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ب توفري األرضية الساحمة منها يف حتقيق منو كمي وكيفي يساهم يف جتاوز عقباا، لكنه يتطل
  .لتحقيقه، موارد مالية وبشرية وتكنولوجية وتنظيمات يف املؤسسة ويف كيفية تسيريها
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 المقدمة العامة
 

 أ 
 

  ةـامـدمة العـقـامل
  

تصال إلتقدم التكنولوجي خاصة يف جمال اقتصادي العاملي بالثورات العلمية والتقنية والإلتأثر النظام ا    
 يف العامل مبا حققته من األعمال نظم وأوضاعاليت تعترب العامل احلاسم يف حركة ،  نقل املعلوماتيةوأدوات

 إىل ,-حيث كل ما ينتج يباع-اإلنتاجيقتصاد اإلنتقال من إلا ىلإ أدت ،ال متناهية إنتاجيةتوفري طاقات 
 على تواجدها للحفاظ املؤسسات وأجربت ،- على الطلبالعرض تفوق حيث–قتصاد املستهلك إ

املستهلكني من السلع  قدراا يف تلبية احتياجات ورغبات  يف حتقيق أهدافها على تنميةواستمراريتها
 بدرجات اإلشباع خمتلفة حتقق هلم بأنواعام وتطورت بتوفر طلبام ين تغريت سلوكذال-واخلدمات
 الذي أصبحا السوق ذه.حتدد وضعيتها يف سوق منتجاا ،بكفاءة مرضية ورحبية مقبولة -متفاوتة

يار إشتداد املنافسة خاصة بإيف ظل  ،)اقتصاد السوق(قتصاديةإلعامالت واملبادالت ا يف املاألكرباملتحكم 
ز والعوائق اجلمركية وحترير التجارة الدولية اليت تفرضها الدول الصناعية الكربى على حساب احلواج
 ختدمها املؤسسة الواحدة لتشمل مجيع أحناء العامل أنكذلك اتساع األسواق اليت ميكن  ،اآلخرين

                                                                                             ).العوملة(
 متغرية بيئةتعيش املؤسسة يف  ،قتصادية الدولية حنو تبين السوق املوحدةإله التحوالت اذيف ظل ه    

هدها من قبل ينبغي عليها  تفرض عليها حتديات عديدة وكبرية مل تش،التأكدومعقدة يسودها عدم 
مني مستقبلها على األقل يف املدى ألت، وفيهاستباق التغريات الفجائية  إل،مواجهتها بسرعة وبكفاءة عالية

إضافة إىل  , تتناقص دورة حياا بسرعة فائقةخاصة بتشبع معظم األسواق بسلع وخدمات ،القصري
قتصادي العاملي يف بعض القطاعات وكذلك يف النمو الدميغرايف الذي يتزايد إلالبطء املالحظ يف النمو ا

                                                                                 .بوترية مستقرة
 آلية تواجهه املؤسسات هو قدرا على تبين الذي األكربن التحدي إه املعطيات فذنطالقا من هإ    

 اليت متكنها من تطوير وخلق , لتنمية وحتفيز ودعم القدرات اإلبداعية،ونظم علمية رطأمناسبة وفق 
  .)تكنولوجيا(تقنية   تنظيمية كانت أو،لوضعية اليت تعيشها وللمشاكل اليت تواجههاحلول وأفكار ل

ين ذال وقتصادينيإ من ، على اختالفهماإلبداعولقد تناول الكثري من الكتاب والباحثني موضوع     
 األحباثكما نشرت الكثري من ،  وعلماء النفس وغريهمإداريني ، املنظرين يف امليدانأوىل ايعتربو

 قتصادي النمساويإل دراسة املنسوبة لأول ذواملقاالت وعقدت عشرات املؤمترات والندوات من



 المقدمة العامة
 

 ب 
 

"JOSEPH Schumpeter " , احلالية وكسب البيئةطلبات اجلديدة يف  يف الرد على املتأمهيته إلظهارسعيا 
،  لتحقيقهةلالزما واملوارد الوسائل ، كيفية تطبيقه يف املؤسساتاألحباثه ذمشلت ه.للميزة التنافسية

          على يف املؤسساتاإلبداع كما ميزت هذه الدراسات بني . وغريهاإليهصول عوقات اليت تؤول دون الوامل
 أصبحت اليت ، يف املؤسسات الكبرية واملؤسسات الصغرية واملتوسطةاإلبداع بني ي أ،حجمها أساس 

 إضافة إىل النسبة النسبة العالية من اليد ،أعدادهاالثمانينات ببداية تضاعف  بداية من هتماممركز اإل
نظر بال بالتحديات اجلديدة فأكثر أكثر املؤسسات الصغرية واملتوسطة  هذهتتأثر.العاملة اليت تشغلها

م بعض  رغالتكنولوجيةو ،املالية ،يف املوارد البشرية ، مقارنة باملؤسسات الكبريةإمكانيااحملدودية 
                                             . من هياكل مرنة وسرعة رد فعلها،جيابية اليت تتميز ااإلاخلصوصيات 

  مبعىن، على الرفع من حجمهاةاملتوسطه املؤسسات الصغرية ومني مستقبلها تبحث هذسعيا يف تأ    
، صورة املؤسسة، نوعية  ونقصد بالنمو،النمو النوعي الذي جيمع بني خدمات مقدمة للزبائنمنوها آخر

، جودة املوارد البشرية،جودة اخلدمات املالية،تطوير املعارف التفوق التجاري، تشكل )اجلودة(املنتوجات
و النوعي النمو الكمي  النمإىل إضافة النوعية الدور الرئيسي لتوجيه النمو يف املؤسسة، األهدافهذه 

، الرفع من املردودية، حصة اإلنتاجيةالقدرة ، ، القيمة املضافةأعماهلا حجم املؤسسة يف رقم إىلبالنظر 
 ،باإلبداع املستمر لتجاوز عقباا وذلك.  بصفة عامةاألداء الصافية والرفع من األرباحالسوق، حصة 

 تتحمل ،وإمكانيااعتماد على كل مواردها ة وباإل خمتلفبأشكال خارجيا أوداخليا بالبحث والتطوير 
منامجنت " جاء حتت عنوان الذيا املوضوع  هذفعاليةوهنا تظهر .أهدافها إىل عدم الوصول أخطارلك بذ

 قتصاديإلوهي العالقة اليت طرحها ا".؟ على منو املؤسسات الصغرية واملتوسطةتأثريه واإلبداع
                  ) .قتصادي الكليإلالعالقة بني اإلبداع والنمو ا(تصاد الكليقيف نظرة على اإل" جوزيف شامبيتر"

 التسعينيات وسياسة الدولة يف اإلنتقال من  منبتداءإ اجلزائرية وضعية املؤسسات إىل رجعنا إذاو    
ية وهدم احتكار الدولة  املؤسسات العمومببداية خوصصة  ، اقتصاد السوقإىل) املخطط(قتصاد املوجهاإل

.  على سلوك املستهلكأثرت وبداية قيام املنافسة اليت ، ظهور مؤسسات خاصةإىل أدى ،من جهة
،  كان حتت سيطرة مؤسسات الدولةأين حاليا ليس هو مستهلك سنوات الثمانينات اجلزائريفاملستهلك 
حاليا ،هسلوكيات على أثرت اخلاصةتشجيع املؤسسات  والدويل خاصة على املستوى اجلزائريةفتح السوق 

قتصاد  حترير اإلأخرىمن جهة  ،أجنبيةات حملية و من جمموعة منتجاملستهلك خيتار متطلباته عند الشراء
 حتاول ،سترياد يف قيمة اإلألخرى نربره بالزيادة املستمرة من سنة الذي بعث الطلب الداخلي وإىل أدى
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غلب أاملتوسطة يف  هاز وضعية الطلب يف السوق اليت تبقى مرتفعة مقارنة باملنافسةنتإاملؤسسات اجلزائرية 
 عبارة عن اجلزائر يف املتواجدةغلب املؤسسات أ أنوخاصة  واليت تترجم وجود فرص للنمو ،القطاعات

،  البعد الكمي والكيفي يف تقدمي منتجاا بأخذامردوديتهمؤسسات صغرية ومتوسطة تبحث عن تعظيم 
ختيار إأمهية ظهر وهنا ت .صاصيونختإل ما ينصح به ابتطبيقها حس يف حتقيق اإلبداعيث يساهم ح

 أن النمو مبا إىل اليت دف اجلزائريةالذي يتطابق مع وضعية املؤسسات الصغرية واملتوسطة املوضوع 
                               : التاليةسباباألجملموعة الفرصة متاحة لديها و

حتاد األوريب قيد  التنفيذ والذي إتفاق الشراكة مع اإلتغريات احلديثة يف السوق اجلزائرية بدخول  ال-
                    . مباشر على وضعية املؤسسات اجلزائرية خاصة الصغرية واملتوسطة منهاهيكون تأثري

ين زواهلا يف املستقبل عي يذسات اجلزائرية الصغرية واملتوسطة والغلب املؤسأ الركود املالحظ يف -
                                                             ..ا مل تتماشى مع املعطيات اجلديدةإذالقريب 

                                          . الربامج الوزارية لدعم تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة -
اصة الصغرية واملتوسطة منها يف خوامت امللتقيات اخلاصة بالتحديات  خ، التوصية باإلبداع يف املؤسسات-

                                                             .اليت تواجهها املؤسسات اجلزائرية
يف حني وصلت بعض  ،قتصاد الكلي خاصة على مستوى اإل، نقص يف الدراسات حول املوضوع-

                                                                                . بذلك وزارة خاصةإلقامةالدول 
 فيها مبعاجلة املتوسطة واإلبداع التركيز على العالقة بني منو املؤسسات الصغرية وموضوعنا وصلب    

           صغرية واملتوسطة ؟ على منو املؤسسات الالتأثري يف بداعلإلكيف تساهم ديناميكية :  التاليةاإلشكالية
                                                  :التالية التساؤالت نطرح اإلشكالية تفاديا للبس يف    
                                                    سات ؟ يف املؤسلإلبداعمني ديناميكية أ كيف ميكن ت-
                             ا ؟ذوملا ، يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةاإلبداع كيف يكون -
   على منو  املؤسسات الصغرية واملتوسطة ؟ وكيف ذلك ؟اإلبداع ملاذا يؤثر -

  : التالية  الفرضيات نطرحأولية كأجوبة    
 تكريس إىل يؤدي اإلبداعية باملصادر اإلملام اجلديدة واألفكار تشجيع ، واملوارد الالزمةالوسائلوفري  ت-

                                                                      . التغيريإرادة وبتوفر اإلبداع
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ليت حتدث ا  التغريات والتطوراتجل التكيف معأ من اإلبداع إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة تلجأ -
                 . يف البحث عن متويلهاخاصة) املقاول( املسري فيها بإرادةلك  ويتقوى ذ،بيئتهايف 
كن املؤسسة من حتقيق ، ومي يؤدي اإلبداع إىل تقوية الوضعية التنافسية اليت تضمن األرباح وزيادا-

                                                                         .منوها املستمر من سنة إىل أخرى 
  

  : نلخصها فيما يلي أهداف  جمموعةإىل للوصول إالا املوضوع ذختيارنا هلإ    وما كان 
 ومكانته يف مواجهة التحديات، املشاكل والعراقيل اليت تواجهها املؤسسات خاصة اإلبداع أمهية إبراز -

                                                                           . منهاالصغرية واملتوسطة
   .إبداعات حتقيق إىل اليت جيب تطويرها يف املؤسسة للوصول اإلمكانيات كشف اللبس عن خمتلف -
                             . إظهار األساليب والطرق اليت ميكن أن تعتمدها املؤسسات لتطبيق اإلبداع-
 منوها ، تدعيم املؤسسات مبحاولة الكشف عن اللبس والغموض حول تأثري اإلبداع يف استمراريتها-

       .واستغالله للفرص وتفاديه للتهديدات حتدياته للمنافسة ،تقوية ميزا التنافسية وتعظيم نتائجها
ة الفرضيات من عدمها وحتقيقا  صحإثباتتساهم يف  حمددة منهجية ألطرملعاجلة هذا املوضوع وفقا     

 مبعىن املنهج ، يف عرض املعلومات والتحليل ملوضوع البحثستقراء اإلج منهناتبعإ ،املوجودة لألهداف
 وحماولة بناء استنتاجات من ،جتماعيةب مع طبيعة املوضوع يف العلوم اإل يتناسالذيالوصفي التحليلي 
لك ذ يف  اعتمدنا،البويرةلك مبسح ميداين بوالية م ذوفر من مادة حول البحث مع تدعيخالل ما هو مت

 اإلحاطة ودف .حتليلها فيما بعدذجتها و قمنا بنميةئإحصاأدوات وبواسطة ) ستمارةإ (ستبيانإعلى 
 ما بني اية البويرة خباصة منطقة اجلزائريةعلى املؤسسات  البحث وفهمها حددنا جمال دراستنا بإشكالية

 عدد كبري إلظهار يعترب نوعا ما كبري ما كان سوى الذيا اجملال الزماين وهذ، اجلديدالقرن وبداية القرن 
 يوية اليت يشهدها السوق اجلزائري عددها يكاد ينعدم يف بعض السنوات رغم احلأن مبا اإلبداعاتمن 

              .خالل السنوات األخرية 
 اإلبداعحول فكانت بصفة عامة و اإلبداعحول موضوع دراسات السابقة لل بالنسبة أما    

                                                                              :أمههاالتكنولوجي غالبا ومن 
 فتعاريتناول مفاهيم و"  التكنولوجي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اإلبداع"  حبث بعنوان -

 لإلبداع املستمر اإلنتاج دعائم إىل إضافة .تسيريهعظيمه و التكنولوجي وكيفية تاإلبداع لإلبداع،
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 ومنو املؤسسات الصغرية اإلبداع العالقة بني إىل ومل يتعرض .قتصاديإلا الذكاءالتكنولوجي و
                                                                                                  .واملتوسطة

 إىل وتطرق ،"قتصادية إل التكنولوجي لتطوير القدرة التنافسية للمؤسسة ااإلبداع" نوان  حبث بع-
 بالتطرق اجلزائر التكنولوجي يف اإلبداع إستراتيجية إىل ، التكنولوجي وعالقاته بامليزة التنافسيةاإلبداع

                                           .لتجربة صيدال
) اإلبداع( قسمنا البحث وفقا خلطة مدروسة تنطلق من الكل،للموضوعكلي  املستوى الش    على
                                    .كجانب نظري وفصل رابع تطبيقييف ثالثة فصول  ,, اللبإىللنصل 

 بناء الفكر إىل ، بصفة عامة من مفاهيم وتقدمي للمصطلحاتلإلبداع تطرقنا األول     يف الفصل 
 اإلبداعهتمام على  تركيز اإلإىل الفصل الثاين يف لننتقل . املؤسسة والسريورة اليت يبىن عليها يفاإلبداعي

،التحديات  مميزاتمفاهيم، ما يكشف اللبس عنها من أهمعلى يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة باملرور 
ة واملتوسطة ات الصغري املؤسسخصائص يف املبحث الثاين.  يف املبحث األولااليت تواجهها، ودورة حيا

املبدعة بالتطرق لدور املقاول يف اإلبداع يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، متويل املشاريع اإلبداعية 
 اإلبداع تلعبه الدولة ومراكز البحوث يف تدعيم الذيالدور ووظيفة البحث والتطوير فيها، إضافة إىل 

 اإلبداع تأثريبتقدمي حمددات النمو فيها و الفصل الثالث  يف على منوهااإلبداع تأثري كيفية إىل لنصل .فيها
من  لعينة استقصائية احملتوى النظري على الواقع قمنا بدراسة إسقاط وحماولة ،احملددات على هذه
، دراسة مشلت عينة من املؤسسات الصغرية  بوالية البويرة واليت متثل حمتوى الفصل الرابعاملؤسسات

ويف ختام البحث مت عرض أهم . ت يف اخلمسة سنوات املاضية على األقلواملتوسطة حققت إبداعا
                     . املوضوع ويف معاجلته أن نكون قد وفقنا يف اختياروأملنا. النتائج املتوصل إليها
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  لـدخــم
 لكسب التفوق األساسية يعترب من العوامل أصبح اإلبداع أين بيئة يف فأكثر أكثرتنمو املؤسسات      

 التحديات اليت تواجهها لية حولاهتمام ويف قلب كل املناقشات احل مركز اإلأصبح، التنافسي
 قطاع نشاطها ،مهما كان حجمها، )املؤسسات( يقدم كعامل استراتيجي لنجاحها أصبح املؤسسات،

                  .وطريقة للنظر يف مستقبلها ستمراريتهالك قاعدة إلفهو بذ .مساحة سوقها أو
تتداخل ، ضع جممل سلوكيات املؤسسة يف بؤرة واحدة يالذي سريورة معقدة واإلبداع     ولكن 

ه فما هي هذ .عات األدىن من اإلبداستمرار للوصول إىل احلد وتعمل الفرق بإ،الوظائف فيما بينها
ا الفصل حماولني اإلملام وهو ما سنتطرق إليه يف هذ يقه ؟؟ وكيف يتم الوصول إىل حتق)اإلبداع(الظاهرة 

                                                                   .باملعطيات النظرية حول املوضوع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    2



  في المؤسساتلإلبداع ديناميكية مينتأ

ترجم بالعدد الكبري من يهتمام باإلبداع يف املؤسسات ايد اإلتز:  اإلبداع ماهية:املبحث األول
قتصاديني إ من ، أمهية متقامسة بني اختصاصيني من ميادين خمتلفة.الكتابات حول املوضوعو الدراسات

 جيمع األول :ميدانني يف فأكثر أكثروقد تعرضوا له  ،اإلداريةسامهوا يف تطوير املعارف يف العلوم 
ستعمال املصطلح خيتلط إيدان الثاين املنظرون يف املنظمات كل واحد من زاويته مما جعل قتصاديني واملاإل

ه تفرقة بني اإلبداع وهذحناول تقدمي  .إبداعا ومبا ليس ، من املصطلحاتأخرىمبجموعة مفاهيم 
                .غريه مث نعرج على أنواعه ملعرفة ما هو إبداع من ،تطويرو حبث ،ختراعإ ،بتكارإاملصطلحات من 
جديد  شيء إدخال وخيص تقدمي و1297 ظهر سنة اإلبداع ح كمصطل:اإلبداعتعريف  :املطلب األول

 " تعين كلمةيف اللغة االجنليزية .جديد : وتعين  "  Novus" وأصل الكلمة التيين من،غري معروف من قبل

Innovate :" 2من غري مثال سابق هأنشأ: "بدع" يف اللغة العربية من أما ،1إحداث وإجياد شيء جديد.         
 الذي 1912ن بداية م" « JOSEPH Schumpeterقتصادي النمساوي مبفهومه احلديث ينسب لإل

 التدمري" بريك جمتمعنارة اليت تتحكم يف حتومسى السريو أهل الذي لإلبداع األول راملنظ يعترب

 تكنولوجيا تدخل يف أحسن أو جديدة منتوجات املؤسسات املبتكرة ختلق للوجود أنمبعىن  " ٭بتكارياإل
 رؤية واسعة أساس تدمري املؤسسات الغري متحركة والساكنة على إىللك يؤدي  ذ لكن،قتصاداإل

              .3 لإلبداع
 أو طريقة إنشاءالنتيجة النامجة من " :بأنه يعرفه "JOSEPH Schumpeter " لإلبداعيف حتليله      

 كما عرفه .4"كيفية تصميمهأو يف مجيع مكونات املنتوج  التغيريذاوك ،اإلنتاج جديدا يف أسلوبا
"PETER Drucker "قتصاد تغيري يف القيمة والرضا الناتج عن  بلغة اإل،تغيري يف ناتج املوارد" :بأنه

           .5"ن قبل املستهلكاملوارد املستخدمة م
 أو جتديدات بإدخال كانت عليه املؤسسة الذيتغيري يف الوضع  اإلبداع أنيعكس التعريفان      

   .إنتاج طريقة أو كلية جديدة منتجات
 تتغري حسب املوضوع املعاجل واملعىن احملدد وفقا أا إال لإلبداع من التعريفات هائل كم إىل إضافة    

                  قدمهن ماالذي أدى بالكتاب يرجعون للجزم بألشيء ا ،التحليلخلاصة املرجوة من  الألهداف
                                                 
1 : OXFORD ENGLISH DICTIONARY (OED).  

43:ص.1973ترآيا .دار الدعوة.المجلد األول(الوسيط-ابراهيم أنيس و آخرون المعجم:  2  
  Destruction créatrice : ٭
3 : P.Drucker. « Façonner l’avenir », Edition d’Organisation, 1998. p : 120. 
4 : JEAN Lachman. «Le financement des stratégies de l’innovation », Economica ,1993. p : 22. 

  81:ص. 1988.مرآز الكتب األردني, األردن. عبد الفتاحترجمة حسين .» ترجمة ممارسات و مبادئ.التجديد و المقاولة« .بيتر دروآر 5- 
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"JOSEPH Schumpeter  "كذلكقتصاد ويف التسيري  يف اإلاألفضل هو لإلبداع  كتعريف.                      
 ،وجدةبتكار حداثة إاإلبداع مرتبط ب" :نبأف جمتمع عليه قتصاديون على تقدمي تعريإتفق اإل ولقد    

ميتلكها  ميكن فهمها بعملية رفع خمزون املعارف اليت اإلبداعات ،أخرىمبفردات . قتصاديةإحيمل قيمة 
.  املتواجدةاإلنتاجختص مجيع السلع واخلدمات وطرق ) إضافات(وتكون على شكل حتسينات ، اتمع
                                                  .1"مستوى معيشتنا  تؤثر مباشرة على لكوبذ
 أومنتوج يباع جديد  أو ،لفكرةعتباره كتحويل إميكن اإلبداع : " اإلبداع لتعريف  آخرتقدميوك    

 فهو جيمع كل .كذلك جديدةطريقة اجتماعية  أو ، التجارةأو يف الصناعة تنفيذيةسريورة  أو ،حمسن
 ،جل ضمان جناح تطوير وبيع املنتوج احملول من أاألساسيةالتجارية واملالية ، التقنية، لعلميةااملقاييس 

  يف  طريقة جديدةإدخال أوحتسني ، ستعمال جتاري ملواد جديدةإجل السماح بحمسن من أ أوجديد 
  .2"ةاالجتماعي اخلدمة
) تنظيمية(طرق تسيريها خدمة، أو  تغيري ميس منتوجات املؤسسة سلعة كانتاإلبداعن إوبالتايل ف     

 جديدة، وسيلة إنتاجيف كيفية تصميمها، طريقة  أو ، حتسني هلاأو ، الوجودإىلجديدة  منتجات بإدخال
 افتكنولوجي، أخرى تكون متوفرة يف مؤسسة أنيث ميكن ، حبتسويقية بالنسبة للمؤسسةأوجتارية 

 تؤثر ،املؤسسة يف إدخاهلا عند إبداعالي تعترب احمل أوموجودة من قبل لكنها جديدة على السوق الوطين 
متكن  إضافية حيث حتمل قيمة ، وعلى هياكلها باملرونة وغريها،ه اجلدة على مبيعات املؤسسة بالزيادةذه

                      .بيئتهاتفادي عقباا والتغريات اليت حتدث يف  املؤسسات من
 لألفكار مزج إعادة أو جديدة ألفكار تطبيق اإلبداع أنليا من جمموعة التعاريف السابقة يظهر ج    

 التصنيع وحتسينات يف التنظيم ويف التسويق ويكون هلا طرائق واملعدات واآلالتاملعروفة على املنتوجات و
                                              . الناجعهائأدا املؤسسة وعلى نتائج على تأثري
إرادي هدفها هو التحسني وفقا ملا هو  فعل أا األوىل ، متعددةأفكار بأت ختاإلبداع مصطلح خلفو"    
، مراهنة على املستقبل الثانية أا ، كل متعامل مهما كان مستواه ميتلك سلطة إبداعيةث حي,متوفر
ة يف وتتميز بأا جديدة ملموس ،يمكنها أن تؤدي إىل النجاح أو الفشل وبدون معرفة الفرصة مسبقاف

  .3نتائجها على املؤسسة تؤدي إىل ديناميكية غري مألوفة
                                                 
1 : FLORENCE Durieux. « Management de l’innovation, Une approche évolutionniste », Vuibert édition. 
Mars2000.p :05. 
2 : OCDE. Manuel Francati. « La mesure des activités scientifiques et techniques », OCDE édition. 1981 .Paris.p :17.  
3 : GERARD Dokou. « L’innovation en PME, l’accompagnement managérial et industriel », Cahier du laboratoire 
de recherche sur l’industrie et l’innovation .Université du LUTTORAL, côte d’alpe.france n°126.mai 2006. p : 06.  
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تتقارب  أخرى مبفاهيم اإلبداعختلط مفهوم إ ذكرنا أن سبق وا كم: تقدمي املصطلحات :املطلب الثاين

  جهة من ،األصلختالفها يف إ رغم ،وتطوير حبث ،بتكارإ، كتشافإ، ختراعإفيما بينها يف املعىن من 
          .والتطويربتكار والبحث  اإلختراع واإلاإلبداع، خاصة منها أخرىالبعض من جهة تداخلها يف بعضها و
 ، معرفة ظاهرة طبيعية حىت تلك اللحظة مل تكن معروفةإىل يؤدي الذيوهو الفعل  :كتشافاإل -٭

 1492 سنة أمريكامثل اكتشاف ،  موجود من قبل لكن غري معروفنشيء كاشف عن مبعىن الك
" باستور" كتشاف اجلراثيم من طرفإ كذلك، معروفة تكن لكنها مل موجودة من قبل تفأمريكا كان

بتكار دواء إ غاية إىلبعض منها الوتستمر يف الوجود   حني وصل العلم ملعرفتهاإىلكانت حية ترزق ف
                                                                                                        1.هلا
 ينذقتصاديني والإلستعمال مبعىن واحد من طرف اإل يعترب املصطلحني يف ا:بتكارإلاختراع وإلا -٭

أن رة جديدة واليت ميكن  فكأو ملكون جديد أويلكتشاف إ  تعينبتكارإل اأوختراع إلا : " أنيعتربون 
 نطالقإلبتكار ميثلون نقطة اإل اأوختراع إلا التعريف اذ هأساسعلى ، 2"اإلبداعتكون قاعدة لسريورة 

 اإلبداعبتكار وإل يربط العالقة بني االذيو" شامبيتر"لك ما يظهر يف تقدمي ذ نقطة الوصول واإلبداعو
بتكار إل ا إذن.3اية ممكنة وموجودة من طرف املبتكرين كنهاإلبداعبتكار يعترب كتمهيد للتجديد وإلن اأب

وميكن تلخيص الفرق التنفيذ  حيز األفكاره ذ هو وضع هاإلبداع جديدة بينما أفكار وإنتاجميثل تقدمي 
                                   :التايل يف اجلدول اإلبداعبتكار وإلبني ا

  اعاإلبدبتكار والفرق بني اإل):1(اجلدول رقم 
  بتكار و االختراعاإل اإلبداع

  مجاعيا
  فرديا 
  ة طويل،مستمرة
  مؤكد ،  مقاس

  اإلستراتيجية  الوسائلاستعمال  
  املشاريع تسيري  
  متقاربة  
  عمل تطبيقي  

   فرديا
  مجاعيا  

  وفتراتية،  غري مستمرة
  حمتمل،  غري مقاس 

    لطرق االبتكاريةالتعلم و التمهني على ا
 األفكارعاصفة 
 متباعدة

   التحضري-1
   طريقة العمل-2
   السريورة-3
  التأثري -4
  التكوين  -5
  جتماعات إلنوع ا-6
   التفكري أنواع-7
  دور املستشارين-8

                                                 
1 : ANDRE- Jean Rigny. « Structure de l’entreprise et capacité d’innovation », édition Homme et technique, France 
1973. p : 30 
2 : CAMILLE Carrier et DENIS Jean Garand. « Le concept d’innovation : débats et ambiguïtés », 5éme conférence 
internationale de management stratégique. 13-14-15 Mai 1996. Lille, France.p-p : 03-04.   Disponible sur : 
www.ststrategie-aimms.com/lille/comll02.pdf.  
3 : FLORENCE Durieux. Op-cit. p : 05. 
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  عمل تفكريي  جديد يف النظام 
  نظام جديد 

   النتائج-9

 Source : LUC brabandere. «Le management des idées », Dunod .2 édition. 2002. p : 100                       
                                                                                                 

 شيء إىل نظري وحتويله أسلوب جديد يف بشيء اإلتيانبتكار بصفة عامة هو إل اأوع خترالك فاإلذبو
                        .اإلبداع تتكرس عرب قتصادية وجتاريةإ صبغة إعطاءهو قيمة، ملموس وذ
  يف املقدمة جند البحث من،عترب كسريورة خطيةأ اإلبداع التقليدي النموذجيف  :التطويرالبحث و -٭

 تقوية األساسا ذ على ه،اإلبداعحتدث فيما بعد  ه األخريةهذختراع وإل اأوبتكار إلالبحث ينتج ا
 فالبحث مهمة ،خمتلفني والبحث والتطوير مفهومني اإلبداعولكن   بزيادة يف البحثأساسا مير اإلبداع

          البسيط العامل اهلرمية حىتاملستويات مهمة املقاولني وجلميع العمال على كل اإلبداع االعلميني أم
         .                                         1اإلبداع يشارك يف أنمنهم ميكن 

 جمموع أو حلول إىل املتضمنة حتويل املعارف املصادق عليها اهوداتكل :" نه أ على البحثويعرف   
ديدة  جطرائق، منتجات إىل تترجم أنميكنها  اكتشاف معارف جديدة إىلنشاطات البحث اليت دف 

 ملنتجات مناذججناز إ تصور، تكنولوجيا،( تطبيق إىل البحث يقوم بتحويل املعرفة أنأي .2" جتاريا نافعة 
 و هو يعكس العمل ،املؤسساتا البحث املخابر ومراكز البحوث يف ذ وجمال ه،) جديدةإنتاج أساليبو

 وما ميكن تقييمه وجعله ،سةللمؤس اخلارجية أوعن املعارف الداخلية  البحث إىل يهدف الذياملنظم و
لك فهو مهمة ذ جيب استغالهلا وبية لفرضأو حلول تقنية ملشكل مطروح إلجيادبواسطة سريورة منتظمة 

 ألجل األساسيستثمار إل خيص االذي التطوير ويأيتبعد البحث ، و املستويات العالية علمياذالباحثني 
                       :3عن طريق) منتوج أوطريقة (  جديد تطبيق أوكتشاف إبتكار، إ التنفيذحماولة وضع حيز 

                                                . الباحثنيلنتائج شكل إعطاءختبار وإ_ 
   . طرح الفرضياتإعادةجل أيات خاصة التقنية من ومجع املعطحص الفرضيات فت_ 
  .إنتاجهاخصوصيات املنتوج، خطة التطبيق هيكليا وطريقة _ 

  .إبداعية أو ختراعيهإ برباءات تكون حممية املنتجات التطوير عامة بعد اية البحث أي ويأيت 
  
  

                                                 
1 : ROBERT Boyer et MICHEL Didier. « Innovation et croissance », la documentation française 1998. P : 16.  
2 : RABAH Bettahar. « L’analyse des forces et des faiblesses de l’innovation technologique », revue : 
Administration et management. Revue de l’Ecole Supérieure d’Administration et de gestion. N° 02, 1er semestre 1996. 
P : 79.    
3 : Ibid. p : 79.  
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 األساسية خبصائصه إلحاطةا حاولوا اإلبداعين درسوا  كثري من الذ: اإلبداع ع أنوا:املطلب الثالث
 لكن عدد ، )اإلبداعات( للتمكن من التفرقة بينهم أنواعهستعمال إو تطوير إىلعتماد والرجوع إلبا
 طرق إىل املنتوجات اجلديدة، إىل اإلنتاجنطالقا من تقنيات إ يف زيارة مستمرة األنواعه ذختالف هإو

   :1 لإلبداع أشكالمخسة " شامبيتر" فقد حدد ،التنظيم وخمتلف العناصر اليت تؤثر يف سري املؤسسات
                                                                              . منتوج جديدإنتاج -
                                                                      . جديدةإنتاج طريقة إدماج -
                                                        .)تكارإح حالة مثل( حتقيق تنظيم جديد -
                                                            .األوليةاستخدام مصدر جديد للمواد  -
                                                             .)سوق جديدة(فتح مدخل جديد  -
 يف تسيري املوارد البشرية يف اخلزينة، يف اإلبداعك هنا ،أنواع اليت متثل مخسة األشكاله ذ هإىل فةإضا  

                                                                    .أخرىو . . .التجاريةالسياسة 
  2: قعلى منط يف حبثنا اإلبداع ألنواعختيارنا كمرجع إختالف وقع إلا اذ هأساسوعلى  

 .اإلبداعطبيعة  -1
                                                                                  درجة اإلبداع -2

  جتاريةإبداعات،  يف املنتوجاإلبداع بني اإلبداع طبيعة أساسميكن التمييز على  : طبيعة اإلبداع -*
                            : 3 حمددة أهدافو خصائص وكل نوع يتجاوب مع ،تنظيمية وإبداعات

  حمسنأوجديد )  خدمةأوسلعة ( يف السوق منتوج إدخالويقصد به " :  يف املنتوجاعاإلبد: 1-*
 أو االستعمال املنتظر إىل إضافة ،مادية كل املكونات الغري أو مميزاته التقنية األساسية، خبصائصهمقارنة 
قة  هلا عالإبداعات: 5 يف املنتوجلإلبداع أنواعكن التفضيل بني ثالثة لك ميذوب .4" ستهالك إلسهولة ا

 تقدمي خصائص تغري إبداعاتة للمنتوج و تغري التركيبة التكنولوجيإبداعات ،بالتركيبة الوظيفية للمنتوج
  يف املنتوج بعدما الحظتإبداععبارة عن " دانون" مؤسسة قدمته الذي  السائلفيعترب الياغورت املنتوج
ستهالك إلئل لتسهيل ا فكان املنتوج السا،تناول بامللعقة يف الصنياليت تستهالك واسع ملنتوجاا إعدم 
                              . مؤسسة يف القطاعأوليف املنطقة لتصبح لك دانون مكانتها سترجعت بذإو

                                                 
1 : TOM Peters. « Fabriquer le futur, l’imaginaire au service de l’innovation », Dunod. p : 05. 
2 : CAMILLE Carrier et DENIS Jean Garand, Op-cit. p-p : 10-11.  
3 : MICHEL Marchesnay et COLETTE Fourcade. « Gestion de la PME/PMI », Nathan 1997. P : 284.  
4 : ROBERT Boyer et MICHEL Didier. Op-cit, p : 14. 
5 : JOEL Broustail et FREDERIC Fréry. «Le management stratégique de l’innovation », Edition DALLOZ. 1993. 
 p : 07. 
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  املؤسسة، طريقة تقدمي يفإنتاج طريقة إدخال أاوتعرف على  :  اإلنتاجإبداع يف طريقة: 2-*
 تكون معرب عنها يف أن والنتيجة اليت جيب .)الطريقة( حمسنة أو تسليم املنتوجات جديدة أواخلدمات 

 تشمل اإلنتاج يف طريقة فاإلبداعوبالتايل ، 1 والتوزيعاإلنتاج تكلفة أواملنتوج اجلديد، يف جودة املنتوج 
 أنه التحوالت ميكن ذ ه.اإلنتاجية يف املعدات أو األوليةد ، تغيريات يف املوااإلنتاجتغريات يف سريورة 

 واهلدف املرجو تسهيل وحتصيل تكاليف اإلنتاجية مراحل السريورة أو تنظيم النشاطات إعادةحتدث يف 
                   ).النهائية املنتجات( تقوية تنافسية املؤسسة بزيادة كمية املخرجات غالبا أوجل احلفاظ أقل من أ

  خمتلف التغريات اليت حتصل على مستوى قنوات البيعاإلبداعاته ذتضم ه : جتارية تإبداعا : 3-*
عن   الزيادة يف املبيعات والتعريف بالعالمةإىل دف ، وكل ما يتعلق بالوظيفة التجاريةاإلشهارالتوزيع و

فيجب التفكري مع ،  اعترب الزبون سبب وجود املؤسسةاذإ وهي مهمة ، لكسب ثقة الزبونسساتاملؤ
                                                   .2 حتقيق والءهإىل تصل املؤسسة  حىتالزبائن

ملؤسسة  يف ااألفرادقتسام وتوزيع النشاطات بني إتتوقف على حتويالت يف :  تنظيمية إبداعات: 4-*
، جديدة هيكلة توزيع أو جتلب هيكلة جتارية جديدة أن فيمكن ، داخل املؤسسةالوظائفويف تركيب 

 إستراتيجية أو دولية إستراتيجيةلك على جل ذأ تعتمد من أن ميكن ،...جديدةطريقة تسيري للمخزون 
ريات غالبا تتطلب ه التغي هذ. تقوية مرونتها التنظيميةأوجل احلفاظ أ من وظائفهالبعض التخريج 

يف  األساسيةدف تقوية الكفاءات تصال وهبإل يف اأكفاء أفرادبتوظيف  ،ستثمارات غري مادية يف التكوينإ
ا جيد ، فاملناجري غالباألساسية يف املنامجنت واليت غالبا ما يتناسوا لطبيعتها إبداعات إىل  إضافة،3املؤسسة

 من ٪85املنامجنت مسؤولة عن ، صيني يف النوعيةختصاإلسب اح و،صعوبة يف تطبيق طريقة عمله
 يف األمهية يف غاية مضافة تنتج قيمة أنحتسينات يف سريورة املنامجنت ميكن وبالتايل  املشاكل

                                                                                .4املؤسسات
 الضعيف أو اجلزئي اإلبداع بني درجته أساس على بداعاإل أنواعيز يف من و: اإلبداعدرجة  -*
 وال تستعمل كقاعدة للتفرقة بني ،الوسطي اإلبداع والنهائي اإلبداع آخر مبصطلح أو ذ النافاإلبداعو

 هو فاإلبداع .5لإلبداعات األولية يركز على الطبيعة الذي األول كتكملة للنوع إمنا واإلبداع أنواع
 اإلبداعالتغيري صغريا فنحن بصدد احلديث عن  كان اذفإ كبريا، أون صغريا ستحداث تغيري قد يكوإ

                                                 
1 : COMMISSION Européenne, manuel d’Oslo. «La mesure des activités scientifique », eurostat.édition OCDE. 
1997. P : 28. 
2 : Ibid. p : 
3 : Michel Marchesnay et Colette Fourcade. Op-cit. p : 285 
4 : HEC Paris. «L’art du management », édition Dunod.2005. p : 100.  
5 : CAMILLE Carrier et DENIS Jean Garand. Op-cit. p : 11. 
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 أو ذ نافإبداع كان التغيري كبريا فنحن بصدد تقدمي اذإ أما والضعيف مثل حتسينات يف املنتوج، اجلزئي
                                                                                     .ذري ج
 خدمة وال أوب حتسينات متوالية للمرجع مهما كان منتوجا جيذ:  )الطفيف( اجلزئي اإلبداع: 1-*

 ال يكون كبريا على مستوى املؤسسة ككل بل تأثريهاه التحسينات  هذ،1تتطلب معارف علمية جديدة
يف املنتوج للمكونات خاصة  اجلزئية األنظمة تغيري يف أوتخفيض للتكاليف  ك، الناجعلألداءمتثل حتسني 
 ال تتطلب جمهودات كبرية وغري مكلفة أا كبرية خاصة مبا فوائدهالكن و ،"ABS "لك الكوابحومثال ذ

                                                .أخرىمن جهة 
 تنتج من حتسينات أن ميكن ،ه التحسينات من تطورات متزايدة مرتبطة مبجموعة من العواملوتنتج هذ   
 حلول كانت موجودة من قبل يف مالئمة تنتج من أنميكن  ، من بعض امليادين التكنولوجيةيةآت

 استعمال موارد جديدة كذلك وجيمع ،)ه التجهيزات بتحكم عدديذمثل تزويد ه(التجهيزات الصناعية 

                                     .2أفرادها على خربة املؤسسة وعلى ديناميكية كذلكوتغيري التجهيزات وتقوم 
 يكون كبريا على املؤسسة ويتطلب اإلبداعا النوع من ذ هتأثري:  )اجلذري (ذ النافاإلبداع : 2-*

سة  خارج املؤس الالزمة البحث عن الكفاءاتإىل العودة األحيانمعرفة كبرية وجديدة، ويف غالب 
ستثمارات املالية ويكون حمصورا إل وتتطلب العديد من السنوات وا،اإلبداعاته إىل حتقيق هذللوصول 
 تأثريهه املشاريع املعقدة كما يكون متخصصة يف امليدان البحثي ملثل هذد مؤسسات قليلة وعادة عن

                                 .         3منافسني زبائنمالحظ على املتعاملني والقوى اخلارجية للمؤسسة من 
 اإلبداعات فنجد ، حسب تقسيمات الكتابأخرى أنواع هناك الذكر السابقة األنواع إىل إضافة   

اإلبداعات  الفردية واإلبداعات التأقلم، إبداعات املتقطعة واإلبداعات املربجمة، غري اإلبداعاتاملربجمة و
ملضمون ختالف ما كان سوى إلا اذ وهالذكرة لف السا يف جمملها تصب يف،أخرى أنواع واجلماعية

 . 4امليدانالدراسة واهلدف منها لكل باحث يف 
 
 
 
  

                                                 
1: JOEL Broustail et FREDERIC Fréry. Op-cit. p : 12.  
2 : Michel Marchesnay et Colette Fourcade. Op-cit. p : 286  
3 : JOEL Broustail et FREDERIC Fréry. Op-cit. p : 11 
4 : CAMILLE Carrier et DENIS Jean Garand. Op-cit. p- p : 11-12 
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 يةعتلجأ املؤسسات إىل النشاطات اإلبدا :املؤسسات يف ياإلبداع النشاط أهداف :املطلب الرابع
ستعداد إل اأوالنوعية  ،الفاعلية، األسواق، اهلدف منها خيص املنتوجات، األسباب جمموعة من إىلبالنظر 

 عند دراسة القوى أمهيتها ولإلبداع اليت تدفع املؤسسة األسباب حتديد األمهية ويف غاية ،لتطبيق تغيريات
  ... جديدة أسواقدخول ،  املنافسةمثل اإلبداعي تنعش النشاط اليت
 اإلبداعونوع ، إبداعاتمي  املنتظر حتقيقها جراء تقداألهداف ألهمقتداء باجلدول التايل ميثل تلخيصا إلا  

  . يسمح بتحقيق كل هدف منهاالذي
  األهداف من حتقيق اإلبداعات ):02(اجلدول

 يف إبداع   األمهيةميدان 
  املنتوج

   جتاريإبداع تنظيمي إبداع   يف الطريقة إبداع

  :  واألسواقبالطل، املنافسة-*
  استبدال املنتوجات بالتدريج -
  رفع فعالية السلع واخلدمات -
  استحداث منتوجات مطابقة للمقاييس الدولية -
  الرفع أو احلفاظ على حصة السوق -
  دخول أسواق جديدة -
  حتسني عرض املنتوجات -
  ختفيض مدة الرد على طلبات الزبائن   -

   

  
-  
-  
-  
-  
-  

  
  
  
  
  
  
  
-  

  

  
  
  
  
  

     
  

       -  
      

  
  
  
  

-  
-  
-  

  :والتطبيق اإلنتاج -*
  ماتحتسني نوعية السلع واخلد -
  الرفع من مرونة العملية اإلنتاجية وتقدمي اخلدمات -
  الرفع من مردودية العملية اإلنتاجية -
  ختفيض التكاليف الوحدوية للعمل  -
   األولية والطاقةةختفيض استهالك املاد -
  ختفيض مدة العملية اإلنتاجية الوحدوية  -
  خيفيض تكاليف تكوين املنتوجات -
  نية و فرع النشاطاحترام املعايري التق -
 ختفيض تكاليف االستغالل املرتبطة بتقدمي اخلدمات  -
  حتسني الطاقات من حيث تكنولوجيا املعلومات  -

  

-  
  
  
  
-  

  
  
-  

  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  

  :حتسني بيئة العمل -*
  تصال والتفاعل بني خمتلف الوظائفإلحتسني ا -

      
-  
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  .أخرى ملعارف مع مؤسسات انتقال اأوتشديد تقاسم  -
  .طلبات الزبائن الرفع من قدرة التالئم مع خمتلف  -
  .حتقيق عالقة متينة مع الزبائن -
  .حتسني شروط العمل  -

  
  
-  

-  
-  
-  
-  

  
  

      -  
      -       

  :ميادين خمتلفة -*
   على البيئة التأثرياتختفيض  -
  حتسني امن وسالمة العمال  -
  نني والتعديالت احترام القوا -

  
      -  
      -  
      -  

  
-  
-  
-  

  
      -  
      -  
      -  

  

Source : Commission européenne, Manuel d’OSLO. «Principe directeurs pour le recueil et 
l’interprétation des données sur l’innovation ».3 édition .Edition OCDE .2005 .p :122  

 
 بناء فكر ىختالفها علإ تبحث املؤسسات على : يف املؤسساتاإلبداعيبناء الفكر  : الثايناملبحث
 إبداع فعدم جناح .هتمام هبااإل ختفيض إىل تؤول نتائجهاه الظاهرة وذ لكن تعقد ه، بداخلهاإبداعي
ظ على الوضع لبه يقابل بالرفض وحماولة احلفا جيالذي التغيري أن كما ، زوال املؤسسةإىل يؤدي أنميكن 
 وسيلة اإلبداع أن" دروكر"عترب أ أين احلالية البيئة خاصة يف أخرى من جهة  يف اغلب احلاالت،احلايل

ا ذستمرارية املؤسسة، يتوجب على املؤسسة البحث يف كيفية مترير هإللنظر يف املستقبل واحلفاظ على 
   .ة عنه النامجخطاراألعتبار إل بعني اذاألخ مع أمهية األكثراملشروع 

