المتعممة تشجع
عمى االنفتاح والجودة واتخاذ المخاطرة والتحسين المستمر لمقابمة حاجات التغيير؛
 من أنظمة الرقابة الرسمية إلى مشاركة المعمومات :تخدم المعمومات أغراضا مختمفة ،لذلك فإن توسيع نطاقالمشاركة فييا يحافظ عمى وظائف المنظمة ويجعميا تعمل في المستويات الفضمى ،سواء تعمق اآلمر باتخاذ الق اررات
أو في فتح قنوات االتصاالت مع العاممين والزبائن والموردين مما يتيح فرص التعمم من الجميع والجميع؛
 من الهام الروتينية إلى أدوار التمكين :الميمة جزء من العمل الذي يسند إلى الشخص ،بينما الدور جزء من النظاماالجتماعي الحركي الذي يوفر لمشخص المسؤولية ويسمح لو باستخدام قدراتو ويتيح لو حرية التصرف لمقابمة
اليدف.
ويتطمب تحقيق النجاح في المنظمات المتعممة توافر مجموعة من األسس أىميا (باسردة:) www.econf.uob.edu.bh ،
 األفكار الجديدة  :يعد توليد األفكار الجديدة والخالقة مصدر النجاح الرئيسي لممنظمات المتعممة ،فينبغي أن تعتمد ىذهالمنظمات عمى المبدعين والموىوبين (فريق المعرفة) القادرين عمى التقاط المعرفة الضمنية واكتسابيا وتوليدىا في
المنظمة ،ودمجيا بالمعارف والشواىد الظاىرة األخرى وتقديميا في صيغ مخرجات جديدة ،أو مفاىيم إدارية جديدة ،أو
إجراءات جديدة لمعمل في المنظمة ،واالستفادة منيا في تحقيق االرتقاء والنمو لقيمة المنظمة.
 القيادة الفعالة  :يقع عمى عاتق القيادة في المنظمات المتعممة واجب وضع النظم التي تشجع األفراد عمى التعمم والتكيفوتقديم العون لكل فرد في المنظمة ،ليتمكن من الحصول عمى نظرات معمقة لمحقيقة القائمة باإلضافة إلى رعايتو لعممية
التعمم في المنظمة ،وتحفيزه لألشخاص الذين يقومون بالعمل .وىناك مجموعة من الميارات التي يجب توافرىا في قيادة
منظمات التعمم منيا (رانجالند ،غراىام:)295 :2002 ،







بناء رؤى مشتركة :ىذا يعني العمل بروح التعاون لتحقيق األىداف المنشودة؛
تشجيع النظرات الشخصية :من خالل الحصول عمى تعاطف واندفاع كل شخص؛
التواصل وطمب العون من األقسام والوحدات األخرى؛
بناء قسمة جوىرية وخارجية لمحصول عمى رضا الزبون؛
التأكيد عمى الرؤى االيجابية ال عمى التيديدات؛
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التفكير بشكل منظم وبرؤية العممية من البداية إلى النياية ،مع اتخاذ الحذر بأن ال تصبح حمول اليوم مشكالت
المستقبل؛
تطوير منظمة التعمم التي تقوم عمى مراجعة لممشاريع ُوتمخص النتائج.

 القدرة عمى التكيف :يحدث التكيف عند اتخاذ ق اررات بتبني فكرة جديدة ،فينبغي أن تكون المنظمات المتعممة أكثر قدرة عمىالتكيف مع المستجدات في البيئة الداخمية والخارجية ،ابتداء بالتكيف مع تقديم األفكار الجديدة ،مرو ار بالتكيف مع التغييرات
في إستراتيجية المنظمة وثقافتيا والتقانة المستخدمة فييا وىيكميا التنظيمي ونظم العمل فييا واجراءاتو ،وانتياء بالتعمم من
النجاح والفشل في تطبيق تمك األفكار والتغييرات.
 الذاكرة التنظيمية :تمثل الذاكرة التنظيمية التغذية العكسية ( )Feedbackلممنظمات المتعممة ،فيفترض أن تحوي كل البياناتوالمعمومات والمعارف والتجارب التي مرت بيا المنظمة خالل فترة عمميا .وينبغي أن تكون ىذه الذاكرة عمى درجة عالية من
االحتراف والتنظيم ،األمر الذي يمكن من استرجاعيا واالستفادة منيا بسيولة ويسر ،وبأفضل الطرائق واألساليب .فالتجارب
الكبيرة واألفكار السامية تستند إلى تراكم معرفي وخزين معموماتي ،تنطمق منو إبداعات تحقق النمو والريادية لممنظمة.
 .3التعمم وأنماطه
تقوم عالقة ترابط بين التعمم واإلبداع؛ فاإلبداع يمكن أن يعتبر بمثابة إدخال معارف جديدة إلى االقتصاد ،أو تركيبات جديدة
لمعارف قديمة .وبتعبير أبسط ،اإلبداعات ميما كان نوعيا جذريا أو تحسينا تدريجيا صغي ار فإن قاعدتو القوية ىي "نتائج التعمم"،
فالتعمم يؤدي إلى معارف جديدة وذلك بتحويل اإلبداع من نشاط متخصص أو تجربة خالقة في قسم البحث والتطوير أو ممارسة
فردية لممبدع إلى طريقة سموك وممارسة في كل المنظمة.
وان القواعد الجديدة والروتينيات التنظيمية الجديدة ىي إبداع متعمم في المنظمة .وأن مثل ىذا التعمم مقبول حتى إذا كان ناتج
عن الفشل ( )Failureحيث يمثل مجال خصب ومشبع بالتصحيحات (التعمم الجديد) التي يمكن القيام بيا بسيولة ألن الفشل نجم
عنيا .ليذا فالفشل في اإلبداع في ىذه الحالة يمكن أن يحدد طبيعة واتجاه اإلبداع القادم ،وىذا كمو يجعل المرحمة القائمة تحول
المنظمات بشكل متزايد إلى منظمات متعممة .وقد استنتجت إحدى الدراسات التي أجريت عمى أكثر من ( )150منتجا جديدا ،إن
التعمم أو المعرفة التي اكتسبت من الفشل كان ىو الوسيمة في تحقيق النجاحات المتتالية (نجم عبود نجم.)76 :2003،
ومن أجل تحديد مفيوم التعمم ( ،)Learningنقدم ثالث تعريفات أساسية متدرجة في تحديد أبعاد ودرجة تأثير التعمم .حيث
يمكن تعريف التعمم بأنو عممية تنقيح األفكار وتحويميا إلى معرفة مفيدة ليا قدرة في توجيو الق اررات (Awad and Ghziri,
) .2004 : 306وىذا التعريف كما ىو واضح يجعل من التعمم عممية اكتساب المعمومات من أجل القرار.
كما يمكن تعريفو بأنو التغير في السموك أو األداء نتيجة الخبرة ) . (Daft, 2000: 486وىذا التعريف قد يكون أكثر ارتباطا
بأىداف اإلدارة في التغيير الموجو نحو األداء .فكل مستوى من األداء البد من أن يرتبط بمستوى من األداء المستند إلى المعرفة
المتناسبة أو الميارة المالئمة معو .وميما تعددت تعاريف التعمم فإن غالبيتيا تحتوي عمى العناصر التالية:
 عممية ىادفة إذ البد وأن تنعكس ايجابيا عمى نتائج األداء؛ عممية تفاعمية وتكاممية؛ يمكن تحفيز التعمم بالمعرفة والخبرات الجديدة؛ تجاوز النمط السطحي في التعمم إلى نمط التعمم العميق.إن لمتعمم عمى صعيد المنظمات عدة تصنيفات لكل منيا ايجابياتيا وسمبياتيا ،وان اختيار أي منيا يعتمد عمى طبيعة عمل
المنظمة وامكاناتيا المادية والبشرية ونوعية المعرفة التي تريد الحصول عمييا ،ومن أبرزىا التصنيف الذي قدمو بيتر سينج ( P.
 )Sengeوالذي فيو يصنف التعمم إلى نوعين (نجم:)254-251 :2003 ،
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 التتعمم التكيفتي ( :)Adaptive Learningوىـو الـتعمم الـذي يـتم باالسـتجابة لألحـداث التـي تواجـو األفـراد أو المؤسسـة.
وىــذا النــوع مــن الــتعمم يــدور حــول التقميــد أو االستنســاخ ( )Copyingأي الــتعمم ممــا لــدى الغيــر أو مــن ممارســتيم األفضــل أو
منتجاتيم أو خدماتيم .وكما يرى سينج فإن زيادة القدرة التكيفية ىي مجرد خطوة أولى في التحرك نحو منظمة متعممة.
 التعمم التوليدي ( :)Generative Learningوىو التعمم الخالق في التعامل مع عممية الـتعمم .فـإذا كـان الـتعمم التكيفـي
يقــوم عمــى التقميــد أو االستنســاخ ( )Copyingفــإن الــتعمم التوليــدي يقــوم عمــى االبتكــار ( )Creatingألنــو يتطمــب األفكــار
الجديدة في النظر إلى المؤسسة ،وكذلك الطرق الجديدة في النظر إلى البيئة التي تعمل فييا.
وىذا يعني أن التعمم التكيفي يسعى إلى تكييف قدرة المؤسسة ،فـي حـين أن الـتعمم التوليـدي بقـدر مـا يوسـع ىـذه القـدرات فإنـو
يوجييا نحو الفرص المتاحة في البيئة .كما فعمت شركة مـارك وسبنسـر ( )Mark & Spencerعنـدما نقمـت قـدرتيا وخبراتيـا مـن
ميدان تجارة التجزئة الذي برعت في و إلى ميدان الخـدمات الماليـة لتحقيـق رافعـة قـدراتيا الحاليـة ،كمـا أن بعـض المؤسسـات لغـرض
التعمم لممفاىيم واألفكار الجديدة عمى استخدام األجيال الجديدة لمعاممين).(Mintzberg et al, 2003 : 58
أما التصنيف الثاني ىو الذي قدمو ( )C. Arggrisالذي تحدث عن األسموبين التاليين (المكاوي:)148-2007:147 ،
التتتعمم أحتتادي الحمقتتة ( :)Single Loop Learningوبموجــب ىــذا األســموب يــتعمم العــاممين مــن نتــائج ومخرجــات
-1
أعمــاليم وممارســتيم ،فــإذا كانــت إيجابيــة يحــرص العــاممين عمــى تكـرار وممارســة نفــس األفعــال التــي أدت إلــى ذلــك لتصــبح فيمــا بعــد
ق اررات مبرمجة تتخذ في المواقف المتكررة دون بذل جيد أو مراجعة ،واذا كانوا غير راضين عمى النتـائج أو المخرجـات ،عنـدىا يـتم
التوقف عن تمك األفعال والممارسات التي تؤدي إلى ذلك .وميما توسعت المنظمة بيذا النوع من التعمم يبقى تعمميـا محـدود النطـاق
ألن مصدره نتائج عمميا فقط ولكنو ومع ذلك يبقى أسموبا يعمم األفراد كيفية التفكير واالستفادة من التجارب الناجحة.
التتعمم متزدوا اجتجتا ( :)Double Loop Learningوفـق ىـذا األسـموب مـن الـتعمم يتجـو العـاممون إلـى توسـيع دائـرة
-2
الــتعمم ،ويبحثــون عــن وســائل جديــدة لمــتعمم ومعــارف جديــدة وكيفيــة تطبيقييــا أي توظيــف المعرفــة ،فبــدالً مــن أن يظــل الــتعمم م ـرتبط
بالبحــث عــن حمــول لممشــاكل أو معالجــة االنح ارفــات فــإن البحــث يتجــو نحــو أســباب المشــكالت وعــن الق ـ اررات البديمــة التــي يمكــن أن
تحول دون وقوعيا ،وأن ىذا األسموب من التعمم يستمزم البحث عن السياسات واإلجراءات الوقائية التـي تحـول دون وقـوع المشـكالت
واألزمات ،فيو تعمم استراتيجي أكثر منو انعكاسات أو ارتدادا أو نتيجـة أفعـال ،وىـو يتطمـب التفكيـر والتأمـل وتوليـد المعرفـة لتحسـين
األداء أو تطوير المنتج أو تحسين طرق تقديم الخدمة المقدمة ،ويدخل ىذا األسموب ضمن التعمم التنظيمي المعاصر.
 .4دور المنظمة المتعممة في تنمية وتعزيز اإلبداع لتحقيق ميزة تنافسية
إن تحقيق الميزة التنافسية يكمن في قدرة المنظمة عمى التفوق عمى المنافسين في واحد أو أكثر من أبعاد األداء
االستراتيجي(التكمفة ،الجودة ،التسميم ،المرونة واإلبداع) ،ويعتمد ذلك بشكل أساسي عمى معدل التعمم الذي يحقق خفضا ممموسا
في تكمفة اإلنتاج ويشكل تنافسية في قيادة التكمفة ،كذلك يتحقق من خالل اإلبداع وادخال األساليب الجديدة في اإلنتاج والخدمات
التي تتطمب موجة جديدة من التعمم ليشكال تفاعال جدليا يفضي إلى رافعة حمزونية في اتجاه تزايد القيمة أو الميزة التنافسية (سالم،
.)www. Ahewar.org
إن خبرة المنظمة في إنشاء وتجديد الميزة التنافسية تؤكد عمى سمتين أساسيتين في ىذه الميزة :التفوق عمى المنافسين في أحد
جوانب األداء االستراتيجي ،واالستدامة والتي تشير إلى أن تمتع الميزة التنافسية بالتجديد واالستم اررية بما يجعميا ميزة إستراتيجية
مستدامة .وال شك أن التعمم يمكن أن يحقق ىاتين السمتين في الميزة ،ويمكن تفسير منطق التعمم كميزة تنافسية من خالل الجوانب
التالية (نجم:)75 :2003 ،
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أ -دورة اإلبداع والتعمم :في ظل المنافسة ال يعود اإلبداع وحده ىو الذي يتطمب السرعة وانما التعمم مـن اإلبـداع بالدرجـة األولـى،
ولنــا أن نالحــظ فــي ى ــذا مفارقــة كبيــرة ومســتمرة .فاإلبــداع عن ــدما ينشــأ تك ــون المؤسســة ف ــي أشــد الحاجــة إلــى الــتعمم (بمعنــى
االستيعاب ،التطبيق ،واإلنتـاج بالتكمفـة األدنـى حسـب منحنـى الـتعمم) ،ولكـن الوصـول إلـى تحقيـق أفضـل مسـتوى تعمـم يعنـي أن
المؤسســة تكــون فــي أشــد الحاجــة إلــى اإلبــداع بعــد أن وصــل المنــتج الجديــد إلــى أقصــى حــاالت االســتغالل واالنتشــار .أي أن
اإلبداع عندما يأتي فأنو يكون في أفضل حاالتو ،وىو بيذا المعنى سيمغي التعمم السابق الذي أصبح في أفضل معدالت التعمم
(وأدنى تكمفة لموحدة المنتجة) لتبدأ دورة جديدة من الحاجة لمتعمم من جديد لإلبداع الجديد.
التعمم األسرع :لقد تحدث  Schumpeterفي رؤيتو عن اإلبداع عن أنو ال ربح إال ربح المبدع ،إال أن ىذا الربح يتسم
ب-

بالفترة القصيرة ،ألن ظيور أول منافس يمحق بالمبدع يؤدي إلى انتياء ربح المبدع العالي وتراجعو إلى الربح التنافسي المنخفض،
وىذا ما أصبح يحدث بسرعة أكبر مما كان في السابق في ظل المنافسة القائمة عمى الوقت.
إن السرعة لم تعد ميمة فقط عمى المستوى التشغيمي ،وانما ىي كذلك أيضا بالمستوى االستراتيجي .وال شك أن التعمم األسرع
ينسجم مع كل ىذه التوجيات .كما أنو يمثل تطوي ار أسرع لمقدرة من أجل تحسين القيمة ووصوليا إلى الزبون بالوقت المالئم وأسرع
من المنافسين.
ومن أجل أن يكون التعمم مصد ار لتوليد القيمة التنافسية البد من تييئة مناخ يصل بالمنظمة إلى مستوى التميز من خالل ما
يمي ( :) www. Aecfkh.org/articles-action-show-id-30.htm
 استثمار طاقات البشر وازكاء رغباتيم في التعمم من أجل تحسين أدائيم ،والحصول عمى منافع ومزايا تتوافق مع مستوياتاألداء األفضل الذي يحققونيا ،وبطريق غير مباشر يحدث التعمم التنظيمي؛
 تيسير تعمم األفراد لممعرفة والمفاىيم واألسس الفكرية والنظرية لموضوع ما ،وكذلك تعمم الميارات التطبيقية ،أي القدرة عمىتطبيق المفاىيم والنظريات في مواقع العمل وتحقيق مخرجات تتسم بالجودة نتيجة ىذا التطبيق ،لذلك فإن كثي ار من
تقصر عن تحقيق التعمم الكامل إذ تنحصر في الجانب المعرفي دون جوانب الميارات
ممارسات التدريب في المنظماتَ ُ
التطبيقية؛
 تييئة مواقع العمل لتكون حقوالً خصبة لمتعمم ،حيث تتاح الفرص لألفراد لمتفاعل وتبادل الخبرات ،والتواصل مع الرؤساءوالمشرفين ،واالنفتاح عمى مصادر المعرفة الخارجية ،وتجديد معارفيم ومياراتيم من خالل الممارسة تحت إشراف الخبراء،
والتعرف المستمر عمى نتائج تقويم اإلدارة ألدائيم ومظاىر الخمل فيو ،وكذا ردود أفعال العمالء والمتعاممين بشأن ما ينتجو
العاممون من سمع وخدمات ودرجات إرضائيم عنيا؛
 خمق الجو االجتماعي في مواقع العمل الذي ييسر التفاعل بين األفراد والجماعات ،ومن ثم ييسر انتقال الخبرات ومناقشتياوتنمية الرؤى المشتركة والنماذج الفكرية المتناسقة ،وتبادليا بين األفراد؛
 إزالة موانع التعمم ومعوقات اكتساب المعرفة وتنمية الميارات ،وأىميا الحواجز التنظيمية التقميدية التي تفصل المنظمة إلىقطاعات منعزلة  ،والقيادات اإلدارية التي تحصر السمطة والصالحية فييا وتمارس المركزية بأعمى درجاتيا ،والتي تتعامل
مع الموارد البشرية كأفراد منعزلين وليسوا باعتبارىم أعضاء في فرق عمل متكاممة ومترابطة ومتفاعمة يشتركون في عمل
متكامل إلنجاز نتائج وأىداف مشتركة.
إن إش اعة وتعميم منيج التعمم ،يعني انفتاح المنظمة وشفافية االتصال وتبادل المعمومات والمعارف بين العاممين وبين
عموما ،مما يعني تجاوز األطر البيروقراطية وتحول التركيبة اليرمية التقميدية نحو تركيبة دائرية متقاربة
المستويات التنظيمية
ً
المستويات التنظيمية تمغي الحواجز القديمة المتعارف عمييا والتي كانت تحجب التفاعل العفوي ،وتسعى لتطوير العاممين وسموكيم
الوظيفي والتنظيمي.
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الخاتمة:
تشير نتائج البحث إلى تباين الباحثين والكتاب في حقل اإلبداع من أجل وضع تعريف محدد وواضح لو ،ومرد ذلك اختالف
وجيات النظر والتغير المستمر في العوامل والظروف البيئية المحيطة ،كما أن اإلبداع ىو عممية معقدة األنشطة والمفاىيم ،إضافة
إلى أن ىناك خمط بين اإلبداع ومصطمحات أخرى مثل االكتشاف ،االختراع واالبتكار ،وما يمكن استنتاجو من خالل ما تقدم ىو
أن اإلبداع عممية شاممة تبدأ بظيور الفكرة المبدعة وتنتيي بعد تجسيدىا ميدانيا بإنتاج شيء جديد وتسويقو أو استعمالو أو توسيع
دائرة استيالكو.
وكما يتبين أن المنظمات التي ال تستطيع التكيف المستمر مع تغيرات البيئة الداخمية والخارجية عن طريق اإلبداع وتسريع
مستويات األداء وتحسين جودتو ،سوف تنتيي في فترة قصيرة ،وىذا ما يفرض عمييا ضرورة التحول إلى منظمات متعممة تتميز
بسعييا الدائم لمحصول عمى المعرفة واحضار جميع الوسائل المادية الالزمة لمتعمم ،وتقديم كافة التسييالت التي تسيم في توليد
المعرفة (إبداع معرفي) وتقاسميا ،وتخزينيا ،وتوثيقيا وتفسيرىا ،وكما تحرص عمى اإلفادة من تجاربيا الناجحة والفاشمة وعمى
توفير بيئة تنظيمية مشجعة عمى االبتكار والتعمم الذاتي المستمر.
وعمى ضوء النتائج السابقة ،يمكن التأكيد بأن المنظمات باختالف أحجاميا وأنواع أنشطتيا ،إذا أرادت أن تستمر في التواجد
وأن تضمن مكانة ليا في ظل اقتصاد تنافسي ال يرحم أن تولي اىتماما بالغا لمتعمم ،إذ توجد عالقة ىامة ما بين اإلبداع والتعمم،
فالتعمم يساعد في اكتساب قدرات ومعارف جديدة من خالل التركيز عمى اليياكل والعمميات التي تسيل عممية التعمم ،كما يثير
أىمية كبرى لممنظمات الساعية إلى تحقيق إدارة التميز إذ يرشدىا إلى الطريق األىم واألسرع الستثمار وتفعيل أىم ثرواتيا عمى
اإلطالق ،وىي ثروة الفكر والطاقة الذىنية لمموارد البشرية بيا ،فيو بذلك يعطي طابع خاص لإلبداع ويميز المنظمة بالنسبة
لمنافسييا في السوق.
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دور اإلبداع المعرفي في تعزيز الميزة التنافسية المستدامة
""دراسة حالة مجمع صيدال
The Role of Knowledge Creativity in enhancing Sustainable Competitive Advantage
«Case Study of SAIDAL Complex»
 حياة قمري.د
 كمية العموم االقتصادية،"أستاذة محاضرة "ب
،1 جامعة باتنة-والتجارية وعموم التسيير
الجزائر
goumri.hayat@gmail.com

:ملخص
.هدفت هذذ الد ارسذة إلذ إبذراز دور اإلبذداع المعرفذ فذ تعزيذز الميذزة التنافسذية المسذتدامة بمجمذ صذيدال لصذناعة األدويذة
 أهمهذا، ذوصمذذت الد ارسذة إلذ عذدة نتذائ
ّ  وت.تم اختبارهما باستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية
ّ ،وت ّذم وض فرضيذتين رئيسيتين
 والمتييذذر التذذاب (المي ذزة التناف ذذسية، المتييذذر المسذذت ل (اإلبذذداع المعرف ذ و،وجذذود ع قذذة ارتبذذاط قويذذة وتذذيجير إيجذذاب بذذين المتيي ذرين
الرامية إل تعزيز دور اإلبداع المعرفذ فذ تح يذ
ّ تم اقتراح مجموعة من االقتراحات
ّ  وف ضوء النتائ المتوصل إليها.المستذدامةو
.الميزة التنافسية المستدامة بمجم صيدال
. المعرفة الضمنية، المعرفة الظاهرية، الميزة التنافسية المستدامة،  اإلبداع المعرف:الكممات المفتاحية
Abstract:
The objective of this study is to highlight the role of knowledge creativity in enhancing
sustainable competitive advantage at the SAIDAL complex of the pharmaceutical industry. Two
basics hypotheses were developed, and which were tested using a set of statistical methods. The
study found a strong correlation relationships and a positive impact between the two variables,
independent variable (knowledge creativity), and the dependent variable (sustainable competitive
advantage). In the light of these results, number proposals were proposed to activate the role of
knowledge creativity in achieving sustainable competitive advantage at SAIDAL complex.
Key words: Knowledge Creativity, Sustainable Competitive Advantage, Tacit Knowledge, Explicit
Knowledge.
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المقدمة:
يعتبر المورد البشري الحاضنة األساسية لإلبداع المعرف
عدة عوامل أهمها :اإلمكانات المادية والعمميات
خ ل المزج بين ّ
الت يتح فيها اإلبداع ،فإن الفرد العامل هو األساس فيه وعم
أهم التحديات الت تواجه المنظمات ف قضية اإلبداع المعرف
وبخاصة أن العمل مهما تطور ت نيا أو امتمك من قدرات فإنه يب
اإلبداع المعرف .

 ،فهو الذي يخم عممية اإلبداع .وتتبمور العممية اإلبداعية من
واألساليب ،الجهد الفردي والجماع  .وعميه ،فمهما كانت الطري ة
المنظمة تنمية وتطوير مهارات العاممين فيها .وذاك باعتبار أن
ه تشجي تنمية األفكار وتشكيمها عم شكل مشاري ونماذج،
رهين الع ول الت تدير وتدير شؤونه ،وهذا لن يتم بدون عممية

مشكمة الدراسة:
يمكن تحديد مشكمة الدراسة ف طرح السؤال التال  :ما مدى مساهمة اإلبداع المعرفي في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة
بمجمع صيدال؟
ويندرج تحت هذا التساؤل الرئيس عدة تساؤالت فرعية تتمجل ف :
 ما مفهوم اإلبداع المعرف ؟ ما مفهوم الميزة التنافسية المستدامة ،وما ه أبعادها؟ ما واق اإلبداع المعرف بمجم صيدال؟ ما ه طبيعة ع قة االرتباط واألجر المعنوي بين االبداع المعرف والميزة التنافسية المستدامة بمجم صيدال؟أهداف الدراسة:
تتمجل أهداف الدراسة فيما يم :
 التعرف عم طبيعة الع قة بين اإلبداع المعرف والميزة التنافسية المستدامة لمجم صيدال من وجهة نظر المديرين العاممينف مختمف فروع مجم صيدال لصناعة األدوية؛
 التعرف عم نوع األجر المعنوي الموجود بين رأس المال المعرف والميزة التنافسية المستدامة؛ ت ديم التوصيات ال زمة لتعزيز دور اإلبداع المعرف ف تح ي الميزة التنافسية المستدامة لصيدال.فرضيات الدراسة:
تتمجل فرضيات الدراسة فيما يم :
الفرضية األولى :توجد ع قة ارتباط معنوية بين اإلبداع المعرف والميزة التنافسية المستدامة بمجم صيدال.
الفرضية الثانية :هناك تيجير معنوي لإلبداع المعرف ف تح ي الميزة التنافسية المتسدامة.
مصادر جمع البيانات:
تم االعتماد عم عدة مصادر لجم البيانات ذات الصمة بموضوع البحث ليرض اختبار صحة الفرضيات .ومن أهم هذ
المصادر:
 الكتب والدوريات العربية واألجنبية ذات الصمة بمتييرات البحث باإلضافة إل الدراسات الساب ة.تم االعتماد بصورة أساسية عم هذ االستمارة ،وقد استخدم م ياس ليكرت الج ج ويعط الباحجين لكل
 استمارة االستبيانّ :خيار ما يم ( :اتف (3ن اطو ،اتف لحد ما (ن طتينو ،ال اتف (ن طةوو.
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أساليب التحميل اإلحصائي:
تمت االستعانة بمجموعة من األساليب اإلحصائية من أجل اختبار فرضيات البحث والت تتمجل ف  :النسب المئوية،
التك اررات ،األوساط الحسابية ،االنحرافات المعيارية ،ومعامل االرتباط البسيط .وتم استخدام برنام  spssف إيجاد نتائ
األساليب المذكورة.
 .1اإلطار المفاهيمي لمميزة التنافسية المستدامة
 .1.1مفهوم الميزة التنافسية المستدامة:
ل د اختمف الكتاب والباحجين حول تحديد مفهوم الميزة التنافسية المستدامة ،ويرج هذا االخت ف إل اخت ف المداخل والزوايا
الت ينظر منها إليها وفيما يم عرض لبعض التعاريف (طالب146 :2012 ،و:
أ .حسب مدخل التركيز عمى اإلستراتيجية:
ه "عممية تنفيذ إستراتيجية خمف ال يمة عندما ال يستطي أحد من المنافسين الجدد والحاليين تنفيذ هذ اإلستراتيجية نفسها
وغير قادرين عم االستنساخ أو االستفادة من مزايا هذ اإلستراتيجية".
ب .حسب مدخل التركيز عمى الكفاءات الجوهرية:
"تيت الميزة التنافسية المستدامة من خ ل ما تمتمكه المنظمات من موارد بشرية تصل درجة عالية
من المهارات وتصبح كفاءات أساسية ال تستطي المنظمة االستمرار ف المنافسة من دون امت كها لهذ الكفاءات".
ج .حسب مدخل صعوبة التقميد:
ه "المناف أو الفوائد الت تحصل عميها المنظمة ألبعد مدى ممكن ،والت
المنظمات".

ال يمكن ت ميدها أو استنساخها من قل

د .حسب مدخل التركيز عمى الربح:
ه " الربح المستديم لتطبي إستراتيجية فريدة من نوعها ،تطم ال يمة بحيث ال تكون اإلستراتيجية مطب ة من قبل أي من
المنافسين الحاليين أو المحتممين ف الوقت الذي ال يستطي المنافسون ت ميد هذ اإلستراتيجية".
ه .حسب مدخل التركيز عمى الزبون:
ه "الفائدة الطويمة األمد النجاز بعض ال يم الفريدة وخم اإلستراتيجية ليس ف آن واحد فحسب ،بل االنجاز األطول مدة
من المنافسين الحاليين والمحتممين م عدم إمكانية ت ميد هذ المزايا التنافسية"(Lynch Richard, 2000 :153).
و .حسب مدخل التركيز عمى الموارد:
ه "توصيف لألداء المتفو المعتمد عم المصادر أو الموارد الت
المحتمل دخولهم إل ذات الصناعة" (.البكري ،بن حمدان7 :2013 ،و

ال يمكن ت ميدها من قبل المنافسين الحاليين أو

ز .حسب مدخل التركيز عمى اإلبداع:
ه "عممية اكتشاف أو إبداع طر جديدة أكجر فاعمية من تمك المستعممة من قبل المنافسين وقدرة المنظمة عم تجسيد
ذلك االكتشاف ميدانيا"( Porter, 2000 :08و.
من خ ل التعاريف الساب ة لمميزة التنافسية المستدامة ،ن حظ أن بعض الباحجين اهتم بما ت دمه هذ الميزة من ربحية
عالية ،وذهب آخرون إل االهتمام بما ت دمه من قيمة لمزبون ،ف حين اهتم بعضهم بالوقت الزمن  ،ووصفها بعضهم بصعوبة
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الت ميد من قبل المنافسين ،وربطها آخرون بخصائص المنظمة والموارد .لذلك ،وعم ضوء ما ت دم ،يمكن أن نستنت أن الميزة
التنافسية المستدامة :ه مجموعة من العمميات واألنشطة والكفاءات الت تمتمكها المنظمة والت ت وم بتنفيذ إستراتيجية ت دم قيمة
لمزبون ال يستطي أحد المنافسين استنساخها أو االستفادة منه ا ،وتساهم ف تح ي التفو عم المنافسين من خ ل امت ك
المنظمة لمزايا تنافسية وموارد مستدامة يصعب ت ميدها من قبل المنافسين.
 .1.1خصائص الميزة التنافسية المستدامة:
انط قا من التعاريف الساب ة يمكن استنتاج خصائص الميزة التنافسية المستدامة كما يم :
 إمكانية ت ميدها صعبة جدا ألنها تستهمك الكجير من األموال والوقت ف حالة محاولة ت ميدها؛ تتّسم ب وة االستم اررية وتح ي النجاح المستمر والطويل األمد لممنظمات من خ ل امت كها لموارد وقدرات ذاتسماتّ ،قيمة ،نادرة ،مكمفة ف الت ميد ،وغير قابمة لإلح ل.
 .1.1أهمية الميزة التنافسية المستدامة:
تتجسد أهمية الميزة التنافسية المستدامة فيما يم ( :عبد الرحيم6 : 2013 ،و
 تعتبر س حا لمواجهة تحديات السو والمنظمات المناظرة من خ ل قيام المنظمة بتنمية معرفتها التنافسية وقدرتهاعم تمبية احتياجات الزبائن ف المست بل؛
 تعتبر معيا ار لتحديد المنظمات الناجحة عن غيرها لكونها تتميز بإيجاد نماذج جديدة متفردة يصعب ت ميدهاومحاكاتها باستمرار؛
 تحديد مدى توافر عناصر النجاح األساسية م ارنة بالمنافسين وتتمجل ف أن المنظمة تبن إستراتيجيتها اعتماداعم ميزة تنافسية مستدامة ال تتوافر لدى المنافسين؛
 تعتبر هدفا أساسيا وضروريا تسع إليه جمي المنظمات الت تهدف إل التفو والتميز؛ مرتبطة أساسا باألداء المتح ف المنظمة والعاممين فيها ،ومن جم ال يمكن أن تبن أو تمتمك أية منظمة ميزةتنافسية من دون أن ترت بيدائها إل المستوى الذي تتفو به عم المنافسين اآلخرين.
 .1.1أبعاد الميزة التنافسية المستدامة:
تتمجل أبعاد الميزة التنافسية المستدامة فيما يم (طالب ،البناء260،250 : 2012،و:
أ.

ب.
ج.
د.
ه.
و.

الجودة المتميزة :ه قدرة اإلدارة عم تمبية حاجات المستهمكين ورغباتهم بالشكل الذي يتف م توقعاتهم من خ ل
مجموعة من األبعاد وتتمجل هذ األبعاد كما حددها 1993( Evansو فيما يم  :األداء ،الهيئة ،المعولية ،المتانة ،ال ابمية
لمخدمة ،الجمالية.
التكمفة :يبين 2007( Evans, et alو بذي ن المنظمة يمكن لها تخفيض التكاليف من خ ل االستخدام الكفء لمطاقة
اإلنتاجية المتاحة لها فض عن التحسين المستمر لجودة المنتجات واإلبداع ف تصميم المنتجات وات ان العمميات.
الكفاءة المتميزة :تشير الكفاءة المتميزة إل حسن استي ل الموارد المنظمية المختمفة ف توفير مخرجات تفو ف قيمتها
قيمة المدخ ت المستخدمة ف إنتاج تمك المخرجات.
االستجابة المتميزة لحاجات العمالء:
لتح ي استجابة متفوقة لمزبائن يجب عم المنظمة أن تكون قادرة عم أداء المهام بشكل أفضل من المنافسين ف تحديد
واشباع حاجات الزبائن ،وعندئذ سيول الزبائن قيمة أكبر لمنتجاتها مما يؤدي إل خم تميز تستند عميه الميزة التنافسية.
اإلبداع يعتبر اإلبداع نجاح وتفو المنظمات كونه يشير إل كل ما هو جديد أو حديث ،ومتعم بطري ة إدارة المنظمة
أو منتجاتها .وبالتال فهو كل تطور يتح ف أنواع المنتجات وعمميات اإلنتاج ونضم اإلدارة والهياكل التنظيمية
واإلستراتيجيات الت تعتمد عم المنظمة.
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ز.
ح.
ط.

ي.

ك.

