اجمللد  / 04الع ــدد( 01 :أبريل  ،)2021ص 221-203

جملـة االقتصاد والبيئة

دوراليقظة واإلبداع في تنمية وتطويرامليزة التنافسية للمؤسسة
دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر(بشار)
The role of vigilance and creativity in developing the competitive
)advantage of the enterprise Case study of Algeria Telecom (Basher
بن جيمة مريم  ،1بن جيمة نصيرة2

Bendjima meriem1, Bendjima nacira2

 1جامعة طاهري حممد بشار (اجلزائر)bendjima.meriem@yahoo.com،
 2جامعة طاهري حممد بشار (اجلزائر)bendjimanacira@yahoo.fr ،
تاريخ االستالم2021/01/13 :

تاريخ القبول2020/04/18 :

تاريخ النشر2021/04/30 :

ملخص:
إن طبيعة البيئة الديناميكية وما تمتاز بيه من التعقيد والتقلبات وعدم االستقرار فرضت على
املؤسسة تبني توجه أو وسيلة تسيريه جديدة ملواجهة املنافسة ،وهذا لضمان بقائها واستمرار تنافسيتها في
السوق ،هذه الوسيلة تتمثل في اليقظة التنافسية واإلبداع .لهذا أصبح هدا املوضوع يأخذ مكانة مهمة في
التخطيط اإلستراتيجي للمؤسسة وفي هده الدراسة سيتم التطرق لهدا املوضوع ،مع دراسة تطبيقية.
بمؤسسة اتصاالت الجزائر كمحل للدراسة ،وهذا بتوجيه استبيان لعينة من أفراد املؤسسة ،ثم تحليل
اإلجابات باالعتماد على برنامج  spssواستخدام معامل االرتباط بيرسون لقياس درجة االرتب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاط إلثبات
أو نفي الفرضيات.
وقد أظهرت نتائج التحليل وجود ارتباط وثيق بن اليقظة واإلبداع وتنمية وتطوير امليزة التنافسية
ملؤسسة اتصاالت الجزائر وحدة بشار.
كلمات مفتاحية :التنافس ،امليزة التنافسية ،اليقظة ،اإلبداع
تصنيفات L1 ; Q2 ; Q3 : JEL
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Abstract:
The nature of the dynamic environment and its complexity, fluctuations and
instability imposed on the organization to adopt a new approach or method of management
to confront competition, and this is to ensure its survival and continued competitiveness in
the market, this method is represented in competitive vigilance and creativity. That is why
this topic has become an important place in the strategic planning of the institution and in
this study this topic will be addressed, along with an applied study. In Algeria Telecom as a
place of study This is by directing a questionnaire to a sample of the institution’s personnel,
then analyzing the answers based on the spss program and using the Pearson correlation
coefficient to measure the degree of correlation to prove or deny the hypotheses.
Therefore, the results of the analysis showed a strong correlation between alertness
and creativity and the development and development of the competitive advantage of
Algeria Telecom and the Bashar unit.
Keywords: competition, competitive advantage, vigilance, creativity
Jel Classification Codes : L1 ; Q2 ; Q3

: مقدمة.1
امليزة التنافسية للمؤسسة تكمــن فــي قــدرىها علــى إنتــاو منتاــات أو خــدمات ات نوعيــة جيــدة
،وسعر مقبول وقد أصبحت حقيقة أساسية تحدد نااح أو فشل املؤسسات بدرجــة يــر مســبوقة
، ومواكب ــة التتيـ ـرات املتس ــرعة ف ــي ا ا ــيط ال ــذ تنش ــط في ــه،م ــن أج ــل البق ــا والتف ــوق ف ــي الس ــوق
يتوجــع علــى املؤسســة االقتصــادية الاصــول علــى مي ــزة أو مزايــا تنافســية و ل ـ مــن خــالل حص ــولها
علــى مصــادر تســاهم فــي تحقيــق تفوقهــا املطلــو مــن أجــل تقــدمي منتاــات تلبيــة حاجــات املســتهلكين
 فع ــباع حاجــات املســتهلكين أصــبح مــن ادهــداس ادساســية،الااليــة واملســتقبلية بالشــكل املناســع
التي تسعى املؤسسات إلى تحقيقها بهدس التوسع في الاصة السوقية وتقوية املركز التنافسـ ي لهــا فــي
.السوق
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 1.1إشكالية البحث:
استنادا لكل ما سبق قمنا بصيا ة اإل كالية الرئيسية التالية:
هل لعمليتي اليقظة واإلبداع دورفي تنمية وتطويرامليزة تنافسية للمؤسسة االقتصادية؟
ولإلجابة على هذا السؤال الجوهر يقتض ي تفكيكه إلى أسئلة عديدة جزئية نذكر منها:
•

ما املقصود بالتنافس وبامليزة التنافسية؟

•

ما هي مصادر امليزة التنافسية في املؤسسة؟

• ما املقصود باليقظة واإلبداع في البيئة التنافسية للمؤسسة؟
 2.1فرضيات البحث:
لإلجابة على اإل كالية الرئيسية وادسئلة الفرعية قمنا بصيا ة الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسية :توجد عالقة ات داللة إحصائية بين اليقظة واإلبداع وبين امليزة التنافسية
للمؤسسة اتصاالت الجزائر.
الفرضيات الفرعية:
الفرضية الفرعية األولى :توجد عالقة ات داللة إحصائية بين عملية اليقظة وامليزة التنافسية
ملؤسسة اتصاالت الجزائر
الفرضية الفرعية الثانية :توجد عالقة ات داللة إحصائية بين اإلبداع وبين امليزة التنافسية
ملؤسسة اتصاالت الجزائر.
 3.1أهمية البحث:
•

التعريف باليقظة التنافسية واإلبداع ،كمدخل حديث لتنافسية املؤسسة.