 على أخرى إىل من مؤسسة اإلبداعات إىلختتلف طريقة اللجوء : اإلبداععتماد إ طرق :املطلب األول
  من تنجمأن اليت ميكن األخطار إىل إضافة...)  بشرية ومالية وإمكانيات( جمموعة من العوامل أساس

ومتثل ، اإلبداعحتقيق  إىلطول مدة الوصول  أو ،ه الطرق من تكاليف مرتفعةذ هىحدإعتماد على إلا
  .) من الداخلإبداع( التطوير الداخلي - :1مخسة طرق

  عقود التعاون -               
   النمو اخلارجي -               
  املؤسسات الباطنية  -               
  قتناء الرخص  إ-               

  عن طريق وظيفة البحث والتطوير من داخل املؤسسة، خاصةاإلبداعتطوير  :  من الداخلالتطوير -*
ستقاللية يف حالة إ أكثر الطريقة اليت توفر ومتد للمؤسسة .اإلبداععتماد على إلهي الطريقة الكالسيكية ل

  أخطار كذلك طويلة يف املدى وتكلفتها عالية، و فهي، خطورةاألكثر كذلك، لكنها اإلبداعجناح 
                                                 
1: JOEL Broustail et FREDERIC Fréry. Op-cit. p  :  146. 
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 اإلبداعات ميالد ،أخرى من جهة .ن طرف مؤسسات منافسة ماإلبداعي يتعرض هلا املنتوج الذيالتقليد 
ه ذ اليت تواجه املؤسسات يف هالرئيسيةعتراف هبا من املشاكل إللك اذ من أكثر بل املؤسسة،يف داخل 

 من أو يقابل غالبا مبقاومة من النقابات الذي و،تغيري اليت تترتب عنها من النتائج إىلالطريقة بالنظر 
 أن أظهرت ويف دراسة قامت هبا وزارة الصناعة الفرنسية .احلايلحلفاظ على الوضع املسريين واهلدف ا

 خاصة يف بعض الصناعات مثل ، درجة كبريةإىل هو البحث الداخلي يف املؤسسة لإلبداع الرئيسياملورد 
   :2هي واألساسيةه الطريقة يف املؤسسات توفر جمموعة من الشروط ذويتطلب جناح ه .1الصيدلة

 واملعارف العلمية وجعلها  اجلديدة األفكارستغالل إبتكارات صادرة من مبدع قادر على إراحات وقتإ -
  .متكيفة مع املؤسسة 

   . والتجديدلإلبداع حمفزة ومشجعة أرضية -
  .  تعاون وتنسيق داخلي-
 يف اعاتاإلبد إىل عقود التعاون والوصول أشكال أهم تعترب التحالفات والشراكة من :عقود التعاون -*

ن ع النامجة خطارألا نابعة من التكلفة املرتفعة للبحث والتطوير خاصة، ومن األمهيةه ذاملؤسسات، ه
، صناعة اآليل اإلعالم( يف كثري من امليادين خاصة الصناعية منها كعائق أصبحت واليت اإلبداعات
جيابيات الناجتة من إلالخص  وتت.3األسواق البحث عن احلجم للتجاوب مع عوملة إىل زيادة ، )الطائرات

   : 4تفاقيات التعاون يفإ
   . اإلبداعي ختفيض التكاليف املرتبطة بالبحث -
   .اإلبداعات ختفيض مدة دوران -
  . الداخلية يف املؤسسة اإلبداعات إنتاجية رفع -
   .حتقيقهامل تتمكن املؤسسة لوحدها من  جديدة إبداعية بعث نشاطات -
 يف مابني ،أوروبا يف ٪30 إىلهتمام وتفعيل عقود التعاون، واليت وصلت إلن اجيابيات زادت مإله اهذ

لك  اليت سامهت يف ذاألسباب أما. بعقد تعاون مع شركاء خارجينياملؤسسات املبدعة حيث قاموا 
جيابيات وكانت كتحفيز تتمثل يف التعقيد املتزايد للتكنولوجيا املالحظ يف مجيع القطاعات إل اإىل إضافة

                                                 
1 : ROBERT Boyer et MICHEL Didier. Op-cit. p  :  19. 
2 : TARONDEAU. J.C. « Recherche et développement », Paris, Vuibert. 1994. p  :  70.   
3 : JOEL Broustail et FREDERIC Fréry, Op-cit. p: 147. 
4 : OCDE. « Perspectives de l’OCDE. Science, technologie et industrie », 2002. p-p  :  150-151. 
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شتداد املنافسة املرتبطة بالعوملة والتعديالت إ سرعة تطورها وإىل إضافة التكنولوجيا العالية، ذاتصة خا
  . 1القانونية الدولية 

 أخرقل خطورة بتقامسها مع شريك أ إبداعات تكريس إىللك متثل عقود التعاون من طرق الدخول ذ وب
  . متوسطةأوة  كانت مؤسسة صغرياذإوختفيض لعبء التمويل املايل خاصة 

 مبدعة أخرىالنمو اخلارجي ميثل متلك مؤسسة ملؤسسة  عن طريق اإلبداععتماد إ: النمو اخلارجي -*
 أو  احملصل عليها،النتائجستفادة من إل والإلبداعاهلا املخصص رأمسلك حبيازة حصة من ذ وجزئيةبطريقة 

  . متلك كلي بشراء املؤسسة كاملة
 لكنها ،سرعة األكثر هو التقارب اإلبداعال رأمس املشاركة يف أولك النمو اخلارجي بواسطة التم  

 غري نتائجها أن مال كبري مع العلم برأس اإلبداعي كانت املؤسسة املبدعة تقوم بالبحث اذإمكلفة خاصة 
  رأمساليف بدعة عند الشراء أو املشاركة منها هروب الطاقات البشرية املأخرى خطارأوجمموعة ، مؤكدة
  .2ةالشرك

ل مكاتب ث خمتصة مهيئات ختص عقود حبث بني املؤسسة ولإلبداع الباطنية ةاملقاول :الباطنيةولة ااملق -*
  . مركز البحوث العمومية واخلاصة ومع اجلامعات،ستشارينيإلا ،الدراسات

مكن في  جد متغريةنتائجهاو،  خمتصةهيئات خارجيا بواسطة اإلبداع إىل املؤسسة تلجأه الطريقة يف هذ  
 التحكم فيها تبقى إىل إضافة اإلبداعات مدة وتكاليف ن لك،عايل مستوى ذاتفادة من خربات ستإلا

 والدول الصناعية الكربى وذلك للتواصل والترابط املوجود أمريكا وهي طريقة متطورة يف ،غري مؤكدة
  .3ختالفها إ املؤسسات ومراكز البحوث على بني
مؤسسة مبدعة أو من فرد قتناء رخصة من إ هو اإلبداععتماد إل الباب اخلامس :الرخصاقتناء  -* 

 اليت اإلمكانيات بشرط توفر ،نتائجها إىلخطورة بالنظر قل تكلفة وأ، سريعةفهي طريقة لك وبذ، مبدع
 فيها صعب ويتطلب ويف حالة تكنولوجيا عالية املستوى يصبح التحكم، منهاتتبع تطبيقها خاصة التقنية 

 إىلزيادة ، ثقافية وغريها،  مواجهتها لعقبات تطبيق جغرافيةإمكانية إىل إضافة، لكطاقات مؤهلة لذ
ستعماال خاصة يف الدول إقل أستقاللية جعل منها طريقة إلا النقص يف اهذ .األمالتبعية للمؤسسة 

  .املتقدمة
     

                                                 
1 : Ibid. p : 155. 
2 : JOEL Broustail et FREDERIC Fréry. Op-cit. p: 148-149. 
3 : Ibid. p: 149. 
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 وفقا ملا يلخصه  ختتار املؤسسة ما بني اخلمسة طرق،جيابيات والسلبيات لكل طريقةإل اأساسعلى    
  :األيتاجلدول 

  اإلبداع اجيابيات وسلبيات طرق اعتماد) :03( اجلدول رقم 
 اخلصائص/الطريقة الوقت الضروري التكلفة الكلية اخلطر احملتمل التحكم املتوصل

 التطوير من الداخل طويلة مرتفعة مرتفعة مرتفعة
 عقود التعاون غري مؤكدة غري مؤكدة ضعيفة غري مؤكدة

 النمو اخلارجي قصرية مرتفعة مرتفعة ري مؤكدةغ
 املقاولة الباطنية غري مؤكدة غري مؤكدة ضعيفة غري مؤكدة
 اقتناء الرخص قصرية ضعيفة ضعيفة ضعيفة

Source : Ibid. p : 15  
 
، كبرية سيولة مالية  طريق تبقى خمصصة للمؤسسات ذات،لداخلير من اوطأن التيظهر من اجلدول    

  .إبداعااحتفاظ بامليزة التنافسية املمكنة عن طريق إلحث عن اواليت تب
 يف املؤسسة نظرا لإلبداععتمادا إ الطرق أصعبون واللجوء للمقاوالت الباطنية يعتربان اعقود التع    

  .خطورة األقل أا م رغ،فيها املدة والتحكم  يف،التكلفة الكبري يف التأكدلعدم 
 مؤسسات اليت متلك موارد مالية هائلة وللةستعجاليإغالبا ما يعتمد يف حاالت بالنسبة للنمو اخلارجي    

    .األسرع أا وال تتمكن من التحكم فيها مع الرغم من , وتكلفةأخطارلك ذوتتحمل ب
، قل خطورةأقل تكلفة وأ، فهي األخرى مقارنة بالطرق أمهية األكثر  فهيقتناء الرخصإ فيما خيص أما  

تؤثر على  (األصليةاملؤسسة أا تقيد املؤسسة بومشكلتها ) مباشرة التطبيق (سرعاألوواحدة من 
                                                                            ).ستقاللية املؤسسةإ

 خطية نه سريورةأ على لإلبداعالنظرة التقليدية  : يف املؤسساتاإلبداع تفعيل د موار:املطلب الثاين
 طرح املنتوج يف إىل ، التصنيعإىل ،نطالقا من البحثإ ،إبداعات إىل للوصول أقطابتتكون من ثالثة 

 أجربت احلالية اليت تتميز بالتغري الشديد والسريع، البيئة يف اإلبداعات غري كافية لنجاح أصبحتالسوق 
 كانت يقظة حول إذا ،ت النجاح حمدداأصبحته التغريات اليت ذعتبار هإل بعني ااألخذاملؤسسات على 

 بشكل إبداعيفلتطوير نظام ، اإلبداعاته ذختالفها لتحقيق هإما حييط هبا وتسخري كل مواردها على 
      : 1لك وهي داخل املؤسسة شروط تظهر مهمة لذجيايبإ

                                                                            .حتمل خطر تكنولوجي معقول -
                                                 
1 :JEAN Lachman. «Financement de l’innovation dans les PME », Economica. 1996. p-p : 23-24.   
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جتماعية إل سليمة من الناحية ا،)قدرة مالية كافية(ة املالية  تكون املؤسسة سليمة من الناحيأن -
وسليمة من الناحية ) األحيان يف غالب لإلبداع وغري مناسبة مالئمةجتماعية غري إلالرتاعات ا(لتواجدها 
  ).  يف التكنولوجياأكثرحتكم (ية معرفة وقوة تكنولوجإىل إضافة) شبكة توزيع جيدة(التجارية 

   .بدراسته القيام أو املؤسسة إليهي حتتاج ذامتالك جمموعة معارف حول السوق كافية بالقدر ال -
 تبحث عن أو تتملك أن على املؤسسة عنه، ومواكبة الصعوبات املترتبة اإلبداعجل التمكن من أمن  -

                                                       .                     املؤهلةالكفاءات البشرية 
نتهاز إل ضرورية لإلبداعلبحث عن ديناميكية اجيرب املؤسسات  عدمها أو اإلمكانياته ذتوفر ه   

عتماد إل من ا، والعكساإلمكانياتعتماده وفقا لتوفر إالفرص وتعظيم املردودية، التالعب مع طريقة 
 وببعض لذلك، غاية تطويره بتوفر الطاقات الالزمة إىل اجلديدة األفكارداية من  باإلبداع،الكلي ملراحل 

                                                  .إمكانياامراحله فقط يف حالة نقص 
 غري مباشرة أو، اليت تتعلق بصفة مباشرة إمكانياا يف املؤسسة، كل إبداعجل بعث سريورة أفمن 

كبرية عتبار، فزيادة على التكنولوجيا تتلخص العناصر اليت تؤثر بصفة إل بعني اأن تأخذب  جيباإلبداع
                                                         :  1 يف احلسبان  واليت جيب أخذهااإلبداععلى 
كرب أ تكون األمناطفس  يف فهمهم للتغيريات بناألفرادختالفات املوجودة بني إل ا:العناصر البشرية -٭

 نتيجة لتكوينهم املختلف، نشاطهم داخل املؤسسة، وضعية مؤسستهم ،إبداعات إىلفرص ال لترمجة عائق
تصال املستدمي وبث إل موحد باإبداعي حتقيق هدف إىلتقريب النظرة وتوجيهها ، فيجب  وغريهااملالية

 يوجد مثل ما هو اإلبداع ففي ميدان ،األداء واألفكاراملعلومات فيما بينهم وخلق وضعية ساحمة لتبادل 
  غريأو مواجهون آخرون يتبعون وأفراديسوقون القاطرة و" رواد"أفراد ،أخرموجود يف أي ميدان 

                                                .التجديدعدم قبوهلم مبدعون ويعيقون يف حالة 
لك ذعلق بوضوح بوضعية املؤسسة من الناحية املالية املنتظرة فاملوارد املستخدمة تت : العناصر املالية-٭

جل أ من إجبارينه غالبا عمل أ إال، اإلبداعات النامجة عن األخطاريؤثر على استمرارية املؤسسة، ورغم 
ختفاء والزوال إل اأو بزيادة املنافسة عليها نتائجه من حتمل األحسن التحكم فيه من ،ستمراريةإلمني اأت

                                                                         .سهولة ب وائياوق من الس
                                                 
1 : JEAN Lachman. « Le financement des stratégies d’innovation », op-cit. p : 44. 
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 يتعرض ملعوقات بسيكولوجية ولعادات راسخة اإلبداعاتن نشر أل :جتماعية و الثقافيةإلالعناصر ا -٭
 اإلعالميةمالت  خمتلف الضغوط مثل احلتأثري تدرجييا وحتت إال وال تتطور ،يف املؤسسة واتمع

             .، ووجود قوة منافسة )الكفاءات(هيالت أرتفاع مستوى التإ املعيشية، األمناط تأثرياتوالتحسيسية، 
مني بناء مؤسسة يف سوق أورة ت من ضرأو املنافسةالضغوط املمارسة من طرف : قتصاديةإلالعناصر ا -٭

  .  تنشط فيه الذيبشدة حسب القطاع  اإلبداع إىل املؤسسات ةسياقمفتوح ميكنها 
 مراكز التطوير يف النظرة التقليدية إىل افةضإ املؤسسة وظائفه العناصر تتطلب تنسيقا بني ذ هباإلحاطة  
 Marc giget    رمست من طرفأخرى أوجه، سبعة اإلبداعاليت حتدد مثلث )السوق والبحث، التصنيع(
   . )01( رقم  واملتمثلة يف الشكلاإلبداع لؤلؤة يف

  لؤلؤة اإلبداع ): 01(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اإلنتاج

 الموارد المالية

 التسويق والبيع

تمويل إبداع              
 المبيعات

 طريقة إبداع

  اجتماعي      إبداع
  إبداع على مستوى                            يظيموتن

 قوى البيع                       

   في تسيير الموارد البشريإبداع
 المشارآة في البحث

 إبداع تمويل البحث
و التطوير   

طريقة توزيع إبداع  

 إبداع منتوج

 الموارد البشرية

 البحث والتطوير

Source : Ibid. p : 43. 
 

ستبيان حيتوي على إمؤسسة ب3800خصت "لإلبداعالكفاءات الالزمة : "♣  SESSI  دراسة قامت هباويف
  يف املؤسسة جيب تطويرهاكفاءات تسعة هرتظأ ، حتقيق اإلبداع يف املؤسسة كفاءة ممكنة تساهم يف73

أن تبدع من فكرة  بعض املؤسسات ميكنها أنالرغم من بف ،اإلبداعمن خمتلف املوارد اليت يتطلبها حتقيق 
ها حاولة برجمتمبوبالتايل تبحث املؤسسة عن إبداعات ، ستثنائيةإغري منتظرة أو بصدفة لكنها تبقى حالة 

                                                 
♣ : Statistique d’état à l’industrie (Ministère de l’économie des finances et de l’industrie).  
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حتقيق التنافسية  ه الكفاءات اليت متثل شرط لإلبداع وتساهم يفذوبتوفري ه " اإلبداعامظن"والتخطيط هلا 
    :2بربجمة اإلبداع يفه التسعة كفاءات اليت تسمح تتمثل هذ ،1 ملموسة إبداعات إىل بنجاح ترمجت اإذ
  .إدراج اإلبداع يف اإلستراجتية العامة للمؤسسة -
  .عاتاإلبداتطوير  -
  . املعارفإنتاج وتسري مظيتن -
  إبداعي ورملنظتسري املوارد البشرية وفقا  -
  . التنبؤ والتصرف يف التطورات اليت حتدث يف السوق إتباع -
   .اإلبداعاتمتويل  -
  . يف بعض احلاالتبيع اإلبداعات -
  . عن امللكية الفكرية عتسري والدفا -
  .القطاعالتكيف مع التطورات التكنولوجية يف  -

التجارية والتنظيمية للعرض اإلبداعي وتستمد قوا من خمتلف  ه الكفاءات األوجه التقنية،مشلت هذ
 Nonaka" منوذج ." kline et rosemberg "ةمنوذج السلسل: السريورات األكثر شهرة ومنها أنواع
  .Takenchi"3 "ومنوذج

ناجتة من القدرات   تلقائيا،جودللو تظهربعض اإلبداعات  :مصادر اإلبداعات :املطلب الثالث
  وإدراكتنتج من البحث املستمر غلبها وخاصة منها الناجعة،ألكن  اإلبتكارية لبعض األفراد يف املؤسسة،

ب  الفرص اليت جيأهم اآلتيةومتثل السبعة مصادر  ،كذلكللفرص املتواجدة يف داخل املؤسسة ويف بيئتها 
   : 4ي وهإبداعات إل املؤسسات تترمجها أن
  :مصادر خارجية -                                           :داخليةمصادر  - 

  التغريات الدميغرافية -                                    احلوادث الغري منتظرة  -      
  املعرفة اجلديدة  -                                    منسجمة الفرص الغري  -      
  اإلحساسيةأو التغريات اإلدراكية  -                               "طريقة "أسلوب إىلاحلاجة  -      

  التغريات يف القطاع ويف بنية السوق -      
                                                 
1 : CHRISTINE Divry et PHILIPE Trouré. « PME et innovation », La Documentation Française.1998. p- p : 182-183. 
2 : Les 4 pages de SESSI. « Compétence pour innover », N°85. Janvier 1998. p : 4. disponible sur : 
www.industrie-gouv.fr/biblioth/docu/4pages/pdf/4p085.pdf          (le 14-01-2006) 
3 : CHRISTINE Divry et PHILIPE Trouré. Op-cit. p : 32.  
4 : PETER Drucker. « A propos du management », village mondial. Paris 2000. p : 70.  
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     :املصادر الداخلية -*
واألكثر بساطة وجتمع بني النجاح متثل املصدر اإلبداعي األكثر سهولة  :احلوادث الغري منتظرة :1-*  

 قدمت أول آلة حساب حديثة " IBM"ففي بداية الثالثينات شركة ائي والفشل الفجائي،الفج
 ذنقأ الذيواحلدث  ه اآلالت احلاسبة،ت فيما بعد البنوك مل جتدد هذلكن سنوا،  البنكيستعمالإلل

وعلى  ،آللة احلاسبة ملكتبات نيويوركه اذاملؤسسة من اخلسارة هو النجاح الغري منتظر يف مبيعاا من ه
 تتناول أنكما على املؤسسة ، قلها خطورةأ الفرص اإلبداعية وأفضل املثال النجاح الفجائي يفتح أساس

   :1اآلتيةائي من خالل األسئلة كل جناح فج
  ا النجاح الفجائي ؟عين بالنسبة لنا لو مت استغالل هذا يذما -
  لك ؟ يقودنا ذأن ميكن أين إىل -
   فرصة؟إىلويله  نفعل لتحأنا جيب علينا ماذ -
   نتعامل معه ؟أنكيف ميكن -
  "Edsel"ففشل سيارة، األمهية يف غاية إبداعيةالفشل الفجائي ميثل فرصة ، يالفجائ النجاح إىل إضافة 

 رغم ، الفشلأسبابنطالقة جديدة بطرح تساؤالت حول إ كانت مبثابة "Ford "اليت صنعتها شركة
نه سوف حيدث أعد ذلك ستنتجت بألوك املستهلكني، و سوكذلكدراسة السوق ها بالتخطيط لنجاح

 والنتيجة كانت عدم جتزئة ،فتراضات مجيع الناشطني يف القطاعإتغري يف سوق السيارات يتناقض مع 
ردت بعدها شركة  ،)مستوى املعيشة ومنطها(لشرائية  املستهلكني وقدرام اليمداخ أساسالسوق على 

سترجاع إوفقا للمتطلبات اجلديدة متكنت بفضلها من "thunderbird"و" mustang"فورد بسيارتني 
  2. يف القطاع ةتها كرائدمكان

بداعات لإل الفشل الفجائي كمصدر أوواعد اليت تنجم عن استغالل النجاح فه األمثلة الذتوضح ه  
ه هذجتذير الرد على  إىل واليت جيب التجاوب معها عن طريق نظام معلومات يؤدي ,غالبا غري مستغلة
  .الفرص يف املؤسسة

 يف طريقة العمل أو يف املنطق بني عالقتني نسجامإلاعدم  ):املتوافقة (الفرص الغري املنسجمة  :2-*
قطاع الصناعة يف الدول ف قتصادية،إلا والتوافق يف احلقائق نسجامإلامثلها عدم ، إبداعيةمتثل فرصة 
ه ذه، ألخرىتتناقص من سنة  امش أرباحووه للسوق، بنمو منتظم متيز 1970-1950بني ااملتقدمة م

 عدم التوافق بني أنكما ،  املصانع الصغرية لتفادي الوضعية السالفةإبداع إىل أدتاحلقيقة الغري املتوافقة 
                                                 

 .46 صفحة . مرجع سبق ذآره. بيتر دروآر: 1
2 : PETER Drucker. « A propos du management », op-cit. p : 71. 
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 سرعتها  يفزيادةال السفن احلاملة للبضائع واث صانعفقد حب إلبداع،لنتائج يفتح الطريق األهداف وال
ه الوضعية أدت هذ ،قلأهتلكت السفن يف مدة أ  من ذلكامتكنولكن كلما   استهالكها للطاقة،وحتفيظ
  . حاملة احلاوياتإبداع إىل
وميثل اإلبداع طريقة ، إشباعه يعين البحث عن الشيءالشعور باحلرمان من  : الطريقةإىلاحلاجة : 3-*

 تالرادارافكانت  ،وجب التفكري يف حماولة ختفيضهاأرتفاع حوادث السيارات إفب ه احلاجة،ذلتحقيق ه
 أوه احلالة بفعالية ذ طريقة للتجاوب مع هإبداع وقوع املؤسسة يف مشكلة يساهم يف وكذلك .كطريقة
 طريقة إىللك متثل احلاجة دافعا وتتطلب معارف جديدة لكي تتمكن املؤسسة من حتويلها ذع وبج تاأداء

  :1 لنجاح اإلبداع الناجم عن احلاجة وهي أساسيةوهناك معاير 
   .اتياعملية مكتملة ذ -  
   . مفقودةأوحلقة ضعيفة  -  
  .هدف واضح وحمدد -  
  .مواصفات حمدودة للحل املنشود -  
  . طريقة أخرى أفضلجيادإ واسع النطاق لضرورة إدراك -  
 هيكلة القطاعات استقرت على إنيعتقد املسريون غالبا  :ويف بنية السوقالتغريات يف القطاع  :4-*

 حتتكر صناعتها أمريكية اليت مازلت شركة األملنيوم مثل صناعة ،من عند مؤسسات تتحكم فيهامدار الز
 الوجود سوى شركتني رياديتني يف صناعة األجهزة الكهربائية يف إىل يظهر ملنه أكما  يف بيترسبورغ،

 على هيكلة القطاعات،لك فالبيئة متغرية تؤثر ذالواقع غري  ،2)فيلبس يف هولندا هيتاشى يف اليابان(العامل 
 - %40على األكثر –ا قطاع نشاط معني ينمو بسرعة مفعند  كثرية،إبداعيةه التغريات ختلق فرص ذه

 مهامجة الدخالء اجلدد إىل املؤسسات القوية حتاول اإلحتقاض على مكتسباا وال تتجه ،تغريتهيكلته 
 يف نالتقليديوالرائدون   هيكلة القطاع،أو يف حالة تغري بنية السوق كذلك،  التحديإىل يدفعوا نالذي

تتكيف من التقارب ومن  الفرص اجلديدة نادرا ما،  دائما قطع السوق األكثر منوالونهمينفس القطاع 
ى  لإلجابة علظهرتمة الكالسيكية اليت ظاملستقر يف قطاع النشاط كاملنالتعريف التقليدي للسوق 

 صاالتتاإلخاصة يف جماال   الصناعات اإللكترونية،لك قطاعذ مثال على وأحسن، 3حاجات السوق
 إىلعلى املؤسسة استغالهلا وحتويلها   التغريات يف السوق يف فترات قصرية،إىل ةإضاف يتغري بسرعة الذي

                                                 
   .76 : صفحة. ، مرجع سبق ذآرهبيتر دروآر:   1
  .79 : صفحة. نفس المرجع :  2

3 : PETER Drucker. « A propos du management », Op-cit. p : 75.  
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رجم وجود فرص لتحقيق جناح حمتمل يت  ما،مرتفعا السوق يتميز بنمو ن هذأخاصة و إبداعيةفرص 
  .قلأ وبأخطار

  :جيةاخلاراملصادر -*
، الظواهر تأكيداالتغريات الدميغرافية متثل املصدر اإلبداعي اخلارجي األكثر  :التغريات الدميغرافية :1- *

ستغالهلا خدمة إوه التغريات ومالحظة تطوراا توقع هذ املؤسسة علىية تتطلب وقت لتحقيقها الدميغراف
اته باجلودة والكمية الكافية ار بتوفر طلبستمرإ املستهلك تتغري وتتطور بياتسلوكلكن ، ملصاحل املؤسسة

اليابانيون  ،منهالتقرب رب يف جناح املؤسسات إذا متكنت هذه األخرية  حاليا املتحكم األكأصبحي والذ
 للتغريات الدميغرافية يف سنوات أمهية اعطوأألم   الدول األخرى،أساسيك على الربوتتقدموا يف صناعة 

 سنوات فصاعدا اله  من نصف الشبان يتابعون من هذأكثر أنية  حيث عرفت الدول الصناع1970
فكل ،  يف اليد العاملة غري املؤهلة مع بداية التسعينياتلك نقصستوى مما ينتج عن ذدراسات عالية امل

 بعني  الدميغرافيةه التغرياتأخذ هذ لكن اليابان البلد الوحيد الذي لم،ه الدول املتقدمة كانت على عهذ
 العايلستغالل املستوى إبوتيك بصناعة الريف  تقدمها بعشر سنوات على األقل  األمر الذي أنتج،عتبارإلا

 أمهية مدة طويلة املسريون يف املؤسسات يعرفون منذ .اب الذين ميلكون الشهادات يف امليدانلفئة الشب
لكن  تطورها،ة ثبت بطء  اإلحصائيات الدميغرافيأن القول إىللكنهم دائما يرجعون  التغريات الدميغرافية،

 موسلوكا ه البديهية فالفرص اإلبداعية الناجتة من التغريات احلادثة يف السكان القرن العشرين غري هذ
 الفرص أهم متثل من )وتوزيعهم اجلغرايف ممنشطا درجة تكوينهم، ،أعمارهمفئة  يف تطورام الكمية،(

  .1"املرحبة واألقل خطورة يف العمل املقاويل
كرب اإلبداعات يف تاريخ التغريات اإلنسانية تلك الواردة من املعرفة أمن بني  :اجلديدةاملعرفة :2-*

 من ناملؤسسة، فتمك متثل روح ياملناسب، وه اجتماعية واملدرجة يف املكان أو ة تقني،اجلديدة، علمية
  . للتطوير والتجديدأكثرالتوجه خفيض امللموس للوظائف الروتينية والت
 ليست بنفس األمهية أا التفكري يكون حول املعرفة رغم أول ،فعندما تتساءل املؤسسة عن اإلبداع"

معدل الفشل   تتطلبه،ف عن اإلبداعات األخرى بالوقت الذيفاإلبداعات القائمة على املعرفة ختتل، كلها
تكون متقلبة وصعبة  أنفيمكن ،  التنبؤات والتحريات اليت حتملها لرؤساء ومديرو املؤسسةإمكانيةو

 فهي ستحالةإلا ينعي الا وهذ، 2"إبداعات إىل وترمجتها تتطلب مدة طويلة للتطبيق دفيها، قالتحكم 
ا من خالل هذ، لك لإلبداع من ذاألساسية املعارف أنواعلكن حتليل معمق ملختلف  صعبة حقيقة،

                                                 
1 : Ibid. p : 76. 
2 : Ibid. p : 77. 
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 وتعلقا من ارتباطإأكثر  على املعرفة املنطق تناقض بني الصعوبة والسهولة يف التحكم لكن اإلبداع القائم
   .أخر إبداع أي
تغري الواقع لكن تعىن   اإلحساسية الأوالتغريات اإلدراكية  ):اإلحساسية(التغريات اإلدراكية  :3-*
 أصبح املؤسسايت ستخدامإلل كآلةبعدما كان يعترب  قل من سنتنيأ يف بفاحلاسو ،يءالش حول ريتغي

 يف ساسيةحإلا نابعة من التغريات قتصادإلافالتقلبات اليت يشهدها  للجميع، و الشخصيستعمالإلل كأداة
 اترة املسريين خاصة للتغريذلك على املؤسسات توجيه نظستعمال الوسيلة ولإاملستهلكني اليت تتغري يف 

  .يف اإلدراك واإلحساس النامجة من املستهلكني خاصة 
 مثال الدميغرافيةفالتغريات   هبا حسب وضعية املؤسسة،امهتمإلاكر خيتلف  الذةاملصادر السالفه كل هذ  

 بالنسبة للمعارف يء الشنفس مثل صناعة الصلب، الصناعية قليس له فائدة كبرية ملخترعي الطرائ
 ضعيف فتأثريهاق حاجة نتجت من تغريات دميغرافية جتماعية لتحقيإ كان اإلبداع وسيلة إذااجلديدة 
  .املبدعون مطالبون بتحليل كل مصادر الفرص لك مهما كانت الوضعية رغم ذ

 : طلبنا من أي مسري عن أغلى مخسة متنياته لكان جوابهإذا:  اجلديدةاألفكار ر مصاد:املطلب الرابع
ن أملعرفتهم ب،  التمنيات ومعقولة منهأول يف األفكار أحسن وأفضل، األفكاركرب عدد من أمتكنه من "

ن املؤسسة حمكوم إبدون تدفق لألفكار ف ،قتصاد اجلديدإل يف ا الثمينة ميثلون املنفعةواإلبداع األفكار
 لإلبداعات بالغة يف املؤسسات ويف حتقيقها أمهية اجلديدة األفكارلك تشكل بذ .1..."حنالل إلعليها با

يئتها أو يف ب للبحث يف داخلها إمكانياا توظف املؤسسة طاقاا و،نطالق اليت تبىن عليهاإل نقطة اأامبا 
  . عن هذه األفكاراملختلفة املصادر من

، املختلفة تاملواجها أوبتكار التلقائي ومن املقابالت إل ان م،اإلبداع إرادة من اإلبداعية األفكارتنتج    
ه العناصر بشرط هلذ  الساحمةاألرضية يف توفري كبرية يسامهان بصفة اإلبداعورة هيكل املؤسسة وسري

 ، جديدةأفكار بكسب لألفراد اليت تسمح الداخلية املواجهات إمكانية، اتتوفر مقاييس من الكفاء
 إمكانية ،وأهدافها مع منطق املؤسسة األفكاره مالئمة وتكييف هذ، األفكاره ذ هباإلدالء التعبري وإمكانية

ه تساهم هذ .2" يلعب نفس الدورالذيتصال مع الوسط اخلارجي إل اإمكانية و،ختبارها وتعديلهاإ
   .أخرى أفكاروالبحث عن  أفكارهم للتعبري عن األفراداييس يف خلق الدافعية يف املق

                                                 
1 : ANDREW Hargadon et ROBERT J.Sutton. « Les meilleurs articles de la H.B.R sur l’innovation », édition 
d’organisation.  2003. P: 67. 
2 : PIERRE Romelaer. «Innovation et contraintes de gestion », centre de recherche économique pure et appliqué 
(CREPA). Université Paris ΙΧ (Dauphine. 1998), cahi  :  31 er N°37. p r.Disponible su  : 
www.jinnove.com/upload/documentaire/DE-fr-44.pdf          (Date : 22-03-2006)   
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تشجيعات ظرفية للعمال ، األفكارجتماعي للكشف عن إل وتوفري الوسط احتفيز العمال بالطرق املختلفة
 تسلوكياتغري بفضلها ،  جديدةإبداعية أفكار إنتاج املؤسسة يف إرادةستمرار تعرب عن إوتدريبهم ب

  .بتكار إلجل اأ من أطولكرب وعلى مدة أجتاه املؤسسة وجتعله خيصص طاقات إ ألفرادا
 التنقيب إىلدف ، بتكاريهإعتماد على تقنيات إلبتكار باإل من تشجيع اتأيت أن ميكن اإلبداعية األفكار  

. لألفكار املألوفة ختفيض املعوقات واملقاومات بإرادة بتكارية للمسريين وباقي العمالإلوحتفيز الطاقات ا
  . 1 ...كتشاف، التفكري اخلطي والتحليل اهليكليإل، مصفوفة ااألفكاره الطرق عاصفة أهم هذمن 

معارفهم  ن م،طبيعتهماتج من  نلألفرادبتكار التلقائي إل تصدر من اأن اجلديدة ميكن اإلبداعية األفكار  
  .يعيشوا جتماعية اليتإل االوضعية من معتقدام ومن ، للتغيريمحبه

 ينتقدون ،ستماع للزبائن حيث يعربون عن حاجات ورغبات جديدةإل تنتج باأن اجلديدة ميكن األفكار  
 اجلديدة مل تتمكن املؤسسة منها ومل تفكر لك حقل من الفرصيفتحون بذ،  اليت يستهلكوااملنتجات

واليت ) األوليةاملواد (نتوج املؤسسة كونات مملا و املوردين بالتعديالت اليت حتملبإشراك . من قبلفيها
كما ميكنهم مالحظة نقص يف املنتوج بالنظر لدرايتهم ،  جديدةإبداعية ألفكار تصبح مصدر أنميكن 
هياكلهم ، طريقة تسويقهم، منتجاممبراقبة املنافسني وحتليل ،  املنافسني يف بعض احلاالتمبنتجات

ومن األدوات ، 2"قمامات املنافسة رواق موجود يف حسنفأ،  اليت يقومون هباالنشاطاتوبصفة عامة 
  .قتصادي والتقليد إلاملستعملة لذلك الذكاء ا

  :3األفكار اإلبداعية ميكن أن تأيت من املصادر التالية كذلك    
     املعارض وامللتقيات املختلفة-
 معها أو التصادم تالؤمال، التغيريات التكنولوجية واليت غالبا جتلب معها سلوكات جديدة يف الوسط -

  .ا الوسط حيدث أفكار جديدةذمع ه
التوافق والتكيف معها يولد أفكار إبداعية جزئية ، ستقدام إبداعات خارجية مثل شراء مؤسسة مبدعةإ -

  .أو جذرية 
  .وغريها وبني أنظمة العمل يف املؤسسة...جتماعيةإلا، قتصاديةإلا،  السياسيةاألنظمةحتكاكات بني إلا -
  . مواجهة املشاكل املختلفة اليت تواجهها املؤسسةيف -
    .توظيف أفراد جدد واللجوء إىل املستشارين ،التحريك الداخلي -

                                                 
1 : ALAIN Chauvet. « Méthode de management », Edition d’organisation. 4éme tirage 2000. p: 138.  
2 : PHILIPPE Merlant. « Histoire(s) d’innover », interédition. Paris 1993. p-p : 44-45. 
3 : PIERRE Romelaer. Op-cit. p-p : 31-32. 
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  .جتماعيةإلاإلشاعات واألفكار املقتبسة من الشبكة ا -
  .1من مصادر األفكار اإلبداعية اجلديدة٪ 20وجدت أن املعارض متثل  SESSI ـيف دراسة ل

ارجية برشادة عتمدت املصادر الداخلية واخلأ إذا كثرية ومتنوعة ةاألفكار اإلبداعيمصادر "وكنتيجة  
ه األفكار يتبعه تدعيم ذ توفر ه،تسمح مبشاركة مجيع أفراد املؤسسةتصال إافقها حرية تر، وبأمهية عالية

يولدون ، ضعفاملؤسسة املبدعة تدرك أن اإلبداع يبدأ بأفكار جديدة األفكار تشبه األطفال الر، وتبويب
 .2"ال يشكلون شيء حمقق بل بداية الوصول غري مكونني، غري ناضجني، صغارا

 مرونة أكثر وسيلة جلعل املؤسسة ربتكاإلا :لإلبداعبتكارية املعتمدة إل ااألساليب :املطلب اخلامس
عمال يف ستإلت حديثة اس ليبتكاريهإلك تقنيات ذتستعمل ل، وتالئما مع التغريات اليت حتدث يف بيئتها

ا يف صيانة الوضعية اليت ملسامهته) املؤسسة( يف بيئتها التأكدهتمام هبا بتزايد عدم إل زاد اإمنااملؤسسة و
على و هيكلتها وعرض الطاقات البشرية على طول ستغاللإو فرص إىل املعارف اجلديدة  ترمجة،تعيشها
   .3" وجه خدمة ملصلحة املؤسسةأحسن

 فرقية أساليب أامبا ، هتمام بالعمل الفريقيإلبتكارية بتضاعف اإل اساليباأله ذهتمام هبإلتضاعف ا  
طريقة ، حليل العمليالت، كتشافإلمصفوفة ا،  دالفيأسلوب، األفكارعاصفة  (أمههامن ) جمموعات(

وهي ) مصفوفة االكتشاف، اموعة االمسية، األفكارعاصفة  (أمههم إىل وسنتطرق وغريها...املقارنة 
  .عتمادا للسهولة املوجودة فيهاإ األكثر

 . جديدةأفكار إنتاج هدفها ة صغريفرقل عاصفة األفكار نوع من اإلجتماعات :عاصفة األفكار -*
 كتشافإلا يف أمهيتها "OSBORN"طرف منني نتا األسلوب قبل اية احلرب العاملية الثانية بسذظهر ه
متصاصها وكشفها عن الطاقات اإلبتكارية إق وقوة بتجربة سهلة التطبي )ةاألفكار اجلديد(هاالناتج عن

فراد أ10فكرة يف املتوسط يف الساعة لفرقة تتكون من 200اىل 150لألفراد،اإلنتاج الفكري فيها ما بني 
 . 4 للتطوروقابلةات فعالية أفكار ذتصبح  ٪15ىل إ10منها 
  :5لكجل جناح عاصفة األفكار يتطلب ذأن م
  .قائد يدير اإلجتماع  -

                                                 
1 : FREDERIC Bougrain. « Le processus d’innovation dans les PME », Revue Française de Gestion, Juin- Juillet-
Aout 1999. p : 58.   
2 : PETER Drucker. « Façonner l’avenir », op-cit. p : 265. 
3 : LAURENCE Lecoeuvre et THIERRY Verstraete. « Créativité et PME », congrès international francophone sur la   
PME.Metz-Nancy.1998. Disponible sur : www.asso.nordnet.fr/adreg/GiFpme/1998/LLTV.PDF       (Date : 27-02-2006) 
4 : Centre de recherche et de développement (CRD Boumerdes), « la communication dans la vie des organisations », 
module 03. p : 69.  
5 : YVES Chizouze. « Le marketing stratégique », Ellipse. 1995. p : 135. 
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 أسئلة إىل تداخله جيب تقسيمه أو حالة تعقد املشكل ياملطروح، ففتعريف واضح ودقيق للمشكل  -
 .فرعية

 أفراد من وظائف خمتلفة 10 فرد على األكثر واملثايل12على األقل ومن  أفراد 6فرقة تتكون من -
جتماع ألفراد خارجية املشاركة يف اإلوميكن   املشكل املطروح،أساسومستويات خمتلفة وعلى 

 مدير 200ففي دراسة شارك فيها  ا العدد مدروس ومقاس،وهذ أو الزبائن على سبيل املثال،كاملوزعني 
ا فكرة يف اجتماعها، هذ100يزيد بقليل عن  ه اموعة سوى ماذ هأنتجت ،أمريكاخدمات التكوين يف 

  .1ه العقبة يعود سلبيا على عاصفة األفكار أن جتاوز هذيعين 
  . فكرة من التداول والنقاش حوهلاممنوع منع -
  . الشخصية غري مسموح هبانتقاداتإلوا نتقاداتإلا -
  .املوضوعكرب عدد ممكن من األفكار دون اخلروج من أ إنتاج يمطلوبة، أالكمية  -
  .هبااألفكار التلقائية يرحب  -
  .يدجدجل إنتاج أ بأفكار أخرى من ااآلخرين، حتسينها، مقابلتهستماع ألفكار إلا -
ه املتطلبات توفري هذ درجة جدا أو فعاليتها،األفكار مهما كانت  خلق بيئة تسمح باإلدالء عن -

  .يساهم يف تفعيل عاصفة األفكار والقائد فيها دوره ريادي يف توجيه اجللسة حنو املشكل املطروح 
 كقائد يقود احللقة، يتدرب قبل اإلجتماع للعب الدور األساسي على ما يران أنقائد الفرقة جيب    

ختصاصني لتدريب قائدهم ومبجرد تعلم قواعد العصف إ مكونيني إىل املؤسسة أففي الصناعات تلج
ليقوم بتحليله  )ملطروحاملشكل ا(جتماع حياول طرح السؤال على نفسه إالفكري حيضر قبل بداية كل 

 أنمبا  ه حنو اهلدف املرجو،هي فرعية تسهل فهمه وتوجأسئلة إىل تطلب األمر تقسيمه وإذاوتوضيحه 
حتماالت احللول للمشكل ملناقشتها يف حالة إحيضر ،  نصف النجاحإىلحنو اهلدف غالبا يؤدي التوجه 

 ،أخرى يف حالة عدم توفر وإمنا اجللسة أول ولكنه ال يعرضها يف ، يوم اإلجتماعه حولأفكارعدم توفر 
 ختيالم إطالق لتمكينهم من  قبل اإلجتماع ثالثةأول عن طرح املشكل على الفرقة يومني وومسؤ

 أو االجتماع احملدد غالبا بساعة أثناءو،  تعددت إذاخاصة أفكارهموعليهم كتابة  أطولوالتفكري يف مدة 
،  ومناقشتها خاصة للمشاركني اجلدداألفكار عن باإلدالء عن خلق بيئة تسمح لومسؤ، ساعة ونصف
 الفرصة فيما وإعطاء،  حل لهإجياد للمشكل واهلدف املرجو من جتماع يقدم عرض خمتصرإلويف بداية ا

 خارجون عن آخرون أعوانستثناء كما يكلف إ بدون أفكارهم إيصال ولإلدالءبعد جلميع املشاركني 
                                                 
1 : ALEX Osborn. « Créativité, l’imagination constructive », Dunod. 1998. p : 151. 
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جيابيات أسلوب عاصفة األفكار فيمكنه أن حيسن من احلالة إلبالنسبة .اجللسة بكتابة النقاش املتداول
وحيسن الطاقات يكشف عن الطاقات البشرية غري املستغلة  ،اركتهم يف صنع احللولالنفسية لألفراد مبش

  .1"بتكاريإل العمل ايساهم يف تفعيلاحلدسية كما 
 خمتصني يف امليدان األفضلمن ، األكثر فرد على 15ه الطريقة على ذتقوم ه :2 اموعة اإلمسية -*

 ،  املصطلحات اخلاصة باملوضوع أو املشكليقودهم منشط يعرض على املشاركني،  سوف يعاجلالذي
يف املرحلة ، تطبيقها يقوم على ثالث مراحل، ويقصد باملصطلحات النقاط األساسية املرتبطة باملوضوع

يقوم املشاركون بتسجيلها كل واحد من ،  دقيقة20 و15 يف مدة تتراوح بني  املصطلحاتإنتاجاألوىل 
 درجة إىلمطلوب  هذه املرحلة التركيز يف،  املشكلأوطة بالظاهرة واليت يروا مرتب) انفراديا(زاويته 

 املشاركون ال يتحدثون فيما أنمع العلم ، كبرية لتفادي جتاوز مصطلحات تظهر مهمة يف اية املرحلة
يتم تسجيلها يف ، يف املرحلة الثانية تبسيط وعرض املصطلحات بشرحها من طرف كل مشارك، بينهم

 خارج أخرمن طرف منشط فيديو ل بواسطة تقنيات اأو اآلخرونحظها املشاركون  لوح ليالأوجدول 
 "ترجيح املصطلحات" يف املرحلة الثالثة،  غاية تقدمي عروض املشاركني كلياإىلعن تعداد املشاركني 

 ألجل مرتبة تنازليا وكتابيا على ورقة تقدم مصطلحات مخسة أحسننفراد إ على يضبطوناملشاركون 
 03،  للثالث05، يار الثاينللخ07 وعالمة ،ختاره كل مشاركإ لكل أول مصطلح 10نح نقطة مت : لكذ

اخلاصة لكل دقائق ليسترجع بعدها املنشط األوراق و جيمع النقاط 10للرابع ونقطة للخامس يف ظرف 
لوية  تبدأ هنا عملية مناقشة بأو،)األكثر نقاطا( ويظهر مصطلح أو مصطلحني يف غاية األمهية ,مصطلح
  .إبداعية إلنتاج أفكار ق طريقة سهلة التطبيي فه،جتاهلها غالبا يتم ى األخرت واملصطلحاهلما

 أساس،وتقوم على " Abraham moles"مت تقدميها من طرفه التقنية ذ ه:3 مصفوفة اإلكتشاف-*
  :اآلتيةمتغرية حسب احلالة وتتم وفقا للقواعد  أبعاد من صفوفهاالترتيب يف جدول على شكل 

 :للمطبخجل جهاز جديد أمن  :مثال حول املشكل املطروح أمهيةختيار املتغريات اليت تظهر أكثر إ -
  .ستعمالإلاالطاقة ومكان 

  . لكل واحد من املتغريات مكانياتاإلالبحث عن خمتلف  -
  .املصفوفةتقدمي  -

                                                 
1 : Ibid. P-p : 170-171. 
2 : THIERRY Verstraete et BERTRAND Soporta. « Création d’entreprise et entreprenariat », édition de l’ADREG. 
Janvier 2006. p-p : 339-340. Disponible sur : www.asso.nordnet.fr/adreg/publications.htm.       (date : 19-05-2006) 
3 : MARIE Camille Debourg et JOEL Clavelin. «Pratique du marketing ». 2 éditions .BERTI édition 
.Alger.2004.p :527   
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   .التعمق ،طبيعيانة غري ممك ، املتوفرة من قبل:رظبالنترتيب منطقي للحلول املمكنة املتوفرة  -
  توزيع الطاقة:مثال

  .........  الفحم   الشمسكهرباء        غاز  املكان/الطاقة  
            املطبخ
            املرتل
            املقاهي

..........            