االستجابة السريعة لمتييرات المتعم ة بخصائص تصميم المنتوج أو التييرات

المرونة :ا لمرونة ه قدرة المنظمة عم
المتعم ة بحجم طمبات الزبون.
الحصة السوقية :تعبر الحصة السوقية لممنظمة عن مدى كفاءة نشاطاتها التسوي ية والت ينعكس أجرها عم حجم
مبيعاتها ف السو م ارنة م المبيعات الكمية لنفس الصناعة ف ذلك السو .
التسميم يعتبر بعد التسميم أو زمن ت ديم الخدمة عام مهما يحدد مستوى جودة الخدمة ،وما يترب عنها من تكاليف ،إذ
يمكن لممنظمة حساب تكمفة عممية ت ديم الخدمة والتعرف عم األخطاء المرتبطة بها عن طري قياس م دار زمن
حصول الزبون عم الخدمة المطموبة.
التداؤبية :وتعن عمل وحدتين إستراتيجيتين معا ليح ا أكجر مما تح ه الوحدتين لو عممتا بشكل منفصل ،والتداؤبية
تتح عندما تكون هناك ميزة تنشي عن ترابط وظيفة أو مهارة أو اختصاص م وظيفة أو مهارة أو اختصاص آخر ،مما
ينت قدرة أكبر من ك ال درتين ف حالة اإلنفراد.
المقدرات الجوهرية :تعرف الم درة الجوهرية أو كما يسميها البعض ال ابمية الجوهرية عم أنها":تركيبة أو مجموعة من
المهارات الفارقة ،واألصول الممموسة أو اليير ممموسة ذات الطاب الخاص والتكنولوجيا الفائ ة المستوى ،والروتينات الت
يشكل حجر األساس لمتنافس وتح ي ميزة تنافسية متواصمة"( مرس 32 :1998 ،و.

 .1ماهية اإلبداع المعرفي
 .1.1مفهوم اإلبداع المعرفي:
 اإلبداع المعرف هو" :عممية تتضمن تدف المعرفة وتحويمها من معرفة ضمنية إل صريحة بين الموارد البشرية منخ ل تشجي عممية التجريب وتهيئة المناخ التنظيم الداعمة لممارسة المعرفة المجم " (.عبد الستار العم وزم ء ،
345 :2006و.
 اإلبداع المعرف هو ":الذي يكون قادر عم خم االختراعات ال ابمة لمتسوي أو تحسين طر العمل أو الت ميل منالتكاليف وتحسين نوعية المنت أو استعمال تكنولوجيا جديدة أو تطوير إستراتيجيات تسوي ية لت ديم سمعة أو خدمة تم
قبوال من قبل المستهمك لما تتمت به من خصائص مميزة ،وقد يكون اإلبداع عم شكل خدمة جديدة أو عممية فيها
عما هو ميلوف"(حسين43 :2008 ،و.
تيير مهم يختمف ّ
نستنت من التعريفين:
 أن اإلبداع المعرف حاضنته األساسية هو المورد البشري الذي يخم عممية اإلبداع .عدة عوامل أهمها  :اإلمكانات المادية والعمميات واألساليب ،الجهد
 تتبمور العممية اإلبداعية من خ ل المزج بين ّالفردي والجماع .
 .1.1نموذج اإلبداع المعرفي:
إذ
ل د قدمت عدة نماذج ف هذا السيا  ،لكن يب نموذج نوناكا وتاكوش لعمميات إبداع المعرفة من أهمها عم اإلط
أسهم ف تطوير إدارة المعرفة ،وي وم هذا النموذج عم فكرة جوهرية تتمخص بوجود حركة حمزونية تفاعمية لممعرفة الصريحة
والضمنية تراف ها أرب عمميات تحويمية لممعرفة ،والشكل التال يوضح هذ العمميات التحويمية:
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الشكل رقم (1و:الحركة الحمزونية

( )8نشر املعرفة وتعميم التجربة
على نطاق املنظمة
( )3مناقشة الفكرة
مع األخري

( )2توضيح وشرح ( )7إذا كانت للتطبيق توضع
موضع التجربة واملمارسة
( )1فكرة ضمنية الفكرة لآلخرين
للفرد
( )6اختبارها وتعديلها
( )4وضع الفكرة يف
وتوضيحها
مستوى واسع
( )5مدخالت معرفة
صرحية أخرى
المصدر( :سعد غالب ياسين.)98 :2005 ،
إن توليد المعرفة الجديدة ليس ذو إتجا واحد وانما يتم بشكل حمزون
(ikujirononaka,1994 :529و:

عبر أرب

مراحل كما يم

أ .التنشئة:
ه عممية تحويل المعرفة الضمنية إل معرفة ضمنية جديدة ،من خ ل التفاعل االجتماع المباشر م اآلخرين ،والمشاركة
ف الخبرات والنماذج الع مية والمهارات الفنية عبر الم حظة والمحاكاة والممارسة والتدريب العمم  ،وكذا المّ اءات اليير الرسمية
الت تتم من خ لها المناقشات والعصف الذهن إذ تمجل منتدى لمحوار اإلبداع  ،ووسيمة لتعظيم الج ة المتبادلة بين المشاركين،
كما تفيد ف توجيه النماذج الذهنية لألفراد لتسير ف إتجا واحد ويرى نوناكا وتاكوش أن السبيل لمشاركة المعرفة هو إيجاد
أهداف مشتركة تصب ف الهدف الرئيس لممنظمة.
ب .اإلخراج:
ه تحويل المعرفة من ضمنية إل صريحة ،وه عممية تحديد لفض لممعرفة الضمنية تتحول من خ لها إل مفاهيم
ظاهرة ف شكل نماذج أو تناظرات ،قد تخم هذ العممية فجوات بين الصور الذهنية والتعبيرات المفظية ،إال أنها تساعد عم
ويعد اإلخراج مفتاح خم المعرفة الجديدة ،حيث يمكن نمذجتها من غير تناقضات وبمية منهجية
تنشيط التفاعل بين االفراد،
ّ
منظمة ومنط مترابط تمهيدا لممرحمة الموالية .
ج .الدمج:
يحولها إل نظام
ه تحويل المعرفة الظاهرية إل معرفة ظاهرية جديدة ،وه عممية تنظيم لممفاهيم والمعارف الصريحة بشكل ّ
معرف متكامل وتتضمن هذ العممية دمجا لمجموعات مختمفة من المعارف الظاهرة،وهذا من خ ل مراجعة الوجائ واالجتماعات
والمحادجات عبر وسائل وشبكات االتصال ،وكذا تصنيف واضافة ودم وتبويب المعرفة الظاهرة ،ومن أشكال هذا النوع من
التحويل وانشاء المعرفة ،التعميم والتدريب وتمعب االدارة الوسط دو ار هاما ف خم المعرفة الجديدة خ ل الربط الشبك لممعمومات
والمعارف الم ننة والمدونة ،حيث تساهم تكنولوجيا المعمومات ف ذلك.
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د .اإلدخال:
ه تحويل المعرفة من ظاهرية إل ضمنية ،أي عممية تجسيد المعرفة الظاهرة ضمن قواعد المعرفة الضمنية لألفراد ف
صورة نماذج ع مية مشتركة،أو معرفة ت نية ،حيث ترتبط هذ العممية ارتباطا وجي ا بالتعمم ،أين تصبح هذ المعارف أصوال ّقيمة
بالمنظمة.
ويتم إنتاج المعارف بطر رسمية موجهة إداريا كينشطة البحث والتطوير أين تكجّف المنظمات جهودا نحو األبحاث
التطبي ية ذات الع قة المباشرة بمهمتها ،ف محاولة لحل مشك ت تطبي ية والمتضمنة تطبي نتائ البحث األساس والدم بين
المطورة ف مختمف التخصصات ،لخم معرفة جديدة تجد إستخداماتها التجارية والصناعية بالمنظمة كما يمكن خم
المعرفة
ّ
المعرفة بطر غير رسمية من خ ل تح ي مفهوم التعمم ،وي ول  forayأن أي نشاط إنتاج أو إسته ك قد يكون فضاء لمتعمم
وانتاج لممعرفة الجديدة ( Foray,2000 :36-39و.
 .1.1العوامل المساعدة عمى االبداع المعرفي:
هناك مجموعة من العوامل تحفز عممية إنشاء المعرفة وه (ikujirononaka,1994 :530و:
.1.1الغاية التنظيمية :تعتبر الياية التنظيمية محرك حمزون خم ال يمة ،حيث يكمن جوهر االستراتيجية ف تنمية ال درات
التنظيمية عم اكتساب وخم وتراكم واستي ل المعرفة ،من خ ل تصور ع م لرؤية متصمة بنوعية المعرفة الواجب توليدها
وتنميتها جم تطبي ها إجرائيا ضمن إطار إداري تنفيذي؛
أ .االستقالل الذاتي:
اإلمكان لخم فرص غير متوقعة ،أين يحدد هؤالء حدود مهامهم وظروف بيئة ينبي أن يسمح لمفرد والجماعة بالعمل بشكل
مست ل ب در عممهم بينفسهم سعيا لتحي الهدف النهائ لممنظمة،ويساعد االست ل الذات تييير قواعد المعبة بدل االستجابة
التكيفية لمتيير البيئ فحسب؛
ب .الفوضى اإلبداعية:
أي التشكيك فيما هو قائم من المعارف ،واعادة النظر ف تفكيرنا ومنظورنا واتجاهاتنا األساسية تجا العالم ،وهذا نات عن
إدخال التيير البيئ لم منظمة ،مما يحدث إنهيا ار ف أساليب العمل الروتينية واألطر المعرفية ويطور اإلدراك اإلنسان  ،وبالتال
خم معرفة جديدة ،وتتولد هذ الفوض بشكل طبيع ف حالة األزمات الح ي ية أو بشكل م صود عندما يطرح ال ادة أهدافا
صعبة ،حيث يزيد التوتر داخل المنظمة ،ويرتكز اهتمام األفراد عم تعريف المشك ت وتسوية موقف األزمة؛
ج .وفرة المعمومات:
ال ي صد بذلك الحشو أو االزدواجية المعموماتية ،بل وجود معمومات تتجاوز حدود المتطمبات التشييمية لألفراد ف المنظمة،
فإن غ ازرة المعمومات تسرع عممية إبداع المعرفة ،فاالشتراك ف المعمومات الفائضة عن الحاجة يشج االشتراك ف المعرفة
الضمنية ،واقتحام الحدود الوظيفية لبعضهم البعض ،واعطاء منظورات مختمفة لممعمومات الجديدة ،ويمكن تيصيل هذا المفهوم ف
المنظمة من خ ل تدوير األفراد بين مجاالت أو وظائف متباينة ،مما يساعدهم عم فهم أعمالهم من منظورات متعددة.
 .1.1اإلبداع المعرفي كميزة تنافسية مستدامة:
يمكن إبراز دور اإلبداع المعرف ف تح ي الميزة التنافسية المستدامة من خ ل إظهار الع قة الترابطية بين المعرفة
حدد
والتفكير اإلبداع  ،إذ تعتبر المعرفة بيشكالها المختمفة (الضمنية ،والظاهرةو ه العنصر األساس لتح ي اإلبداع ،فم د ّ
( (allakع قة بين المعرفة واإلبداع إذ يرى أن ال درات المعرفية الجوهرية لممنظمات تتحول إل عمميات متيحة بذلك لممنظمات
إبداع منتجات جديدة بسرعة كبيرة ،أو تطوير المنتجات الحالية بسرعة أكبر أيضا ،وت ديمها إل السو قبل منافسيها ،كما أن
المنظمة بعد أن تختار المعرفة تطور عمميات تنظيمها وخزنها جم تبحث عن خم ميزة تنافسية مستدامة من خ ل توظيف هذ
المعرفة ف توليد إبداعات شاممة ف المست بل لتطبي المعرفة المكتسبة واإلبداع ف تصميم المنتوج أو ت ديم خدمة مميزة لممستفيد
وبتكمفة منخفضة ،وبالتال فإلدارة المعرفة خبرة موجهة لتح ي إنتاجية وابداع بصيغ متعددة .كما أشار ) (marinalin,nathأن
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المنظمة تعتمد البحوث والتكنولوجيا لتوليد المعرفة الت تدعم قوتها التنافسية ،كما تهيئ لها هيكل يحفز اإلبداع فتولد معارف جديدة
ت وم بتطبي ها لت دم سم وخدمات جديدة ،وبما يوصمها إل مرتبة المنظمة المتعمّمة الت تستند ف ب ائها ونموها عم ال درة
المعرفية الموظفة ف اإلبداع( الزيادات288 :2008،و.
 .1تحميل البيانات ونتائج الدراسة
يتضمن هذا المبحث عرض وتحميل وصف لمبيانات وذلك من خ ل اإلجابة عن أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائ
تم التوصل إليها من خ ل تحميل ف راتها والوقوف عم متييرات الدراسة.
االستبيان الت ّ
 .1.1التحميل الوصفي لعينة الدراسة
بميت عينة البحث  ،55= Nوه عبارة عن مجموعة من اإلطارات الذين يمجمون أفراد المعرفة بمجم صيدال .ويوضح
الجدول التال أهم السمات والخصائص ألفراد عينة الدراسة من حيث الجنس والسن والمؤهل العمم وسنوات الخبرة.

اٌخظبئض
اٌدٕظ
اٌغٓ

اٌّؤهً اٌؼٍّي

عٕىاث اٌخبشة

اٌّدّىع

الجدول رقم (1و :خصائص عينة البحث
اٌفئت
روش
أٔثً
الً ِٓ 33عٕت
ِٓ  43-31عٕت
ِٓ 53 -41عٕت
ِٓ  51فّب فىق
ِبخغخيش
طيذٌت
ِهٕذط
ٌيغبٔظ
الً ِٓ 5عٕىاث
ِٓ 13-6عٕىاث
ِٓ 15-11عٕىاث
 16فّب فىق
N=55
المصدر :من إعداد الباحجة بناء عم نتائ SPSS

اٌؼذد
34
21
9
24
14
8
4
15
18
18
13
14
21
13
55

إٌغبت %
61 ,8
38,2
16,4
43,6
25,5
14,5
7,3
27,3
32,7
32,7
18,2
25,5
38,2
18,2
133

يوضح الجدول أع أن نسبة الذكور ه  % 61,8وه اكبر من نسبة اإلناث الت بميت  ،% 38,2وبخصوص
الفئات العمرية ف د ظهر أن ما ي ارب  % 16,4ضمن الفئات العمرية (اقل من  30سنةو ،و  % 43,6ت أعمارهم ما بين
(40-31و سنة و  % 25,5ت أعمارهم ما بين (50-41سنةو و % 14,5أعمارهم تتجاوز  51سنة وهذا يعن بين المناصب
العميا ف مجم صيدال تتطمب االقدمية ،أما فيما يخص التحصيل العمم فان  %7,3من أفراد العينة متحصمون عم شهادة
الماجستير ف حين  %27,3متحصمون عم شهادة صيدلة و  %23,7من افراد المجم متحصمون عم شهادة مهندس دولة و
 % 32,7متحصمون عم شهادة الميسانس وهذا مؤشر جيد العتماد ذوي المؤه ت العممية لتول المناصب اإلدارية العميا ف
مجم صيدال.
وتعد سنوات الخبرة إحدى المؤشرات الضرورية لتراكم الخبرة والمعرفة ف د تبين ان  % 18,2من المدراء سنوات خبرتهم
(اقل من  5سنواتو و  %25,5ت سنوات خبرتهم بين(  10-6سنواتو و  % 38,2ت سنوات خبرتهم بين ) 15-11سنة( ف
حين  % 18,2منهم بميت سنوات خبرتهم من ( 16سنة فما فو و.
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 .1.1وصف متغيرات الدراسة :يشمل هذا العنصر وصف لعناصر المتييرين الرئيسين لمدراسة وهما :اإلبداع المعرف
والميزة التنافسية المستدامة كما يم :

أ .وصف عناصر الميزة التنافسية المستدامة:
يتكون هذا المحور من  18ف رة تضم أبعاد الميزة التنافسية المستدامة ،والجدول التال يبين ذلك.
الجدول رقم (2و :نسب التوزيعات التك اررية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمميزة التنافسية المستدامة
الخكرار%
االنحراف
الوسط
رقم
العبارة
ال
احفق
الحسابي المعياري
العبارة
احفق
لحذ ما احفق
0,689
1,45 65,5
يذسن ِدّغ طيذاي أْ حّيض األداء يخحمك بخىبًِ وبفت وحذاحه 26,6 10,9
1
وألغبِه.
ٌذي ِدّغ طيذاي أهذاف وحىخهبث حميميت ٌذخىي ِدبالث خذيذة
0,786
1,89 36,4
38,2 25,5
2
ٌٍّٕبفغت ػًٍ اٌظؼيذ اإللٍيّي واٌذوٌي.
0,757
2,27 18,2
36,4 45,1
يخىفش ِدّغ طيذاي ػًٍ ٔظبَ ِخىبًِ ٌضّبْ اٌدىدة.
3
راث
بىىٔهب
طيذاي
ِدّغ
يمذِهب
اٌخي
اٌخذِبث
و
إٌّخدبث
حخّيض
0,655
2,40 9,1
41,8 49,1
4
خىدة ػبٌيت وِّيضة ِمبسٔت بّٕبفغيهب.
حخّيض إٌّخدبث و اٌخذِبث اٌخي يمذِهب ِدّغ طيذاي بىىٔهب راث
0,663
2,47
20
23,6 56,4
5
خىدة ػبٌيت وِّيضة ِمبسٔت بّٕبفغيهب.
يؼًّ ِدّغ طيذاي وببعخّشاس ػًٍ حطىيش وححغيٓ ِٕخدبحهب
0,802
2,36 9,1
34,5 56,4
6
خذيذة وخؼٍهب ِّيضة .
0,690
2,53 58,2
يخظض ِدّغ طيذاي ِىاصٔبث ِبٌيت خبطت بؼٍّيت االبخىبس 25,5 63 ;6
7
واٌخدذيذ.
يؼطي ِدّغ طيذاي إهخّبِب وبيشا ٌالفىبس االبخىبسيت اٌخي يمذِهب
0,805
1,62 58,7
21,8
20
8
األفشاد.
ٌذي ِدّغ طيذاي اٌمذسة ػًٍ االعخدببت اٌغشيؼت ٌحبخبث
0,795
1,67 52,7
27,3
اٌضببئٓ اٌشاخؼت إًٌ اٌخغيشاث اٌخي لذ ححظً في شىً إٌّخىج أو 20
9
في حدُ اٌطٍب.
0,660
1,44 65,5
25,5
يمىَ ِدّغ طيذاي بذساعبث إعخطالػيت ِغخّشة ٌٍخؼشف ػًٍ 9,1
13
احخيبخبث اٌضببئٓ اٌّخٕىػت واالعخدببت ٌهب.
يخبًٕ ِدّغ طيذاي االعخشاحيديبث اٌىفيٍت ٌخطىيش وفبءة اٌؼٍّيبث
0 ,816
1,76 47,3
29,1 23,6
11
و حّيضهب.
0,788
2,44 18,2
20 61,8
يٕخح ِدّغ طيذاي ِٕخدبث بألً حىٍفت ِمبسٔت ببٌّٕبفغيٓ.
12
0,854
2,92 25,5
يحظً ِدّغ طيذاي ػًٍ حظت عىليت أوبش ِمبسٔت ِغ ِٕبفغيه20 54,5 .
13
يحشص ِدّغ طيذاي ػًٍ اٌحظىي ػًٍ ِشاوض حٕبفغيت يظؼب
0,805
2,38
20
21,8 58,2
14
ِدبساحهب ِٓ لبً إٌّبفغيٓ وححميك اٌخفىق اٌذائُ.
0,779
2,20 21,8
يّخٍه ِدّغ طيذاي اٌّىاسد و اٌّمذساث اٌدىهشيت اٌميّّت واٌفشيذة 36,4 41,8
15
وطؼبت اٌخمٍيذ.
0,818
1,87
40
يحشص ِدّغ طيذاي ػًٍ صِٓ حمذيُ اٌخذِت ٌضببئٕه ِٓ حيث 32,7 27,3
16
عشػت اٌخغٍيُ،واٌخغٍيُ اٌّحذد بىلج،وعشػت اٌخطىيش.
ٌذي ِدّغ طيذاي اٌّمذسة ػًٍ اعخغالي اٌّىاسد اٌّخبحت
0,737
1,71 45,5
38,2 16,4
17
واعخخذاِهب بىفبءة.
يؼًّ ِدّغ طيذاي ػًٍ اٌخشبسن بّؼشفت اٌىيف  ،واٌخشبسن
0,748
1,82 38,2
41,8
ببٌّىاد اٌٍّّىعت واٌغيش ٍِّىعت،واالعخشاحيديبث اٌخؼبؤيت ِغ 20
18
وحذاث أخشي.
0,648
2,03
اٌّيضة اٌخٕبفغيت اٌّغخذاِت
α≤0.05
N=55
المصدر :من إعداد الباحجة بناء عم نتائ SPSS
ن حظ من الجدول أع أن المتوسط الحساب لجمي ف رات محور الميزة التنافسية المستدامة يساوي  2,03وهو قريب من
درجة المواف ة لحد ما( 2و ،وهذا يعن أن أفراد عينة مجم صيدال متف ون لحد ما عم جمي العبارات الدالة عم الميزة التنافسية
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المستدامة ،كما بينت النتائ أن العبارات  14، 13، 12ه أكجر العبارات الت القت نسب أعم عم المواف ة وه عم
التوال  % 58,2 -% 54,5 -% 61,8:والت مفادها أن مجم صيدال ينت منتجات بيقل تكمفة م ارنة بالمنافسين،و يحصل
عم حصة سوقية أكبر م ارنة م منافسيه ،ويحرص عم الحصول عم مراكز تنافسية يصعب مجاراتها من قبل المنافسين
وتح ي التفو الدائم.
ب .التحميل الوصفي إلجابات األفراد حول اإلبداع المعرفي:
الجدول رقم (3و :نسب التوزيعات التك اررية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلبداع المعرف
الخكرار%
الوسط
رقم
العبارة
ال
احفق لحذ
الحسابي
العبارة
احفق
احفق
ما
2,51
9,1
30,9
يشطذ ِدّغ طيذاي ِيضأيت وبيشة إلدخبي اٌخمٕيبث 60
1
واألٔظّت اٌدذيذة.
يمىَ أفشاد ِدّغ طيذاي بببخىبس ِؼبسف خذيذة غيش ِىخشفت
1,98 36,4
18,2
18,2
2
وغيش ِغخٕغخت في ػمىي اٌّبذػيٓ.
يغخخذَ ِدّغ طيذاي حمٕيبث حذيثت ٌخىٌيذ اٌّؼشفت وبٌؼظف
1,55 63,6
18
18
3
اٌزهٕي واٌؼظف اٌزهٕي االٌىخشؤي.
1,84 45,5
25,5
يبحث ِدّغ طيذاي ػٓ أِبوٓ حىاخذ اٌّؼشفت عىاء ٌذي 29,1
4
األفشاد أو في إٌظُ.
1,97
اإلبذاع اٌّؼشفي
α≤0.05
N=55
المصدر:من إعداد الباحجة بناء عم نتائ SPSS

االنحراف
المعياري
0,633
0,855
0,789
0,856
0,723

ن حظ من الجدول أع أن المتوسط الحساب لمحور اإلبداع المعرف يساوي  1,97وهو قريب من درجة أتف لحد
ما(2و ،وهذا يعن أن أفراد عينة مجتم صيدال متف ون لحد ما عم أن لإلبداع المعرف دور ف تعزيز الميزة التنافسية المستدامة
 .1.1اختبار فرضيات الدراسة:
أ .إختبار الفرضية األولى
والجدول التال يبين نتائ معامل االرتباط.
الجدول رقم(4و :نتائ ع قات االرتباط بين االبداع المعرف والميزة التنافسية المستدامة
القيمت االحخماليت ()sig
معامل االرحباط بيرسون
المخغيراث
0,000
0,976
االبذاع المعرفي
α≤0.05
N=55
المصدر :من إعداد الباحجة بناء عم نتائ spss
يتضح من معطيات هذا الجدول أن معامل االرتباط بين االبداع المعرف والميزة التنافسية المستدامة  R=0,976فهذا يعن
وجود ع قة ارتباط معنوية موجبة وقوية بين كل من االبداع المعرف والميزة التنافسية المستدامة وبالتال قبول الفرضية الفرعية
األول .
ب .اختبار الفرضية الثانية:
سيتم اختبار الفرضية الجانية لمحكم عم وجود أجر معنوي بين اإلبداع المعرف والميزة التنافسية المستدامة من خ ل اختبار
الفرضية اإلحصائية التالية:
الفرضية العديمة H0:ال توجد ع قة تيجير ذو داللة إحصائية بين اإلبداع المعرف والميزة التنافسية المستدامة بمجم صيدال .
ت ابمها الفرضية البديمة ف حالة عدم تح ها.
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الفرضية البديمة H 1 :توجد ع قة تيجير بين اإلبداع المعرف والميزة التنافسية المستدامة بمجم صيدال .
والجدول التال يبين نتائ االختبار.

الجدول رقم(5و :نتائ اختبار االجر المعنوي ل بداع المعرف والميزة التنافسية المستدامة .
المخغيراث المسخقلت

معامالث االنحذار
غير المعياري

الخطأ
المعياري

معادالث االنحذار
القياسيت

اخخبار T

القيمت
االحخماليت

المقذار الثابج

0,232

0,058

/

3,975

0,000

االبذاع المعرفي

0,915

0,028

0,976

32,843

0,000

α≤0.05
N=55
المصدر:من إعداد الباحجة بناء عم نتائ spss
إن معامل االرتباط  R = 0,976ومعامل التحديد  R2 = 0,953هذا يعن أن  %95,3من التيير ف مستوى استدامة
تم تفسير بالتيير ف اإلبداع المعرف  ،وأن  %4,7المتب ية ترج إل عوامل أخرى تؤجر ف
الميزة التنافسية لدى مجم صيدال ّ
الميزة التنافسية المستدامة  ،وهذا ما تفسر المعادلة التالية Y=0,232+0,915X :
حيث  : Y:الميزة التنافسية المستدامة(المتيير التاب و .
 : Xاإلبداع المعرف (المتيير المست لو .
 α≤0.05وبالتال رفض
ويتضح من الجدول أع أن مستوى المعنوية المحسوب أقل من مستوى المعنوية المرجع
الفرضية العديمة وقبول الفرضية البديمة ،ومنه فإن هناك أجر معنوي بين االبداع المعرف والميزة التنافسية المستدامة.
 .1االستنتاجات:
 يخصص مجم صيدال ميزانية كبيرة إلدخال الت نيات واألنظمة الجديدة من اجل تطوير المنتحات؛ يبحث مجم صيدال عن أماكن تواجد المعرفة سواء لدى االفراد أو ف النظم؛ ي وم أفراد مجم صيدال بالتطوير والتحسين المستمر لمنتجاته؛ هناك ع قة طردية قوية وتيجير ايجاب بين االبداع المعرف والميزة التنافسية المستدامة بمجم صيدال؛ هناك ع قة طردية قوية وتيجير ايجاب بين االبداع المعرف والميزة التنافسية المستدامة بمجم صيدال. .5التوصيات:
 عم المنظمة تنمية وتطوير مهارات العاممين فيها وذلك ألن أهم التحديات الت تواجه المنظمات ف قضية اإلبداعالمعرف هو تشجي تنمية األفكار وتشكيمها عم شكل مشاري ونماذج؛
 زيادة اهتمام المجم بتبن اإلبداع المعرف ألنه يعتبر أكجر متطمبات إستدامة الميزة التنافسية قوة وذلك بتخصيص ميزانيةمالية أكبر خاصة لعممية اإلبداع والتجديد؛
 اهتمام المجم بالتربصات بما لها من اهمية ف خم افكار جديدة؛ توفير جو م ئم لإلبداع المعرف وتحفيز المبدعين؛ -السماح لممبدعين بتطبي أفكارهم الجديدة.

قائمة المراجع:

 .1البكري ،تامر وبن حمدان ،خالد2013 (.و .اإلطار المفاهيمي لالستدامة والميزة التنافسية :محاكاة شركة  hpفي اعتمادها
إلستراتيجية االستدامة ،مجمة االكادمية لمدراسات االجتماعية واإلنسانية ،جامعة العموم التطبي ية الخاصة ،كمية االقتصاد
(األردنو ،العدد .9
45

دور اإلبداع المعرف ف تعزيز الميزة التنافسية المستدامة

__________________________________________________________________

 .2حسين ،حسين عج ن2008( .و .إستراتيجيات اإلدارة المعرفية في منظمات األعمال ،األردن :دار إجراء لمنشر والتوزي .
 .3الزيادات ،محمد عواد .)2008(.اتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة ،األردن :دار صفاء لمنشر والتوزي .
 .4عبد الرحيم ،سناء2013( .و .متطمبات تح ي الميزة التنافسية المستدامة ف إطار بناء اإلستراتيجية الخضراء لمنظمات األعمال،
دراسة فكرية تحميمية ،مجمة اإلدارة واالقتصاد ،بيداد :المجمد  ،19العدد ..73
 .5العم  ،عبد الستار وزم ء 2006(.و .المدخل إلى إدارة المعرفة ،األردن :دار المسيرة لمنشر والتوزي .
 .6طالب ،ع ء فرحان والبناء ،زينب مك محمود2012( .و .استراتيجية المحيط األزرق والميزة التنافسية المستدامة ،عمان :دار
الحامد.
 .7مرس  ،خميل نبيل1998( .و .الميزة التنافسية في مجال األعمال ،،اإلسكندرية :مركز اإلسكندرية لمكتاب.
8. Foray, Dominique.)2333(. l’économie de la connaissance, Paris: ed découverte.
9. Ikujirononaka, Hirotaka takeuch.)4991( .The new product development, Great Brittan: galliard,
great yarmouth ,the international library of management .
10. Lynch, Richard.) 2000( . Corporate Strategy, 2nd.ed, London: Prentice-Hall .
11. Porter, Michel.) 2000(. l’avantage concurrentiel, Paris : Dunod .

46

________________________________________________________________________________________ مجمة العموم االقتصادية وادارة األعمال – عدد 2017/ 01

دور الفكر المقاوالتي في تنمية المهارات المقاوالتية لدى حاممي الشهادات الجامعية
"دراسة حالة عينة من أصحاب المشاريع لدى ( )ANSEJوكالة تبسة"

The Importance of Developing Entrepreneurial Thinking in Acquisition of
Entrepreneurial Skills among University Graduates
»)«Case Study of a Sample of Entrepreneurs in Tebessa (ANSEJ
د .لويزة فرحاتي
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ممخص:
تيدد ىدذه الورقدة البحثيدة إلدس د ارسدة دور المكدر المفداوالتي فدي تعزيدز الميدارات المفاوالتيدة لددح أصدحاب المشداري الصدريرة
والمتوسطة ضمن فئة حاممي الشيادات الجامعية .بينت نتدائ معالجدة االسدتبيان المفتدرح لمد ارسدة التدي اسدتيدفت عيندة مدن أصدحاب
المش دداري ل دددح  )ANSEJوكال ددة تبس ددة ،أن ددو توج ددد عتق ددة إرتب دداط دال ددة وقوي ددة ب ددين المك ددر المف دداوالتي والمي ددارات المفاوالتي ددة دارة
المشاري وتعزيز فرص النجاح لدح العينة المستيدفة من حاممي الشديادات الجامعيدة محدل الد ارسدة .أمدا الفابميدة التمسديرية ألنمدوذج
االنحدار ففد بينت وجود عتقة تأثير معنوية لممكر المفاوالتي في الميارات المفاوالتية".
الكممات الدالة :المفاوالتية ،المكر المفاوالتي ،الميارات المفاوالتية.
Abstract:
This is a research paper as aims to study the role of entrepreneurial thinking in enhancing the
entrepreneurial skills of entrepreneurs in the category of university degree holders to establish a
small and medium-sized.
The results of the analyze the questionnaire which proposed for the study, that targeted a
sample of entrepreneurs in (ANSEJ –Tebessa agency-), showed that there is a strong relationship
between the entrepreneurial thinking and entrepreneurial skills, to manage projects and enhance the
chances of success about the sample under study. And the explanatory ability of the regression
model showed that there is a significant correlation between the thinking of entrepreneurship and
entrepreneurial skills.
Keyword: Entrepreneurship, Entrepreneurial Thinking, Entrepreneurial Skills.
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المقدمة:
من أىم المشاكل التي تعرفيا المؤسسات الصريرة والمتوسطة التي يؤسسيا حاممي الشيادات الجامعية ،سوء التسيير وغياب
المكر المفاوالتي بالرغم من المجيودات المبذولة نشائيا ،وعميو فاألمر يفتضي اكتساب المكر المفاوالتي ألصحاب ىذه المشاري
في مجاالت مختممة ،حيث أن تشجي ىذا المكر داخل المجتم وتعميمو يييئ األفراد نشاء المشاري  ،ولو نتائ كبيرة ومكتسبات
مستفبمية عمس التنمية االقتصادية ،ألنو يخمق قاعدة من المفاولين والمبدعين في شتس المجاالت.
إن إنشاء وخمق ىذه المؤسسات مرتبط بالمخاطرة والمرامرة ،لذلك فإنو عمس المفاول صاحب المشروع أن يتميز عن غيره
بمجموع ة من الميارات التفنية التي تساعده عمس مواكبة التطور التكنولوجي ،وميارات إدارية ليكون قاد ار عمس إدارة مؤسستو بكماءة
عالية ،وميارات شخصية تساعده في اختيار توجيو المفاوالتي.
مشكمة البحث:
يمكن صياغة مشكمة البحث من ختل السؤال الرئيسي التالي:
 ما دور الفكر المقاوالتي في تعزيز المهارات المقاوالتية لدى حاممي الشهادات الجامعية لدى عينة من أصحاب المشاريعلدي ( )ANSEJوكالة تبسة؟
فرضيات البحث:
ينطمق البحث من فرضية رئيسية ىي:
 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمفومات المكر المفاوالتي عمس أبعاد الميارات المفاوالتية.وتتمرع المرضية الرئيسية األولس إلس المرضيات المرعية التالية:
 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمفومات المكر المفاوالتي عمس أبعاد الميارات التفنية؛ ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمفومات المكر المفاوالتي عمس أبعاد الميارات التسييرية؛ ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمفومات المكر المفاوالتي عمس أبعاد الميارات الشخصية.أهداف البحث:
ييد ىذا البحث إلس التطرق إلس مميوم المكر المفاوالتي وبيان أىميتو ،واألسباب المؤدية لنجاح أو فشل المشاري لدح
حاممي الشيادات الجامعية ،ومحاولة تجمي أىم العوامل التي من شأنيا أن تدف إلس تبني المفاولة وانشاء المؤسسات الصريرة
والمتوسطة ،وكذا معرفة أىم الميارات المفاوالتية لدح المفاول باعتبارىا سببا مباش ار في نجاح أو فشل المشروع.
 .1األسس النظرية لمفكر والمهارات المقاوالتية:
 .1.1مفهوم المقاوالتية.
أصبح مميوم المفاولة شائ االستعمال ،ويعد بيتر دراكر من األوائل الذين أشاروا إلس ذلك في سنة  1985من ختل
إشارتو إلس تحول االقتصاديات الحديثة من اقتصاديات التسيير إلس اقتصاديات مفاوالتية تيفاوي  .)09 :2010استخدم مميوم
المفاولة عمس نطاق واس في عالم األ عمال اليابانية أين تنتشر مؤسسات األعمال المفاوالتية نتيجة التفدم التكنولوجي والسمعي
والخدمي ،فمفد كانت المفاولة تعني دائما االستحداث ،أما في حفل إدارة األعمال فيفصد بيا إنشاء مشروع جديد أو تفديم فعالية
مضافة إلس االقتصاد بوشنافة وآخرون.) 03 :2006 ،
 يمكن تعري المفاوالتية عمس أنيا مجموعة من األنشطة والمساعي التي تيدعمومية خمق نشاط معين .)Alain Fayolle, 1083 : 15
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 ويمكن تعري المفاولة بأنيا ":حركية إنشاء واسترتل فرص األعمال من طر فرد أو عدة أفراد وذلك عن طريق إنشاءمنظمات جديدة من أجل خمق الفيمة" (.)Laviolette et Loue , 2006.P .04
 المفاوالتية حسب تعري هوارد ستفنسون  Haward Stevensonوىو أستاذ بجامعة ىارفارد ىي اكتشا األفراد أوالمنظمات لمرص األعمال المتاحة واسترتليا شفرون.).03 :2015 ،
 وأعطس االتحاد األوروبي التعري التالي لممفاولة" :ىي األفكار والطرق التي تمكن من خمق و تطوير نشاط ما عن طريقمزج المخاطرة واالبتكار و/أو ا بداع والماعمية في التسيير وذلك ضمن مؤسسة جديدة أو قائمة" ستمي.)02 :2012 ،
ومما سبق يمكن تعري
لتحفيق مكاسب.