•

تأس ــيس نظ ــر وتطبيق ــي لل ــربط املنطق ــي للعالق ــة ب ــين باليقظ ــة التنافس ــية واإلب ــداع واملي ــزة
التنافسية.

• ض ـ ـ ــرورة إدرا املؤسس ـ ـ ــة االقتص ـ ـ ــادية للمف ـ ـ ــاهيم النظري ـ ـ ــة واملمارس ـ ـ ــات العملي ـ ـ ــة لليقظ ـ ـ ــة
التنافسية واإلبداع للميزة التنافسية واملنافع املترتبة عليها.
 .2التنافسية
 1.2مفهوم التنافسية:
أدى تحرير التاارة الدولية وفتح ادسواق أمام املنتاات ادجنبية إلى جعل التنافسية أمرا
حتميا أمام مراكز اإلنتاو و الخدمات ،حتى صارت التنافسية التحد الرئيس ي الذ تواجهه
205

بن جيمة مريم ،بن جيمة نصيرة

املؤسسات املعاصرة ،فأهم ما يميز النشاط االقتصاد في الوقت الااضر هو وقوعها تحت
هاجس التنافسية على الصعيد العاملي خاصة مع تالش ي الاواجز الجمركية وظهور متطلبات
الجودة العاملية ،حيث يقصد بالتنافسية“ :القدرة على الصمود أمام املنافسين بترض تحقيق
ادهداس ربحية ونمو واستقرار و توسع واالبتكار والتاديد “ (الناار ،2000 ،صفحة .)10
تعرس أيضا :على أنها هدس أو اية توضح االختيارات التنافسية للنشاطات وتاعلها في
وضعيات مناسبة ومالئمة ،كما تعتبر بمثابة أداة لتحسين أدا هده النشاطات ،أما من الناحية
اإلستراتياية فتسمح التنافسية بالتحكم في الوقت من أجل االستتالل واالستفادة من الوضعية
الجديدة التي يمكن أن تخلفها هده التنافسية ).(JEAN-Charles, 2004, p. 219
وتنشأ التنافسية من خالل تطوير املنتاات والخدمات الجديدة فبمارد قيام مؤسسة ما
بعطالق منتج جديد في ادسواق ،تتسابق املؤسسات ادخرى إلى محاكاىها مما يشكل خطرا عليها
) ،(Renée, p. 48وملواجهة هذا الخطر يتوجع على املؤسسة معرفة العوامل التي تؤثر في التوجه
املستقبلي للمنافسة والتي تتمثل في:
ىهديدات املنتاات البديلة ،نسبة مستوى ادسعار وتكاليف جذ املستهلكين؛
•
•

ىهديدات املنافسين الجدد الداخلين إلى السوق؛

• القوة التفاوضية للمشتركين؛
• القوى التفاوضية للموردين.
وقد أضافت بعض الشركات (كشركات التقنيات العالية) عاملين هامين هما (Viardot,
):2004, p. 114
• القوى التفاوضية ملنتجي املنتاات املكملة؛
•

تأثير التدخل الاكومي.
وتدور التنافسية بين املؤسسات على احد العناصر التالية:

•

تحديد أسعار مناسبة ملنتااىهم بالنسبة للمستهلكين مقارنة بمنافسيهم مما يساعد على
الافاظ على عمالئها.
تقديم أفضل مستوى جودة ملنتااىها وخدماىها باإلضافة إلى الخدمات املوافقة لهده
املنتاات والخدمات.

•
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• التاديد واالبتكار في املنتاات بهدس إ باع احتياجات املستهلكين وخلق فرص جديدة
لالستثمار.
ويمكن على ضو ما سبق تقديم صورة التنافسية كمفهوم متعدد ادبعاد ،تاتهد املؤسسة
في تحقيقه قصد احتالل موقع تنافس ي مستمر في السوق ،وبهذا فهي تمثل :خاصية أو ماموعة
خصائص تتوفر عليها املؤسسة والتي تسمح لها بالاصول على حصة من السوق تمكنها مستقبال
من النمو ،وهي تتميز بطابع ديناميكي متطور مرتبط بالخصائص الداخلية للمؤسسة من حيث
بنيتها ،نظام معلوماىها وفعالية وظائفها.
 2.2أنواع التنافسية وأهدافها:
 1.2.2أنواع املنافسة:
يمكن تقسيم تنافسية املؤسسة إلى ثالثة أقسام وهي (ادسود ،رسالة ماجستير في العلوم
التاارية ،صفحة : )105
• املنافسة بين املنتاات :حيث تعتبر املؤسسة منافسيها هم الذين يتعاملون أو يعرضون
منتاات مشابهة ملنتااىها.
• املنافسة على أساس الااجة :حيث تعتبر املؤسسة أن املنافسين هم الذين يسعون إل باع
نفس حاجات املستهل .
• املنافسة العامة :حيث تعتبر املؤسسة أن جميع املؤسسات متنافسة على دخل املستهل أو
على ميزانيات العائالت املتواجدة في قطاعها السوقي.
 2.2.2أهداف املنافسة:
ومن بين ادهداس التي تسعى إليها سياسة التنافسية أيضا هي تشجيع املنافسة وخلق البيئة
املناسبة للتنافسية في ادسواق ا الية والدولية ،ويتم تحقيق تل ادهداس عبر عدد من العناصر
تتلخص فيما يلي:
•

إعطا فرصة لكل املؤسسات لتحقيق مستويات إنتاو بأقل تكاليف ممكنة.
توفير البيئة السوقية التي يتساوى فيها السعر والتكلفة الادية لإلنتاو.