 
 
 
 
  

 إىل ترتب الناشطات اليت تؤدي أاتعرف سريورة اإلبداع على  :سريورة اإلبداع :املبحث الثالث
، 1 التوزيع وغريها أوجديد لإلنتاج  نظام أو ، خلدمة املؤسسةأو خدمة جديدة موجهة للسوق أو جونتم

ا حتقيق هذ .إبداعات لتحقيق ها املؤسسة وتعتمدطات تقوم هباا مراحل وخطوات من النشأاأي 
 مع تبحث املؤسسة عن برجمتها وتوفريها مسبقا، تطلب توفري وسائل وموارد الزمة لذلكاملشروع ي
  .احلسبان العوامل املؤثرة يف عتباراإل بعني األخذ

ه  الثاين هو احلفاظ على هذىاملصادر، املستواملستوى األول هو مجع األفكار اجلديدة من خمتلف   
 قدمية متثل ستعماالت جديدة ألفكارإتتخيل   وتطور لوضعها يف التطبيق،شمعها، تناقاألفكار والتالعب 

 جيرب األفراد للمزج الذي النقاش وختلق حيز مادي،ض األفكار القدمية واملهمشة تنشط فبع، املرحلة الثالثة
 إىل) األفكار( التطبيق النهائي وترمجتها إىل نتقالاإلاملرحلة الرابعة متثل  بني األفكار اجلديدة والقدمية،

  .2 حمسن  أوقتصادي جديدإ نظام أو طريقة أو متوجات أوخدمات 
وتتلخص يف ،  ختتلف عن بعضها البعض بدرجات متفاوتةأخرىالسريورة سريورات ه إىل هذ إضافة   

  .مرحلة اللقاء  -1 :3ستة مراحل 
  مرحلة التطوير -2                
  مرحلة التجسيد  -3  
  مرحلة ما قبل الترويج -4  
  مرحلة الترويج -5  
  مرحلة التقوية -6  

                                                 
1 : FLORENCE Durieux. Op-cit. p : 07.  
2 : ANDREW Hargadon et ROBERT Sutton. Op-cit. p : 66.   
3 : PHILIPE Merlant. Op-cit. p : 14.    
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ية وتؤثر باإلجياب والسلب يف تفعيلها واليت جتعل وحتقيق كل مرحلة تتداخل فيها العوامل اإلبداع
املوارد التكنولوجية التنظيم يف ، املوارد املالية، املوارد البشرية، من البيئة، املؤسسة مبدعة أكثر من غريها

  .اإلستراتيجية ودور املسريين ، املؤسسة
 جيب على املؤسسة تدعيمها وجود للاألولية األفكاره املرحلة تظهر  يف هذ:مرحلة اللقاء :املطلب األول
 تنتج أفكار هناك أنكما ، هناك أفكار تظهر تلقائيا، املخصبا الوضع ذ جبدية يف هتأخذهاوتبويبها وأن 

لتقاء إل يف اأويف بلدان خمتلفة ،  يعملون يف نفس القطاع أو يف قطاعات خمتلفةاألفرادمن مواجهة بني 
  بيئتهانفتاح املؤسسة علىإلكن ، ب أن جتتمع للوصول إىل اهلدفكل العوامل اإلبداعية جي، بالتكنولوجيا

سيولة تنظيمها وقدرة مسرييها على إحداث لقاءات جديدة تشكل ، قدرا على تقييم مواردها البشريةو
  .ا املستوى  على هذاألقطاب األساسية

 ن موردي،ومستهلكنيئن  زبان م،املؤسسة من املصادر املختلفة اليت تكون بيئة :البيئةعلى مستوى  -*
  .جديدةومنافسني جتمع املؤسسة أفكار إبداعية 

خذوا مين كل شيء ":قال" HENRY Ford" املدير العام لشركة فورد :البشريةعلى مستوى املوارد  -*
ختالف بني إلين خيلقون اهم الذ وأبدا دائما فاألفراد ،1" وسأعود من جديداألفرادتركوا يل أو

  .ختسرح و اليت املؤسسات اليت ترب
 النوعية إبداعيففي عمل ، األفراد لكنهم تاإلبداعا اليت تنتج األموالنه ليست أ تعلم الذكية املؤسسات 

 من مستوى أفرادا جتد أنتنفق دوالرا قبل  ه املؤسسات الهذ، من الكمية يف املوارد البشرية أكثرحتسب 
 يعملون بشراهة يف كل اإلبداعيزين بالنشاط  خملصني وحمفأفرادفتجلب ، اإلبداع جناحإجل أعال من 
 بتحفيزهم، أفكارهم الساحمة لتقدمي األرضية يتطلب من املؤسسة يئة ه املوارد البشريةتوفر هذ.2وقتهم

  .ين هلم عالقة مباشرة مع بيئة املؤسسةستمرار خاصة الذإوتدريبهم ب
 ه اجلديدة لعالقاتلألفكار األول املصدر  يعترباألحيانمدير املؤسسة يف غالب  :على مستوى املسريين -*

 ,اإلبداعهو "Schumpeter "فاملهمة اليت تفرقه عن باقي العمال حسب، الواسعة الرمسية وغري الرمسية
ه  يف هذ، وحتفيز العمل الفريقي بينهمألرائهمستماع  باإل,اآلخرين لألفراد يعطي املثال أنلك فيجب لذ

ومجع للمعلومات من املصادر ، بتكاريةإلا وغريها من الطرق األفكار جتماعات عاصفةإاملرحلة تتزايد 
   .املختلفة للوصول إىل أفكار مبدئية تكون بداية لسريورة اإلبداع 

                                                 
1 : MARC Giget. «La dynamique stratégique de l’entreprise », Dunod 1998. p : ΧVΙΙΙ.  
2 : PETTER Drucker. « Façonner l’avenir », Op-cit. p : 267.  
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ة بتكاريإكبرية  مازالت بدرجة أولية أفكار بعدما تتوفر للمؤسسة :مرحلة التطوير :املطلب الثاين
حيث خترج ،  املؤسسة وكيفية تطويرهاأهدافملطابقتها مع  األفكاره ينطلق هبذ، كمنطلق ملشروع ائي

،  بكامل كفاءاماألمر أول لكي يتقامسها الفريق يف ، كانت فردية إذا خاصةاألويلالفكرة من طابعها 
 .1)مثال مبدئي( متهيدي منوذج إرساء طابع رمسي يف املؤسسة قبل إعطائهاحنو تطويرها وتشكيلها و

 املترتبة لألخطار أوتفادي املقاومات اليت حتاول احلفاظ على الوضع الراهن ف هبداملشاركة اجلماعية 
 إعادة، قادهاتنإ، إلثراء النقاش حوهلاو، ..).ضخمةتكاليف ، عدم القدرة على تسويقهاأخطار (عنها 

 أاا  مباألخرضيله عن د ميكن تف وال واحاإلبداعيةومن العوامل  .إنتاجيتها غنية بتعظيم تركيبها وجعلها
   .األولية األفكاره املرحلة وتطوير إمجالية يف جناح هذتؤثر كلها وبصفة 

حتمله بيئتها من   ماإمهاليعين  ا ال الفكرة من داخل املؤسسة ولكن هذتطور :على مستوى البيئة  -*
ية وال قتصادإل ال تتوافق مع املعايري اأو وغري جديدة أصليةه الفكرة غري أن تكون هذفيمكن ، تأثريات

 فحص إىل الفكرة برجوعها أصليةفعلى املؤسسة تفحص ، جتماعية واملعتقدات وال حىت القوانني احملليةإلا
 من وجهة نظر املنافسني يف حالة بدراسة حلول املشكلة، لكاملودعة يف املراكز املختصة بذالرباءات 
ملؤسسة تبحث عن توسيع حصتها  كانت اإذاخاصة ،2"قتراحات زبائنها ومورديهاإلستماع إلتوفرها وبا

ه  فيمكن هلذ،أو خارجه جديدة داخل الوطن إستراتيجية على جتزئة أوالسوقية على مناطق جغرافية 
  .وغريها ... مع متطلبات الزبائنمحاية البيئة أوملعايري الدولية فيما خيص اجلودة،  تتناقض مع اأن األفكار

ة من طابعها الفردي ليتقامسها فريق عمل يبحثون يف خترج الفكر: على مستوى املوارد البشرية -*
ختصاصيني إأو بتوظيف لك من عمال املؤسسة فريق له الكفاءة الكافية لذ،  تلقيحها وتطويرها،ترقيتها

سم معها ا تتقأخرى شريك جديد من مؤسسة إجيادكما ميكن ، ه املرحلة ومتابعتهاجدد يكلفون هبذ
  . ستشاريني اخلارجيني إل اإىل اللجوء أو  الفكرةإلنضاجعملية التطوير 

 عن طريق التكنولوجيا اإلبداعختارت املؤسسة إ   إذامتثل دورا كبريا ال: على مستوى املوارد التقنية -*
ولكن ملشاريع بتكنولوجيا جديدة تتطلب يف غالب األحيان ، واليت تتحكم يف تسيريها يهاداملتوفرة ل

يف  .ستقطاهبا من مؤسسات أخرىإ بتدريب ألفرادها أو ،بحث عنهاكفاءات تقنية غري متوفرة لديها ت
   .محايتها  بدايةهذه املرحلة يظهر خطر تسرب املعلومة للوجود مما يتطلب على املؤسسة التفكري يف

حيث يتطلب تطوير ، تستهلك هذه الرحلة موارد مالية مقارنة بسابقتها: على مستوى املوارد املالية -*
وقد ، واليت يقابلها سيولة مالية كأجور وحتفيزات وعلى عدة أشهر، ل ووقت لذلكالفكرة فريق عم

                                                 
1 : PIERRE Romelaer. Op-cit.   p : 29.  
2 : Ibid. p : 81. 
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 إىل إعانات الدولة يف بعض الدول ، فتلجأ إىل املصادر اخلارجية،تواجه املؤسسة صعوبة يف متويلها
وختتلف الطريقة اليت تعتمدها املؤسسة حسب ، الدخول يف شراكة وبيع الفكرة يف حاالت أخرى

    .ت املتوفرة لديها واألخطار اليت ميكن أن تنجم عنها اإلمكانيا
 يعاجلها الذيالتنظيم املعتمد يف املؤسسة يسهل تطوير الفكرة بني الفريق : على مستوى التنظيم -*

 حيث     اإلبداعات الشروط لنجاح أهمفالتنسيق بني الوظائف يف املؤسسة يعترب من ، ويساهم يف تفعيلها
زيادة على اهليكل ، ة املوارد البشريإدارة ولينياامل، التجاريني، ومات بني املهندسنينتقال املعلإيسهل 

تصال بني املستويات اهلرمية إلفيسهل ا،  ويتجاوب مع املؤسسة املبدعة يرتب العالقة بينهمالذيالتنظيمي 
املنافسني (جية  خارألطرافتنظيم يسمح حبماية املعلومة وعدم تسرهبا  ,نتقال املعلومة بدون عوائقإو

   .ؤسسة مع هيئة خارجية يف هذه املرحلة شتركت املإ  خاصة إذا)منهم
ا ستغالل من حتقيق هذإلداية مرحلة ا كثرية يف حلظة بأهدافتظهر  :على مستوى اإلستراتيجية -*

 األهداف يتوافق مع الذي حتديد اهلدف إىل يؤدي أنستراتيجي إلوميكن للتفكري ا، اإلبداعياملشروع 
ن دخول مرحلة ال ميكن للمؤسسة التحكم مو، التأكدلك عن عدم بتعاد بذإلاإلستراتيجية للمؤسسة وا

ة التطوير تأيت لتقوم بعملية الفرز بينها على  مرحل، كثريةأفكارففي مرحلة اللقاء تولد . 1 تطبيقهايف
ؤسسة أن تأخذ بعني فيمكن للم ، ...،خطار احملتملة ومردودية كل فكرةألمنها ا، جمموعة من األسس

  ) .إستراتيجية التنويع(اإلعتبار فكرتني لتكوين مشروعني 
 من أو اجلديدة من داخل املؤسسة يبحث املسري عن شركاء هلذه األفكار: سريعلى مستوى امل -*

 يفوض هلا مهمة إنضاج ، هذه األفكار من التسربحتمي، يكونون فرقة مبنية على الثقة املتبادلة، خارجها
الشراكة مع مؤسسة أخرى أو ،  جتعله يتخذ قرار املواصلة يف تطوير الفكرةسريمل ا اهلرميةةسلطال .رةالفك

كما حياول تفادي الرتاعات وتوجيه كل ، )القدرة على اإلقناع(بيع الفكرة ائيا وبطريقة عقالنية 
   .اجلهود حنو تطوير الفكرة إذا ما تقرر مواصلة املشروع 

 يف النقلة النوعية للفكرة ألمهيتهاة بعدم القدرة على حتديد مدا الزمنية نظرا ه املرحلهذوتتميز  
 ة ببداي،أمهية األكثره املرحلة تعين سرعة املرحلة املوالية وهذفعالية . تتخللهاأنوللمشاكل اليت ميكن 

  .اجلهوداألويل الذي يتطلب توحيد التجسيد 
 منوذج لإلبداع ل بأو، مرحلة إعطائها طابع ماديتدخل الفكرة :مرحلة التجسيد :املطلب الثالث

  . وموارد بشرية تتبع التطبيقا تكنولوجي،اجلديد والذي يتطلب موارد مالية
                                                 
1 : Ibid. p : 29.  
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قتناء إختتار فيها املؤسسة ما بني ،  بكل متطلبات حتقيقهاإلحاطةلك جيب يبدأ يترسم لذمستقبل املشروع 
 متوسطة أو كانت املؤسسة صغرية صة إذا خارىأخ التعاون مع مؤسسة أوتكنولوجيا جديدة بشرائها 

  .قتناء تكنولوجيا جديدة إل اإلمكانيات املادية حمدودية إىلبالنظر 
 يتماشى مع الذياملشروع اجليد هو و ، التفكري يف القوة التجارية للمؤسسةيبدأه املرحلة بداية من هذ  ب

  .هدافهاأ وال يتناقض وة التجاري،ة التقني،قدرات املؤسسة البشرية
 كلذل، ملها ومستهلك يستعملها جيب التفكري يف سوق حياإلبداعاتلكي تنجح : على مستوى البيئة -*

 طرق توزيعه ،أسعاره،  اجلديد مبواصفاته احلاليةلإلبداع قابليتهجيب على املؤسسة دراسة السوق و
 املؤسسة املستوى تبحثا على هذ . حول السوقهنا يظهر الدور الكبري للمعلومات اليت مجعت، وغريها

  .يف حالة وجود صعوبات عن شريك تتقاسم معه األخطار وتطوير النموذج األول لإلبداع 
 أويل  لتطبيقاألساسيةجتمع الكفاءات العلمية والتقنية  ):التقنية (على مستوى املوارد التكنولوجية -*

ن بتشخيص داخلي للتكنولوجيا املتوفرة البداية تكو ،إبداعي يف مشروع أمهية األكثررة توج متثل الفتللمن
   ؟  جبب تدعيمها بتكنولوجيا جديدةأو ؟يف املؤسسة وهل هي كافية لطرح املنتوج

 ميكن للمؤسسة تطوير التكنولوجيا املتوفرة لديها وهو مدخل هام للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت  
تطويرها ، فتنطلق يف مشروع حبث وتطوير، لككذوضعف يف املوارد املالية ، ال متتلك التكنولوجيا غالبا

 أوشرائها من اخلارج  ، مراكز البحث والتطوير املتخصصة،خمابر اجلامعات ، باطنيةأخرىمع مؤسسات 
   .1)نولوجيةالدخول يف شراكة تك (أخرىالتعاون مع مؤسسة 

   قادرة على جتسيد اإلبداع؟هل املوارد البشرية اليت تتوفر املؤسسة عليها :على مستوى املوارد البشرية -*
  ....) .متمهنني، مهندسني( إىل توظيف أفراد جددء أو اللجو،فيمكن أن تعتمد على مواردها الداخلية

 ،حيث تتزايد النفقات بدرجة كبرية، اإلبداع يف سريورة أساسيةة لمرح: على مستوى املوارد املالية -*
فأي تأخر  ،يأيت منه الذي التأثري أو ، اجلديداإلبداعيق  من جراء تسواألعمال تتنبأ برقم أنعلى املؤسسة 

يف هذه املرحلة تلجأ ، يف مرحلة من املراحل يف تطوير اإلبداع تؤدي إىل خسائر ال ميكن التنبؤ هبا
أو فتح رأمساهلا ، املؤسسة يف حالة عدم قدرا على متويل اإلبداع إىل املصادر اخلارجية لكسب التمويل

  .قل خماطر بالتعامل مع شريك أوتتحمل ، ) وسنداتأسهم(جتماعيإلا
                                                 
1 : Ibid. p-p: 117-118.   
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 مل حتسن املؤسسة األخطار اليت تعرقل تقدمها إذا مرحلة التجسيد تتميز بصعوبتها وتعقدها وتزايد   
 مرة أخرى عن إمكانية مواصلة املشروع أو التخلي عنه وفقا  املؤسسةل وتتساء،معهاالتجاوب 

  .رت املواصلة تدخل يف مرحلة ائية لإلبداع ال ميكنها التراجع بعدها فإذا قر،للمعلومات املتوفرة لديها
 إدخالهه املرحلة يعين ذمواصلة املشروع بداية من ه :والترويجمرحلة ما قبل الترويج  :املطلب الرابع

 لإلبداع ى فيعط،اإلبداع نوع أساس تطبيقه يف املؤسسة على و أ،السوقيف التجربة النهائية لطرحه يف 
  .الزبائن يف جتريبه داخليا ومع عينة من كل النهائي لتبدأ املؤسسةالش

تصال مع السوق بعدما قامت إ بداية من هذه املرحلة يف تتدخل اإلبداعا: على مستوى البيئة -*
مبطابقتها مع املعايري ، إبداعهاتبحث املؤسسة عن طريقة رمسية لتقدمي ، ختبارها مع عينة من الزبائنإب

 عن اإلعالنيتم بعدها ،  قبل بداية التسويقاألساسيواليت متثل الشرط ) معايري اجلودة خاصة( املتداولة
  .كرب مساحة ممكنةأيف املعارض وعلى  ،اإلشهارعن طريق  ،امللتقيات املهنية ، يف خمتلف االتاإلبداع

 مالحظة وحتليل  يفأ لتبد، يف اهليئات املختصةإلبداعهالك بعدما تتمكن املؤسسة من محاية يكون ذو
  .النتائج األولية على مستوى املستهلكني واملنافسني خاصة

 تسيري ب فيج،التجاري الترويج الصناعي وإلجناح أساسيميثل التنظيم عامل  :على مستوى التنظيم -*
،  مواد أولية واملكونات اخلاصة لإلبداع من األفراد ، من هياكل الصناعةعاملوارد الالزمة لإلبدا

 يف الوقت املناسب والتحكم يف تكاليفها ومتابعة تأمينها فهل ميكن ،انيات التقنية والقدرات املاليةاإلمك
 حتسني التأكده املرحلة متابعة كل التغريات واجب على املؤسسة لتخفيض عدم يف هذ.أداء التوزيع 

  .السريورة ومعاجلة النتائج التجارية 
 إنتاجه املرحلة من ذ هلاألساسية ينسق بني الوظائف  املسري،بقةالسامثل املراحل  :على مستوى املسري -*

نطالقا من هذه إفيلتزم املسري شخصيا بإدارة املشروع  ،وظيفة البحث والتطوير،  التجاريةالوظيفة
من  فيحفز املشتركني، عن قرب لكي ال تواجه بالرفض،مرحلة إستراجتية تتطلب متابعة .املرحلة

  .وغريهموالشركاء اخلارجني  ،فرقة اإلنتاج مسامهني،
 بعد متكن املؤسسة من بعث اإلبداع اجلديد تأيت مرحلة التطوير مرة : التقويةمرحلة  : املطلب اخلامس

  .التطبيقلتقوية امليزة التنافسية وتوسيع نطاق )  مرتدةتغذية(أخرى 
مبراقبة واقعية لرد فعل  من املراحل السابقة أكثرتتفتح املؤسسة على بيئتها : البيئةعلى مستوى  -*

 والنظر يف توسيع السوق ، لتعظيم املبيعاتةالالزم ستعملني للقيام بالتحسينات واإلضافاتاملو املنافسني،
   .األسواق األخرى مع خصوصيات  جيب مالئمة املنتوجويف حالة السوق الدويل كرب،أ مستوى إىل
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جتاوزا املؤسسة وهنا تبحث عن تقوية مواردها فترة املرحلة الصعبة  : املوارد البشريةوىتعلى مس -*
  .وحتفيزهم خدمة للمستقبل   جديدة،إبداعيةالبشرية وتطويرها من جديد للدخول  يف حبوث 

 يف ستثمار النتائجإألصحاهبا و القروض  إرجاعو ،املردودية مرحلة تعظيم :على مستوى املوارد املالية -*
 .حبوث جديدة

ى الوضعية اليت  كسريورة مستمرة جيب احلفاظ علاإلبداع إجناحجل أمن  :على مستوى التنظيم -*
كما جيب ترشيد   وغريها،تصالمن تنسيق وهيكل تنظيمي وطريقة اإل، اإلبداعا سامهت يف حتقيق هذ

سسة وتطوير إىل املنتوجات السالفة يف املؤوتوسيع نطاق النوعية )  التكاليف خاصةفضخحماولة  (اإلنتاج
 . على التغريات الفجائية الردإعادة

 لبقائها حمتكرة آخريننتجني إىل التفكري يف بيع رخص مل باملؤسسة يؤدي األرباحه املرحلة تعظيم يف هذ 
  .للمنتوج وتفادي تزايد املنافسة

احلالية   بالوضعيةحتفاظإلاأي   النوم العام، هو تفادياإلبداعدوره بعد جناح  :على مستوى املسري -*
 . يف املؤسسةجذورهبتكارية من جديد لترسيم بعث الروح اإلليه جيب عوإمنا 

  
 .ن مراحلها فتختلف بني الكتاب والباحثون بشأ غري متفق عليهااإلبداع أن سريورة الذكركما سبق     

   .1لبعض منهال نعرض ملخصاغلب احلاالت أ خطيتها يف مبالنظر لعدولإلثراء 
  التايلعلى النحو ) ختيارإلا ير،التطو ،الذكاء( :)IDC( وذجمن نسخة من ل ومتث: .imonS.Hسريورة -
   احللول تطبيقيا أحسنختيار إ-5املشكل                              حتديد -1
  مراقبة التطبيق -6املشكل                           تشخيص -2
  كل للتطويركتشاف املشإ لة مرحإىلحلقة الرجوع  -7 مجع احللول املمكنة                        -3
  ختيارات املدير املقرر  إ-4
 إبداع ختص إبداعسريورة 203ستنتج بعد دراسة أي ذوال : "et kleinechmidCooper "سريورة  -

  :غلبها عرفت جناحا وهي أمنتوجات يف 
  املنتوج مع عدد من الزبائن   اربخت إ-8  )حتليل( للمشكل أويلختبار  إ-1

                                                 
1: Ibid: p-p:  27-29. 
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  ار يف السوق وحماولة البيعبخت إ-9  سوق للأولية دراسة -2
  حماولة التصنيع النهائي -10   تقنيةأوليةدراسة  -3
   قبل  منالنتائج تنبؤ -11  دراسة معمقة للسوق -4
  اإلنتاجبداية  -12  التحليل املايل  -5
  بعث املنتوج يف السوق -13  اإلنتاجتطوير  -6
  اختبار املنتوج داخليا -7
  : ثالثة مراحلإىلقسم تن :"urgelmanB "سريورة -
  :حمليا بصفة غري رمسية وأوال بفكرة واليت تعاجل يبدأ اإلبداع-1

  .)تنفيذيعامل ( اهلرم مستويات أدىن يكون يف أن لديه الفكرة ميكن الذيالفرد  -   
ختفاء إمن منسقني متطوعني وب وإمناتوجد ميزانية وال فرقة خمتصة بتطويرها،  ه الفترة الذيف ه -   

 العليا املستويات إىلي يقوم برفع وتصعيد الفكرة ذية والتعترب من مهامه الرمس ومسرية من طرف قائد، ال
  .يف السلم  اهليكلي

  واليت الإمكانياتلك جيب توفري ذجل أ ن وم، يف التطوريبدأ اإلبداع تنتهي حينما األوىلاملرحلة  -  
  .ميكن استعماهلا يف السري الغري رمسي

  :املؤسسة يطور حمليا مع استمرار سري اإلبداعرحلة الثانية يف امل -2
 والتنظيمية اإلستراتيجية حىت ولو مل تتطابق مع النظرة أوال أصدراتطور الفكرة يف املنطقة اليت  -   

  .للمؤسسة
  . لتطويرهاوأفراده املرحلة تتطلب موارد مالية ذاإلبداع يف هسريورة  -   
  . مراقبة منفصلة عن نظام املراقبة العامة يف املؤسسةاعاإلبدبداية مراقبة  -   
  .لإلبداعتصاالت بني خمتلف الوظائف لبداية تكوين ائي إ -   
 مراقبته ة، بداي والتنظيميةاإلستراتيجية أبعادها يف وكذلك  يف السري العادي للمؤسسةاإلبداعيدخل  -3

  . النهائياجاإلنتيف النظام العام للمراقبة يف املؤسسة وبداية 
  

 جتمع على أن اإلبداع يبدأ من حلظة وجود فكرة إبداعية جديدة ناجتة من مصادر ةه السريورذه كل 
ه ذنتقال هإتصال الرمسي وغري الرمسي بني املستويات اهلرمية بإليساهم اهليكل املرن يف السماح با، خمتلفة
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لفكرة يتطلب تطوير هلا وفقا لألهداف توفر ا ،ين ميلكواذاألفكار اليت تتطلب حتفيز لألفراد ال
   . ائيإبداعي منتوج إىلاإلستراتيجية واإلمكانيات اليت تتوفر عليها املؤسسة لترمجتها 
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  لـفصـ الخـالصة

  
و  ألديها،  املتوفرةاالتكنولوجي  نسيب يف املؤسسة خيص منتوجاا،أوري جدري ي تغإدخال هو اإلبداع   

     .املؤسسة وتقوية ميزا التنافسية ري يف احلفاظ على استمراريةي التغذايساهم ه ريها،يتنظيمها وطريقة تس
البعض تتطلب تنسيق بني كل وظائف املؤسسة وختصيص  عملية معقدة ومتداخلة فيما بعضها اإلبداع   

حيث ميكن اللجوء  طويره داخليا، اعتمدت املؤسسة على تذاإ فيها اإلبداعيكل مواردها لتفعيل النشاط 
ثل طرق اقتناء ومت، )اقتناء رخص عقود التعاون،  اخلارجي،ومالن (إبداعات لتكريس أخرى طرق إىل

    . السليب على استقاللية املؤسسةتأثريه رغم أمههاالرخص من 
الفرص املتاحة  استغالهلإل،  مستمرة داخليا ويف بيئتهايقظة يتطلب من املؤسسة لإلبداعر الداخلي يالتطو
 األفكار اجلديدة تأيت تلقائيا من الكفاءات بعضرغم أن ، لإلبداع جديد تكون منطلقا أفكارمجع و

    .الفردية واليت جيب البحث عنها وحتفيزها
 إىلفكار مبناقشتها وحتليلها ه األذ لتطوير هإبداعية من تبين مشروع متكن املؤسس اجلديدة األفكارتوفر   
 أوإنتاج  طريقة أو، حمسنةأو  سلع وخدمات جديدة إىل ترمجتها وأخريا، عطائها طابع ماديوإتها جذمن

وتنظيمية متثل طاقات إستراتيجية ، مالية تكنولوجية،، ا املشروع عوامل بشريةذتتداخل يف بناء ه، تنظيم
 إىلكنها اللجوء مي مع ما تتوفر عليه املؤسسة واليت اإلبداع مالئمة  أومتهامالئ واليت جيب املؤسسة

 لعدم قدرا حتمل النتائج ،األوىل يف مراحله اإلبداع تسويق أومصادر خارجية لتدعيم مشروعها 
  .  النامجة عنهخطارواأل
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 مـدخـل

 
      أضحت املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعىن بأمهية متزايدة يف مجيع الدول حىت الدول الصناعية 

وتشغيلها لعدد  .قتصادي من أهم األسبابإلتظهر مسامهتها يف النمو ا. الكربى منها ألسباب متعددة
 من ةباملائ95أكثر من ف، وذلك لعددها املتزايد من سنة ألخرى .هتمامإلأكرب من العمال مركز ا

 60قتصادي هي مؤسسات صغرية ومتوسطة تشغل من إلاملؤسسات يف منطقة منظمة التعاون والتطوير ا
 .                                                            1 من اليد العاملة الناشطة يف أغلب الدولة باملائ70إىل 
الكبرية تبدع  أي أن املؤسسات  السائدة فيما خيص اإلبداع أنه مرتبط حبجم املؤسسة طرديا،والفكرة    

لكن الواقع غري شرة حىت عند األمم املتقدمة نت مهذه الفكرة ، الصغرية واملتوسطةتأكثر من املؤسسا
يات املتحدة  من جمموع اإلبداعات يف الوالة باملائ50ذلك، فهذه املؤسسات الصغرية واملتوسطة تنتج 

 اململكة املتحدة تفوقت على املؤسسات  اخلدمات يفويف قطاع ،1997األمريكية يف دراسة سنة 
بل أكثر من ذلك تؤثر هذه املؤسسات على بنية السوق وترشيده، ولعل خصائص هذه  ،2الكبرية

النظر إىل  ب،املؤسسات ما جعل النظرة تتجه حنو قدرة أكرب للمؤسسات الكبرية يف حتقيق اإلبداع
 ولكن رغم أا تبدع إال أن سريورة اإلبداع فيها أكثر تعقيدا من تعقيدات هذه األخرية اليت ،ااإمكاني

  .                           ستمراريتها جنبا إىل جنب معهاإال يفهم حتدياا لنفوذ املؤسسات الكبرية والعمالقة و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
1 : OCDE. « Perspectives de l’OCDE sur les PME », édition OCDE .2000. p : 07  
2 : OCDE. «Perspectives de l’OCDE sur les PME », édition OCDE. 2002. p-p : 10-11   
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                                                              :واملتوسطةات الصغرية قدمي املؤسست: املبحث األول
 يف التكوينات وغريها، أصبح ، حىت املتخصصة منهاتااليف  إختالفها، ىوسائل اإلعالم عل يف   
لكالم عن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تسمية بإبعاد عاملية، جتمع حقائق خمتلفة بنظرة لتقاء أو اإلا

فماذا نقصد . لوقت اه الظاهرة الواضحة واملعقدة يف نفسذاول تشخيص وتفسري هحتمتشاة، يف الغالب 
                 .لتفاتةإله اذ به يف ه اإلملاملما سنحاو هي خصائصها وبعض اجلوانب األخرى احمليطة ا  ما،ا؟

ة  إشكالية تعريف املؤسسة الصغرية واملتوسط: الصغرية واملتوسطةمفهوم املؤسسات :املطلب األول
 السلطات العمومية يف البحث ت وعرب كل الدول، من الباحثني إىلأسالت حربا كثريا يف مجيع الدراسا

 لكنها باءت دون الوصول إىل. توسطةعن تقدمي تعريف شامل وكامل وموحد ملؤسسات الصغرية وامل
                                                            .لك ذ

   :1لبعدين وفقا تتمايز واملتوسطة الصغرية املؤسسات حول قدمت اليت ريفالتعا هذه جممل
  . النوعية املعايري -  
   الكمية املعايري -  

 من عديدا تأخذ التحليلية، أو السوسولوجية النظرية، املعايري كذلك تسمى واليت النوعية للمعايري بالنسبة

 املستخدمة، التقنية أو النشاط فرع معيار أو .القانوين اركاملعي نفسها باملؤسسة األمر قتعل سواء تالفروقا

 البشري العامل مبعىن (فيها ملاالع طبيعة حسب املؤسسات تصنف كأن.تعقيدا أكثر حدود إىل ويتعدى

 لكل وبالتايل اإلدارة، يف املشروع صاحب مشاركة طرق أو السوق وحجم التنظيمي اهليكل ). ا املتعلق

 الصغرية املؤسسات تعريف أخرى دراسة ويف .اآلخر عن مشروع كل ا خيتص نوعية ميزة املعايري هذه

  : 2على يتوقف النوعية املعايري أساس على واملتوسطة
   شخصية بطريقة مالكها طرف من املؤسسة تسيري -
  .أسواقها وصنف النشاط حجم تصور -
  .املؤسسة استقاللية -

  :3ومنها عليها يعتمد أخرى معايري املعايري هذه كل إىل إضافة
  . ختصصا أقل اإلدارة يف البشرية املوارد -

                                                 
1 : ROBERT Wetterwulghe. «La PME une entreprise humaine », édition Deboeck université.BELGIQUE.1998. p : 
14. 
2 : Ibid. p : 16 
3 : Ibid. p : 17-18 



ة والمتوسطةاإلبداع في المؤسسات الصغير  
 

 39

 .املالكون أو املوردون ،الزبائن، التنفيذيني والعمال السلطة بني حمدودة اتصاالت -
  . ستثمارإلصعوبة احلصول على قروض ألجل ا -
 ةريني املشروعات الكبأما فيما خيص املعايري الكمية اليت تعترب أكثر املعايري استعماال للتفرقة ب   

 لكنها غري كافية ،يةنوالنواتج الس ،لواملؤسسات الصغرية واملتوسطة تعتمد على عدد العمال، رأس املا
  .                                  لوحدها للتفرقة بني خمتلف املؤسسات

 الكمية ومنها تعريف الواليات   ولذا جاء تركيزنا على التعاريف اليت جتمع بني املعايري النوعية واملعايري
 عامل، وتعريف اإلحتاد 500 بالتحديد ستقالليةإلااملتحدة األمريكية واليت تعتمد على عدد العمال و

  .ستقاللية إل األعمال وارقم ،األورويب بني عدد العمال
، ةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة مؤسسات مستقل:"عتربت يت والOCDEوحسب التعريف الذي قدمته   
 حيث عدد العمال فيها حمدود، وهذا العدد خيتلف بني الدول،، )فروع(ي غري تابعة ملؤسسات أخرى أ

 عامل على 200لكن يف بعض الدول حيددونه ب ، عامل مثل اإلحتاد األورويب 250 والغالية منها أقل من
 ،عمال 5عض الدول  ويف ب10 واملصغرة على األكثر50املؤسسات الصغرية منها تشغل أقل من  ،األكثر

 مت تبين رقم 2005 جانفي 1بداية منو. 1" مليون أورو يف اإلحتاد األورويب 40وبرقم أعمال ال يتجاوز 
                                                       :أعمال جديدة وفقا للجدول التايل

  يحتاد األوربإلتصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وفقا ل:04اجلدول                      
قيمة األصول امليزانية 

  أورومليون
رقم األعمال السنوي   العمالة املوظفة 

 )   عامل(
 املعايري

 املؤسسة    

 املؤسسة املصغرة   عمال 10من أقل   مليون 10     2أقل من 

 املؤسسة الصغرية  عامل49-10 50أقل من  10أقل من 

 املؤسسة املتوسطة عامل250-50 250أقل من   م 43أقل من 

SOURCE : OCDE. « perspectives de l’OCDE sur les PME et l’entrepreneuriat ».édition OCDE.2005. p : 
17 

 ها جيب أن تتعدستقالليةإ باملائة ك25 الكمية، التعريف اجلديد حيدد نسبة ضافة إىل هذه املعايريإ  
املؤسسات الصغرية املتوسطة املستقلة، املؤسسات املشتركة واملؤسسة  :دد أنواعها بكشرط أساسي وحي

                                                                    2املرتبطة
                                                 
1 : OCDE. « Perspectives de l’OCDE sur les PME », 2000. Op-cit.  p : 07 
2 : OCDE. « Perspectives de l’OCDE sur les PME et l’entrepreneuriat ».op-cit. p : 17 
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ر باملعايري األوروبية رمسيا يف جتربة مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القانون وقد أخذت اجلزائ    
حيث ، 2001ديسمرب  12املؤرخ يف  ،املتوسطة يف املادة الرابعةالتوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية و

 لى أا وكان بذلك تعريفها ع،ستقالليةإلاحلصيلة السنوية وا ،، رقم األعمالمجعت بني عدد العمال
 مليار دج 2يتعدى رقم أعماهلا  عامل وال250مؤسسات إنتاج سلع أو خدمات ، تشغل من عامل إىل 

 .باملائة 25 نسبة ال تتعدىبستقاللية إلوي معايري ا مليون دج وحت500وحصيلتها السنوية ال تتعدى 

:                   ه اجلدول التايلو قد ميز املشرع اجلزائري مابني املؤسسات الصغرية واملتوسطة مثلما يوضح   
  .يتصنيف املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف القانون اجلزائر :)05(اجلدول

 احلصيلة السنوية  
 دج.م 

رقم األعمال السنوي   العمالة املوظفة 
 )   عامل(

  
املؤسسة     املعايري

 املؤسسة املصغرة   09-01  20أقل من     10أقل من 
 املؤسسة الصغرية  عامل49-10 200ال يتعدى  100ال يتعدى 

 املؤسسة املتوسطة عامل50-250 2000 -200   100-500

تضمن القانون التوجيهي امل.2001-12-12 املؤرخ يف18-1القانون رقم.2001-12-15. 77العدد.اجلريدة الرمسية:املصدر
  .PMEلترقية 

املؤسسات احلرفية،  :وتوجد أنواع كثرية هلذه املؤسسات الصغرية واملتوسطة على سبيل املثال    
  . كمؤسسات باطنية وغريهاةستهالكيإلالصناعات التقليدية، ا

  :واملتوسطةخصائص وأمهية املؤسسات الصغرية  :املطلب الثاين
ملتوسطة من اخلصائص ما يؤهلها لتحقيق األهداف املرجوة، وهي امليزات واغرية حتمل املؤسسات الص    

هي هذه اخلصائص؟وما هي  فما .هتمام ا على مجيع املستويات وبأبعاد دولية تزايد اإلاليت أدت إىل
  أمهية هذه املؤسسات؟

تساهم يف تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة خبصائص عن املؤسسات الكبرية، :اخلصائص -*
  :1استمراريتها من جهة، وكحاجز من ناحية أخرى على اختالف هذه اخلصائص ومنها

  .نظام تسيري بسيط وإمكانيات مستعملة حمدودة -
  .  اهليكلة عادة وظيفية املستويات وبسيطة وأقل رمسية يف العالقات بينها-
  .تهاوتسامهيإضافة إىل مركزيتها  ، اختاذ القرارات بسرعة وسهولة-

                                                 
1 : MICHEL Marchesnay. « Petite entreprise et entrepreneur », Encyclopédie de gestion. 2ième  éditions Economica. 
1998.   p : 2209 
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  .الدور الفعال للمالك املسري يف املؤسسات الصغرية جدا -
  . تنوعا وأكثر تركيزا على نشاطات حمددةل النشاطات فيها أق-
  .العالقات أقل بريوقراطية  -
  :1 أخرى تلخص فيما يليصإضافة إىل هذه اخلصائص، خصائ 
   . صغر حجم رأس ماهلا مقارنة باملؤسسات الكربى-
   العاملة مبا أا ال تتطلب عددا كبريا من الكفاءات العالية املستوى  اخنفاض تكلفة اليد-
غري أنه خيلق مشكلة عدم  ،ين حجم اإلنتاج، األمر الذي يقلل من تكاليف وأعباء التخزا اخنفاض-
  .ستفادة من وفورات اإلنتاج بأحجام كبريةإلا

  . سهولة اإلعالم وسهولة انتقال املعلومات-
  .لتغريات اليت حتدث يف السوق لقدرا على رد الفعلستجابة لإل سرعة ا-
  .املعرفة العامة للسوق حملدوديته يف غالب األحيان -
 يسمح باإلشراف املباشر يف التنسيق بينهم من طرف ااملنهج الشخصي يف التعامل مع العاملني ا، مم -

             .                        تصاالت املباشرةإلوتوجيه ا ،صاحب مؤسسة
 إىل الطابع ة املؤسسات هلا القدرة على التكيف مع ظروف العمل املتغرية، إضافهفهذ ،مرونة اإلدارة -

  .غري الرمسي يف التعامل مع العمالء والعاملني
  .نتشار اجلغرايف نظرا حلجمها احملدود حمدودية اإل-
 يف املؤسسات الكبرية اليت تكثر فيها العكسري وتبين سياسات جديدة على يأكثر قدرة على تقبل التغ -

  .انسبي  القرار أطولختاذارمسية العالقات وتدرجها مما جيعل  ،مراكز اختاذ القرار
- ستثماراتوض لإلندرة يف املوارد خاصة املالية منها وصعوبة احلصول على القر.   
. ملتوسطة يشكل ظاهرة الفتة للنظر باملؤسسات الصغرية واهتمام  العامليإللقد أصبح  تزايد ا :أمهيتها -*

عداد هذه املؤسسات يف مجيع والواسع يف أالنمو الكثيف  هو هتمام وانعكاساته،إلبرز مالمح هذا امن أ
حيث أدركت تلك الدول أمهيتها وقدرا على حتقيق عوائد اقتصادية جمدية وحتويلها إىل  دول العامل،

وألا تقوم بالدور األساسي واحملرك ، يف حركة اإلنتاجمن خالل اخنراطها  قوى عمل حقيقية ومنتجة
ستخدام األمثل للموارد احمللية كما هلا دور ملحوظ يف زيادة الناتج إل وتساهم يف ا.للتنمية والتشغيل 

                                                 
 الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة .-2-اشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل مقررات بازل. بلعزوز بن علي:  1

 .486:ص.جامعة الشلف  .2006فريل أ 18-17.والمتوسطة في الدول العربية 
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ؤسسات الكبرية  دورها يف التكامل مع املبتكار عالوة علىإلات كّّّّّذلك التجديد وااحمللي اخلام والصادر
  .  1جتماعي احلايل إلقتصادي والسياسي واإل التحوالت اليت يشهدها احمليط اخاصة يف ظل

 ن عددأ ناجحة يف هذا اال جند حتاد األوريب الذي يتمتع بتجربة سبيل املثال اإلىفإذا الحظنا عل   
 من %66 تشغل ،)عامل 250 من قلأ( مؤسسة مليون 23,25 يعادل ها الصغرية واملتوسطة فيتملؤسساا
زها قتصادية وإرساء ركائإلق التنمية ايد العاملة الشغيلة وبذلك تعترب األداة األكثر جناعة يف حتقيال

  .2واستيعاب نسبة كبرية من اليد العاملة مبستوياا املختلفة
 تبحث يف تبين ، أمهية متقامسة بني مجيع الدول،ه املؤسسات املتعددةذ نابعة من خصائص هاألمهية هذه   

 ويف النقاط التالية الركائز اليت زادت من ،ائل لتطويرها ولتجاوز عقباا املتعددة خاصة املاليةطرق ووس
   :3أمهيتها

 ،ا تعتمد على تكثيف العمل أل،رنة مبا حتتاجه املؤسسات الكربى استثمارات منخفضة مقا حتتاج إىل-
منخفضة نسبيا مقارنة منها يف وبتكلفة  ،س املؤسسات الكربى اليت تعتمد على تكثيف رأس املالعك

 من ذه الوضعية مع البلدان اليت تعاينكما تتالءم ه،  ميزانيات الدول النامية مما خيفف العبء علىالكبرية
  .قلة املوارد املالية 

 حيث هلم دورا فعاال ومؤثرا يف خلق التوازن ،تتيح الفرص جلميع شرائح اتمع وجلميع املناطق -
  .ادي قتصإلجتماعي واإلا

 ،ساهم بذلك يف تقليل الفوارقت )املدن واملناطق الريفية ( وزيع جغرايف يشمل مجيع املناطق  ت-
  . من الرتوح الريفي وحتقيق التنمية املتوازنة يف اتمعضالتخفي

تساهم يف حتقيق التكامل مع املؤسسات الكربى ، حيث ميكن أن تقوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -
  .تياجات ومستلزمات املؤسسات الكربى من املوارد األولية وبالتايل مصدر لتغذيتها بإنتاج اح

تساهم يف اإلنتاج  كما فرنسا، يف%27 يف اليابان و% 30 ، يف ايطاليا%47  تساهم يف الصادرات ب- 
  .4يف اليابان % 56 بفرنسا و,61%8  ،ركاالدامنب %56 ،7.  بكندا % 57 الداخلي اخلام ب

  
  

                                                 
1 : OCDE. « Perspectives de l’OCDE sur les PME 2000 ». Op-cit. Page : 75 
2 : OCDE. « Perspectives de l’OCDE sur les PME et l’entreprenariat » .op-cit. Page : 10. 