المفاولة عمس أنيا اكتشا

المرص واسترتليا من قبل المرد أو المنظمة ،وجعل المرصة مواتية

ومن جية أخرح أصبح موضوع المكر المفاوالتي يشكل حيز اىتمام كبير من قبل خريجي الجامعات ألنو يمس مشكمة
البطالة .فيذا المميوم يرتبط أكثر بالمبادرة والنشاط ،فاألفراد الذين يممكون روح المفاولة ليم إرادة تجريب أشياء جديدة ،أو الفيام
باألشياء بشكل مختم ليتماشس ذلك م قدرتيم عمس التكي م التريير ،وىذا عن طريق عرض أفكارىم والتصر بكثير باالنمتاح
والمرونة ستمي .)06 :2008 ،
 .1.1المهارات المقاوالتية:
اختم الباحثون في تحديد مميوم مشترك لمميارات ،رغم اتماقيم تفريبا فيما يتعمق بمكوناتيا أو الموارد المشكمة منيا،
والمتمثمة عموما في المعار  ،والممارسات ،وىذا الرتباط الميارات بوضعيات العمل وتأثرىا بمحيطو(Laviolette, 2006 : 04-
).07
أ .تعريف المهارة:
 عر  Collardyn.Dالميارات عمس أنيا إستطاعات ( )Aptitudesمعروفة لمفيام بعمل معين في ظل ظروسواء كانت مينية أو بشرية أو اجتماعية.
 -كما عر  Zarifianالميارة عمس أنيا فكرة أو ذكاء عممي لموضعيات التي تعتمد عمس المعار المكتسبة.

محددة،

ب .تعريف المهارات المقاوالتية :عرفت عمس أنيا مجموعة ثتث أنواع من المعار  :معار
سموكي ،وتستخدميا المرد نجاز ميامو بطريفة أحسن.

نظرية ،وممارسات خبرة ،وبعد

وعرفيا كل من  Parlier Michel et Gilbert Patrickعمس أنيا :مجموع المعار
لتحفيق ىد معين ،في وضعية معينة.

والطاقات والسموكيات الموجية

ج .أنواع المهارات المقاوالتية:
اتمق العديد من الباحثين عمس أن مميوم المفاول مرتبط بالمخاطرة والمرامرة لذلك فإنو يتميز عن غيره من األفراد
بمجموعة من الميارات التي تساعده عمس مواجية ىذه المخاطر وتنفسم إلس  3أقسام وىي خموط ،2010 ،ص :)04
-

مهارات تقنية :وىي مجموعة الميارات التي تساعد المرد عمس مواكبة التطور التكنولوجي والتي تتمثل في الخبرة والمعرفة
بالدرجة األولس والفدرة التفنية العالية باألنشطة في مختم المجاالت.
مهارات تسييرية :وىي مجموع الميارات ا دارية والتي يجب أن يكتسبيا المفاول ليكون قاد ار عمس إدارة موارد مؤسستو المالية
والبشرية بكماءة عال ية ،أو ىي مجموعة الميارات التي تساعد المرد عمس صن الفرار وبناء إستراتيجية واضحة المعالم في
المؤسسة.
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مهارات شخصية  :ىي مجموعة الميارات أو الصمات التي يكتسبيا المرد من عامل الوراثة أو من بيئتو والتي تساعده في
اختيار توجيو المفاوالتي ،ويمكن تمخيص الميارات المطموب توفرىا في المفاول في الجدول التالي:

مهاراث حقنيت
 انقذسة ػهى االتصبل يشاقبت انبيئت انؼًم ضًٍ فشيق بُبء انؼالقبث -يهبسة انتذسيب

الجدول رقم  :)01الميارات المطموب توفرىا في المفاول.
مهاراث شخصيت
مهاراث حسييريت
 االنتزاو وضغ األهذاف انًخبطشة انقذسة ػهى انتسييش االبذاع انقذسة ػهى تُظيى انؼًم انقيبدة انقذسة ػهى اتخبر انقشاساث انثقت ببنُفس انقذسة ػهى تصًيى استشاتيجيبثالمصدر :من إعداد الباحثين

 .1مقومات الفكر المقاوالتي:
يحتاج المفاول إلس مجموعة مواصمات تجعل منو المفاول الناجح والمسير الجيد ،وىذا عن طريق الدم بين مجموعة من
الصمات الشخصية والعوامل البيئية ،ويمكن تفسيم ىذه المفومات إلس قسمين:
 .1.1مقومات شخصية:
تتمثل المفومات الشخصية في الحسيني:).48 -47:
 الحاجة إلى اإلنجاز :أي تفديم أفضل أداء ،والسعي إلس إنجاز األىدا  ،وتحمل المسؤولية ،والعمل عمس االبتكاروالتطوير المستمر والتمييز ،ولذلك فالمفاول دائما يفيم أداءه وانجازه في ضوء معايير قياسية وغير اعتيادية.
 الثقة بالنفس :حيث يمتمك المفومات الذاتية والفدرات المكرية عمس إنشاء مشروعات األعمال ،وذلك من ختل االعتمادعمس الذات وا مكانيات المردية وقدرتو عمس التمكير.
 الرؤيا المستقبمية :أي التطم إلس المستفبل بنظرة تماؤلية ،وامكانية تحفيق مركز متميز ومستويات ربحية متزايدة. التضحية والمثابرة :يتحفق النجاح من ختل المثابرة والصبر والتضحية برغبات آنية من أجل تحفيق آمال وغاياتمستفبمية.
 الرغبة في االستقاللية :ويفصد بيا االعتماد عمس الذات في تحفيق الرايات واألىدا  ،والسعي باستمرار نشاءمشروعات مستفمة ال تتص بالشراكة خاصة عندما تتوافر لدييم الموارد المالية الكافية ( .)Adam .2009 :21.22
 .1.1المقومات البيئية:
 المحيط االجتماعي :يعتبر المحيط االجتماعي عنص ار ميما في الدف نحو إنشاء المؤسسة نظ ار لتركيبتو المعفدة. األسرة :تعمل األسرة عمس تنمية الفدرات المفاوالتية ألبنائيا ودفعيم لتبني إنشاء المؤسسات كمستفبل ميني خاصة إذا كانىؤالء اآلباء يمتمكون مشاري خاصة عن طريق تشجي األطمال منذ الصرر عمس بعض النشاطات ،وتحمل بعض
المسؤوليات البسيطة.
 الدين :يدعو الدين ا ستمي الحني إلس العمل واتفانو. العادات والتقاليد :تعتبر العادات والتفاليد من العوامل المؤثرة عمس التوجو إنشاء المؤسسات ،فالمجتمعات البدوية تمارسالزراعة والرعي.
 .3الدراسة الميدانية.
بعد التطرق في الجانب النظري إلس ا طار المماىيمي لممكر المفاوالتي ،ثم التطرق إلس ا طار المماىيمي لمميارات
المفاوالتية ،وتبيان دور المكر المفاوالتي في تحسين الميارات المفاوالتية نظريا ،نحاول في ىذا الجزء المخصص لمجانب الميداني
الوقو عمس واق المكر المفاوالتي ،وواق الميارات المفاوالتية ،وتبيان وجود عتقة بين ىذين المتريرين في عينة الدراسة.
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ويبمغ عدد المستجوبين من حاممي الشيادات  55مستجوبا ،لذلك تم اعتماد أسموب العينة العشوائية في جم البيانات من
ختل توزي االستبيان عمس عينة من حاممي الشيادات أصحاب المشاري لدح الوكالة الوطنية لدعم وتشريل الشباب وكالة تبسة،
واالعتماد عمس مخرجات  SPSSفي إعداد الجداول المتضمنة لنتائ العممية االستفصائية.
 .1.3أدوات الدراسة:
تختم أساليب المعالجة ا حصائية باختت ىدفيا الجزئي ،من حيث شموليتيا ،وعمفيا وتعفيدىا واليد من إجرائيا.
وبرية الوصول إلس مؤشرات معتمدة تحفق أىدا الدراسة ،وتختبر فرضياتيا ثم فحص البيانات ،وترتيبيا ليسيل التعامل معيا
بواسطة الكمبيوتر باستعمال حزمة تحميل البيانات ا حصائية في العموم االجتماعية  )SPSSالتي من ختليا تم استخراج
الجداول والمفاييس ا حصائية المناسبة ليذه الدراسة ،والمتمثمة أساسا فيما يمي:
-

-

الثبات ( :)Cronbach alphaباستعمال اختبار ألفا كرونباخ ،حيث تأكدنا من ثبات كت المفياسين المكر المفاوالتي،
والميارات المفاوالتية) ،وبذلك يمكن الفول أن المبحوثين يميمون بنودىما بنمس الطريفة التي يفصدىا الطالب وبالتالي
فاالستبيان يفيس ما أنجز ألجمو ،وعميو يمكن الوثوق بنتائ الدراسة.
معامل التوزيع الطبيعي ( :)Kolmogorov-simirnovلمتأكد من التوزي الطبيعي لمبيانات المستخمصة من إجابات
أفراد عينة الدراسة.
مصفوفة ارتباط بيرسون ( :)Pearsons correlation matrixلمعرفة عتقات االرتباط بين متريرات الدراسة
المستفمة والتابعة.
معامل التحديد ( ) :لمعرفة نسبة الترير في المترير التاب نتيجة لمترير في المترير المستفل.

 .1.3خصائص مجتمع الدراسة:
انبيان
انجنس
انعمر
انمإهم
انخخصص

الجدول رقم  :)02خصائص مجتم الدراسة
انخصائص
95
ركش
48
أَثى
7:
يٍ  64إنى  6:سُت
56
يٍ ; 6إنى  77سُت
47
يٍ  78إنى  84سُت
=4
تقُي سبيي
;7
نيسبَس
49
يبستش
79
ػهىو اقتصبديت
56
ػهىو تقُيت
48
ػهىو إَسبَيت
55
انمجمىع
المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد عمس مخرجات .SPSS

اننسبت %
% =6.;6
<% 4;.6
% :9.89
% 65.<5
% 56.;8
% 5:.7:
;% :;.6
;% 5:.7
% :7.:7
% 65.<5
% 58.9:
% 011

من ختل الجدول يمكن متحظة ما يمي:
 ىناك تماوت في التوزي بين نسبة ا ناث والذكور في عينة الدراسة ،حيث بمرت نسبة الذكور  )%92.72في مفابل )%07.28لإلناث ،وىذا يعود إلس طبيعة المشاري التي تمنحيا الوكالة الوطنية لدعم وتشريل الشباب ،فأغمبيا ذات
طاب خدمي مثل النفل ،وأشرال عمومية ،حيث تميل ا ناث إلس المشاري الصريرة الخاصة بالنساء ،وىذا يتأثر بثفافة
وعادات وتفاليد المنطفة؛

51

دور المكر المفاوالتي في تنمية الميارات المفاوالتية لدح حاممي الشيادات الجامعية

___________________________________________________________________________

 نتحظ أن أعمس نسبة لمعدالت السن تتمركز في المجال من  20إلس  26سنة حيث بمرت  ،(% 65.45ذلك راجلكون ىذه المئة األكثر اندفاعا لتبني مشاري  ،كما أنيا المئة التي ىي في بداية طريفيا المينية ،م وجود فئات ذات خبرة
تحتاج الي تمويل لمؤسستيا بنسبة قدرىا  )%21.81و )%12.74؛
 بالنسبة لممؤىل كانت النسبة األكبر لمستوح الميسانس حيث بمرت  ،)%67.27تمتيا نسبة  )%16.36لمستوح تفنيسامي ،وما يمكن متحظتو ىو أن مؤىل تفني سامي والميسانس ىما النسبتين الطاغيتين في عينة الدراسة ،بسبب المستوح
التعميمي المطموب وكذالك الميارات التسييرية التي تساعد في تطوير المشاري وتنميتيا؛
 بالنسبة لمتخصص نتحظ أن أكثر من نص العينة ينتمون إلس العموم االقتصادية بنسبة  ،)%63.63بينما كانتالنسبة التالية لتخصص العموم التفنية بنسبة  ،)%21.81وبالنسبة لتخصص العموم ا نسانية كانت  ،)%14.56ذلك
أن إنشاء المؤسسات يعتمد عمس من يمتمك الميارات التسييرية والتفنية والشخصية لممارسة لمعمل ا داري ،لذلك نجد أن
جل العينة من أصحاب شيادات العموم االقتصادية.
 .3.3ثبات أداة الدراسة:
مفياس الثبات لمدراسة ىو 0.88أي  %88وىي نسبة عالية ،وأعمس من النسبة المفبولة إحصائيا )%60؛ وبذلك تكون أداة
الفياس صالحة ويمكننا من ختليا الحصول عمس بيانات موثوقة وصحيحة كما ىي النتائ موضحة في الجدول التالي:
الجدول رقم  :)03صدق وثبات العام لتستبيان.
عذد انعباراث
<5
59
33

معامم انثباث أنفا كرونباخ
% 4.<5
% 4.;6
% 0.88

محاور انذراست
انمحىر األول :انفكر انمقاوالحي
انمحىر انثاني :انمهاراث انمقاوالحيت
الصدق والثبات العام لالستبيان
المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد عمس مخرجات .SPSS

 العالقة بين الفكر المقاوالتي والمهارات التقنية.الجدول رقم( :)40العالقة بين الفكر المقاوالتي والمهارات التقنية.
مسخىي
مسخىي
قيمت معامم
انفكر انمقاوالحي
انذالنت
انخطأ
االرحباط
0.00
4.;6
انرغبت في االسخقالنيت
0.00
;4.:
انحاجت نهقفت في اننفس واإلنجاز
مهاراث حقنيت
0.00
4.9:
انرؤيت انمسخقبهيت وانخضحيت
4.49
وانمثابرة
4.45
4.87
انمحيظ االجخماعي واألسرة
0.00
4.99
انعاداث وانخقانيذ
0.00
1..1
انمجمىع
المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد عمس مخرجات .SPSS

انقرار

انرحبت

دال
دال
دال

5
6
7

دال
دال
دال

9
8
-

نتحظ من الجدول  )04أن قيم معامل االرتباط بين المكر المفاوالتي والميارات المفاوالتية ممثت في الميارات التفنية في
مجممو قوي ويفدر بد  )0.70وىي قيمة دالة عند مستوح الخطأ  )0.05بمستوح داللة قدره .)0.00
أما االرتباط بين المكر المفاوالتي والميارات المفاوالتية أي كل محور من محاور المكر المفاوالتي والميارات المفاوالتية
ممثت في الميارات التفنية ،فيي قوية تفريبا م جمي المحاور ،حيث تفدر قيم معامل االرتباط بين الرغبة في االستفتلية وبين
محور الميارات التفنية بد د د  ،)0.72وتفدر قيمة معامل االرتباط بين الحاجة لمثفة في النمس واالنجاز ومحور الميارات التفنية بد
 ،)0.67وتفدر قيمة االرتباط بين الرؤية المستفبمية والتضحية والمثابرة ومحور الميارات التفنية بد  ،)0.56كما تفدر قيمة معامل
االرتباط بين المحيط االجتماعي واألسرة ومحور الميارات التفنية ب د  ،)0.43وتفدر قيم معامل االرتباط بين العادات والتفاليد وبين
محور الميارات التفنية ب د د د د  ،)0.55كميا دالة عند مستوح الخطأ  )0.05بمستوي داللة قدرىا .)0.00
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ىذا يعني أنو كمما كانت لممستجوبين حاممي الشيادات الجامعية الرغبة في االستفتلية ،وكانت تتوفر لدييم الثفة في
النمس والرغبة في تحفيق الذات ،وكمما كانت لدييم نظرة لممستفبل والفدرة عمي التضحية والمثابرة ،واذا كان المحيط االجتماعي
واألسرة دافعا ليم وكذا العادات والتفاليد ،كمما كانت ليا قدرة عالية عمس تعزيز وتحسين الميارات التفنية لدييم.
مما سبق يمكن الفول أنو توجد عالقة ارتباط دالة وقوية بين الفكر المقاوالتي والمهارات التقنية لدي العينة من حاممي
الشيادات الجامعية محل الدراسة.
 العالقة بين الفكر المقاوالتي والمهارات التسييريةالجدول رقم  :)05العتقة بين المكر المفاوالتي والميارات التسييرية.
مسخىي
مسخىي
قيمت معامم
انفكر انمقاوالحي
انذالنت
انخطأ
االرحباط
0.00
4.96
انرغبت في االسخقالنيت
0.00
4.:9
انحاجت نهقفت في اننفس واإلنجاز
مهاراث
0.00
4.:5
انرؤيت انمسخقبهيت وانخضحيت
حسييريت
4.49
وانمثابرة
4.45
4.;6
انمحيظ االجخماعي واألسرة
0.00
4.99
انعاداث وانخقانيذ
0.00
1..0
انمجمىع
المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد عمس مخرجات .SPSS

انقرار

انرحبت

دال
دال
دال

9
6
7

دال
دال
دال

5
8
-

نتحظ من الجدول  )05أن قيم معامل االرتباط بين المكر المفاوالتي والميارات المفاوالتية ممثت في الميارات التسييرية
في مجممو قوي ويفدر بد  )0.68وىي قيمة دالة عند مستوح الخطأ  )0.05بمستوح داللة قدره .)0.00
أما االرتباط بين المكر المفاوالتي والميارات المفاوالتية أي كل محور من محاور المكر المفاوالتي والميارات المفاوالتية
ممثت في الميارات التسييرية ،فيي قوية م جمي المحاور ،حيث تفدر قيم معامل االرتباط بين الرغبة في االستفتلية وبين محور
الميارات التسييرية بد د د  ،)0.52وتفدر قيمة معامل االرتباط بين الحاجة لمثفة في النمس واالنجاز ومحور الميارات التسييرية بد
 ،)0.65وتفدر قيمة االرتباط بين الرؤية المستفبمية والتضحية والمثابرة ومحور الميارات التسييرية بد  ،)0.61كما تفدر قيمة
معامل االرتباط بين المحيط االجتماعي واألسرة ومحور الميارات التسييرية ب د  ،)0.72وتفدر قيم معامل االرتباط بين العادات
والتفاليد وبين محور الميارات التفنية ب د د د د  ،)0.55كميا دالة عند مستوح الخطأ  )0.05بمستوي داللة قدرىا .)0.00
ىذا يعني أنو كمما كانت لممستجوبين حاممي الشيادات الجامعية الرغبة في االستفتلية ،وكانت تتوفر لدييم الثفة في
النمس والرغبة في تحفيق الذات ،وكمما كانت لدييم نظرة لممستفبل والفدرة عمي التضحية والمثابرة ،واذا كان المحيط االجتماعي
واألسرة دافعا ليم وكذا العادات والتفاليد ،كمما كانت ليا قدرة عالية عمس تعزيز وتحسين الميارات التسييرية لدييم.
مما سبق يمكن الفول أنو توجد عالقة ارتباط دالة وقوية بين الفكر المقاوالتي والمهارات التسييرية لدي العينة من
حاممي الشيادات الجامعية محل الدراسة.
 العالقة بين الفكر المقاوالتي والمهارات الشخصيةالجدول رقم  :)06العتقة بين المكر المفاوالتي والميارات الشخصية.
انقرار انرحبت
مسخىي
مسخىي
قيمت معامم
انفكر انمقاوالحي
انذالنت
انخطأ
االرحباط
7
0.00
=4.8
دال
انرغبت في االسخقالنيت
6
0.00
4.:4
دال
انحاجت نهقفت في اننفس واإلنجاز
انمهاراث
9
0.00
4.89
دال
انرؤيت انمسخقبهيت وانخضحيت
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4.49

انشخصيت
وانمثابرة
4.95
انمحيظ االجخماعي واألسرة
=4.:
انعاداث وانخقانيذ
1..5
انمجمىع
المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد عمس مخرجات .SPSS

4.45
0.00
0.00

دال
دال
دال

8
5
-

نتحظ من الجدول  )06أن قيم معامل االرتباط بين المكر المفاوالتي والميارات المفاوالتية ممثت في الميارات الشخصية
في مجممو قوي ويفدر بد  )0.65وىي قيمة دالة عند مستوح الخطأ  )0.05بمستوح داللة قدره .)0.00
أما االرتباط بين المكر المفاوالتي والميارات المفاوالتية أي كل محور من محاور المكر المفاوالتي والميارات المفاوالتية
ممثت في الميارات الشخصية ،فيي قوية تفريبا م جمي المحاور ،حيث تفدر قيم معامل االرتباط بين الرغبة في االستفتلية وبين
محور الميارات الشخصية بد د د  ،)0.49وتفدر قيمة معامل االرتباط بين الحاجة لمثفة في النمس واالنجاز ومحور الميارات
الشخصية بد  ،)0.60وتفدر قيمة االرتباط بين الرؤية المستفبمية والتضحية والمثابرة ومحور الميارات الشخصية بد  ،)0.45كما
تفدر قيمة معامل االرتباط بين المحيط االجتماعي واألسرة ومحور الميارات الشخصية ب د  ،)0.51وتفدر قيم معامل االرتباط بين
العادات والتفاليد وبين محور الميارات التفنية ب د د د د  ،)0.69كميا دالة عند مستوح الخطأ  )0.05بمستوي داللة قدرىا .)0.00
ىذا يعني أنو كمما كانت لممستجوبين حاممي الشيادات الجامعية الرغبة في االستفتلية ،وكانت تتوفر لدييم الثفة في
النمس والرغبة في تحفيق الذات ،وكمما كانت لدييم نظرة لممستفبل والفدرة عمي التضحية والمثابرة ،واذا كان المحيط االجتماعي
واألسرة دافعا ليم وكذا العادات والتفاليد ،كمما كانت ليا قدرة عالية عمس تعزيز وتحسين الميارات الشخصية لدييم.
مما سبق يمكن الفول أنو توجد عالقة ارتباط دالة وقوية بين الفكر المقاوالتي والمهارات الشخصية لدي العينة من
حاممي الشيادات الجامعية محل الدراسة.
 .0.3اختبار الفرضيات.
بعد عرض وتحميل بيانات الدراسة الميدانية سنفوم بمناقشتيا في ضوء المرضيات لموقو

عمس درجة تحففيا أو بطتنيا.

أ .اختبار الفرضيات الفرعية
الختبار المرضيات تم االعتماد عمس نتائ تحميل االنحدار الخطي البسيط  )Régression linear )y=ax+βالذي
يسمح بدراسة إمكانية وجود عتقة تأثير بين المتريرات ،كما اعتمدنا عمس معامل االرتباط بيرسون  )Pلمعرفة طبيعة العتقة
) لمعرفة نسبة الترير في المترير التاب والتي تعود إلس المترير المستفل ،كما تم االستناد
طردية أو عكسية ،ومعامل التحديد
إلس مستوح الداللة  )α=0.05عند تحميل فرضيات الدراسة أي بمستوح ثفة .)%95

انمخغير
انمسخقم

انفكر
انمقاوالحي

المرعية لممرضية الرئيسية األولس لمدراسة
قيمت ( )Tقيمت ()F
معامم
انمحسىبت
انخحذيذ
( )
;=5;.5
5.==8
4.8=5

الجدول رقم  :)07نتائ اختبار المرضيات
معامم
معامم
ثابج
انمخغير
االرحباط
االنحذار
االنحذار
انخابع
()R
()β
()α
4.;45
<5.55
4.:<7
انمهاراث
انخقنيت
58.;45
4.864 4.8:9
4.:<6
4.794
5.44
انمهاراث
انخسييريت
55.=;:
=;;5.
4.86:
4.:97
4.8:8
4.;96
انمهاراث
انشخصيت
المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد عمس مخرجات .SPSS
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مسخىي
انذالنت
()Sig
4.444
4.445
4.445
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باالعتماد عمس الجدول رقم  )07كان اختبار المرضيات المرعية كاألتي:
 الفرضية الفرعية األولى:يتضح من ختل نتائ الجدول رقم  ) 07لتحميل االنحدار الخطي البسيط الذي استخدم لمعرفة إن كان ىناك أثر لممكر
المفاوالتي عمس الميارات المفاوالتية م وجود عتقة تأثير موجبة ذات داللة إحصائية لممكر المفاوالتي في الميارات التفنية حيث
بمرت قيمة معامل االنحدار  ،)1.118في حين بمغ معامل االرتباط بين المتريرين  ،)0.701وىذه المعامتت – معامل االنحدار
واالرتباط -ذات داللة إحصائية عند مستوح داللة  )α=0.05وىذا ما أوضحو اختبار  ،)Tمما يدل عمس أن المكر المفاوالتي
يعزز الميارات التفنية من ختل تنمية مجموعة الميارات التي تساعد المرد عمس مواكبة التطور التكنولوجي والتي تتمثل في الخبرة
والمعرفة بالدرجة األولس والفدرة التفنية العالية باألنشطة في مختم المجاالت.
) ففد بمرت  )0.491مما يعني أن نسبة
أما الفابمية التمسيرية ألنموذج االنحدار المتمثمة في معامل التحديد
 )%49.1من الترييرات في الميارات التفنية تعود لممكر المفاوالتي ،وقد أظير اختبار  )Fبأن أنموذج االنحدار بشكل عام ذو
داللة إحصائية.
كما أن مستوح الداللة  )Sig=0.000أقل من مستوح المعنوية  )0.05وبيذه النتائ ترفض المرضية المرعية األولس
لتحل محميا المرضية البديمة الفائمة " توجد عالقة تأثير معنوية لمفكر المقاوالتي في المهارات التقنية".
 الفرضية الفرعية الثانية:يتضح من ختل نتائ الجدول رقم  )07لتحميل االنحدار الخطي البسيط الذي استخدم لمعرفة إن كان ىناك أثر لممكر
المفاوالتي عمس الميارات المفاوالت ية م وجود عتقة تأثير موجبة ذات داللة إحصائية لممكر المفاوالتي في الميارات التسييرية حيث
بمرت قيمة معامل االنحدار  ،)0.350في حين بمغ معامل االرتباط بين المتريرين  ،)0.682وىذه المعامتت – معامل االنحدار
واالرتباط -ذات داللة إحصائية عند مستوح داللة  )α=0.05وىذا ما أوضحو اختبار  ،)Tمما يدل عمس أن المكر المفاوالتي
يعزز الميارات التسييرية من ختل تمعيل مجموع الميارات ا دارية والتي يجب أن يكتسبيا المفاول ليكون قاد ار عمس إدارة موارد
مؤسستو المالية والبشرية بكماءة عالية ،أو ىي مجموعة الميارات التي تساعد المرد عمس صن الفرار وبناء إستراتيجية واضحة
المعالم في المؤسسة.
) ففد بمرت  )0.465مما يعني أن نسبة
أما الفابمية التمسيرية ألنموذج االنحدار المتمثمة في معامل التحديد
 )%46.5من الترييرات في الميارات التسييرية تعود لممكر المفاوالتي ،وقد أظير اختبار  )Fبأن أنموذج االنحدار بشكل عام ذو
داللة إحصائية.
كما أن مستوح الداللة  )sig= 0.001أقل من مستوح المعنوية  )0.05وبيذه النتائ ترفض المرضية المرعية األولس
لتحل محميا المرضية البديمة الفائمة " توجد عالقة تأثير معنوية لمفكر المقاوالتي في المهارات التسييرية".
 الفرضية الفرعية الثالثة:يتضح من ختل نتائ الجدول رقم  ) 07لتحميل االنحدار الخطي البسيط الذي استخدم لمعرفة إن كان ىناك أثر لممكر
المفاوالتي عمس الميارات المفاوالتية م وجود عتقة تأثير موجبة ذات داللة إحصائية لممكر المفاوالتي في الميارات الشخصية
حيث بمرت قيمة معامل االنحدار  ،)0.464في حين بمغ معامل االرتباط بين المتريرين  ،)0.653وىذه المعامتت – معامل
االنحدار واالرتباط -ذات داللة إحصائية عند مستوح داللة  )α=0.05وىذا ما أوضحو اختبار  ،)Tمما يدل عمس أن المكر
المفاوالتي يعزز الميارات الشخصية من ختل تعزيز مجموعة الميارات أو الصمات التي يكتسبيا المرد من عامل الوراثة أو من
بيئتو والتي تساعده في اختيار توجيو المفاوالتي.
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) ففد بمرت  )0.426مما يعني أن نسبة
أما الفابمية التمسيرية ألنموذج االنحدار المتمثمة في معامل التحديد
 )%42.6من الترييرات في الميارات الشخصية تعود لممكر المفاوالتي ،وقد أظير اختبار  )Fبأن أنموذج االنحدار بشكل عام ذو
داللة إحصائية.
كما أن مستوح الداللة  )sig= 0.001أقل من مستوح المعنوية  )0.05وبيذه النتائ ترفض المرضية المرعية األولس
لتحل محميا المرضية البديمة الفائمة " توجد عالقة تأثير معنوية لمفكر المقاوالتي في المهارات الشخصية".
ب .اختبار الفرضية الرئيسية:
تم اختبار المرضية الرئيسية بنمس الطريفة التي تم من ختليا اختبار المرضيات المرعية.

انمخغير
انمسخقم

انمخغير
انخابع

انفكر
انمقاوالحي

انمهاراث
انمقاوالحيت

الجدول رقم  :)08نتائ اختبار المرضية الرئيسة األولس.
قيمت
معامم
معامم
معامم
ثابج
()T
انخحذيذ
االرحباط
االنحذار
االنحذار
()R
()β
()α
( )
5.;::
<4.:5
4.;<:
-4.649
4.=9:

قيمت ()F
انمحسىبت
56.5<6

مسخىي
انذالنت
()Sig
4.444

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد عمس مخرجات .SPSS

يتضح من ختل نتائ الجدول رقم  ) 08لتحميل االنحدار الخطي البسيط الذي استخدم لمعرفة إن كان ىناك أثر لممكر
المفاوالتي عمس الميارات المفاوالتية م وجود عتقة تأثير موجبة ذات داللة إحصائية حيث بمرت قيمة معامل االنحدار -
 ،)0.205في حين بمغ معامل االرتباط بين المتريرين  ،)0.786وىذه المعامتت – معامل االنحدار واالرتباط -ذات داللة
إحصائية عند مستوح داللة  )α=0.05وىذا ما أوضحو اختبار  ،)Tمما يدل عمس أن المكر المفاوالتي يعزز الميارات المفاوالتية
من ختل تعزيز الثفة في النمس والرغبة في تحفيق الذات ،وتكوين نظرة لممستفبل لدح حاممي الشيادات والفدرة عمي التضحية
والمثابرة ،ومن ختل المحيط االجتماعي واألسرة كداف ليم وكذا العادات والتفاليد.
) ففد بمرت  )0.618مما يعني أن نسبة
أما الفابمية التمسيرية ألنموذج االنحدار المتمثمة في معامل التحديد
 )%61.8من الترييرات في الميارات المفاوالتية تعود لممكر المفاوالتي ،وقد أظير اختبار  )Fبأن أنموذج االنحدار بشكل عام ذو
داللة إحصائية.
كما أن مستوح الداللة  )sig= 0.001أقل من مستوح المعنوية  )0.05وبيذه النتائ ترفض المرضية المرعية األولس لتحل
محميا المرضية البديمة الفائمة " توجد عالقة تأثير معنوية لمفكر المقاوالتي في المهارات المقاوالتية".
بالتالي ،من ختل تحميل نتائ التحميل ا حصائي واختبار المرضية الرئيسية تم التأكد من وجود تأثير لممكر المفاوالتي عمس
كل بعد من أبعاد الميارات المفاوالتية من ختل عينة الدراسة.
الخاتمة:

من ختل النتائ السابفة يمكن ا جابة عمس ا شكالية األساسية لمدراسة حول دور المكر المفاوالتي في تعزيز الميارات
المفاوالتية عند حاممي الشيادات الجامعية  ،حيث اتضح من ختل الدراسة ا حصائية لترتباط بين مستوح التأثير الواضح لممكر
المفاوالتي عمس الميارات المفاوالتية ،وباستخدام نموذج االنحدار المتعدد أن العوامل الثفافية واالجتماعية بالدرجة األولس ،ثم العوامل
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الشخصية والرغبة في االستفتلية تعتبر متريرات الدارسة األىم في التأثير عمس تعزيز واكتساب الميارات المفاوالتية لدح حاممي
الشيادات الجامعية.
ىناك عدة أسباب أدت إلس ىذا الوض  ،منيا تشجي المجتم نشاء مشاري شخصية ،لما في لذلك من تحفيق عائد
مادي مريح ،وكذا العوامل الشخصية كالرغبة في االستفتلية ورفض العمل كموظ لما في ذلك من قيود بالنسبة لحاممي
الشيادات ،والسعي لتحفيق الذات من ختل النجاح في إنشاء مشروع وتحفيق التميز.
النتائج:

من ختل الطرح النظري والتطبيفي لمموضوع الذي تناولتو ىذه الورقة البحثية تم التوصل إلس جممة النتائ  ،والمتمثمة فيما

يمي:
 يؤثر المحيط االجتماعي لحاممي الشيادات عمس المكر المفاوالتي لدييم بشكل كبير ،من ختل الدف والمساىمة في إنشاءمشاري مستفمة وتحمل المسؤولية؛
 ييد المكر المفاوالتي إلس تزويد واكساب حاممي الشيادات الميارات التزمة من أجل تشجيعيم عمس العمل المفاوالتيعمس نطاق واس ومستويات عديدة ،فالمكر المفاوالتي يركز في محتواه ومضمونو عمس إدراك األفراد لممرص وتحديدىا،
وبشكل عام ييد إلس إكساب حاممي الشيادات سمات المفاوالتية وخصائصيا السموكية مثل المبادرة ،المخاطرة
واالستفتلية من أجل خمق جيل من المفاولين؛
 -أفراد العينة محل الدراسة يمتمكون المكر المفاوالتي الذي انعكس من ختل سعييم لتنمية مياراتيم المفاوالتية.