•

القضا أو على ادقل تخفيف التركيز املفرط وعدم تشجيع هياكل اإلنتاو ير املرنة.

•
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• القضا على بح االحتكار الذ يؤد إلى زيادة ادسعار وتقليص العرض وحماية املستهل
منه.
 3.2امليزة التنافسية:
 1.3.2تعريف امليزة التنافسية:
ُ
أعطيت للميزة التنافسية عدة تعاريف ،تصع جميعها في اتااه واحد ،نذكر منها:
تعرس التنافسية بأنها " قدرة املؤسسة على القيام بش ي أحسن من املنافسين ،و ل من ناحية
التفوق في منافع املنتج وانخفاض التكلفة " (العالو  ،رسالة دكتوراه املدرسة العليا للتاارة،
صفحة . )112
وفي تعريف آخر ،فعن امليزة التنافسية هي" التميز في الكفا ات والتي تعني تفوق نسبي في
املهارات واملوارد ،لتقو الوضعية التنافسية ويكون على أساس التفوق في القيمة للزبون أو
التخفيف النسبي للتكاليف والتي تظهر نتياتها في حصة السوق وأدا الربح ".
من خالل هذه التعريف ناد أن امليزة التنافسية للمؤسسة تأتي من التفوق في املهارات
واملوارد التي تتمتع بها املؤسسة ،والتي تمكنها من بنا إستراتياية تنافسية فعالة للتميز عن
املنافسين في السوق ،ومن تم امتال ماموعة من اإلمكانيات والقدرات التي تسمح لها بالصمود
وا اافظة على تماسكها في بيئتها التنافسية.
ومن العناصر التي ياع توافرها في امليزة التنافسية حتى تؤ إلى تحسين تنافسية
املؤسسة وزيادة ربحها هي (عمر ،رسالة دكتوراه املدرسة العليا للتاارة ،صفحة :)113
• أن تكون امليزة على درجة من الكبر تسمح بتحقيق منافع كبيرة في حالة الدخول إلى
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوق أو القطاع املستهدس.
• أن تكون مستمرة ودائمة نسبيا ،مما يصعع عملية تقليدها ومن قبل املؤسسات املنافسة،
الن للمؤسسة في هذه الاالة خبرة أكثر مع هذه امليزة
 2.3.2أنواع امليزة التنافسية:
يمكن التمييز بين نوعين من امليزة التنافسية ميزة التكلفة ادقل وميزة التمييز:
أ .ميزة التكلفة األقل :يمكن ملؤسسة ما أن تحوز على ميزة التكلفة ادقل إ ا كانت تكاليفها
املتراكمة دنشطتها املنتاة للقيمة أقل من تل ا اققة عند منافسها أو منافسيها ،وللايازة عليها
يتم االستناد إلى مراقبة العوامل التالية:
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•

مراقبة الحجم من خالل توسيع تشكيلة املنتاات.

•

مراقبة التعلم من خالل مقارنة أساليع وتقنيات التعلم مع املعايير املطابقة في نفس
القطاع.

•

مراقبة الروابط والعالقات الكامن بين ادنشطة املنتاة للقيمة ومن ثم استتاللها.

•

مراقبة عملية اإلدماو والفصل بين النشطات املنتاة للقيمة بشكل يقلص تكاليف هذه
ادنشطة.

•

مراقبة اإلجرا ات التقديرية وتتيير أو إلتا اإلجرا ات املكلفة التي تساهم في عملية التميز.

• مراقبة العوامل الاكومية والسياسية كالتشريعات املوضوعة لتنظيم النشاط االقتصاد .
تلعع التكاليف دورا هاما في تحقيق استراتيايات التمييز ،فعلى املؤسسة التي تر ع في أن
تتميز عن منافسيها أن تحافظ على تكاليفها قريبة من تكاليفهم.
ب .ميزة التميز :تتميز املؤسسة عن منافسيها عندما يكون بمقدورها الايازة على خصائص فريدة
تاعل الزبون يتعلق بها ،ويتم الايازة على هذه امليزة من خالل عوامل التفرد والتي تشمل العناصر
التالية:
•

اإلجرا ات التقديرية الخاصة بالنشاطات املر و ممارستها ،كعجرا ات خدمات ما بعد
البيع.

•

الروابط املوجودة بين ادنشطة.
الرزنامة ،إ تحوز املؤسسة على ميزة التمييز لكونها السباقة في ماال نشاطها على
املنافسين ،في حين تحقق مؤسسة أخرى الريادة بسبع انطالقها متأخرة مما يسمح لها
باستخدام التكنولوجيا ادكثر تطورا.
اإللااق :يمكن أن تنام خاصية التفرد لنشاط منتج للقيمة ،بمارد أن يكون هذا النشاط
مشتر لعدة نشاطات تابعة لنفس الوحدة.

•

التعلم وآثار نشره الذ تتالى في تطوير اددا إلى ادفضل بفضل املعرفة التي يملكها كافة
أفراد املؤسسة.