الملتقى الدولي حول متطلبات  . "لةالدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في القضاء على البطا."معوشي بوعالم. بن طلحة صليحة:  3  
   355:ص.مرجع سبق ذآره. تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

4 : OCDE. « Perspectives de l’OCDE sur les PME .2002 » .op-cit .statistiques par pays.  
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  : دورة حياة املؤسسة الصغرية واملتوسطة: الثالثاملطلب
من املتداول وصف سريورة منو  1983♣ سنة" Churchill et Lewis" لقد أصبح منذ صدور مقالة   

 التوسع - النجاح -ستمراريةإل البقاء وا-لتكوين ا: املؤسسة الصغرية واملتوسطة يف مخس مراحل
 .1بنجاح الدورة اوزتجت ما إذا  مؤسسة كبرية،والنضج لتصل إىل

 املؤسسة صاحب من تتطلب ،ىاألقص مستواه يف يكون اخلطر وير،التط من املرحلة هذه يف :التكوين -*

   صعبي عامة بصفة اخلارجي القرض إىل واللجوء لصاحبها ملك البرأمس غالبا النشأة متويل ،ليةعا يقظة

  . 2ةاملرحل هذه يف حتقيقه
 الطاقات كل تقدمي منه ويتطلب ،املرحلة هذه يف النشاطات كل عن لاملسؤو املؤسسة صاحب يبقي   

يف بداية نشاط  ستراتيجي الوحيدإل وهو اهلدف ا،احلياة ىعل املؤسسة إلبقاء األساسية والوسائل
  .املؤسسة،ويتحقق ذلك بإجياد زبائن للخدمات أو السلع اليت تقدمها 

  .ستمرارإل الثاين وهي احلفاظ عل البقاء واىاملستو هذه املرحلة تصل إىلاملؤسسات اليت تتجاوز    
 هذه املرحلة يعين النجاح التجاري، والوضعية تتحسن تدرجييا وصول املؤسسة إىل :رستمراإلالبقاء وا -*
كرب تضمن هلا تغطية  تكاليف املرحلة السالفة من أ لكن األهم هو البحث عن سيولة مالية ،)ماليا خاصة(

 ، التنظيم يبقىاحلوادث غري املنتظرة من جهة أخرىدال اآللة اإلنتاجية ملواجهة جهة، إصالح أو استب
 بوجود مدير جتاري يف ، املصدر األساسي موع القرارات اإلستراتيجية للمؤسسةىبسيط، املالك يبق

ميكننا التكلم عن نظام معلومات أو التخطيط الرمسي ولكن كل  الوغلب احلاالت، عدد عمال مستقر أ
هذه املرحلة مصريية ملستقبل املؤسسة، وتبقي معظم املؤسسات  ،جلهود موجهة حنو حتقيق تدفقات نقديةا

 من نقص يف املوارد املالية، إىل ضعف كيفي لتأمني النمو املستقبلي ،حبيسة ثالثة مشاكل أساسية
  .3ىل وضعية املالك غري املوجه إىل النموإللمؤسسة و

 احلايل ع املوقالك يف هذه املرحلة هو احلفاظ علىالذي جيب أن يتخذه املالقرار  :4مرحلة النجاح -*
فيقوم جبمع املوارد املالية  ).توسع يف حصة السوق(كرب من املكتسب أ توسع أي أو ةالذي يتميز مبردودي
   والتحدي الذي يواجهه احلفاظ ،) عن النمونه يبحثأيصبح املالك مقاوال مبا  (يخاصة للنمو املستقبل

                                                 
♣ : The five stage of small business growth.  
1 : CHARLES van Wymeersch. « La croissance des PME Wallonie ». Centre for research in finance and management. 
Octobre 2000.page 29. Disponible sur :            www.uwe.de           (le 16/05/2006) 
2 : JEAN Lachman. « Financement de l’innovation dans les PME ». Op-cit. p-p : 18-19. 
3 : CHARLES van Wymeersch. Op-cit. p : 30 
4 : Ibid .p-p : 31-32.  

http://www.uwe.de/
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ستراتيجي من شروط إجناح هذه املرحلة واليت متثل إلنظام املعلومات والتخطيط ا . املؤسسةةمردودي
   .إلستراتيجية النمو النهائيةاحماولة أولية للتوسع قبل حتديد 

اليت  مني حتقيق منو سريع واملشاكلأالبحث عن طريقة واملوارد املالية األساسية لت :مرحلة التوسع -*
                                                                             :منة ناجتة أساسا تواجه املؤسس

 املؤسسة جل حتسني فعاليةأ تفويض عدد من املسؤوليات لعماله من املالك حباجة إىل :التفويض -
  .تتطلب متابعة ومراقبة مستمرة اليت تتعقد نشاطاا و

 التوسع، يف غالب األحيان يصعب حتصيلها التنظيم يف ةئلة تتطلبها مرحل طاقات مالية ها: السيولة-
 مركزي، يقسم بني الوظائف وغالبا بني املبيعات واإلنتاج املسري يف وضعية هذه املرحلة غري

بتعاد إلصاحب املؤسسة يبدأ يف ا.إستراتيجية جيب عليه تسيري مؤسسة تنمو ومعقدة يف نفس الوقت
   .ى  أخرع يف مشاريعن تسيريها للتفكري

  : هذه املرحلة تواجه حتديني  املؤسسات اليت تصل إىل:مرحلة النضج -*
  . متتني ومراقبة دخول األموال احملققة من منو املؤسسة -
  . بعض خصائص املؤسسة الصغرية مثل املرونة للتغريات وروح املؤسسة  قدرة احلفاظ على-

تكنولوجيا يف التسيري من ال ، بالغةأخذ أمهيةتجم النشاطات حيف منو املؤسسات الصغرية واملتوسطة،   
  .جيابيةإلوفصل بني امللكية والتسيري من العوامل ا ) (TICاألساسيات لتفادي البريوقراطية

  سسة الصغرية واملتوسطةؤدورة حياة امل :)06 (اجلدول األيت وميكن تلخيص ما سبق ذكره من 
  

  :1املرحلة  
  التكوين

  :2املرحاة
قاء الب

  واالستمرار

 :3املرحلة
النجاح 
  والسكون

  :4املرحلة
 النجاح والنمو

  :5املرحلة
  التوسع

  :6املرحلة
  النضج

إشراف حتت   إشراف مباشر  التسيري
  مراقبة

  تقسيمي  وظيفي  وظيفي
divisionnel

  فرقي وخطي
Staff and 

line 
  يتعقد مبرور الوقت  التنظيم

مدى األنظمة 
  الرمسية

عري أو قليل 
  دالوجو

  جد متطورة  متطورة  يف تطور  مبدئية  احلد األدىن

اإلستراتيجية 
  األساسية

تأمني ثبات   تقوية الدوام  الدوام
  الرحبية

تلقي املوارد من 
  اجل النمو

تعظيم مردودية   النمو
  ستثماراتإلا

Source : ibid. page : 33 
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وبالتنسيق مع  )منو ذايت(الشخصية تبين املؤسسة منوها وفقا موعة من الطرق تتمايز بني طاقاا تو  
  .)شبكة مؤسسات  (ىمؤسسات أخر
لقد أسهمت التغريات اليت  : التحديات اليت تواجهها املؤسسات الصغرية واملتوسطة :املطلب الرابع

قتصادية إل اىقتصادية يف السنوات األخرية يف إعادة تشكيل معادلة القوإلمست  األنظمة واألدوات ا
 حدوث تعديالت إىل ىدتصال واملنافسة أإلتكنولوجيا واشهده العامل من تغريات يف الفما ي. العاملية

خاصة الصغرية واملتوسطة منها واليت أصبح لزاما عليها التكيف مع  ، توجهات املؤسساتىلجذرية ع
  :1ستمرارية وحتديد قدرا التنافسية، وتشمل هذه التحدياتإلجل البقاء واأحتديات القرن اجلديد من 

نتقال إلتصال واإلساهم التطور التكنولوجي السريع يف تسهيل عملية ا:  التطور التكنولوجي السريع-
 جتاوز احلدود إىل سواء التجارية أو املالية، ،قتصادية الدوليةإلبني الدول وسرعة يف أداء املعامالت ا

 تقريب أمناط إىل ،ية العاملالصفةالسياسية للدول واتساع األسواق بصورة جعلت املنتجات تأخذ 
هتمام إل التقدم التكنولوجي باملؤسسات اأدىكما . املختلفة الثقافات ستهالك يف العامل بني الشعوبإلا

 يف جودة املنتجات ورفع إنتاجية ، العاليةا التكنولوجيعلىبتنمية ونشر األساليب اإلنتاجية اليت تعتمد 
 وهو حتدي ،ا التنافسية اليت تتمتع ا مقارنة باملنافسنيمما حيسن ويدعم املزاي ،األداء داخل املؤسسات

لكنها تواجه مشكلة اإلمكانيات املالية .للمؤسسات الصغرية واملتوسطة واليت تبحث يف احلصول عليها
  .والكفاءات العالية للتجاوب معها

تصاالت احململة إل واتاقتصادي العاملي اجلديد بثورة علمية يف املعلومإل يتميز النظام ا:ثورة املعلومات_ 
قتصادي اجلديد حبيث تلعب إل املادي يف النظام ااألساس املعلومات متثل وعليه أصبحت ثورة باملعرفة،

فالبحث عن املعلومة حاليا أصبح من مصادر  .أجزاءهدورا حموريا يف تشكيله وحمرك التغيري يف مجيع 
  .حتليلهامتعددة لكنها موجودة، الصعوبة يف 

تصاالت إىل طي إلا اجلديدة للمعلومات وا التقدم يف جماالت التكنولوجيلقد أدى: تصالإلاعاملية  -
 وأصبحت الشركات ،ما جعل العامل قرية صغرية تالشت فيها املسافات جغرافيا وحضارياو املسافات

جنده  فاملنتج الذي يظهر يف دولة ما ،)سوق موحدة( واملؤسسات تعمل يف بيئة عاملية شديدة التنافس 
ة أو  من خالل الفضائيات واألقمار الصناعي منتوجاتهويف نفس اللحظة يطرح يف مجيع أسواق العامل سواء

                                                 
 الصغيرة الملتقي الدولي حول متطلبات ترقية المؤسسات. في الدول العربية الصغيرة والمتوسطة  التحديات التي تواجه المؤسس. برودي نعيمة :1

  .119-117:ص-ص. سبق ذآرهمرجع.  والمتوسطة
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 املؤسسات الصغرية واملتوسطة التالؤم مع هذه التغريات والتماشي معها  فعلى،نترنتإلمن خالل شبكة ا
  .خاصة مبا إن أسواقها حمدودة يف غالب األحيان

 توسيع دائرة التجارة الدولية خاصة الصناعية منها لتشجع إىلت دول العامل سع: عاملية التجارة -
 خلق وصنع واليت دف إىل، كية العامة للتجارة والتعريفة اجلمرتفاقيةإلأسواقها كسبب أويل من خالل ا

تعظيم الدخل القومي ورفع مستويات  ،قتصادية يف ختصيص املواردإل ا الكفاءةعلىتنافس دويل يعتمد 
حتدي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وهذا . ملعيشة من خالل زيادة معدالت منو الدخل احلقيقيا

 فكيف ميكنها منافسة هذه .واحدةلتسويق منتجاا مقارنة باملنتجات الدولية واليت تلتقي يف سوق 
  املنتوج

يري تجات، تتمثل يف معا ظهور معايري دولية للمنإىلترتب عن ازدياد املنافسة وحدا :  عاملية اجلودة-
 تعرب عن ISOأصبحت تقدم كشهادات للمنتجات مثل .  املنتوجاتجل الرفع من مستوىأاجلودة من 

ه املنتوجات ومنافسة املنتوجات املوجودة يف السوق املستهدف للمقاييس العاملية اليت ذإمكانيات تقدير ه
ض الشروط اجلمع بينها يف املؤسسات  نوعية جديدة للمنتجات، إدارة املؤسسة وبع، تتطلبمتيزها

  . هذه الشهادات يدخلها يف حلقة صعبة جيب التعامل معها ىالصغرية واملتوسطة أو احلصول عل
 إذ أصبح ,خطر التحديات الذي تواجهه املؤسساتألقدا أصبح التلوث من  :عاملية احلد من التلوث -

ات خاصة حلماية البيئة من املخلفات اإلنتاجية عليها لزاما ترشيد استخدامها للموارد ووضع استراتيجي
واستخدام املوارد غري الضارة بصحة األفراد، وكذا احلد من استعمال املركزات، األلوان الصناعية إضافة 
إىل إعادة استخدام املنتجات واملخلفات يف اإلنتاج والذي يعترب مكلفا جدا يف غالب األحيان  ال ميكن 

  .توسطة حتمل  ذلكللمؤسسات الصغرية وامل
قتصادي الكلي وما إل  متثل هذه التحديات جمموع التحديات املوجودة يف بيئة املؤسسة ويف احمليط ا

         :1 تتعلق خبصوصيات هذه املؤسسات الصغرية واملتوسطة منهاحتديات أخرى، ةتفاقيات العامليإلتفرضه ا
نشاطها الذي يكون حمدود وذه العوامل وظهور جم املؤسسة وقدراا على حيؤثر : النشاط احملدود -
رص استثمارية يعود دون استغالهلا يعترب من التحديات اليت تواجهها املؤسسة الصغرية واملتوسطة ف

  .وبالتايل نبحث عن احلجم بالنمو املستمر
ا ي املستوى فكرومنها صعوبة احلصول على املهارات العمالية العالية: التحديات اخلاصة باملوارد البشرية -

 للعمالة نتيجة اخنفاض الرواتب عايلومعدل دوران . كبرية هلااللإلغراءات اليت تقدمها املشروعات 
                                                 

76-75: ص-ص.نفس المرجع السابق.  المشروعات الصغيرة، ماهيتها والتحديات الذاتية فيها.  حسين محمد سمحان،محمود حسين الوادي: 1  
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إضافة إىل اخنفاض   توفري ظروف عمل مناسبة،معد واألجور مقارنة مع املؤسسات الكبرية غالبا، أو
  .ؤسسات الصغرية واملتوسطةإنتاجية العامل لضعف التحفيزات الناجتة من حمدودية إمكانيات امل

 تدفق املواد األولية لعدم القدرة على مومنها عدم كفاية أو عدم انتظا: التحديات اخلاصة باملواد األولية -
منافسة املؤسسات الكبرية يف حصول عليها خصوصا للمواد األولية اليت يوجد طلب عليها والعرض منها 

  .اليت تطلبها املؤسسة الصغرية واملتوسطةدودة رتفاع أسعارها نظرا للكميات احملإو حمدود
ستثمارات إلكرب التحديات خاصة يف احلصول على القروض لتمويل اأواليت تعترب من : التحديات املالية -

  .وذلك للمخاطر اليت حتيط ا وعدم القدرة على توفري ضمانات كافية
  الذيملتعلقة بالعمال والقانون األساسيخاصة منها ا : والقواننيتالتحديات اليت تفرضها التشريعا -

  .حيكمها
  

ستفادة إل اإلحاطة بالبيئة اليت تنشط فيها ل، يف ظل هذه التحديات على املؤسسات الصغرية واملتوسطة   
  .من بعض الفرص املتاحة، ومراقبة كل التغريات اليت حتدث فيها

                                : ملتوسطة الصغرية وا يف املؤسساتيةعوامل اإلبداعال: املبحث الثاين
بداع فيما يتميز عن املؤسسات إلا املؤسسات الصغرية واملتوسطة جعلت ااخلصائص اليت تتميز   

 ان سوىمكانيات ما كإلهذا النقص يف ا ،الكبرية واليت تتمتع بكل القدرات الكافية لتدعيم االبداع
هدافها وتتحدي أحتقق بواسطة يف البحث عن ابداعات ) املؤسسات الصغرية واملتوسطة(حافزا هلا 
  . املؤسسات الكبريةبفضلها

اشكالية العالقة املوجودة بني ) شامبيتر( طرح 1942منذ : داعحجم املؤسسة واإلب :املطلب األول 
تتكون من  ن نظريته جاءت يف فترة تارخية متيزت ببيئة تنافسيةأ  منرغمبالبداع وحجم املؤسسة، إلا

 يصبحا بعد ظاهرة مل يف السوق رحتكاإلالقلة وار احتكا، د كبري من املؤسسات الصغرية واملتوسطةعد
كرب من املؤسسات أحتكار مثال املؤسسات الكبرية هلا قدرة إلففي حالة ا .مهمة ، اصبحت فيما بعد 

  . 1نتاج ابداعاتإلالصغرية واملتوسطة 

                                                 
1 : DIANE Gabrielle Tremblay. « Comment la théorie économique rend-t-elle compte de l’innovation dans les 
entreprises ». octobre 2003 .p :11 
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فرضية  ي كان له نصيب كبري يف البحوث العلمية الثباتبداعإلالعالقة بني حجم املؤسسة والنشاط ا  
بداع تتزايد بتزايد حجم املؤسسة وانتقادها بالتمييز بني املؤسسات الصغرية إلن شدة وقوة اأب) شامبيتر(

  .بداعاتإل ا ونوعيةييز يشمل كمية، متوالكبرية
داعات تتعلق باملوارد والكفاءات بإلن فكرة جناح اأ ىيف الدراسات الكالسيكية حول املنافسة نتفق عل   

  .املستخدمة لذلك 
مما جيعل املؤسسات الكبرية تكتسب ميزة مقارنة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة لتمكنها من موارد   

  كرب للدفاع عن وضعيتها وحتقيق ابداعات، من موارد بشرية، تكنولوجية ومالية منها، خاصةأوكفاءات 
   :1نأاملؤسسة مبا  حجم  زادكثر فعالية كلماأن االبداع أرة فكمعطيات كثرية قدمت ملساندة 

بداع غالبا تنجم عنه تكاليف ثابتة ال ميكن تغطيتها اال اذا توفرت املوارد املالية بنسبة عالية إل مشروع ا-
  .لك من خصوصيات املؤسسات الكبرية ناجتة عن املبيعات املرتفعة وذ

 ابداعات غري منتظرة إلبداعية اىلاستغالل وترمجة الفرص ا ىكثر قدرة علأ املؤسسات الكبرية -
  ........).النجاح الفجائي، الفشل الفجائي(،
  . متويل خارجي ملشاريعها الكبرية جتد سهولة يف العثور على املؤسسات-
خطارالنامجة ألستثمار يف مشاريع متعددة يف نفس الوقت، بذلك ختفيض اإلاملؤسسات الكبرية ميكنها ا -
  .ستثمارات إلبداعات جراء تغطيتها بنتائج اإلن اع
رباح أل اك ميكنها متويل البحوث بالنظر إىل حصة سوق املؤسسة ذات احلجم الكبري مرتفعة، بذل-

  .احملققة من جراء ذلك
بداع إلبداعات وبذلك تبحث عن اإلالزم للداء األ املؤسسات املتفوقة يف السوق جتد سهولة يف معرفة ا-
  .واملتوسطة ثر من املؤسسات الصغريةكأكثر فأ

 ؤسسات الصغرية واملتوسطة يف املؤسسات الكبرية مقارنة باملاإلبداع درجة إلثباته النقاط ذقدمت ه  
 يتغري وفقا اإلبداع سلوك املؤسسات اجتاه أن نتيجة إىل حول املوضوع تصل ثبحوال بعمليا اغل
 املصدر الداخلي إىلكثريا مقارنة باملؤسسات الكبرية  أ الصغرية واملتوسطة ال تلجتفاملؤسسا, للحجم
  ).التطوير من الداخل  (لإلبداع

                                                 
1 : GEORGE Symeonidis. « Innovation, taille de l’entreprise et structure du marché, hypothèse 
schumpétériennes et quelques nouveaux thèmes » .Revue Economique n°27 .1996/II. p : 48 
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 متيزها إىل بالنظر اإلبداع راحبة تساهم يف بعث أوراق   عموما املؤسسات الصغرية واملتوسطة تتوفر على 
 باإلبداعص  بصعوبة تطوير كفاءات ختتر وتتضر، مقارنة باملؤسسات الكبريةعفعل سرييكل مرن ورد 

  .منهاخاصة املالية 
  مااألخريةه ذن هأسطة املبدعة كشفت ب تطرقا للمؤسسات الصغرية واملتواألكثر    الدراسات احلديثة و
 ومن حيث ،ميزاا التنظيمية الداخلية الناجتة من خصوصياالك ذمن  واألكثر ،تزال قائمة استراتيجيا

 يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اإلبداعي اجلهد أننتجون جعل الباحثون يست ،ابتكارهاخفة ومرونة 
  . مقارنة باملؤسسات الكبريةلإلبداعات إنتاجا أكثريكون نسبيا 
قليال يف الدراسات احلديثة واليت تعتمد يف التفرقة على مؤشرات  الإثباا إ يتم  مل"شامبيتر "   ففرضية

املؤسسات الصغرية ف ،ميزانية البحث والتطوير وليس فقط اإلبداعات منها عدد اإلبداعات إنتاج
 ، بالنسبة لكل عامل مقارنة باملؤسسات الكبريةاإلبداعاتكرب عدد ممكن من أ إنتاجواملتوسطة ميكنها 
أ مابني .م. يف وإبداع 8.000حيث قامت بتحليل ، 1990سنة  " Audresch et Acs"وهي نتائج دراسة

 اإلبداعات مرة من 2.8لصغرية واملتوسطة تنتج بزيادة تقدر ب املؤسسات اأن إىلوصلوا  1990و 1988
 للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف األمهيةه ذه . الكبرية على مستوى كل عاملباملؤسساتمقارنة 
 .1 هولندا ، يف كل من ايطايلكذلك مؤكدة اإلبداع

 القطاعات ري كل مرة حسب تتغاإلبداعات إنتاجه الديناميكية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ذه   
لك املؤسسات ذم املؤسسة يلعب دور كبري وبحج،أين حتتاج إىل تكنولوجيا ثقيلةففي القطاعات املركزة 

ويف القطاعات اليت ,  صناعة الطائرات، مثل املصايف البتروليةإبداعا أكثر تكون أنالكبرية من العادي 
 فيها عدد كبري من املؤسسات الصغرية واملتوسطة  والعكس جنده يف القطاعات اليت، ضخمةألموالحتتاج 

 .2 ...)اإللكترونيك ،اآليل اإلعالم(وبصفة عامة يف القطاعات اجلديدة 
 مبدعة ويف بعض القطاعات عددها أا إالوبالتايل املؤسسات الصغرية واملتوسطة رغم حجمها احملدود   

  .اإلمكانياتيف  والفرق يكمن ،)اإلبداعات(اكرب من املؤسسات الكبرية 
دما نتكلم عن املقاولة فإننا بصدد التفكري يف املؤسسات الصغرية عن:  أمهية املقاول :املطلب الثاين

  .3ن املقاول مسري هليكلة بسيطة أما يف املؤسسات الكبرية نتكلم عن املناجريألواملتوسطة 

                                                 
1 : PIERRE A.Julien. «Innovation et PME » .encyclopédie d’innovation .Economica 2003. p : 157. 
2 : Ibid. p : 157. 
3 : CRISTINE Divry et JOEL Broustail .Op-cit .p :24. 
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 القرن ذمن الفرنسية استعمل نه يف اللغةأيوضح " H.Verin "،"مقاول"   ويف دراسة حول تطور كلمة 
جنلوسكسوين يف ألستعمال اإل يف ا،ينشأ ويسري مؤسسة وأفرد خيلق للوجود  ": ومبفهوم،الثامن عشر

  .1ي خيلق مؤسسة صغرية ذبداية القرن التاسع عشر  ومبعىن الفرد ال
ة ومتوسطة ليس  فاملالك املسري ملؤسسة صغري،  وهناك غموض يف التفرقة بني املالك املسري واملقاول

ن قوة املؤسسة الصغرية أغلب الكتاب يتفقون على ألك ذمع  .لكذبالضروري مقاول والعكس ك
فمالك ، حول املقاولا الغموض ناتج من عدم توفر تعريف ثابت ذه. واملتوسطة تكمن يف قدرة مسريها
ه ذه، غباته اخلاصةساسي هو حتقيق رأي خيلق ويسري مؤسسة دف ذاملؤسسة الصغرية واملتوسطة هو ال

ما أ. وجود املؤسسة مرتبط حباجاته الفردية والعائلية، املؤسسة مصدر مداخيله ومتثل جزء من شخصيته
يتميز بسلوك ، رباح وحتقيق النموألساسي تعظيم األهدفه ا، ي ينشأ مؤسسة ويسريهاذاملقاول فهو ال

ني املقاول وملكية املؤسسة مت اثباا يف كثري  العالقة ب،ستراتيجيإلهدافه وفقا للتسيري اأ ويرسم ،ابداعي
واملتوسطة ملك  الصغرية مسال املؤسسةأ من ر%80 اىل %70ن من أىل إمن الدراسات واليت توصلت 

  .ا توفرت فيه مميزات املقاول ذن يكون مقاوال اأو املالك ميكن أفمسري املؤسسة  .2ملسريها
 .بداعإلول املنظرين حول املقاولة واليت يربطها باأ يعترب شامبيتر: Schumpeter املقاول حسب -*

 مبعىن خلق بداعإلوبالتايل شامبيتر يربط املقاول با، 3وهو أول الذين فكروا يف التغيري والفرص اجلديدة 
  .و طرق انتاج أتقنيات ، منتوجات جديدة

ستغالل ابتكار إنتاج بإليف او كسر العمل الروتيين أ ،ليف هيكلة جديدةأبالنسبة لشامبيتر املقاول هو ت  
رباحا أ حيقق هلا ، يف تقريب املؤسسة من املستهلكميساه، ري معروفة من قبلغو غالبا امكانية تقنية أ

  .4ويدفعها للنمو اليت يعاد استثمارها
املقاولون :  وهو مايؤكده دروكر،راسات اليت تلت شامبيتر تربط املقاول بالدور االبداعيد حىت ال

ميكن ،  التغريات والعالمات اليت تؤشر عن وجود ابداعات،بحث عن املصادر االبداعيةليهتمون با
  .5بداعات بالنجاحإله اذ وجيب عليهم معرفة وتطبيق املباديء اليت تسمح هل،جناحها

                                                 
1 : ROBERT Wtterwulghe.Op-cit. p : 32-33 
2 : Ibid. p : 37. 
3 : P.Drucker. « Les entrepreneurs .livre de poche ». Édition HACHETE.1985. p : 11. 
4 : DIANE Gabrielle Tremblay. Op-cit. p : 06 
5 : P.Drucker. «Les entrepreneurs » .op-cit. p : 44. 
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معظم   تدور،ضوع حاولت الكشف عن خصائص املقاول الفعالودراسات يف امل : خصائص املقاول-*
خطار أ يبحث عن التحدي ويتحمل جراءه مسؤولية و،اطه بتحقيق هدف حمدده اخلصائص يف ارتبذه

 . ويبتعد عن الوضعيات اخلطرية جدا ،ميكن تكهنها
 

  :وتلخص أهم اخلصائص امللحقة باملقاول فيما يلي 
  املقاولب  امللحقةصائصاخل:  )07(اجلدول رقم

  اإليداعات  -
 قائد -
 يتحمل األخطار بدراسة  -
 اإلستقاللية  -
  اليت ميلكها الطاقة -
 املصادر -
 موجه للنتائج  -
 مرن  -
  مبتكر -

  احلاجة اليت حتقق األهداف  -
 داخليا ومع نفسه  -
 ثقة يف النفس -
 يتوصل إليها على املدى الطويل  -
 مبدئي وممهد للوضعيات -
 استخدام املوارد الفكرية  -
 يتهجم وبعدوانية  -
 امليل خبلق الثقة  -
  تسهيل الغموض وعدم التأكد  -

Source: ROBERT  Wtterwulght. Op-cit. P: 47                                                             

  ليلح قدرة الت-            معرفة الذات- 1كما يلخصها آخرون 
   اإلستعداد للتوقع والتنبؤ  -       قدرة التحليل -             
  غ اإلستعداد لإليصال واإلبال-       قدرة البحث -             

  : 2يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ميكن التمييز بني منوذجني من املقاول:  املقاولجمنوذ -*
   املقاول احلريف -       
   املقاول املتالئم-       
ول احلريف يتميز مبستوى تعلم حمدود غالبا كان عامال يف مؤسسة كبرية احلجم، تكوينه ظريف ويف ااملق

ه التقنية خاصة ، حيب والء اآلخرين يف املؤسسة، أقل إتصاال مع اتمع ونقص املساء عامة، قوي بتجربت
خياف من املراقبة ....)  بنوك ، زبائن،موردون( يف الكفاءات يف التعامل مع الشركاء على اختالفهم 

                                                 
1 : ROBERT Wtterwulght. Op-cit. p : 47 
2 : Ibid. p : 54  
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فهو أكرب أما املقاول املتالئم  .قل إبداعااألاخلارجية ووعيه اإلجتماعي حمدود ونشاطه غالبا يف القطاعات 
جتارب متعددة يف العمل، يهدف  .يف مستوى التعلم وأحسن تكوينا، غالبا كان مسريا يف مؤسسة كبرية

مرونة وثقة يف التعامل مع البيئة ، له  ،تصالإل، ومعتاد على اإىل منو مؤسسته، يعامل املوظفني كمنسقني
ملدى الطويل، مشروعه غالبا يطبق ى القدرة على التفاوض خاصة يف حالة اإلقتراض من اخلارج خيطط عل

  .1من فرصة إبداعية ويبحث عن اإلستقاللية املالية
 ملكية هذه املؤسسة إما بالشراء أو يف املؤسسة الصغرية واملتوسطة هو مالك هلا ، تأيت إذن فإن املقاول  

ل تنصرف إىل اإلرث أو اإلمتياز أو أية وسيلة أخرى ، نشاطه ال يرتكز على تصريف املنتوج فحسب ، ب
التفكري اإلبداعي للتطور وممارسة القيادة والتوجيه ، فاإلبداع واملخاطرة والنمو تعترب من مقومات بلوغ 

  .أهداف املقاول املبادر بذلك واملتطور
مجع ، التفاوض،ونلخص مهام املقاول اإلبداعية إضافة إىل النشاطات الروتينية املعتاد عليها من إختاذ القرار

  :ت والنشاطات األخرى يف اجلدول التايلاملعلوما
  :ةاإلبداعيمهام املقاول  ): 08(اجلدول رقم

  الفرضية  املهمة
 من اإلبداعات  %25توجد حاجات غري مشبعة يف السوق اليومي   تطوير منتوج جديد 

 من املقاولني يعتربوا %64ص منتوجات يقال عنها جديدة رغم أن خت
  .املتوسطة املبدعة أحسن مؤشر للمؤسسة الصغرية و

حتسني منتوج موجود يف 
  املؤسسة 

 الرفاهية أو ،تقنيات جديدة أو مواد أولية جديدة تسمح بتحسني األداء
  مسالك املنتوج

اإلبداع يف الطريقة دف حتفيظ 
  التكاليف اإلنتاجية  

ميكن حتقيقه باإلعتماد على النوعية يف املنتوجات واليت تساهم على 
  . يف ختفيظ التكاليف بعدم الرجوع إىل تبديلهااملدى الطويل

تطوير وحتسني العالقة مع 
  الزبائن املوردون واملوزعون

املالية ، ( إشكالية تنظيمية جديدة تساهم يف تسيري أحسن التدفقات 
  ....) معلوماتية

تطوير وحتسني العالقة مع 
  العمالء داخليا

وتنظيم  سيري املوارد البشريةاإلبداع أساسها تنظيميا خيص التغيريات يف ت
  .العمل 

Source: Gérard Dokou .Op-cit  . page  : 6.                             

                                                 
1 : Ibid. p : 54 
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جناح هذه املؤسسات  الصغرية واملتوسطة يعتمد على خصائص معينة مطلوب توفرها يف املقاول وفشل   
 تكوين املقاول وتطوير معارفه ليصبح أكثر قدرة يف احلفاظ على إستمرارية بعضها يعكس احلاجة على

  .املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
  : يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةاإلبداعيةويل املشاريع  مت:املطلب الثالث

بداع عكس ما هو متوفر يف ميدان التسويق أو تنظيم املؤسسة ال توجد نظرية مهيكلة خاصة بتمويل اإل 
  .وهو ما جعل متويل املشاريع اإلبداعية تتميز باخلطورة العالية، 1يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة

اد املالية رمميزات املؤسسات الصغرية واملتوسطة زادت من الوضع تعقيدا، خاصة تلك املتعلقة باملو
جل حتقيق مشاريعها للنظر إىل أن لتدعيمها ومتويلها م) الدولة(احملدودة، أدت إىل تدخل اهليئات العمومية 

يف املشروع اإلبداعي وبداية من مرحلة  .جتماعي خاصةإلقتصادي واإلالنتائج اليت حتققها على املستوى ا
تطور اإلبداع تتزايد احلاجة إىل السيولة املالية ملواصلة السريورة وحتقيق اإلبداع، تلجأ يف هذه املرحلة 

حتقيق ذلك مرتبط بالنتائج اليت ، مصادر خمتلفة لكسب متويل ملشروعهااملؤسسة الصغرية واملتوسطة إىل 
  .حيققها واألخطار النامجة عنه

  . إىل املصادر اخلارجية وءتتلخص هذه املصادر بني التمويل الذايت واللج
ها  يكون التمويل الذايت لإلبداعات عن طريق السيولة املالية اليت تتوفر علي:لإلبداعالتمويل الذايت  -*

والرجوع إىل هذه الطريقة يف متويل اإلبداع ناجتة من إرادة  .املؤسسة خاصة األرباح احملققة والغري موزعة
احلفاظ على استقاللية املؤسسة إضافة إىل مرونة هذه الطريقة الناجتة من قرار إنفرادي لصاحب املؤسسة 

اإلبتعاد عن تكاليف الوكالة واليت أو مسريها دون التفاوض عليها وسهولة التحكم يف تكاليفها بذلك 
خاصة وأا مؤسسة صغرية ) املعلومات، التفاوض ، العقود( تتمثل يف تكاليف البحث عن التمويل 

عيوب هذه الطريقة تتمثل أساسا  .ومتوسطة تكون ثقيلة عليها هذه التكاليف مقارنة باملؤسسات الكبرية
ها يف مشروع آخر واجلباية اليت تدفعها مقابل ذلك مقارنة يف عرقلة منو املؤسسة بالنظر على عدم إستثمار

ويف حالة عدم كفاية السيولة املالية اليت تتوفر عليها املؤسسة ، 2 إىل املصادر اخلارجية للتمويلوءباللج
لتمويل اإلبداع متكنها من حتسني قدراا املالية اخلاصة بتحسني مردودية املؤسسة كما تتوفر حلول أكثر 

 : 3تقدم كحلول للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وهيتقنية 
  وء إىل السوق املاليةللجا-

                                                 
1 : JEAN Lachman. « Le financement de l’innovation dans les PME ». Op-cit. p : 11. 
2 : ROBERT Wtterwulght. Op-cit. p : 126-128. 
3 : MICHEL Marchesnay et COLETTE Fourcade. Op-cit. p : 170-173 
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  البحث عن شراكة -    
   رأس مال اخلطر-  

 
 متثل البورصة أكثر األسواق لى مدة طويلة بقيم منقولةال عومأل إىل السوق املالية يعين تداول اوءاللج  

جزء رأمساهلا (لعمومي ببيع أسهم وسندات دخار اإلفللمؤسسات إمكانية فتح رأمساهلا ل، املعتمدة
  .يف السوق املايل ترفع بواسطتها من رأمساهلا تعتمد عليه يف متويل إبداعها) جتماعيإلا

تفقد اخلاص ومتويل مشروعها اجلديد اإلبداعي دف رفع رأمساهلا أما البحث عن شراكة مؤسسة أخرى 
  .املؤسسة من جراء ذلك جزء من استقالليتها

 إىل مؤسسات خمتصة يف حتمل اخلطر مقابل املشاركة يف وء اخلطر يعين اللجطريق اآلخر لرأمسالويف ال
يبتعدون مبجرد رأمسال املشروع اإلبداعي وهم غالبا شركاء يبحثون عن مردودية عالية ألمواهلم و

  . عنها نقص يف امللكية لصاحب املؤسسةر املردودية وينجاخنفاض 
د املالية اخلاصة لتمويل اإليداعات يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حلول مالية ونظرا لعدم كفاية املوار

  .أخري تطورت لصاحلها رغم صعوبة حتقيقها غالبا وهي املصادر اخلارجية
ثل ومت .متثل هذه املصادر الرجوع إىل القروض اخلارجية من املؤسسات املالية :اخلارجيةاملصادر  -*

 املؤسسة يف حالة عدم قدرا على التمويل دائما أو عدم رغبتها يف ذلك والبحث  إليهاد تعو،البنوك أوهلا
  .اخلاصعن منوها 

قبل أن ميول البنك املشروع اإلسثماري بالنسبة له واملشروع اإلبداعي بالنسبة للمؤسسة يقوم     
وجود رأمسال . لف تقدمه املؤسسة خاصة على مستوى القروضبدراسة الالمردودية هذا املشروع وفقا مل

 واملؤسسة الصغرية واملتوسطة غري متمكنة يف غالب ،خاص كاف من شروط قبول الطلب يف البنوك غالبا
تؤدي بالبنك إىل رفع معدل الفائدة وختفيض قيمة ، األحيان من شروط البنك وبالتايل أكثر خطورة

  .العرض يف أغلب احلاالت أو الرفض ائيا 
لتأجريي والذي عرف اعلت املؤسسات الصغرية واملتوسطة تلجأ إىل التمويل هذه الوضعية املعقدة ج   

ة بداية من الثمانينات ملا يوفره من توسطاملواملؤسسات الصغرية عتماد عليه يف إلتطور ملحوظ يف ا
  :1اجيابيات

  املوافقة على متويل تأجريي تكون أسرع من احلصول على قرض : السرعة-

                                                 
1 : Ibid. p : 174. 
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   ملف أقل نقال: مرونته  -
   متويل كلي للعملية بينما القرض ال يغطي سوى جزء منها -
  . يسمح باحملافظة على رأس املال اخلاص وقدرة املؤسسة على القرض كذلك -

  .وبة من البنوكخيار يواجه الشروط املطلوبالتايل التمويل التأجريي ميثل 
ة واملتوسطة تواجه مشكلة ويف الوضع احلايل وبتعدد مصادر التمويل مازالت املؤسسات الصغري   

 أصبحت كمورد أموال مثلها مثل مورد املواد األولية للصناعة، وهذا ناتج من كالتمويل رغم أن البنو
 إيرادات عالية للمشاريع األكثر ط األنظمة املالية أصبحت تشتراألخطار الكبرية واملتعددة اليت حتيط ا

بينما  سلسلة من الشروط املفيدة دف حلماية أمواهلا وتدخل يف عقود التمويل هلذه املشاريع، خطورة
املشاريع اإلبداعية اعتربت كمشاريع حمملة خبطورة يواجه بذلك املقترضون تكاليف متويل مرتفعة وعقود 

  .متويل مزودة بعدد كبري من املعوقات
البحث عن الوسائل ومبا أن تكلفة التمويل مرتبطة بنسبة األخطار يف املشاريع اإلبداعية فيجب       

  . والطرق اليت تساهم يف ختفيض هذا اخلطر بعد معرفة مكوناته ومصادره 
صعوبة تقدير اخلطر وحترير القيمة الكلية للتمويل وتلك املتعلقة بالكتلة األجرية وصعوبة التنبؤ بنتائج      

 املقاولني الذين جتربسطة سريورة اإلبداع متثل أهم مصادر مشاكل التمويل يف املؤسسات الصغرية واملتو
م لتحمل شروط مقيدة وكثرية ايبحثون عن متويل خارجي فعال مبشاريعهم اإلبداعية أن حيضروا مؤسس

  .1) بني املؤسسة واملؤسسة املالية ( يف عقود التبادل 
الته ائيا ستراتيجيات حتقق حتفيظ هلذا اخلطر أو إزإل وفقا همعرفة اخلطر يعين اإلنتقال إىل مرحلة تسيري 

  .ويوضح هذا اجلدول كيفية حتفيظ بعض األخطار 
  وسائل تغطية األخطار ) 09( جلدول رقم 

  وسيلة التغطية   نوع اخلطر 
  خطر التسيري -
  
   اخلطر التجاري -
  
  اخلطر التكنولوجي -

 رفع درجة خربة خمتصة، توظيف موارد بشرية ،تكوين العمال -
  املؤسسة 

 عقود تفاهم مع الزبائن على املدى ، التحالف مع شركاء آخرين-
  .الطويل احلصول على براءة

 توظيف موارد بشرية خمتصة ، حتالفات مع مراكز البحوث واجلامعات -

                                                 
1 : ROBERT Beaudoin JOSEE St-Pierre. « Innovation dans les PME, nouvelles technologies et leur financement : 
une synthèses des travaux récents », Revue canadienne des sciences de l’administration ».N° :13.1996.p :338. 
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  نهيكلة التموي -
   
  الشركاء املاليني -
  عقود التمويل -
  املسري-خطر املالك -
  املعلومات -

ن أجل احلصول على  التخزين م، مراقبة السيولة املالية األكثر شهرة-
  .أحسن عرض مايل على حساب خصوصيات املؤسسة 

  .التعامل مع املؤسسات املالية األكثر شهرة -
   .ذر  على سلسلة الشروط والضمانات املقدمة التفاوض حب-
  . تكوين فرقة إدارة، جملس إدارة أو جلنة تسيري-
  إجبارية بث مستمرة للمعلومات للمراكز املالية  -

Source : Ibid. p : 341. 
 