التوصيات:
من ختل النتائ السابفة نستنت التوصيات التالية:
 السعي لررس مفومات المكر المفاوالتي في المجتم من ختل التعميم والتوعية ،وكذا استخدام وسائل ا عتم والتكنولوجياالحديثة.
 وض اختبارات تفييميو ألصحاب المشاري قبل منحيم التمويل؛ تمعيل دور المراففة لتشمل تنمية وصفل الميارات المفاوالتية؛ ضرورة تعميم مميوم المفاوالتية لدح حاممي الشيادات ؛ تدريس مفاييس تتعمق بإنشاء 'المؤسسات وتسييرىا' في مختم المؤسسات التعميمية وخاصة الجامعات؛ زيادة الممتفيات والمحاضرات عن المكر المفاوالتي في مختم وسائل ا عتم؛ إنشاء حاضنات األعمال تعنس بمشاري حاممي الشيادات والدف بيم نحو تحفيفيا في أرض الواق ؛ ضرورة تحسيس حاممي الشيادات أن المفاولة اختيار و ليس بديل في ظل عدم وجود فرص لمتوظي ؛ ضرورة إعادة النظر في طرق التمويل نظ ار ألنيا عائق أمام حاممي الشيادات العتبارات دينية؛ نشر الوعي بأىمية المبادرة في إنشاء أنشطة مفاوالتية ،ألنيا تحول حاممي الشيادات من طالبي عمل إلس أرباب عملوموفري مناصب شرل.
قائمة المراجع:

 .1بوشنافة ،أحمد .وآخرون .)2006 .متطمبات تأىيل وتمعيل إدارة المؤسسات الصريرة في الجزائر ،مداخمة ضمن الممتقى الدولي حول:
متطمبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ،جامعة حسيبة بن بوعمي بالشم -الجزائر ،يومي 18-17:أفريل.
 .2تيفاوي ،العربي .)2010 .دور حاضنات األعمال في بناء الفدرة التنافسية في المؤسسات الصريرة والمتوسطة كنموذج لممفأوالتية،
مداخمة ضمن الممتقى الدولي حول :المقاوالتية :التكوين وفرص العمل ،جامعة محمد خيضر ببسكرة –الجزائر ،يومي  8-6أفريل.
 .3الحسيني ،فتح حسن .)2006 .إدارة المشروعات الصغيرة ،مدخل استراتيجي لممنافسة والتميز،عمان :دار الشروق لمنشر والتوزب .
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واقع رأس المال الفكري في الجزائر
The Reality of Intellectual Capital in Algeria
 ريمة أوشن.د

ىمامة بن عمومة.د

 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم،باحثة

 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم،باحثة

الجزائر

الجزائر

،1 جامعة باتنة-التسيير

،1 جامعة باتنة-التسيير

rima.ouchen@gmail.com

benamouma.hemama@gmail.com

:ملخص
 باعتباره من األصول الالمادية التي زاد الوعي،انطالقا من األىمية الكبيرة والمتزايدة لرأس المال الفكري في المنظمات الحديثة
. فإن نجاح المنظمة اليوم في تحقيق أىدافيا يرتبط بحسن تسيير مواردىا الفكرية،بأىميتيا في ظل االقتصاد المبني عمى المعرفة
 وقد تم التطرق إلى.ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة لعرض واقع ىذا المورد في الجزائر من خالل بعديو رأس المال البشري والتنظيمي
 وإلبراز ىذا الواقع تم.مختمف مؤشراتيما بدء من عدد السكان في الجزائر إلى غاية وصول االنترنت إلى المؤسسات التعميمية
.مقارنة الجزائر بتونس والمغرب
. رأس المال التنظيمي، رأس المال البشري،الكممات االفتتاحية; رأس المال الفكري

Abstract:
In the light of the increasing importance of intellectual capital in modern organizations, as
part of the intangible assets, where the awareness of its importance increased in a knowledge-based
economy. The success of any organization today in achieving its goals is associated with the
appropriate management of its intellectual resources. There for this paper aims to describe the
reality of this resource in Algeria through two dimension human and organizational capital. Various
indictors were used starting from population to internet access in educational institutions to
illustrate the reality of intellectual capital in Algeria compared to Tunisia and Morocco.
Key Words: Intellectual Capital, Human Capital, Organizational Capital.
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المقدمة;
يعد رأس المال الفكري من أىم أصول المنظمة التي ليا تأثير عمى زيادة األصول األخرى ،وىو مصدر من مصادر الميزة
التنافسية .وعميو ،أصبحت المنظمات تعمل عمى إدارتـ ـ ـ ـو وتطويره والمحافظة عميو بأفضل السبل الممكنة من أجل تحقيق أىدافيا.
ومؤسسات التعميم العالي كغيرىا من المنظمات ،البد عمييا من قياس رأس ماليا الفكري ،إدارتو وتنميتو باعتباره من الموارد الميمة.
وعمى غرار مختمف الدول التي تبنت مدخل رأس المال الفكري ،فالجزائر إذا أرادت أن تواكب مستجدات العصر وجب
عمييا تطوير ىذا المدخل بشكل يمكنيا من تحقيق أىدافيا.
وعمى ىذا األساس تحاول ىذه الدراسة توضيح مكانة الجزائر من خالل مؤشرات رأس المال الفكري (البشري والتنظيمي)،
ومقارنتيا بالدول المجاورة تونس والمغرب.
مشكمة الدراسة;
من خالل ما سبق يمكن طرح السؤال التالي:
ما واقع رأس المال الفكري في الجزائر؟
من خالل السؤال المحوري السابق يمكن طرح األسئمة التالية:
 ما ىي عناصر رأس المال الفكري؟ ما مكانة الجزائر ضمن التقارير العالمية لرأس المال الفكري مقارنة بتونس والمغرب؟أهداف الدراسة;
تسعى الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية :
 التعرف عمى مؤشرات رأس المال البشري والتنظيمي؛ تسميط الضوء عمى واقع رأس المال الفكري في الجزائر ببعديو (البشري ،التنظيمي)؛ توضيح مكانة الجزائر مقارنة بتونس والمغرب.أهمية الدراسة;
 باالنتقال من االقتصاد الكمي إلى المعرفي أصبح موضوع رأس المال الفكري من أىم مرتكزات االقتصاد الجديد باإلضافةإلى كونو من الموارد األساسية لممنظمات الحديثة التي أصبحت تسعى إلى تحقيق التميز لضمان البقاء واالستمرار في
محيط تسوده المنافسة وتحكمو آليات السوق المفتوح وتحتل فيو المعمومات والمعرفة مركز الصدارة؛
 وليذه الدراسة أىمية أيضا عمى المستوى التطبيقي لممنظمات الج ازئرية ،إذ من خاللو يتم إبراز ضرورة تكيف وتأقممالمنظمة الجزائرية مع الظروف الحالية لمبيئة المتميزة بالتغير المستمر ومن ثم اىتماميا برأس ماليا الفكري.
 .1مفاهيم عامة حول رأس المال الفكري
تعددت مفاىيم رأس المال الفكري ،فقد تناولتيا الدراسات من وجيات نظر مختمفة ،كما ركزت العديد منيا عمى أىميتو
باعتباره ركيزة من ركائز اإلبداع والتطوير الذي تسعى إليو معظم المنظمات الحديثة.
 .1.1تعريف رأس المال الفكري
يعد مفيوم رأس المال الفكري من المفاىيم اإلدارية المعاصرة ،وقد تعددت التعاريف الخاصة بيذا المفيوم من قبل
األكاديميين والباحثين والممارسين في ىذا المجال منيا:
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 مجموع معارف الموظفين والقدرات المدركة في مجموعة العمل التي يستوجب تقييميا وادارتيا من قبل المسيرين"(. (Peretti, 2008 : 42
 مجموعة المعارف الكمية لممنظمة ،والمستخدمة لتحقيق الميزة التنافسية" (المشاقبة ،البطاينة.)91 :2010 ، المعارف التي يمكن تحويميا إلى أرباح" (جون ىوكنز)338 :2010 ، مجموعة من األصول المعرفية في المنظمة والتي تساىم في تحسين الوضع التنافسي ليذه المنظمة من خالل إضافةقيمة ألصحاب المصمحة الرئيسيين" ).(Starovic and others, 2003: 6
من خالل التعاريف السابقة يمكن القول أن رأس المال الفكري ىو ما تممكو المنظمة من أصول غير ممموسة والتي يمكن
استخداميا لتدعيم القدرات التنافسية بيدف تمبية رغبات األطراف التي تتعامل مع المنظمة.
 .3.2أهمية رأس المال الفكري
إن أىمية رأس المال الفكري تنبثق من أىمية الدور الذي يؤديو في تقديم األفكار الحديثة واإلبداعات التي تساىم في تحسين
المركز التنافسي لممنظمة وعمى ىذا األساس يمكن استعراض ىذه األىمية عمى النحو اآلتي(الدوري وآخرون :2012 ،ص -308
:)310
 يعد رأس المال الفكري الوسيمة األساسية لممنظمة في عالم اليوم ،ألن الموجودات الفكرية تمثل القوة الخفية التي تضمن البقاءليا ،وىذا ما أشار لو ) .)Stewartفقد بين أن ثمثي الشركات المدرجة في قائمة الشركات الثرية البالغ عددىا ( )500في سنة
 ،1954قد اختفت وحل محميا شركات صغيرة معتمدة عمى الموجودات المعرفية أكثر من اعتمادىا عمى الموجودات المادية
األخرى؛
 يعد رأس المال الفكري في المنظمة بمثابة ميزة تنافسية ،وىذا ما دعا ( )Jerome Adanesالمدير الرئيسي لمتعمم في شركة( )Shellالنفطية بالقول (نحن ممتزمون ألن نصبح منظمة متعممة ونعتقد أن الميزة التنافسية تكمن في قابمية المستخدمين
عمى التعمم بشكل أسرع) .وعمى ىذا األساس ،فإن منظمة ( )Geminiاالستشارية والمتخصصة بإعادة ىندسة محطات توليد
الكيرباء ،تقضي من ثالثة إلى ستة أشير في االستشارة ،ألنيا تؤمن أن المشاركة في رأس المال الفكري يعد ميزة تنافسية؛
 يمثل رأس المال الفكري كن از مدفونا يحتاج إلى من يبحث عنو واستخراجو لموجود والممارسة ،ويعد نشر المعرفة أحد أساليباستخراجو ويؤيد ( )Stewartذلك بقولو( :إن الفكر الموجود في المنظمة يصبح رأس مال فكريا عندما يمكن نشره لمقيام بشيء
ال يمكن إجراءه ،ألن رأس المال الفكري يحوي معرفة مفيدة .ويحذر( )Brookingمن نتائج عدم نشر المعرفة ،من خالل
قولو( :إن المعرفة بوصفيا موجودات في المنظمة غالبا ما تغفل وبالتالي ال تنشر ،ليس بسبب إخفاق المدراء في التفكير
بأعماليم ،وانما السبب يكمن في أنيم ال يحولون المعرفة إلى رأس مال في شركاتيم وال يعززون القدرات العقمية التي تبني
وتحافظ عمى العمل)؛
 يعتبر رأس المال الفكري مصد ار لتوليد ثروة لممنظمة واألفراد وتطويرىا ،ويقول ( )Quinnمن "مدرسة تك لألعمال" عنذلك (:إن ثالثة أرباع القيمة المضافة تشتق من المعرفة ،واألكثر مما سبق ،فإن التعمم يسفر عن قوة في الربح ،إن المواطنين
الذين أكمموا دراساتيم العميا يكون ليم دخل يزيد بنسبة ( )%130عن أقرانيم الذين لم يكمموا الدراسات العميا) .كما أن رأس
المال الفكري قادر عمى توليد ثروة خيالية من خالل قدرتو عمى تسجيل براءات االختراع ،وىذا ما أكدتو بحوث مؤتمر إدارة
أرس المال الفكري ( )ICMالذي عقد في نيويورك في جوان عام .2000
كذلك ال بد من فيم وتحميل رأس المال الفكري وتمييزه عن رأس المال التقميدي انطالقا من أن ىذا الفرق سيفيد في إدارة
وتقويم رأس المال الفكري في المنظمة .وتستند المقارنة والمقاربة بين رأس المال الفكري ورأس المال التقميدي (المادي أو المالي)
عمى أبعاد أساسية لمتمييز واالختالف بينيما.
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جدول رقم ( ;)01أبعاد التمييز بين رأس المال الفكري ورأس المال التقميدي
الجعذ
انتكىٍَُ
انىظُفٍ
انزيٍُ
انًحتىي
انطبُعت
اندًَىيت
االستعًبل
تشكُالث انقًُت
انُىعٍ/انكًٍ

رأس المبل التقليذي
يبدٌ يهًىس
َعبر عٍ أحداث
َرتكز عهً انًبضٍ فقط
تكهفت
َقدٌ
وقتٍ
َُقص وَستههك
َربط بسهسهت انقًُت
كًٍ
المصدر; (ياسين).216 :2007 ،

رأس المبل الفكري
أثُرٌ وغُر يهًىس
َعبر عٍ عًهُبث
َتىخه َحى انًستقبم
هى قًُت
غُر يبنٍ
يستًر
َزَد ببالستعًبل
َربط بشبكبث انقًُت
َىعٍ

 .4.2عناصر رأس المال الفكري
ىناك تصنيفات وتقسيمات عديدة لمكونات رأس المال الفكري ،وسيتم استعراض أىم ىذه المكونات فيما يمي:
أول من تطرق لموضوع ىذا التصنيف ىي شركة سكانديا عام  1995م عمى يد العاممين)  )Malone & Edvinssonحيث
صنفا(Fincham & Roslender, 2003: 8) :
-

رأس المال الفكري= رأس المال البشري  +رأس المال الييكمي
رأس المال الييكمي = رأس المال التنظيمي  +رأس المال الزبوني
رأس المال التنظيمي = رأس مال العمميات  +رأس المال اإلبداعي.
أما تقسيم ( )Sveibyلرأس المال الفكري فيو (يوسف:)6 :2005 ،
أصول الييكل الداخمي؛
أصول الييكل الخارجي؛
أصول الييكل البشري.

في حين صنف كل من ) (Despres & Channvelرأس المال الفكري إلى أربعة مكونات رئيسية ىي(رشا الغول:2014 ،
:)85 ،84
 رأس المال البشري؛ رأس المال الييكمي؛ األصول العممية؛ األصول الفكرية.أما ستيوارت ) (Stewartفقد صنف رأس المال الفكري إلى ثالث فئات ىي(خميل  ،يحياوي:)2015 ،
 رأس المال البشري؛ رأس المال التنظيمي؛ -رأس المال العالقاتي.
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وىذا ما يوضحو الشكل الموالي:

شكل رقم ( ;)12عناصر رأس المال الفكري

رأس المال
الفكري

رأس المال البشري

رأس المال التنظيمي

رأس المال العالقاتي

)Source: (Sanchez and others, 2006: 3.
أ .رأس المال البشري;
 مفهوم رأس المال البشري;يتمثل في " قيمة أفراد المنظمة بسبب مياراتيم ،معارفيم ،أفكارىم ،طاقتيم والتزاميم في العمل والعالقات المينية التي تربط
بينيم" ) .(Schermerhorn, Billy, Osborn & Hunt, 2006 :32كما يعبر عن "المعرفة ،الميارات ،السموكيات والخبرات التي
يمتمكيا ويولدىا األفراد" ) .(Chamak &Fromage, 2006: 19ومنو ،يمكن القول أن رأس المال البشري ىو مجمل الكفاءات،
المعارف والخبرات التي بحوزة األفراد في وظائفيم.
 مؤشرات رأس المال البشري في المنظمات;من أىم ىذه المؤشرات ،ما يمي( :عبو وعبو)2011 ،
 قدرات العاممين; القيادة اإلستراتيجية إلدارة المنظمة ،مستوى جودة العاممين ،قدرة التعمم لدى العاممين ،كفاءة عممياتتدريب العاممين وقدرة العاممين عمى المشاركة في اتخاذ القرار؛
 إبداع العاممين; قدرات اإلبداع واالبتكار لدى العاممين والدخل المتحقق من األفكار األصيمة لمعاممين؛ اتجاهات العاممين; تطابق اتجاىات العاممين مع قيم المنظمة ،درجة رضا العاممين ،معدل دوران العمل ومتوسط مدةخدمة العاممين بالمنظمة.
ب .رأس المال التنظيمي;
 مفهوم رأس المال التنظيمي;يعبر رأس المال التنظيمي عن "المعرفة الصريحة التي يتم االحتفاظ بيا في ىياكل ،أنظمة واجراءات المنظمة" (نجم:2004 ،
 .)294كما يعرف بأنو " القدرة عمى تحويل مجموعة المعارف والميارات واإلمكانيات اإلبداعية واالبتكارية لمعاممين بالمنظمة إلى
سمع وخدمات" (متولي وعمي .)14 :2010 ،ومنو ،يمكن القول أن رأس المال التنظيمي يعبر عن قدرة المنظمة عمى توظيف
المعارف التي يمتمكيا األفراد داخل المنظمة إلى الواقع الفعمي من خالل ىياكل تنظيمية مناسبة واجراءات واضحة.
 مكونات رأس المال التنظيمي;يتكون رأس المال التنظيمي من أجزاء فرعية ىي (صالح والمفرجي:)87 -86 :2007 ،
63

واقع رأس المال الفكري في الجزائر

-

__________________________________________________________________________________

براءات االختراع :تمثل أحد مكونات الممكية الفكرية ،وتأخذ شكل امتياز يحصل عميو الشخص الذي اخترع شيء
مميز؛
حقوق النشر والتأليف :مثميا مثل براءات االختراع ،حيث تمنح لمشخص الذي يقوم بتأليف أو نشر شيء مبدع؛
العالمة التجارية :تعتبر ىي األخرى من مكونات الممكية الفكرية ،فيي تعبر عن شخصية المنظمة ،قيمتيا وىويتيا؛
مقاييس السيطرة النوعية :تعبر عن مدى مطابقة المخرج النيائي لممواصفات والمقاييس الموضوعة ،ودرجة تمبيتو
لرغبات الزبائن؛
قواعد وأنظمة المعمومات :مجموعة من العناصر أو األجزاء المترابطة التي تتفاعل فيما بينيا بانتظام.

ج .رأس المال العالقاتي;
 مفهوم رأس المال العالقاتييتمثل رأس المال العالقاتي في قيمة عالقة المنظمة مع زبائنيا ) .(Tiwana, 2001: 326كما يعبر عن " القيمة المشتقة
من الزبائن الراضين ذوي الوالء ،الموردين المعول عمييم ،والمصادر الخارجية األخرى التي تقدم قيمة كبيرة لممنظمة"(نجم:2009 ،
 .)562 -561ومنو ،يمكن القول أن رأس المال العالقاتي يتمثل في جميع الموارد المتعمقة بعالقات المنظمة الخارجية وقدرتيا
التفاوضية مع اآلخرين.
 مؤشرات رأس مال العالقات في المنظمات:يمكن تمخيص مؤشرات رأس المال العالقاتي في النقاط التالية (صالح:)2009 ،
 القدرات التسويقية األساسية; بناء واستخدام قاعدة بيانات لمعمالء ،توفير القدرات الالزمة لخدمات العمالء ،والقدرة عمى تحديدحاجة العمالء؛
 كثافة السوق; الحصة السوقية ،السوق المحتممة ،الوحدات المباعة إلى عدد العمالء ،سمعة العالمة التجارية ،واالسم التجاريلممنظمة وبناء قنوات البيع والتوزيع؛
 مؤشرات والء الزبائن; رضا العمالء ،شكاوى العمالء ،حجم االستثمار في بناء العالقات مع العمالء ،مستوى كسب عمالءجدد ومستوى خسارة عمالء حاليين.
نظ ار ألىمية رأس المال العالقاتي البد عمى المنظمة بناء عالقات جيدة مع األطراف التي تتعامل معيا والمحافظة عمييا بيدف
تحقيق األىداف التي ترجو إلييا.
 .2مؤشرات رأس المال الفكري في الجزائر
سيتم التطرق إلى مؤشرات رأس المال الفكري في الجزائر من خالل عرض محصمة ألىم المعمومات المجمعة من مختمف
التقارير العالمية ،والتي تعطي تقييما لكل من مؤشرات رأس المال البشري والتنظيمي.
 .1.2مؤشرات رأس المال البشري
يمكن تمخيصيا فيما يمي:
أ .عدد السكان; سيتم توضيحو من خالل الجدول التالي:
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جدول رقم ( ;)13عدد السكان في الجزائر
الىمو الضىوي ()%

عذد الضكبن (ثبلمالييه)
2012
36.5

2010/2000
1.5

2030
43.5

2020/2010
1.2

الفئخ العمريخ
64-15
14-0
2010
2010
68%
27%

>65
2010
05%

العمر الوصيط
(ثبلضىواد)
2010
2000
26.2
21.7

المصدر; (تقرير التنمية البشرية "نيضة الجنوب").207 :2013 ،
يالحظ من الجدول أعاله أن ىناك تزايد في تعداد السكان في الجزائر ،حيث سيصل إلى  44مميون تقريبا سنة ،2030
بالرغم من أن معدل النمو السنوي سينخفض إلى  %1.2خالل العشر سنوات ( .)2020 -2010كما أن أغمب السكان %68
متمركزين في الفئة العمرية ( 64 -15سنة) ،مما يدل عمى أن المجتمع الجزائري مجتمع شاب .ومنو ،عمى الدولة استغالل ىذه
الميزة لتكوين رأس مال بشري قادر عمى اإلبداع لدفع عجمة التنمية والنيوض باالقتصاد الجزائري.
ب .واقع التعميم; سيتم دراستو من خالل الجدول الموالي:
جدول رقم ( ;)14واقع التعميم في الجزائر
انتحصُم انعهًٍ

انُسبت اإلخًبنُت نالنتحبق ببنتعهُى

يعدل إنًبو
انببنغٍُ ببنقراءة
وانكتببت
 %يٍ فئت 15
سُت ويب فىق

انسكبٌ انحبصهٍُ عهً
انتعهُى انثبَىٌ عهً
األقم
 %يٍ فئت  25سُت
ويب فىق

االبتدائٍ

انعبنٍ

انثبَىٌ
ببنُسبت انًئىَت

َىعُت انتعهُى
انًعهًىٌ
انًدربىٌ عهً
انتعهُى االبتدائٍ

انرضب بُىعُت
انتعهُى

يعدل انتسرة يٍ
انتعهُى االبتدائٍ

ببنُسبت انًئىَت

َسبت انًدُبٍُ
ببنرضب

َسبت انًتسربٍُ يٍ
فىج يٍ انًهتحقٍُ

2010-2005

2010

-2002
2011

-2002
2011

-2002
2011

2011-2005

72.6

24.1

110.0

95.0

30.8

99.3

2011
67.1

2011-2002
5.0

المصدر; (تقرير التنمية البشرية "نيضة الجنوب").183 :2013 ،
من خالل الجدول السابق يتضح أن نسبة المتعممين في الجزائر  ،%72.6أي أن نسبة األمية قد انخفضت كما أن السكان
الحاصمين عمى تعميم ثانوي عمى األقل بمغت نسبتيم  .%24أما فيما يخص معدالت االلتحاق بمختمف مستويات التعميم فيي
متذبذبة فنسبة التعميم االبتدائي والثانوي مرتفعة إذا ما قورنت بنسبة التعميم العالي .كما يتبين أن نوعية التعميم في الجزائر تحسنت
وىذا ما تعكسو مختمف المؤشرات حيث يالحظ أن نسبة المعممين المدربين عمى التعميم االبتدائي عالية  ،%99.3وأن ىناك رضا
عمى نوعية التعميم المقدم وىذا ما تعكسو نسبة  ،%67.1في حين بمغ معدل التسرب من التعميم االبتدائي  .%5وعميو ،فالجزائر
تحاول بذل مجيودات لتحسين المستوى التعميمي لكافة فئات المجتمع.
ويمكن إعطاء نظرة عامة عمى واقع التعميم من خالل المؤشرات التالية:
 جودة إدارة المؤسسات التعميمية;يدرس ىذا المؤشر مدى فعالية الييئات التشريعية لمدولة في سن قوانين مناسبة (المؤشر يحتوى عمى  7درجات :تبدأ من 1
غياب تام لمفعالية ،وصوال إلى  7ذو فعالية كبيرة).
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جدول رقم ( ;)15جودة إدارة المؤسسات التعميمية
الترتيت
الذولخ
131
الجزائر
47
المغرة
135
الجزائر
45
المغرة
66
تووش
115
الجزائر
54
المغرة
61
تووش
117
الجزائر
72
المغرة
69
تووش

المؤشر
3.0
4.5
3.0
4.6
4.3
3.5
4.5
4.4
3.4
4.1
4.2

المصدر; (العالمي لتكنولوجيا المعمومات ،المنتدى الدولي لالقتصاد )2016 -2013 ،INSEAD
من خالل الجدول يتضح أن الجزائر احتمت المرتبة  131سنة  2013من أصل  144دولة ،بينما جاءت المغرب في
المرتبة  ،47أما في سنة  2014فقد تراجعت الجزائر إلى المرتبة  135من أصل  147دولة ،وتقدمت المغرب بمرتبتين لتحتل
المركز  45واحتمت تونس المرتبة  ،66في حين تقدمت الجزائر وتونس إلى المرتبين  115و 61عمى التوالي سنة 2015
وتراجعت المغرب إلى المرتبة  54من أصل  143دولة .أما سنة  ،2016فقد عرفت تراجع الدول الثالث أين احتمت الجزائر
المرتبة  .117واحتمت المغرب المرتبة  ،72أما تونس فاحتمت المركز  69من أصل  139دولة.
 جودة نظام التعميم;ما مدى تمبية النظام التعميمي الحتياجات االقتصاد التنافسي.
جدول رقم ( ;)16جودة نظام التعميم
الترتيت
الذولخ
الضىواد
131
الجزائر
2013
105
المغرة
133
الجزائر
110
المغرة
2014
71
تووش
113
الجزائر
102
المغرة
2015
68
تووش
91
الجزائر
121
المغرة
2016
89
تووش

المؤشر
2.5
3.1
2.7
3.1
3.7
3.0
3.2
3.7
3.3
2.8
3.3

المصدر; (التقرير العالمي لتكنولوجيا المعمومات ،المنتدى الدولي لالقتصاد .)2016 -2013 ،INSEAD
يتضح من الجدول أعاله أن نظام التعميم في الجزائر عرف بعض التحسن وىذا ما تعكسو المرتبة  91من خالل المؤشر
 3.3سنة  ،2016بعدما كانت الجزائر في المرتبة  131سنة  ،2013والمرتبة  133سنة  ،2014لتتقدم إلى المرتبة  113سنة
 .2015أما المغرب فكان ترتيبيا متذبذبا ففي سنة  2013احتمت المرتبة  105ثم تراجعت إلى المرتبة  110سنة  2014لتتقدم

*

غياب تونس عن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعمومات لسنة  ،2013فيي لم تكن ضمن  144دولة المصنفة.
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في سنة  2015إلى المركز  ،102لتتراجع مرة أخرى إلى المركز  121سنة  .2016في حين عرفت تونس تأخ ار ممحوظا سنة
 2016أين احتمت المركز  89بعدما كانت في المركز  68سنة  ،2015والمركز  71سنة .2014
 جودة تعميم الرياضيات والعموم;يتم توضيحو من خالل الجدول الموالي:
جدول رقم ( ;)17جودة تعميم الرياضيات والعموم
الترتيت
الذولخ
129
الجزائر
53
المغرة
132
الجزائر
52
المغرة
31
تووش
113
الجزائر
68
المغرة
32
تووش
105
الجزائر
74
المغرة
53
تووش

الضىواد
2013
2014
2015
2016

المؤشر
2.7
4.3
2.7
4.3
4.7
3.2
4.2
4.7
3.3
4.0
4.4

المصدر; (التقرير العالمي لتكنولوجيا المعمومات ،المنتدى الدولي لالقتصاد .)2016 -2013 ،INSEAD
من خالل الجدول السابق يتبين أن الجزائر احتمت المرتبة  129سنة  2013في جودة تعميم الرياضيات والعموم .بينما
احتمت المغرب المرتبة  ،53لتتراجع الجزائر سنة  2014إلى المرتبة  132وىي مرتبة غير مرضية حيث تنعكس سمبا عمى تكوين
رأس المال البشري في الدولة .وتقدمت المغرب إلى المرتبة  ،52وجاءت تونس في المرتبة  ،31ثم تقدمت الجزائر إلى المرتبة
 113سنة  ،2015ولكنيا تبقى متأخرة مقارنة بالمغرب وتونس المتين احتمتا المرتبتين  68و 32عمى التوالي .أما سنة  2016فقد
عرفت تقدم الجزائر إلى المركز  ،105بينما تراجعت المغرب إلى المركز  74وتونس إلى المركز  .53ومنو ،يمكن القول أن
الجزائر تحاول كل مرة تحسين وضعيا التعميمي فيما يخص تعميم الرياضيات والعموم.
 مؤشر اإلنفاق عمى التعميم;كما ىو مبين في الجدول أدناه:

جدول رقم ( ;)18اإلنفاق عمى التعميم

الفترح

االوفبق

2010-2005

 % 4.3يٍ انُبتح انًحهٍ اإلخًبنٍ

المصدر; (تقرير التنمية البشرية "نيضة الجنوب").199 :2013 ،
يتضح من الجدول أعاله أن نسبة اإلنفاق عمى التعميم  %4.3من الناتج المحمي اإلجمالي ،وىي نسبة يمكن القول عمييا
أنيا مازالت ضعيفة إذا ما قورنت ببعض الدول التي تعطي أىمية بالغة لمتعميم.
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ج .تدريب الموظفين;
الضىواد
2013
2014
2015
2016
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جدول رقم ( ;)19تدريب الموظفين
الترتيت
الذولخ
142
الجزائر
75
المغرة
139
الجزائر
96
المغرة
111
تووش
140
الجزائر
106
المغرة
99
تووش
126
الجزائر
119
المغرة
106
تووش

المؤشر
2.6
3.9
3.0
3.7
3.6
2.8
3.6
3.7
3.3
3.4
3.6

المصدر; (التقرير العالمي لتكنولوجيا المعمومات ،المنتدى الدولي لالقتصاد .)2016 -2013 ،INSEAD
احتمت الجزائر المرتبة  142من أصل  144دولة في مؤشر تدريب الموظفين فييا ،مما يعكس عدم اىتمام المؤسسات
الجزائرية بتدريب الموظفين وىذا مؤشر سمبي ،في حين احتمت المغرب المرتبة  75وىي مرتبة متوسطة ،ثم تحسن ترتيب الجزائر
نوعا ما سنة  2014حيث جاءت في الرتبة  139بينما تراجعت المغرب إلى الرتبة  ،96واحتمت تونس الرتبة  ،111ثم تراجعت
الجزائر والمغرب مرة أخرى سنة  2015لتحتال الرتبتين  106 ،140عمى التوالي وتتقدم تونس إلى المرتبة  .99أما سنة 2016
فقد عرفت تحسن ترتيب الجزائر أين تقدمت إلى المركز  ،126وتراجع كل من المغرب وتونس إلى المركزين  119و 106عمى
التوالي.
د .معدل االلتحاق بالتعميم العالي; وىو مبين في الجدول التالي:
جدول رقم ( ;)1:معدل االلتحاق بالتعميم العالي
المؤشر ()%
الترتيت
الذولخ
الضىواد
32.1
76
الجزائر
2013
13.2
103
المغرة
31.5
78
الجزائر
16.2
103
المغرة
2014
35.2
74
تووش
31.5
78
الجزائر
16.2
100
المغرة
2015
35.2
73
تووش
34.6
75
الجزائر
24.6
88
المغرة
2016
34.6
76
تووش
المصدر; (التقرير العالمي لتكنولوجيا المعمومات ،المنتدى الدولي لالقتصاد .)2016 -2013 ،INSEAD
يتبين من الجدول السابق أن الجزائر احتمت المركز  76في ترتيب الدول حسب معدل االلتحاق بالتعميم العالي أي ما نسبتو
 ،%32.1في حين احتمت المغرب المركز  103بنسبة  %13.2فقط ،وبقيت في نفس المركز سنة  2014بينما تراجعت الجزائر
إلى المركز  ،78واحتمت تونس المركز  74بنسبة  .%35.2أما في سنة  2015بقيت الجزائر في نفس المركز وتقدمت كل من
المغرب وتونس إلى المركزين  100و 73عمى التوالي ،ثم ارتفعت نسبة االلتحاق بالتعميم العالي في الجزائر إلى  %34.6أين
احتمت من خالليا المرتبة  ،75واحتمت تونس المرتبة  76بنفس النسبة بينما المغرب جاءت في المرتبة  88بنسبة  .%24.6ومن
المالحظ أن الجزائر وتونس تقريبا ليما نفس المستوى في حين أن المغرب متأخرة عنيما في معدل االلتحاق بالتعميم العالي.
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ه .العمالة في األنشطة كثيفة المعرفة; وىو ما يبينو الجدول التالي:
الضىواد
2013
2014
2015
2016

جدول رقم ( ;)21العمالة في األنشطة كثيفة المعرفة
الترتيت
الذولخ
76
الجزائر
102
المغرة
80
الجزائر
111
المغرة
73
تووش
86
الجزائر
108
المغرة
73
تووش
81
الجزائر
100
المغرة
68
تووش

المؤشر ()%
19.1
6.8
19.1
6.8
20.9
17.6
6.8
20.9
17.6
6.8
20.9

المصدر; (التقرير العالمي لتكنولوجيا المعمومات ،المنتدى الدولي لالقتصاد .)2016 -2013 ،INSEAD
يتبين من الجدول السابق أن الجزائر احتمت المرتبة  76سنة  2013من خالل العمالة في األنشطة كثيفة المعرفة أي ما
نسبتو  %19.1من العمالة في الجزائر يعممون في األنشطة كثيفة المعرفة وىي نسبة ضعيفة ،ولم تتغير ىذه النسبة سنة 2014
إال أن رتبة الجزائر تراجعت إلى المرتبة  ،80ثم عرفت ىذه النسبة تراجعا لسنتي  2015و 2016لتصل إلى  ،%17.6وىو
مؤشر سمبي بالنسبة لمجزائر .أما المغرب فقد احتمت المرتبة  102سنة  2013بنسبة  ،%6.8ثم تراجعت إلى المرتبة  111سنة
 2014لتعرف تقدما طفيفا سنة  2015حيث احتمت المرتبة  ،108والمرتبة  100سنة  ،2016في حين احتمت تونس المرتبة 73
سنة  2014بنسبة  %20.9وبقيت في نفس المرتبة سنة  ،2015ثم تقدمت سنة  2016إلى المركز .68
 .2.2مؤشرات رأس المال التنظيمي
يمكن تمخيصيا في النقاط التالية:
أ .توافر أحدث التكنولوجيات; يمكن توضيحو في الجدول التالي:
جدول رقم ( ;)22توافر أحدث التكنولوجيات
الترتيت
الذولخ
الضىواد
142
الجزائر
2013
53
المغرة
144
الجزائر
66
المغرة
2014
77
تووش
135
الجزائر
57
المغرة
2015
79
تووش
129
الجزائر
2016

المؤشر
3.4
5.3
3.2
5.0
4.8
3.4
5.1
4.7
3.6

المغرة

51

5.1

تووش

83

4.5

المصدر; (التقرير العالمي لتكنولوجيا المعمومات ،المنتدى الدولي لالقتصاد .)2016 -2013 ،INSEAD
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من خالل الجدول السابق يتبين أن الجزائر ال تتوفر عمى أحدث التكنولوجيات وىذا ما تعكسو المرتبة  142لسنة ،2013
بينما احتمت المغرب المرتبة  ،53كما تراجعت كل من الجزائر والمغرب إلى المرتبتين  144و 66عمى التوالي سنة ،2014
واحتمت تونس المرتبة  ،77ثم تقدمت كل من الجزائر والمغرب نوعا ما سنة  2015لتصال إلى المرتبتين  135و 57عمى التوالي،
بينما تراجعت تونس إلى المرتبة  .79أما في سنة  2016فقد تقدمت الجزائر إلى المرتبة  129والمغرب إلى المرتبة  ،51وعرفت
تراجع تونس إلى المرتبة .83
ب .إمكانية الوصول إلى المحتوى الرقمي; وىو مؤشر يعكس كيفية الوصول إلى المحتوى الرقمي (عمى سبيل المثال ،النص
والمحتوى السمعي البصري ،ومنتجات البرمجيات) عبر منصات متعددة (عمى سبيل المثال ،خط ثابت لإلنترنت ،اإلنترنت
الالسمكية ،وشبكة المحمول ،واألقمار الصناعية).
جدول رقم ( ;)23إمكانية الوصول إلى المحتوى الرقمي
المؤشر
الترتيت
الذولخ
الضىواد
3.3
137
الجزائر
2013
4.5
96
المغرة
3.0
144
الجزائر
4.5
99
2014
المغرة
4.3
110
تووش
المصدر; (التقرير العالمي لتكنولوجيا المعمومات ،المنتدى الدولي لالقتصاد .)2016 -2013 ،INSEAD
احتمت الجزائر المرتبة  137سنة  2013في إمكانية الوصول إلى المحتوى الرقمي ،بينما احتمت المغرب المرتبة  ،96ثم
تراجعت الجزائر سنة  2014إلى المرتبة  144وىي مرتبة متأخرة في حين احتمت المغرب المرتبة  99أما تونس فقد جاءت في
المرتبة .110
ج .مستعممي االنترنت; يمكن توضيحو في الجدول الموالي:
جدول رقم ( ;)24مستعممي االنترنت
الترتيت
الذولخ
الضىواد
110
الجزائر
2013
54
المغرة
113
الجزائر
57
المغرة
2014
79
تووش
108
الجزائر
59
المغرة
2015
78
تووش
106
الجزائر
60
المغرة
2016
76
تووش