•

حجم النشاط ،والذ قد يتناسع اياابيا أو سلبا مع عنصر التمييز والتفرد الخاص
باملؤسسة.

•

•
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• تعتبر ميزة التمييز ادكثر تكلفة ،إال أنه على املؤسسة أن توظف مبالغ هامة الكتسا
خاصية التفرد بهدس ممارسة النشاطات املنتاة للقيمة بطريقة أفضل من منافسيها.
ينبغي على املسيرين في املؤسسة التمكن من املعرفة الجيدة لهاتين امليزتين (ميزة التكلفة
ادقل وميزة التميز) دن ل يتيح للمؤسسة إمكانية توجيه وتوظيف الجهود املبذولة في اتااه
يحقق االستتالل ادمثل لقدراىها وكفا اىها البشرية واملادية ،امللموسة و ير امللموسة ويحول دون
إصدارها وتضييعها .يضاس إلى ل أنه من فائدة املؤسسة أن تحوز على كلتا امليزتين في أن واحد،
بشرط أال تتع ـ ـ ـ ـ ـارضان حتى ال تأتي النتائج في اتااه يعاكس التوقعات ،أما إ ا لم يكن باإلمكان
الجمع بينهما وكان البد على املؤسسة أن تختار بين أحداهم ،فان عنصر التفضيل لنوع على أخر،
ياع أن يأخذ العوامل التالية بعين االعتبار (الداو  ،2004 ،صفحة : )261
•

جا بية النشاط؛

•

دة املنافسة؛

•
•

الفن التكنولوجي املستعمل؛
تطور حاجات ور بات الزبائن عبر الزمن؛

• الفرص املستقبلية.
 .3اليقظة التنافسية واإلبداع ،كمدخل حديث لتنافسية املؤسسة
 1.3اليقظة التنافسية:
 1.1.3تعريف اليقظة:
لقد أحيطت عملية اليقظة داخل املؤسسة كمفهوم عام بعدة تعاريف ،منها:
تعبر اليقظة عن مدى الايطة التي توليها املؤسسة تااه عاملها املتتير.
كما تعتبر أيضا على أنها الوظيفة التي ترتبط بتسيير موارد املعلومات لتاعل املؤسسة أكثر
كا وأكثر تنافسية )(Bergeron, 2009, p. 08
وفي تعريف آخر هي عملية رصد للبيئة والذ يتبع بنشر مستهدس للمعلومات ا اللة املنقاة
واملعالجة وهذا لترض اتخا القرارات اإلستراتياية.
من التعاريف السابقة نستنتج أن عملية اليقظة هي عملية بحث ،جمع وتمييز للمعلومة
واستتاللها فيما يخدم مصلاة وأهداس املؤسسة.
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 2.1.3تعريف اليقظة التنافسية:
هي النشاط الذ تقوم به املؤسسة للتعرس على منافسيها الااليين وا اتملين (و ل
بمعرفة أدائهم ،استراتياياىهم ،أهدافهم ،قراراىهم ،نقاط ضعفهم ونظرىهم للمستقبل) ويبقيها على
اضطالع دائم حول البيئة التي تتطور فيها املؤسسات املنافسة( ،و ل بمعرفة منتاات املؤسسات
املنافسة ،تقنيات البيع والتوزيع ،الشركا  ،نظام اإلنتاو وتقنيات البحث والتطور) وجمع املعلومات
وتحليلها واستخراو النتائج وتطبيقها في املؤسسة.
ومنه فعن اليقظة التنافسية تسمح للمؤسسة بـ:
 oالبحث عن امليزات التنافسية وتطويرها وكذا الافاظ عليها؛
 oالفهم الجيد للتتيرات الااصلة في بيئة أعمالها؛
 oالتنبؤ والتخطيط لتحديد تسيير النشاط اليومي.
فاملؤسسة التي تستعمل اليقظة التنافسية هي املؤسسة التي تقوم بعملية جمع املعلومات
ُ
عن املنافسين والسوق الذ تنشط فيه ،وهذا على أساس ادهداس ا اددة مسبقا وتحليل تل
املعلومات وتحويلها إلى أفعال ،وتستطيع املؤسسة من خالل اليقظة التنافسية أن تنمي العديد من
مزاياها التنافسية وهذا من خالل:
•