فالتحكم يف هذه األخطار وتسيريها بصفة فعالة يف تسهيل إمكانية احلصول على متويل للمشروع      
.ي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةاإلبداع  

  :واملتوسطة وظيفة البحث والتطوير يف املؤسسات الصغرية :املطلب الرابع 
ع يف املؤسسات عن طريق حتقيق إبداعات جرقية األداء الناتعترب وظيفة البحث والتطوير كوسيلة لت     

 على مستوى بيئتها جلمع  من املؤسسةجديدة، تتطلب موارد بشرية خمتصة وكفاءات عالية، يقضة
 السري احلسن لنظام املؤسسة أو تكون ىاملعلومات وحصد التغريات، خاصة الفجائية منها واليت تؤثر عل

  .يتم تطويرها فيما بعدمصدر ألفكار إبداعية جديدة 
 الشكل(02):وظيفة البحث والتطوير

 
 

 التسويق

 اإلنتاج
 

عمليات 
البحث 

 والتطوير

  
  معارف جديدة  -
  منتجات جديدة -
 أساليب إنتاج -

 جديدة

  
  السوق  -
  العلم  -
 التكنولوجيا -

 
 
 
 
 
 
 

Source : J.C tarondeou. Op-cit .p :116 

رقم  باملائة10ونظرا ملا تتطلبه هذه الوظيفة من موارد بشرية عالية املستوى ومتويل يصل إىل أكثر من 
 والتطوير ويتزايد هذا اجلهد يف املؤسسات الكبرية أكرب قدرة على سياقة مشروع البحثفإن  األعمال

 هي باملائة منها 60 إىل 30املؤسسات نسبيا مع احلجم، مع ذلك يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
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يف تقوم بنشاطات البحث والتطوير ) اليت تسجل مستوى أداء أعلى(منها  10مؤسسات مبدعة وحنو 
لتطوير وحتفيزه يف القطاع اخلاص ،  الدولة املخصصة لتمويل البحث واتوتستغل إعناOCDE دول 

تكون مبدعة  كما نالحظ أن هذه املؤسسة الصغرية واملتوسطة تطبق حبث وتطوير غري رمسي ميكنها أن
  . 1 على حبوث رمسيةاعتمادهادون 

 50 أداء عايل ومن بني غرية واملتوسطة اليت تسجل مستوليف دراسة كندية أثبتت أن املؤسسات الص    
 تقين 2.8،  فرد يف كل مؤسسة6.8مل يشاركون يف نشاطات البحث والتطوير مبعدل  عا341مؤسسة

 منها تفكر يف تدعيم نشاط البحث والتطوير يف السنوات اآلتية %40 كأفراد علميني 0.9 ،مهندس 1.4
 .2 رقم أعماهلا ووصلت كذلك إال أن البحث والتطوير نشاط فريقيمن %10ختصص لذلك أكثر من 

 إمكانيات وموارد املؤسسات الصغرية واملتوسطة جعلت إعتماد البحث والتطوير فيها لكن حمدودية
 إىل البحث عن أفاملؤسسات الصغرية واملتوسطة ال تلج .خيتلف عن اعتماده يف املؤسسات الكبرية

 ،ئنمن زبا كفاءات بشرية عالية املستوى علميا وتقنيا داخليا بل تلجأ إىل املصادر اخلارجية من الشركاء
عمالء اخلدمات يف البحث والتطوير أو كذلك خمابر اجلامعات وذلك للتزايد املستمر لتكاليف  ،موردون

غلب املؤسسات الصغرية واملتوسطة رغم اإلعانات املقدمة من طرف أالبحث والتطوير اليت ال ميكن يف 
دينامكية املؤسسات  ف.الدولة لتوظيف كفاءات بشرية للبحث وإعانات مقدمة لتمويل البحث والتطوير

  .3الصغرية واملتوسطة يف هذا امليدان تبقى ضعيفة و حمددة
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة للتنسيق مع الشركاء بنسبة أ    أكدت ذلك الدراسة الكندية حيث تلج

 تأيت بعدهم مكاتب املستشارين ،الشركاءمن  %70,4 تل الزبائن نسبةحيو ،يف البحث والتطوير 54%
غلب املؤسسات أوحسب الدراسة  ،وطنيا أو دوليا ، ذلك حمليا،املوردون ،امعاتاجل ،تصاصنيخإلا

 مثل ةقتصادية اجلديدإلالصغرية واملتوسطة اليت تتوفر على خمرب للبحث والتطوير تتواجد يف القطاعات ا
  4...البيوتكنولوجيا، تصاالتإلا

  
  
 

                                                 
1 : OCDE. « Perspectives de l’OCDE sur les PME ».2002. Op-cit. p : 12 
2 : FRANCOIS Crevier et YANNIKmelaçon. « Innovation et PME ».Université Sherbrooke .canada 2005. p : 09-10 
Disponible sur :     www.innovation-estrie.qc.ca    .       (le : 17-01-2006) 
3 : CHRISTINE Divry et PHILIPPE Fréry .Op-cit. p : 13 
4 : FRANCOIS Crevier et YANNIKmelaçon. Op-cit. p : 11-15 

http://www.innovation-estrie.qc.ca/
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 :  دور الدولة يف تدعيم اإلبداع:املطلب اخلامس
 جعل  تدخل ،جتماعيةإلقتصاد الوطين للدول وعلى الوضعية اإلأمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ا 

لك تساهم يف ذ لتدعيمها يف حتقيق أهدافها وتفادي عقباا وب، وبكل إمكانياا،الدولة عملية ال بد منها
  .جتماعيإلقتصادي و اإلحتقيق النمو ا

سات الصغرية واملتوسطة ناتج من خصوصيات هذه املؤسسات احملدودة تدخل الدولة يف تدعيم املؤس    
فلجوء  . حسب مشروع املؤسسةف ختتل،لك الدولة بوسائل خمتلفةذاإلمكانيات واملوارد وتساهم ب

املؤسسة  الصغرية واملتوسطة إىل اإلبداع مرتبط بقدراا واليت تساهم الدولة يف التخفيض عنها بتوفري 
   حتفيز البحث والتطوير، متويل مايل، محاية اإلبداعات :كل اإلبداع فيها خاصة منهابعض احللول ملشا
لك مقارنة باملؤسسات الكبرية وهي من أهم ما تقدمه الدول للمؤسسات الصغرية و ذامتيازات جبائية و

  املتوسطة 
 هلا من مؤسسات شرعيستعمال الغري إل تتعرض اإلبداعات إىل خماطر التقليد وا:محاية اإلبداعات - *

خسائر ناجتة ،  تؤدي إىل خسائر غري مرتقبة للمؤسسة املبدعة خاصة إذا كانت صغرية ومتوسطة،أخرى
إضافة إىل احلماية من طرف ، فمن التكلفة الكلية لإلبداع مقارنة ملا حتققه يف حالة تعرضها للتقليد

وفقا ألنظمة محاية وطنيا ودوليا وذلك املؤسسة تؤدي الدولة خدمة للمؤسسات املبدعة حلماية إبداعاا 
 ،كذلك بإعداد إجراءات.لعدم قدرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة حتمل عبئ احلماية داخليا وخارجيا

حتكار ملدة حمدودة إلستخدام اإلبداعات وإعطاء املؤسسة املبدعة حق اإلقوانني ولوائح تنظيمية ، نصوص
  .جل الوصول إىل حتقيق هذا اإلبداعأن ستفادة وتعويض مواردها املستخدمة مإلل
 يف اجلزائر تقوم الدولة حبماية اإلبداعات وفقا لقوانني املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية   
)INAPI( 1973 نوفمرب 02 املؤرخ يف 62-73انشأ مبقتضى األمر رقم)  كان يسمى املعهد الوطين

    .عية  اجلزائري للتوحيد الصناعي و امللكية الصنا
     :راع فيما يلي إلختويتمثل دوره يف جمال براءات ا

.ختراع بعد تفحصها من النواحي الشكلية والقانونية إلل طلبات وبراءات ا إستالم وتسجي-  
. العمل على إصدار براءات اإلختراع  طبقا للقانون واللوائح-  
.ق الرباءات  تسهيل الوصول للمعلومات التقنية والعلمية الواردة يف وثائ-  
. تطبيق األحكام واملراسيم الشرعية املتعلقة بقانون براءات اإلختراع -  

.  وبذلك يقوم املعهد حبماية اإلبداعات للمؤسسات   
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تتوفر جمموعة من الطرق تعتمدها الدولة لتدعيم املؤسسات : متويل املشاريع وحتفيز البحث والتطوير  -*
مويل كل مراحل سريورة اإلبداع البعض منها لتحفيز املؤسسات الصغرية واملتوسطة ماليا وتسمح بت

 جديدة يف املؤسسة  الإلبداع والبحث، والبعض اآلخر يهدف إىل تسهيل استقدام وتطوير تكنولوجي
ن التمويل البنكي يكون يف الغالب على املدى القصري ويف أحسن حال على املتوسط وبالتايل ال أخاصة و

  . واملتوسطة متويل على املدى الطويل إضافة إىل الفوائد املرتفعة على القروضجتد املؤسسات الصغرية
 الشريك املايل لإلبداع يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، على سبيل املثال"ANVAR♣"يف فرنسا جند 

 مادي مثل اإلعانات املقدمة لتشغيل الشباب  الغريستثمارإليقدم خدمات هلا متعددة من متويل او
 يف أمريكا وغريها وعن طريق ختفيظ )SBIR(ستشاريني إلرت لتصبح تقدم املعلومات وخدمات اوتطو

نسبة اجلباية واليت تعترب ثقيلة على املؤسسات الصغرية واملتوسطة فاحلكومات تطبق أنواع خمتلفة للجباية 
  . 1عليها إضافة إىل مقاييس تبحث فيها وتدفع بواسطتها مؤسسات إىل البحث والتطوير

إضافة إىل محاية اإلبداعات ومتويلها وحتفيز البحث والتطوير، تساهم السياسة اإلقتصادية للدول يف     
تدعيم اإلبداع بالنظر إىل فتح األسواق للمنافسة واليت تساهم يف بعث اإلبداع، احلفاظ على اإلستقرارية 

حتفيز الشراكة الدولية ، شروعاملالية اليت تساهم يف التخطيط على املدى الطويل خاصة مردودية امل
  .2وغريها

  :واملتوسطةإلبداع يف املؤسسات الصغرية لالعوامل املدعمة : املبحث الثالث
ختتلف عدد اإلبداعات احملققة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب القطاع الذي تنشط فيه حيث   
كفاءات جيب تطويرها وتطبيقات تسيريية يز القطاعات فيما بينها فهناك عوامل مدعمة له إضافة إىل اتتم

نظيم هذا املبحث مبطلبني ، تجيب تكييفها يف املؤسسة الصغرية واملتوسطة تساهم يف تفعيل اإلبداع فيها
  .للعوامل البيئية املدعمة لإلبداع ومطلبني للتطبيقات البشرية 

  :والطلب الفرص التكنولوجية :املطلب األول
املبالغ د لألمهية الكبرية لوجية والطلب جدال بني الباحثني مند أول انتقاأصبحت أولوية الفرص التكنو

 خاصة يف 1966 ذمن" Shmookler" يف حتقيق اإلبداع من طرف اتكنولوجي ا التفيها اليت حظي
  .املؤسسات الصغرية واملتوسطة رغم اعتبارمها مدعمان لإلبداع فيها

                                                 
♣ Agence nationale pour la valorisation de la recherche (France). 
1 : MICHEL Marchesnay. Op-cit. p : 288 
2 : OCDE. « Perspectives de l’OCDE sur les PME».2000.op-cit. p : 18 
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خلام اليت تتوفر إلجناز اإلبداع يف املؤسسات هي التكنولوجيا من املادة األولية ا : الفرص التكنولوجية - *
 تقوم بتحويل امللموس إىل منتوجات ائية ولكنها عة، وهي جمموعة معارف علمية آالت وجتهيزات مصن

  .صعبة الوصول جلميع األفراد حيث تتطلب أفراد من مستويات عالية
نولوجية اليت تعتمدها املؤسسة يعين حتقيق إبداعات من توفر أفراد يف مؤسسة متمكنون من املعارف التك 

الفرص التكنولوجية داخليا أو مما مت تطويره خارجيا، فالفرص التكنولوجية لقطاع معني متثل شرط التقدم 
وجية ما تنتج من إختراع جديد وإمنا ناجتة من فغالبا اإلبداعات التكنول. 1التقين الذي خيفيه القطاع نفسه

، مبعىن تكييف لتقنيات قدمية مل تستغل بعد، فالفرص التكنولوجية ليست يدة هلذه التكنولوجيااملعرفة اجل
   : 2لكن كذلك من ) إكتشافات جديدة( مرتبطة فقط بقوانني الطبيعة 

   .املعارف القدمية والتجربة فيما خيص اإلبداع التكنولوجي عرب الزمن -
  .القطاع الذي تنشط فيه املؤسسةمستوى التقدم املعريف القاعدي يف تكنولوجيا  -
 .مستوى نشر واستقدام هذا التقدم املعريف التقين يف الصناعة -
 .سرعة إعتماد تكنولوجيا جديدة ومنتوجات جديدة -
 .مصادر املعلومات املستخدمة يف حتقيق اإلبداع -
 .جل إدراك وتطوير اإلبداعات أشبكة العالقات اليت تربطها املؤسسة مع مصادر البحث من  -

نالحظه منذ أول تكنولوجيا إىل وقتنا تكنولوجيا املنتوج ميكنها أن تتغري إىل ما ال اية عرب الزمن وهو ما 
 احلايل والذي يعين توفر فرص تكنولوجية ميكن تطويرها إىل إبداعات وتكمن الصعوبة يف اكتشاف 

ن املتغريات اليت جتعلها أكثر تنشط فيه تدرك أة من مرحلة اختيارها للقطاع الذي الفرص فاملؤسسة بداي
 فالفرص التكنولوجية متوفرة .3قل جدارة لتحقيق إبداعات من طرف التكنولوجيا متوفرة يف داخلها أأو 

ولكن الكشف عنها يبقى من التحديات اليت تواجهها املؤسسات خاصة الصغرية و املتوسطة منها  بالنظر 
رتباطات السابقة الذكر إلا واليت ميكن تدعيمها بتفصيل اإىل مواردها البشرية احملدودة املستوى معرفي

  . وزيادة اكتشاف الفرص اإلبداعية تكنولوجياتكنولوجي تؤدى إىل تراكم معريف اليتو

                                                 
1 : FREDIRIC Bougrain. Op-cit. :51 
2 : CLAUDE Crampes.et DAVID Encaoua. « Micro économie de l’innovation».Encyclopédie d’innovation. Op-cit.     
p : 418 
3 : ANDRE JEAN Rigny .Op-cit. p : 89 
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 schmooklerولقد اعتربت التكنولوجيا أهم دافع لإلبداع يف املؤسسات إىل غاية إنتقادها من طرف 

د انه ليست الفرص التكنولوجية لوحدها احملفز لإلبداع يف أثبتت ذلك األحباث اليت جاءت بعده لتؤك
  .املؤسسات 

 الطلب احملدد الرئيسي والذي يفسر شدة وإدارة schmooklerأعترب  1966 بداية من :دور الطلب -*
 قدرة اإلبداع يتجاوب بصفة كبرية يف ، من جهة:حتليلالنشاط اإلبداعي يف املؤسسات وفقا ملقدميت 

 حجم السوق احلايل أو املستقبلي يلعب دور ،من جهة أخرى.منهاأا حتقق األرباح املؤسسات مبا 
أساسي يف توجيه اإلبداعات فكلما زاد حجم السوق كلما تزايدت اإلبداعات يف هذا السوق حبيث 

  .1أرباح اإلبداع تتزايد مع حجم السوق وفرص النجاح ترتفع مع عدد اإلبداعات يف السوق
لسوق على تدعيم اإلبداع يف املؤسسة إلستغالل هذه الفرصة وحتويلها إىل أرباح حياول فيؤثر الطلب يف ا

كنها من الرفع يف حصتها السوقية وبذلك زيادة أرباحها اليت متتعظيمها بزيادة عدد اإلبداعات واليت 
جتة من  من اإلبداعات نا%21 أنفي دراسة أمريكية بينت ف .دف إليها مجيع املؤسسات على إختالفها

 هلا عالقة بطلب السوق % 75، )حل ملشاكل وصعوبات فنية يف العملية اإلنتاجية (فرص تقنية مشغلة 

  .2 ناتج عن تغيري داخلي يف املؤسسة املعنية4%
 :الدولة املنافسة وتنظيم :املطلب الثاين

واملتوسطة منها  إضافة إىل التكنولوجيا والطلب، عوامل أخرى تدعم اإلبداع يف املؤسسات الصغرية  
 يف تفعيل اإلبداع خابر العمومية للبحث، فكيف تظهر مسامهتهااملنافسة وفعاليات تنظيمات الدولة وامل

  فيها؟ 
يف دراسة حديثة حول مؤشرات قياس ضغوط املنافسة اليت تتعرض إليها املؤسسة يف سوق  :3املنافسة -*

 وشدة املنافسة من ، عدد املنافسني،ة التكاليفهيكل :منتوجاا وصلت إىل ثالثة أنواع من املتغريات
من  :وأدركت أن تأثري زيادة املنافسة على التحريض لإلبداع مرتبطة بعاملني ،ناحية األسعار والكمية

يتجه  ، لإلبداع التحريض من حيث أن،من جهة أخرى ،توى التكاليف مقارنة باملنافسنيجهة مس
  : إىل ثالثة نتائج أخرى وطرائق اإلنتاج إضافة  منتوجاتإلبداع

إلنتاج  ،لتحفيز ا، تتوفر املؤسسة على ميزة جوهرية مقارنة مبنافسيها فيما خيص التكاليف عندما-
  .كرب من تأثري املنافسة املرتفعة يف سوق املنتوجاتأإبداعات منتوج 

                                                 
1 : CLAUDE Crampes.et DAVID Encaoua .Op-cit. p : 416 

   .59:ص. 2001.لجزائر جامعة ا.رسالة ماجستير .اإلبداع التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .بن نذير نصر الدين :  2
3 : CLAUDE Crampes.et DAVID Encaoua. Op-cit. p : 420 
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  . يف السوقكرب من املنافسةأ عندما تتقارب التكاليف بني املنافسني دوافع حتقيق إبداعات تكون -
زيادة يف ضغوط املنافسة يف سوق املنتوجات ال تسمح برفع عدد اإلبداعات يف املنتوج ويف طريقة  -
  .جنتاإلا

 وتنتج أن املنافسة تسمح ،مهيتها تكمن يف توضيح العالقة بني املنافسة والتحفيز لإلبداع   هذه الدراسة أ
  .بتعظيم اإلبداعات

سة األكثر أمهية ليست باألسعار ولكن  املنافسة الالزمة لظهور فجائي املناف"  Schumpeter"بالنسبة ل
منوذج ملنظمة جيدة مبعىن املنافسة اليت ترتكز على  تفوق يف التكاليف   أومصدر متويل ،لتقنية ،ملنتوجات

   .1ستمرارإليت ال ختلق القيمة بابذلك املكونات القدمية  أو الكمية و دم
 املؤسسات الكبرية مبا أا معست بنفس درجتها يملؤسسات الصغرية واملتوسطة لورغم أن املنافسة يف ا 

 فحيز النشاط يف املؤسسة الصغرية واملتوسطة حمصور وال يتعدى احلدود الوطنية ،ليست يف نفس التجزئة
فة إضا  ،كما تنتهج الشراكة أكثر من الكبرية وبالتايل التخفيض من حدة املنافسة،)سوق املؤسسة(غالبا 

  . 2الزبائن تعترب كتأمني هلاإىل قدرة املقاول فيها وثقته يف التعامل مع املوردون و
قتصادي للبلد إلعندما تقوم الدولة بدورها كمنظم يساهم ذلك يف حتقيق النمو ا : تنظيم الدولة-*

كلما كان قتصادية إلاسة االسي ، املنافسة،األسواق :وكلما تزايد تدخلها لتنظيم العالقات مهما كانت
  . أكثر صالبة وتقوية ملؤسساا إقتصادها

الصعوبات اليت تواجهها املؤسسات الصغرية واملتوسطة جعلت من تدخل الدولة لتغطية عجزها من   
كلما تزايد هذا الدور جعل اإلبداع فيها أكثر فعالية وحتقيقا مبختلف ري كما سبق ذكره فاألمر الضرو

ختفيضات جبائية  ،حتفيز البحث والتطوير ، ذلك من تدعيم مايل ألجلالوسائل اليت تستخدمها الدولة
إضافة إىل مراكز البحوث العمومية واليت متد هذه املؤسسات الصغرية واملتوسطة خاصة  ،وغريها

  .باملعلومات الكافية وإبداعات تستخدمها بتكاليف منخفضة
وتدعم العالقة بني املؤسسات  ،تقيات على تنظيم دورات تكوينية وملأخرىتعمل الدولة من جهة     

  .من خالل الربامج الوزارية وخمتلف اهليئات املختصة ...) اجلامعات(الصغرية واملتوسطة وخمتلف اهليئات 
 يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اإلبداع من طرف الدولة يساهم يف دفع عجلة األرضيةحتقيق هذه     

  .من جهة أخرى والتحفيزات املقدمة ، حالة الفشلبالنظر للضمانات اليت حتققها هلا يف

                                                 
1 : ROBERT Wetterwulght. Op-cit. p :64 
2 : MICHEL Marchesnay. Op-cit. p : 94 
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تتطلب كفاءات داخلية يف املؤسسة وتطبيقات تيسريية  ،هذه املؤشرات املتواجدة يف بيئة املؤسسة    
 . إلبداعات ترمجتها إىلللوصول 

  1: متعلقة باملقاولتكفاءا :املطلب الثالث
  .ة لذلكحم الساألرضيةلحتقيق و لإلبداع هافزحية وسطالدور الفعال للمقاول يف املؤسسة الصغرية واملت   
وبرامج  ،اإلشهار ،يعمل املقاول على التحكم يف التخطيط للمبيعات :التخطيط واألهداف املنسجمة -*

ستراتيجي يف املؤسسة على مدة مخسة سنوات إلخيطط للتغيري ا ، التخطيط لنظام فعال للتوزيع،الترفيه
فمهمة املؤسسة وبسبب وجودها متثل  .داف املسطرة من طرف املؤسسةعلى األقل وذلك وفقا لأله

قيق هذه النظرة املستقبلية على حتالعامل احملدد لقدرا على مجع وحشد مواردها لتحقيق النهاية املرجوة و
 جيعل املؤسسة أكثر مرونة لتقبل األفكار اإلبداعية اجلديدة بعد معرفة أبعاد  والذياملدى املتوسط

  .سة املستقبلية من طرف مجيع أفرادها املؤس
 خاصة يف املؤسسات اليت تعيش ,املوارد البشرية تعترب كفاءة أساسية يف املقاولني حتفيز  :فرادألحتفيز ا -*

 حيث أكثر من نصف املقاولني يعتربون كفاءة وقدرة خلقهم ملناخ مالئم بأسلوم، يف بيئة جد متغرية
وكذلك كيفية مكافئة العمل اجليد هي مهمة معقدة وصعبة  ،ة مقبولةالتسيريي اخلاص يسمح مبردودي

 حيث ،ويعتربون أن أحسن طريقة لتحفيز العمال هي إعطائهم سلطة النشاط الذي يقومون به ،الوصول
نه من الضروري تفويض مسؤوليات وتدريب العمال لتطوير طاقام أمن املقاولون يؤكدون  38%

إضافة إىل حتفيز ) بني املقاول والعمال(تصال الفعال مع عماهلمإلحتظى ا قدرة االتسيريية وبنفس األمهية 
العمل الفريقي حيث يساهم التحفيز يف الكشف عن الطاقات اإلبداعية ومشاركتها يف حتقيقه من جهة 

  .أخرى
ام هلا من تقريبا نصف املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعترب التسيري الع:  حدسية وإدارة شاملةتقرارا -*

قل استنادا للكفاءات أ املقاولون . أو ألسبااا يكتشف املشاكل بتطوير طاقات حتليل هل،مهمة املقاول
احلسابية مقارنة بالطاقات احلدسية الناجتة عن التجربة والطاقات ) قدرة حتليل املعطيات املرقمة(الرياضية 

اخلارجية والداخلية حلل بعض هذه املشاكل كما  املقاولون إىل الكفاءات أكما يلج .اإلدراكية واحلسية
   ،على التوايل  %84، %32، %26 اختصاصيون خارجيون بنسبة،كاء عماهلمشريون الشرتيس

 العمال حيث تدفعهم للبحث عن حلول ةخاصة باستشار،هذا التنويع يعطي قوة لقرارات املؤسسة
  .واقتراح أفكار جديدة 

                                                 
1 : MARCEL Coté. Op-cit. p- p: 630-631.  
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 إضافة إىل الدور الذي يقدمه املقاول، تطبيقات تسيريية جيب :1  تطبيقات تسيريية:املطلب الرابع
تطبيقها يف املؤسسة تساهم يف تفادي تضارب القوى الداخلية وتوجيهها حنو حتقيق اهلدف العام يف 

  .املؤسسة
لكي تستمر وتنمو املؤسسات جمربة على التالئم املستمر مع بيئتها املتغرية بسرعة، وجمموع :   التكوين-*
عمال جيب إشراكهم يف هذا النشاط، ولكي يكونوا أكثر فعالية جيب تكوينهم بإستمرار وفقا ال

  .للتغيريات
غلب املؤسسات الصغرية واملتوسطة تتوفر على هيكل أرغم أن  : مرونة التنظيم وبساطة التسيري -*

 أو حالة اإلختالالت تنظيمي تنظم العالقات فيها، لكنه غري معقد ومرن، ميكن تغيريه يف فترة قصرية يف
توظيف جديد، كذلك خطة العمل متواجدة يف كل املؤسسات واليت ختص الناحية املالية، التسويق، 
تسيري املوارد البشرية لكنها ال تتجاوز أبعاد سنة غالبا فيمكن تغيريها وفقا للشروط اليت تسمح بالتنظيم 

  .افع اجليد للعالقات وحتسني للتسيري املستمر واليت تكون كد
منو املؤسسة الصغرية واملتوسطة غالبا حيقق بتسيري حمكم : متويل برأس املال اخلاص ومراقبة اخلزينة -*

للموارد املالية فاملقاولون ال يعتمدون كثريا على املؤشرات املالية املتطورة لكنهم يعرفون التحكم يف 
التحكم يف ف ،الية اخلارجية على إختالفها وترجع إىل املصادر امل.التدفقات النقدية خاصة تسيري اخلزينة

 وجيعلهم يفكرون يف البحث عن تعظيم هذه األموال يطمئنهم ، أموال املؤسسة يريح املتعاملنيتسيري
  .بإعادة إستثمارها يف إبداعات يكونون مصدر هلا

معايري اجلودة ( عوملة التبادالت تفرض عدد من املعايري املنتوجات  :  التحكم يف الكفاءات التقنية-*
 أكرب من اإلمكانيات البشرية والتقنية للمؤسسة الصغرية ,اإستمرار طاقات تقنية دائمب تتطلب ,)اخلاصة

 ما بني البحث والتطوير , وحنكة هذه املؤسسات يف إختيارها فيما خيص املصادر التكنولوجية,واملتوسطة
عتماد على أحد الطرق اإلبداعية واليت حتمل أقل احليطة يف اإل , عقود التعاون ، التحالف وغريهاداخليا ،

 . فعال حيقق األهداف بأمانأداءخطورة وأكثر منفعة تؤدي إىل 
  
  
 
 

                                                 
1 : Ibid. p-p: 631-634.  
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 خـالصـة الفـصل:
تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن املؤسسات الكبرية بالنظر إىل عدد العمال اليت تشغلهم حيث     
 لتحديد مفهوم أخرىستقاللية كما هناك معايري إل اإىل  إضافة،غلب الدولأ يف  عامل250 يتعدوا ال

تتميز هذه املؤسسات مبرونة عالية يف  .معايري النوعية ومعايري الكمية :للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
قتصادي للدول وحتسني الوضعية إلالتالئم مع التغريات اليت حتدث يف سوقها وتساهم يف النمو ا

لتدخل لتدعيمها مبختلف الوسائل املمكنة ا وأدى بأغلب الدول أمهيتها األمر الذي زاد من ،تماعيةجإلا
 توازن إحداث إىل وسيلة فعالة بالنظر إىل اليد العاملة اليت تشغلها وتوزيعها اجلغرايف الذي يؤدي أامبا 

  .بني خمتلف املناطق 
ات جعلت من اإلبداع فيها من أهم التوصيات تواجه هذه املؤسسات الصغرية واملتوسطة حتدي    

 إمكانياا ه املؤسسات والناجتة من حمدوديتةللحفاظ على إستمراريتها لكنه يزيد تعقيدا عن تعقيدات هذ
املالية والتقنية ورغم ذلك فهي مؤسسات مبدعة إذا استغلت خصائصها التنظيمية بأكرب  ،وطاقاا البشرية
  .فعالية ممكنة

 يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة متعلق بدرجة كبرية بالدور الذي يقدمه املقاول املبدع من اإلبداع   
 التآزر فيما بني الشركاء من عمال، موردون، زبائن، . الفريقيل حتفيز العم،تسهيل انتقال األفكار

ن التمويل الذايت الذي ميكن احلصول عليه م ،واجه يف حتقيق هذه اإلبداعات كأكرب عائق التمويل املايلتو
أو اللجوء إىل املؤسسات املالية اخلارجية واليت حتدد بنودا يصعب يف غالب األحيان توفرها يف املؤسسة 

  . الصغرية واملتوسطة، والناجتة من حمدودية هذه املؤسسات واألخطار النامجة عن املشاريع اإلبداعية فيها
ات الصغرية واملتوسطة ماليا لتمويل إبداعاا إضافة إىل هذا التعقيد أدى إىل تدخل الدولة لتدعيم املؤسس

حتفيزات خمتلفة لتجديد التفكري اإلبداعي فيها، من التكوين، حتفيز البحث والتطوير ، ختفيضات 
  . جبائية وأخرىوامتيازات

 ختالف يفاملتوسطة ناجتة من اإل احملققة بني املؤسسات الصغرية واإلبداعاتتلف عدد ختورغم ذلك    
مستوى  ،صعوبة الكشف عنهاالقطاع الذي تنشط والذي يتمايز يف الفرص التكنولوجية املتوفرة فيه و

 إىل إضافةستهالكية مقارنة بقطاع الصناعات الكهربائية إل فيزيد الطلب يف قطاع املواد ا،الطلب فيه
  ،اإلبداعدخل الدولة لتحفيز  بزيادة شدا وكذلك مستوى تاإلبداعاتاملنافسة اليت تؤثر اجيابيا يف زيادة 
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 يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة زيادة على شروط تسيريية لإلبداعوهذه الشروط تعترب كتدعيم 
 باملسامهة يف حتقيق منو املؤسسة ولكن كيف اإلبداعي خلق بيئة داخلية تسمح بالعمل إىلوتطبيقها يؤدي 

  .  ذلك
  
  
  
  
  
  
  
  



  مساهمة اإلبداع في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  

 68

  لــدخــم
  

، إليه حتقق هلا منوا مستمرا دف ووسائل     تتسارع املؤسسات الصغرية واملتوسطة للبحث عن طرق 
  . مستوى املؤسسات الكربى إىلرتقاء إلميكنها من جتاوز عقباا وامنو كمي وكيفي 

  ،ند سنوات خيص منو املؤسسات الصغرية واملتوسطة حرك كثريا من الباحثني مالذيا املوضوع     هذ
 ،لكات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق ذه املؤسس والصعوبات اليت تواجهها هذةاملتزايد لألمهيةبالنظر 

   .إمكانيااوالناجتة من حمدودية 
تتجاوز اخلمسة  فترة ال  تتالشى يفأوتنمو   مازالت مؤسسات صغرية ومتوسطة الاألمهيةه     ورغم هذ

يف حني مؤسسات من نفس احلجم تنمو وتتطور بسرعة ،  ضعيفةوتريةب تنمو أو، سنوات من ميالدها
   .لجزم بوجود اختالف يف خصائصها ومميزاا جعلت منها مؤسسة تنموالذي يؤدي لوهو الشيء ، فائقة
ناجتة من ،  املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت حتقق منوا جتتمع فيها مميزاتأن الدراسات أكدت    

 املنتوجات اليت تقدمها من حيث خصائص،  اليت تعتمدهااإلستراتيجيةالتطبيقات وية املمارسات التسيري
  .لك جندها مبدعة زيادة على ذ، سوق مقارنة مبنافسيهاكرب حصة أتتمتع بواسطتها على ، السعر والنوعية
 وتأثريية  يبني طريقة لتحقيق منو عال يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة من ناحه املميزات   استعراض هذ
 التأثريا  يظهر هذف فكي،تقويتهه املميزات يبني مسامهته من عدمها يف تعزيز النمو واإلبداع على هذ

 كن قياسه ؟ وهل مي،املتوسطة على منو املؤسسة الصغرية ولإلبداع
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  :منوامميزات املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت حتقق  :املبحث األول
غلب املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تعرف النمو والنجاح يف مميزات ختتلف عن تشترك أ    

ه املميزات  وتترجم هذ، حتققهالذي من النمو أمهية أكثرتعترب  ، اليت ال حتقق النمواألخرىاملؤسسات 
ها  الناجع فياألداء وبصفة عامة على ،حصة السوق ،املردودية ،اإلنتاجية ،األعمالالزيادة يف رقم 

  .خبصوصيات تنظيمية  -:1 مؤسسات مبدعة تتميز بأا إىل ةفباإلضاف
  .استراتيجيات معتمدة  -                                                 
  .قوة يف العالقة بالقوى التنافسية  -                                                 
  .باملسريمميزات متعلقة  -                                                 

  :2اخلصوصيات التنظيمية  :املطلب األول
 حيث ،كرب منو تتميز عادة بتنظيم غري مركزي وتسامهية واملتوسطة اليت حتقق أغرياملؤسسات الص  

 حتديد العوامل أو ،جل تركيز طاقام يف البحث عن الفرص املقاول نشاطات لبعض العمال من أيوكل
  .النموليت تشكل خطرا على ا

 ،   تعرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت حتقق منوا تغريات تنظيمية متعددة وعلى هيكلة وظيفية
كرب عدد ممكن من أستراتيجي ينتج بعد موافقة ناجتة عن مسامهة إلختيار اإل واأمهية األكثروالقرارات 

  ) .بعد حمادثات( العمال 
ملتوسطة اليت تتميز بنمو مستمر يف اتصال مباشر ومستمر مع التكنولوجيا  املؤسسات الصغرية وا  

 ولكنها تواجه مشكلة تكاليف البحث ،احلديثةلك على التقنيات ذ وتعتمد يف اإلنتاجاجلديدة لتسيري 
  .املطلوبة املستويات ذاتونقص العناصر البشرية 

 تالؤمجل فحص أ من أو ، السوق يفاوضعيتهجل حتديد أه املؤسسات بالتخطيط من ذ تقوم ه  
 ،اإلشباع استقصاءات ،ستمرارإ دراسة السوق بإىلبالرجوع ) األفضلهل هي ( املعتمدة اإلستراتيجية

  ) .(benchmarkingالتخطيط االستراتيجي والتحليل باملقارنة 
وجيات ستراتيجي والتكنولمؤشرات التسيري اإل رمسية وأدواتتستعمل املؤسسات اليت حتقق منوا    

لكتروين يف إليد ا تستعمل الرب أغلبها،)غلبها هلا موقع أنترنت أحيث  (تتصاالاإلاحلديثة للمعلومات و
  .تصال الداخلي واخلارجي اإل

                                                 
1 : MACEL Côté. Op-cit.  p : 634.  
2 : OCDE. « les PME à forte croissance et l’emploi », Edition OCDE .2002. p : 53-55.   
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  ،تكنولوجية( يقظةام  اليت حتقق منوا تعتمد على وضع نظ املؤسسات الصغرية واملتوسطةأن إىل   إضافة
  .ة التغريات يف بيئتها مراقبلجمن أ..) . اجتماعية،تنافسية

 ،تصال الداخلي اإل، القرارحتادإمشاركة يف (ا حتفز عماهلا بطرق خمتلفة و   املؤسسات اليت حتقق من
مركزي على مجيع املستويات  دور تعطي هلم، ) stock option ، اإلهتمام بالنتائج،التكوين املستمر

 .رية لدعم العمل الفريقي كبأمهيةويل كما ت ، تنشيطهاجل من أ،)تنفيذيونمسريون و(التشغيلية 
.                             جمموعهم مكون قاعديا يف ميادين خمتلفة إدارةه املؤسسات من طرف فريق ذتسري ه 

 حتالفات  من،أساسياا يلعب دورا والتسيري الشبكي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت حتقق من   
  : دوائر أربعةعلى و ) غري رمسيةأورمسية  (وشراكة

  .حتالف مع الزبائن -               
  .املوردون واملؤسسات الباطنية، حتالف مع الشركاء واملوزعون -               
   . يف القطاعأخرىشراكة مع مؤسسات  -               
  .اهليئات العمومية واخلاصة بالبحث ، الشراكة مع عمالء اخلدمات -               

 مباشر بني املسريين إشرافهو ف املباشر املطبق فيها وبني كل وظائف املؤسسة لإلشراف  بالنسبة 
 الصغرية واملتوسطة حسب ما خاصة مستمرا هو املالئم للمؤسسة اليت حتقق منوا و،املنفذينو

ستفادة من الفرص املتاحة اإل التغيري السريع و مرونة لتقبلأكثرجيعلها   وهو ما" mintzberg" قدمه
   .1ومواجهة التهديدات 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1 : PIERRE Romelaer. Op-cit. p : 15 



  مساهمة اإلبداع في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  

 71

  :ةستراتيجيات املعتمداإل :املطلب الثاين
: 1أمههاستراتيجيات من إلبصفة عامة تعتمد املؤسسات الصغرية واملتوسطة على جمموعة من ا  

   .ية التكاليفإستراتيج إىل إضافة التخصص إستراتيجية ،ختالفإلإستراتيجية ا
ستراتيجيات اليت تعتمدها املؤسسات  اإلأهممن ختالف إلإستراتيجية ا  :ختالفاإل  إستراتيجية-*

 مبعىن ، وضع املؤسسة يف حقل تنافسي جزئيإىل ودف ،الصغرية واملتوسطة اليت حتقق منوا مستمرا
 أن اليت ميكن األخرىاتيجيات ستر مقارنة باإللكذو ،ة املنافسة الكلية يف القطاع عن مواجهبتعادإلا

  .تعتمدها 
املنافسني يف ستراتيجي يشمل وضع يف تصرف املستهلكني عرض تتميز به املؤسسة عن     اإلختالف اإل

 به يف يعترفال  ،يتم تقييمه بواسطتهم . املؤسسةسما اإلختالف بني الزبائن بإذ ويتداول ه،القطاع
 بني املنتوج املقدم الذيختالف اإل( تعرف عليه املشتري اذستراتيجي سوى إليس له معىن إاملؤسسة و

   .2)واملنتوجات املتداولة يف السوق
غلب أسعارها يف أ وزيادة يف ،إضافيةختالف تتحمل تكاليف  اإلإستراجتية   املؤسسات اليت تعتمد على 

كرب من ر ألكنها تبحث عن تقبل سعقل من منافسيها وتبحث عن حتقيق تكاليف أ حيث ال ،احلاالت
   .3طرف الزبائن مربرة بتميزها يف العرض املقدم 

  :4 اآلتية عامة بالطرق الثالثة اإلستراتيجيةه ذعتماد هإ   ويتم 
  .النوعية العالمة التجارية وإتقان -         
  .املستهدفني الزبائن طرفلتزامات الغري مقيمة من إل احبذفالتطهري  -         
  ). الكبريةألحجاملباس (بتكار عرض تكيفي إنوعي بالتخصص ال -         
 إىل ةإضاف، املعتمدة وحتكم يف التكنولوجيا ،تصاالتاإليف  كفاءات جتارية واإلستراتيجيةه ذه تتطلب 

  .لكذبتحقيق تنظيم معتمد يف املؤسسة يسمح 
عىن وضوح مب ،ختالف مدلولإ: 5مع بني شروط ثالثة  جتأنختالف جبب  اإلإستراتيجيةولنجاح     
 ، تتعدى التكاليف النامجة عنهأنأي الفوائد اليت خيلقها جيب  ،اختالف يزيد القيمة ،ختالف للمشتريإلا

                                                 
1 : PIERRE André Julien. « Les PME à forte croissance : les facteurs explicatifs », IX conférence internationale de 
management stratégique .Monpellier.24-26 mai 2000.p : 08. 
Disponible sur : www.stratégie-aims.com/monpellier/com.1205.pdf                              (date :17-04-2006) 
2 : STRATEGOR. « Stratégie, structure, décision, identité ». Interédition. Quatrième tirage 1991. p : 95  
3 : JOEL Broustail et FREDIRIC Fréry. Op-cit. p : 114 
4 : STRATEGOR.Op-cit. p: 96.  
5 : Ibid .p :100-102  

http://www.strat�gie-aims.com/monpellier/com.1205.pdf
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ا  أطول حقق ميزة على مدة اذستراتيجيا سوى إ فيكون إ،)حيقق محاية( مدافع ختالفإوالشرط الثالث 
  .يساهم يف رفع رحبية املؤسسة 

ستمدت قوا من تركيز  من املؤسسات املتعددة اجلنسيات إبريةجمموعة ك:  التخصصإستراجتية -*
بينما مؤسسات  ،اآليل اإلعالم يف IBM ، جنريال موترزأمثلتها من ،تطورها يف ميدان نشاط حمدود

  . تبنت تطورها على منطق التنويع يف املنتوجات أخرى
 من التنويع أكثرلى منطق التخصص  الصغرية واملتوسطة اليت حتقق منوا مستمرا تعتمد عاملؤسسات يف   

  :ثنتني  خصوصيات خمتلفة بني اإلإىلبالنظر 
  ستراتيجيتا التنويع والتخصصإلاخلصائص املختلفة ):03(الشكل رقم

  
  "اخلصائص املختلفة"

  يف املهنةالتغري  

 ضعيف

كفاءات املستقدمة

 حمدودة

مدة التمهني

 سريعة

طراخل  

 ضعيف

  
Source : MICHEL Kalika. « PME et diversification », Paris Dau

 إستراتيجية التخصص

)2006-07-21:  date           (: sur Disponible   
miche/article/rchearticlecahierreche/fr.dauphine.crepa.www
 قوي 
ال

 كبرية    

 

 بطيئة  

 قوي  

phine. le 28-03-2000. p : 05    

 إستراتيجية التنويع

pdf.ation.lkalikamkpmediversific

http://www.crepa.dauphine.fr/articlecahierrecherche/article/michelkalikamkpmediversific.ation.pdf
http://www.crepa.dauphine.fr/articlecahierrecherche/article/michelkalikamkpmediversific.ation.pdf
http://www.crepa.dauphine.fr/articlecahierrecherche/article/michelkalikamkpmediversific.ation.pdf
http://www.crepa.dauphine.fr/articlecahierrecherche/article/michelkalikamkpmediversific.ation.pdf
http://www.crepa.dauphine.fr/articlecahierrecherche/article/michelkalikamkpmediversific.ation.pdf
http://www.crepa.dauphine.fr/articlecahierrecherche/article/michelkalikamkpmediversific.ation.pdf
http://www.crepa.dauphine.fr/articlecahierrecherche/article/michelkalikamkpmediversific.ation.pdf
http://www.crepa.dauphine.fr/articlecahierrecherche/article/michelkalikamkpmediversific.ation.pdf
http://www.crepa.dauphine.fr/articlecahierrecherche/article/michelkalikamkpmediversific.ation.pdf
http://www.crepa.dauphine.fr/articlecahierrecherche/article/michelkalikamkpmediversific.ation.pdf
http://www.crepa.dauphine.fr/articlecahierrecherche/article/michelkalikamkpmediversific.ation.pdf
http://www.crepa.dauphine.fr/articlecahierrecherche/article/michelkalikamkpmediversific.ation.pdf
http://www.crepa.dauphine.fr/articlecahierrecherche/article/michelkalikamkpmediversific.ation.pdf
http://www.crepa.dauphine.fr/articlecahierrecherche/article/michelkalikamkpmediversific.ation.pdf
http://www.crepa.dauphine.fr/articlecahierrecherche/article/michelkalikamkpmediversific.ation.pdf
http://www.crepa.dauphine.fr/articlecahierrecherche/article/michelkalikamkpmediversific.ation.pdf
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 على إستراتيجية عتمادإللسسات الصغرية واملتوسطة متيل ئص املتنوعة جعلت من املؤه اخلصاهذ   
  .مقارنة بإستراتيجية التنويعالتخصص نظرا لتوافقها مع  إمكانياا احملدودة 

 من الكفاءات أحسن مستويات إىلدف و ،إمكانيااجل التخصص تركز املؤسسة كل   ومن أ 
  .حامسةزة تنافسية املمكنة وحتقيق مي

 من هوضعيت ثر اخلربة لتحسنيفس يراهن على أ كل مناث حي،احلجم تتبع منطق التخصص إستراتيجية   
إستراتيجية احلجم تترجم منو املؤسسة وهو ما جعل منها مدخال  .التنافسيةحيث التكاليف ووضعيته 

تخصص يف مساحة حمدودة يف تعتمده املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم لتحقيق منو مستمر بال
 التنافسية واليت غالبا اتقوى بفضلها وضعيته،  تستهدف فئة معينة من الزبائنأوالقطاع الذي تنشط فيه 
  .1ما تكون ضعيفة من قبل

 هو أساسيستراتيجيات املعتمدة حنو هدف إلابإستراتيجية التكاليف يقصد  : التكاليفإستراتيجية -*
ستثمارات إل املرتبطة با، التوزيع،التسويق، جتمع بني تكاليف تصنيع املنتوجو، ختفيض التكاليف الكلية

 تنافسية هي املؤسسة األكربحيث املؤسسة  : وتقوم على البديهية التالية،اإلدارية التكاليف إىل إضافة
   .2 تكاليفها حتدد ميزا التنافسية تدنئة تكاليف مبعىن  قدرة املؤسسة على األقل

ستثماره  إبإعادةكرب هلا و باملنافسني تتحصل على هامش ربح أقل مقارنةاليت تكاليفها أاملؤسسة     
  .التمويل اليت تعاين من مشكل  املؤسسات الصغرية واملتوسطةة خاص،قدم على املتنافسني يف سوقهاتت

  اخنفضت املتجمع كلمااإلنتاج حيث كلما تضاعف ،ثر اخلربة أمبدأ التكاليف تقوم على إستراتيجية   
  .3تكلفة الوحدة الواحدة بنسبة ثابتة تسمى اثر اخلربة

  .ثر التمهنيأقتصاد السلمي وإلا: 4مهها ثر اخلربة فأأأسباب  أما   
 اإلنتاجحيث كلما ارتفع ، م على التكاليف الثابتةألثر اخلربة والقائ مكون أولقتصاد السلمي يعترب إل   ا

 يعين حصة التكاليف الذي املتزايد واإلنتاج عن طريق ،تأثريها  متتص ويضعفةالثابتالسنوي التكاليف 
 ومهما يكن كلما زاد حجم النشاط كلما التكاليف ، جد ضعيفةإنتاج الداخلة يف كل وحدة الثابتة

  .كانت ضعيفة ) املتغريةأوالثابتة (الوحدوية 
                                                 
1 : Ibid. p : 06 
2 : STRATEGOR.Op-cit .p :68 
3 : Ibid. P : 69  
4: JOEL Broustail et FREDIRIC Fréry. Op-cit. p : 101 
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 إلنتاجيقيس الوقت الالزم  ،اضير يف بداية القرن املو مت اصطالحه من طرف تايلالذيثر التمهني أ أما   
 تكرر فكلما ، العملإنتاجيةلك حتسني يترجم بذو ، املتجمعاإلنتاجبالنظر حلجم )  خدمةأوسلعة (وحدة

وبصفة عامة . عندئذ من تكاليف النشاطخنفاض وخيفظ إل يتجه حنو اإلمتامه مالالزالوقت  ،نشاط معني
  . ينتج تقليصا يف الوقت والتكلفة كرر ذلك والذيأكثر فأكثر كلما ت العمال مع نشاطام يتالءم
األخرى هو اإلعتماد مييز املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت حتقق منوا مستمرا عن املؤسسات    ما

  . منها التنويعأخرى رغم اعتمادها على استراتيجيات ،الذكرستراتيجيات الثالثة السالفة املكثف لإل
  :التنافسية بالقوى صالبة العالقة :املطلب الثالث

 خاصة منها القوى للتعامل معها اجيابياتؤثر بيئة النشاط على وضعية املؤسسة يف السوق وتسعى   
 املنافسني إىل إضافةالسلع البديلة  ، القطاعإىلالدخالء اجلدد  ،زبائن وموردون (اخلمسةالتنافسية 

ه ذة العالقة مع هة بتقويتنافسية مالئم حتقيق وضعية إىلوتتوصل املؤسسات  .)املباشرين يف القطاع 
 الدائمة للتفاعالت اليت بيقظتها حتققه املؤسسات الصغرية واملتوسطة الذي واليت ميزت النمو ،القوى

 ومت تقدمي القوى التنافسية اخلمسة من طرف بورتر بداية ،مواجهتهاحتدثها والتقرب منها ملعرفة طريقة 
  القوى التنافسية):04(الشكل        :ياية السبعينيات وفقا ملا يل من
  

  جتماعيةإلالبيئة ا الدخالء اجلدد

  
Source : KOTLER et DEBOIS. « Marketing and management »,10 édition 2000.publi-union édition Paris page : 248. 
                                                                                                                        