المؤشر ()%
14
51
15.2
55
41.4
16.5
56
43.8
18.1
56.8
46.2

المصدر; (التقرير العالمي لتكنولوجيا المعمومات ،المنتدى الدولي لالقتصاد .)2016 -2013 ،INSEAD
من خالل الجدول أعاله يتبين أن الجزائر احتمت المرتبة  110بنسبة  %14من حيث عدد مستعممي االنترنت سنة
 ،2013بينما احتمت المغرب المرتبة  54بنسبة  ،%51ثم تراجعتا سنة  2014لتحتل الجزائر المرتبة  113والمغرب المرتبة ،57
في حين احتمت تونس المركز  79بنسبة  ،%41.4ثم تقدمت الجزائر وتونس إلى المركزين  108و 78عمى التوالي وتراجعت
المغرب إلى المركز  59سنة  ،2015كما تقدمت كل من الجزائر وتونس بمركزين في سنة  ،2016في حين تراجعت المغرب
بمركز واحد.
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د .مستوى استيعاب التكنولوجيا; وىو ما يعكسو الجدول أدناه:
جدول رقم ( ;)25مستوى استيعاب التكنولوجيا
المؤشر
الترتيت
الذولخ
الضىواد
3.2
144
الجزائر
2013
4.7
75
المغرة
3.2
147
الجزائر
4.4
95
المغرة
2014
4.7
70
تووش
3.4
137
الجزائر
4.5
75
المغرة
2015
4.5
79
تووش
3.4
136
الجزائر
4.5
73
المغرة
2016
4.5
78
تووش
المصدر; (التقرير العالمي لتكنولوجيا المعمومات ،المنتدى الدولي لالقتصاد .)2016 -2013 ،INSEAD
احتمت الجزائر المرتبة األخيرة سنة  2013في مستوى استيعاب التكنولوجيا ،بينما جاءت المغرب في المرتبة  ،75وفي سنة
 2014بقيت الجزائر في المركز األخير وتراجعت المغرب إلى المركز  ،95في حين احتمت تونس المرتبة  ،70وفي سنة 2015
عرفت الجزائر والمغرب تقدما حيث صنفتا في المركزين  137و 75عمى التوالي ،لتتراجع تونس إلى المركز  .79أما سنة 2016
فقد عرفت تقدم كل من الجزائر وتونس بمرتبة واحدة في حين تقدمت المغرب بمرتبتين.
ه .أهمية تكنولوجيا المعمومات في الرؤية المستقبمية لمحكومة; والذي يعكس مدى امتالك الحكومة خطة مستقبمية واضحة
الستعمال تكنولوجيا المعمومات.
جدول رقم ( ;)26أهمية تكنولوجيا المعمومات في الرؤية المستقبمية لمحكومة
المؤشر
الترتيت
الذولخ
الضىواد
2.6
140
الجزائر
2013
4.4
38
المغرة
3.2
122
الجزائر
4.3
51
المغرة
2014
3.9
74
تووش
3.2
116
الجزائر
4.2
47
المغرة
2015
3.7
86
تووش
3.1
119
الجزائر
4.3
50
المغرة
2016
3.6
90
تووش
المصدر; (التقرير العالمي لتكنولوجيا المعمومات ،المنتدى الدولي لالقتصاد .)2016 -2013 ،INSEAD
من خالل الجدول أعاله نالحظ أن الجزائر احتمت المرتبة  140سنة  2013من خالل مؤشر أىمية تكنولوجيا المعمومات
في الرؤية المستقبمية لمحكومة مما يدل عمى أن الحكومة الجزائرية لم تكن تممك خطة مستقبمية واضحة الستعمال تكنولوجيا
المعمومات ،بينما احتمت المغرب المرتبة  .38ثم تقدمت الجزائر نوعا ما لتحتل المركز  122سنة  ،2014في حين تراجعت
المغرب إلى المرتبة  ،51ىذا واحتمت تونس المرتبة  ،74وفي سنة  2015تقدمت الجزائر إلى المركز  116الذي يدل عمى أن
الحكومة الجزائرية تحاول وضع خطة مستقبمية الستعمال تكنولوجيا المعمومات ،كما تقدمت المغرب ىي األخرى لتحتل المركز 47
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وتراجعت تونس إلى المركز  ،86أما في سنة  2016فقد عرفت تراجع كل من الجزائر ،المغرب وتونس إلى المراكز 50 ،119
و.90
و .أثر تكنولوجيا المعمومات عمى نماذج تنظيمية جديدة; إلى أي مدى تساىم تكنولوجيا المعمومات في خمق نماذج تنظيمية
جديدة (عمى سبيل المثال :فرق العمل االفتراضية والعمل عن بعد).

الضىواد
2013
2014
2015
2016

جدول رقم ( ;)26أثر تكنولوجيا المعمومات عمى نماذج تنظيمية جديدة
الترتيت
الذولخ
144
الجزائر
89
المغرة
140
الجزائر
101
المغرة
87
تووش
130
الجزائر
100
المغرة
105
تووش
133
الجزائر
86
المغرة
113
تووش

المؤشر
2.1
3.9
3.1
3.7
3.9
2.9
3.7
3.6
2.1
3.8
3.4

المصدر; (التقرير العالمي لتكنولوجيا المعمومات ،المنتدى الدولي لالقتصاد .)2016 -2013 ،INSEAD
يتضح من الجدول أعاله أن الجزائر احتمت المرتبة األخيرة سنة  2013من خالل تأثير تكنولوجيا المعمومات عمى خمق
نماذج تنظيمية جديدة وىو تصنيف يتماشى مع نتائج الجدولين  23و 24بينما احتمت المغرب المرتبة  ،89وفي سنة 2014
تقدمت الجزائر إلى المرتبة  140وتراجعت المغرب إلى المرتبة  101واحتمت تونس المرتبة  ،87كما تقدمت الجزائر والمغرب إلى
المركزين  130و 100عمى التوالي بينما تراجعت تونس إلى المركز  105سنة  ،2015ثم تراجعت الجزائر وتونس سنة 2016
إلى المرتبتين  133و 113عمى التوالي أما المغرب فقد عرفت تقدما أين احتمت المركز.
ز .وصول االنترنت إلى المؤسسات التعميمية; كما ىو موضح في الجدول الموالي:
جدول رقم ( ;)27وصول االنترنت إلى المؤسسات التعميمية
الترتيت
الذولخ
الضىواد
132
الجزائر
2013
95
المغرة
138
الجزائر
113
المغرة
2014
95
تووش
133
الجزائر
112
المغرة
2015
96
تووش
128
الجزائر
110
المغرة
2016
112
تووش
المصدر; (التقرير العالمي لتكنولوجيا المعمومات).357 :2013 ،
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يتضح من الجدول السابق أن الجزائر صنفت في المركز  132سنة  2013من خالل مؤشر وصول االنترنت إلى
المؤسسات التعميمية ومن بينيا مؤسسات التعميم العالي ،بينما احتمت المغرب المرتبة  ،95ثم تراجعت كل من الجزائر والمغرب إلى
المركزين  113 ،138عمى التوالي سنة  .2014أما تونس فقد احتمت المرتبة  ،95في حين عرفت سنة  2015تقدم كل من
الجزائر والمغرب إلى المرتبتين  112 ،133عمى التوالي وتراجع تونس إلى المرتبة  .96ىذا وقد عرفت الجزائر والمغرب تقدما في
سنة  2016إلى المرتبتين  128و 110عمى التوالي ،أما تونس فقد تأخرت إلى المركز .112
الخاتمة;
لقد تم التركيز في ىذه الدراسة عمى تقديم مجموعة من المعطيات الخاصة بتقييم مؤشرات رأس المال الفكري من خالل رأس
المال البشري والتنظيمي في الجزائر انطالقا من نتائج بعض التقارير العالمية أين لوحظ ضعف في معظم المؤشرات ،حيث كانت
الجزائر متأخرة في مؤشر جودة إدارة المؤسسات التعميمية إذا ما قورنت بالمغرب وتونس ،ىذا باإلضافة إلى مؤشر تدريب الموظفين
مما يعني أن المؤسسات الجزائرية لم تدرك بعد أىمية تدريب رأس المال البشري ،ومن المالحظ أن الجزائر حققت نتائج ضعيفة
فيما يخص رأس المال التنظيمي سواء فيما يخص اكتساب تكنولوجيا المعمومات الجديدة ،ضعف الوصول إلى المحتوى الرقمي،
نقص نسبة مستعممي االنترنت ،وىذا ما يفسر تصنيفيا الضعيف مما يدل عمى أنيا ال تزال غير مدركة ألىمية التكنولوجيا الحديثة
في تحقيق النمو والتقدم.
انطالقا من األىمية الكبيرة والمتزايدة لرأس المال الفكري باعتباره ذو مردودية متعددة األبعاد تنعكس بالفائدة سواء عمى
مستوى الفرد أو المجتمع ،واستنادا إلى ما توصمت إليو ىذه المؤشرات من عرض لواقع رأس المال البشري والتنظيمي في الجزائر
فيناك حاجة إلى تقديم بعض التوصيات منيا:
-

استغالل كل الموارد من أجل تحسين جودة إدارة المؤسسات التعميمية؛
السعي إلى تحسين جودة النظام التعميمي؛
تشجيع اليد العاممة لمعمل في األنشطة كثيفة المعرفة؛
التركيز أكثر عمى بناء الموارد البشرية من خالل توفير كل المتطمبات الالزمة لذلك؛
تبني كل اإلجراءات الالزمة الكتساب التكنولوجيا الجديدة وتفعيميا لما ليا من دور كبير في العصر الحالي؛
توفير كل السبل الضرورية لموصول إلى المحتوى الرقمي الذي أصبح من أىم األساليب المتبعة في الدول المتقدمة
لمتكوين والتعميم؛
العمل عمى إيصال االنترنت إلى المؤسسات التعميمية ،خاصة الجامعات بغرض تحسين وتطوير مختمف أنشطتيا
باعتبارىا من المنظمات التي تساىم في تكوين رأس المال البشري الذي أصبح من أىم موارد المنظمات الحديثة.

قائمة المراجع;
.1

.2
.3
.4

خميل ،عبد القادر ويحياوي ،فاطمة الزىراء .)2015( .دور أىمية اكتساب رأس المال الفكري في المؤسسة وطرق المحافظة عميو،
ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي الثاني حول رؤى حول رأس المال غير المادي في بمدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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يومي  17 - 16ديسمبر.
الدوري ،زكريا وآخرون .)2012( .مبادئ ومداخل اإلدارة ووظائفها في القرن الحادي والعشرين ،األردن :دار اليازوري العممية
لمنشر والتوزيع.
صالح ،أحمد عمي والمفرجي ،عادل حرشوش .)2007( .رأس المال الفكري; طرق قياسه وأساليب المحافظة عميه ،مصر:
المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية.
صالح ،رضا إبراىيم .)2009( .رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية لممنظمات ،ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي
لمتنمية اإلدارية حول نحو أداء متميز في القطاع الحكومي ،معيد اإلدارة العامة (المممكة العربية السعودية) ،أيام  4-1نوفمبر.
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 .7متولي ،عصام الدين محمد وعمي ،صالح أحمد .)2010( .مفيوم ونماذج القياس المحاسبي لمرأس المال الفكري ،ورقة مقدمة إلى
المؤتمر السنوي الدولي الخامس والعشرون حول إدارة المعرفة; االستراتيجيات والتحديات ،جامعة المنصورة (مصر) ،أيام 6-4
ماي.
 .8المشاقبة ،زياد محمد والبطاينة ،محمد تركي .)2010( .إدارة المعرفة بين النظرية والتطبيق ،دار جميس لمنشر والتوزيع.
 .9نجم ،عبود نجم ،)2004( .إدارة المعرفة (المفاهيم واالستراتيجيات والعمميات) ،األردن ،دار الوراقة لمنشر والتوزيع.
 .10نجم ،عبود نجم .)2009( .اإلدارة والمعرفة االلكترونية (اإلستراتيجية الوظائف المجاالت) ،األردن :دار اليازوري العممية لمنشر
والتوزيع.
 .11ىوكنز ،جون .ترجمة :حيدر ،أحمد ( .)2010اقتصاد اإلبداع (كيف يحول المبدعون األفكار عمى مال) ،بيروت :الدار العربية
لمعموم.
 .12ياسين ،سعد غالب .)2007( .إدارة المعرفة (المفاهيم ،النظم ،التقنيات) ،عمان :دار المناىج لمنشر والتوزيع.
 .13يوسف ،عبد الستار حسين .)2005( .دراسة وتقييم رأس المال الفكري في شركات األعمال ،عمان :جامعة الزيتونة األردنية.
 .14األمم المتحدة .)2013( .تقرير التنمية البشرية "نيضة الجنوب".
15. Chamak, Alaina & Fromage, Céline. (2006). le capital humain (comment le développer et
évaluer), Ligne: édition liaisons.
16. Fincham, Robin & Roslender, Robin. (2003). the management of intellectual capital and its
implications for business reporting, Great Britain: university of stirling.
17. Peretti, Jean Marie. (2008). dictionnaire des ressources humaines, Paris: librairie Vuibert.
18. Sanchez, Paloma and others. (2006). intellectual capital management and reporting in universities,
paper presented at the international conference on science, lugano, 15- 17 November
19. Schermerhorn, John R. & de Billy, Claire & Osborn, Richard N. & Hunt, James G. (2006).
Comportement humain et organisation, Canada: éditions du renouveau pédagogique INC.
20. Starovic, Danka and others. (2003). understanding corporate value (managing and reporting
intellectual capital) , UK: Cima.
21. Tiwana, Amrit. (2001). gestion des connaissances, France, Campuspress.
22. The Global information Technologie, INSEAD. ( 2013).
23. The Global information Technologie, INSEAD. (2014).
24. The Global information Technologie, INSEAD. (2015).
25. The Global information Technologie, INSEAD. (2016).

74

________________________________________________________________________________________ مجمة العموم االقتصادية وادارة األعمال – عدد 2017/ 01

لمجمع صيدال عمى أدائه
النمو
أثر تنفيذ مخطّط ّ
ّ
"دراسة تحميمية"
L'impact de la mise en œuvre du plan de croissance du Groupe SAIDAL sur sa performance
» « Étude analytique

د .نسرين عروس
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هلخص:
مجمع صيدال لصناعة األدوية في الجزائر،
الدراسة إلى توضيح المحاور الكبرى لمخ ّ
نيدف من خالل ىذه ّ
طط عصرنة ّ
الدخل ،حجم اإلنتاج
أىم آثاره عمى أداء
المجمع ،وذلك من خالل االعتماد عمى أربع مؤ ّشرات ىي رقم األعمال ،صافي ّ
ّ
وتحميل ّ
والقيمة المضافة.
المجمع وفق المؤ ّشرات المستخدمة.
طط عمى أداء
أن ىناك أث ار إيجابيا لتجسيد ىذا المخ ّ
وقد خمصنا من خالل ىذه ّ
الدراسة إلى ّ
ّ
الدخل.
مجمع صيدال ،األداء ،القيمة المضافة ،رقم األعمال ،اإلنتاج ،صافي ّ
النموّ ،
الكممات المفتاحية :مخطّط عصرنة و ّ

Abstract:
Dans cette étude, nous visons à clarifier les principaux axes du plan de modernisation du Groupe
SAIDAL, et analyser ses importants effets sur la performance du Groupe, en s'appuyant sur quatre
indicateurs: chiffre d'affaires, résultat net, volume de production et valeur ajoutée.
Nous avons conclu qu'il y a un impact positif de ce plan sur la performance du SAIDAL en
fonction des indicateurs utilisés.
Mots clés: Plan de Modernisation et de Croissance, Groupe SAIDAL, Performance, Valeur Ajoutée,
Chiffre d'affaires, Production, Résultat net.
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لمجمع صيدال عمى أدائو
النمو
أثر تنفيذ مخ ّ
ّ
طط ّ

_________________________________________________________________________

المقدمة:
الصــناعات األكثــر تعقيــدا ،إذ تتطمّــب إمكانيــات ىامــة ومخطّطــات إســتراتيجية وتح ّكمــا كبي ـ ار فــي
تُعتبــر صــناعة األدويــة مــن ّ
الصناعات الناشئة ،خاصة بعد تحريرىـا
التكنولوجيا واالعتماد عمى البحث والتطوير
المستمر .وتعتبر ىذه الصناعة في الجزائر من ّ
ّ
ودخول القطاع الخاص.
لمدولـة الناجحــة،
الدوائيـة ،ناىيــك عـن كونـو مـن بـين
المؤسسـات القميمـة الممموكـة ّ
مجمـع صـيدال ارئـدا وطنيـا فـي الصـناعة ّ
ّ
يع ّـد ّ
ططــات إســتراتيجية لتطــوير
أن ىنــاك إمكانيــة لج ـ أزرة إنتــاج الـ ّـدواء فــي الــوطن .وقــد عمــل
المجمــع عمــى إرســاء مخ ّ
ويثبــت مــع الوقــت ّ
ّ
تم اإلعالن عنو سنة .2010
قدراتو اإلنتاجية ّ
أىم ىذه المخطّطات ما ُس ّمي بمخطّط النمو والعصرنة والذي ّ
كما ونوعا ،وكان ّ
المجمع.
وسنحاول في ىذه الورقة البحثية دراسة أثر ىذا المخطّط عمى أداء
ّ
الدراسة
مشكمة ّ
ـتم
يش ّكل األداء مفيوما مفصميا في عالم األعمال اليوم ،خاصة في ظ ّل التخطيط االستراتيجي ووضع خطط ذات أىداف ّ
كمية ي ّ
مخطـط لعصـرنة مصـانعو القائمـة ،وانشـاء
مجمـع صـيدال ،نجـد ّأنـو قـام بوضـع ّ
دائما مقارنتيا مع ما تحقّق فعال .وبإسقاط ذلك عمى ّ
مصانع جديدة وىياكـل دعـم تكنولوجيـة .كـ ّل ىـذا لموصـول إلـى أىـداف تحقيـق نسـب مقبولـة مـن تمبيـة احتياجـات السـوق الوطنيـة مـن
الد ارسـة اإلجابـة عمـى السـؤال
الريـادي
لممجمـع .وسـنحاول مـن خـالل ىـذه ّ
اإلنتاج المحمّي ،ىذا باإلضافة إلى الحفاظ وتعزيز المركـز ّ
ّ
التّالي:
لمجمع صيدال عمى آدائه؟
هل هناك آثار إيجابية لتجسيد مخطّط العصرنة والنمو
ّ

-

أىميا:
يتفرع عن ىذا السؤال ّ
ولمتفصيل في أجزاء ىذا البحث ّ
عدة أسئمة أخرى ّ
مجمع صيدال؟
أىم محاور مخطّط عصرنة ّ
ما ىي ّ
التقدم في تنفيذ ىذا المخطّط؟
ما مدى ّ
المجمع؟
طط العصرنة والنمو عمى رقم أعمال
ما ىي آثار مخ ّ
ّ
المجمع؟
ما ىي آثار مخطّط العصرنة والنمو عمىحجم اإلنتاج في
ّ
المجمع؟
الدخل في
ما ىي آثار مخطّط العصرنة والنمو عمى صافي ّ
ّ
لممجمع؟
ما ىي آثار مخطّط العصرنة والنمو عمى القيمة المضافة
ّ

الدراسة
فرضيات ّ
لمجمع صيدال عمى آدائه.
طط العصرنة والنمو
الرئيسية :هناك آثار إيجابية لتجسيد مخ ّ
الفرضية ّ
ّ
الفرضيات الفرعية:

-

المجمع؛
ىناك آثار إيجابية لمخطّط العصرنة والنمو عمى رقم أعمال
ّ

المجمع؛
ىناك آثار إيجابية لمخطّط العصرنة والنمو عمى حجم اإلنتاج في
ّ

المجمع؛
الدخل في
ىناك آثار إيجابية لمخ ّ
طط العصرنة والنمو عمى صافي ّ
ّ
لممجمع.
ىناك آثار إيجابية لمخطّط العصرنة والنمو عمى القيمة المضافة
ّ
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الدراسة
أهمية وأهداف ّ
ّ
لمجمـع صـيدال لصـناعة األدويـة ،وتقيـيم مـدى التق ّـدم فـي
ـو
م
الن
ـط
ط
لمخ
ى
ـر
ب
الك
ـاور
ح
الم
ـى
م
ع
وء
الض
تسميط
إلى
اسة
ر
الد
تيدف
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أىم المؤ ّشرات التي تقيس األداء.
عمى
ط
ط
المخ
تجسيد
آثار
فة
ر
مع
إلى
نيدف
إنجازىا .كما
ّ
ّ
الدراسة
منهج ّ
اعتمــدنا فــي د ارســتنا ىاتــو عمــى المــنيّ الوصــفي التّحميمــي انطالقــا مــن المســح المكتبــي والشــبكي لمعديــد مــن المصــادر والم ارجــع
المجمع.
المحصل عمييا من ىذه المراجع خاصة تمك المتعمّقة بتقارير مجمس إدارة
الصمة ،باإلضافة إلى تحميل البيانات
ّ
ذات ّ
ّ
الدراسة
هيكل ّ
األول نظـرة عامـة
لدواعي البحث في الموضوع وتماشيا مـع خصائصـو ،قمنـا بتقسـيمو إلـى  3محـاور :حيـث ق ّـدمنا فـي المحوور ّ
لمجمع صيدال ،وفـي المحور الثّالث
بأىم محاور مخطّط العصرنة
ّ
عمى ّ
مجمع صيدال ونشأتو ،وحاولنا في المحور الثّاني التعريف ّ
المجمع.
قمنا بتحميل المعطيات المستقاة من التقارير السنوية لمعرفة مدى التقدم في تجسيد المخطّط وآثاره عمى أداء
ّ
مجمع صيدال
عامة عن ّ
 .1نظرة ّ
مر بيا منذ نشأتو ،والتي كانت انعكاسا لممراحل المختمفة التي
سنحاول ىنا التعريف
بمجمع صيدال وشرح مختمف المراحل التي ّ
ّ
مر بيا االقتصاد الجزائري عموما.
ّ
مجمع صيدال
 .1.1نشأة
ّ
وتطور ّ
ع َك ـ ــس قطــ ــاع صــ ــناعة األدويــ ــة فــ ــي الج ازئ ـ ــر مختم ـ ــف السياس ـ ــات االقتصــ ــادية المتّبعــ ــة منــ ــذ االس ـ ــتقالل فــ ــي كـ ـ ـ ّل مرحمــ ــة.
النحو التّالي:
ويمكن تقسيميا إلى ثالث مراحل عمى ّ
أ .المرحمة األولى
كانـ ـ ـ ــت البدايـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ــنة 1969م ،أيـ ـ ـ ــن تـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ــأميم المخـ ـ ـ ــابر الفرنسـ ـ ـ ــية  Labazو Merellو Toremdeوانشـ ـ ـ ــاء الصـ ـ ـ ــيدلية
المركزي ـ ــة الجزائري ـ ــة  ،)PCAبموج ـ ــب مرس ـ ــوم رئاس ـ ــي يؤ ّك ـ ــد وي ـ ــدعم احتك ـ ــار الدول ـ ــة لتص ـ ــنيع واس ـ ــتيراد وتس ـ ــويق المستحضـ ـ ـرات
الص ـ ــيدالنية ذات االس ـ ــتخدام البش ـ ــري .وض ـ ــعت ى ـ ــذه الص ـ ــيدلية تح ـ ــت الس ـ ــمطة المباشـ ـ ـرة لم ـ ــوزير المكم ـ ــف بالص ـ ــحة العمومي ـ ــة،
حيـ ــث كانـ ــت  )P.C.Aمسـ ــؤولة عـ ــن تسـ ــيير سـ ــوق األدويـ ــة .وكجـ ــزء مـ ــن نشـ ــاطيا اإلنتـ ــاجي ،أنش ـ ـأت الصـ ــيدلية وحـ ــدة الحـ ـ ّـراش
سنة 1971م ،كما أُدمّ معيا عمى مرحمتين 1971و 1975عمى التوالي :وحدة  Bioticو.Pharmal
وم ـ ــع بداي ـ ــة الثمانين ـ ــات ،انطمق ـ ــت اإلص ـ ــالحات االقتص ـ ــادية ف ـ ــي الج ازئ ـ ــر والت ـ ــي مس ـ ــت القط ـ ــاع العم ـ ــومي وبالتحديـ ـ ـد ك ـ ــل
المؤسس ـ ــات االقتصـ ـ ــادية الكب ـ ــرى .وخـ ـ ــالل ذل ـ ــك تـ ـ ــم تجزئ ـ ــة مؤسسـ ـ ــة ) (P.C.Aإلــ ــى ثـ ـ ــالث مؤسس ـ ــات فرعيـ ـ ــة جيويــ ــة ،وىـ ـ ــي:
 Encopharmوالمتواجـ ـ ـ ـ ـ ــدة فـ ـ ـ ـ ـ ــي الشـ ـ ـ ـ ـ ــرق الج ازئـ ـ ـ ـ ـ ــري Enapharm ،والمتواجـ ـ ـ ـ ـ ــدة فـ ـ ـ ـ ـ ــي الوسـ ـ ـ ـ ـ ــط الج ازئ ـ ـ ـ ـ ـ ــريEnopharm ،
والمتواجدة في الغرب الجزائري بوشنافة.)226 :2007 ،
تكون ـ ــت المؤسس ـ ــة الوطني ـ ــة ل(نت ـ ــاج الص ـ ــيدالني  )ENPPبموج ـ ــب الق ـ ــانون  16/82الم ـ ــؤرخ ف ـ ــي  24أفري ـ ــل
بع ـ ــد ذل ـ ــكّ ،
 ،1982وكان ـ ــت ممتمك ـ ــات ى ـ ــذه المؤسس ـ ــة تت ـ ــألّف م ـ ــن وح ـ ــدات اإلنت ـ ــاج بالعاص ـ ــمة ووح ـ ــدة المض ـ ــادات الحيوي ـ ــة بالمدي ـ ــة الت ـ ــي
كانـ ــت تنتم ـ ــي إل ـ ــى لمشـ ــركة الوطني ـ ــة لمص ـ ــناعات الكيماويـ ــة  )SNICآن ـ ــذاك وت ـ ـ ّـم البـ ــدء ف ـ ــي تحويمي ـ ــا منـ ــذ س ـ ــنة 1986م ك ـ ــان
الرسـ ــمي سـ ــنة  .)1988وكانـ ــت المؤسسـ ــة الوطنيـ ــة ل(نتـ ــاج الصـ ــيدالني تمـ ــارس نش ـ ــاطيا تحـ ــت وصـ ــاية و ازرة الصـ ــحة
تحويميـ ــا ّ
المؤسسـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى وصـ ـ ـ ــاية و ازرة الطاقـ ـ ـ ــة والصـ ـ ـ ــناعات الكيماويـ ـ ـ ــة
العموميـ ـ ـ ــة ،وطبقـ ـ ـ ــا لممرسـ ـ ـ ــوم رقـ ـ ـ ــم  ،151/84ثـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـ ّـم نقـ ـ ـ ــل
ّ
والبتروكيماوية.
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وفـ ـ ــي سـ ـ ــنة ُ 1985ع ـ ـ ـ مدلت تسـ ـ ــمية المؤسسـ ـ ــة لتسـ ـ ـ ّـمى المؤسسـ ـ ــة الوطنيـ ـ ــة لمم ـ ـ ـواد الصـ ـ ــيدالنية تحـ ـ ــت رمـ ـ ــز "."SAIDAL
كمؤسس ـ ــة
المؤسس ـ ــات ،أُنش ـ ــأت مؤسس ـ ــة ص ـ ــيدال ف ـ ــي ش ـ ــير فيف ـ ــري 1989م
وف ـ ــي إط ـ ــار اإلص ـ ــالحات االقتص ـ ــادية واس ـ ــتقاللية
ّ
ّ
وتم اختيارىا لمحصول عمى طابع الشركات ذات األسيم حبشي.)316 :2007 ،
مستقمّة في التسيير؛ ّ
ب .المرحمة الثّانية
تتمثـ ــل ىـ ــذه المرحمـ ــة فـ ــي اعتمـ ــاد الج ازئـ ــر عمـ ــى انفتـ ــاح تـ ــدريجي لسـ ــوق األدوي ـ ــة الـ ــوطني ،والتـ ــي ب ـ ــدأت بصـ ــدور قـ ــانون
الماليـ ــة التكميمـ ــي لسـ ــنة  1990فـ ــي شـ ــير جويميـ ــة ،والـ ــذي يسـ ــمح لمـ ــوكالء األجانـ ــب بـ ــالتوطّن فـ ــي الج ازئـ ــر وممارسـ ــة نشـ ــاطات
اقتصـ ــادية ومنيـ ــا مجـ ــال األدويـ ــة ،حيـ ــث ظيـ ــر بموجـ ــب ىـ ــذا القـ ــانون وكـ ــالء محميـ ــون لمؤسسـ ــات أجنبيـ ــة منتجـ ــة ل دويـ ــة وكـ ــذا
تواجـ ــد فـ ــروع أجنبيـ ــة بـ ــالجزائر ،ويوجـ ــب ىـ ــذا القـ ــانون عمـ ــى كـ ــل الـ ــوكالء أن يقوم ـ ـوا بعممي ـ ـة اسـ ــتثمار منـ ــتّ ل دويـ ــة فيمـ ــا بعـ ــد.
وقد واجيت ىذه المؤسسات مع بداية نشاطيا جممة من القيود.
لمؤسسـ ــة صـ ــيدال وانشـ ــاء فـ ــروع أخـ ــرى تابعـ ــة
ميـ ــز ىـ ــذه المرحمـ ــة ىـ ــو إدخـ ــال تغيي ـ ـرات عمـ ــى القـ ــانون األساسـ ــي
وأىـ ـ ّـم مـ ــا ّ
ّ
لي ـ ــا وك ـ ــان رأس م ـ ــال الش ـ ــركة ممم ـ ــوك بالكام ـ ــل س ـ ــنة 1996م لمش ـ ــركة العمومي ـ ــة القابض ـ ــة " )Holdingكيمي ـ ــاء ص ـ ــيدلة" .وف ـ ــي
المجمـ ــع الصـ ــناعي "صـ ــيدال" فـ ــي  02فيفـ ــري
سـ ــنة  1997تبنـ ــت الشـ ــركة صـ ــيدال) مخطـ ــط إعـ ــادة الييكمـ ــة؛ والـ ــذي نـ ــتّ عنـ ــو
ّ
المجمـ ــع مـ ــن ثالثـ ــة فـ ــروع ىـ ــي فرمـ ــال ،المضـ ــادات الحيويـ ــة والبيوتـ ــك) ،وفـ ــي ىـ ــذه الفت ـ ـرة تـ ـ ّـم تحريـ ــر صـ ــناعة
 ،1998وتكـ ــون
ّ
وتميزت ىذه المرحمة بما يمي بوشنافة:)227 :2007 ،
األدوية بتطبيق لسياسات التعديل الييكميّ ،

-

وج ـ ــود جي ـ ــود معتبـ ـ ـرة م ـ ــن ط ـ ــرف اإلدارة العمومي ـ ــة ف ـ ــي المج ـ ــال التقن ـ ــي والتشـ ـ ـريعي لتحري ـ ــر قط ـ ــاع األدوي ـ ــة ونج ـ ــد فيي ـ ــا:
توضـ ـ ــيح اإلج ـ ـ ـراءات الخاصـ ـ ــة باعتمـ ـ ــاد الـ ـ ــوكالء فـ ـ ــي مجـ ـ ــال التوزي ـ ـ ــع وكـ ـ ــذا اإلنتـ ـ ــاج ،إحـ ـ ــداث مخبـ ـ ــر وطنـ ـ ــي لمراقبـ ـ ــة
األدوية ،وضع دفتر شروط خاص لمستوردي األدوية وكذا وجود إجراءات خاصة بكيفية تحديد أسعار األدوية.
ت ازيـ ــد س ـ ـريع لعـ ــدد المتـ ــدخمين الخ ـ ـواص فـ ــي سـ ــوق األدويـ ــة س ـ ـواء فـ ــي مجـ ــال االسـ ــتيراد أو التوزيـ ــع  ،والتـ ــي لـ ــم تكـ ــن فـ ــي
تم إحصاء أكثر من  60متعامل في مجال االستيراد وأكثر من  400متعامل في تجارة الجممة.
ّ
السابق ،حيث ّ
ظي ـ ــور س ـ ــيطرة جدي ـ ــدة لمقط ـ ــاع الخ ـ ــاص عم ـ ــى س ـ ــوق األدوي ـ ــة ف ـ ــي مج ـ ــال االس ـ ــتيراد والتوزي ـ ــع وت ارج ـ ــع دور المؤسس ـ ــات
العمومية الجيوية الثالثة.