التسيير الجيد للوقت؛

•

الوعي في اتحاد القرارات؛
التحسين الدائم في عالقاىهم مع زبائنهم ومورديها؛

•

• التحسين املستمر في السلع والخدمات.
 3.1.3اليقظة التكنولوجيا وتنافسية املؤسسة:
تعد اليقظة التكنولوجيا أحد أهم أنواع اليقظة التنافسية ،فمن خاللها تتمكن املؤسسة
من خلق فرص جديدة في مااالت عديدة كتصميم املنتج باستعمال اإلعالم اآللي ،طرق التسويق
العصرية عبر االنترنت أو ما يسمى بالتسويق االلكتروني ،و يرها من الفرص الجديدة.
وتشير اليقظة التكنولوجيا إلى ماموعة االجتهادات ا اققة من طرس املؤسسة وكذا
الوسائل املستعملة بهدس الكشف عن كل التطورات واملستادات في ميدان التقنيات
والتكنولوجيا والتي ىهم املؤسسة في الااضر واملستقبل .ومنه فعن اليقظة التكنولوجيا تتمثل في:
 oجمع املعلومات العلمية التقنية والتكنولوجية.
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 oاالهتمام بالتطوير التكنولوجي واإلبداع التكنولوجي.
 oمعرفة التقنيات أو التكنولوجيات املتبعة من طرس املنافسين.
وتظهر حاجة املؤسسة إلى تقديم تكنولوجيا جديدة عند أخر مرحلة من دورة حياة امليزة
التنافسية من أجل تخفيض التكاليف أو تدعيم ميزة تميز املنتج ،بحيث تبدأ املؤسسـ ـ ـة في تاديد
أو تطوير أو تحسين امليزة الاالية أو تقديم ميزة تنافسية جديدة وهذا يكون باالعتماد على عملية
البحث والتطوير.
 .4اإلب ــداع وامليزة التنافسية للمؤسسة
لقد تزايد االهتمام مؤخرا بعملية اإلبداع (االبتكار) بفعل دة املزاحمة على املستوى ا الي
والعاملي ،إ أصبح يعد مصدرا للتميز واالنفراد على املنافسين وأساسا لبنا ميزة تنافسية قوية
ودائمة.
 1.4تعريف عملية اإلب ــداع:
يعرس اإلبداع بأنه تل العملية التي تتعلق باملستادات االياابية والتي تخص املنتاات
بمختلف أنواعها ،وكذل أساليع اإلنتاو ،وبتعبير آخر يقوم اإلبداع على تحسين اإلنتاو وأساليع
التنظيم ويختلف اإلبداع عن االختراع من حيت أن هذا ادخير هو عبارة عن خلق ش ي جديد يتم
التوصل إليه عن طريق البحث ،أما اإلبداع هو مزيج من القدرات واالستعدادات والخصائص
الشخصية التي إ ا ما وجدت في بيئة مناسبة يمكن أن تؤد إلى إنشا أو تكوين وضيفة جديدة في
اإلنتاو أو إحداث تتيير في منتج قائم مسبقا ،أو خلق منتج جديد.
 2.4متطلبات عملية اإلبداع:
توجد ماموعة من التحديات يتوجع على املؤسسة مواجهتها لإلطالق وتنطو عمليات
اإلبداع على (عبيدات ،2000 ،صفحة :)47
•

إيااد اآلليات الفعالة للكشف عن الفرص أو ادفكار الجديدة.
وضع البرامج الالزمة إليااد حلول إبداعية للمشاكل التي يعاني منها العمال حاليا.

•

وضع آليات متابعة للتتيرات الااصلة في أ واق وإمكانيات الشرا لدى العمال .
تحديد وقت التوقف االنساا والدخول النمو جي لكل نمط من أنماط التطوير السلعي
أو الخدمي.
ويمكن حصر مصادر اإلبداع فيما يلي:

•
•
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•

اكتسا مهارات أساسية جديدة.

• إمكان البد بنقل التكنولوجية الجديدة ادجنبية املستحدثة و ل بممارسة عملية التعلم،
وتراكم حصيلة التعليم بد ا من التقليد كابتكار فرعي.
 3.4أهمية اإلبداع التكنولوجي (اآلثار):
إن السمات االياابية التي يكتسبها اإلبداع التكنولوجي ال تعد وال تحص ى ،فأثار اإلبداع
تمس كل املستويات ،فعلى املستوى الجزئي يحسن من القدرة التنافسية للمؤسسة ومن تم على
أدا ها وعلى املستوى الكلي يرفع من معدالت النمو االقتصاد وتحقيق التنمية االقتصادية ومن
اآلثار اإلياابية لإلبداع ناد:
أ -اآلثار على املردودية والتكلفة النهائية :إن عملية إدخال فنيات جديدة في عملية اإلنتاو يساهم
في الرفع أو الزيادة في عدد الوحدات املصنوعة ،أو التخفيض من التكليف كعجرا تحسينات أو
تتييرات في املنتاات بشكل يقلل من التكلفة.
ب -اآلثار على االستهالك واالستعمال :إن هده اآلثار تتعلق باملنتاات أكثر من أساليع أو فنيات
اإلنتاو ،فعمليتي التاديد والتحسين في السلع يفترض أن تضمن سالمة املستهل وتدخل هذه
ادمور كلها في ماال جودة املنتاات
ج -اآلثار على عملية التصدير :إن أحد أهم املعايير التي يستند إليها في قياس أدا املؤسسات
املعاصرة هي قدرىها على التصدير ،وبالتالي الاصول على اكبر كمية من العملة الصعبة.
 .5دوراليقظة واإلبداع في تحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة
 1.5دوراليقظة التنافسية في تحقيق تنافسية املؤسسة:
لقد أدت التتيرات الاديثة التي يعرفها العالم حاليا كالعوملة ،التطور السريع للتكنولوجيا
وتعدد مصادر املعلومات ،إلى زيادة حدة املنافسة بين املؤسسات ومن املهم إ ن ،و أكثر من أ
وقت مض ى أن تحقق املؤسسة لنفسها برنامج لتطبيق اليقظة التنافسية نظرا للمزايا التي تحققها
هذه ادخيرة لها والتي تتمثل في :
•

تسمح بمرور جيد للمعلومات عبر مختلف املستويات التنظيمية في املؤسسة ،كما تسمح لها
أيضا بمراقبة مستمرة ومتواصلة لبيئتها.

•

تسمح بالتحذير والتنبؤ بالعراقيل املستقبلية التي سوس تواجهها املؤسسة.
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•

تسمح اليقظة من الناحية املالية بتحقيق الوفرة دن املعلومات التي يتم جمعها قادرة على
التحسين من الخصائص التقنية للمنتج جودته وتخفيض من كلفته.
الاصول على موارد وافرة من املعرفة والخبرات والتحسين املستمر للسلع والخدمات.