  و الثقافية

املوزعون،الزبائن املوردون

 السلع البديلة

 املنافسني يف الفطاع

 قتصاديةإلالبيئة ا  
 التهديدات

 قدرة التفاوض

  البيئة العلمية   بيئة السياسية ال
 و التقنية و القانونية
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إمكانية حتديد أرباح تظهر يف ) عتبار املوزعونإل بعني امع األخذ(الزبائن العالقة ب:سلطة الزبائن -*
 التكاليف ويسامهون يف حتسني النوعية حتفيظون يغذ ،املؤسسات ووضعيتها يف القطاع املتنافس فيه

  .اإلشباع بالنسبة اليت يريدوا  حتقق  الأو ، توفرهاويشترطوا يف حالة عدم ،اخلدماتو
ستمرار عن حتقيق إتصال تبحث بإل العالقة مباشرة وسهلة اأن   املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومبا 

 بتعبريهم عن حاجات غري مكشوف ، حيث ميكنهم حتقيق التميز فيها عن غريها من املؤسساتإشباعهم
 مبعدل والءهم واستقرارهم يف التعامل مع الزبائننافسي للمؤسسة من ناحية  التاألداءاس يوميكن ق، عنها

  .1ا بقدرة عالية يف التفاوض مع الزبائنو وتتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت حتقق من،املؤسسة
 حتقيق حاجيات ورغبات إىل من املؤسسات اليت دف %70 أن أمريكية دراسة تاظهرفقد  

 .2 املسهمنيأهداف حتقيق إىلكرب معدالت منو مقارنة باليت دف أ ناجع وأداء أحسن املستهلكني حتقق
يمكنهم يشكلون نقطة إهتمام بالنظر للمواد األولية اليت يقدموا والتجهيزات، ف: لطة املوردونس -*  

 يف غري استعماهلاورقة ميكنهم بذلك إذا أرادوا رفع األسعار، ختفيض يف النوعية أو الكمية املمولة فلديهم 
 ،)احتكار التمويل من طرف عدد حمدود من املوردين(صاحل املؤسسة، خاصة إذا كان عددهم حمدود

 واملنتوجات البديلة نادرة وتكاليف التبادل هم،ومنظمني حتت تكتالت حتميهم وتدافع عن مصاحل
قات حسنة مع هؤالء مرتفعة، لذلك فيجب على املؤسسة البحث عن  تنويع متوينها واحلفاظ على عال

 مبعىن املوردون يشكلون خطر على نشاط املؤسسة إذا مل حتسن التعامل معهم ومل تكسب ،3املوردون 
  . ثقتهم، ثقة متبادلة بينهم

 جديدة إىل القطاع مرتبط مبا يعرف حبواجز الدخول تدخول مؤسسا:  الدخالء اجلدد ديدات-*
معارف تقنية حمتكرة، براءات ( تقنية  حواجزكن أن تكونمبعىن ما حيمي املؤسسات يف القطاع، فيم

كما ميكن أن ...) تكاليف تكوين صورة املؤسسة، إعتماد شبكة توزيع(، مالية، جتارية )مكتوم عليها
وتشكل ، 4تكون ناجتة من ندرة بعض املوارد مثل مواد أولية جد خاصة، يد عاملة متخصصة ونادرة

  : يف اجلدول األيت ةصلخملولقطاع بالنظر لتأثرياا على املردودية، حلقة إهتمام عند املؤسسات يف ا
  
  

                                                 
1 : JULIEN Pierre André. « Les PME à forte croissance » .Op-cit .p : 17 
2 : ARTHUR DOO LITTLE (ADL). « Les maître de l’innovation totale » .Edition d’organisation 1997 .p : 07 
3 : KOTLER et DEBOIS. Op-cit. p : 247.  
4 : JOEL Broustail et FREDIRIC Fréry. Op-cit. p : 85 
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   القطاع على املردوديةيف دخول واخلروج حواجز التأثري ):10(اجلدول رقم
 

  حواجز اخلروج     

    ضعيفة  قوية
  مردودية
  ضعيفة

  وغري مستقرة

  مردودية
  ضعيفة
  و مستقرة

  
  ضعيفة

  مردودية
  عالية
   مستقرةوغري

  مردودية
  عالية

  و مستقرة

  
  قوية

  
    حواجز الدخول

Source : Kotler et Debois. Op–cit. p : 248 
  

سعار وبالتايل على األرباح اليت حتققها تؤثر السلع البديلة يف حتديد األ:  ديدات السلع البديلة-*
 يف السلع  البديلة السلع وتتمثل.1املؤسسة مما جيرب املؤسسة على مراقبة تطورات األسعار والتكنولوجيا

  .واخلدمات اليت ميكن تعوض منتوجات املؤسسة
تتمثل يف املنافسة بني املؤسسات املتواجدة يف نفس السوق، وشدة الصراع حمدد مبعدل :  شدة املنافسة-*

ختالف يف املنتوجات إضافة إىل وجود إلمنو النشاط، عدد املؤسسات املتواجدة يف السوق، التمييز وا
 حواجز اخلروج من القطاع، فتواجد إىل إضافة ،...)دولة، النقابات، اهليئات الرقابيةسلطة ضبط ال

  .، يدفعها للبحث عن وضعية تنافسية حتفظ هلا مكانتهامؤسسة يف سوق تنافسية يؤثر عليها وتؤثر فيه
حصة يف رأمساهلا، مردوديتها، رقم أعماهلا، (املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت حتقق منوا كميا  

تتميز بقرا من الزبائن واملستهلكني ملعرفة حاجام وتطلعام عالقات متينة مع املوردين ...) سوقها
تؤمن على األقل التموين املستمر، حتدث حواجز لدخول مؤسسات جديدة إىل القطاع، حتاول تفادي 

  .املنافسة مع املؤسسات يف السوق أي عالقات متينة مع القوى التنافسية
  
  
  
  

                                                 
1 : Ibid. p : 247 
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  : مميزات متعلقة باملسري: املطلب الرابع
كل الدراسات السابقة حول منو املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعترف بأمهية سلوك مسري املؤسسة    

ختياراته اإلستراتيجية وطريقة تسيريه املرتبطة مبستوى تكوينه إلوتأثريه املباشر على منوها، بالنظر 
  .1والتحفيزات اليت تدفعه إىل النمو

متغريات التكوين العام للمسري تعكس منو املؤسسة الصغرية واملتوسطة حبيث يؤثر : "  العام التكوين-*
اجلنس، السن، مستوى التعلم على شخصيته، فالرجال حيققون منوا أكرب من النساء، بتحملهم لألخطار 

فحىت مرحلة تكامل  والسلب على منو املؤسسة، باإلجيابخاصة يف القروض، كما أن سن املسري يؤثر 
 يبحث بكل طاقاته وإمكانياته وخياطر من أجل حتقيق منو املؤسسة )إىل غاية األربعني سنة (منوه الكهولة

 وضعية مبردودية ،ستقرار واحلفاظ على الوضعية احلاليةإلوكلما جتاوز هذا السن يبدأ يف البحث عن ا
 مستوى تعلمه ضعيف، ألن مستوى التعليم مستقرة، مبا يعود سلبا على منو املؤسسة وخاصة إذا كان

دراسات عليا تسمح بإختاذ ف .ينتج املعارف، الكفاءات، التحفيزات الثقة يف النفس، حتدي املشاكل
 عشرة من أصل « Cooper & Coll »قرارات أحسن وإستثمار الفرص اليت تؤدي إىل النمو، حسب 

 . 2"م وأداء املؤسسة مسري أعطوا نتائج إجيابية بالنظر ملستوى التعلي12
 كما سبق ذكره، هناك فرق بني امللك واملسري، حبيث املقاول يبحث عن النمو : النمو حتفيزات-*
تصميمات املقاول مصحوبة بإرادة حتمل . ستقرار على املدى الطويلإل، بينما املسري يبحث عن استمرارإب

ملؤسسته بفضل حتقيق منو سريع عن صورة ستقاللية إل وتوجهه للنمو يبحث عن االتزامهاألخطار ويظهر 
  .3لشخصيته متكنه من التحدي وجتاوز العقبات

 واملتوسطة يتمتع بقدرة تسيريية ناجتة من ةاملقاول حيقق منوا للمؤسسة الصغري: القدرات التسيريية -*
ؤسسات التجارب املكتسبة يف امليدان، من التشاور مع شبكة جتمع املوردين، الزبائن، اجلمعيات، امل

وتوصلت دراسات إال أن املسري الذي يتمتع بتكوين تقين وتكوين إداري يظهرون . وغريها... املنافسة
معدالت منو وإبداع عالية يعرفون بفضلها احلاجات والتحديات والصعوبات املوجودة يف القطاع 

  4ويسريون األخطار النامجة عن التطور يف تنظيمام
                                                 
1 : PIERRE André Julien. «Les PME à forte croissance », Op-cit. p : 08 
2 : EVANGELA Papaki et Bassima CHAMI. « Les forces déterminants de la croissance des micro 
entreprise ».17guillet 2002 sénat. p : 8-9 
3 : Ibid. p : 12 
4 : FRANK Janssen et les autres. « Influence du marché et de la clientèle desservis sur les facteurs de croissance 
des PME ».Louvan school of management .Février 2005 .Disponible sur : 
www.page.ucl.ac.be/crecis/pdf/wp/02-2005.pdf          (date : 14-12-2005) 

http://www.page.ucl.ac.be/crecis/pdf/wp/02-2005.pdf
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اجلزم بأن شخصية وسلوكيات املقاول متثل حصة مهمة يف جناح املؤسسة عت الدراسات على فقد أمج  
وراثة (بفضل اخلصائص السوسيولوجية املختلفة  .الصغرية واملتوسطة، يكون مالك هلا، أو مساهم فيها

 أنتج 2001سنة "" Fayolleا احلرفة من العائلة، نوع التكوين، التجربة يف امليدان، ويف دراسة قام 
  :  1ت اليت تتحكم يف جناح املقاول كما يلياملتغريا
 .عوامل مرتبطة بالواقع الشخصي العائلي ♦
 .عوامل مرتبطة بالتكوين ومسار تربيته ♦
 .عوامل مرتبطة بواقع مساره املهين ♦
 .عوامل مرتبطة بنظام القيم واملعتقدات ♦
 .التوجهات اخلاصة ألهدافه املستقبلية ♦

  :الصغرية واملتوسطةاإلبداع ومنو املؤسسة : املبحث الثاين
  .تساهم كل املميزات اليت ختتص ا املؤسسات الصغرية واملتوسطة بنسب متفاوتة يف حتقيق منوها    

(1994)(BALDWIN) ا املؤسسات الصغرية واملتوسطة متثل برهن أن النشاطات اإلبداعية اليت تتميز 
النظر فبغض   .2املتوسطة اليت حتقق منوا سريعااملقياس األكثر تعبريا واملهم يف جناح املؤسسات الصغرية و

ستراتيجيات املختلفة، يأيت اإلبداع إلعن اخلصائص اليت يتميز ا املسري، املميزات التنظيمية للمؤسسة، ا
من أهم املميزات اليت تدفع إىل النمو فيساهم يف التأثري على املؤسسة وعلى مميزاا بدرجات متفاوتة 

  .فكيف ذلك
  : والتنظيم يف املؤسسةع اإلبدا:ألولاملطلب ا

هتمام إلالتطورات املستمرة يف بيئة املؤسسة على اختالفها وخاصة الصغرية واملتوسطة أصبحت مركز ا   
على استمرارية املؤسسة، تتطلب تغيري تنظيمي مستمر تبحث املؤسسة عن ايف املؤسسات نظرا لتأثريا 

تنظيم املؤسسة بالنظر للحركية اليت تشهدها البيئة ال ميكن أن يبقى ف،  مع مستجدات البيئةلتتالءمحتقيقه 
  .3مستقرا بل متغرية فاعلية جيب تلقيحه بإبداعات مستمرة

                                                 
1 : ACHRAT Ayadi et PHILIPPE Jourdon. « Freins et performances de l’entreneuriat dans les entreprises 
innovantes ».4ieme congrès de l’académie de l’entrepreneuriat .24-25 novembre 2005 france.p :05. 
2 : MACEL Côté. Op-cit. P : 634. 
3 : PASCAL Charpentier. « Les formes du management, la gestion du changement dans les organisations ».cahier 
française, n°321 .p :29.   Disponible sur : 
www.ladocumentationfrançaise.fr/Revues-collections/cahiers-français/article/321-charpentier.pdf.  
(Date: 21-04-2006). 
 

http://www.ladocumentationfran�aise.fr/Revues-collections/cahiers-fran�ais/article/321-charpentier.pdf
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 املؤسسة حيقق تغيريا اجيابيا عليها، اإلبداع التنظيمي مثال  يفالتنظيمعلى تأثري اإلبداع ودوره نستنتج     
شاطها، فيكشف عن طاقات بشرية جديدة وكفاءات خمزنة، يساهم يف تقوية أداء املؤسسة وتفعيل ن
  .حيقق مرونة أكرب يف التعامل بني الوظائف

 التنظيمية دف يف غالبها إىل حتسني أداء املؤسسة بتخفيض التكاليف اإلدارية، أو اإلبداعات"   
مثل ( متحركة الدخول يف خدمات غري...) اإلنتاجية(تكاليف التبادل، حتسني مستوى اإلشباع للعمل 

اإلبداعات التنظيمية تؤثر . ، أو ختفيض تكاليف التموين)الغري معروفة يف املؤسسة( املعارف اخلارجية
سم املعارف داخل املؤسسة طريقة منط عمل مثل طريقة لتحسني التمهني وتقالعلى سري املؤسسة بإدخاهلا 

  .1"هم يف تطوير املؤسسةعمال مسامهت، تسمح باحلفاظ على استقرار ال)نات مثالاألنتر(
 تصال بني الوظائف،إل احملققة وحىت غري التنظيمية يتم حتسني التنظيم يف املؤسسة يف ااإلبداعاتبفضل   

  .يف تقاسم النشاطات، يف ختفيض التكاليف اإلدارية وبالتايل يؤثر على منو مباشر للمؤسسة أو منو كيفي
  :عتمدة اإلبداع واإلستراتيجيات امل:املطلب الثاين

يدعم اإلبداع يف املؤسسة اإلستراتيجية املعتمدة باإلجياب، كما يعترب مصدرا للبعض منها كإستراتيجية   
 يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت حتقق منوا تعتمد على جمموعة .ختالف يف بعض احلاالتإلا

  .استراتيجيات ِيؤثر اإلبداع فيها بدرجات متفاوتة
ختالف اليت متثل طرح عرض  بالنظر إىل تعريف إستراتيجية اإل: اإلختالفيجية وإستراتاإلبداع -*

املستهلك لسلع أو خدمة، تفرقه عن منتوجات املنافسني يف السوق، حيوي تغيري أو جتديد /خاص للزبون
يف طياته، فهو إبداع يف حد ذاته ويف أغلب األحيان تتمكن املؤسسة من حتقيق متيز عن املنافسني عن 

 . 2 إبداع، مهما كان نوعه يف املنتوج أو يف طريقة، جذري أو نسيبطرق
ناتج من طرق اعتماد اسراتيجية (ختالف أو التميز من غري اإلبداع إلومن جهة أخرى ميكن أن ينتج ا 
  .، وهنا يظهر تأثري اإلبداع)ختالف السالفة الذكرإلا

وحتافظ على . قق بفضلها رقم أعماهلا السنوييز عبارة عن ميزة تنافسية للمؤسسة حتيتمالراتيجية تاس  
حصة سوقها من التدهور، لكنها غري حممية أبديا من األخطار، فاستثناءات فقط، بعض املؤسسات 
خاصة الصغرية واملتوسطة منها تتمكن من احلفاظ على احتكارها لصناعة منتوج أو تقدمي خدمة أو 

أن طريقة جديدة أو منتوج جديد تتميز به املؤسسة طريق إنتاج لفترة تتجاوز الثالث سنوات خاصة و
                                                 
1 : Commission Européenne, MANUEL D’OSLO .3ième édition .Op-cit. p : 60.  
2 : JOEL Broustail et FREDIRIC Fréry. Op-cit. p : 118  
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ميثل ميزة تنافسية حتقق أعظم النتائج، فيجد املنافسون عامة الوسيلة إلختراق احلماية القانونية أو احلماية 
فتلجأ املؤسسة املميزة عادة من أجل ) متيز(ختالف إلالداخلية بطريقة أو بأخرى، أو عن طريق تقليد ا

فكلما تم تقليد املنتوج أو طريقة أو . إىل اإلبداع املستمر، الذي يضمن للمؤسسة متيزهامحاية اختالفها 
  .، دعمته بإبداع جديد يقوي وضعيتها ويؤكد اختالفها...
ظام رقابة جديدة، أو عن كما ميكن عن طريق اإلبداع استحداث طريقة حلماية اختالفها داخليا كن  

فاملؤسسة الصغرية واملتوسطة اليت حتقق منو . طريق كسب والء عماهلا وعمالئها، أو بطريقة أخرى
  .ستمرار للحفاظ على اختالفها الذي يضمن ذلكإوحبكم أهدافها تبدع ب

. صغرية واملتوسطة لإلبداع تأثري اجيايب على التكاليف يف املؤسسة ال: 1 اإلبداع وإستراتيجية التكاليف-*
ففي أغلب احلاالت اإلبداع يترجم استغالل أحسن ألثر اخلربة حبيث يسمح ملن حقق اإلبداع بزيادة 
حصة سوق املؤسسة وبذلك اإلنتاج والذي يؤدي إىل تغطية أكرب للتكاليف الثابتة، فمثال حتسني يف 

ي يغطي التكاليف بنسبة أكرب مما مما يؤدي إىل زيادة اإلنتاج، الذ. منتوج املؤسسة جيلب زبائن جدد
  .كانت عليه

  .األثر االجيايب لإلبداع على أثر متهني يكون برفع منه، وأقل تقدير لتسهيله  
 B   ومنB إىل Aاملرور من  ).C، B، A(فباعتبار نشاط أو ثالثة طرائق إنتاج متتابعة على مر الوقت   

 يؤدي إىل جتاهل C إىل B   ومنB إىل A  اإلنتقال منيف حتليل أويل ميكن إعتبار. متعلق بإبداعاتCإىل 
أثر التمهني السابق بني املرحلتني وكذلك أثر اخلربة يعود إىل نقطة البداية، وهذا يعين بداية كل مرحلة 

 فإبداع جديد ال ميحو التجربة املتوصل إليها ،تعين بداية أثر متهني أو خربة جديدة لكن الواقع  غري ذلك
، حىت وإن كان يتطلب كفاءات تقنية وجتارية جديدة فجزء من التجارب السابقة تستمر وال أو املتجمعة

  .وغريها... تتجدد مثل صورة املؤسسة، شبكة العالقات، خصوصيات الزبائن
تسمح هذه الظاهرة مبعرفة مفهوم التجربة اإلمجالية واليت تترجم على مستوى التكاليف الوحدوية    

م ناتج من منحىن التجربة املتتابعة، ومن اإلبداعات املسجلة بقفزات من واحدة إىل اهلامشية بتناقص عا
 على طول املراحل املستمرة حينما ختشى املؤسسة باستمرار أدائها الناجع ىجتربة إمجالية تتغذ. أخرى

  : على نفس املنتوج أو اخلدمة أو نفس طريقة إنتاجية، وميكن تلخيص ذلك وفقا كما يلي
  

                                                 
1 : Ibid. p-p: 109-110. 



  مساهمة اإلبداع في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  

 81

  
  مجاليةإلمنحىن التجربة ا):05(ل رقمالشك

 التكاليف الوحدوية الهامشية  

C 

B 

A   
 
 
اإلبداعات  

  
  
)المنتوج، الطريقة(حجم التجمع    

Source : JOEL Broustail et FREDIRIC Fréry. Op-cit. p : 111 

  
 سلمي، إبداعات يف أصلها دف  املالحظ لإلبداعات علي اثر اخلربة، التمهني واألثرالتأثري إضافة إىل  
 ختفيض التكاليف مباشرة عن طريق ختريج بعض الوظائف اليت تنقص القيمة يف العملية اإلنتاجية مثال، إىل

ها، من جهة أخرى ميكن أن جتلب اإلبداعات تكاليف إضافية للمؤسسة يف مصدر متويل جديد وغري
  . رقم أعماهلا أو حصتها السوقيةتعود بنتائج اجيابية فيما بعد علىاملراحل األوىل لتطبيقه، ل

نتاج اإل تتخصص املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت حتقق منوا يف : إلبداع وإستراتيجية التخصصا - *
  تشبع القطاع، فيستقر الطلب عند حدوده وتشتد املنافسة، لتجداهفد، واخلطر الذي يراديف قطاع واح

  . نفسها أمام حتدي وضعية مل تصمد هلا املؤسسات الكبرية يف بعض احلاالتاملؤسسة
ر حملدودية ظالتخصص الذي تسري عليه املؤسسات الصغرية واملتوسطة جمربة عليه أكثر من أنه اختيار بالن  

  .نياا وتالئمه مع أهم خصائصهاإمكا
تتمكن هذه املؤسسات عن طريق حتقيق إبداعات مستمرة من تقوية وضعيتها واكتساب مكانة رائدة   

 مرتبطدة ومستقبلها دويف السوق، مبعىن حصة سوق األكرب بني املنافسني، بدون اإلبداع وضعيتها حم
 .مبستقبل القطاع

توفره ). نوعية سعر،(ستمرار، وجعله األفضل يف السوق إتوجها ب حتسني منيؤدي اإلبداع فيها إىل  
 احلصة السوقية اليت على) اإلبداعات(زمني تكسب بفضلها املكان الالوبالكميات املطلوبة يف الوقت 
  جتعلها يف مؤمن من التهديدات
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  : اإلبداع والقوى التنافسية :املطلب الثالث
  . من قوة إىل أخرى وختتلف شدتهى التنافسية للمؤسسة القو مباشرة على يؤثر اإلبداع بصفة   
 فاإلبداع جدير بتغيري تكاليف .من حاجيامو  يغري اإلبداع من سلطة الزبائن:  الزبائن واملوردون-*

اإلبداعات التكنولوجية .  هذه املؤسسة املبدعةىن حتول الزبون من مؤسسة أخرى إىلالتحويالت مبع
 من سوق اإلعالم اآليل IBM-MICROSOFT 80%كار مثلما احتكرت ميكنها أن ختلق وضعية احت

  .1يف الثمانينات
 ، تعين كسب زبائن جدد وحتقيق والء الزبائن القدماء للمؤسسة، وتطوير سلوكامةإبداعات جديد   

 ثانية ة وختلق هذه الوضعية اجلديدة للمؤسسة املبدعة فرص،من جهة أخرى للتعبري عن حاجيات جديدة
  .داعلإلب
 بتوسع جغرايف كذلك أو جددا يف نفس السوق حيقق حصة لسوق أكرب تنتج  زيادة يف عدد الزبائن  

  .أرباحا تؤدي إىل منو املؤسسة
 سريورة اإلنتاج أو املنتوج ريمن ناحية املوردون، اإلبداع يف املنتوج أو يف طريقة اإلنتاج ميكنها أن تغ  

 التقليدي حيذف من مكونات املنتوج أو التخفيض منه والذي ميثل النهائي إىل درجة أن جزء من التموين
بالنسبة للموردين فقدان سبيل جتاري، وتدعيم لوضعية املؤسسة يف التفاوض معهم حيث ميكنها كسب 

قيمة املواد األولية لختفيضات وفقا للمكانة اجلديدة، وذلك ختفيض مباشر لتكاليف اإلنتاج بالنظر 
  . هامش الربحاملعتمدة وزيادة يف

ة مقارنة يدية إضافحعلى مستوى الزبائن واملوردون إبداعات جديدة ومستمرة حتقق للمؤسسة منفعة   
  .باملؤسسات املتوفرة يف السوق تسمح هلا بالرفع من مبيعاا وحتقيق ميزة تنافسية عليها

جتة عموما إلبداعات جذرية ديدات املنتوجات البديلة دافع طبيعي لإلبداع، وهي نا:  السلع البديلة-*
  ).مثل آالت التصوير طبق األصل وورق الكاربون

حتقيق إبداعات جديدة جيعل املستهلك ال يفكر يف املنتوجات البديلة إذا حققت له اإلشباع املطلوب 
  .وموافقة لقدراته املالية وبالتايل احملافظة على الوضعية التنافسية للمؤسسة

ذا التأثري أساسا يف حواجز الدخول إىل القطاع والذي حيمي املؤسسات من يظهر ه:  الدخالء اجلدد-*
  .مؤسسات جديدة

                                                 
1 : P. Drucker. «A propos du management ». Op-cit. p : 75. 
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يقيم اإلبداع حواجز للدخول، وهي احلالة يف أغلب احلواجز التكنولوجية مثل معرفة غري متحكم فيها   
  .املؤسسة املبدعة حممية من منافسني جدد بالنظر إىل حتكمها يف الطريقة اإلنتاجيةف

يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة التحكم التكنولوجي حمدود وبالتايل من ناحية اإلبداع التكنولوجي     
فهي غري ممكنة كثريا، لكن اإلبداع بصفته حاجز للدخول يساهم يف احلفاظ على البيئة احلالية أكثر وقت 

صل املؤسسات لتحقيق ممكن لتعظيم املردودية قبل دخول منافسني آخرون إضافة إىل املتواجدة، وتتو
  .اإلبداع املستمر وبذلك تستفيد من وضعيتها يف السوق لتحقيق منوا مستمرابحواجز دخول 

ها بالتخفيض أو العكس يرييؤثر اإلبداع بعدة أشكال على شدة املنافسة ميكن أن تغ: 1 شدة املنافسة-*
  .لربح يف املؤسسات كما تؤثر على منو القطاع ومعدل هامش ا،بالرفع من شدا يف القطاع

ومن جهة أخرى اإلبداع ميكن أن يؤثر على شدة املنافسة بتغيري حواجز الدخول أو اخلروج حيث  
يساهم يف حتديد عدد املؤسسات املتواجدة يف السوق وتدفع بعضها للخروج لعدم قدرا مواجهة 

حاولة كسب حصة املنافسة ودخول مؤسسات أخرى وتستفيد من هذه الوضعية املؤسسة املبدعة مب
  .سوق إضافية تؤدي إىل الرفع من إنتاجها ومردوديتها ورقم أعماهلا

عرج دراستنا واملعطيات ن:  ثقل اإلبداعات يف نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة:املطلب الرابع
ل السابقة بدراسة فرنسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ومسامهة اإلبداع يف منوها وامللخصة يف اجلدو

  ثقل اإلبداع على نشاط املؤسسة): 11(اجلدول                                 :اآليت
حصة اإلبداع يف رقم 

  األعمال
  

  نوع املؤسسة

  اقل من
5%  

  5بني 
و 
9،9% 

 14،9و10بني 
%  

 19،9و15بني 
%  

و   20بني 
24،9  
%  

  و 30بني 
 49،5%  

  اموع

  4  3  0  0  1  0  0  09من عامل إىل 

  6  1  0  1  2  2  0  19إىل 10من 

  19  0  3  1  2  4  9  49 إىل 20من 

  17  1  2  1  3  4  6  99 إىل 50من 

  10  0  0  0  1  5  4  250 إىل 100من 

    5  5  3  9  15  19  اموع
Source : Christine Divry. Philippe trouvé. Op-cit. p : 160.  

ختالف واملتوسطة على إ املؤسسة الصغرية من خالل اجلدول تظهر مسامهة اإلبداع يف رقم أعمال   
يف و من رقم أعماهلا، % 50و 30 عمال ما بني 9فيساهم يف املؤسسات اليت تشغل أقل من . أنواعها

                                                 
1 : JOEL Broustail et FREDIRIC Fréry. Op-cit. p : 89.  
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 عامل خيتلف من مؤسسة إىل أخرى حبسب القطاع الذي تنشط 49 و20املؤسسات اليت تشغل ما بني 
 يف أربعة منها % 9،9 و5  يف تسعة مؤسسات من العينة وبني% 5فيه أساسا، حبيث يساهم بأقل من 

  .يف ثالثة منها 24،9و  20بينما يساهم ما بني 
 5  يف% 9،9  مؤسسات و بـ6 يف % 5 بأقل من 99عامل و50يف املؤسسات اليت تشغل ما بني  

جيايب لإلبداع إل التأثري التوضيح  وسيلة عامل وهذه النتائج ما هي إال250 و100مؤسسات تشغل ما بني 
  .سات الصغرية واملتوسطة رغم هناك اختالف يف نسبة النمو فيما بينهاعلى منو املؤس

  : أثر اإلبداع على النموقياس: الثالثاملبحث 
. تأثرياته تتغري حسب القطاعات واألسواق.  مرتبط بعدة عوامل وبنوعية اإلبداعاإلبداعات جناح     

 يف املنتوج ميكن ربطها اإلبداعاتاح  فمثال جن،ميكن كذلك أن يرتبط بتغيريات يف املؤسسة لتقويتها
 يف الطريقة ميكن أن تربط بالتغيريات اإلبداعاتوأثر . بالنشاطات التجارية املوجهة لبعث املنتوجات

 على اإلنتاجية وإرتباطاته (TIC)تصاالت إلستثمارات يف تكنولوجيا املعلومات واإلالتنظيمية وأثر ا
 مرتبط كذلك باملدة اليت متر بني اإلبداعاتعلى ذلك، جناح بالتغيريات التنظيمية متثل أحسن دليل 

 لذلك تشكل ،إحداث اإلبداع واالستفادة من أثره، فكلما كانت قصرية كلما كان األثر أكثر إجيابا
  .نقطة اهتمام

 ومعرفة اجيابياته على منو املؤسسة وحتسني أدائها الناجع ميكن الرجوع إىل اإلبداعاتمن أجل قياس أثر   
 أو تأثرياته على اإلنتاجية على سبيل ،على ختفيضه للتكاليف يف املؤسسة، ياس أثره على رقم األعمالق

  .وغريها...  وميكن كذلك عن طرق حصة السوق، املردودية،احلصر وكقياسات كمية ومؤشرات للنمو
  :ل اإلبداع على رقم األعماثرأ :املطلب األول

  : 1ات اجلديدة أو احملسنة رقم األعمال املسندة للمنتوج نسبة-*
مؤشر رقم األعمال املنسوب للمنتوجات اجلديدة أو احملسنة ميثل مصدر ملعلومات مدققة حول أثر   

. ، مثال حصة رقم األعمال املنسوبة ملنتوج جديداإلمجايلاإلبداعات يف املنتوج على حتقيق رقم األعمال 
عتمد على حتديد قترة معينة للدراسة مثال سنة كاملة قياس هذا األثر ي. بتكار يف املؤسسةإلوعلى قوة ا

  : على طول السنة املرجع والناتج عناإلمجايلوتقدير حصة بنسبة من رقم األعمال 
                                                 
1 : Commission Européenne, MANUEL D’OSLO, 3ième éditions.  Op-cit. p : 124-125  
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السلع واخلدمات اجلديدة أو احملسنة املوضوعة للتطبيق خالل فترة املالحظة واليت تعترب جديدة يف  -
  .السوق

 جديدةملوضوعة للتطبيق خالل فترة املالحظة واليت تعترب السلع واخلدمات اجلديدة أو احملسنة ا -
 .على املؤسسة بدون أن تكون جديدة على السوق

للمنتوجات اليت كانت تنتجها املؤسسة من قبل هذه اإلبداعات واليت مل تتغري خالل فترة  -
 ).املرجع(املالحظة 

 تقارن النسب فيما ، وتقدمي النتائجعلى املؤسسة تقدمي أفضل تقديراا لرقم األعمال ويف أخر الدراسة
  .بينها، فيما بني املنتوجات اجلديدة أو احملسنة واملنتجة من قبل

مؤشرات النتيجة النهائية تؤثر بطول دورة حياة املنتوجات، واألثر يتضح أكثر :  حياة املنتوجات دورة-*
  .يف جمموعة املنتوجات اليت دورة حياا قصرية

حياة املنتوج يف احلسبان على املؤسسة تقدير متوسط دورة حياة منتوجاا، من أجل أخذ أثر دورة 
  .لتستعمل يف ترجيح مؤشرات النتيجة املطبقة على مكونات رقم األعمال

ميكن كذلك للمؤسسة تقدير نسبة رقم األعمال املتأثر باإلبداعات يف الطريقة، :  يف الطريقة إبداع-*
  .سري العام للمؤسسةال مكان اإلبداعات يف الطريقة يف واجلواب ميكن أن يعطي إشارة حول

تطوير ووضع حيز التنفيذ إبداعات جتارية متثل نشاطات إبداعية مهمة لكثري من : إبداعات جتارية -*
ثر اإلبداعات التجارية، ميكن أومن أجل تكوين فكرة حول . املؤسسات بالنظر ألثرها على األداء الناجع

فيمكن :  التجارية، وبفضل طريقتنياإلبداعاتقم األعمال اإلمجايل الناتج من للمؤسسة تقدير نسبة ر
إلتماس تقدير لنسبة رقم األعمال املنسوب للخدمات والسلع واليت برزت عليها حتسينات يف إصطالحها 
أو يف شروطها، أو كذلك تقدير حصة رقم األعمال الناتج عن طرق جتارية جديدة، تستهدف التعريفة 

صطالحية للمنتوج ورقم إلكما جيب تسجيل الفرق يف رقم األعمال الداخل يف التغيريات ا. دماتأو اخل
ألن بعض املنتوجات اجلديدة أو احملسنة ميكن أن تكون يف نفس . األعمال املنسوب لإلبداع يف املنتوج

 كانت تستعملها الوقت إبداعات يف املنتوج وإبداعات جتارية كما جيب الفصل بني الطرق التجارية اليت
  .املؤسسة مع الطرق اجلديدة املبدعة يف تقدير األعمال
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ستقصاءات حول اإلبداع يف إل ا:1 أثر اإلبداع يف الطريقة على التكاليف والتوظيف:املطلب الثاين
غالبها تبحث عن األثر الذي حتققه وعلى أمهيتها يف ختفيض التكاليف وعلى التشغيل يف املؤسسة، واليت 

وسيلة جلمع معلومات حول األسئلة اليت ختص أثر اإلبداعات يف الطريقة على التكاليف يف املؤسسة متثل 
ميكن أن تأخذ عدة أشكال؛ فيمكن أن تبحث املؤسسة إذا ما اإلبداعات يف الطريقة املوضوعة حيز 

شر التغيري، اجيايب مؤ.  أدت إىل زيادة أو ختفيض للتكاليف،)سنة، سنتني أو غريها(املرجع التنفيذ يف مدة 
  .أو سليب، ميكن أن يتبع بدراسة كمية للتغيري يف التكاليف

تغيريات يف تكاليف دخول التجهيزات، : تشمل الدراسة، التكاليف املتوسطة أو تكاليف خاصة مثال
  .تكاليف الطاقة، تكاليف اليد العاملة

لتغري يف التكاليف نسبيا، أو إختيار فعلى مستوى كمي ميكن للمؤسسة تقدير على فترة زمنية حمدودة ا  
.) ..% 25 أكثر من ،% 25 و% 5 زيادة أو اخنفاض، أقل من: من جمموعة أصناف حمددة مسبقا مثال

ستثمارات والنتائج احملققة إلد املؤسسات سهولة يف تقدير اخنفاض أو زيادة التكاليف بالنظر حلجم اجتو
 أثر اإلبداع على التشغيل مبعىن هل هناك خلق أو ضياع عتماد على نفس الطريقة لتقديرإلكما ميكن ا

عتماد على هذه الطريقة يف تقدير أثر اإلبداعات التنظيمية، إلكما ميكن ا. للعمال املشغلني وبتحديد نسيب
  .ومن األحسن هنا النظر يف التكاليف املتوسطة على غرار التكاليف اخلاصة

اإلنتاجية هي مفتاح حتسني املداخيل :  وحصة السوقةينتاجأثر اإلبداع على اإل: املطلب الثالث
احلقيقية وحتسني التنافسية، ومن أفضل املقاييس ألداء املؤسسة، والتغيريات التكنولوجية واإلبداع من بني 

  .2احملددات األساسية لنمو اإلنتاجية
 كثرية ومهمة جيب أن  أجل قياس أثر اإلبداعات احملققة يف املؤسسة على اإلنتاجية فيها، التساؤالتمن

تتناوهلا املؤسسة مثال تلك اليت دف إىل حتديد ما إذا اإلبداعات يف الطريقة أو اإلبداعات التنظيمية ترفع 
من الفعالية، إختيار معمق يتطلب حتليل إنفرادي يرتكز يف نفس الوقت على معطيات مرتبطة باإلبداع 

  .سسةوعلى معطيات اقتصادية مرتبطة باألداء يف املؤ
 معطيات حول اإلبداع غالبا مهمة بالرغم فإن بعض التحليالت ميكنها التحقق بواسطة معطيات مرتبطة

تصاالت واإلبداع إلستمارات يف تكنولوجيا املعلومات وافمثال ميكن ذكر التحليالت اإلختبارية لإل :ا
                                                 
1 : Ibid .p :126 
2 : OCDE. «Gérer les systèmes nationaux d’innovation », édition OCDE .1999.P :19 
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تصاالت مرتبطة إل املعلومات واستثمارات يف تكنولوجياإلالتنظيمي والذي أنتجت أن األثر على إنتاجية ا
   .1 بدرجة كبرية باإلبداعات التنظيمية

 الذي ميثل حصة املؤسسة من الزبائن مقارنة باملؤسسات يف ، على حصة السوقع أما بالنسبة ألثر اإلبدا
توسع الالقطاع، فيتضح من ذلك بالنظر إىل احلصة اليت كانت متتلكها املؤسسة قبل اإلبداع فيما بعده، ف

ميكن  حيث غرافيا يف السوق يترجم زيادة يف حصة السوق إذا قابلتها بالطبع زيادة يف اإلنتاجيةج
للمؤسسة أن تتوسع جغرافيا بالنظر للمنافسة الشديدة اليت تواجهها يف السوق الذي تنشط فيه 

  . اجلديدة لتخفيض أثر املنافسة وزيادة املبيعات األسواقوتستهدف  
  :اإلبداعمل اليت تعترض جناح العوا :املطلب الرابع

 فمنها ما ، جمموعة من العوامل ميكن أن تعكس جناح اإلبداع وحتوله إىل خسارة غري معروفة نتائجها   
 أو التخفيض من ، ومنها ما تنقص من فعاليتها،جتعل املؤسسة غري قادرة كليا على بعث نشاطات إبداعية

 عوامل مرتبطة ،ثل التكاليف املرتفعة أو الطلب غري الكايفميكن أن تكون من عوامل اقتصادية م. نتائجها
 إضافة إىل عوامل قانونية وتنظيمية ميكن ،باملؤسسة مثل نقص املوارد البشرية املؤهلة أو يف املعارف

  :تلخيصها يف اجلدول األيت
  املشاكل املعيقة لإلبداع  ): 12(اجلدول

إبداع يف   التعقيدات
  املنتوج

إبداع يف 
  الطريقة

إبداع 
  تنظيمي

إبداع 
  جتاري

  :عوامل التكاليف -*
  خطر متجاوز و بليغ-
  خطر مرتفع-
  نقص يف التمويل اخلاص-
  نقص أو ضعف يف مصادر التمويل اخلارجية-

  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

                                                 
1 : Commission Européenne, MANUEL d’oslo. 3ième édition. Op-cit. p : 127  
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   :عوامل مرتبطة باملعارف -*
  قدرة البحث والتطوير ضعيفة -
  املؤسسةنقص يف الكفاءات البشرية يف  -
  نقص يف الكفاءات البشرية على مستوى سوق العمل  -
  نقص يف املعلومات حول التكنولوجيا -
  نقص يف املعلومات حول األسواق  -
  نقص يف توفر اخلدمات اخلارجية -
  جل تقاسم األخطارأصعوبة إجياد شركاء من  -
  صعوبة إجياد شركاء جتاريني -
  املقاومات الداخلية من طرف العمال -
  رفض التغيري من طرف املسريين -
  هيكلة املؤسسة -
  عدم قدرة توزيع العمال على نشاطات اإلبداع اجلديدة -

  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

  
  
  
  
  
  
-  

  
  
-  
-  
-  

  

  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
- 

  

   :عوامل السوق -*
  طلب غري مؤكد وسلع خدمات مبدعة -
  )مشبع(سوق مهيمن عليه -

  
-  
-  

      
-  
-  

   :العوامل التنظيمية للدولة -*
  نقص يف اهلياكل -
  )حقوق امللكية (ضعف يف احلماية  -
   ...ة اجلباي، املعايري،القوانني -

  
-  
-  
-  

  

  
-  

  
-  

    
-  
-  
-  

    Source : Ibid. p : 129.                                                               
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  لـصـ الفالصةـخ

    
تتباين بني ، كرب منو مبجموعة من اخلصائص جتتمع فيهاأ تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت حتقق 

 يف اتصال مستمر مع ،هيكلة وظيفية، تسامهيال من أمهها التنظيم غري املركزي و،مميزات تنظيمية
 .ويشكل العمل الفريقي فيها أساس البناءحتفز عماهلا بطرق خمتلفة وباستمرار ، املستجدات التكنولوجية
 إضافة ،موردين، من زبائن منافسني ، تقيم عالقات قوية مع القوى التنافسية،على استراتيجيات تتكرر

   .إىل مميزات خيتص ا املسري جتعله أكثر إبداعا وحتكما يف تسيري املؤسسة
من إنتاجيتها ، من رقم أعماهلا،  املؤسسة   يؤثر اإلبداع على خمتلف هذه املميزات لريفع من حصة سوق

  .وبفضل تأثرياته على التنظيم واإلستراتيجيات والقوى التنافسية اجيابيا وبذلك على منوها 
إال أنه ،    قياس هذا األثر يساهم يف جتذير اإلبداع يف املؤسسة وإظهار فعاليته يف كسب امليزة التنافسية

إضافة و التنظيم يف املؤسسة،  باملعارف والكفاءات أ،مرتبطة بتكاليفهجمموعة من العراقيل تعترض حتقيقه 
  . إىل العراقيل املرتبطة بالسوق وكذلك الناجتة عن سياسة الدولة وتنظيماا 
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   :لـــدخــم

ابتداءا من أصبحت املؤسسات الصغرية واملتوسطة تشكل نقطة إهتمام يف الربامج الوزارية 
اول إستحداث أطر قانونية وهيئات وطنية لتطويرها، تزايدت عرب حبيث حت ،السنوات القليلة املاضية

ا ة، نتعرض إىل البعض منهزات احلالي لتدعيم إنشائها وحتقيق منو هلا من أهم التركيتاستراتيجيا. الزمن
  .فيما يأيت

 يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة والنمو الذي حتققه، جلأنا إىل عينة من اإلبداعوللكشف عن وضعية   
املؤسسات تتوزع على مستوى والية البويرة تنشط يف قطاعات خمتلفة، دراسة ولو سطحية تكشف عن 

لعينة، وفقا إلستبيان مت حتضريه وتوزيعه على املؤسسات على مستوى ابعض العوامل املؤثرة يف اإلبداع 
  .املختارة، إضافة إىل إتصال مباشر باملؤسسة، مكنتنا من مجع معلومات يأيت سردها يف الصفحات اآلتية
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  :واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر: املبحث األول

ية يف اجلزائر بداية من العشرية السابقة، أفرزت تغريات هامة إن التحول الذي عرفته السياسة اإلقتصاد  
 ببداية ظهور مؤسسات خاصة يف مجيع القطاعات، وتأسس منافسة هي يف ،يف هياكل اإلقتصاد الوطين

 01حتاد األوريب حيز التنفيذ منذ إلخول عقد الشراكة مع اتشتد بعد دمراحلها األوىل واليت سوف 
ولة أمهية بالغة هلذه املؤسسات بالنظر ملا حتققه إقتصاديا وإجتماعيا حملاولة أعطت الدف، 2005سبتمرب 

  .سياسة الدولة  تتبناهنفتاح الذيإلتدعيم منوها وترقيتها إىل مستويات جتعلها قادرة على مواجهة ا

نشأت املؤسسات الصغرية  :نشأة وتطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر: املطلب األول
 على أساس التجارة بالدرجة األوىل وبالدرجة الثانية على أساس ستقاللإلاتوسطة يف اجلزائر بعد وامل

  :الزراعة وتطورت وفقا ملرحلتني

تمام هشتراكي، كان اإلإلقتصاد املخطط اإلقتصاد الوطين بامتيز اإل :1982-1962 املرحلة األوىل -
وبذلك مل ) SONACOM, SONELEC, SN.METAL( واملؤسسات الكبرية احلجم الثقيلة باملشاريع

هتمام، والقطاع اخلاص كان ممثال باملؤسسات العائلية ات الصغرية واملتوسطة حيزا من اإلتؤخذ املؤسس
  .ذو ملكية خاصة أو احلرفية منها

، ومسامهة قتصادية الدولية حنو العوملة وإقتصاد السوقالتغريات اإل: 2002-1982 املرحلة الثانية -
قتصادي أعاد النظر يف األمهية اليت حظيت إلت الصغرية واملتوسطة يف الدول الصناعية يف النمو ااملؤسسا

  :اجلزائر ببداية تشريع اإلطار القانوين واإلداري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بالنظر إىل يف ا 

ار اإلقتصادي  املتعلق باإلستثم21/08/1982 املؤرخ يف 11-82 خلق إطار قانوين جديد رقم: 1982
  .الوطين اخلاص

  .إنشاء الديوان التوجيهي للمتابعة والتنسيق لإلستثمار اخلاص: 1983

  .فتح الغرفة الوطنية للتجارة اخلاصة بأصحاب املؤسسات اخلاصة: 1987

  .قتصادي والدخول يف إقتصاد السوقإلاإلصالح ا: 1988

 املتعلق بترقية اإلستثمارات وخلق وكالة 1993 أكتوبر 5 املؤرخ يف 93/12مرسوم تنفيذي رقم : 1993
APSI1994 بوكالة الترقية ودعم اإلستثمار يف سنة ت مسي واليت، على مستوى وطين.  
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 2001ستثمار يف جوان إلإضافة إىل قوانني أخرى ختللت هذه التطورات اليت عدلت بقانون جديد با    
كذلك . ساواة بني املستثمرين الوطنيني واألجانبستثمارية واملإلاحلرية يف إختيار املشاريع االذي يعطى 

 واملتعلق 01/18 أصدر قانون رقم 2001 ديسمرب 12ويف  . يوما60 دراسة ملف الفرض بـ جال آحتديد
  :  التوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وهدفهنبالقانو

  .تشجيع ظهور مؤسسات جديدة -

 .سات الصغرية واملتوسطة ذات النشاط اإلنتاجيالرفع من مستوى النسيج املؤسسايت للمؤس -

 .بتكارإلواتشجيع اإلبداع  -

 .تشجيع عملية التصدير -

 .تسهيل توزيع املعلومات على املؤسسات الصغرية واملتوسطة -

   اجلزائر وفقا ملا يوضحه اجلدول اآليت بالنسبة للتطور العددي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف

  )مؤسسة1:الوحدة  (                                               يف اجلزائراملؤسساتتطور عدد  ): 13( اجلدول 

  *2005  *2004  *2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

 342788 312959 288587 261863 188893 179893 159507  عدد املؤسسات

قتصادية وعلوم إلجملة العلوم ا. »و.ص. تنمية موإستراتيجيةجلزائر ية يف ا التجربة التنمو«. عطوي عبد القادر، بوخاوة إمساعيل:املصدر
  840: ص.2003جامعة سطيف . التسيري

        . org.dz-pmeart.www.  Bulletin d’information économique. Site du Ministère:  * 

ة إىل أخرى التطور امللحوظ يف عدد املؤسسات وتزايدها املستمر من سن    وحسب اجلدول نالحظ 
 مؤسسة صغرية 72.970 حيث الزيادة بلغت 2002 و 2001وميكن مالحظة القفزة العددية بني 

ستثمار اجلديد إلا ونتج ذلك عن التنظيم اجلديد املعتمد إلنشاء املؤسسات بالنظر لقانون ،ومتوسطة
على سبيل الذكر مدة والقانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وما حتمله من تسهيالت، 

تتوزع هذه  . يوما فيما كانت قبل ذلك تصل إىل اخلمس السنوات60دراسة ملف القرض ال تتعدى 
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طاع العام واحلرف التقليدية وفقا ملا يوضحه املؤسسات الصغرية واملتوسطة بني القطاع اخلاص والق
        : اآليتاجلدول

  ) مؤسسة1: الوحدة(                       .توزيع املؤسسات حسب امللكية:  )14(اجلدول 

  السنة        

  امللكية

2002  2003  2004  2005  

  245842  225449  207949  189552  القطاع اخلاص

  774  778  788  788  القطاع العمومي 

  96172  86732  79850  71523  احلرف التقليدية

  342788  312959  288587  261863  اموع

Source : Site du Ministère : www.pmeart-dz.org .  