ج .المرحمة الثّالثة
التوسـ ــع ،حيـ ــث عـ ــرف القطـ ــاع عـ ـ ّـدة تش ـ ـريعات وق ـ ـوانين وب ـ ـرامّ اسـ ــتثمارية
يمكـ ــن تسـ ــمية ىـ ــذه المرحمـ ــة بمرحمـ ــة االنتعـ ــاش و ّ
س ـ ــاىمت ف ـ ــي تط ـ ــويره ع ـ ــن طري ـ ــق توس ـ ــيع دائـ ـ ـرة المس ـ ــتثمرين الخـ ـ ـواص أكث ـ ــر ف ـ ــأكثر وعصـ ـ ـرنة القط ـ ــاع الع ـ ــام .فكان ـ ــت البداي ـ ــة
مجمـ ــع صـ ــيدال ودخولـ ــو البورصـ ــة فـ ــي نيايـ ــة الثالثـ ــي الثالـ ــث مـ ــن سـ ــنة  ،1998كمـ ــا أنيـ ــا أصـ ــبحت تحضـ ــى
بفـ ــتح رأس مـ ــال ّ
ىامة في السوق الوطني نظ ار لبروزىا كمؤسسة رائدة في مجال صناعة األدوية.
بمكانة ّ
وابتـ ــداء مـ ــن  15فيفـ ــري  ،1999أصـ ــبحت مؤسسـ ــة صـ ــيدال تسـ ــعى لترس ـ ــي ثقافـ ــة جدي ـ ــدة بطـ ــرح  2مميـ ــون سـ ــيم لمبيـ ــع،
ول ـ ــم تتوق ـ ــف ىنـ ـ ــا ب ـ ــل تحصـ ـ ــمت عم ـ ــى شـ ـ ــيادة إي ـ ــزو  9001مرجـ ـ ــع  2000وذل ـ ــك سـ ـ ــنة  2004خميــ ــة التك ـ ـ ـوين ف ـ ــي صـ ـ ــيدال
قسنطينة.)2017 ،
الرابعة
د .المرحمة ّ
مجمـ ـ ــع صـ ـ ــيدال فـ ـ ــي توسـ ـ ــيع نشـ ـ ــاطاتو عـ ـ ــن طريـ ـ ــق زيـ ـ ــادة المشـ ـ ــاريع االسـ ـ ــتثمارية وادخـ ـ ــال
خـ ـ ــالل ىـ ـ ــذه المرحمـ ـ ــة انطمـ ـ ــق ّ
النم ـ ــو ال ـ ــذي ب ـ ــدأه س ـ ــنة  ،2010وذل ـ ــك م ـ ــن خ ـ ــالل إنش ـ ــاء مص ـ ــانع
تكنولوجي ـ ــات إنتاجي ـ ــة جدي ـ ــدة؛ وذل ـ ــك م ـ ــن خ ـ ــالل مخطّ ـ ــط ّ
جديدة وتحديث وعصرنة مصانع قديمة ،باإلضافة إلى إنشاء وحدات ومراكز بيوتكنولوجية.
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مجم ـ ــع ص ـ ــيدال أن يغط ـ ــي بمختم ـ ــف منتوجات ـ ــو الص ـ ــيدالنية  %40م ـ ــن الس ـ ــوق المحمي ـ ــة ،كم ـ ــا اق ـ ــتحم الس ـ ــوق
واس ـ ــتطاع ّ
المغاربية كتونس ،وأخرى عربية مثل العراق والسعودية ،وأنشأ اتفاقيات مع دول مثل فرنسا ،إيطاليا والدانمارك.
تميـ ـ ــزت ىـ ـ ــذه المرحم ـ ــة بزيـ ـ ــادة حصـ ـ ــص ومس ـ ــاىمات صـ ـ ــيدال فـ ـ ــي مشــ ــاريع أخـ ـ ــرى ف القطـ ـ ــاع ،حيــ ــث وفـ ـ ــي سـ ـ ــنة
كم ـ ــا ّ
حص ـ ــتو ف ـ ــي ش ـ ــركة  Somedialإل ـ ــى  %59لتص ـ ــبح ى ـ ــذه األخيـ ـ ـرة واح ـ ــدا م ـ ــن فروع ـ ــو ،وى ـ ــو الح ـ ــال
 2009زاد
المجم ـ ــع م ـ ــن ّ
ّ
المجمـ ــع فييـ ــا عمـ ــى نسـ ــبة  %100لتصـ ــبح سـ ــنة  2017فرعـ ــا ثانيـ ــا مـ ــن فـ ــروع صـ ــيدال
بالنسـ ــبة لشـ ــركة  Iberalالتـ ــي حصـ ــل
ّ
Saidal,
المجم ــع س ــنة  2015م ــن حصص ــو ف ــي مجموع ــة م ــن ال ّش ــركات وى ــي عم ــى التـ ـوالي
بع ــد ص ــوميديال ،وزاد
ّ
:)2015
WPS (sanofi) 30%,
PMS (Pfizer) 30%,
Taphco (Spimaco-Acdima-JPM) 44,51%,

-

SNM (Koweit) 49%.
مجم ـ ــع ص ـ ــيدل س ـ ــنة  2014ب ـ ــدمّ جمي ـ ــع فروع ـ ــو فيم ـ ــا يس ـ ـ ّـمى إس ـ ــتراتيجية
وك ـ ــان أى ـ ـ ّـم م ـ ــا ّ
مي ـ ــز ى ـ ــذه المرحم ـ ــة ى ـ ــو قي ـ ــام ّ
لممجمع بشكل كمّي.
االمتصاص ،وىو ما نتّ عنو تغيير في الييكل التنظيمي
ّ
بمجمع صيدل
 .1.1التعريف
ّ
صيييييهي ش كيييييص صيييييتطت ر ،صن صيييييت يييييص ييييي ت صيييييى ت
و س ك ألدو ت لجىهست.
أوشيييييةث يييييىت  2891م،ليييييّ ل نيوليييييت  %98ريييييه لأ يييييم ل
لمميييييي نيل يييييي  2,5رلهيييييي ل دم هىميييييي أ ييييييىيث  %18لم،بمهييييييت
ريييييييه ييييييي ش
لمسييييييي،نمت ه ريييييييه لم نسييييييي ث و ألصييييييي
لب لصت.
م،لّ رج نمع صهي ش:

الوه ّوةةةةت  :Missionيييي هت شييييكهلت ثت نييييت رييييه ألدو ييييت ث
جيييي دة و لمسيييي كمت ييييص حسييييهه إرك وهييييت لمت يييي ل،ىييييي
لييييي نيو ة يييييع ل رى يييييبت .د يييييل لسنه يييييت ل ىهيييييت للصيييييحت
و ت لصى ت لصهي وهت ل،لبهت ح،ه ج ث لم ىهه.
األهذاف اإلستزاتيجيت :Objectives
 -عز ز لمك وت لنت ئية ص إو ،م ألدو ت لجىهست؛

-

  80رص وع لإلو ،م ر،متطزة ص:لع صمت صتص ش لمي ت لسى هىت و ى ت
مع نيش إو ،م م نيل  248رله ن وحية هع ص لسىت؛

-

 ث ث رت طز ج ت ل ،ز ع ألرى،ج ث مع ص:لع صمت ىت وكت ن؛
 -رتطز للبحث و ل،ن ت؛

-

رتطز لل،ك

حسيييهه لمتدود يييت ل يييم ن
ج ي لمس كمهه؛
م ن ،مت ل لكف ث و

ييي،مت ل ت لشيييتطت و ل،يييز

ت لم لد لبشت ت؛

ييي ت لشيييت طت ط،سييي و ل،كى ل جهييي ث لجي يييية و
شكهلت لمى،ج ث وح ألدو ت لحي نت؛

يييهع

 ر طبيييت لسنه يييت ل ىهيييت للييي نيو و لمشييي لطت لف نع ليييت للحييي نيره لة ،هت د ألدو ت و بط ل نس ق؛

لحه ي.

 لك ثم ت ر نس هت رش،تطت هه لع نم ش.الونتجاث :Products
ح،يييي ي رجم ييييت رى،جيييي ث صييييهي ش ليييي أطنييييت رييييه 188
دو ر نز ت ل  08لسل جص.

أ .مصانع اإلنتاج
تمتمـ ـ ــك صـ ـ ــيدال  06مصـ ـ ــانع تقـ ـ ــع فـ ـ ــي الج ازئـ ـ ــر ،المديـ ـ ــة ،قسـ ـ ــنطينة وعنابـ ـ ــة ل(نتـ ـ ــاج بقـ ـ ــدرة إنتـ ـ ــاج إجماليـ ـ ــة قـ ـ ــدرىا 140
مميون وحدة بيع سنويا ).(site websaidal groupe

-

مصنع المدية :متخصص في إنتاج المضادات الحيوية البينيسيمينية وغير البينيسيمينية ،البينيسيمينية.
وينتّ ىذا المصنع أدوية في مختمف األشكال شراب ،محمول ،مرىم وأقراص).
مصنع الدار البيضاءُ :
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مصوووووونع جسوووووور سوووووونطينة :يض ـ ــم قس ـ ــمين منفص ـ ــمين :واح ـ ــد لص ـ ــناعة األدوي ـ ــة عم ـ ــى مختم ـ ــف األش ـ ــكال التحاميــ ــل،
أمبوالت وأقراص) ،واآلخر متخصص في إنتاج المحاليل المكثفة أكياس وزجاجات).

-

السائمة.
مصنع سنطينة :1يتوفر عمى ورشتين مختصتين في إنتاج األدوية ّ

-

مصنع عنابة :متخصص في تصنيع األشكال الصمبة.

مصنع الحراش  :يتوفر ىذا المصنع عمى ورشة األشربة ،ورشة المحاليل ،ورشة األقراص و ورشة المراىم.
مصوووووونع سوووووونطينة 1خوووووواص باألنسووووووولين :متخص ـ ــص ف ـ ــي إنت ـ ــاج األنس ـ ــولين البشـ ـ ـرية مــ ــن ثالثــ ــة أنـ ـ ـواع السـ ـ ـريع،
القاعدي والمركب  ،25عمى شكل قارورات).

ب .مراكز التوزيع
تضمن ىذه المراكز توزيع منتجات صيدال عبر كافة أنحاء التراب الوطني دحمان:)2010 ،
مركوووووز التوزيوووووع – وسوووووط :يعتب ـ ـرأول مركـ ــز توزيـ ــع لممجمـ ــع ،ييـ ــدف إلـ ــى تسـ ــويق وتوزيـ ــع كافـ ــة منتجـ ــات المجمـ ــع .ومكنـ ــت
النتائّ المشجعة المتحصل عمييا ،من إنشاء مركزين لمتوزيع أحدىيا بباتنة واآلخر بوىران.
مركز توزيع – شرق :تأسس عام  1999بباتنة ،يضمن تسويق منتجات صيدال في المنطقة الشرقية.
مركز التوزيع – غرب :تأسس عام  2000من أجل ضمان توزيع أفضل لممنتجات في المنطقة الغربية.

ج .الفروع
تميـ ـ ــزت برفـ ـ ــع صـ ـ ــيدال لمسـ ـ ــاىماتيا فـ ـ ــي
أن المرحمـ ـ ــة الرابعـ ـ ــة ّ
مجمـ ـ ــع صـ ـ ــيدال عرفنـ ـ ــا ّ
مـ ـ ــن خـ ـ ــالل شـ ـ ــرح م ارحـ ـ ــل تطـ ـ ـ ّـور ّ
بالمجمع):
المجمع عمى فرعين وثيقة تعريفية
الرفع استحواذ
مجموعة من الشراكات ،وقد أنتّ ىذا ّ
ّ
ّ
 صوووووووميديال :وى ـ ــي نت ـ ــاج شـ ـ ـراكة ب ـ ــين مجم ـ ــع ص ـ ــيدال  ،)%59والمجم ـ ــع الص ـ ــيدالني األوروب ـ ــي  )%36.45و فينالي ـ ــب.)%4.55
تتضـ ـ ــمن وحـ ـ ــدة االنتـ ـ ــاج صـ ـ ــوميديال ثالثـ ـ ــة أقسـ ـ ــام :قس ـ ـ ـم مخصـ ـ ــص إلنتـ ـ ــاج المنتجـ ـ ــات اليرمونيـ ـ ــة ،قسـ ـ ــم لصـ ـ ــناعة الس ـ ـ ـوائل
شراب ومحاليل عن طريق الفم) وقسم لصناعة أشكال الجرعات الصمبة كبسوالت وأقراص).
 إيبيووووورال :إيبيـ ـ ـرال ى ـ ــي ش ـ ــركة ذات أس ـ ــيم نابع ـ ــة ع ـ ــن شـ ـ ـراكة ب ـ ــين مجموع ـ ــة ص ـ ــيدال  ،)%40جمف ـ ــار اإلم ـ ــارات العربي ـ ــةمجمــ ـ ــع صــ ـ ــيدال
المتح ـ ـ ــدة)  )%40وف ـ ـ ــالش الج ازئـ ـ ـ ـر ،المتخصص ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي المـ ـ ـ ـواد الغذائي ـ ـ ــة  ،)%20وف ـ ـ ــي  2016ق ـ ـ ــام ّ
كل أسيم ىذه ال ّشركة لتصبح فرعا آخر من فروعو .)Saidal, 2016
بشراء ّ
ويق ـ ــوم ى ـ ــذا الف ـ ــرع بص ـ ــناعة األدوي ـ ــة الجنيس ـ ــة حق ـ ــن وأش ـ ــكال جاف ـ ــة) ،وتغمي ـ ــف األدوي ـ ــة األش ـ ــكال الص ـ ــمبة) ،باإلض ـ ــافة
إلى توفير خدمة التغميف ومراقبة الجودة بناءا عمى طمب المنتجين المحميين.
مجمع صيدال عبر الوطن نقترح ال ّشكل التّالي:
أىم منشآت ّ
ولتوضيح ّ
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مجمع صيدال عبر الوطن
ال ّ
شكل ر م :10توزيع منشآت ّ

المصدر :اعتمادا عمىhttp://www.saidalgroup.dz/ar/notre-groupe/organisation:

مجمع صيدال
 .2مشروع تنمية وعصرنة ّ
أطمـ ــق مجمـ ــع صـ ــيدال عـ ــام  2009مخططـ ــا لمتنميـ ــة يرتكـ ــز عمـ ــى ثالثـ ــة محـ ــاور أساسـ ــية :إنشـ ــاء مصـ ــانع جديـ ــدة ل(نتـ ــاج،
عصرنة مصانع قائمة وانشاء ىياكل لمدعم.
المتوسـ ــط يبم ـ ـ آفـ ــاق 2015
طـ ــط ،عـ ـ ّـدة ب ـ ـرامّ ضـ ــمن مخطـ ــط لمنمـ ـ ّـو عمـ ــى المـ ــدى
مجمـ ــع صـ ــيدال ،تبعـ ــا ليـ ــذا المخ ّ
ّ
أدرج ّ
الدول ـ ــة إل ـ ــى تنوي ـ ــع االقتص ـ ــاد والتّقمي ـ ــل م ـ ــن قيم ـ ــة الـ ـ ـواردات م ـ ــن األدوي ـ ــة ووض ـ ــع سياس ـ ــات لتعزي ـ ــز اإلنت ـ ــاج
تي ـ ــدف م ـ ــن خالل ـ ــو ّ
الس ـ ـوق الوطنيـ ــة
المحمـ ــي باعتبارىـ ــا واضـ ــعة الخطّ ـ ـة كحامـ ــل ل سـ ــيم .وقـ ــد قـ ـ ّـدر نصـ ــيب صـ ــيدال بنسـ ــبة  ٪25مـ ــن حيـ ــث حجـ ــم ّ
لممجمع من خالل ىذا المخطّط :)Darkaoui, 2011
الرئيسي
و ٪7من حيث القيمة وكان اليدف ّ
ّ
تحسين آليات جاذبية االستثمار المحمي لضمان تغطية لمسوق عن طريق اإلنتاج المحمّي تصل إلى  ٪77في نهاية فترة
السنوات الخمس.
طط
 .1.1مضمون المخ ّ
التوسـ ــع مـــن خ ــالل مواقعـ ــو عبـــر ال ــوطن ،ورصـ ــد
لمجم ــع ص ــيدال عمـ ــى عــ ّـدة أش ــكال م ــن
احت ــوى المخطّ ــط الخماس ــي لمنمـ ـ ّـو
ّ
ّ
وتضمنت ىذه األشكال ما يمي رممـي وآخرن:)2013:11 ،
لو مبم أكثر من  16,7مميار دينار،
ّ
أ .تحديث وعصرنة أربع مصانع
الربـ ـ ــع لفـ ـ ــرع فارمـ ـ ــال بالـ ـ ـ ّـدار البيضـ ـ ــاء ،ويتضـ ـ ـ ّـمن
ثـ ـ ــالث منيـ ـ ــا تابعـ ـ ــة لفـ ـ ــرع بيوتيـ ـ ــك بباتنـ ـ ــة والحـ ـ ـ ّـراش وجسـ ـ ــر قسـ ـ ــنطينة ،و ّا
مخطّ ـ ــط التّح ـ ــديث والعصـ ـ ـرنة اقتن ـ ــاء آالت إنتاجي ـ ــة جدي ـ ــدة وتص ـ ــميح وصــ ــيانة اآلالت الموج ـ ــودة ،م ـ ــع أعم ـ ــال تييئ ـ ــة وعصـ ـ ـرنة
ككل.
لوسائل اإلنتاج والمصانع ّ
ب .أعمال توسعة
المديـ ــة التـ ــابع لفـ ــرع أنتيبيوتيكـ ــال ومصـ ــنع قسـ ــنطينة 1التـ ــابع لفـ ــرع فارمـ ــال ،وتسـ ــتيدف
وتتضـ ـ ّـمن توسـ ــعة كـ ـ ّـال مـ ــن مصـ ــنعيّ :
األول مـ ــن خ ـ ــالل إنش ـ ــاء ش ـ ـراكة تي ـ ــدف إلـ ــى زي ـ ــادة ربحي ـ ــة الم ـ ـواد األولي ـ ــة الخميطـ ــة  )VRACع ـ ــن طري ـ ــق
التوسـ ــعة المص ـ ــنع ّ
خم ـ ــر ،بينم ـ ــا تس ـ ــتيدف الثّـ ــاني م ـ ــن خ ـ ــالل زي ـ ــادة حج ـ ــم إنت ـ ــاج األنس ـ ــولين ف ـ ــي المص ـ ــنع وذل ـ ــك عب ـ ــر تحوي ـ ــل ورش ـ ــة األدوي ـ ــة
التّ ّ
81

لمجمع صيدال عمى أدائو
النمو
أثر تنفيذ مخ ّ
ّ
طط ّ

_________________________________________________________________________

الس ـ ــائمة إل ـ ــى المص ـ ــنع الجدي ـ ــد والـ ـ ـ ّذي ى ـ ــو عب ـ ــارة ع ـ ــن مق ـ ـ ّـر ش ـ ــركة التوزي ـ ــع "أن ـ ــديماد" س ـ ــابقا والت ـ ــي اس ـ ــتحوذ عميي ـ ــا المص ـ ــنع.
ّ
أىمي ـ ــة م ـ ــن الج ـ ــزء الثّـ ــاني والمتمثّـ ــل ف ـ ــي بن ـ ــاء
وتعتب ـ ــر أعم ـ ــال التوس ـ ــعة والعصـ ـ ـرنة ّأول ج ـ ــزء م ـ ــن البرن ـ ــامّ والـ ـ ـ ّذي يعتب ـ ــر أقـ ـ ـ ّل ّ
مصانع ووحدات جديدة.
ج .إنشاء مصانع جديدة
موزعـ ــة
ف ـ ــي ىـ ــذا الجـ ــزء ال ـ ـ ّذي يعتبـ ــر األىـ ـ ّـم فـ ــي مخطّـ ــط النمـ ـ ّـو لصـ ــيدال؛ يعتـ ــزم ىـ ــذا األخيـ ــر إنشـ ــاء سـ ــتّة مواقـ ــع جديـ ــدة ّ
األول
عم ـ ــى خم ـ ــس من ـ ــاطق عم ـ ــى ّ
النح ـ ــو الممثّ ـ ــل ف ـ ــي ال ّش ـ ــكل المبــ ـ ّـين أدن ـ ــاه بإنشــ ــاء مصــ ــنعين آخـ ـ ـرين ف ـ ــي موقــ ــع قســ ــنطينةّ :
البخاخ ـ ــات ،والثّـ ــاني لص ـ ــناعة البيوتكنولوجي ـ ــات م ـ ــن حق ـ ــن ولقاح ـ ــات وأدوي ـ ــة حيوي ـ ــة .وك ـ ــذلك تعزي ـ ــز
الس ـ ــائمة و ّ
لص ـ ــناعة األدوي ـ ــة ّ
فارمـ ـ ــال عنابـ ـ ــة وبيوتيـ ـ ــك شرشـ ـ ــال بمصـ ـ ــنعين آخ ـ ـ ـرين عمـ ـ ــى الت ـ ـ ـوالي لممسـ ـ ــاحيق ولممسـ ـ ــاحيق فـ ـ ــي شـ ـ ــكل أكيـ ـ ــاس ،إضـ ـ ــافة إلـ ـ ــى
السمار ألدوية األورام.
مصنع جديد في منطقة زميرلي لصناعة المساحيق واألدوية الجافة وآخر في واد ّ
الدعم
د .إنشاء هياكل ّ
ى ــذه اليياك ــل تتمثّـ ــل ف ــي مركـ ــز البح ــث والتّط ــوير الجديـ ــد المزم ــع إنشـ ــاؤه فـــي المدينـــة الجديـ ــدة س ــيدي عبـ ــد ا وكـــذا إنشـ ــاء
مخبر لمتكافؤ الحيوي بالعاصمة.
ويمكن توضيح ىذه المحاور في ال ّشكل الموالي.
النمو والعصرنة لمجمع صيدال
:أهم محاور مخ ّ
ال ّ
طط ّ
شكل ر مّ 71

)Source: (Darkaoui, , 8 juillet 2011 : p10

النق ـ ــاط التّالي ـ ــة
ووض ـ ــع
المجم ـ ــع م ـ ــن خ ـ ــالل مخطّط ـ ــو الخماس ـ ــي لمنم ـ ـ ّـو ع ـ ـ ّـدة أى ـ ــداف أوردى ـ ــا ال ـ ـ ّـرئيس الم ـ ــدير الع ـ ــام ف ـ ــي ّ
ّ
:)Darkaoui, 2012

-

المجمع واالنفتاح عمى التكنولوجيا الحيوية وعمم األورام؛
تنويع نطاق منتجات
ّ
تغطية ك ّل الطّمب الوطني من مختمف أشكال األنسولين؛
تعزيز عالقة مركز البحث والتّطوير بالجامعات وال ّشركاء األجانب؛
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-

بناء عمى اإلدماج والتّدريب وتقديم الحوافز.
تنمية الموارد البشرية ً
األول من خالل هذا المخطّط بو:
ووضع
الكمي ّ
المجمع ضمن هدفه ّ
ّ
السوق ونسبة  ٪15من حيث القيمة
الوصول إلى نسبة  ٪57من حيث حجم ّ

لمجمع صيدال
النمو
 .1.1تجسيد مخطّط العصرنة و ّ
ّ
لمجم ـ ــع ص ـ ــيدال من ـ ــذ  ،2010وك ـ ــان ى ـ ــدفيا الوص ـ ــول إل ـ ــى تجس ـ ــيد
ب ـ ــدأت عممي ـ ــات اإلنج ـ ــاز ف ـ ــي مش ـ ــاريع مخطّ ـ ــط النم ـ ـ ّـو
ّ
المتغيـ ـ ـرات
أن ىن ـ ــاك تح ـ ـ ّـوالت وتغييـ ـ ـرات ف ـ ــي مح ـ ــاور المش ـ ــروع نتج ـ ــت ع ـ ــن بع ـ ــض
ّ
ى ـ ــذه المش ـ ــاريع ف ـ ــي نياي ـ ــة  .2015غي ـ ــر ّ
أىميـ ــا أعمـ ــال صـ ــيانة واد الحـ ـ ّـراش وبنـ ــاء المسـ ــجد الكبيـ ــر ،والتـ ــي أسـ ــفرت عـ ــن نقـ ــل بعـ ــض الفـ ــروع إلـ ــى
الطارئـ ــة ،والتـ ــي كـ ــان ّ
أماكن أخرى ،ىذا باإلضافة إلى عدم القدرة عمى إكمال عدد من المشاريع وعدم االنطالق في أخرى.
لمجمـ ــع صـ ــيدال نشـ ــير إلـ ــى أىـ ـ ّـم اتفاقيـ ــات الش ـ ـراكة
وقبـ ــل الخـ ــوض فـ ــي مـ ــدى التقـ ـ ّـدم فـ ــي تجسـ ــيد مخطّـ ــط العص ـ ـرنة والنمـ ـ ّـو
ّ
المجمع في إطار ىذا المخطّط.
التي أبرميا
ّ
أ .اتفا يات الشراكة المبرمة خالل مخطّط العصرنة
السـ ــوق الوطينيـ ــة مـ ــن األدويـ ــة؛ قامـ ــت صـ ــيدال
لموصـ ــول إلـ ــى األىـ ــداف المس ـ ـطّرة وتحقيـ ــق نسـ ــبة ّ
جيـ ــدة مـ ــن تمبيـ ــة احتياجـ ــات ّ
النمو نوردىا فيما يمي:
بإبرام ّ
عدة اتفاقيات شراكة مع شركات أجنبية في إطار مخطّط العصرنة و ّ

-

مجمـ ـ ـ ــع صـ ـ ـ ــيدال والمخبـ ـ ـ ــر الفرنسـ ـ ـ ــي Sanofi-
توجـ ـ ـ ــت ال ّش ـ ـ ـ ـراكة بـ ـ ـ ــين ّ
الشووووووووراكة بووووووووين Saidalوّ :Sanofi-Aventis
مجم ـ ـ ـ ـ ــع  Sanofi-AventisAlgérieوالـ ـ ـ ـ ـ ـ ّذي يض ـ ـ ـ ـ ـ ّـم ف ـ ـ ـ ـ ــرعين أساس ـ ـ ـ ـ ــيين ىم ـ ـ ـ ـ ــاenAlgériesanofi :
 Aventisبإنش ـ ـ ـ ـ ــاء ّ
 WinthropPharmaSaidalوك ـ ــان ذلـ ـ ــك سـ ـ ــنة  .2009وفـ ـ ــي 25جويميــ ــة  2011تـ ـ ـ ّـم إعـ ـ ــادة بعـ ـ ــث ىـ ـ ــذه
و)(WPS
ال ّشـ ـ ـراكة م ـ ــن جدي ـ ــد برف ـ ــع أرس ـ ــمال ال ّش ـ ــركة م ـ ــن  3,670إل ـ ــى  6,502ممي ـ ــون دج واحي ـ ــاء ف ـ ــرع ) (WPSإلنت ـ ــاج األدوي ـ ــة
الجنيسة .)DGIEEP, 2011: 28

-

وتمــ ــت فـ ـ ــي  2010بحضـ ـ ــور وزيـ ـ ــر
ال ّ
شووووووراكة بووووووين  saidalوشووووووركة البحوووووووث ّ
الدوائيووووووة اإليطاليووووووة ّ :)CTPSystem
المتوسـ ـ ــطة وترقيـ ـ ــة االس ـ ـ ــتثمار ،وكانـ ـ ــت بيـ ـ ــدف عصـ ـ ـ ـرنة وتوسـ ـ ــيع القـ ـ ــدرات اإلنتاجي ـ ـ ــة
المؤسسـ ـ ــات الص ـ ـ ــغيرة و
ّ
الصـ ـ ــناعة و ّ
ّ
لممجمع رمـمي وآخرون.)2013 ،
ّ

-

شووووراكة بووووين  Saidalوشووووركة شوووومال إفريقيووووا القابضووووة الكويتيووووة :بم ـ ـ عقـ ــد ال ّش ـ ـراكة ال ـ ـ ّذي وقّعـ ــو الطرفـ ــان فـ ــي سـ ــبتمبر
ال ّ
الس ـ ــرطان بالمدين ـ ــة الجدي ـ ــدة س ـ ــيدي عب ـ ــد المّ ـ ــو ،ووفقـ ـ ـاً
 2012قيم ـ ــة  25ممي ـ ــون أورو ،وتض ـ ـ ّـمن إنش ـ ــاء مص ـ ــنع لمض ـ ــادات ّ
لالتفاقي ــة ف ــإن كـ ـالً م ــن ص ــيدال وشـــركة ش ــمال أفريقيـــا القابضـــة س ــيمتمكان حصـــة بنس ــبة  %49م ــن شـــركة "ص ــيدال-نـــورا"
لمتص ـ ـ ــنيع ،عم ـ ـ ــى أن تك ـ ـ ــون نس ـ ـ ــبة  %2المتبقي ـ ـ ــة ممموك ـ ـ ــة م ـ ـ ــن الص ـ ـ ــندوق ال ـ ـ ــوطني الج ازئ ـ ـ ــري لالس ـ ـ ــتثمار .وعن ـ ـ ــدما يب ـ ـ ــدأ
المص ـ ـ ـ ـنع بالعمـ ـ ـ ــل بكامـ ـ ـ ــل طاقتـ ـ ـ ــو فإنـ ـ ـ ــو سـ ـ ـ ــيوفر لمسـ ـ ـ ــوق الج ازئـ ـ ـ ــري المنتجـ ـ ـ ــات الصـ ـ ـ ــيدالنية السـ ـ ـ ــيما األدويـ ـ ـ ــة المضـ ـ ـ ــادة
لمسرطان .)Darkaoui, 2012

-

-

شووووووراكة بووووووين  Saidalوالمخووووووابر الدنماركيووووووة  :)NovoNordiskبعــ ــد  18ش ـ ــير مــ ــن المفاوضــ ــات؛ ت ـ ـ ّـم عقــ ــد شـ ـ ـراكة
ال ّ
مجم ـ ـ ـ ــع ص ـ ـ ـ ــيدال ومخ ـ ـ ـ ــابر نوفونورديس ـ ـ ـ ــك الدنماركي ـ ـ ـ ــة  )NovoNordiskلص ـ ـ ـ ــناعة األنس ـ ـ ـ ــولين بجمي ـ ـ ـ ــع أنواعي ـ ـ ـ ــا
ب ـ ـ ـ ــين ّ
لممجم ـ ــع بقيم ـ ــة  15ممي ـ ــون أورو ف ـ ــي  .2012/04/21ويي ـ ــدف العق ـ ــد إل ـ ــى ررف ـ ــع نس ـ ــبة تغطي ـ ــة
بمص ـ ــنع قس ـ ــنطينة الت ـ ــابع
ّ
المصنع لالحتياجات الوطنية من األنسولين بجميع أشكالو لتتعدى نسبة .)Darkaoui, 2012 %25

جمفووووار-الخموووويج لمصووووناعات الدوائيووووة :ى ــذا المخب ــر ى ــو مخب ــر إم ــاراتي ارئ ــد ف ــي الص ــناعة الص ــيدالنية ف ــي منطق ــة الش ــرق
األوسـ ـ ــط وشـ ـ ــمال افريقيـ ـ ــا ،ويقـ ـ ــوم ىـ ـ ــذا المخبـ ـ ــر بصـ ـ ــناعة محفظـ ـ ــة متنوعـ ـ ــة مـ ـ ــن األدويـ ـ ــة الجنيسـ ـ ــة ذات الجـ ـ ــودة تغطـ ـ ــي
األقسـ ــام العالجيـ ــة الرئيسـ ــية األم ـ ـراض المعديـ ــة ،ام ـ ـراض الغـ ــدد الصـ ــماء ،داء السـ ــكري ،أم ـ ـراض القمـ ــب ،أم ـ ـراض الجيـ ــاز
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لمجمع صيدال عمى أدائو
النمو
أثر تنفيذ مخ ّ
ّ
طط ّ

_________________________________________________________________________

اليض ـ ــمي ،أمـ ـ ـراض الكم ـ ــى واألمـ ـ ـراض الجمدي ـ ــة والتنفس ـ ــية وأمـ ـ ـراض النس ـ ــاء) ،وق ـ ــد ت ـ ــم عق ـ ــد الشـ ـ ـ اركة بين ـ ــو وب ـ ــين ص ـ ــيدال
حديثا عن طريق دمّ جمفار في رأسمال إيبيرال فرع صيدال) الذي يمتمك وحدة انتاج منجزة جزئيا.
طط
تقدم األشغال في محاور المخ ّ
بّ .
حي ـ ـ ـ از ىامـ ـ ــا ضـ ـ ــمن الجـ ـ ــدول
النمـ ـ ـ ّـو فـ ـ ــي البدايـ ـ ــة ،حيـ ـ ــث أخـ ـ ــذت ّ
تـ ـ ـ ّ
ـأخر انطـ ـ ــالق مشـ ـ ــاريع مخطّـ ـ ــط العص ـ ـ ـرنة و ّ
الد ارسـ ـ ــات ّ
ـتم الب ــدء فـ ــي تجسـ ــيد ى ــذه المشـ ــاريع إال مـ ــع بداي ــة  ،2013خاصـ ــة فـ ــي مصـــانع شرشـ ــال ،زميرلـ ــي
ّ
الزمنـــي ليـ ــذه المشـــاريع ،لـ ــم يـ ـ ّ
أن ب ـ ــاقي
وقسـ ــنطينة ،ىـ ــذا باإلضـ ــافة إلـ ــى اتمـ ــام ّ
الد ارسـ ــات فـ ــي مصـ ــنعي البيوتكنولوجيـ ــا فـ ــي قسـ ــنطينة وسـ ــيدي عبـ ــد ا  ،غيـ ــر ّ
الد ارسـ ـ ــات واتماميـ ـ ــا ،ويمكـ ـ ــن توضـ ـ ــيح أىـ ـ ـ ّـم األرقـ ـ ــام
المصـ ـ ــانع ومواقـ ـ ــع االنتـ ـ ــاج بقيـ ـ ــت ت ـ ـ ـراوح مكانيـ ـ ــا وتباينـ ـ ــت بـ ـ ــين إنطـ ـ ــالق ّ
الخاصة بذلك في ىذا الجدول:

الوشزوع
رتطز ل،ك لحه ي
Taphcoرشتوع
رشتوع زرهتلص
رشتوع صتص ش
رشتوع لسى هىت 2
رشيييييييييييييييييتوع
لسى هىت 0
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/
رشتوع لمي ت
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/
رشتوع ىت
/
المصدر:اعتمادا عمى تقارير مجمس

النمو
وتيرة األشغال في محاور مخطّط العصرنة و ّ
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إ م ل نيل ث
إ م ل نيل ث
إ م ل نيل ث
إ م ل نيل ث
إ م ل نيل ث
إ م ل نيل ث
إ م ل نيل ث
إ م ل نيل ث
إ م ل نيل ث
إ م ل نيل ث
لل  ،نل ل نيل ت عي
لل  ،نل ل نيل ت عي
لل  ،نل ل نيل ت عي
اإلدارة لمجمع صيدال لسنوات 2017 ،2016 ،2015 ،2014

جيـ ــد ،حيـ ــث ُمنحـ ــت األولويـ ــة لمركـ ــز التكـ ــافؤ
أن ىنـ ــاك منشـ ــآت تقـ ـ ّـدمت فييـ ــا األشـ ــغال بشـ ــكل ّ
مـ ــن خـ ــالل الجـ ــدول يظيـ ــر ّ
الحيـ ـ ــوي ومصـ ـ ــنع األنسـ ـ ــولين بقسـ ـ ــنطينة ،ومصـ ـ ــنعي زميرلـ ـ ــي وشرشـ ـ ــال ،كمـ ـ ــا تـ ـ ـ ّـم االنطـ ـ ــالق فـ ـ ــي االنتـ ـ ــاج بمصـ ـ ــنع Taphco
وىـ ــي ثم ـ ـرة ش ـ ـراكة أبرمـ ــت عـ ــام  1999بـ ــين مجمـ ــع صـ ــيدال  ،)% 44.51أكـ ــديما ،سـ ــبيماكو وجـ ــي بـ ــي أم مـ ــن أجـ ــل تصـ ــنيع
وتس ـ ــويق واس ـ ــتيراد المنتج ـ ــات الص ـ ــيدالنية الحق ـ ــن والسـ ـ ـوائل والقطـ ـ ـرات) .وتق ـ ــع وح ـ ــدة اإلنت ـ ــاج ت ـ ــافكو ف ـ ــي المنطق ـ ــة الص ـ ــناعية
النظـ ــر عـ ــن مصـ ــنع خ ـ ـراطيش األنسـ ــولين فـ ــي قسـ ــنطينة والـ ــذي
ـض ّ
بالرويبـ ــة .بينمـ ــا تباينـ ــت النسـ ــب فـ ــي المصـ ــانع األخـ ــرى .وبغـ ـ ّ
الدراسات.
التقدم %20؛ تبقى المصانع األخرى قيد ّ
بمغت فيو نسبة ّ
ـتم
كمـ ــا تجـ ــدر اإلشـ ــارة إلـ ــى ّ
أن ىنـ ــاك اختالفـ ــا بـ ــين مـ ــا تـ ـ ّـم التخطـ ــيط إلنشـ ــائو فـ ــي مخطّـ ــط النمـ ـ ّـو والعص ـ ـرنة ،وبـ ــين مـ ــا يـ ـ ّ
إنش ـ ــاؤه؛ حي ـ ــث ح ـ ــدثت تط ـ ـ ّـورات عم ـ ــى الخطّ ـ ــة االس ـ ــتراتيجية أس ـ ــقطت بع ـ ــض المش ـ ــاريع ،وت ـ ـ ّـم برمج ـ ــة أخ ـ ــرى ل ـ ــم تك ـ ــن موج ـ ــودة،
وكمثـ ــال عمـ ــى ذلـ ــك :نقـ ــل أنشـ ــطة مركـ ــز البحـ ــث والتطـ ــوير إلـ ــى جنـ ــاح بمصـ ــنع جسـ ــر قسـ ــنطينة وذلـ ــك بسـ ــبب أشـ ــغال تييئـ ــة واد
الحراش والمسجد الكبير ،باإلضافة إلى نقل فرع التوزيع بالوسط إلى البميدة لذات األسباب.
ّ

