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the extent of adoption of types creativity in Algerian economic 

organizations: the case of SAIDAL for pharmaceutical industry 

- unit of annaba 

Abstract 

This study aims to investigate whether Algerian economic 

organizations adopt the types of innovation (product innovation, and 

process innovation), For this reason the study adopted the descriptive 

analytical method using the questionnaire tool to collect the primary 

data from a sample that consists of directors and managers working in 

SAIDAL group for the pharmaceutical industry – unit of Annaba as a 

case study, At the end the study concluded that Algerian economic 

organizations adopt the different types of innovation at high positive 

levels, In the light of this result the study presented a set of 

recommendations that contribute to improve the application of 

different types of innovation in Algerian economic organizations. 
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 املقدمة

يف ظل التحدايت املتنامية اليت فرضتها ظاهرة العوملة من تعقد بيئة األعمال وتداخل خمتلف 
متغرياهتا، اشتداد املنافسة وحترير األسواق العاملية، التطور التكنولوجي واملعريف السريع، تقلص دورة 

ريها من العوامل، ازداد االهتمام مبوضوع اإلبداع يف حياة املنتجات، كثرة إحلاح الزابئن، ...، وغ
 جمال اقتصادايت األعمال.

وجيمع جل املديرين والكتاب والباحثني اليوم على أن اإلبداع أضحى حاجة ملحة تفرضها خمتلف 
التغريات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية والتكنولوجية السريعة اليت تشهدها بيئة عمل 

 ؤسسات اليوم من جهة، وازدايد حدة املنافسة بني هذه املؤسسات من جهة أخرى.امل

وأمام السباق العاملي السريع الذي تنشط فيه املؤسسات االقتصادية واملستهدف الستمراريتها 
بشكل مباشر من خالل التغريات والتحدايت العديدة واملتالحقة اليت متيزه، أصبح اإلبداع أحد 

ت األساسية للمؤسسات مبختلف أشكاهلا وأحجامها، ابعتباره األسلوب األمثل أبرز االنشغاال
البتكار منتجات وخدمات جديدة وتطوير املنتجات واخلدمات القائمة، ابإلضافة إىل التحسني 
املستمر لفعالية كافة أجزاء سلسلة القيمة، وذلك بغية حتقيق التميز التنافسي للمؤسسة وضمان 

 دمة التنافس.بقائها يف سوق حمت

 أوال: مشكلة الدراسة

لقد أصبحت املؤسسات االقتصادية اجلزائرية اليوم تواجه العديد من التحدايت اليت هتدد بقائها 
واستمرارها يف السوق اجلزائرية، ويعود ذلك أساسا إىل هنج السوق احلرة الذي اتبعته اجلزائر وما 

ثمارات األجنبية، التقدم اهلائل يف جمال نتج عنه من رفع احلماية اجلمركية، تشجيع االست
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، احتدام املنافسة وتعدد تقنياهتا وأساليبها، ...، وغريها، مما 
استدعى ضرورة التفكري بسبل وآليات جديدة تستطيع من خالهلا املؤسسات االقتصادية اجلزائرية 
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ة اليت مل أتلفها إىل حد اآلن، ولعل من أبرز احللول الصمود والبقاء يف ظل هذه األوضاع اجلديد
اليت اهتدت إليها املؤسسات االقتصادية اجلزائرية كوسيلة لتمييز نفسها يف السوق الوطنية والعربية 

 وحىت الدولية مبا يضمن هلا البقاء والنمو، هي ضرورة االهتمام مبختلف اجلوانب اإلبداعية فيها.

ا نتساءل اليوم عن مدى توافر أشكال اإلبداع يف املؤسسات وأتسيسا على ما سبق فإنن
االقتصادية اجلزائرية، وملعاينة ذلك فقد أتسس هذا البحث على دراسة ميدانية ملدى توافر بعدي 
اإلبداع )إبداع املنتج، وإبداع العمليات( يف أحد أعرق وأكرب املؤسسات االقتصادية اجلزائرية وهو 

 وية كحالة دراسية.جممع صيدال لصناعة األد

 وابلتايل تتضح معامل إشكالية هذه الدراسة ضمن اإلجابة على السؤال الرئيس التايل:

إىل أي مدى تتبىن املؤسسات االقتصادية اجلزائرية خمتلف أشكال اإلبداع انطالقا من دراسة حالة 
 جممع صيدال لصناعة األدوية ؟ 

 ره عرب اإلجابة على السؤالني الفرعيني التاليني:وستتم اإلجابة على السؤال الرئيسي السابق ذك