قتصاد الوطين حسب اجلدول، حيث متثل املؤسسات الصغرية إليظهر الدور الذي يقدمه اخلواص يف ا    
 من جمموع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وبذلك وبدون شك تساهم %70واملتوسطة اخلاصة أكثر من 

تعترب من الدوافع خلوصصة ف.  يف اإلنتاج الداخلي اخلام قيمةبأكربال ومأكرب عدد من الع تشغيل يف
  .ويوضح اجلدول التايل توزع اليد العاملة اليت تشغلها املؤسسات الصغري واملتوسطة.املؤسسات العمومية

  )عامل1:الوحدة   (            2005 – 2004لسنيت . ص.تطور اليد العاملة املشغلة يف م ): 15: ( اجلدول

                 السنة

  امللكية

2004  2005  

  888829  592758  مؤسسة خاصة

  76283  71826  مؤسسة عمومية

  192744  173920  حرف تقليدية

  1.157856  838504  اموع

 org.dz-pmeart.www  : Site du Ministère:  Source  

http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
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 2005 لسنة %75 وأكثر من 2004 سنة %70 أكثر من  اخلاصةواملتوسطةتشغل املؤسسات الصغرية     
لعدد املؤسسات وعدد النسبية املقارنة  .من اليد العاملة مقارنة باملؤسسات العمومية واحلرف التقليدية

معدل ة خاصة  مؤسسة صغرية ومتوسط تبني أنه لكل)عدد العمال/عدد املؤسسات(العمال اليت تشغلها 
وبالتايل تتركز ، عامل 98،55 بينما لكل مؤسسة صغرية ومتوسطة عمومية معدل ،مؤسسة/عامل  3،61

 عامل يف 100املؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية يف مؤسسات متوسطة بنسبة عالية أكثر من 
  .أغلبيتها الساحقة

الذي و الذي تزاوله يف اجلدول التايل  وفقا للنشاط اخلاصةاملؤسسات الصغرية واملتوسطةوتتوزع   
  .حيويةثر يوضح القطاعات األك

  ) مؤسسة1:الوحدة              (دوفقا للنشاط املعتم واملتوسطة اخلاصةتوزيع املؤسسات الصغرية :  )16(اجلدول 

 السنوات
 

  عدد املؤسسات

2003  2004  2005  

  80716  72869  65799  واألشغال العموميةالبناء 

  42183  37954  34681  ة والتوزيعالتجار

  22119  20294  18771  صالتاإلوالنقل 

  18148  16933  15927  اخلدمات

  15099  14103  13230  الفندقة واملطاعم

  14417  13673  13058  صناعات غذائية

  53160  49623  46483  القطاعات األخرى

  245842  225449  207949  اموع

: org.dz-pmeart.www :  Site du Ministère:  Source   

بالنظر إىل توزع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة نالحظ التركيز على الصناعات التقليدية املتعارف 
وجند . طيةالنق تركزها يف التكنولوجيا احلديثة خاصة يف جمال اإللكترونيك والتكنولوجيا انعدامعليها، و
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الطلب أكثر عدد من املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة يف جمال البناء واألشغال العمومية بسبب 
ولكن الواقع يظهر حمدودية إمكانياا ، احلكومة ملعاجلة املشكل يف هذا القطاع والسياسة املرتفع

لتأيت .  أغلب املشاريعوالكفاءات الالزمة لتنفيذ املشاريع وهو ما نالحظه يف جتاوز املواعيد احملددة يف
شهدها السوق  بفضل احلركية اليت ت2005 مؤسسة سنة 42183مؤسسات يف التجارة والتوزيع بـ 

  .تتجه إىل هذا القطاعت إهتمام أصحاب املشاريع واليت جعلاجلزائرية يف السنوات األخرية 

 2005سنة عددها   مؤسسة صغرية ومتوسطة والذي إرتفع3616 عدد 2004 أحصت سنة والية البويرة
  . على املستوى الوطين 21املرتبة بفضلها  مؤسسة وحتتل 4076إىل 

الدور الذي تشكله املؤسسات  : إستراتيجيات تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة:املطلب الثاين
 من األمر الضروري جعلت تبىن إستراتيجيات لتطويرها ،قتصاد املعاصرإلواملتوسطة يف االصغرية 
 ، من حترير السوق،قتصاد اجلزائريإل يف ااملتوالية خاصة بالتغريات ،إليه اجلزائرتسعى  ات والذيللحكوم

عنه رتب ت انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة الذي سوف يإطاريف  و،نفتاح التجارياملنافسة واإل
نتهجت العديد من اآلليات نا إذا تفانت يف التعامل معها، فأمؤسساتأثار وانعكاسات يف غري صاحل 

ا إبتداء من مرحلة النشأة والسياسات من أجل تنمية قدرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطويره
  :أمههابفضل هيئات مدعمة فيما يلي , األوىل

أستحدثت الوكالة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  :)ANSEJ(الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  -*
يتوىل الوزير املكلف ئيس احلكومة، ووضعت حتت سلطة ر ،1996 سبتمرب 8يف  املؤرخ 96-296

  :ستقالل املايل، وجتمع بني املهام التاليةإلبالتشغيل متابعة نشاطاا، تتمتع بالشخصية املعنوية وا

التركيب املايل، وتعبئة القروض ملشاريعهم  ستشارة للمستحدثني، ومتابعة مسارتقدمي الدعم واإل -
  .تنفيذ املشروعرحلة مطيلة 

قتصادي والتقين صغرة كل املعلومات ذات الطابع اإلتضع حتت تصرف مستحدثي املؤسسات امل -
 .والتشريعي املتعلق مبمارسة نشاطهم

 .قتصاديا واجتماعياإحداث شبكة للمشاريع املفيدة إ -
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 وتسهر يةتوسعتثمارام الين للمستحدثني ويف اس واملايل والفاملعنويومن هنا فإن الوكالة تقدم الدعم    
 ومن جهة ،، وحتقيق أرباح لصاحبها من جهة املستحدثة على املناصب املشغلةعلى حمافظة املؤسسة

  .أخرى ضمان إسترجاع القروض يف أجاهلا احملددة

ستثمار، الشكل  لدعم تشغيل الشباب بشكلني من اإلويتعلق جهاز املؤسسة املصغرة للوكالة الوطنية   
. اإلنشاءمرحلة  والشكل الثاين يف توسيع نشاط املؤسسة املصغرة بعد انقضاء اإلنشاءمثل يف األول يت

 الثنائي يكون بني الطرف ل التموي،عتماد على متويل ثنائي أو ثالثيإلوميكن إنشاء هذه املؤسسة با
كثر تداوال ويكون كما املستفيد والوكالة، أما التمويل الثالثي فيتم بني املستفيد، الوكالة والبنك وهو األ

  : يلي

 .ستثمار وموطنهري نسبة املسامهة حسب تغري حجم اإلمسامهة مالية ألصحاب املشروع، تتغ -

 .ستثمارمتنحه الوكالة يتغري حسب قيمة اإلض بدون فائدة قر -

قرض بنكي بفوائد رمزية بالنظر لتخفيضها من طرف الوكالة نسبيا، ويتم ضمانه من طرف  -
 .شتركة لضمان أخطار القروض املمنوحة للشبابصندوق الوكالة امل

  . عامل15.000 مؤسسة مصغرة تشغل 50.000بفضل هذه الوكالة ويف ظرف ستة سنوات مت إنشاء 

 من املرسوم التنفيذي رقم 03ملا تضمنته املادة طبقا   :)APSI(ستثمارات إل وكالة ترقية وتدعيم ا-*
 تتكون من جمموعة من اإلدارات واهليئات (APSI)الة ، فإن الوك1993 نوفمرب 5 املؤرخ يف 12-93

تعمل على مساعدة املستثمرين يف حتقيق استثمارام، حيث تعمل على تقييم املشاريع ودراستها وإختاذ 
 يتعلق 2001 أوت 20 يف 03-01وقد مت تعديل املرسوم السابق بإصدار األمر رقم .القرارات بشأا

 اإلعفاءمتيازات للمستثمرين من بينها إلمتنح الوكالة العديد من ا .يات عملهوآلومناخه ستثمار بتطوير اإل
 فإا قامت بتدعيم عدد من املشاريع حسب ما (APSI)الضرييب لفترة معينة، وحسب تصريح الوكالة 

  :يوضحه اجلدول التايل
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              APSIاملشاريع املمولة من طرف  ): 17( اجلدول 

  )مليار دج(القيمة اإلمجالية   يععدد املشار  السنة

1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  

2075  
4989  
9144  

12372  
13105  
5018  
3109  

178  
438  
912  
685  
798  
279  
369  

  3659  49812  اموع

-04أنشأ هذا الصندوق مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  : صندوق الضمان املشترك للقروض املصغرة-*

 وهو مبثابة آلية جديدة لضمان خماطر القروض املصغرة، إذ خيتص 2004جانفي  22 املؤرخ يف 16
 من % 85بضمان القروض اليت تقدمها البنوك التجارية واملؤسسات املالية املنخرطة مع الصندوق بنسبة 

  .الديون وفوائدها يف حالة فشل املشروع املمول

 إستحداث املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف، إضافة إىل البنوك التجارية اليت تلعب دورا كبريا    
 يف إنشاء  كلهابإعتبارها مصدرا مهما من مصادر التمويل، وجمموعة من صناديق أخرى، تساهم

املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطويرها بفضل الدراسات املقدمة، واملتابعة املستمرة لنشاطاا من أجل 
  .املستقبلية يف البعض منهاإستمراريتها، كما تساهم يف إستثماراا 

إضافة إىل هذه اهليئات املدعمة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، شرعت اجلزائر يف عملية تأهيل     
املؤسسات الصغرية واملتوسطة بتطبيق برنامج أعد خصيصا من طرف الوزارة الوصية وفقا للقانون 

يف إطار "  منه على أنه 18نص املادة ث ت حي2001التوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة سنة 
اسب بغية تأهيل املؤسسة الصغرية واملتوسطة، الوزارة املكلفة بالقطاع تقوم بإعداد برنامج تأهيل من

يتمثل الربنامج ".  مع املعايري الدوليةليتوافق الوطين جاملنتودف ترقية  وهذا ،حتسني تنافسية املؤسسات
 مبعاجلة املشاكل ، وإجراءات دعم احمليط املباشر هلا الدعم املباشرءاتجراإاملقترح يف جمموعة من 

 لقلة ،ضعف تسيري وظائف املؤسسة والناجتة من ،والصعوبات اليت تواجهها سواء تلك النابعة من داخلها
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 وميتد اخل .. .اجلبائية، اخلدماتية املالية، ة عن احمليط واملتمثلة يف العراقيل اإلدارية،جتا تلك الن أو،الكفاءات
  .2013الربنامج حىت سنة 

 إىل أن عملية التأهيل اليت جاء ا الربنامج ختص املؤسسات اليت متتلك إمكانيات معتربة اإلشارةوجتدر    
، أي أن عملية التأهيل تستهدف اإلقليميةتساعد على النمو واكتساب حصة يف األسواق احمللية أو 

النجاح يف املستقبل إذا مت مساعدا وتأهيلها باإلضافة إىل الشروط املؤسسات اليت تتوفر على مقومات 
  :التالية

  .أن تكون مؤسسة جزائرية وتنشط منذ سنتني على األقل -

 . مؤسسة الصغرية واملتوسطةأن تنمي إىل قطاع -

 .مؤسسات قادرة على تصدير منتجاا وخدماا مستقبال -

 .عايري التنمية التكنولوجية مهلا املؤسسات اليت هلا قدرة على تنموية أو -

  :ويتم تطبيق الربنامج بواسطة جمموعة من اهليئات أمهها

 املؤسسات الصغريةالصندوق الوطين للتأهيل والذي يتشكل من ممثلي من الوزارات املعنية بقطاع  -
الفالحية وأرباب العمل والنقابات ويكون حتت إشراف ثلي غرف التجارة والصناعة واحلرف ومم

  و.ص.وزير م

 .الوكالة الوطنية لتطوير وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة -

حتاد     كما استفادت املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية من برنامج تأهيل بالتعاون مع اإل
برنامج يهدف إىل حتسني مستوى كفاءة وتأهيل رؤساء وعمال املؤسسة الصغرية  ،(MEDA)األوريب

 ، بدورات تكوينية وتقدمي الدعم لكل اإلجراءات اليت متكن من تكوين املسريين عرب القيام،واملتوسطة
بتكار، وتأهيل احمليط بصفة عامة لتمكني املؤسسة من حتسني أدائها والوصول  من اخلربات واإلةستفاداإل

إىل الرفع من قدراا اإلنتاجية وحتسني اجلودة كذلك عن طريق إجراءات لدعم اهليئات العمومية 
 تكوين اخلاصة، مجعيات العمل، ممثلي الشبكة الوطنية للمعلومات، املعاهد العمومية باإلضافة إىلو

  .مؤسسات مالية متخصصة من أجل توسيع آليات التمويل
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 مت البدء يف ، مليون دوالر11،4 املقدر بـ (PNUD)ما استفادت من برنامج األمم املتحدة للتنمية ك  
ؤسسات وتطوير أدوات اإلنتاج  والذي يهدف إىل عصرنة امل2000ل لسنة ستغالله منذ السداسي األوإ

  ).التكوين خاصة( يف األنشطة الالمادية تثماراإلس

  :ستثمار األجنيب املباشر يف ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطةإل دور ا:املطلب الثالث

صاديات الدولة املضيفة، حيث جيابيات يف إقتإلستثمار األجنيب املباشر مبجموعة من اإلخيتص ا     
يساهم يف التشغيل وحتقيق إنتاج داخلي يستغل الثروات يف البلد ويساهم يف اإلنتاج الداخلي اخلام، وهو 

 للعمل يف اجلزائر بطريقة أو بأخرى وبتقدمي انبما جعل اجلزائر تعطي أمهية بالغة جلذب املستثمرين األج
  .حتفيزات مغرية يف بعض احلاالت

ملستثمرين األجانب للعمل يف اجلزائر يف السنوات القليلة املاضية، كان لتدعيم سياسة الدولة يف قدوم ا
 إىل التأثري املباشر والغري املباشر للمؤسسات تأهيل املؤسسات خاصة الصغرية واملتوسطة منها بالنظر

  .ع املستقدمات اجلديدةاملستثمرة على بيئة األعمال للمؤسسات اجلزائرية حيث يستلزم عليها التالئم م

  1: يليا فيماألجنيب املباشرويتلخص األثر املباشر والغري مباشر لإلستثمار 

ستثمارات إلستثمارات إىل زيادة معدل منو اي هذه اإليتحقق هذا األثر حينما تؤد :األثر املباشر -*
 من خالل الروابط اخللفية اليت احمللية يف الدولة املضيفة، سواء يف جمال السلع البسيطة أو السلع النهائية

 الصايف للشركات األجنبية ستثمارات احمللية ويتوقف األثرمعامالت الشركات األجنبية على اإلتنشأ من 
سلعا لغرض التصدير، أو سلعا للسوق احمللي، أو  هذه الشركات ارات احمللية، كلما أنتجتستثمعلى اإل
  . حمل  السلع املستوردةتنتج سلع

ر خارجية موجبة تؤدي إىل زيادة إنتاجية عنصر العمل ايتحقق ذلك مبصاحبة آث :الغري مباشراألثر  -*
  :ستثمار على الدولة املضيفة وذلك من خالل العناصر األربعة التاليةإلورأس املال يف ا

 إىل زيادة املنافسة يف السوق  توطن الشركات األجنبية بالدول املضيفةحيث يؤدي: قناة املنافسة -  
 ،احمللي، األمر الذي يدفع املؤسسات الوطنية إىل استخدام التكنولوجيا القائمة بأساليب أكثر كفاءة

املنافسة بواسطة حتديث قاعدا التكنولوجية طبقا للتكنولوجيا احلديثة املطبقة يف جمال إنتاج الشركات 

                                                 
 1 دآتوراه دولةأطروحة ."دراسة حالة الجزائر– في الدول النامية وآفاقها المباشرة األجنبيةتحليل واقع االستثمارات ".فويدري محمد :
50:ص .2005الجزائر .جامعة الجزائر .آلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير .  
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يعترب اإلستثمار األجنيب املباشر ودة فيها وغريها، وبذلك  إضافة إىل حتسني املنتوج والبحث عن اجل،هلا
 .ؤسسة للبحث عن حتقيق وضعية تنافسية يف السوقكدافع يف امل

تعد الشركات األجنبية مصدرا لإلرتقاء بأدء العاطلني بالنظر لطبيعة أنشطتها اليت : قناة التدريب -
مهارات إدارية وتنظيمية ) املوارد البشرية (تتطلب التجديد املستمر والتنافس الدائم، األمر الذي يكسبها

كما أن توطن هذا النوع من . مميزة، ميكن للعمالة احمللية يف الدول املضيفة من إكتساا وحماكاا
الشركات يؤدي إىل تدريب وتأهيل العمالة احمللية اليت تشغلها، وحتفيز املؤسسات الوطنية حنو تدريب 

 .  دربة واملؤهلة من الشركات األجنبية إىل املؤسسات احملليةالعمالة اخلاصة ا من ناحية وإنتقال العمالة امل

تقوم قناة التقليد على فكرة أن املؤسسات الوطنية يف الدول املضيفة سوف تصبح أكثر : قناة التقليد -
رية إنتاجية من خالل قيامها بتقليد التكنولوجيا األكثر تقدما، أو املمارسات اإلدارية والسياسات التجا

 . حبكم وطنيتهاا العميقة خلبايا السوق اجلزائرية إضافة إىل معرفته،قية للشركات األجنبيةوالتسوي

ستثمار األجنيب املباشر إىل زيادة إنتاجية عوامل اإلنتاج للمؤسسات احمللية يف يؤدي اإل: قناة الروابط -
األمامية تنشأ من خالل  بالنسبة للروابط •وخلفية •الدول املضيفة من خالل ما حتققه من روابط أمامية
 حيث تؤدي هذه الروابط إىل زيادة التقدم الفين ،معامالت الشركات األجنبية املباشرة مع املتعاملني

نفاقها على البحوث زيادة حجم إ منافسة الشركات األجنبية للمؤسسات الوطنية من خالل سعيها إىل
 جراء املعامالت اليت تتم بني الشركات األجنبية  فتنشأ،أما بالنسبة للروابط اخللفية. والتطوير واإلبداع

واملؤسسات الوطنية، وذلك من خالل حصول الشركات األجنبية على إحتياجاا من املواد األولية 
إن هذه العالقة تتطور لتشمل قيام ). املؤسسات الوطنية(والسلع الوسيطية من املوردين الوطنيني 

صد حتسني الفنية وبرامج التدريب والتأهيل للمؤسسات الوطنية قالشركات األجنبية بتقدمي املساعدات 
 أو املساعدة يف إنتاج منتجات جديدة، األمر الذي حيسن من إنتاجية املؤسسات ،جودة منتوجاا القائمة
  .باألثر اإلجيايب دون السليب) الشركات األجنبية(الوطنية وتكون عليها 

  

  

     
                                                 
•En amant  
• En aval 
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  اجملهودات اليتمن بالرغم :عترض املؤسسات الصغرية واملتوسطة الضغوطات اليت ت:املطلب الرابع
إقتصادية إصالحية، ومصادقة احلكومة على ترسانة من القوانني اليت دف بذلتها الدولة بتبنيها سياسة 

أن هذه اإلصالحات كلها إىل إعادة هيكلة اإلقتصاد الوطين وجعله يتماشى مع منط التسيري احلديث، إال 
 قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة الذي ال يزال حماطا  يفة مل حتقق النتائج املرجوة من ذلكقتصادياإل

بسياج من املشاكل والعراقيل اليت تؤول دون مسامهته يف التنمية اإلقتصادية املنشودة، فال تزال املؤسسة 
   .1املتوسطة حبيسة اإلطار احلريفالصغرية و

  :وميكن حصر أهم الصعوبات كاآليت

إن احمليط اإلداري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ليس مالئما لنموها وبالتايل  :صعوبات إدارية -
لتطورها، ويعود ذلك أساسا إىل بطء وتعقيد اإلجراءات اإلدارية فمثال تستغرق مدة قيد مؤسسة صغرية 

 18ا القيد قد تتعدى كما أن عدد الوثائق املطلوبة إلجراء هذ. ومتوسطة يف السجل التجاري وقتا طويال
   .2وثيقة

 الضرورية املتعلقة وكذلك فإن أغلب املستثمرين يفتقدون يف مرحلة اإلنشاء خاصة إىل املعلومات  
  . األمر الذي يؤدي يف الكثري من األحيان إىل إختيارات خاطئة لنوع النشاط،باستثمارام

نها املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر من أكرب املشاكل اليت تعاين م :صعوبات مرتبطة بالتمويل -
فالعالقة بني  .هو مشكل التمويل، وهذا بسبب قلة اإلمكانيات املالية املتوفرة لدى املؤسسة بصفة عامة

البنك واملؤسسات الصغرية واملتوسطة يطبعها إنعدام الثقة بني الطرفني، من ناحية البنك هذه املؤسسات 
ومن ناحية . ا كضمان للقرض، إضافة إىل التجارب الفاشلة مع بعضهاتفتقد ألصول عقارية تقدمه

املؤسسة الصغرية واملتوسطة فإن البنوك تعترب عائقا يؤول دون منو وتطور املؤسسة وهذا لكثرة الشروط 
  .اليت تفرضها من أجل احلصول على القروض باإلضافة إىل البطء يف دراسة ومعاجلة ملفات القروض

من املشاكل اليت أصبحت تعترض املستثمر يف اجلزائر احلصول على العقار  :ة بالعقارصعوبات مرتبط -
إلقامة مشروع، أو توسيعه، كما أن عدم حصول املستثمر على عقد ملكية العقار من األسباب الرئيسية 

  .اليت حتول دون حصوله على القروض من البنوك

                                                 
60:ص. 2002جوان .جل سياسة لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أمن. جتماعيإلقتصادي و اإلالمجلس الوطني ا. CNES:1  

60:ص.نقس المرجع:  2  
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من أجل ختفيف األعباء اجلبائية على املؤسسات  اإلجراءات اليت اختذت :صعوبات مرتبطة باجلباية -
  .الصغرية واملتوسطة ما تزال غري كافية وغري حمفزة حيث تبقى نسبة الضرائب على األرباح مرتفعة

تتميز العالقة بني مصاحل اجلمارك واملستثمرين بالبطء والتعقيد، خاصة على  :الصعوبات اجلمركية -
 املوانئ واحلاويات لعدة شهور  السلع املستوردة من اخلارج حبيسةمستوى املوانئ مما جيعل الكثري من

 ينعكس سلبا على مردود املؤسسة الصغرية واملتوسطة خاصة وأا حتتاج يف أغلبها ملواد أولية والذي
  . يف السوق احمللين اخلارج و غري متوفرةتستورد م

ت الصغرية واملتوسطة يفتقرون إىل أبسط ال يزال أغلب مسريي املؤسسا :الصعوبات املرتبطة بالتسيري -
  .قواعد التسيري وهذا ما يؤثر سلبيا على قدرة التنافسية للمؤسسة

ويف دراسة قام ا البنك الدويل يف عملية إستقصاء للضغوطات والعوائق اليت تعترض منو املؤسسات     
  :ات يف اجلزائر توصل إىل أمههاالصغرية واملتوسطة وحتقيق إستثمار

  .نافسة غري القانونية واليت تتزايد حدا لغياب إستراتيجية للحد من توسعهاامل -

 . وامللفات املثقلة بالوثائقصعوبة احلصول على القروض -

 .البريوقراطية يف تسيري امللفات -

 .الرشوة وإتساع رقعتها -

 .تكاليف التبادل املرتفعة للقروض، إضافة إىل نسب الفوائد املرتفعة -

 .سات اإلقتصادية على املدى القصري مما ال يسمح مبزاولة تطبيقاالب يف السياالتق -

 . بالعملاملتعلقةالقوانني  -

 يف واستردادهامدة اإلنتظار للحصول على القروض طويلة مما يفقد منفعتها يف كثري من احلاالت  -
 . قصريةمدة

 .صعوبة احلصول على العملة الصعبة -

 .لعالية يف أغلب القطاعاتقلة اليد العاملة ذات اخلربة املهنية ا -
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وبالنظر إىل هذه الوضعية تسعى الدولة اجلزائرية جاهدة إلجياد آليات لتسهيل منو املؤسسات الصغرية  
 وكذلك اإلعفاءات الضريبية ، حبصوهلا على القروض واألراضي إلقامة اإلستثمارات،واملتوسطة

  . خاصة مشكل العقار2006 أوت 23وتسهيالت أخرى مت التطرق إليها يف إجتماع احلكومة يوم 

نتناول تقدمي للعينة املدروسة وبعض خصائصها من  :خصائصهاعينة الدراسة وبعض : املبحث الثاين
  . خصائصها التنظيمية ومميزات بيئة النشاط اليت تعمل فيها،)والنموامليالد (دورة حياا 

يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية حماولة ملعرفة وضعية اإلبداع  : تقدمي العينة:املطلب األول
 مؤسسات تنشط بوالية البويرة كوسيلة ملعرفة، ولو سطحية لواقع اإلعتماد على التقرب من جمموعةجاء 

  اآلتية واليت متثل طريقة  للسريورةاإلبداع يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة فكانت العينة املختارة وفقا
  :عتمدة كما يليالدراسة املاختيار العينة و

 تبنينا قطاعات خمتلفة يف إختيار املؤسسات بغرض معرفة مرحلة إختيار العينة حيث:  املرحلة األوىل-
     .نشاطال يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة بصفة عامة دون ختصيص قطاع عاإلبدا

  :كان إختيار املؤسسة يف القطاع الذي تنشط فيه على أساس إجتماع 

 .يف السوقوضعية رائدة  -

 .عي معروضة للبت مل تشترى وليس:ملكية املؤسسة -

، لعدم وجود بنية تسيريية واضحة املعامل يف اديا للمؤسسات الصغرية واملتوسطةتف: حجم العمالة -
 ). عامل250 إىل50(يف املؤسسة املتوسطة من  فبينما أكثر وضوحا ،غالبها

 .جودة نوعية يف املنتوجات -

 . واحد وأخرى تعتمد التنويعمؤسسات متخصصة يف منتوج -

 .دد املسؤولياتتمتع يكل تنظيمي بني وظائفها وحيمؤسسات ت -

 .مزاولة املؤسسات لنشاطها على مدة تتجاوز اخلمس السنوات -

 .مؤسسات حققت إبداعات من قبل -

كان بالتنسيق مع مديرية املؤسسات ، دراسة عينة المجع هذه املعلومات حول املؤسسات إلختيار   
تصال بالعمال يف املؤسسة  ويف بعض احلاالت اإل،ية البويرةغرية واملتوسطة واحلرف التقليدية لوالالص
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 أو عن طريق الوسطاء من أجل حتديد املؤسسات املتوسطة اليت ،الذي تربطنا م عالقاتاملستهدفة 
  . مؤسسة12تستويف الشروط السابقة توصلنا إىل إختيار أويل لـ 

 واليت حضرت وفقا ملتطلبات البحث • مرحلة توزيع سلسلة األسئلة اإلستقصائية: املرحلة الثانية-
غلب األسئلة املطروحة  جاءت مغلقة مبعىن حتديد األجوبة املمكنة أل,عارف املكتسبة حول املوضوعوامل

ت من اإلتصال مع العينة املختارة يف املكان لقبول املسامهة يف الدراسة كانب ، سؤال41واليت بلغ عددها 
ؤسسة األخرى يف العودة من  مؤسسات فيما تأخر مدير امل10 مؤسسة، ومتت اإلجابة من طرف 11

  ) .غلبها من طرف مدير املؤسسةأاإلجابة على التساؤالت كانت يف ( فرنسا 

يف جداول لبعضها ) املتوسط(إلحصائية رحلة ترمجة اإلجابات وفقا للطرق ام:  املرحلة الثالثة-
عليها يالت للبعض األخر، حيث تلخص النتائج املتوصل إليها واليت قمنا بتحليلها والتعليق ومنحنيات ومتث

 ويلخص اجلدول التايل أهم املعطيات حول العينة اليت سامهت يف .إىل مناقشتها يف البعض األخر
لومات غلبها يف الكشف عن معأ واليت لن يأيت ذكرها يف النتائج املتوصل إليها لعدم رغبة ،الدراسة

  •ةالعينة املسامهة يف الدراس ):18(اجلدول.                تعتربها إستراتيجية

عدد   النتوجات املقدمة  التصنيف القانوين  املؤسسة
  العمال

سنة بداية 
  النشاط

  1995  68  كابريس،"أمني"علك SARL privé  "اخللد" مؤسسة/1

  2002  83  بطال األجنب،"UHT"حليب SARL privé  "حليب األبطال" مؤسسة/2

  1993  63  "فاز"مبيد احلشرات SARL privé  "فاز"مؤسسة/3

  "Kingفرشةصناعة األ KING MATELAS " SARL privéمؤسسة/4
  توزيع املواد األولية

52  1992  

  2003  58  فرشةصناعة األ BOUIROMOUSSE SARL privéمؤسسة/5

  1999  138  رصناعة األجر األمح  BRIDJ"  SPA  privé"شركة /6

 صناعة الرباغي و املسمار CLOUTERIE "  SARL privé" مؤسسة/7
  بأحجامه املختلفة

45  1999  

  1988  62  "محودي"املشروبات الغازية  SARL privé  "محودي"مؤسسة /8

  2000  89  إنتاج البولستريان SARL privé  "البولستريان" مؤسسة/9

  1999  72  لسميد الغذائي إنتاج ا، مطحنة MIB"  SPA privé"مؤسسة/10

                                                 
  . متوفرة في الملحقات في آخر الورقة ستقصائيةاإلة سلسلة األسئل : • 
  معلومات الجدول مستقدمة من آل مؤسسة  : • 
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 يف األول التقرب من املؤسسة مبقابالت شخصية مع املسري ،ستقصائيةاألسئلة اإل سلسلة إىل إضافة 
   . املقدمةاألجوبة لنا تفسري لبعض كشفتاملؤسسة وعن طريق اتصاالت غري رمسية مع بعض العمال 

حبيث ال توجد مؤسسة  ، تقليدية  من معطيات اجلدول نالحظ تركز املؤسسات يف قطاعات صناعية
، أو يف الصناعات اإللكترونية املختلفة، سوى تتصاالقطاع تكنولوجيا املعلومات واإلة يف واحد

عقدة، وتعترب املتفاعالت كيميائية بعض الاليت تقوم على " إنتاج البولستران" مؤسسة واحدة هي مؤسسة 
   .1 نشاطها هذا القطاع سنة بدايةهذه املؤسسة أول إستثمار على املستوى اإلفريقي يف

العينة ال حتوى مؤسسات صغرية ومتوسطة عمومية لضعف أو إنعدام اإلبداع فيها، إضافة إىل قلة  
  .ا على مستوى الوالية عدده

رتأينا التطرق لظروف نشأة العينة املختارة للدراسة ألا تعترب إ:  نشأة مؤسسات العينة:املطلب الثاين
 بالنظر لثقل األعباء والتكاليف اليت تتزايد يف مرحلة ميالد ،ؤثرة على جناحها أو فشلهاامل املمن العو
  . وللكشف عن بعض املشاكل اليت تواجه أصحاب املشاريع يف حتقيق مشاريعهم،املؤسسة

    :يت من فكرة اإلنشاء إىل مرحلة اإلنتاج مشلت النقاط التالية امللخصة يف اجلدول اآل،نشأة العينة املدروسة

  نشأة مؤسسات العينة ): 19( اجلدول 

  النسبة  

  )أساس(ختيار القطاع  إ-*

  الطلب املرتفع -

  التكنولوجيا البسيطة -

  التكنولوجيا املعقدة -

  املنافسة احملدودة -

  اخلربة يف امليدان -

  رغبة خاصة يف القطاع -

  تشجيعات الدولة لإلستثمار يف القطاع -

  

%80 
%70 
%00 
%70 
%70 
%30 
%20 

                                                 
.حسب تصريح مالك المؤسسة :  1  
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  :ة التمويل طريق-*

 متويل شخصي -

 شراكة يف التمويل -

 قرض بنكي -

  متويل تأجريي  -

 

60 %  
10 % 
30 % 
00 %  

  : استقدام التكنولوجيا-*

 شراء التكنولوجيا من اخلارج -

 شراء التكنولوجيا حمليا -

  تكنولوجيا مستخدمة بوضعية جيدة مستورة من اخلارج -

  

80 %  
20 %  
00 %  

  

  : املواد األولية-*

 مستوردة -

 حمليامصنعة  -

  ثروة طبيعية -

  

  

70%  
20%  
10%  

♣من تصميم الطالب: املصدر

طريقة متويل  و، تنشط فيهالذييوضح اجلدول كيفية نشأة مؤسسات العينة من حيث اختيار القطاع  
 أنتجتاليت و ،ستثمارية واليد العاملة العقارات اإل،األوليةاملواد ، وطريقة استقدام التكنولوجيا ،النشأة
 وضعية إىل تنشط فيه بالنظر الذي ختتار القطاع حبيث ،لنشأة املؤسسات الصغرية واملتوسطة النقاط أهم

 واىل التكنولوجيا املعتمدة واملنافسة احملدودة واخلربة ، من املؤسسات%80الطلب يف السوق بنسبة
ستثمار يف صاحب املشروع لإل رغبات خاصة لإىل  إضافة، من املؤسسات%70لصاحب املشروع بنسب

ستثمار يف ع اإللتشجي  ترقى به الدولةالذيونالحظ غياب الدور  . من املؤسسات%30القطاع بنسبة
 تنشط فيه بفضل الذيمن املؤسسات كان اختيارها للقطاع %20بعض القطاعات حيث سوى
  .التشجيعات اليت قدمتها الدولة 

                                                 
  . إلى غاية آخر جدولاالستبيانالجداول اآلتية مقتبسة من ) 19(ابتداء من الجدول :  ♣ 
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 ،بنك منها عن طريق قرض %30 من املؤسسات كان متويلها خاصا و%60 متويل املشاريع فنسبة أما  
   . مؤسسةإلنشاء يف حماولة احلصول على قروض األفراد يفسر الصعوبة املالية اليت يواجهها كذل

 النعدام صناعات ثقيلة %80غلب املؤسسات و بنسبة أما خيص التكنولوجيا بالطبع مستوردة يف ي   ف
التكنولوجيا من السوق احمللية  حتصلت على %20 على املستوى الوطين سوى يف بعض القطاعات حيث

 من املؤسسات و %70 مستوردة يف اإلنتاج املستعملة يف األساسية األوليةوبدلك فاغلب املواد ,
مؤسسة تعتمد على الثروة الطبيعية إىل  إضافة مصنعة حمليا أوليةمن املؤسسات تعتمد على مواد 20%

من املؤسسات %40 مورد التكنولوجيا يف من طرفأويلعد تكوين  فيما مت تشغيل العمال ب.مباشرة
  .املؤسسات من%60بنسبة وبالنظر خلربام يف امليدان 

 حماولة ملعرفة النمو احملقق يف مؤسسات العينة مقارنة مبرحلة  :النمو احملقق يف املؤسسات املدروسة -*
اإلنتاجية، رأس املال د العمال، بداية نشاطها على عدة مستويات تعترب كمؤشرات لنمو املؤسسة منها عد

  :جتماعي، وغريها ملخصة يف اجلدول التايلاإل

  مؤشرات النمو يف العينة):20( اجلدول رقم 

  النسبة  املستويات

   زيادة-               : عدد العمال-*

   نقصان-                               

   ثبات العدد-                               

70 %  
10%  
20% 

   زيادة-            : الكمية املنتجة*

   نقصان-                              

   ثبات-                             

80 %  
00 %  
20 %  

   زيادة-  : رقم األعمال السنوي-*

   نقصان-                            

   نوعا ما ثابت-                            

60 %  
00 %  
20 %  

 % 50   زيادة- : جتماعيإلارأس املال  -*
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   نقصان-                            

   ثبات-                            

00 %  
50 % 

   نفس التكنولوجيا اليت انطلقت ا-   : التكنولوجيا املعتمدة-*

   تدعيمها بتكنولوجيا متطورة-                             

   استبدال التكنولوجيا بتكنولوجيا جديدة-                             

60 %  
30 %  
10 % 

   يشمل مجيع أحناء الوالية-       : املؤسسة السوق -*

  )وسط( يتعدى الوالية إىل الواليات اجملاورة -                             

   على املستوى الوطين-                             

   التصدير-                             

10%  
30 %  
40 %  
20 % 

 ركزت تعترب هذه املؤشرات عن إمكانية النمو احملققة يف املؤسسات خالل اخلمسة سنوات املاضية اليت
فأنتجت أن زيادة يف عدد العمال والكمية املنتجة رقم األعمال السنوي، وكذلك يف . الدراسة عليها

  . من املؤسسات% 80 ووصلت إىل % 50رأس املال اإلجتماعي بنسب تتجاوز 

 من مؤسسة إىل أخرى، فمالحظة زيادة يف رأس املال تهمنو تتغري نسب حتقيقتترجم هذه الزيادات    
 استثمار يف التجهيزات( من املؤسسات تعكس يف أغلبها إستثمارات توسعية %50نسبة باإلجتماعي 

تطورة لدعم التكنولوجيا اليت كانت  من املؤسسات إستقدمت تكنولوجيا م% 30كما أن ).خاصة
  .اإلستثمارحبوزا وهذا ما يثبت 

فيه هذا النمو املالحظ على مجيع املستويات إنعكس على املساحة اجلغرافية للسوق الذي تباع     
 من املؤسسات املتوسطة املدروسة وصلت إىل توزيع منتوجاا على % 40حيث . منتوجات املؤسسة
 – املدية – البليدة – جباية -اجلزائر(  منها على مستوى واليات الوسط % 30املستوى الوطين، و

مؤسستني متكنت من الوصول مبنتوجاا على ، ووضعية مل ننتظرها ف...) برج بوعريريج –املسيلة 
من جهة  والبعد التفكريي ملسريها  من جهةمستوى مغاريب بسبب املنافسة يف القطاع داخل الوطن

ستوى الوطين اليت ، أن ذلك يدخلها حيز املؤسسات القليلة على املمؤسسةح مدير ، فقد صرأخرى
إلستفادة من التدعيمات اليت تقدمها الدولة يف خمتلف املشاريع حققت ذلك، ويعود عليها باإلجياب ل

  .التأهيلية
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اهم يف  تساخلصائص التنظيمية للمؤسسة :اخلصائص التنظيمية للمؤسسات املدروسة: املطلب الثالث
  .ع، وحسب اجلدول أهم اخلصائص كما تساهم يف تقوية أدائها الناجا،فعالية نتائجها أو رداء

  : للعينة اخلصائص التنظيمية):21(اجلدول 

  النسبة  اخلصائص

  املسري-امللك -                        : وضعية املسري-1

 مسري خارجي -                                     

  شريك من الشركاء  -                                     

60 %  
40 %  
00 %  

  سنة35أفل من  -              : بعض اخلصائص املسري-2

  سنة35أكرب من -                                      

 ) سنة5 أقل من (مديركمدة تواجد يف املنصب  -                                      

 ) سنة5ر من ثكأ(مدة تواجد يف املنصب كمدير -                                      

 إختصاصي يف قطاع النشاط -                                      

  إداري حمظ -                                      

30 %  
70 %  
40 %  
50 %  
50 %  
50%  

  مستويني -    :يكل عدد املستويات اهلرمية يف اهل-3

  ثالثة مستويات -                                       

  أربعة مستويات -                                       

20 %  
80 %  
00 %  

  )بإستثاء املدير: (فرقة التسيري تتكون من( ختصصات فرقة التسيري -4

  مسري مايل -                                      

  حماسب -                                      

  إختصاصي يف التسويق أو التجارة -                                      

  مدير موارد بشرية -                                      

  مسري التموين -                                      

                                      

  

30 %  
100 %  
80 %  
20 %  
30%  
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  % 100  )اإلنتاج(مهندس يف قطاع النشاط على األقل  - 

  من داخل الوالية -      : العمال التنفيذيون جغرافيا-5

  من مناطق خمتلفة وطنيا -                                  

  ةدمستور -                                  

80 %  
20 %  
00 %  

  نعم  -               : توفر نقابة العمال-6

  ال  -                                  

30 %  
70 %  

  بإستمرار -                   : تكوين العمال-7

  عند احلاجة -                                  

  اللجوء إىل التوظيف اخلارجي أفضل -                                  

  تكلفة إضافية -                                   

30 %  
60 %  
10 %  
00 %  

  مباشر -   : اإلتصال بني املستويات اهلرمية– 8

  تنظيم العالقات -                                    

30 %  
70 %  

  جيابية احملققةإلبالنظر للنتائج ا -                 : تقدمي التحفيزات-9

  بالنظر السلبية احملققة -                                   

  مرة يف كل احلاالت  -                                   

  تنظيم داخلي باملؤسسة -                                   

50 %  
00 %  
10 %  
40 %  

 .يعاد إستثمارها -           : النتائج احملصلة عليها-10

 تقسم بني الشركاء أو تعود ملالك املؤسسة -                                  

  احتياطات رهن التخصيص -                                  

  . تعود للمالك ويعاد استثمار جزء منها-                                  

00%  
10 %  
30 %  
60% 

 منها عن طريق %40  منها، و%60  يف املسريك املالمؤسسات العينة املدروسة تسيريها يتم بواسطة  
 % 70وبعض النظر عن طبيعة املسري والنظر إىل خصائصه، فإنه يف ،  ذلك ألجل يوظفمسري خارجي 

تعدى مدة تواجده يف املنصب كمدير اخلمسة السنوات يف ت سنة وال 35من املؤسسات يتجاوز سنه 
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 الذي ينتمي إليه املؤسسة يف بعضها وإداري حمظ يف من املؤسسات، إختصاصي يف قطاع النشاط60%
  .البعض األخر بالتساوي يف املؤسسات

وفرق ).والطبقة التنفيذية- اإلدارة-املدير( من املؤسسات تتمتع يكل تنظيمي من ثالث مستويات 80%
اصي يف  على إختص،التسيري فيها تعتمد على حماسب ومهندس يف القطاع على األقل يف مجيع املؤسسات

 منها على مسري مايل ومسري % 30 من املؤسسات، بينما تعتمد % 80التسويق أو الوظيفة التجارية يف
 ذلك تسيريها من طرف تربيرالتموين، أما للموارد البشرية األكثر األمهية فتتوفر يف مؤسستني فقط و

  .مسري اإلنتاج بالتقاسم مع املدير

خارج  دون اللجوء إلستقطاا من ، منها متوفرة حمليا% 90 بة   العمال املوظفون يف املؤسسات بنس
 كفاءات على استقطبتاالوالية بالنظر إىل الكفاءات البسيطة اليت تتطلبها عملية اإلنتاج، سوى مؤسستني 

  .مستوى وطين بالنظر إىل ختصص يف اخلدمة اليت يقدموا للمؤسسة

 من املؤسسات وينعدم يف املؤسسات األخرى للنظرة % 30جيايب للنقابة متوفرة سوى يف إلالدور ا  
 % 30 من املؤسسات بتكوين العمال عند احلاجة و% 60تقوم . السلبية املتداولة حول دور النقابات