84

________________________________________________________________________________________ مجمة العموم االقتصادية وادارة األعمال – عدد 2017/ 01

مجمع صيدال
 .3أثر تجسيد مخ ّ
طط ّ
النمو والعصرنة عمى أداء ّ
الدوائي ـ ــة ،وذلـ ــك لتخف ـ ــيض
ين ـ ــدرج مخطّـ ــط العصـ ـ ـرنة والنمـ ـ ّـو
الصـ ــناعات ّ
السياسـ ــة الوطنيـ ــة لتش ـ ــجيع ّ
لمجم ـ ــع صـ ــيدال ض ـ ــمن ّ
ّ
ف ـ ــاتورة اس ـ ــتيراد ال ـ ـ ّـدواء ف ـ ــي الج ازئ ـ ــر م ـ ــن خ ـ ــالل رف ـ ــع نس ـ ــبة تمبي ـ ــة االحتياج ـ ــات الوطني ـ ــة م ـ ــن األدوي ـ ــة اعتم ـ ــادا عم ـ ــى االنت ـ ــاج
المحمّي.
الجدول ر م :02فاتورة استيراد األدوية في الجزائر
1822
1820
1822
1824
1820
1821
السنت
الىارداث (رله ن دو ل)
2100
2121
0522
2052
2222
2225
المصدر :اعتمادا عمى:
الموضحة في الجدول.
 تقارير الجمارك الجزائرية لمتجارة الخارجية لمسنواتّ
-Business Monitor International, ALGERIA PHARMACEUTICALS & HEALTHCARE REPORT
2015, 2017, p29
مجمـ ــع صـ ــيدال ،وذلـ ــك بتعريـ ــف
وسـ ــنحاول تحديـ ــد أثـ ــر الجيـ ــود المبذولـ ــة فـ ــي إطـ ــار مخ ّ
طـ ــط العص ـ ـرنة والنمـ ـ ّـو عمـ ــى أداء ّ
األداء عم ـ ــى ّأنو الياس ـ ــري :)5 :2012 ،النتيج ـ ــة النيائي ـ ــة لنش ـ ــاط المنظم ـ ــة ،وم ـ ــن خ ـ ــالل ى ـ ــذا التّعري ـ ــف س ـ ــنقوم بتوض ـ ــيح أى ـ ـ ّـم
المؤ ّشرات التي سنتخذىا لمحكم عمى األداء.
المجمع
شرات المستخدمة لمحكم عمى أداء
 .1.3المؤ ّ
ّ
مجمـ ــع صـ ــيدال .ويمكـ ــن تمخـ ــيص ىـ ــذه المؤ ّش ـ ـرات
لقـ ــد وقـ ــع اختيارنـ ــا عمـ ــى مجموعـ ــة مـ ــن المؤ ّش ـ ـرات التـ ــي تقـ ــيس األداء فـ ــي ّ
وووودخل الصوووووافيل حجوووووم اإلنتووووواج ور وووووم األعموووووال .ويمك ـ ــن تبريـ ــر ذلـ ــك باعتبـ ــارات موضـ ــوعية نظ ـ ـ ار
فـ ــي :القيموووووة المضوووووافةل الو ّ
ألىميـ ــة ىـ ــذه المجـ ــاميع بالنسـ ــبة لممؤسسـ ــات االقتصـ ــادية كك ـ ـ ّل ونظ ـ ـ ار الرتباطيـ ــا باألىـ ــداف الموضـ ــوعة خاصـ ــة مـ ــا تعمّـ ــق برفـ ــع
ّ
نسـ ـ ــبة تمبيـ ـ ــة االحتياجـ ـ ــات الوطنيـ ـ ــة ،واعتبـ ـ ــارات عمميـ ـ ــة نظ ـ ـ ـ ار لصـ ـ ــعوبة الحصـ ـ ــول عمـ ـ ــى معمومـ ـ ــات وأرقـ ـ ــام متعمّقـ ـ ــة بمؤ ّش ـ ـ ـرات
أخرى.
 .1.3المعالجات اإلحصائية المستخدمة وسمّم القياس
الد ارسـ ــة ،ومعرفـ ــة مـ ــدى تـ ــأثير مخطّـ ــط العص ـ ـرنة عمـ ــى المؤ ّش ـ ـرات المسـ ــتخدمة
مجمـ ــع صـ ــيدال خـ ــالل فت ـ ـرة ّ
لمحكـ ــم عمـ ــى أداء ّ
قمنا باستخدام مقاييس إحصائية نجمميا في:
كميـ ــة ،واإلبقـ ــاء
أ.
ّ
المتوسووووط الحسووووابي :وذلـ ــك مـ ــن خـ ــالل تحويـ ــل البيانـ ــات النوعيـ ــة فـ ــي الجـ ــدول رقـ ــم  01أعـ ــاله إلـ ــى بيانـ ــات ّ
الكمية كما ىي ،وذلك اعتمادا عمى سمّم مقترح كالتّالي:
عمى البيانات ّ
الدراسة
الجدول ر م :73مقياس ّ
لبه و ث لك نمهت
و ق
و ق و ،م
و ،م ل،جت بص
إ م ل نيل ت
لل  ،نل ل نيل ت عي
ألصع ش
( لىسب لمئ ت ص لجيوش)
1,2
1,1
بم طم كص
10%
2%
8
المصدر :من إعداد الباحثين
لمتقدم في المخطّط .وبالتّالي تصبح بيانات الجدول كالتّالي:
ويساعد المقياس عمى معرفة
المتوسطات الحسابية ّ
ّ
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لمجمع صيدال عمى أدائو
النمو
أثر تنفيذ مخ ّ
ّ
طط ّ

_________________________________________________________________________

النمو
الجدول ر م:12
متوسطات تنفيذ مخ ّ
طط ّ
ّ
1822
1824
الوشزوع
1
1,2
رتطز ل،ك لحه ي
1,1
1,2
Taphcoرشتوع
0,95
1,2
رشتوع زرهتلص
0,85
1,2
رشتوع صتص ش
0,75
1,2
رشتوع لسى هىت 2
0,9
1,1
Insuline Flacons
0,15
0,2
Insuline Cartouches
0,05
0,5
رشتوع ى ت
0,05
0,05
CR&D
0,05
0,1
رش ل ع أدو ت ألول
0,05
0,05
رشتوع جست لسى هىت
0,05
0,05
رشتوع ل ني ل لبه
0,05
0,05
رشتوع لمي ت
0,05
0,05
رشتوع لح نت ش
0
0
رشتوع ىت
0,33
0,23
ر ،نط لم نط
المصدر :من إعداد الباحثين

1820
1
1
0,8
0,46
0,51
0,8
0,15
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0
0,4

1822
0,95
1
0,65
0,2
0,25
0,4
0,05
0
0
0
0
0
0
0
0
0,54

ب .معامل االرتباط بيرسون:
واسـ ـ ــتخدمنا ىـ ـ ــذا المقيـ ـ ــاس لمعرفـ ـ ــة أثـ ـ ــر تنفيـ ـ ــذ مخطّـ ـ ــط النمـ ـ ـ ّـو عمـ ـ ــى مختمـ ـ ــف المؤ ّش ـ ـ ـرات المسـ ـ ــتخدمة لمحكـ ـ ــم عمـ ـ ــى األداء،
باإلضافة إلى الحكم عمى األثر عمى األداء إجماال.
تغيـ ــر المؤ ّشـ ــر المسـ ــتخدم لمحكـ ــم عمـ ــى األداء بـ ــين سـ ــنة األسـ ــاس
وووو فووووي المؤ ّ
ج .معو ّ
شوووورات :واسـ ــتخدمناه لمعرفـ ــة مـ ــدى ّ
ووودل النمو ّ
المعدل وفق المعادلة التّالية:
 )2013وسنة  .2017ويمكن حساب ىذا
ّ
)

قيمة المؤ ّشر
قيمة المؤ ّشر في سنة األساس

(

نموالمؤ ّشر
ّ
معدل ّ

 .3.3منا شة الفرضيات
مجم ـ ــع ص ـ ــيدال بتجس ـ ــيده قمن ـ ــا باختي ـ ــار المؤ ّشـ ـ ـرات الت ـ ــي س ـ ــبق
لمعرف ـ ــة م ـ ــدى فعالي ـ ــة مخطّ ـ ــط العصـ ـ ـرنة والنم ـ ـ ّـو ال ـ ــذي ق ـ ــام ّ
ذكرىا.
التغي ـ ـ ـرات التـ ـ ــي عرفتيـ ـ ــا ىـ ـ ــذه المؤ ّش ـ ـ ـرات خـ ـ ــالل الفت ـ ـ ـرة مـ ـ ــن  2013السـ ـ ــنة التـ ـ ــي بـ ـ ــدأ فييـ ـ ــا
وسـ ـ ــنحاول ىنـ ـ ــا تحميـ ـ ــل أىـ ـ ـ ّـم ّ
طط باإلنتاج).
طط) إلى  2017السنة التي بدأت فييا بعض المصانع التي شمميا المخ ّ
المجمع تجسيد المخ ّ
ّ
أ .ر م األعمال الفرضية الفرعية األولى)
ـتم حسـ ــابو مـ ــن خـ ــالل حاصـ ــل ضـ ــرب عـ ــدد الحـ ــدات المباعـ ــة فـ ــي
يمثّـ ــل رقـ ــم األعمـ ــال
ّ
محصـ ــمة بيـ ــع الوحـ ــدات المنتجـ ــة ،ويـ ـ ّ
المجمـ ـ ــع ومصـ ـ ــانعو ،وجـ ـ ــاءت البيانـ ـ ــات
ـتم تجميـ ـ ــع المعمومـ ـ ــات المتعمّقـ ـ ــة بيـ ـ ــذا المؤ ّشـ ـ ــر مـ ـ ــن مختمـ ـ ــف فـ ـ ــروع
ّ
سـ ـ ــعر الوحـ ـ ــدة ،ويـ ـ ـ ّ
حسب ال ّشكل الموالي.
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مجمع صيدال 1717-1713
ال ّ
شكل ر مّ :03
تطور ر م األعمال في ّ

المصدر :اعتمادا عمى تقارير مجمس اإلدارة لمجمع صيدال لسنوات 2017 ،2016 ،2015 ،2014 2013
أن سـ ــنة  2013بم ـ ـ فييـ ــا رقـ ــم األعمـ ــال قيمـ ــة  11,47مميـ ــار دج ،ثـ ـ ّـم انخفضـ ــت ىـ ــذه القيمـ ــة
مـ ــن خـ ــالل ال ّشـ ــكل يتّضـ ــح ّ
فـ ــي السـ ــنوات المواليـ ــة لتبم ـ ـ قيمـ ــة  9,98مميـ ــار دج سـ ــنة .2015ونعـ ــزو ذلـ ــك إلـ ــى انخفـ ــاض اإلنتـ ــاج فـ ــي ىـ ــذه الفت ـ ـرة ،لكـ ــن مـ ــع
ممـ ــا كانـ ــت عميـ ــو سـ ــنة  ،2013ثـ ـ ّـم بمغـ ــت سـ ــنة  2017قيمـ ــة  13,23مميـ ــار
بدايـ ــة  2016ارتفعـ ــت قيمـ ــة رقـ ــم األعمـ ــال بـ ــأعمى ّ
دج.
السابقة كما يمي:
ولمحكم عمى مؤ ّشر رقم األعمال ّ
نطبق المعادلة ّ
)

قيمة المؤ ّشر

(

قيمة المؤ ّشر في سنة األساس

نموالمؤ ّشر وبالتّالي:
ّ
معدل ّ

نمو رقم األعمال
ّ
معدل ّ
الد ارس ـ ــة وم ـ ــا يقابمي ـ ــا م ـ ــن ق ـ ــيم ل ـ ــرقم
ات
و
ـن
ـ
ـ
س
ـر
ـ
ـ
ب
ع
ـط
ـ
ـ
ط
المخ
ـذ
ـ
ـ
ي
تنف
ـطات
ـ
ـ
متوس
وبتطبي ـ ــق معام ـ ــل االرتب ـ ــاط يرس ـ ــون ب ـ ــين
ّ
ّ
ّ
اإلعمال نجد:

ىفهذ ر

نط لىم ن

شر ر م األعمال
الجدول ر م :75معامل ارتباط مخ ّ
النمو مع مؤ ّ
طط ّ
لب
رقن األعوال
رع رل هت ن
0,957
4
N
المصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا عمى مخرجات Spss 21

المجمـ ــع ،ويتضـ ــح ّأنـ ــو وبعـ ــد
قويـ ــا موجبـ ــا بـ ــين وتي ـ ـرة تنفيـ ــذ المخطّـ ــط ورقـ ــم أعمـ ــال
أن ىنـ ــاك ارتباطـ ــا ّ
ويظيـ ــر مـ ــن الجـ ــدول ّ
ّ
المجمـ ــع ،حيـ ــث نمـ ــى ىـ ــذا
تأىيـ ــل جممـ ــة مـ ــن المصـ ــانع وانشـ ــاء أخـ ــرى جديـ ــدة كـ ــان ىنـ ــاك أثـ ــر إيجـ ــابي عمـ ــى رقـ ــم األعمـ ــال فـ ــي
ّ
األخيـ ـ ــر بمعـ ـ ـ ّـدل %3,6وىـ ـ ــذا مـ ـ ــا يقودنـ ـ ــا إلـ ـ ــى قبـ ـ ــول الفرضـ ـ ــية الفرعيـ ـ ــة األولـ ـ ــى التـ ـ ــي مفادىـ ـ ــا :ىنـ ـ ــاك أثـ ـ ــر إيجـ ـ ــابي لمخطّـ ـ ــط
مجمع صيدال.
العصرنة والنمو عمى رقم أعمال ّ
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ب .حجم اإلنتاج الفرضية الفرعية الثّانية)
مجم ـ ــع
ـتم االعتم ـ ــاد عميي ـ ــا لمعرف ـ ــة أث ـ ــر مخطّ ـ ــط النم ـ ـ ّـو عم ـ ــى األداء ف ـ ــي ّ
ُيعتب ـ ــر ى ـ ــذا المؤ ّش ـ ــر م ـ ــن أى ـ ـ ّـم المؤ ّشـ ـ ـرات الت ـ ــي ي ـ ـ ّ
المجم ـ ــع وعم ـ ــى القط ـ ــاع ككـ ـ ـ ّل ،حي ـ ــث
ألن إمكاني ـ ــات االنت ـ ــاج كان ـ ــت والتـ ـ ـزال ال ّش ـ ــغل الش ـ ــاغل لممس ـ ــؤولين عم ـ ــى
ص ـ ــيدال ،وذل ـ ــك ّ
ّ
يبينو الجدول التّالي:
يتم غالبا استغالل كامل اإلمكانات المتاحة في االنتاج ،وىو ما ّ
ال ّ
الدواء في الجزائر
الجدول ر م :76إمكانات االنتاج في طاع صناعة ّ
إلرك و ث لمس،غلنت
إلرك و ث لم ،حت
القطاعاث
82
428
الوؤ ّ
سساث الخاصت )هوثّلت بــ 55هؤسّست(
248
108
هج ّوع صيذال
102
680
الوجوىع(هليىى وحذة)

لىنسبت
%21
%60
%27

المصدر:اعتمادا عمى:
)( AMALOU et DAHACHE, 2007 :19
المجمـ ـ ــع نقتـ ـ ــرح ال ّشـ ـ ــكل
مجمـ ـ ــع صـ ـ ــيدال عمــ ــى حجـ ـ ــم اإلنتـ ـ ــاج ف ـ ــي
ولتوض ـ ــيح أثـ ـ ــر تجسـ ـ ــيد مخ ّ
ّ
ط ـ ــط العص ـ ـ ـرنة والنمـ ـ ـ ّـو ف ـ ــي ّ
الموالي:
مجمع صيدال 1717-1713
ال ّ
شكل ر مّ :04
تطور حجم االنتاج في ّ

المصدر:اعتمادا عمى تقارير مجمس اإلدارة لمجمع صيدال لسنوات 2017 ،2016 ،2015 ،2014 2013
مجم ـ ــع ص ـ ــيدال ع ـ ــرف انخفاض ـ ــا بع ـ ــد س ـ ــنة  2013حي ـ ــث بمـ ـ ـ أدن ـ ــى
م ـ ــن خ ـ ــالل ال ّش ـ ــكل يتّض ـ ــح ّ
أن حج ـ ــم االنت ـ ــاج ف ـ ــي ّ
قيم ـ ــة س ـ ــنة  111 2015ممي ـ ــون وح ـ ــدة) ،ونع ـ ــزو ذل ـ ــك إل ـ ــى انخف ـ ــاض اإلنت ـ ــاج ف ـ ــي ع ـ ــدد م ـ ــن المص ـ ــانع الت ـ ــي عرف ـ ــت أش ـ ــغال
عصــ ـرنة ،خاصـ ــة مصـ ــنع قسـ ــنطينة فرمـ ــال سـ ــابقا) ،ومصـ ــانع الحـ ـ ّـراش والـ ـ ّـدار البيضـ ــاء ،غيـ ــر ّأنـ ــو ومـ ــع بدايـ ــة  2016ارتفـ ــع
حجـ ــم االنتـ ــاج ليصـ ــل إلـ ــى  119مميـ ــون وحـ ــدة ،ويرجـ ــع ذلـ ــك إلـ ــى دخـ ــول بعـ ــض المصـ ــانع الجديـ ــدة مرحمـ ــة اإلنتـ ــاج ،وتسـ ــارعت
ى ـ ــذه ال ـ ــوتيرة أكث ـ ــر خ ـ ــالل  ،2017أي ـ ــن بمـ ـ ـ االنت ـ ــاج اكب ـ ــر قيم ـ ــة  135ممي ـ ــون وح ـ ــدة بي ـ ــع) ،ب ـ ــدخول  3مص ـ ــانع عم ـ ــى خـ ـ ـطّ
اإلنتاج بطاقة تصل إلى  70مميون وحدة.
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السابقة كما يمي:
وبطبيق المعادلة ّ
)

قيمة المؤ ّشر

(

قيمة المؤ ّشر في سنة األساس

نموالمؤ ّشروبالتّالي:
ّ
معدل ّ

نمو ّّ حجم االنتاج
ّ
معدل ّ
الد ارسـ ـ ــة ومـ ـ ــا يقابميـ ـ ــا مـ ـ ــن قـ ـ ــيم حجـ ـ ــم
وبتطبيـ ـ ــق معامـ ـ ــل االرتبـ ـ ــاط يرسـ ـ ــون بـ ـ ــين
متوسـ ـ ــطات تنفيـ ـ ــذ المخطّـ ـ ــط عبـ ـ ــر سـ ـ ــنوات ّ
ّ
االنتاج نجد:

ىفهذ ر

نط لىم ن

شر حجم االنتاج
النمو مع مؤ ّ
الجدول ر م :77معامل ارتباط مخطّط ّ
لب
حجن االنتاج
0,909
رع رل هت ن
4
N
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أن معامـ ــل بيرسـ ــون يفـ ــوق  ،%70ومـ ــن خـ ــالل ىـ ــذا العـ ــرض
ان ىنـ ــاك عالقـ ــة إيجابيـ ــة ّ
قويـ ــة باعتبـ ــار ّ
ويظيـ ــر الجـ ــدوول ّ
المجم ــع بمع ـ ّـدل ،رغ ــم ّأن ــو ل ــم يبمـ ـ الحج ــم المطم ــوب ونس ــب
ط ــط النم ـ ّـو رف ــع م ــن حج ــم االنت ــاج ف ــي
أن تجس ــيد مخ ّ
يمك ــن الق ــول ّ
ّ
جيـ ــد
أن اآلفـ ــاق التـ ــي يضـ ــعيا
المجمـ ــع فـ ــي تقـ ــاريره األخي ـ ـرة تتوقّـ ــع ارتفـ ــاع االنتـ ــاج بشـ ــكل ّ
مقبولـ ــة مـ ــن المكانـ ــات المتاحـ ــة ،غيـ ــر ّ
ّ
أن ىنـ ــاك أث ـ ـ ار إيجابيـ ــا لمجيـ ــود المبذولـ ــة فـ ــي مخطّـ ــط العص ـ ـرنة
بعـ ــد دخـ ــول مصـ ــانع أخـ ــرى ّ
حيـ ــز االنتـ ــاج .وعميـ ــو يمكـ ــن القـ ــول ّ
مجمع صيدال ،وىو ما يقودنا إلى قبول الفرضية الفرعية الثّانية.
النمو عمى حجم االنتاج في ّ
و ّ
الصافي الفرضية الفرعية الثّالثة)
جّ .
الدخل ّ
الدخل خالل فترة بين سنة األساس وىي
الدخل عن نتيجة نشاط
تطورات ىذا ّ
يعبر صافي ّ
المجمع خالل سنة كاممةّ ،
ّ
ّ
ولتتبع ّ
سنة  2013إلى سنة  2017ندرج ال ّشكل الموالي:
لمجمع صيدال 1717-1713
الدخل الصافي
ال ّ
تطورات ّ
شكل ر مّ :05
ّ

المصدر:اعتمادا عمى تقارير مجمس اإلدارة لمجمع صيدال لسنوات 2017 ،2016 ،2015 ،2014 2013
الص ــافي أعم ــى قيم ــة ل ــو س ــنة  2013خ ــالل الفتـ ـرة م ــن س ــنة األس ــاس إل ــى
عم ــى غـ ـرار المؤ ّشـ ـرات الس ــابقة؛ ع ــرف ال ـ ّـدخل ّ
س ـ ــنة  ،2015ى ـ ــذه االخيـ ـ ـرة بمغ ـ ــت فيي ـ ــا نتيج ـ ــة ال ـ ـ ّـدورة قيم ـ ــة دني ـ ــا عن ـ ــد  1143ممي ـ ــون دج ،وتفس ـ ــير ذل ـ ــك ى ـ ــو انخف ـ ــاض رق ـ ــم
مست عددا من المصانع.
الراجع بدوره إلى انخفاض حجم االنتاج بسبب األشغال التي ّ
األعمال ّ
89

لمجمع صيدال عمى أدائو
النمو
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ّ
طط ّ
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غيـ ــر ّأنـ ــو ومـ ــع بداي ـ ــة االنتـ ــاج فـ ــي المص ـ ــانع الجديـ ــدة ارتفعـ ــت قيم ـ ــة صـ ــافي الـ ـ ّـدخل إل ـ ــى أن بمغـ ــت قيمـ ــة  2849ممي ـ ــون
نموه نسبة إلى سنة  2013كما يمي:
الصافي نحسب ّ
دج خالل سنة  ،2017ولمحكم عمى مؤ ّشر ّ
الدخل ّ
معدل ّ
)

قيمة المؤ ّشر

(

قيمة المؤ ّشر في سنة األساس

نموالمؤ ّشروبالتّالي:
ّ
معدل ّ

الدخل
نمو ّ
ّ
معدل ّ

الصافي نجد النتائّ التالية:
النمو و ّ
الدخل ّ
وبحساب معامل االرتباط بيرسون بين تنفيذ مخطّط ّ
الصافي
النمو مع مؤ ّ
شر ّ
الدخل ّ
الجدول ر م:78معامل ارتباط مخطّط ّ
االرتباط

النمو
تنفيذ مخطّط ّ

الصافي
ّ
الدخل ّ

معامل بيرسون

0,840

N
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4

أن ىنـاك
أن ىناك ارتباطـا طرديـا ّ
الصـافي ،وىـو مـا يقودنـا إلـى القـول ّ
تظير النتائّ ّ
قويـا بـين تنفيـذ مخطّـط نم ّـو صـيدال ودخمـو ّ
المجمـع ،حيـث عـرف نم ّـوا بمع ّـدل  ،1,75%وبالتـالي
أث ار إيجابيـا لبدايـة االنتـاج فـي المصـانع الجديـدة عمـى قيمـة صـافي ال ّـدخل فـي
ّ
طـط العصـرنة والنم ّـو فــي مجمـع صــيدال عمـى صــافي
ان ىنـاك أثــر إيجـابي لتجســدي مخ ّ
الرابعــة التـي مفادىــا ّ
نقبـل الفرضــية الفرعيـة ّ
الدخل.
ّ
الرابعة)
د.القيمة المضافة الفرضية الفرعية ّ
ويوضـ ــح
المجمـ ــع،
تعبـ ــر القيمـ ــة المضـ ــافة عمـ ــى كـ ــل مـ ــا يـ ــتم إضـ ــافتو مـ ــن قـ ــيم لـ ــدى كـ ــل مرحمـ ــو مـ ــن م ارحـ ــل اإلنتـ ــاج فـ ــي
ّ
ّ
ّ
الدراسة.
ة
ر
فت
خالل
ر
ش
المؤ
ىذا
ر
تطو
الي
و
الم
ال ّشكل
ّ
ّ
ّ
مجمع صيدال 1717-1713
ال ّ
شكل ر مّ :06
تطور القيمة المضافة في ّ

المصدر:اعتمادا عمى تقارير مجمس اإلدارة لمجمع صيدال لسنوات 2017 ،2016 ،2015 ،2014 2013
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مجمـ ــع صـ ــيدال
عمـ ــى خـ ــالف المؤ ّش ـ ـرات ّ
السـ ــابقة ،عرفـ ــت سـ ــنة  2013تسـ ــجيل أدنـ ــى مسـ ــتوى لمؤ ّشـ ــر القيمـ ــة المضـ ــافة فـ ــي ّ
الد ارس ـ ــة  621ممي ـ ــون دج ،ث ـ ـ ّـم عرف ـ ــت ى ـ ــذه القيم ـ ــة ارتفاع ـ ــا لتص ـ ــل إل ـ ــى اعم ـ ــى مس ـ ــتوى س ـ ــنة  7176ممي ـ ــون دج،
خ ـ ــالل فتـ ـ ـرة ّ
أن السـ ــبب فـ ــي تـ ــدني القيمـ ــة المضـ ــافة سـ ــنة  2013ىـ ــو
ـالرجوع إلـ ــى تقـ ــارير مجمـ ــس اإلدارة لسـ ــنة  2013و 2014تبـ ـ ّـين لنـ ــا ّ
وبـ ـ ّ
ارتفـ ـ ـ ــاع قيمـ ـ ـ ــة المشـ ـ ـ ــتريات َ  )Approvisionnementالتـ ـ ـ ــي فاقـ ـ ـ ــت  9000مميـ ـ ـ ــون دج ،وانخفضـ ـ ـ ــت بعـ ـ ـ ــدىا إلـ ـ ـ ــى أقـ ـ ـ ـ ّـل مـ ـ ـ ــن
 3000مميون دج.
بينمـ ـ ــا ُيعـ ـ ــزى ارتفـ ـ ــاع القيمـ ـ ــة المضـ ـ ــافة بشـ ـ ــكل كبيـ ـ ــر سـ ـ ــنة - 2017رغـ ـ ــم اسـ ـ ــتقرار قيمـ ـ ــة المشـ ـ ــتريات -إلـ ـ ــى ارتفـ ـ ــاع حجـ ـ ــم
لمجم ــع ص ــيدال ،وى ــو م ــا يؤ ّك ــده مع ـ ّـدل النم ـ ّـو الـ ـ ّذي نحس ــبو
االنت ــاج ورق ــم األعم ــال ،وى ــو م ــا أثّــر إيجاب ــا عم ــى القيم ــة المض ــافة
ّ
متغيـ ـ ـرات أخــ ــرى
ألن القيم ـ ــة المض ـ ــافة لس ـ ــنة  2013تعتبــ ــر قيم ـ ــة شــ ــاذة ت ـ ــدخمت فيي ـ ــا ّ
ى ـ ــذه المــ ـ ّـرة عم ـ ــى أس ـ ــاس س ـ ــنة ّ 2014
الدراسة كالتالي:
خارج نطاق ّ
)

قيمة المؤ ّشر

(

قيمة المؤ ّشر في سنة األساس

نموالمؤ ّشروبالتّالي:
ّ
معدل ّ

نمو القيمة المضافة
ّ
معدل ّ

وعميـ ــو فقـ ــد نمـ ــت القيمـ ــة المضـ ــافة بمعـ ـ ّـدل  %5بـ ــين سـ ــنة  2017وسـ ــنة األسـ ــاس  ،)2014وىـ ــو م ـ ــا يقودنـ ــا إلـ ــى حسـ ــاب
النمو وقيم القيمة المضافة.
معامل االرتباط بين
متوسطات وتيرة تنفيذ مخ ّ
ّ
طط ّ

ىفهذ ر

نط لىم ن

شر القيمة المضافة
الجدول ر م:79معامل ارتباط مخ ّ
النمو مع مؤ ّ
طط ّ
لب
القيوت الوضافت
0,837
رع رل هت ن
4
N
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لممجمـ ــع بم ـ ـ قيمـ ــة قويـ ــة
طـ ــط مـ ــع القيمـ ــة المضـ ــافة
أن معامـ ــل ارتبـ ــاط تنفيـ ــذ المخ ّ
السـ ــابقة نالحـ ــظ ّ
وعمـ ــى غ ـ ـرار المعـ ــامالت ّ
ّ
موجبة ،وعميو نقبل الفرضية الفرعية الرابعة.
مجمـ ــع صـ ــيدال ك ـ ــان لـ ــو أثـ ــر إيج ـ ــابي عمـ ــى المؤ ّشـ ـ ـرات
ممـ ــا سـ ــبق يمك ـ ــن القـ ــول ّ
أن تجسـ ــيد مخطّ ـ ــط العص ـ ـرنة والنمـ ـ ّـو ف ـ ــي ّ
ّ
المجمـ ــع وحجـ ــم
ـطة
ـ
ـ
ش
أن
ـيع
ـ
ـ
س
تو
ـي
ـ
ـ
ف
ـائّ
ـ
ـ
ت
ن
ـن
ـ
ـ
م
ـو
ـ
ـ
ل
ـان
ـ
ـ
ك
ـا
ـ
ـ
م
ل
ـك
ـ
ـ
ل
وذ
،
2017
ـى
ـ
ـ
ل
إ
2013
ـن
ـ
ـ
م
ة
ر
ـ
ـ
ت
الف
ـالل
ـ
ـ
خ
ـة
ـ
ـ
س
ر
ا
الد
ـي
ـ
ـ
ف
ـاة
المتبنــ
ّ
ّ
طـ ــط .والسـ ــتكمال التحميـ ــل ،واعتمـ ــادا عمـ ــى مقيـ ــاس
اإلنتـ ــاج الكمّـ ــي ،ونتوقّـ ــع تـ ــأثيرات أكبـ ــر عنـ ــد اكتمـ ــال المشـ ــاريع المتبقّيـ ــة لممخ ّ
بمتوسـ ـ ــطات سـ ـ ــيرورة تنفيـ ـ ــذ مخطّـ ـ ــط
متوسـ ـ ــط مؤ ّش ـ ـ ـرات األداء المسـ ـ ــتخدمة ،وذلـ ـ ــك لحسـ ـ ــاب ارتباطيـ ـ ــا
الد ارسـ ـ ــة قمنـ ـ ــا بحسـ ـ ــاب
ّ
ّ
ّ
النمو ،فكانت النتائّ كالتالي:
ّ
شرات األداء
ومؤ
النمو
ط
ط
مخ
تنفيذ
نسب
ت
طا
متوس
ارتباط
معامل
:
17
م
ر
الجدول
ّ
ّ
ّ
ّ
سطاث هؤشّزاث األداء
سطاث تنفيذ الوخطّظ
هتى ّ
هتى ّ
1820,95
0,23
سطاث
الوتى ّ
1628,00
0,33
1910,21
0,4
2543,31
0,54
0,848
هعاهل االرتباط
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لمجمع صيدال عمى أدائو
النمو
أثر تنفيذ مخ ّ
ّ
طط ّ

_________________________________________________________________________

المجمـ ـ ــع ،وبحسـ ـ ــاب
طـ ـ ــط النمـ ـ ـ ّـو وأداء
قويـ ـ ــا بـ ـ ــين تنفيـ ـ ــذ مخ ّ
بـ ـ ـ ّ
ان ىنـ ـ ــاك ارتباطـ ـ ــا طرديـ ـ ــا ّ
ـالنظر إلـ ـ ــى معامـ ـ ــل االرتبـ ـ ــاط نجـ ـ ــد ّ
ّ
نمو األداء إجماال نجد:
ّ
معدل ّ
)

قيمة المؤ ّشر

نموالمؤ ّشر وبالتّالي:
ّ
معدل ّ

(

قيمة المؤ ّشر في سنة األساس

نمو األداء
ّ
معدل ّ

ة4

جيـ ـ ــد مكـ ـ ــن أن يعـ ـ ــرف ارتفاعـ ـ ــا مـ ـ ــع بدايـ ـ ــة اإلنتـ ـ ــاج فـ ـ ــي المصـ ـ ــانع المتبقّيـ ـ ــة مـ ـ ــن المخطّـ ـ ــط واكتمـ ـ ــال عمميـ ـ ــات
وىـ ـ ــو معـ ـ ـ ّـدل ّ
أن
الصــ ــيانة والعص ـ ـ ـرنة ف ـ ــي المصـ ـ ــانع القائم ـ ــة ،ىـ ـ ــذا باإلض ـ ــافة إلـ ـ ــى اس ـ ــتكمال مشـ ـ ــاريع ىياكــ ــل الـ ـ ـ ّـدعم ،وعميــ ــو يمكـ ـ ــن القـ ـ ــول ّ
ّ
لمدراسة.
الرئيسية ّ
مجمع صيدال وبالتالي نقبل الفرضية ّ
تجسيد ىذا المخطّط أثّر إيجابا عمى أداء ّ
الدراسة
 .4نتائج ّ
نمخصيا فيما يمي:
خمصنا من خالل ّ
الدراسة إلى مجموعة من النتائّ ّ

-

المجمع ويزيد من تنافسيتو؛
ليوسع من نشاط
ّ
مجمع صيدال ىو مشروع طموح جاء ّ
ّ
أن مخطّط عصرنة ّ
الدوائيـ ــة
أن دعـ ــم المخطّـ ــط بـ ــإبرام اتفاقيـ ــات مـ ــع عـ ــدد مـ ــن
المؤسسـ ــات العالميـ ــة ذات الخب ـ ـرة فـ ــي مجـ ــال الصـ ــناعات ّ
ّ
ّ
المجمع؛
في
أصمية
أدوية
تسجيل
عمى
ة
ر
القد
عدم
ل
ظ
في
خاصة
صائبا،
اتيجيا
ر
است
ر
ا
خيا
كان
ّ
ّ

-

المجمـ ــع فـ ــي جزئـ ــو المتعمّـ ــق بالتأىيـ ــل
طـ ــط النمـ ـ ّـو والعص ـ ـرنة فـ ــي
أن ىنـ ــاك وتي ـ ـرة بطيئـ ــة نوعـ ــا مـ ــا فـ ــي تجسـ ــيد مخ ّ
ّ
ّ
أن أغمبيا لم تنطمق فيو األشغال بعد؛
وعصرنة المصانع القائمة ،حيث ّ