 إىل أي مدى يتبىن جممع صيدال لصناعة األدوية بعد إبداع املنتج ؟ -

 إىل أي مدى يتبىن جممع صيدال لصناعة األدوية بعد إبداع العمليات ؟ -

 اثنيا: فرضيات الدراسة

 :اليةملعاجلة مشكلة الدراسة مت االنطالق من الفرضية الرئيسية الت
 يتبىن جممع صيدال لصناعة األدوية خمتلف أشكال اإلبداع. الفرضية الرئيسية:

 :وللتحقق من صحة الفرضية الرئيسية السابقة الذكر سيتم التأكد أوال من الفرضيات الفرعية التالية
 يتبىن جممع صيدال لصناعة األدوية بعد إبداع املنتج. الفرضية الفرعية األوىل: -
 يتبىن جممع صيدال لصناعة األدوية بعد إبداع العمليات. لفرعية الثانية:الفرضية ا -

 اثلثا: أمنوذج الدراسة

بغية اإلجابة على مشكلة الدراسة وتسهيل عملية التحقق من فرضياهتا، صمم الباحثان أمنوذجا 
 :( أدانه01وفقا ملا يوضحه الشكل ) فرضيا لدراستهما، وذلك
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 ة(: أمنوذج الدراس01الشكل )

 

 

 

 

 
 

 من إعداد الباحثني. :املصدر

 رابعا: أمهية الدراسة وأهدافها

أتيت أمهية هذه الدراسة من أمهية موضوع اإلبداع حبد ذاته بوصفه أحد أحدث املواضيع يف األدب 
اإلداري املعاصر، وكذلك من أمهية الدور الذي يضطلع به اإلبداع يف املؤسسة، كونه يعد املفتاح 

يق واستدامة املزااي التنافسية، كما تنبع أمهية هذه الدراسة أيضا من قلة الدراسات الرئيسي لتحق
والبحوث على املستوى الوطين يف هذا اجملال، حيث نرى أن هذه الدراسة من شأهنا أن تسلط 
الضوء على هذا املوضوع احليوي بغية لفت االنتباه ألمهية موضوع اإلبداع يف املؤسسات 

 ائرية.االقتصادية اجلز 

أما فيما خيص أهداف الدراسة فإن هذا البحث يهدف من الناحية النظرية إىل إزالة الغموض عن 
مفهوم اإلبداع وإبراز أمهيته كأداة فعالة ابلنسبة للمؤسسات، ومن الناحية امليدانية فإن هذا البحث 

ابلتطبيق على  يهدف إىل تقصي مدى توافر أشكال اإلبداع يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
 جممع صيدال لصناعة األدوية.

 الدراسات السابقة والتعليق عليها
 عرض الدراسات السابقة :أوال

لقد أجرى الباحثان مسحا ملختلف األحباث والدراسات السابقة اليت تناولت موضوع اإلبداع يف 
ة واألجنبية املؤسسات االقتصادية بشكل عام، وقد حتصال على عدد كبري من الدراسات العربي

تبني أشكال 

 اإلبداع

  المتغير الرئيسي

مجمع صيدال 

 لصناعة األدوية

 

تبني بعد إبداع  -1

 المنتج

تبني بعد إبداع  -2

 العمليات

 المتغيرات الفرعية
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واحمللية اليت تناولت هذا املوضوع أو أحد جزئياته، وألنه من غري املمكن حصر كل هذه الدراسات 
السابقة وعرضها بشكل كامل، لذا فسنحاول عرب هذا اجلزء الرتكيز على أبرز الدراسات احمللية 

 يلي:اليت تناولت موضوع اإلبداع يف مؤسسات اقتصادية جزائرية خمتلفة وذلك كما 

 ( 2013دراسة )ماليكية،  -1

هدفت هذه الدراسة إىل تقييم القدرات االبتكارية للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية العاملة يف 
قطاع الصناعات الكيميائية، ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة قام بتوزيعها 

وائر البحث والتطوير واإلدارة ( من مديري ومسريي ورؤساء د58على عينة ميسرة مكونة من )
( مؤسسة جزائرية عاملة يف قطاع الصناعات الكيميائية )عمومية، خاصة، 58واملالية العاملني بـ )

خمتلطة(، وبعد عملية التحليل اإلحصائي توصلت هذه الدراسة إىل ثالثة نتائج أساسية، أوهلا 
، واثنيها نواتج االبتكار يف انتهاج معظم املؤسسات املدروسة أسلوب االبتكار التحسيين

املؤسسات قيد الدراسة حمدودة جدا ومل ترقى إىل املستوى املطلوب، واثلثها متكن بعض 
املؤسسات املدروسة من حتقيق السبق التنافسي يف السوق الوطنية لكنها مل تتمكن من حتقيق ذلك 

 يف السوق الدولية.