•

املعرفة املعمقة للسواق وللمنافسين واكتسا موقع قوة لطرح سلعها وخدمتها املبتكرة في
السواق.

•

• ضمان االستاابة الجيدة لااجيات الزبائن والتحسين الدائم لعالقتها معهم ومع مورديها
 2.5دوراإلبداع في تحقيق تنافسية املؤسسة:
يعد اإلبداع والبحث العلمي ا ادد الرئيس ي لنااح املؤسسة الن استمرارية هذه ادخيرة
مرهون بقوىها على الصمود في وجه املنافسة ،وبتعبير أخر مدى اكتسابها القوة التنافسية،
فاملؤسسات التي تنفق كثيرا على ميزانية البحث والتطوير ستحصل على فوائد مالية معتبرة مقارنة
باملؤسسات ادخرى ،وتتميز بفاعلية مالية اكبر من متوسط الصناعة التي تنتمي إليها.
إن التفوق في املنافسة والتميز يتطلع ضرورة االهتمام بامللكيات واملواهع وترقية العنصر
البشر وتنمية الكفا ات ،وباالستتالل ادمثل ملدخالت اإلنتاو (رأس املال ،العمالة ،املواد الخام،
املعرفة و يرها) بهدس الوصول إلى منتج عالي الجودة ،وبأقل التكاليف ،وهذا يرجع بانفرادها بميزة
املنتاات الجديدة أو املطورة وهو أحد أهم ادسس التي تقوم عليها تنافسية املؤسسة ،ومن تم
تحرص املؤسسات حرصا تاما على أن يكون إنتاجها املطور أفضل ،أحسن وأرقى ومن تم التفوق
وامتال مزايا تنافسية.
وأخيرا فعن بنا املزايا التنافسية يعتمد أساسا على ر بة املؤسسة في صناعة ميزة تنافسية،
و تحقيق مزيد من التقدم والتفوق و االرتقا ومنه فان املزايا التنافسية هي مزايا تعتمد على
(الخضير  ،2004 ،الصفحات : )30-29
• االكتشاس والتعريف ،تحديد الخصائص ،البحث والدراسة للوصول إلى ما لم يصل إليه
اآلخرون وهو أساس صنع امليزة التنافسية.
•

االبتكار ملا هو ير معروس أو مألوس ،ويتم ل من خالل االعتماد على العباقرة وا خترعين.

•

اإلبداع في التفرد بخصائص إنتاجية وتسويقية وتمويلية فريدة.

•

التطوير ملا هو قائم واالرتقا به ليصبح أفضل وأجود وأقل سعرا وأكثر إتاحة.
214

دوراليقظة واإلبداع في تنمية وتطويرامليزة التنافسية للمؤسسة
دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر(بشار)

 .6دراسة حالة (مؤسسة اتصاالت الجزائر)
مؤسسة اتصاالت الجزائر هي مؤسسة رائدة في االتصاالت والتطبيقات التكنولوجيا حيث
تساهم في االقتصاد الوطني ونشر املعرفة وتثمينها في جميع فروعها وفي هده الدراسة سنتطرق لفرع
بشار ونطرح اددوات والطرق املستخدمة.
 1.6م ــجتمع وعـ ــينة الدراسة:
أجريت الدراسة االستطالعية بمؤسسة اتصاالت الجزائر الوكالة التاارية ببشار ،وهي
ركة ات أسهم برأسمال عمومي تنشط في سوق بكات وخدمات االتصاالت اإللكترونية.
ميالدها كان ترسيخا للقانون  03/2000الصادر في  05أوت  ،2000واملتعلق بععادة هيكلة قطاع
البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية ،والذ فرع القطاع إلى مؤسستين ادولى خاصة بالبريد
(بريد الجزائر) والثانية خاصة باالتصاالت (اتصاالت الجزائر) ،وتسير وفق هذا القانون الذ
أعطاها قانونا أساسيا ملؤسسة عمومية اقتصادية ات طابع تشريعي ات أسهم.
وقد بدأت نشاطاىها رسميا ابتدا من  01جانفي  2003واقتحمت عالم تكنولوجيا املعلومات
واالتصال بثالثة أهداس رئيسية :املردودية ،النااعة ونوعية الخدمات.
وتتمثل مهامها أساسا في:
•

توفير خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية تسمح بتنقل وتبادل الصوت ،الرسائل
املكتوبة واملعلومات الرقمية املعلومات املرئية والصوتية.