 من % 50 جيابية احملققة يفإلوتقدم التحفيزات للعمال بالنظر للنتائج ا). غري إجيايب نظريا(ستمرار إلبا
  . للتحفيزات ا لتنظيم داخليمنها وفق % 40املؤسسات و

 %30من املؤسسات وف %60جزء منها ويعود اجلزء الثاين للمالك يف  النتائج احملققة فيعاد إستثمارها   
  .ء)رهن التخصيص(من املؤسسات وبنفس النسبة تبقى رهينة التخصيص مكدسة يف البنوك
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، )املنافسة(ؤسسة بني املتنافسني يف القطاع مع بيئة املجت :ةبيئة نشاط مؤسسات العني:  الرابعلباملط
اجلامعات، مراكز (الزبائن، املوردون، تعديالت الدولة، العالقة مع املؤسسات املالية، هياكل التطوير 

ميثل اجلدول اآليت ملخصا للنتائج املتوصل إليها بالنظر هلذه العوامل السابقة ...). البحوث، املستشارين
  بيئة نشاط املؤسسات ): 22( اجلدول                                      :الذكر

  النسبة  مكونات البيئة

  :املنافسة يف السوق* 

 عالية-       : درجتها •

 متوسطة -                      

 ضعيفة -                      

 منعدمة -                      

 متزايدة -                      

 اجيايب -          :أثرها •

 سليب -                     

 ليس هلا أثر -                     

  النوعيةيف -       :طبيعتها •

 يف اخلدمة املقدمة -                     

  األسعار -                     

  

20 %  
50 %  
10 %  
00 %  
50 %  
30 %  
70 %  
00 %  
40 %  
20 %  
80 %  

 اع وفقطاإلشب -      :الزبائن •

 طلب مشروط باألسعار -                   

 طلبات مرتبطة بالنوعية -                   

 يشترطون النوعية واألسعار -                   

   كثري التغري-                   

00 %  
30 %  
10 %  
50 %  

20 %  

 عدد حمدود من املوردون -   :املوردون •

 فسة بني املوردونمنا -                   

60 % 
20 %  
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 انقطاعات يف التموين -                

 متوين مستمر -                

 عالقات على املدى الطويل -                

 عالقات على املدى املتوسط -                

  عالقات على املدى القصري -                

40 %  
60 %  
20 %  
50 %  
30  %  

 لمؤسسة بفضل تسهيل منح القروض لشريك -: ةت املالياملؤسسا •

 صعوبة يف احلصول على القروض -                        

 نسبة فوائد مرتفعة -                       

 ملفات مثقلة بالوثائق -                       

  عدم اللجوء إليها -                      

00 %  
80 %  
80 %  
80 %  
20 %  

  العالقة مع اجلامعات ومراكز البحوث - :هياكل التطوير واملؤسسة •

 ة يهامش -                       

 منعدمة -                      

  قوية -                      

00 %  
100 %  
00 %  
00%  

 ):الباترونا مثال(التكتالت القطاعية أو اجلمعيات األعمال  •

 شاط الذي تزاوله املؤسسةغري متوفرة يف ميدان الن -

 نضمام إليهاإل امعد -

 منخرطة -

 تكاليف اللجوء إليهم عالية-  :ختصاصينيإلاملستشارين وا •

 عهم يف بعض احلاالتالتعامل م -                          

 عدم اللجوء إليهم -                          

  

  

50 %  
30 %  
20 %  
70 %  
10%  
70 %  

 :فتح السوق -     :سياسة الدولة •
o اجيايب 
o سليب 

  
30 %  
60 %  
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o بدون تأثري 
 :التنظيمات القانونية -

o اجيابية 
o سلبية 
o بدون تأثري  

10 %  
  
10 %  
80 %  
00 %  

 
ول بعض مميزات بيئة النشاط للعينة املختارة، حيث املنافسة اليت تتعرض إليها    تظهر من خالل اجلد

 متزايدة، ومؤسسة واحد تتعرض إىل منافسة اه من املؤسسات، وبنفس النسبة مرونت%50متوسطة يف 
وتتركز هذه املنافسة بصفة أكرب .  منها% 30من املؤسسات واجيايب بـ % 70أثرها سليب يف  .ضعيفة

  . من املؤسسات% 80 يف األسعار بنسبة
  الزبونهمنها ما يطلب % 30 من العينة لتأيت % 50 زبائن املؤسسات يشترطون النوعية واألسعار يف  

  .متعلق بأسعار املنتوجات
 منها من املنافسة املوجودة بني % 20  بينما تستفيد، من املؤسسات%60العالقة مع املوردون القالئل يف 

 وعالقات على مدى املتوسط ،سات مشكلة اإلنقطاعات يف التموين من املؤس% 40املوردون، وتواجه 
 منها والذي يشكل خطرا على استمراريتها % 30 من املؤسسات وعلى املدى القصري نسبة % 40 يف

  .وانقطاعات يف التموين باملواد األولية
 من املؤسسات % 80املؤسسات املالية وباخلصوص البنوك تفرز صعوبة يف احلصول على القروض يف    
ثقلة بالوثائق، فيما تعتمد  إضافة إىل ملفات م،نسب فوائد مرتفعةبوإذا منحت ). املشكل مطروح(

  .ني على التمويل الذايت ملشاريعها بالنظر لوضعيتها الساحمة على حد تعبريهامؤسست
 من املؤسسات حتت % 20بدون شك ليست هناك عالقة بني املؤسسات واجلامعة، فيما تتكتل    

غري متوفرة يف ميدان النشاط الذي تزاوله يف ها ومجعيات أعمال وتكتالت قطاعية للدفاع عن مصاحل
 من املؤسسات عدم %70 فترى ختصاصنيإلا أما التعامل مع املستشارين أو .ات من املؤسس50%

  .اللجوء إليها بسبب تكاليفها املرتفعة
 حتاد األوريب إلد الشراكة مع اقتصادية من ناحية فتح السوق للمنافسة ودخول عقإلسياسة الدولة ا  

ات القانونية فال تتوافق مع إحتياجات أما التنظيم ، منها% 30  من املؤسسات واجيايب يف% 60 سليب يف
 من العينة واجيابية يف مؤسسة، فكيف نفسر هذا اإلجياب مقارنة بعدم توافقها يف % 80 املؤسسة يف

  .املؤسسات األخرى
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  : اإلبداع يف مؤسسات العينة:املبحث الثالث
 تتطور سلوكيابروز منافسة نوعية و : احملققة وطريقة الوصول إليهااإلبداعات: األولاملطلب 

 النوعية واألسعار جعلت من اإلبداع حتمية ملواجهتها رغم إعتراف أغلب املستهلك والذي يشترط
  .املؤسسات بأن املنافسة تبقى متوسطة يف السوق اجلزائرية يف أغلب القطاعات

قة اإلنتاج، إىل  اليت حققتها العينة املدروسة، ما بني اإلبداع يف املنتوج واإلبداع يف طريتجمموع االبداعا
  :اإلبداع التجاري واإلبداع التنظيمي تظهر يف اجلدول اآليت

  أنواع االبداعات احملققة ): 23( اجلدول 
  إبداع تنظيمي  إبداع حتاري إبداع يف طريقة اإلنتاج إبداع يف املنتوج نوع اإلبداع
 % 50  %  65  % 15 % 75  النسبة

 النسبة العالية لإلبداع يف املنتوج مربرة بإدراك ذه ه من املؤسسات قدمت إبداع يف املنتوج،% 75
 يأيت ،املؤسسات ملنافسة من السلع املستوردة جبودة عالية وأسعار مقبولة، منذ بداية فتح السوق اجلزائرية

 قدمت حتسينات جتارية أو تسويقية من أمهها خدمات ما  من املؤسسات،% 65اإلبداع التجاري بنسبة 
ا اعتماد شبكة  أمهه من املؤسسات،  من% 50 يفإبداعات تنظيمية . ت املقدمةبعد البيع والضمانا

  ).اجلودة خاصة( دف احلصول على شهادات أوداخلية لإلعالم اآليل 
 , اليت حققتهة من املؤسسات املدروس%15أما فيما خيص اإلبداع يف طريقة اإلنتاج فال يتعدى نسبة    

كنولوجيا واليت ال ميكن حتملها يف غالب األحيان من طرف هذه من جهة إىل التكلفة املرتفعة للت
بداعات التكنولوجية يف جتديدات إلاملؤسسات، ومن جهة أخرى ضعف الكفاءات التقنية وتتمثل هذه ا

 .تكنولوجية
من الطرق اخلمسة املمكنة إعتماد اإلبداع يف املؤسسات اعتمدت مؤسسات : رق إعتماد اإلبداعط -*

  . وفقا ملا يوضحه اجلدولالعينة عليها
طرق إعتماد اإلبداع  ): 24(اجلدول 

الطريق 
  املعتمد

التطوير من 
  الداخل

عقود 
  التعاون

املؤسسات  منو خارجي
  الباطنية

إقتناء 
 الرخص

 تعاقد مع اهليئات العمومية

 % 00 % 10  % 50  % 00  %10  %60  النسبة
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لداخل وبدون البحث والتطوير ق التطوير من ا من املؤسسات توصلت إىل حتقيق اإلبداع عن طري%60 
يف أغلب احلاالت مبساعدة من أعضاء ) أو املقاول(، وإمنا عن طريق املسري ةتواجد يف مؤسسة واحدوامل

 من املؤسسات تعتمد على املؤسسات الباطنية، واليت تتمثل يف % 50نسبة  .% 70اإلدارة وبنسبة 
إىل الوقت  من املؤسسات رغم مميزات هذه الطريقة بالنظر % 90مكاتب الدراسات بصفة عامة بنسبة 

أما بالنسبة لعقود التعاون  . وتكلفتها غري املؤكدة والتحكم الصعب فيها،احملدود غري الضروري لتحقيقها
وإقتناء الرخص فمؤسسة واحدة لكل طريقة إعتمدت عليها ومل تصدر الدراسة أي منو خارجي يف العينة 

عن األسباب اليت آلت دون ذلك تتلخص يف حداثة املؤسسات واليت ال  ،)يشراء مؤسسة خارج(
 يف نشاطها أكثر من النمو اخلارجي، رغم البطء الذي  تبحث عن منو، سنوات10تتجاوز معدل عمر 

قتصادية يف العشرية السوداء واليت كانت كعامل أساسي إلمّرت عليه بالنظر للوضعية اليت ميزت البيئة ا
  . النشاط اجلغرايف، واملالحظ كذلك غياب دور هليئات الدولة يف اإلبداعيف حمدودية

من أجل حتقيق إبداعات تستعني املؤسسات مبجموعة من الشركاء  : شركاء ملؤسسة يف اإلبداع-*
  .يسامهون يف تفعيل اإلبداع ومنهم كما يظهر يف اجلدول

   شركاء املؤسسة يف اإلبداع:  )25(اجلدول 

شركاء 
  اإلبداع

التجهيزات 
 التكنولوجيا

الزبائن 
 واملستهلكون

املؤسسات 
  املالية

مؤسسات 
 نفس القطاع

مع 
 اجلامعات

هيئات 
البحوث 
  العمومية

  % 00  % 00  % 00  % 10  % 60  % 70  النسبة

 تتصدر التجهيزات ،بالنظر إىل النتائج املتوصل غليها فيما خيص شركاء املؤسسة يف إلبداع    
حيث قدرة املؤسسة على إكتساا عامل أساسي يف حتقيق ، %70 بنسبة التكنولوجية مقدمتهم

املستهلكون بنسبة /يأيت الزبائن.اتكاليفهبفضلها ميكن للمؤسسة تعظيم إنتاجها وخفض واإلبداعات 
يف (منتوجات  وإنتقادام للرغبام من املؤسسات تعتربهم كشركاء وتعود إليهم للتعبري عن 60%

تصال بني املؤسسات يف القطاع الواحد، أدى إىل عدم الرجوع إليها وضعف اإل. ..).األذواق، التغليف
 كذلك بالنسبة للمؤسسات املالية واليت متثل سوى ،)حالفاتضعف الت(وجعلها كشريك يف اإلبداع 

ن  من املؤسسات كشريك، ذلك رغم أم شركاء ال يقلوا أمهية عن الزبائن واملوردو% 10عند 
عدم التآزر بني (انعدام يف العالقة مع اجلامعات وهيئات البحوث العمومية ). املواد األوليةالتكنولوجيا،(
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 أنقص من فعالية هذه املؤسسات يف استحداث إبداعات عبتداإلاهليئات وإنعدام هيئة وطنية ملتابعة ا
  ).متقامسة بينها

بداعات من العوامل اليت تدفع إلتتمثل يف كيفية حتقيق ا :مميزات اإلبداعات احملققة: املطلب الثاين
  . اجلديدة، وطريقة متويل هذه املشاريعاإلبداعيةاملؤسسة إىل مصادر األفكار 

ار ختتلف بني اعتبتتمثل احملددات يف العوامل اليت تدفع باملؤسسة لإلبداع واليت :  اإلبداع حمددات-*
  .وتأيت يف اجلدولبني إرادة التطوير داخليا، ستمراية املؤسسة وإلاإلبداع ضروري 

  حمددات اإلبداع): 26( اجلدول 

الطلب يف   احملددات
  السوق

التجهيزات 
التكنولوجيا (

  اجلديدة

القوانني   املوردون  املنافسة إرادة داخلية
والتنظيمات 

  قتصاديةإلا

  % 00  % 20  % 30  % 40  % 30  % 70  النسبة

 من املؤسسات مبعىن أن أغلب % 70  لبةأهم حمددات اإلبداع بالنس  ميثل الطلب املرتفع يف السوق 
 يف سوق ما يزال يطلب الكمية ،ت العينة تتواجد يف سوق غري مشبعاملنتوجات اليت تقدمها مؤسسا

(marché porteur)، وهذا يعين إمكانية كسب حصة سوق أكرب، فتلجأ املؤسسة إىل اإلبداع لكسب 
اليت تتميز بدخول كبري ملؤسسات أجنبية لإلستثمار يف ثقة الزبون وحتقيق والئه، خاصة يف الفترة احلالية 

اجلزائر، مما جيرب املؤسسات احمللية اإلستفادة من الوضعية احلالية قبل بداية منافسة ال ميكن معرفة درجتها 
  .وقدرة مؤسساتنا على مواجهتها أو تفاديها خاصة الصغرية واملتوسطة منها

 ويقظةرادا الداخلية بالنظر إىل التهديدات املتتالية ملنتوجاا  من املؤسسات حتقق اإلبداع بفضل إ% 40
  .حة يف بيئتهاا والفرص املترستثمامستمرة إل

 من % 30واملنافسة يف القطاع بالنسبة يتحدد اإلبداع يف املؤسسة عن طريق التطورات التكنولوجية    
 ،1"نافسة من أهم حمددات اإلبداعنولوجيا واملوعلى سبيل املثال يف األسواق األوربية، تعترب التك. "العينة

                                                 
1 : OCDE. «Gérer les systèmes nationaux d’innovation ». Op-cit. p : 39.  
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وهذا ناتج عن حداثة السوق التنافسية اجلزائرية فاملنافسة يف السوق يف مراحل تكوينها يف أغلب 
  .القطاعات

 املدروسة تتمثل يف الطلب املرتفع يف السوق وأهم الشركاء املؤسسات يف اإلبداعأهم حمددات  :مالحظة
 تتناقض مع وضعية السوق، schmookler، وبالتايل فرضية )التكنولوجيا(ات يف اإلبداع هي التجهيز

حيث يتحكم الطلب والتكنولوجيا يف تدعيم اإلبداع كالمها وليس الطلب لوحده، لكنه يبقى العامل 
 أما املوردون بصفة العالقة اليت تربطهم باملؤسسة ميثلون حمدد .األول والدافع الرئيسي لتحقيق اإلبداع

 من املؤسسات وهو دور ضعيف بالنظر إىل واقع التجديد الذي ميكن أن جيلبه املورد % 20عي يف إبدا
فع لإلبداع قتصادية كداغياب تنظيمات وقوانني ا.  يقدمهابالنظر إىل التحسينات يف املواد األولية اليت

على نظام وطين اجلزائر قتصادية يف امليدان، فال تتوفر إليظهر عدم وضوح السياسة ا...) تشجيعات مالية(
، حيث ال تستفيد املؤسسات من تدعيمات الدولة وال توجد إستراتيجية لتدفعها إىل (SNI)لإلبداع 
  .اإلبداع

أوصلت العينة املدروسة إىل حتقيق إبداعات عن طريق أفكار إبداعية  : األفكار اإلبداعية مصادر-*
  مصادر األفكار اإلبداعية):06( رقمالشكل اآليت     :يفجديدة من مصادر موضحة 

0
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النسبة70

مصدر االفكار

فكرة ابتكارية من المقاول
االسواق والمعارض 
وسائل االعالم المختلفة
الزبائن والموردون
 المنافسون.
المنتديات وتكوين العمال
البحث الوثائقي
االنترنت
الطرق االبتكارية 
هيئات الدولة والتنظيمات
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 وفقا عيف حتقيق اإلبدا)  املسري–يف أغلب املؤسسات املالك(أما بالنسبة للدور الذي يلعبه املقاول   
  دور املقاول يف اإلبداع ): 28( جلدول ا                  .للدراسة

مصدر   املهمة
األفكار 
  اجلديدة

 حتسني منتوج
موجود يف 
 املؤسسة

حتسني طرق 
  اإلنتاج

تطوير وحتسني 
العالقة مع الزبائن، 

  املوردون

  حتفيز العمل الفريقي

  % 60  % 80  % 20  % 20   % 80  النسبة

 

  

 من املؤسسات تعتمد على املقاول يف احلصول على أفكار إبداعية جديدة مبا أنه األحسن مقاما % 80
ؤسسة وبنفس النسبة يف تطوير وحتسني العالقة مع الزبائن، املوردون ملعرفة الوضعية اليت تعيشها امل

 من املؤسسات % 60واهليئات العمومية واليت تسمح باإلدالء عن رغبات وحاجات جديدة، وبنسبة 
ترى أن من مهام املقاول حتفيز العمل الفريقي الذي يؤدي إىل تقوية العالقات والتفكري يف مستقبل 

 من % 20حيث  فة لدور املقاول يف حتسني منتوج املؤسسة وطريقة اإلنتاج،نسبة ضعي .املؤسسة
يف البعض منها جاءت األجوبة بأنه ليس تقين إىل هذه الدرجة ما ترى ذلك وعندما تساؤلنا املؤسسات 

  .يف أغلب احلاالت وإمنا مسري أكثر من ذلك
م املشاكل اليت تواجهها املؤسسات يعترب متويل اإلبداع كما سبق ذكره من أه: متويل اإلبداعات -*

فكان السؤال حول متويل اإلبداع وما أنتجه يعرب عن وضعية أقل ما يقال عنها . الصغرية واملتوسطة
  .معاناة حقيقية فليس للمؤسسة خيارات يف متويل اإلبداع

  اإلبداعات مصادر متويل ): 07(الشكل 
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إمنا إلنسداد املنافذ األخرى يف وات متول إبداعاا ذاتيا، وليس ذلك لصحتها املالية  من املؤسس% 90فـ
 إبداعاا رغم العراقيل ل من املؤسسات تتمكن من كسب قروض بنكية لتموي% 50وجهها، ونسبة 

بنك التنمية ويف اتصال مع . سب أحد املالكنياليت تواجهها والبريوقراطية اليت تتمتع بصحة جيدة ح
احمللية حول األسباب اليت تؤول دون منح القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  خاصة، كانت 

إىل ، إضافة ىاإلجابة ضعف الضمانات املقدمة كأول عائق ومصداقية املعلومات املقدمة من جهة أخر
   . إىل العدالة يف أغلب احلاالتءاللجو إسترداد القروض السابقة رغم ةصعوب

 من املؤسسات إىل إدخال شريك جديد لتدعيمها ماليا وحتقيق إبداعها، مؤسسة من % 20فيما جلأت   
العينة جلأت إىل بيع رخصة ملستثمر يف الناحية الشرقية للوطن من أجل الصول على سيولة مالية لتحقيق 

) عالقات شخصية( من املؤسسات إىل قروض أصدقاء % 10 فيما تلجأ، 2001مشروع إبداعي سنة 
 ومل ، فوائد مبعىن التعاون بني مالكي املؤسسات فيما بينهم لتمويل مشاريع خمتلفة لكل مؤسسةوبدون

من جهة إلنعدام )  سندات-أسهم( إىل السوق املالية ءلجوالتعتمد وال مؤسسة واحدة يف متويل إبداعها 
  .ستقاللية من جهة أخرىإلظ على ااسوق مالية فعالة على املستوى الوطين وللحف

تبحث الدولة عن تقدميه للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بالنظر إىل أمهيتها إال أن غم الدور الذي ور  
ستثمارات اليت قامت ا ة ليس فقط لإلبداع ولكن جلميع اإلالعينة املدروسة مل تستفيد من إعانات الدول

 ملؤسسات الصغرية العمومية ما يزال بعيد عن املشاركة يف تطوير ااهليئاتفدور . هذه املؤسسات
 . يف السنوات األخريةواملتوسطة، رغم املشاريع الكثرية

  : الغاية من اإلبداع:املطلب الثالث
تلف من مؤسسة ألخرى، وحسب البيئة اليت  خيأسباب جلوء املؤسسات لإلبداع:  أهداف اإلبداع-*

  :تعيشها، ومن أهم األهداف اليت تصبو املؤسسة إىل حتقيقها تتلخص فيما يلي
   من اإلبداعالغاية: )08( الشكل 
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 من العينة وهذا يعين % 70أول هدف لإلبداع يف مؤسسات العينة هو الرفع من حصة السوق يف   
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 من املؤسسات دف من % 60.وجود فرص منو، حيث أن السوق اجلزائرية غري مشبعة باملنتوجات
مرحلة منو (للمنافسة، ويترجم ذلك باملنافسة اليت تبقى يف مراحل تكوينها حتقيق اإلبداع حتضري نفسها 

  من املؤسسات، وحسب مدير إحدى املؤسسات، بناء% 50، مث بناء صورة املؤسسة بنسبة )املنافسة
 . القليلة القادمة ستمرارية يف املستقبل ومواجهة املنافسة اليت تشتد يف السنواتصورة املؤسسة ضمان لإل

 أما فيما خيص هدف التصدير ، من املؤسسات دف إىل جتديد املنتوجات وختفيض التكاليف% 40
، وال مؤسسة )عتبار املؤسستني اليت تصدر إىل دول املغرب العريبإلدون األخذ بعني ا(ووصول للعاملية 

، وملاذا التوجه دف إىل ذلك وحجتهم إمكانية التوسع داخليا حبيث الطلب يف السوق احمللية أكثر أمهية 
  .إىل أسواق مشبعة وتتطلب معايري أكثر تعقيدا من املعايري احمللية، حسب أحد املسريين

  :  تأثريات اإلبداع-*
  تأثريات اإلبداع  ): 28( اجلدول 

  انعدام التأثري  تأثري سليب   تأثري اجيايب  تأثري اإلبداعات احملققة على 
  التنظيم يف املؤسسة -
 نالعالقة مع الزبائ -
 العالقة مع املوردين  -
 املنافسة يف القطاع -
 الدخالء اجلدد إىل القطاع -
 الوضعية التنافسية للمؤسسة -
 حصة السوق -
 التكاليف  -
 رقم األعمال -
  اإلنتاجية -

70 %  
90 %  
60 %  
70 %  
80 %  
80 %  
80 %   
70 %  
80 %  
90 %  

30 %   
00 %  
20 %  
30 %  
00 %  
00 %  
10 %  
20 %   
00 %  
00 %  

00 %  
10 %  
20 %  
00 %  
20 %  
20 %  
00 %  
10 %  
00 %  
00 %  

  

يف حماولة للكشف عن تأثري اإلبداع يف املؤسسة، جاء السؤال بصفة عامة بني جمموعة متغريات 
 منها كان % 90فمن العينة املدروسة،  .نعدام التأثري، السلب أو إوتأثريات اإلبداع عليها باإلجياب

 منها تأثرت باإلجياب يف % 80وعلى اإلنتاجية الداخلية، لإلبداع تأثري اجيايب على العالقة مع الزبائن 
كما . وضعيتها التنافسية بتقويتها وزيادة يف رقم أعماهلا، وعلى الدخالء اجلدد حبواجز دخول جديدة

 %70باإلجياب يف  القطاع والتكاليف الكلية فسة يف احملققة على التنظيم يف املؤسسة، املناأثرت اإلبداعات



دراسة حالة البويرة،واقع اإلبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية   
 

 123

توزيع ( من املؤسسات على مستوى التنظيم يف املؤسسة % 30 كما كان هلا أثر سليب يف ،من املؤسسات
 من % 30، واخنفضت املنافسة يف )النشاطات اجلديدة بني العمال، كيفية الزيادة يف األجور، رفض التغيري

  ).ختالف يف املنتوجاترمبا اإل (املؤسسات من جراء إبداعاا
توصل إليها يؤثر اإلبداع اجيابيا على التنظيم املعتمد يف املؤسسة بتحسينه، وتقوية بالنظر إىل النتائج امل   

 يرفع من حصة السوق، ويف رقم األعمال ،ختفيض التكاليف للعالقة مع القوى التنافسية، إضافة إىل
  .واإلنتاجية يف املؤسسة

  : الصعوبات اليت تواجهها املؤسسة يف اإلبداع:املطلب الرابع
   الصعوبات اليت تواجهها املؤسسة يف اإلبداع : )29 (اجلدول 

  النسبة  الصعوبات
  تكاليفه مرتفعة -
 مشاكل مالية داخلية -
 صعوبة احلصول على متويل خارجي -
 نقص يف الكفاءات املوارد البشرية يف املؤسسة -
 نقص   يف الكفاءات املوارد البشرية يف سوق العمل  -
 شبكة معلوماتية نقص املعلومات أو -
 ة يف إجياد شركاء للتعاون صعوب -
 تنظيم داخلي يعيق انتقال األفكار  -
 نقص يف التحفيزات -
 مقاومة التغيري من طرف العمال والنقابات -
 نقص يف اهلياكل  -
 أخطار التقليد وضعف احلماية القانونية  -
   انعدام سياسة داخلية لإلبداع -

60 %  
20  %  
80  %  
60  %  
30  %  
60  %  
50  %  
20  %  
40  %  
70  %  
60  %  
50  %  
40  %  

 
 
 
 
 
  :أهم الصعوبات اليت تعترض اإلبداع ):09(الشكل  :وأهم الصعوبات متمثلة يف 
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الصعوبات

صعوبة الحصول على تمويـل خــارجي  
مقاومة التغيير من طـرف العمــال  
نقص المعلومـات  
نقص في آفـاءات المـوارد البشـريةفي المؤسسـة    
التكاليف المرتفعـة للبحــث 
نقص فـي الهياآـل  

صعوبات كثرية تعترض العينة املدروسة مبجرد جلوئها إىل اإلبداع، تتلخص أمهها ما بني الصعوبات  
طريق جلوئها إىل القروض من املؤسسات املالية فغالبا ما حتصل أو عن  املالية، من ناحية مواردها اخلاصة،

عليها، نقص يف كفاءات مواردها البشرية، نقص يف املعلومات حول املشكلة املطروحة، نقص يف هياكل 
املؤسسة، إضافة إىل التكاليف املرتفعة للبحث، فيما تشكل مقاومة العمال من إداريني وتنفيذيني وحماولة 

 وكذلك أخطار التقليد ، من املؤسسات% 70الوضعية احلالية من الصعوبات اليت تواجههااحلفاظ على 
والنظرة السلبية للشراكة والتعاون بني ) منافسة غري شرعية(وانعدام احلماية القانونية للمنتوجات 

  .املؤسسات وغريها
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  :الصـة الفـصـلـخ
    

قتصاد حل نشأة، تزايد اإلهتمام ا بزيادة نتائجها على اإلواملتوسطة مبرامرت املؤسسة الصغرية     
 2001 ديسمرب 12 الصادر يف 18-01جتماعية باإلجياب، إىل غاية صدور قانون  والوضعية اإلالوطين

مكنت سياسة الدولة يف فتح كما املتعلق بالقانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، و
 إىل 2005يم ذلك حيث وصل عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة سنة األسواق للخواص يف تدع

مؤسسة، تتركز أكثر يف قطاع البناء واألشغال العمومية، ومبسامهة هيئات تدعم ذلك منها  245842
ستثمارات وغريها، كما استفادت اجلزائر ل الشباب، وكالة ترقية وتدعيم اإلالوكالة الوطنية لدعم تشغي

ستثمار األجنيب تشجيع اإل إضافة إىل ، ومشاريع األمم املتحدة للتنميةع التطوير األوروبيةمن مشاري
ستفادة من خاصة الصغرية واملتوسطة منها باإلكان له أثر اجيايب على املؤسسات اجلزائرية الذي املباشر 

  .خرباا ودفعها إىل التطور والتحديث
 الطلب املرتفع يف السوق وتكنولوجيا بسيطة يف بالنسبة للعينة املدروسة، نشأت على أساس  

القطاع واخلربة لصاحب املشروع يف امليدان، اعتمدت على تكنولوجيا مستوردة ويد عاملة تتمتع خبربة 
كذلك يف نشاط املؤسسة، حققت زيادة يف عدد العمال، الكميات املنتجة، رقم أعماهلا السنوي، 

وسعت من تواجدها اجلغرايف مقارنة بنسبة انطالق نشاطها مبعىن ودعمت التكنولوجيا اليت انطلقت ا ف
  .حققت منو

 سنة ويتواجد يف 35أغلب هذه املؤسسات مسرية من طرف مالكها، الذي يتجاوز عمره   
 سنوات، منظمة وفقا لثالث مستويات هرمية وتسري من فرقة إدارة تتكون 5املنصب على مدة أكثر من 

عامالت التجارية، ومهندس اختصاصي يف القطاع على األقل، تكوين من حماسب، اختصاصي يف الت
تصال داخلها وفقا لتنظيم داخلي، وتقوم بإعادة استثمار جزء من أرباحها وجزء إلالعمال عند احلاجة وا

  .يعود إىل مالك املؤسسة فيما يبقى جزء أخر رهن التخصيص
 عدد املوردين حمدود غالبا،يف األسعار و أثرها سليب العني املدروسة تنشط يف بيئة، املنافسة فيها متوسطة،

الية ال متثل شريك حقيقي وانعدام يف العالقات املؤسسات املومتوينها مستمر، لكن على املدى املتوسط، 
  .مع هياكل التطوير على اختالفها

اا تؤثر سياسة الدولة سلبيا على هذه املؤسسات بفتح األسواق للمنافسة اخلارجية وبتنظيم  
  .القانونية املعيقة أكثر من املدعمة
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حتقق هذه املؤسسات إبداعات خمتلفة بني املنتوج واإلبداع التجاري والتنظيمي بنسب خمتلفة، عن   
، حيث يدفعها مع املوردين والزبائن بالتعاون ،طريق التطوير من الداخل واملؤسسات الباطنية خاصة

 من املؤسسات، تتحصل هذه % 40 إرادة داخلية بنسبة  إىل ةإضافالطلب يف السوق واملنافسة إىل ذلك 
املؤسسات على األفكار اإلبداعية من املقاول واملعارض خاصة ومن وسائل اإلعالم املختلفة، زبائن 

  .وموردين واملنافسة بدرجة أقل
 . من املؤسسات وعن طريق قروض بنكية يف بعض احلاالت% 90متول هذه اإلبداعات ذاتيا يف    

 إىل الرفع من حصتها السوقية ومواجهة املنافسة وتأثرياا اجيابية على مؤشرات هاودف من جراء حتقيق
حصة السوق، التكاليف، ( على كل تلك املؤشرات % 70النمو يف املؤسسات، حيث يتجاوز تأثريها 

ي فيها من صعوبة ، فيما تواجه صعوبات تؤول دون تفعيل العمل اإلبداع...)رقم األعمال، اإلنتاجية
احلصول على التمويل اخلارجي ومقاومة التغيري داخليا، نقص املعلومات ونقص كفاءات املوارد البشرية 

  .            يف املؤسسة
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 اخلامتة العامة
  

 قوا من البحث الوثائقي وعرب الطرق ديف خامتة حبثنا نستخلص جمموعة من النتائج، تستم       
  :    من أمههاواملختلفة جلمع املعلومات حول مسامهة اإلبداع يف منو املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

 ويكون على املنتوج ،ية للمؤسسة إدخال جتديد أو تغيري على املؤسسة حيمل قيمة إضاف اإلبداع،-
  .    ا ذجزئيا أو ناف إبداع جتاري أو تنظيمي، ، على طريقة اإلنتاج،)جديد أو حمسن(
ويره داخليا فيمكن تط: ميكن أن حتقق مؤسسة إبداعا باعتمادها على طريقة من الطرق اخلمسة املمكنة -
شراء مؤسسة مبدعة (بالنمو اخلارجي عن طريق التعاون مع مؤسسات أخرى أو ،)إبداع من الداخل (

ختيار الطريقة يتم إ و،تخصصةستغالل والرجوع إىل مؤسسات باطنية مكذلك باقتناء رخص اإلو، )مثال
 ه ذومن جهة أخرى لألخطار اليت ميكن أن حتملها ه ا املؤسسة من جهة،بالنظر لإلمكانيات اليت تتمتع

  .اإلبداعات اليت تتصف بعدم التأكد 
د اإلبداع داخليا يف املؤسسة يتطلب موارد بشرية حمفزة للبحث، وقدرات مالية وتكنولوجية مع  اعتما-

  .  عتبار متغريات البيئة إلاألخذ بعني ا
جل حتقيق إبداعات ومنها عاصفة األفكار، عتماد على أساليب إبتكاريه خمتلفة من أإل ميكن للمؤسسة ا-

 تعترب املنطلق الرئيسي واليت تنتج أفكار إبداعية جديدةكتشافات، وغريها من األساليب إلمصفوفة ا
بتكار التلقائي، من التنظيم الذي تعتمده إل، من اة اإلبداع واليت ميكن أن تنتج من مصادر خمتلفةدارإل

، واملصادر ستماع للزبائن، املوردين واملنافسنيإلكذلك من ا املؤسسة فيما خيص العالقات ومرونتها،
  .          و غريها ... ختالفها  اإلعالمية على ا

زها يف    اإلبداع ال ختتص به املؤسسات الكبرية، وإمنا حىت الصغرية واملتوسطة منها، ويف حاالت تتجاو-
 حيث تتمتع املؤسسات الكبرية بإمكانيات ،مايز املوجود بينهما هي القدرات والتعدد اإلبداعات احملققة 

 على اجيابي، لكنها تتميز خبصائص أثرت إوسطة احملدودة اإلمكانياتأفضل من املؤسسات الصغرية واملت
  . كأمههااإلبداع فيها من املرونة، اهليكلة البسيطة 

الفصل بني حجم املؤسسات الكبرية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة يكون وفقا ملعايري كمية ومعايري  -
غلب الدول واحملددة يف اجلزائر أألعمال يف ستقاللية وعدد العمال ورقم اإل يعتمد على ا نوعية، حيث

  دج    مليار2 عامل كحد أقصى إضافة إىل رقم أعمال سنوي ال يتعدى 250ستقاللية وإلمن ا %25بنسبة
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ه املؤسسات الصغرية واملتوسطة بالنظر لعددها اهلائل ومسامهتها يف التنمية ذ األمهية تزايدت - 
  .عن تطويرها بالوسائل املختلفة مما أضحى كتربير للبحث تماعيةجاإلوقتصادية إلا

 اإلبداع يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يستمد قوته من القدرات املالية للمؤسسة وإرادة اإلبداع -
 حيث تواجه ،كما للدولة دور يف تفعيله بالنظر لتحفيزاا وتدعيماها من الناحية املالية، عند املسري

  . إىل املؤسسات املالية ءة واملتوسطة مشكل متويل إبداعاا داخليا أو حىت باللجواملؤسسات الصغري
 ، تساهم جمموعة من العوامل يف دفع اإلبداع يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومنها الطلب املرتفع-

  . تطبيقات تسيريية وغريها ،الفرص التكنولوجية، املنافسة
 اليت حتقق منوا بتنظيم خاص و استراتيجيات خاصة وبقوة عالقتها تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  .بالقوي التنافسية واليت حتقق هلا وضع ريادي يف السوق ويف املنتوج 
عتماد على اإلبداع بالنظر إل النمو الذي حتققه املؤسسات الصغرية واملتوسطة ميكن أن يتدعم أكثر با-

 اإلنتاجية وغريها من مؤشرات النمو بذلك ، رقم األعمال،وقللنتائج اليت حيققها غالبا على حصة الس
   .يساهم يف حتقيق امليزة التنافسية 

ستقصائية ورغم أا مل تكن شاملة إال أا كشفت عن فطنة نوعية للمؤسسات إل    أما الدراسة ا
مال والديناميكية اليت الصغرية واملتوسطة لألخطار اليت حتيط ا من جراء التغريات اليت تشهدها بيئة األع

املؤسسات اللجوء إىل اإلبداع بالنظر  وما نقترحه على .يشهدها السوق الوطين واليت تتطلب رد عليها
  .إىل النتائج اليت حيقهها على األداء الناجع
 ومن هذه ، تساؤلنا فيه كثريا،ستطالع على ميدان واسعإل   وما كان هذا البحث إال ذرة من ا

  :قترحه كمواضيع حبثالتساؤالت ما ن
   كيف تساهم الدولة يف تفعيل اإلبداع يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة؟-
   ماهي خصائص املقاول اجلزائري ؟-
  . املشاكل اليت تعترض اإلبداع يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة-
  .واملتوسطة دور اجلامعات قي حتقيق اإلبداعات يف املؤسسات الصغرية -
 .قطاع اخلدمات  اإلبداع يف -
ويف اية هذا البحث نأمل أن نكون قد تعرضنا بالشكل واملنهجية اليت تساهم ولو بشكل بسيط يف   

  .إظهار أمهية اإلبداع يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة
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« LE QUESTIONNAIRE » 
 
1-La naissance de l’entreprise : 
   *-le Choix du secteur : 
               La demande élevée                             l’expérience dans le domaine 
               Une technologie simple                      subvention de l’état 
               La concurrence limité                         volonté personnel  
  *-La méthode de financement : 
               Financement personnel                       crédit bancaire 
               Avec un associer                                 crédit –bail (leasing) 
  *-L’acquisition de la technologie : 
               Importation                                         technologie d’occasion 
               Achat localement                                
  *-La matière première essentielle : 
               Importation                                         disponible localement  
               Une richesse naturelle  
  *-Les terrains d’investissement : 
               Propriété du créateur                            acheter  
               Zone d’activété 
  *- La main d’œuvre employé : 
               Formation initie par le fournisseur de technologie 
               Expérience acquise dans le domaine  
               Ouvriers non qualifier  
  2- Les indications de croissance : 
   *- Le nombre des employés : 
                Augmentation                 diminution                           stable 
   *-Les quantités produites : 
                 Augmentation                diminution                           stable 
   *-chiffre d’affaire annuel : 
                 Augmentation                diminution                           stable 
   *-capital social : 
                 Augmentation                diminution                          stable 
   *-La technologie utilisé : 
                 La  même                        changer                    renforcer 
   *-le marché de l’entreprise : 
                 Au niveau de la wilaya                          au niveau national  
                 Au niveau régionale                              exportation  
  3-Les caractéristiques organisationnelles de l’entreprise : 
   *-la nature du gestionnaire : 
                 Propriétaire –dirigeant                           un associer 
                 Gestionnaire externe  
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*-quelques caractéristiques de dirigeant : 
     L’âge :                                    moins de 35 ans                     plus de 35 ans 
     La durer dans le poste :          moins de 05 ans                     plus de 05 ans 
                Spécialiste dans le domaine d’activité                          

                       Purement administrateur 
       *-nombre des niveaux hiérarchiques : 
                      2 niveaux                      3 niveaux                                4 niveaux 
       *-spécialisation de l’équipe de direction : 
                      Gestionnaire financier                                                  un comptable  
                      Spécialiste en marketing ou en commercial                 un G R H  
                      Gestionnaire d’approvisionnement                               un ingénieur   

 *-la répartition géographique des ouvriers : 
                      Dans la wilaya               national                                   international  
       *-l’existence d’un syndicat dans l’entreprise :  
                      Oui                                                                                 non 
       *-la formation du personnel : 
                      Dans le cas de besoin                                                    continué  
                      Mieux le recrutement externe                                       coûts de plus 
       *-les relations entre les niveaux hiérarchiques : 
                      Communication directe                                                organiser 
       *-la base de  motivation  du personnel : 
                      Selon les résultats positifs                                            continué  
                      Selon la volonté du propriétaire   
                       Selon un plan spéciale à l’entreprise                                                         
                       Selon le rendement personnel    
       *-les profits annuels de l’entreprise : 
                      Réinvestissez 
                      Répartition entre les associer  
                      Etre la réinvestissement et le propriétaire  
                      Réserver non répartir   
3-l’envirenement externe de l’entreprise : 
      *-la concurrence : 
          - degré       :             forte                  moyenne                pas de concurrence 
                                          Faible                progresse       
          
        -l’influence :             positive             négative  
                                          Pas d’influence 
        -sa nature    : 
                   Prix               qualité                 services  
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*-la clientèle :  
           La satisfaction minime 
           Cherche le prix minime 
           Exigeant la qualité  
           Exigeant qualité-prix 
           Changement rapide des besoins  
           Compliqué  
*-les fournisseurs : 
           Nombre limité des fournisseurs 
           Nombre important  
                        Répture d’approvisionnement  
                        Approvisionnement continué  
                                     Des relations à long terme 
                                     Des relations à moyenne terme  
                                     Des relations à court terme  
*-les institutions financières : 
           Facilitation des crédits  
           Difficulté d’obtenir un crédit   
           Des intérêts élevés sur les crédits 
           Dossier lourd 
           L’entreprise ne fait pas de crédit 
*-les organismes de développement :  
  -la relation avec les universités et les centres de recherches : 
           Marginale                           forte                               Pas de relation  
  - les associations sectorielles, professionnelles et d’affaires : 
           N’existe pas                       adirent 
           Existe mais non adirent  
  -les consultants et spécialistes : 
           Coûts élevés                       pas d’importance pour l’entreprise 
           Recourir vers eux dans quelque situation     
*-la politique économique de l’état pour l’entreprise 
       - L’ouverture du marché :      favorable            défavorable         sans impact                
       - La réglementation:               favorable            défavorable         sans impact 
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3-l’innovation dans l’entreprise : 
*-type d’innovation réaliser dans l’entreprise : 
       -   Innovation de produit :                    nouveau             améliorations   
          Innovation de procédé de production  
          Innovation commerciale (méthode, réseau, service après vente….) 
        -  Innovation organisationnelle :         intranet              normalisation  
*-les vois d’accès à l’innovation dans l’entreprise : 
        -  Recherche et développement en interne         R&D l’entrepreneur 
          Contrat de coopération avec d’autre entreprise  
          Croissance externe  
        -  Avec des sous-traitant        bureaux d’études              entreprise spécialisé 
          La licence   
          Coopération avec les organismes publics de recherche 
*- les partenaires de l’innovation : 
          La technologie                                            clients /consommateur  
          Organismes financier                                  entreprise dans le même secteur 
          Organismes de recherche publique             fournisseurs  
          Enseignement supérieur  
*-les déterminant de l’innovation (se sont les facteurs qui poussent  l’entreprise 
à innover) :
          La demande élevée au marché                     la concurrence  
          La rapidité des évolutions technologique          les fournisseurs 
          La réglementation de l’état                          volonté interne 
          Exigence de la clientèle  
*-sources des idées d’innovation : 
          La spontanéité                                              méthode de créativité 
          La recherche documentaire                          Internet 
          Les divers forums                                         foires et expositions  
          Les divers medias                                         la formation du personnel  
          Les clients et consommateurs                       les fournisseurs  
          Les concurrents 
*-le rôle de l’entrepreneur :  
          Source des idées nouvelles                          améliores les produits  
          Améliores les procédés de production          motiver le travail d’équipe 
          Améliore la relation avec les clients et fournisseurs  
          Planifier les stratégie adopter dans l’entreprise  
          Et autre  
 
*-le financement des projets d’innovation : 
          Financements propres                                   crédits bancaires 
          Entrer un associer                                          marché financier  
          Subventions de l’état                                     crédits –bail (leasing) 
 

 141



*-le rôle de l’état dans l’innovation :  
           Recherche et développement public                         Réduction d’impôt 
           Des aides au financement des innovations               Réseau d’information 
           Des réglementations favorisent l’innovation            la formation  
           Des forums pour encourager les entreprises à innover  
           Subventionner la R&D en interne de l’entreprise  
*-les objectifs de l’innovation dans l’entreprise : 
           Accroître la part de marché                               devancer la concurrence  
           Réduction des coûts                                           exportation  
           Construire l’image de l’entreprise                     anticipé les changements 
*-l’influence des innovations produites : 
  Sur l’organisation de l’entreprise    :          positive           négative             néant  
  Sur la relation avec les clients         :          positive           négative             néant 
  Sur la relation avec les fournisseurs :         positive           négative             néant                    
  Sur la concurrence dans le secteur   :          positive           négative             néant 
  Sur les barrières d’entrer au secteur :          positive          négative             néant 
  Sur les coûts de l’entreprise             :          positive          négative              néant   
  Sur la position concurrentiel            :          positive          négative              néant                   
  Sur la part de marché                       :          positive          négative              néant   
  Sur le chiffre d’affaire                     :          positive          négative              néant   
  Sur la productivité                           :          positive          négative              néant            
  *-les difficultés  de l’innovation : 
           Des coûts élevés                                  difficultés financières interne     
           Difficulté d’obtenir des crédits           compétences faible dans l’entreprise   
           Manque de compétence dans le marché de travail  
           Manque d’informations                       difficulté de trouver des partenaires 
           Organisation interne inadapté  manque de motivation  
           Résistance de changement par les syndicats  
           Manque dans la structure de l’entreprise    
           La faible protection juridique des marques et les risque de 
           Le non existante d’une politique interne à l’innovation  
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