 (2013دراسة )حجاج وصديقي،  -2

ة أساسا إىل بيان الدور الذي يلعبه إبداع املنتج يف تنمية امليزة التنافسية هدفت هذه الدراس
للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية، ولتحقيق اهلدف السابق ذكره اعتمد الباحثان يف دراستهما هذه 
على منهج دراسة احلالة حيث أجراي دراستهما مبؤسسة روائح الورود لصناعة العطور العاملة بوالية 

)جنوب اجلزائر(، ولتحقيق اهلدف السابق ذكره جلأ الباحثان إىل حتليل واقع أنشطة  الوادي
(، فضال عن 2005-2001وممارسات اإلبداع اليت قامت هبا املؤسسة املدروسة يف الفرتة )

حتليل نتائج دراسة قامت هبا املؤسسة املدروسة وكذلك بعض املقابالت اليت مت إجراؤها مع مديري 
ؤشرات املستخرجة من واثئق املؤسسة، وقد توصلت هذه الدراسة إىل عدة نتائج املؤسسة وامل

متكن الباحثان من خالهلا من إبراز الدور الذي لعبه إبداع املنتج يف تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة 
 املدروسة.
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 (2012دراسة )بوسالمي،  -3

اع التكنولوجي يف حتقيق املسؤولية سعت هذه الدراسة عموما إىل إبراز الدور الذي يلعبه اإلبد
االجتماعية للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية، وبغية حتقيق اهلدف السابق الذكر أتسس هذا 
البحث على دراسة حالة جممع صيدال لصناعة األدوية وذلك بوحدة الدار البيضاء ابجلزائر 

ريق أسلوب احلصر الشامل العاصمة، حيث اجته الباحث حنو تصميم استبانة قام بتوزيعها عن ط
( استبانة، وقد 44( من موظفي اإلدارة العليا ابملؤسسة املدروسة يف حني مت اسرتجاع )48على )

توصلت هذه الدراسة إىل عدة نتائج أبرزها: ضعف تبين متغريي الدراسة ومها اإلبداع التكنولوجي 
وجود أثر متوسط لإلبداع  واملسؤولية االجتماعية من طرف املؤسسة املدروسة، يف حني اتضح

 التكنولوجي يف حتقيق املسؤولية االجتماعية ابملؤسسة املدروسة.

 (2012دراسة )ماليكية،  -4

هدفت هذه الدراسة للوقوف على واقع االبتكار يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية، ولتحقيق اهلدف 
دهن العاملة بوالية سوق أهراس السابق الذكر أجرى الباحث دراسة ميدانية ابملؤسسة الوطنية لل

( 67)شرق اجلزائر(، وهلذا الغرض صمم الباحث استبانة قام بتوزيعها على عينة حصصية تشمل )
مديرا وعامال ابملؤسسة املدروسة، وبعد عملية التحليل اإلحصائي توصلت الدراسة إىل عدة نتائج 

بنشاط البحث والتطوير، هناك  أبرزها: أن املؤسسة الوطنية للدهن ال تويل االهتمام الكاف
مستوى بسيط من التوجه حنو االبتكار بشراء براءات االخرتاع يف املؤسسة املدروسة، تعمل 
املؤسسة املدروسة على حتسني منتجاهتا احلالية لكن بدرجة متواضعة، تواجه املؤسسة املدروسة 

 نظيمية مت املالية مت اإلدارية.عوائق عديدة يف عمليات االبتكار أبرزها العوائق البشرية مت الت

 (2011دراسة )خراز،  -5

حاولت هذه الدراسة إبراز دور اإلبداع يف إكساب املزااي التنافسية للمؤسسات االقتصادية 
اجلزائرية، ولتحقيق اهلدف السابق ذكره جلأ الباحث إىل دراسة حالة مبحطة محام رىب بسعيدة 

السياحي، وذلك عرب تصميم استبانة وفقا لنموذج كانو لرضا  )غرب اجلزائر( التابع ملؤسسة التسيري
( زبوان لدى املؤسسة 93الزبون، ولذلك مت توزيع االستباانت على عينة عشوائية مكونة من )
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املدروسة، وقد توصلت هذه الدراسة يف األخري إىل نتيجة أساسية مفادها رضا زابئن املؤسسة 
من طرفها وهذا ما جيعل اإلبداع يساهم يف حتقيقها للمزااي  املدروسة ابملنتجات املبدعة املقدمة

 التنافسية.