• تطوير استتالل وتسير الشبكات العمومية والخاصة لالتصاالت السلكية والالسلكية
 2.6الط ــريقة املـ ــتبعة في الـ ـدراسة الـ ــميدانية:
أ .أسلوب الدراسة :من أجل فهم دور اليقظة واإلبداع في تنمية وتطوير امليزة التنافسية في
مؤسسة اتصاالت الجزائر ولتثمين الدراسة وإعطا املوضوع مصداقية وادهداس املرجوة منه
فقد استخدم في الدراسة منهج البحث امليداني والد يسمح بدراسة طرق العمل والتفكير لذا
ماموعة من ادفراد والد يتم عادة عن طريق توزيع االستبيان على ماموعة من املوظفين في
املؤسسة.
ب .حدود الدراسة:
الحدود املكانية :تم اختيار مؤسسة اتصاالت الجزائر بوالية بشار
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الحدود الزمنية للدراسة :استترقت فترة الدراسة امليدانية مدة 15يوما تم من خاللها القيام
بزيارة هده املؤسسة ومن تم توزيع االستبيان على عينة ليتم بعد دل تحصيلها.
 3.6اخ ــتبار ف ــرضيات ال ــدراسة اختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات
الدراسة:
تم استخدام معامل االرتباط بيرسون لقياس درجة االرتباط والتي تعتمد على:
الفرضية الصفرية :ال توجد عالقة ات داللة إحصائية بين متتيرين من متتيرات الدراسة.
الفرضية البديلة :توجد عالقة ات داللة إحصائية بين متتيرين من متتيرات الدراسة.
إ ا كانت( sig )p-valueأكبر من مستوى الداللة ( )0.05 = αفعنه ال يمكن رفض الفرضية
الصفرية ،وبالتالي ال توجد عالقة ات داللة إحصائية بين متتيرين من متتيرات الدراسة ،أما إ ا
كانت ( sig(p-valueأقل من مستوى الداللة ( )0.05 = αفيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول
الفرضية البديلة القائلة بأنه توجد عالقة ات داللة إحصائية بين متتيرين من متتيرات الدراسة
أوال :الفرضيات الفرعية
الفرضية الفرعية األولى :توجد عالقة ات داللة إحصائية بين عملية اليقظة وامليزة التنافسية
ملؤسسة اتصاالت الجزائر.
الجدول  :1نتائج قياس العالقة بين عملية اليقظة وامليزة التنافسية ملؤسسة اتصاالت الجزائر
املتتير املستقل اليقظة
عدد العبارات
06

املتتير التابع  :امليزة التنافسية
املتوسط
معامل اإلرتباط
قيمةR-DEUX
قيمةf
بيرسون
الاسابي
*0.782
0.611
51.836
4.1929
املصدر :إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج SPSS

مستوى
الداللة
0.00

*تعني االرتباط املعنو عند مستوى الداللة ( ) 0.05 = α
يبين الجدول أن معامل االرتباط يساو ( ،)0.782وأن قيمة االحتمالية(  (sigتساو
( )0.000وهي أقل من مستو الداللة ( )0.05 = αوهدا يدل على وجود عالقة ات داللة إحصائية
بين عملية اليقظة و تحقيق امليزة التنافسية ملؤسسة اتصاالت الجزائر عند مستو داللة
إحصائية ()0.05 = αكما يشير معامل التحديد( )R=0.611إلى خاصية العالقة التي تفسر ما
قيمته  % 61.1من االختالفات الااصلة من املتتير التابع الذ يتمثل في امليزة التنافسية
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للمؤسسة ،و % 38.9من االختالفات تعود إلي متتيرات أخر  ،وقيمة  fا اسوبة ( )51.83أكبر من
قيمة  Fالجدولية مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة  ،حيث كلما كانت
قيمة  Fو  Rكبيرة كلما كاس االرتباط قو ويمكن تفسير هذه العالقة بين عملية اليقظة من أجل
تحقيق ميزة تنافسية أكبر بين منافسيها ونستنتج من دال أن املؤسسة تملي اهتماما بشكل كبير
بعملية اليقظة .
ثانيا  -الفرضية الفرعية الثانية :توجد عالقة ات داللة إحصائية بين اإلبداع وبين امليزة
التنافسية ملؤسسة اتصاالت الجزائر
الجدول  :2نتائج قياس العالقة بين عملية اإلبداع وبين امليزة التنافسية ملؤسسة اتصاالت
الجزائر
املتتير املستقل
اإلبداع
عدد العبارات
06

املتتير التابع  :امليزة التنافسية
املتوسط
الاسابي

معامل اإلرتباط
قيمةR-DEUX
قيمةf
بيرسون
*0.693
0.481
30.576
4.0857
املصدر :إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج SPSS

مستوى
الداللة
0.00

*تعني اإلرتباط املعنو عند مستوى الداللة ( ) 0.05 = α
نالحظ من خالل الجدول أن معامل االرتباط لبيرسون هو ( )0.693وأن القيمة
االحتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالية ( (sigتساو ( )0.00وهي أقل من مستوى الداللة(  (0.05 = αو هدا يبين لنا أن
هنا عالقة ات داللة إحصائية بين عملية اإلبداع وبين امليزة التنافسية ملؤسسة اتصاالت
الجزائر الذ يعتبر متتير تابع كما يشير معامل التحديد ( )R = 0.481إلى الخاصية التي تفسر لنا
النسبة املئوية بقيمة %48.1من االختالفات الااصلة من املتتير التابع و  %51.9من االختالفات
تعود إلى متتيرات أخرى ،وقيمة  Fا اسوبة ( )30.57أكبر من قيمة  Fالجدولية التي تقدر بي 4.13
املستخرجة من جدول فيشر مما يعني ل رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة،
حيث كلما كانت قيمة Fو  Rكبير ة كلما كانت هنا داللة إحصائية وتأثير قو بين عملية اإلبداع و
امليزة التنافسية ملؤسسة اتصاالت الجزائر وبنا على دال يمكن تفسير عالقة االرتباط بين عملية
اإلبداع و امليزة التنافسية للمؤسسة وهدا يدل أن عينة الدراسة ىهتم بعملية اإلبداع و البحث
العلمي .
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وألجل معرفة تأثير كل هذه العمليات (اليقظة واإلبداع) مجتمعة قمنا بوضع الفرضية
الرئيسية التالية :توجد عالقة ات داللة إحصائية بين اليقظة واإلبداع وبين امليزة التنافسية
للمؤسسة اتصاالت الجزائر.
الجدول  :3نتائج قياس العالقة بين عمليات اليقظة واإلبداع وامليزة التنافسية للمؤسسة
املتتير املستقل
اليقظة واإلبداع
عدد العبارات
10