-

أن ىنـ ـ ــاك اىتمـ ـ ــام باالنتقـ ـ ــال إلـ ـ ــى البيوتكنولوجيـ ـ ــا مـ ـ ــن خـ ـ ــالل إتمـ ـ ــام مركـ ـ ــز التكـ ـ ــافؤ الحيـ ـ ــوي والتخطـ ـ ــيط لمصـ ـ ــنع
ّ
البيوتكنولوجيا واألنسولين؛

-

أن ىن ـ ــاك وتي ـ ـ ـرة مقبولـ ـ ــة فـ ـ ــي تجسـ ـ ــيد المخطّـ ـ ــط فـ ـ ــي جزئــ ــو المتعمّـ ـ ــق باالتفاقيـ ـ ــات والمصـ ـ ــانع الجديـ ـ ــدة ،حيـ ـ ــث بـ ـ ــدأ
ّ
االنتاج الفعمي في  3منيا قسنطينة ،2زميرلي وشرشال) وبدأ االنتاج التجريبي في مصنع األنسولين؛

-

متغي ـ ـ ـرات خارجيـ ـ ــة أثّـ ـ ــرت عمـ ـ ــى أشـ ـ ــغال المخطّـ ـ ــط وىـ ـ ــي أشـ ـ ــغال تييئـ ـ ــة واد الحـ ـ ـ ّـراش والمسـ ـ ــجد الكبيـ ـ ــر،
أن ىنـ ـ ــاك ّ
ّ
حي ـ ــث ّأدت إلـ ـ ــى تحوي ـ ــل وحـ ـ ــدات إنت ـ ــاج إلـ ـ ــى مص ـ ــانع أخـ ـ ــرى مصــ ــنع الح ـ ـ ـراش إل ـ ــى مصـ ـ ــنع جســ ــر قسـ ـ ــنطينة)،
تم نقل الفرع التجاري وسط إلى صيدال البميدة؛
ومركز البحث والتطوير إلى زميرلي ،كما ّ

-

مجم ـ ــع ص ـ ــيدال تع ـ ــزى لتجس ـ ــيد مخطّ ـ ــط النم ـ ـ ّـو والعصـ ـ ـرنة ف ـ ــي
ّ
أن ىن ـ ــاك آث ـ ــا ار إيجابي ـ ــة عم ـ ــى رق ـ ــم األعم ـ ــال ف ـ ــي ّ
المجمع؛
ّ

-

مجم ـ ــع ص ـ ــيدال تع ـ ــزى لتجس ـ ــيد مخطّ ـ ــط النم ـ ـ ّـو والعصـ ـ ـرنة ف ـ ــي
ّ
أن ىن ـ ــاك آث ـ ــا ار إيجابي ـ ــة عم ـ ــى ص ـ ــافي ال ـ ـ ّـدخل ف ـ ــي ّ
المجمع؛
ّ

-

أن االىتمام بتخفيض قيمة المشتريات ّأدى إلى رفع القيمة المضافة في السنوات الموالية لسنة األساس؛
ّ
النمو والعصرنة ستظير أكثر مع اكتمال ك ّل منشآت المخطّط.
ّ
أن آثار تجسيد مخطّط ّ

-

ط ـ ــط النم ـ ـ ّـو والعصـ ـ ـرنة ف ـ ــي
مجم ـ ــع ص ـ ــيدال تع ـ ــزى لتجس ـ ــيد مخ ّ
ّ
أن ىن ـ ــاك آث ـ ــا ار إيجابي ـ ــة عم ـ ــى حج ـ ــم االنت ـ ــاج ف ـ ــي ّ
المجمع؛
ّ

-

لمجم ـ ــع صـ ـ ــيدال تعــ ــزى لتجسـ ـ ــيد مخطّ ـ ــط النمـ ـ ـ ّـو والعصـ ـ ـرنة فـ ـ ــي
أن ىن ـ ــاك آثـ ـ ــا ار إيجابي ـ ــة عمـ ـ ــى القيم ـ ــة المضـ ـ ــافة
ّ
ّ
المجمع؛
ّ
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الدراسة
 .5توصيات ّ
المتوصل إلييا نوصي بــ:
من خالل النتائّ
ّ

-

مجمـ ــع صـ ــيدال لرفـ ــع حجـ ــم االنتـ ــاج
ضـ ــرورة تس ـ ـريع وتي ـ ـرة إنجـ ــاز المشـ ــاريع المتبقّيـ ــة فـ ــي مخطّـ ــط العص ـ ـرنة والنمـ ـ ّـو فـ ــي ّ
طرة؛
والوصول إلى االىداف المس ّ

-

لممتغيـ ـ ـرات الطارئ ـ ــة ،وذل ـ ــك لتخف ـ ــيض اآلث ـ ــار
الب ـ ـ ّـد م ـ ــن العم ـ ــل عم ـ ــى اكتس ـ ــاب مرون ـ ــة ف ـ ــي التح ـ ـ ّـرك االس ـ ــتراتيجي وفق ـ ــا
ّ
المجمع كما حدث في سنوات  2014و2015؛
عمى أنشطة
ّ

-

الصـ ــناعة تعزيـ ــز
ينبغـ ــي عمـ ــى
المجمـ ــع الـ ـ ّـدخول فـ ــي ش ـ ـراكات اسـ ــتراتيجية أكثـ ــر الكتسـ ــاب التكنولوجيـ ــا الحديثـ ــة فـ ــي ىـ ــذه ّ
ّ
الشراكات القائمة؛

-

-

طـ ـ ــة ىادفـ ـ ــة إلـ ـ ــى تقمـ ـ ــيص المعـ ـ ــامالت اإلداريـ ـ ــة واالعتمـ ـ ــادات خاصـ ـ ــة فيمـ ـ ــا يتعمّـ ـ ــق
تبنـ ـ ــي الـ ـ ــو ازرة الوصـ ـ ــية لخ ّ
ضـ ـ ــرورة ّ
بالفترة التجريبية لممصانع المكتممة؛

ض ـ ـ ــرورة العم ـ ـ ــل عم ـ ـ ــى تخف ـ ـ ــيض تك ـ ـ ــاليف االنت ـ ـ ــاج والتـ ـ ـ ـراخيص باكتس ـ ـ ــاب م ارك ـ ـ ــز أكث ـ ـ ــر فعالي ـ ـ ــة لمبح ـ ـ ــث والتط ـ ـ ــوير،
واالنتقال إلى االنتاج األصمي.

ائمة المراجع:

مجمع صيدال ،أطروحة دكتوراه ،جامعة دالي ابراىيم.
 .2دحمان ،ليندة .)2010 .التسويق الصيدالني حالة ّ
مجمع
 .1بوشـنافـة ،الصادق .)2007 .اآلثار المحتممة النظمام الجزائر إلى المنظّمة العالمية لمتّجارة عمى طاع صناعة األدوية-حالة ّ
صيدال ،-أطروحة دكتوراه عموم في العموم االقتصادية ،جامعة الجزائر.
 .0الجمارك الجزائرية .)2017-2012 .تقارير التجارة الخاجية.
شاممة –مع دراسة تطبيقية في وحدة فرمال إلنتاج األدوية بقسنطينة ،أطروحة دكتوراه دولة في
 .4حبشي ،فتيحة .)2007 .إدارة الجودة ال ّ
العموم االقتصادية ،جامعة منتوري قسنطينة.
 .2رمم ـ ــي ،حمـ ـ ـزة .ممي ـ ــاني ،حك ـ ــيم 11 .و 12م ـ ــارس  .) 2013تقي ـ ــيم البـ ـ ـرامّ اإلس ـ ــتثمارية العام ـ ــة ف ـ ــي قط ـ ــاع ص ـ ــناعة األدوي ـ ــة وآثارى ـ ــا
وووودولي حوووووول :تقيووووويم آثوووووار البووووورامج
مجم ـ ــع ص ـ ــيدال ،-الممتقوووووى الو ّ
عم ـ ــى المؤ ّشـ ـ ـرات الكمّي ـ ــة ف ـ ــي الفت ـ ــرة م ـ ــن  2001إل ـ ــى  - 2014حال ـ ــة ّ
االستثمارية العامة وانعكاساتها عمى التشغيل واالستثمار والنمو اال تصاديل جامعة سطيف.
 .0معمومات من خمية التكوين عمى مستوى صيدال قسنطينة.
الرابط http://fr.calameo.com/read/0021858241201f2e18724:تاري االطالع:
 .2وثيقة تعريفية
بالمجمع متوفّرة عمى ّ
ّ
20 .12.2017 14 :30
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UHC Tizi Ouzou

4808

4021

8829

1443

1335

2777

For example, UHC Batna, an inefficient hospital, can reach the output-oriented frontier by
increasing its outputs, it has to increase consultations by 2303 units, dental care by 285 units,
extractions by 152 units and dental prosthesis by 1019 units. The greatest consultations
improvement is the mission of UHC Tizi Ouzou, The greatest dental cares improvement is also the
mission of UHC Tizi Ouzou, The greatest extractions improvement must made by UHC Bni
Messous, and The greatest dental prosthesis improvement falls on UHC Bni Messous.
The results that pertain to either the potential reduction in the usage of inputs (input orientation)
or the potential increase in the production of outputs (output orientation) for overall UHCs in 2015
can be summarized as follows:
-

A potential reduction of 117 doctors (22.67 per cent).
A potential reduction of 132 dental chairs (26.50 per cent).
A potential increase of 66783 consultations (58.83 per cent).
A potential increase of 63645 dental care (110 per cent).
A potential increase of 22415 extractions (64.45 per cent).
A potential increase of 10993 dental prosthesis (104 per cent).

In this study, by the tool of DEA, we measured the efficiency of stomatology activity that is
practiced by UHCs. The UHCs are important health care institutions in Algeria state. Based on data
published by Ministry of Health, Population, and hospitals Reform, we were able to run DEA model.
The results show that there exist 5 UHCs out 14 UHCs are efficient with regard to stomatology
activity, the efficiency average for those inefficient is 0.6094, and the average for overall UHCs is
0.7489. So the UHCs have to perform better in order to satisfy the people needs. Moreover, the
right use of resources is a sign of their sustainability.
Similar analyses can be applied to any activity practiced by UHCs. The results will be useful for
health care managers. Really, it helps them to identify all sources of inefficiency within each UHC
and make the possible improvements.
6. Conclusion
The main goal of this paper has been to use DEA to measure the efficiency of stomatology
activity in public health care institutions. These institutions were UHCs in Algeria state. The aim
was to identify which UHCs use efficiently their resources, and which UHCs do not use efficiently
their resources and the efficient targets for inputs and outputs.
The results of empirical study confirmed that the overall UHCs operate inefficiently. Indeed the
average of efficiency is 0.7489 in the year of 2015, that is, there is an inefficiency of 0.2511 on
average. In order to improve the efficiency of inefficient UHCs, the health care managers could use
either input orientation or output orientation. The former allows reducing inputs; the latter allows
increasing outputs.
Despite the practical implications, the study has some limitations. First, as noted above, we
considered data for only one year in the analysis. It would be very fruitful to undertake a
longitudinal analysis to see how the UHCs operate over the time. Second, the inputs includes in this
study reflect only human resources (doctors) and capital (dental chairs), it omitted an important
inputs reflecting financial resources (healthcare expenditure) because it is not available. So the
study will be more useful in presence of these lacks.
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worth comparing another UHC to, it is useful to note how often particular UHCs are peers. In our
case, the most comparing UHCs are Oran unité-dentaire, Oran unité-siège, and Sidi Bel Abbes.
Table 4 shows targets for inefficient UHCs, being levels of the targeted inputs which would produce
current output levels efficiently (input orientation).
Table 4. Improvement and targets for inefficient UHCs- input orientation
Doctors

Improvement

Target

Dental chairs

Improvement

Target

UHC Annaba Elysa

UHC

34

-12

22

49

-21

28

UHC Annaba Saouli

19

-12

7

15

-9

6

UHC Bab El Oued

18

-16

2

17

-15

2

UHC Batna

15

-1

14

4

-0

4

UHC Blida

46

-26

20

38

-22

16

UHC Bni Messous

57

-4

53

102

-31

71

UHC Setif

29

-12

17

15

-6

9

UHC Telemcen

41

-3

38

26

-2

24

UHC Tizi Ouzou

68

-31

37

56

-26

30

As it can be observed, the target values for efficient UHCs are equivalent to their original input
and output values, for this reason, they are not included in the tables 4 and 5. The improvements can
be viewed like wastes or inactive resources. In total, there are 117 inactive doctors and 132 inactive
dental chairs. The health care managers can reallocate inactive resources to efficient UHCs. For
some UHCs, the improvements are slight like UHC Batna and UHC Telemcen, for the others are
sizable, for example, UHC Bab El Oued, UHC Blida, and UHC Tizi Ouzou. In order that the UHC
Annaba Saouli becomes efficient, it has to reduce the number of doctors and dental chairs by 12
doctors and 9 dental chairs respectively.
In the case where the health care managers can influence outputs rather than inputs, it is
appropriate to follow results obtained by output orientation. Table 5 shows targets for inefficient
UHCs
Table 5. Improvement and targets for inefficient UHCs- output orientation
UHC

Consultations

Improvement

Target

Dental cares

Improvement

Target

UHC Annaba Elysa

17152

9422

26574

5697

12379

18075

UHC Annaba Saouli

3861

6575

10436

0

8601

8601

UHC Bab El Oued

1029

6733

7762

328

3158

3486

UHC Batna

1895

2303

4198

3369

285

3654

UHC Blida

8647

12496

21143

4099

5391

9490

UHC Bni Messous

37861

3010

40871

23013

2827

25840

UHC Setif

6872

4939

11811

3873

5389

9262

UHC Telemcen

15029

3608

18637

12526

941

13467

UHC Tizi Ouzou

21162

17697

38859

4591

24674

29265

Extractions

Improvement

Target

Dental prosthesis

Improvement

Target

UHC Annaba Elysa

UHC

3700

2033

5733

0

530

530

UHC Annaba Saouli

0

1453

1453

526

896

1422

UHC Bab El Oued

615

4024

4639

387

2532

2919

UHC Batna

1792

152

1944

86

1019

1106

UHC Blida

5981

7866

13847

1191

1566

2757

UHC Bni Messous

9440

751

10191

5721

455

6176

UHC Setif

2302

1654

3956

827

886

1713

UHC Telemcen

6140

461

6601

388

1774

2162
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the HUC have 37 doctors. In general, the standard deviation within this variable is 19 doctors. In the
term of dental chairs, The UHCs have in the sum 498 dental chairs, the lowest value is one dental
chair, and the highest value is 102. The UHCs, on average, use 36 dental chairs, with standard
deviation of 34 dental chairs.
Using available resources, The UHCs produced in the sum 206789 consultations, 115795 dental
cares, 55929 extractions, and 38395 dental prosthesis. The highest values of delivered services are
40785 consultations, 34374 dental cares, 10071 extractions, and 24533 dental prosthesis. Some
delivered services take zero as lowest value, which reflects that some UHCs do not deliver those
services.
5. Results and discussion
To estimate the efficiency scores of all UHCs, we employ the DEA with constant returns to scale,
in both directions, input-oriented and output-oriented. Input orientation assumes health care
managers have more control over the inputs (doctors and dental chairs) than over the outputs
(consultations, dental cares, extractions, and dental prosthesis). However, the reverse orientation
can be made, if health care managers do not have the authority to reduce inputs, the solution is to
adopt the output orientation, through management techniques.
The results of efficiency estimations for all UHCs by input-oriented model are summarized in table
3.
The efficiency scores and the identification of best-practice units are produced by the DEA software
MaxDEA 6.3, developed by Cheng and Qian.
Table 3. The efficiency scores and the identification of best-practice units
UHC
Oran unitédentaire
Oran unitésiège

Score

Benchmark(Lambda)

1

Oran unité-dentaire(1,00)

1

Oran unité-siège(1,00)

Sidi Bel Abbes

1

Sidi Bel Abbes(1,00)

Mustapha

1

Mustapha(1,00)

Constantine
Telemcen
Bni Messous
Batna
Annaba Elysa
Setif
Tizi Ouzou
Blida
Annaba Saouli
Bab El Oued

1
0,9301
31
0,9263
47
0,9219
74
0,6454
31
0,5818
48
0,5445
81
0,4319
45
0,3699
53
0,1325
69

Constantine(1,00)
Oran unité-dentaire(0,284377); Oran unité-siège(0,493002); Sidi Bel Abbes(0,787526)
Mustapha(0,209117); Oran unité-dentaire(0,586618); Oran unité-siège(1,161455)
Oran unité-dentaire(0,053200); Oran unité-siège(0,011524); Sidi Bel Abbes(0,440969)
Oran unité-dentaire(0,339397); Oran unité-siège(0,579426)
Oran unité-dentaire(0,115944); Oran unité-siège(0,114366); Sidi Bel Abbes(0,401820)
Oran unité-dentaire(0,412751); Oran unité-siège(0,432583); Sidi Bel Abbes(0,500822)
Mustapha(0,012387); Oran unité-dentaire(0,075093); Oran unité-siège(0,746375); Sidi Bel
Abbes(0,370542)
Mustapha(0,009494); Oran unité-dentaire(0,077617); Sidi Bel Abbes(0,098142)
Mustapha(0,012186); Oran unité-dentaire(0,003110); Oran unité-siège(0,058280); Sidi Bel
Abbes(0,038772)

The UHCs under evaluation are 14 centers; among these which operate efficiently the
stomatology activity are 5 UHCs, Oran unité-dentaire, Oran unité-siège, Sidi Bel Abbes, Mustapha,
and Constantine. The efficient UHCs that are used as benchmark center more than the other is UHC
Oran unité-dentaire, indeed it appears for all inefficient UHCs except UHC Bab El Oued. So 5
UHCs use efficiently their doctors and dental chairs, the remaining do not use efficiently their
resources, three of them have scores greater than 90%, so they come closer to reaching the frontier.
The worst UHC is Bab El Oued, its efficiency score is 0,132569. In general, there is a huge waste in
resources. Peers (benchmark) can be used as a guide by the inefficient UHCs as to the areas in
which an improvement can be made. In order to choose which of the peers are likely to be most
7
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The following model expresses the envelopment model:
Subject to:

In the case where the unit is inefficient, the improvements targeted are:
=
=

4. Data and variables
In this study, the UHC is considered as DMU under evaluation, the number of DMUs under
evaluation is 14 UHCs. The inputs used in stomatology activity are doctors and dental chairs. The
outputs produced by the activity are consultations, dental cares, extractions, and dental prosthesis.
The source of data concerning these variables is the yearly book titled by “Santé en chiffres 2015”,
elaborated by Direction of Studies and Planning- Ministry of Health, Population, and hospitals
Reform. The data used cover the year of 2015.
The table 1 reports category of variable, variable label, and description of variable.
Table 1. Description of variables
Catego
Variable
Description
ry
Total number of doctors within UHC to provide services of
Inputs
Doctors
dental health
dental
total number of dental chairs available in each UHC
chairs
Consultatio
Outputs
Total number of medical consultation performed by dentists
ns
Total number of cares concerned with the teeth and
Dental cares associated structures of the oral cavity, prevention, and
treatment disease
Extractions Total number of extracted teeth done by dentists
Dental
Total number of dental prosthesis made by UHC
prosthesis

In terms of inputs, we include two measures, that are directly involved with stomatology activity
and reflect the resources used in production process. Doctors reflect the human resources, dental
chairs reflect the capital.
As outputs of production process, we include four outputs that reflect the services delivered by
stomatology activity, which are consultations, dental care, extractions, and dental prosthesis.

Table 2 reports the main descriptive statistics of inputs and outputs.
Table 2. Descriptive statistics of inputs and outputs
Category
Inputs

Outputs

Mean

Variable

N

Min

Max

Doctors

14

8

68

Dental chairs

14

1

102

35,75
14770,6

Consultations

14

1029

40785

Dental cares

14

0

34374

Extractions

14

0

10071

Dental prosthesis

14

0

24533

36,85

8271,07
3994,92
2742,5

S.D

Sum

18,96

516

33,59

498

13823,05

206789

10192,18

115795

3237,31

55929

6444,36

38395

The UHCs have in the sum 516 doctors that specialized in stomatology, the lowest doctors
number is 8 doctors, and the highest is 68, there is a big difference between two values. On average,
6
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In order to resolve the above model easily, Charnes et al. used the transformation of fractional
linear programming developed by Charnes and Cooper 1962, this transformation yields an
equivalent linear program.
Subject to:

=1

The last linear program should be solved n times in order to estimate the efficiency of each
DMU. As a result, at least one DMU is evaluated as DEA efficient, but very often more than one
DMU proves to be DEA efficient (Wang et al., 2009). Note that the former model is input-oriented
multiplier model since it determines how to improve the inputs of inefficient unit to become
efficient while maintaining the same output level (Cooper et al., 2011).
It is well known in operations research that each linear program has another equivalent linear
program called dual model, by this idea the following model expresses the dual model, it is known
by the name envelopment model.
= Min
Subject to:

In the case where the unit is inefficient, the improvements targeted are:
=
=

The above model (CCR) is applicable when the DMUs function under the assumption of
constant returns to scale, so it is extended by banker et al. 1984 by a new model (BCC) applicable
under the assumption of variable returns to scale (banker et al., 1984). Its envelopment model is the
following:
= Min
Subject to:

In the case where the inefficient DMU seeks to determine how to improve the outputs to
become efficient while maintaining the same inputs level, the model used is called input-oriented
model and it takes the following form:
=
Subject to

The equivalent linear program takes the following form:
Subject to:

=1
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Chowdhury and Zelenyuk (2016) investigated the performance of hospital services in Ontario
(Canada), using in the first stage DEA to estimate efficiency scores, in the second stage the
truncated regression with double-bootstrap was used to test the significance of explanatory variables.
They also examined distributions of efficiency across geographic locations, size and teaching status.
Khushalani and Ozcan (2017) examined the efficiency of producing quality in hospitals between
2009 and 2013 using Dynamic Network Data Envelopment Analysis and the hospital characteristics
that contribute to this efficiency. To determine which market characteristics that contribute to
efficiency in production of quality outputs, they used Multinomial logistic regression technique.
The reviewed studies show that there are two kinds of studies. The studies that used only DEA
to analyze the efficiency in health area, the other studies used DEA with other methods to examine
the efficiency in health area.
3. Method: Data envelopment analysis
Data envelopment analysis (DEA) was firstly initiated in 1978 by Charnes, Cooper and Rhoodes
when they published their seminal work titled “Measuring the efficiency of decision-making units”
in the European Journal of Operational Research. DEA is defined as non parametric method, based
on linear programming technique, for measuring efficiency of decision making units (DMUs) that
employing several inputs to produce several outputs. (Cooper et al., 2011). DEA was considered as
a good tool to do benchmarking against best-practice (Cook, Tone and Zhu, 2014). The term of
DMU is generic, it can be replaced by any unit that exercises identical activity, such as banks,
schools, hospitals, players, farms, etc (Cooper et al., 2011).
DEA has attracted huge interest in health care. The following grounds were mentioned in the
literature as to the utility of this technique for measuring efficiency (Shahhoseini et al., 2011; Stolp,
1990):
- DEA allows modeling complex production and service environments, with multiple inputs
and outputs such as hospitals, which use multiple inputs to deliver various services;
- Efficiency measure in DEA is related to best practice, not average practice like regression;
- DEA does not require prior assumption of a functional form relating inputs to outputs; this is
especially relevant in the case of public sector organizations, e.g. hospitals, since associating
inputs to outputs in these organizations seems challenging;
- DEA provides specific input and output targets that would make an inefficient hospital
relatively efficient;
- DEA identifies efficient peers for those units that are not efficient. This helps the inefficient
units to emulate the functional organization of their peers so as to improve their efficiency;
- DEA can be carried out with either constant or variable returns to scale (CRS or VRS)
assumption;
- DEA suggests how to reallocate inputs/outputs in order to achieve technical efficiency.
The efficiency of DMUs in DEA is defined as the ratio of the weighted sum of outputs to the
weighted sum of inputs, this efficiency should respect a set of constraints requiring that the same
weights, when applied to all DMUs, do not provide any unit with efficiency greater than one (Adler
et al., 2002). Suppose that there are
to be evaluated in terms of inputs and outputs. Let
and
be the input and output values of
. Then
the efficiency of
can be defined:

=
where
and
are respectively the input and output weights assigned
to the inputs and outputs. To estimate the efficiency of the
, Charnes et al. (1978)
established the following well-known CCR model (named by their acronym):
=
Subject to
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human resources that allocated to stomatology activity? What are the improvements required from
inefficient UHCs to become efficient?
By the mean of data envelopment analysis (DEA), we try to know which UHCs use efficiently
their financial, material, human resources that are allocated to stomatology activity, and which
UHCs do not use efficiently their resources and the efficient targets for inputs and outputs.
2. Literature review
In the past few years, many studies have adopted DEA to evaluate health care efficiency.
According a recent study, health care is among the top-five industries that reported DEA
applications (Liu et al., 2013). First application of DEA is dated to 1983 with the study of
Nunamaker, measuring routine nursing service efficiency. His study provides an illustrative
application of DEA methodology to the measurement of routine nursing service efficiency at a
group of Wisconsin hospitals (Nunamaker, 1983). One year ago, the second DEA paper was
published by Sherman, although he began as early as 1981 but was not published until 1984 (Liu et
al., 2013). The study showed that DEA provides insights about hospital efficiency not available
from the widely used efficiency evaluation techniques of ratio analysis and econometric regression
analysis (Sherman, 1984).
Another type of study carried out by Chilingerian (1995), he studied clinical efficiency of
physicians in a single hospital Both technical and scale efficiency are analyzed using DEA and a
multi-factor Tobit analysis is conducted to see which variables are associated with higher levels of
physician performance (Chilingerian, 1995). O’Neill (1998) evinced an important issue that faced
measurement of hospitals efficiency, the comparison of specialist and non-specialist hospital. To
overcome this problem, he suggested using Multifactor efficiency in DEA for measuring the
performance of large, urban hospitals, including teaching and non teaching hospitals (O’Neill,
1998).
Ozcan et al. (1998) employed DEA to examine relationships between provider experience and
technical efficiency in stroke treatment patients. Using 214 hospitals grouped according to stroke
treatment experience, the study examines how the inputs are combined to treat mild and severe
stroke cases. They found that the use of DEA has a major practical advantage over the techniques
traditionally used to identify efficient providers. Wagner et al. (2003) examined efficiency of
physician practices. He noted that the organization evaluates primary care physicians using a profile
of 16 disparate ratios involving cost, utilization, and quality. So with DEA he combined the same
ratios to provide a single comprehensive efficiency measure incorporating cost, utilization, severity,
and quality, thus quantifying with a single value the degree to which each physician is inefficient.
Linna et al. (2003) examined the technical and cost efficiency of public dental health provision
across Finland. A two-stage procedure was used: efficiency scores were first calculated for each
health centre, and these scores were then explained using a variety of factors expected to affect the
observed inefficiencies by using a parametric Tobit model.
Kazley and Ozcan (2009) examined the relationship between hospital electronic medical record
(EMR) use and efficiency in a national sample of acute care hospitals. To determine the relationship
between hospital EMR use and efficiency, logistic regression was used. To determine the
relationship between hospital EMR use and change in efficiency over time, windows analysis was
employed.
Hu et al. (2012) Used two-step DEA to analyze hospital technical efficiency in China. The first
stage was devoted to estimate the efficiency scores using DEA with undesirable factors. In the
second stage, due to the efficiency score lies between 0 and 1, which is a censored variable, the
Tobit model was employed to estimate the determinants of efficiency. Hsu (2013) evaluated
technical efficiency and productivity growth for 46 selected countries in Europe and Central Asia
for the period 2005–2007. He based on Malmquist productivity index to measure and decompose
the total factor productivity growth, as well as DEA to measure technical efficiency. He employed
also the Tobit model to examine the relationship between technical efficiency and country-specific
characteristics.
3
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1.Introduction
Health care in Algeria is one of the most important sectors to which the State attaches great
importance in all respects, for instance, it allocates annually considerable budget and enormous
human resources. According to the World Health Organization (WHO), the percentage of health
expenditure out of gross domestic production (GDP) in Algeria presents 7.2% in 2014, and the per
capita health expenditure was estimated at 932 US $ for the same year. In terms of spending on
health, Algeria is one of the African countries that spend more on its people, in fact, the per capita
health expenditure in Tunisia was estimated at US $ 785, Libya $ 806, and Morocco $ 447. Among
good indicator achieved by health system of Algeria is that the average life expectancy for males
was 74 years and females 78 years.
The University Hospital Center (UHC) is one of important institutions in the sector, provides
the health services to population of a particular area, in general a group of provinces. The Algerian
legislator defined it as a public institution of an administrative nature with moral character and
financial independence. It is created by suggestion of both Minister of Health and the Minister for
Higher Education and Scientific Research. It is under the administrative supervision of the Minister
of Health. The pedagogical supervision is ensured by the Minister for Higher Education and
Scientific Research. The UHC is charged of the missions of diagnosis, exploration, care, prevention,
training, studies and research. The UHC includes services and units (Journal officiel de république
algérienne, 1997). In order to provide these tasks to who needs it, the country allocates enormous
resources to UHCs.
In light of the enormous resources allocated to UHCs in order to deliver quality services to all
population of Algeria, when and where they need them, it is necessary to evaluate their ability to
transform inputs (financial and human resources) into outputs (delivered services). According to the
world health report 2010, lost efficiency is responsible for 30–40% of all health expenditure. It is
therefore an ethical imperative to ensure that financial resources for universal health coverage are
spent correctly and transparently in order to offer more services of better quality to the entire
population (WHO, 2010). According to Farrell (1957), the technical efficiency is producing the
maximum amount of output from a given amount of input or alternatively, producing a given output
with minimum input quantities, such that when a firm is technically efficient, it operates on its
production frontier. There exist two set of methods for evaluating the efficiency: the econometric
methods and mathematical programming methods (Johnes, 2006; Varabyova et al., 2016; Ferreira,
2017). The former refers to parametric methods; it covers essentially stochastic frontier analysis.
The latter refers to non parametric methods and it covers data envelopment analysis, stochastic data
envelopment analysis and Free Disposal Hull.
To deliver services to their citizens, the UHCs practices many activities, these activities can be
subdivided and classified in nine activities which are: hospitalization activity, emergency activity,
maternity activity, consultation activity, radiology and functional exploration activity, laboratory
activity, operative activity, stomatology activity and hemodialysis activity. The efficiency of these
activities is a basic requirement for UHC sustainability in the future; thus, the right use of its
resources. In this case, the efficiency measurement is an unavoidable requirement to determine the
correct use of public resources.
Until the end of the year 2015, there are 15 UHCs in Algeria. In order to ensure the good
function, the Algerian state allocates enormous resource to these UHCs. In fact, there are organized
bed capacity of 13,050, and 21423 medical and paramedical personnel (Direction des études et
planification, 2016).
In this paper, we focus only on stomatology activity, because it uses clear inputs to produce
clear outputs, by other words, the inputs used in production process for stomatology activity are
well-known as its outputs. In addition, inputs and outputs data source is available. So, at the core of
this paper, we answer the following question: which UHCs use efficiently its financial, material,
2
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Abstract:

Objectives: the efficiency of public resources is one of the main bases of the welfare and sustainability state.
The objective of this work is to analyze the efficiency of the public resources that Algerian university
hospital centers use in stomatology activity in order to delivery their health care services.
Study design: a dataset from “Santé en chiffres 2015”, a yearly book elaborated by Direction of Studies and
Planning- Ministry of Health, Population, and hospital Reform. The following variables have been chosen in
this study: doctors and dental chairs as the main inputs; dental cares, extractions, and dental prosthesis as the
main outputs. The data cover the activity of 2015.
Methods: To this end, Data Envelopment Analysis with both orientation and under the assumption of
constant returns to scale is applied on empirical data, which enables researchers and health care managers to
obtain measurements of efficiency of the Algerian university hospital centers, and to propose corrective steps
to achieve efficiency for inefficient centers.
Results: The results show that there are five centers operate efficiently and the nine remaining do not operate
efficiently. There is a considerable waste in public resources. The average of efficiency of overall centers is
0.7489 in the year of 2015.
Conclusion: Around two-thirds of centers use inefficiently their resources, health care managers should take
effective measures to control the situation and review the distribution of resources.
Keywords: Efficiency, university hospital centers, stomatology activity, data envelopment analysis.

ﻣﻠﺧص

 اﻟﻬدف ﻣن وراء ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ ﻫو ﺗﺣﻠﯾل. ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم واﺣدة ﻣن أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻻﺳﺗداﻣﺔ واﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﻟﻠدول:اﻷﻫداف

.ﻛﻔﺎءة اﻟﻣراﻛز اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن

 اﻟذي ﺗﻌدﻩ إدارة اﻟدراﺳﺎت،Santé en chiffres 2015  اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺷورة ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي:ﺗﺻﻣﯾم اﻟدراﺳﺔ
 ﻋدد اﻷطﺑﺎء وﻋدد ﻛراﺳﻲ طب: وﻗﻊ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ،واﻟﺗﺧطﯾط ﻟدى وزارة اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻛﺎن وا ٕ ﺻﻼح اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
 وﻋدد اﻻﺳﺗﺷﺎرات وﻋدد اﻟﻘﻠوع وﻋدد اﻟرﻋﺎﯾﺎت وﻋدد أطﻘم اﻷﺳﻧﺎن ﻛﻣﺧرﺟﺎت،اﻷﺳﻧﺎن ﻛﻣدﺧﻼت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎط طب اﻷﺳﻧﺎن
.2015  ﺗﺗﻌﻠق ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻌﺎم.أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻪ

 ﯾطﺑق أﺳﻠوب ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻐﻠف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﻛﻼ اﻟﺗوﺟﻬﯾن وﻓﻲ ظل ﻓرض ﺛﺑﺎت ﻋواﺋد، ﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻬدف اﻟﻣﻧﺷود:اﻟﻣﻧﻬﺞ

 وﯾﺳﻣﺢ ذﻟك ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن وﻟﻣدﯾري اﻟﺻﺣﺔ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس ﻛﻔﺎءة اﻟﻣراﻛز اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻟﺣﺟم ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ
. وﯾﻘﺗرح ﻋﻠﯾﻬم أﯾﺿﺎ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﻣراﻛز ﻏﯾر ﻛﻔؤة ﻣراﻛزا ﻛﻔؤة،اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 وﻣﻧﻪ. وﺗﻌد اﻷﺧرى ﻏﯾر ﻛﻔؤة، ﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﻫﻧﺎك ﺧﻣس ﻣراﻛز ﻏﯾر ﻛﻔؤة ﻣن أﺻل أرﺑﻌﺔ ﻋﺷرة ﻣرﻛزا ﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم:اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
.2015  ﻓﻘط ﻟﺳﻧﺔ0.7489  ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط اﻟﻛﻔﺎءة،ﯾﺳﺗﺧﻠص أن ﻫﻧﺎك ﺗﺑدﯾد وﺳوء اﺳﺗﺧدام ﻟﻠﻣوارد اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ

 وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣدﯾري اﻟﺻﺣﺔ أﺧذ اﻟﺗداﺑﯾر، ﺣواﻟﻲ ﺛﻠﺛﻲ اﻟﻣراﻛز اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻣواردﻫﺎ ﺑﻛﻔﺎءة:اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
.اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛمﻓﻲ اﻟوﺿﻊ وا ٕ ﻋﺎدة ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﻛز

. ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻐﻠف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، ﻧﺷﺎط طب اﻷﺳﻧﺎن، ﻣراﻛز اﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻛﻔﺎءة:اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟداﻟﺔ
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