 (2008دراسة )بن عنرت،  -6

هدفت هذه الدراسة أساسا إىل الوقوف على واقع اإلبداع يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
اجلزائرية، ولتحقيق اهلدف السابق الذكر مزج الباحث بني أسلوب دراسة احلالة حيث تطرق 

باحث ابلتفصيل لواقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر واسرتاتيجيات تطويرها، وأسلوب ال
( من مديري مؤسسات 10الدراسة االستقصائية حيث صمم الباحث استبانة قام بتوزيعها على )

صغرية ومتوسطة جزائرية تنشط يف قطاعات خمتلفة، وقد توصلت هذه الدراسة يف األخري إىل عدة 
ئج أبرزها أن املؤسسات قيد الدراسة حتقق إبداعات خمتلفة بني اإلبداع يف املنتج واإلبداع نتا

التجاري واإلبداع التنظيمي بنسب متفاوتة عن طريق أساليب التطوير من الداخل واملؤسسات 
 (% 90الباطنية والتعاون مع املوردين والزابئن، كما توصلت هذه الدراسة أيضا إىل أن ما نسبته )

( من املؤسسات املدروسة %70من املؤسسات املدروسة متول إبداعاهتا ذاتيا، وأن ما يقارب )
ملست أتثري إجيابيا لإلبداع على خمتلف مؤشرات منوها )احلصة السوقية، التكاليف، رقم األعمال، 

 اإلنتاجية،...، وغريها(.

 (2006دراسة )محيين،  -7

ة اإلبداع يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية من خالل حبثت هذه الدراسة يف موضوع تفعيل عملي
تنمية العالقة ابلزابئن، ولتحقيق اهلدف السابق الذكر اعتمد الباحث بشكل أساسي على دراسة 

(، 2001-1999حالة املؤسسة اجلزائرية للسباكة احلراش بوالية اجلزائر العاصمة خالل الفرتة )
ذه املؤسسة اعتمادا على جمموعة من البياانت واملعلومات حيث أجرى الباحث دراسته امليدانية هب

واإلحصائيات اليت حتصل عليها من املؤسسة املدروسة، واملتعلقة مبدى اتصال املؤسسة قيد 
الدراسة بزابئنها ومدى استغالهلا للمعلومات املتحصل عليها من قبلهم يف حتسني عملية اإلبداع 

إثبات الدور الذي تلعبه املعلومات املتحصل عليها من طرف فيها، وقد توصلت هذه الدراسة إىل 
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العمالء يف حتسني عملية اإلبداع من الناحية النظرية، أما عمليا فقد توصلت الدراسة إىل ضعف 
عالقة املؤسسة اجلزائرية للسباكة بزابئنها اليت تتميز أبهنا عالقة جتارية وغري مبنية على التواصل 

 سلبا على عملية اإلبداع فيها. املستمر، وهذا ما يؤثر

 (2005دراسة )عجيلة،  -8

هدفت هذه الدراسة أساسا إىل وضع إطار مفاهيمي شامل حول اإلبداع وخمتلف األساسيات 
املتعلقة به من نظرايت ومراحل ومستوايت وعوامل مؤثرة، كما هدفت هذه الدراسة أيضا إىل 

ت االقتصادية اجلزائرية )خصائص ومعوقات التماس واقع أشكال اإلبداع الثالث يف املؤسسا
وحمفزات اإلبداع(، ولتحقيق اهلدف السابق الذكر اعتمدت هذه الدراسة على أسلوب دراسة 
احلالة حيث مت عرض جممل مؤشرات اإلبداع املعمول هبا يف املؤسسة العمومية االقتصادية 

دراسية، كما اعتمدت الدراسة كذلك لألانبيب الناقلة للغاز بوالية غردية )جنوب اجلزائر( كحالة 
على أداة االستبانة كأداة مكملة للحالة الدراسية حيث قام الباحث بتصميم استبانة ووزعها على 

( من موظفي املؤسسة املدروسة، وبعد عملية التحليل اإلحصائي 65عينة عشوائية مكونة من )
داع لدى مديري ومسؤويل املؤسسة أظهرت الدراسة عدة نتائج أبرزها توفر خصائص وحمفزات اإلب

املعنية بدرجة متوسطة، كما سجلت الدراسة أيضا وجود عدة معوقات لعملية اإلبداع يف املؤسسة 
 املعنية أبرزها ضعف امليزانيات املخصصة هلذا النشاط. 