املتتير التابع :امليزة التنافسية
املتوسط
الاسابي
معامل اإلرتباط
قيمةDEUX R-
قيمةf
بيرسون
*0.748
0.559
41.914
3.970
املصدر :إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج SPSS

مستوى
الداللة
0.00

*تعني االرتباط املعنو عند مستوى الداللة ( ) 0.05 = α
من الجدول أعاله أن معامل االرتباط لبيرسون يساو  0.559وأن القيمة االحتمالية ))sig
تساو ( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة (  ) 0.05 = αوهدا يدل على أن هنا عالقة
إحصائية بين اليقظة واإلبداع وبين امليزة التنافسية للمؤسسة اتصاالت الجزائر عندا مستوى
داللة إحصائية ،كما يشير معامل التحديد (  ) R = 0.748إلى خاصية العالقة التي تفسر ما قيمة
 %74.8من االختالفات الااصلة من املتتير التابع (امليزة التنافسية للمؤسسة) و %25من
االختالفات التي تعود إلى متتيرات أخرى وقيمة  Fا اسوبة هي  914.41املستخرجة من الجدول هي
أكبر من  Fالجدولية مما يعني ل رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،و نالحظ من
هذه النتائج أن هنا ارتباط قو جدا بين هادين املتتيرين اليقظة واإلبداع وبين امليزة التنافسية
للمؤسسة مما يفسر أن عمليتي اليقظة واإلبداع تعمل على توفير قدرات واسعة للمؤسسة في
تميز في اددا والتفوق والتميز على منافسيها بهدس الربح والبقا والنمو والتكيف ودل باستخدام
املوارد املادية والبشرية بكفا ة وفعالية عالية  ،ما يمكنها من تحقيق التميز في املنافسة مقارنة مع
منافسيها في نفس السوق.
من هذا املنطلق يمكن صيا ة معادلة االنحدار الخطي كما يلي:Y=ax+b
( + Bاليقظة واإلبداع)  = aامليزة التنافسية
( + 0.661اليقظة واإلبداع)  = 0.798امليزة التنافسية
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يمكن القول في هذه لاالة أن لعمليتي اليقظة واإلبداع دور فعال في تنمية وتطوير امليزة التنافسية
للمؤسسة.
 .7نتائج الدراسة:
تم من خالل ما سبق إعطا نظرة عن الدور الذ تلعبه كال من عمليتي اإلبداع واليقظة في
تنمية وتطوير امليزة التنافسية للمؤسسة وهدا من خالل الدراسة التطبيقية التي تمت على مستوى
مؤسسة اتصاالت الجزائر حيث ظهرت النتائج التالية:
•

وجود عالقة ارتباط قوية بين عملية اليقظة وتنمية امليزة التنفسية للمؤسسة

• وجود عالقة ارتباط قوية بين عملية اإلبداع وتنمية امليزة التنفسية للمؤسسة
اعتمادا على ما سبق يمكن القول أن هنا أثر إياابي لتطبيق عمليتي اإلبداع واليقظة في
تنمية وتحسين وتطوير امليزة التنافسية للمؤسسة التي أجريت عليها الدراسة  ،كما بينت هده
الدراسة أن لعملية اليقظة دور أساس ي في بقا املؤسسة على استعداد في مواجهة أ خطر مفاجئ
كما تمكنه أيضا بالبقا على إطالع دائم بالتتيرات الداخلية والخارجية التي قد تحصل للمؤسسة ،
نفس الش ي بالنسبة لعملية إلبداع بحيث أن اهتمام املؤسسة بهده ادخيرة يمكنها من تحقيق
التقدم و الريادة في ماال نشاطها مقارنة مع منافسيها وهدا ما يكسبه ميزة التميز و التفوق على
منافسيها.
 .8خاتمة:
من خالل ما سبق تم عرض مفهوم تنافسية املؤسسة وعرض مختلف ميزاىها ،وتحديد
املصادر التي تستقطع منها ،أصبح واضاا أن هيكل الصناعة ليس هو ا ادد ادقوى لربحية
املؤسسة وقوة تنافسيتها ،بل وجع البحث عنه داخل املؤسسة وخارجها وهذا من خالل مواردها
الخاصة وكفا ىها ا اورية ومن خالل التطورات التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم حاليا.
كما يظهر جليا أن امليزة التنافسية التي تستند اليوم على وفرات الحجم وإإلنتشار الواسع في
ادسواق ،سوس تتراجع لتفسح ا جال للميزات التنافسية التي تستند على االبداع و التنوع و
السرعة واملرونة والجودة العالية والتي لها القدرة على تلبية الطلع في الوقت املناسع باالضافة الى
أن اإلبداع والبحث العلمي يعد ا ادد الرئيس ي لنااح املؤسسة الن استمرارية هذه ادخيرة مرهون
بقوىها على الصمود في وجه املنافسة ،وبتعبير أخر مدى اكتسابها القوة التنافسية ،فاملؤسسات
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التي تنفق كثيرا على ميزانية البحث والتطوير ستحصل على فوائد مالية معتبرة مقارنة باملؤسسات
ادخرى.
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