 التعليق على الدراسات السابقة :اثنيا

النظري أيضا، متت االستفادة من من خالل العرض السابق ملختلف الدراسات السابقة واجلزء 
 :خمتلف األفكار اليت احتوهتا تلك الدراسات يف التوصل إىل النقاط التالية

رغم اختالف الدراسات واألحباث وعدم اتفاقها حول مفهوم اإلبداع وخمتلف أشكاله  -
جمال وعناصره، إال أهنا تتفق مجيعا على أمهية إدماجه يف املؤسسات االقتصادية مهما اختلف 

 نشاطها سواء كانت صناعية أم خدمية، هادفة أم غري هادفة لتحقيق الربح.
يشري مفهوم اإلبداع عموما إىل إدخال جتديد أو تغيري على املؤسسة حيمل قيمة إضافية هلا،  -

ويكون على املنتج )جديد أو حمسن(، طريقة اإلنتاج، إبداع تسويقي أو تنظيمي، وقد يكون هذا 
 أو كليا. اإلبداع جزئيا



 2017 اخلامسالعدد                                         جملة آفاق اقتصادية                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

41 

 

يرتكز اإلبداع على ضرورة االستفادة من القدرات اليت يتمتع هبا الفرد ضمن بيئة عمل مشجعة  -
ومناخ إداري مناسب، ويهتم بفكرة أو عمل جديد يتميز ابلطالقة واملرونة واألصالة واحلساسية 

 للمشكالت وتنميتها وتطويرها حبسب قدرات األفراد واجلماعات.

يف بيئة أعمال املؤسسات االقتصادية وتزايد حدة املنافسة العاملية وتغري أذواق  أدت شدة التغري -
 ورغبات العمالء والتطور التكنولوجي إىل تزايد اعتماد وجلوء املؤسسات االقتصادية إىل اإلبداع.

 يعد اإلبداع أداة إسرتاتيجية متكن املؤسسات االقتصادية من حتقيق املزااي التنافسية، من خالل -
تقدمي منتجات جديدة أو عمليات إنتاج جديدة تستطيع من خالهلا املؤسسة مواجهة املنافسني 

 احملتملني وكسب حصص سوقية إضافية.

إن جناح املؤسسات االقتصادية يف تبين وتنفيذ اسرتاتيجيات اإلبداع يعتمد على قدراهتا يف توفري  -
رية، واملوارد املالية واملادية لتجسيد هذه اإلبداعات البيئة املالئمة لذلك من خالل توفري املوارد البش

 على أرض الواقع.

 اإلطار النظري للدراسة

 مفهوم اإلبداع وأمهيته ابلنسبة للمؤسسات االقتصادية :أوال

( واليت تعين Kere( يعود يف األصل إىل الكلمة اليواننية )Creativityإن مصطلح اإلبداع )
يف االجنليزية والذي يقابله يف اللغة العربية الفعل "أبدع" والذي ( Createالنمو، وإىل الفعل )

، أما يف اللغة العربية فاإلبداع هو مصدر الفعل "أبدع" (73، 2000)حنورة، يعين سبب اجمليء 
 (20، 2002)جروان، مبعىن اخرتع وابتكر على غري مثال سابق. 

ديد ماهيته، نظرا لتعقد الظاهرة وقد تعددت مفاهيم اإلبداع وتباينت وجهات النظر حول حت
اإلبداعية نفسها من جهة، ولتعدد اجملاالت وامليادين اليت انتشر فيها مفهوم اإلبداع من جهة 

 :( أدانه01أخرى، إال أنه ميكن عرض أبرز التعريفات املقدمة لإلبداع يف اجلدول )
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 مفهوم اإلبداع حسب عدد من الباحثني : (01اجلدول )
 التعريف المقدم ة، الصفحة()الباحث، السن

(Aiken and Hage, 1971, 

65) 
 "تبني المؤسسة لفكرة أو أسلوب جديد".

 "االستعداد الكامن للتفوق أو التميز". (32، 1995)عساف، 

(Daft, 2001, 375) 
"تبني المؤسسة لفكرة أو سلوك جديد تجاا  ناناعت ا أو 

 سوق ا أو بيئت ا العامة".

 (42، 2004)كنج وأندرسون، 
"عملية عقلية تؤدي إلى حلول وأفكاار ومفااميو وأااكال 

 فنية ونظريات ومنتجات تتصف بالتفرد والحداثة".

، 2007)العامري والغالبي، 

408) 

"كافاااة الج اااود المبنولاااة مااان قبااار المؤسساااة لت اااوير 

منتجات ااا فااي اااكر ساال  وحاادمات وتحسااين ا أو ت ااوير 

 استخدامات جديدة ل ا".

(Meier, 2009, 48) 

"عملياااة اكت ااااف اافكاااار الجديااادة عبااار التونااار إلاااى 

طرق غير مألوفة تسمح بإزالة الحواجز المعيقة للتفكيار 

 اإلبداعي".

 (124، 2010)قندير، 
"مااو عصااف  منااي أو قاادل زناااد الفكاار للتوناار إلااى 

 أفكار جديدة حالقة".

 اجلدول أعاله. من إعداد الباحثني ابالعتماد على الدراسات املوضحة يف :املصدر

كتعريف شامل لإلبداع   (08، 2005)الفاعوري، ويتفق الباحثان مع التعريف الذي قدمه 
حيث عرفه أبنه: "احلقيقة اإلنسانية اليت متكن اإلنسان من فهم وتطوير ما حييط به من أفكار أو 

طريق مجع أشياء أو أساليب، وهو عمل ذهين بداايته فردية يتم تعزيزها من خالل اجلماعة عن 
األفكار وتبادهلا، وبعد ذلك يتم تطوير األفكار اإلبداعية من خالل اإلطار املؤسسي الذي 

 يتبناها، وتتضمن هذه األفكار عناصر: اجلدة، املرونة، واخلروج عن املألوف".

إن التعريف السابق ذكره يعد من أمشل التعريفات املقدمة ملفهوم اإلبداع كونه يشتمل على مجيع 
(، العملية Person( واليت تشمل: الشخص )4P’sات اإلبداع املعروفة اختصارا بـ )مقوم

(، وعملية االقتناع أبصالة الناتج Product(، الناتج اإلبداعي )Processاإلبداعية )
(Persuation( على عكس التعريفات الواردة يف اجلدول ،)اليت مل تشمل مجيع هذه 01 )
 قومات.امل
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الف بني الباحثني واملهتمني مبوضوع اإلبداع مل يقف عند حتديد ماهيته واملالحظ أن االخت
ومفهومه فحسب، بل تزايدت االختالفات بينهم خصوصا فيما يتعلق مبختلف العناصر أو 
املكوانت اليت تساهم يف تطوير وتنمية اإلبداع يف املؤسسات، ونتيجة لالختالفات السابقة ظهرت 

 ت املفسرة لإلبداع واليت نوجز أبرزها ضمن اجلدول التايل:جمموعة واسعة جدا من النظراي

 ( : أبرز النظرايت املفسرة لإلبداع02اجلدول )

 السنة عناصر ومكوانت اإلبداع النظرية )املؤلف(
 1945 القدرة على حتقيق الذات (Maslowنظرية )
 1953 العصف الذهين (Osbornنظرية )

 1958 حل املشكالت (Simon-Marchنظرية )
 1961 الرتاكيب واهلياكل التنظيمية (Stalker-Burnsنظرية )

-Walafhنظرية )
Kogam) 

 1965 القدرات الذهنية والذكاء

 1966 إدخال التغيريات (Wilsonنظرية )

الدراسة السليمة ملختلف مراحل اإلبداع  (Aiken-Hageنظرية )
 وعوامله

1970 

 1970 اإلبداعية والروتينية املشكالت واحللول (Harvey-Millنظرية )

العمل اجلماعي و الدراسة السليمة ملختلف  (Zaltman et alنظرية )
 1973 مراحل اإلبداع وعوامله

-Watermanنظرية )
Peters) 1982 البحث عن التفوق 

-Clifordنظرية )
Cavangh) 1982 األداء الظافر 

 1985 أسلوب القبعات الستة (De Bonoنظرية )
 1993 إعادة هندسة العمليات-Hammerنظرية )
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Champy) 
-Kimنظرية )

Mauborgne) )2004 إسرتاتيجية احمليطات الزرقاء )ابتكار القيمة 

 من إعداد الباحثني ابالعتماد على األدبيات السابقة. :املصدر

من جهة أخرى فقد أشارت خمتلف البحوث والدراسات العلمية إىل أن لإلبداع ستة شروط 
 (20-19، 2005)الفاعوري، تتمثل يف: أساسية 

واملقصود هبا القدرة على إنتاج كمية كبرية من األفكار واملعلومات تفوق املتوسط  الطالقة: -1
العام، واليت ينتجها الشخص يف غضون فرتة زمنية حمددة، وتكون الطالقة فكرية أو تعبريية أو 

 لفظية.

ف إىل آخر والتعامل مع مجيع املواقف، ويف هذا أي القدرة على االنتقال من موقاملرونة:  -2
 اإلطار ميكن أن يبدي الشخص مرونة تلقائية عرب القدرة على االستجابة التلقائية.

 واملقصود هبا قدرة الشخص على طرح أفكار جديدة مل يسبقه إليها أحد من قبل. األصالة: -3
 عتها.أي القدرة على حتسس املشكالت وفقه طبيحتسس املشكلة:  -4
أي املعاجلة الدقيقة والشاملة اليت توضح أشكال  امليل إىل إبراز واستنباط التفاصيل: -5

 املسائل.
 ويتعلق بكمية األفكار اجلديدة ونوعيتها.الكم والكيف:  -6

ومهما تعددت شروط اإلبداع إال أنه مير خبمس مراحل أساسية اتفق عليها خمتلف الباحثني 
)جلدة ( حيث يرون أن مراحل اإلبداع تشمل: Wallace)واملتخصصني وعلى رأسهم 

 (43-42، 2006وعبوي، 

 عرب تولد الشعور ابحلاجة إىل شيء ما لدى الشخص املبدع.االهتمام:  -أ
 عرب مجع املعلومات حول موضوع املشكلة. اإلعداد: -ب
 لول.وهي مرحلة التفاعل بني شخصية الباحث ومعلوماته والتوصل إىل احل االحتضان: -ت
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 وهي مرحلة انبثاق الفكرة اجلوهرية والوصول إىل احلل النموذجي. البزوغ/ اإلشراق: -ث
 عرب التحقق من صحة الفكرة املتوصل إليها وحتديد طرق تطبيقها. التحقق: -ج

أما فيما خيص أمهية اإلبداع ابلنسبة للمؤسسات االقتصادية فهي أمهية ابلغة، إذ أن هذه 
قدمي املنتجات واخلدمات للعميل تبعا حلاجات األفراد ورغباهتم املتغرية املؤسسات قد وجدت لت

مبرور الزمن، كما وجدت لتعظيم قيمة املنتج ابلنسبة للعمالء، وابلتايل فإن أفضل املؤسسات هي 
تلك اليت تكون لديها القدرة على اكتشاف املواهب اإلبداعية ملرؤوسيها واستنهاضها والعمل على 

)الروسان املال الفكري وتنميته يف هذه املؤسسات والعمل على احملافظة عليه. استقطاب رأس 
 (Schilling and Thérin, 2006, 11( )48، 2010والعجلوين، 

، 2012)بوسالمي، وميكن إجياز أمهية اإلبداع ابلنسبة للمؤسسات االقتصادية يف النقاط التالية: 
07-08) 

للعمالء من خالل تقدمي منتجات وخدمات جديدة ذات حتسني املنتجات واخلدمات املوجهة  -
 جودة عالية وأبسعار تنافسية.

تنمية رأس املال البشري من خالل أتهيله وتدريبه على خمتلف املعارف والقيام بعمليات البحث  -
 والتطوير.

 حتسني أداء املؤسسات إما بزايدة الطلب على منتجاهتا أو بتخفيض تكاليفها. -
اع للمؤسسة من استهداف أسواق جديدة وابلتايل كسب حصص سوقية إضافية يسمح اإلبد -

 وذلك عرب إطالق املنتجات اجلديدة.
 حتسني الصورة الذهنية للمؤسسة يف الداخل واخلارج. -

 اثنيا: أشكال اإلبداع يف املؤسسات االقتصادية
د هناك عدة تصنيفات من خالل فحص خمتلف األدبيات السابقة املتعلقة ابإلبداع يتضح أنه يوج

ألشكال )أبعاد( اإلبداع، وذلك راجع ابألساس الختالف وجهات نظر الباحثني واملتخصصني 
من جهة، واختالف املعايري املعتمدة يف التصنيف من جهة أخرى، وميكن إجياز أبرز التصنيفات 

 ( أدانه:03املقدمة لإلبداع يف اجلدول )
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 ع(: تصنيفات أشكال اإلبدا 03اجلدول )

 المصادر أاكال اإلبداع معيار التصنيف

مخرجات 

 اإلبداع
 إبداع المنتج، إبداع العملية.

(Berthon et al, 

1999, 37) 

التخ يط 

 لإلبداع
 (224، 2012)كريم،  إبداع مبرمج، إبداع غير مبرمج.

 طبيعة اإلبداع
إبداع تنظيمي، إبداع تسويقي، إبداع 

 تكنولوجي.
 (32، 2009)الفضل، 

 إبداع إداري، إبداع تقني. اإلبداع مجال
(Zaltman et al, 

1973, 17) 

مدى تأثير 

 اإلبداع

إبداع جنري، إبداع تدريجي 

 )تحسيني(.

، 2003)الصيرفي، 

12) 

 إبداع داحلي، إبداع حارجي. مصدر اإلبداع
(Kotler et al, 

1996, 511) 

 مدف اإلبداع
إبداع لحر الم كلة، إبداع التونر إلى 

 أنال.الجديد 
 (109، 2003)نجم، 

مصدر اتخا  

 قرار اإلبداع

إبداع بقرارات فردية، إبداع بقرارات 

 جماعية.
 (224، 2012)كريم، 

 مخاطر اإلبداع

إبداع  و ح ر كلي، إبداع  و ح ر 

عالي، إبداع  و ح ر متوسط، إبداع  و 

 ح ر ضعيف، إبداع  و ح ر منعدم.

(Bellon, 2002, 

206) 

استمرارية 

 اعاإلبد
 إبداعات مستمرة، إبداعات متق عة.

، 2002)مصطفى، 

260) 

عالقة اإلبداع 

 بالعمير

إبداعات منعزلة عن العمير، إبداعات 

متبعة الحتياجات العمير، إبداعات 

م كلة الحتياجات العمير، إبداعات 

 تفاعلية م  العمير.

(Berthon et al, 

1999, 37) 

مدى تجسيد 

 اإلبداع

يا )منتجات، آالت، إبداعات مجسدة ماد

...الخ(، إبداعات غير مجسدة ماديا 

 )نظريات، مفاميو، ...الخ(.

 (110، 2003)نجم، 

 من إعداد الباحثني ابالعتماد على الدراسات املوضحة يف اجلدول أعاله. :املصدر

إال أن جل الدراسات تتفق على أن معيار خمرجات اإلبداع هو املعيار األساسي يف تصنيف 
 Productإلبداع، ووفقا هلذا املعيار يتم تصنيف أشكال اإلبداع إىل: إبداع املنتج )أشكال ا
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Innovation( وإبداع العمليات )Process Innovation حيث أن إبداع املنتج هو ،)
ذلك اإلبداع الذي يولد منتجات وخدمات جديدة، أما إبداع العمليات فهو ذلك اإلبداع الذي 

نتجات واخلدمات املوجودة أو ميكن من إنتاج منتجات وخدمات جديدة. يقلل من كلفة إنتاج امل
 (60، 2010)الرحيم وحسن، 

بعبارة أخرى فإن إبداع املنتج يشري إىل التغيري ابخلصائص املادية أو األدائية للسلعة أو اخلدمة 
تصنيع السلع احلالية أو إنتاج منتجات جديدة متاما، أما إبداع العملية فهو يشري إىل تغيري طرق 

 (410، 2007)العامري والغاليب، أو تقدمي اخلدمات إنتاجا وتوزيعا. 

وبنظرة أكثر تفصيال يتضح أن اإلبداع يف املنتج هو كافة اجملهودات املبذولة من قبل املؤسسة 
والرامية إىل إحداث تغيريات يف مواصفات أو مكوانت وخصائص املنتجات، واليت هتدف إىل 

املقدمة للزبون، وابلتايل فإن إبداعات املنتج ختص ثالثة جوانب أساسية هي:  حتسني املنتجات
(Broustail et Fréry, 1993, 07) 

 إبداعات ذات عالقة ابلرتكيبة الوظيفية للمنتج. -

 إبداعات ذات عالقة ابلرتكيبة التكنولوجية للمنتج. -

 إبداعات تغري العناصر أو اخلصائص اليت يقدم فيها املنتج. -

مع إمكانية تداخل هذه اإلبداعات فيما بينها، أما اإلبداع يف العمليات فهو يشري إىل إحداث 
التغيريات يف أساليب اإلنتاج لتحسني أدائها وتبسيطها وهذا ما ينتج عنه عدة نتائج إجيابية، 
تتمثل يف السرعة يف معاجلة املدخالت وتدفق املخرجات وختفيض التكاليف وترشيد العملية 

إلنتاجية، أي الرفع من فعالية جهاز اإلنتاج، وهذا ما يسمح للمؤسسة من حتقيق هوامش أكرب ا
 (35، 1994)أوكيل، وضمان استمراريتها وحتسني تنافسيتها. 

( Myers et Marquisنقال عن ) (Tarondeau, 1994, 37)من جهته يضيف 
من اإلبداعات تكون يف ( 4/1( من اإلبداعات تكون يف املنتجات و )4/3أن ما يقارب )
 أساليب اإلنتاج.



 .... جممع صيدال لصناعة األدوية حتليل مدى تبين أشكال اإلبداع ابملؤسسات االقتصادية اجلزائرية: دراسة حالة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  48 

 

 منهجية الدراسة

 : منهج ومصادر الدراسةأوال

اعتمد الباحثان يف دراستهما بشكل أساسي على املنهج الوصفي التحليلي يف اختبار فرضيات 
الدراسة، وقد مت االعتماد يف تغطية اجلانب النظري من البحث على املصادر واملراجع املتاحة 

العربية واألجنبية اليت تتعلق مبوضوع البحث أو أبحد جزئياته، فضال عن االعتماد والدراسات 
على الشبكة العاملية للمعلومات يف تغطية املوضوع، أما اجلانب امليداين فقد مت االعتماد بشكل 
أساسي على أداة استبانة طورها الباحثان ابلرجوع إىل الدراسات السابقة وذلك هبدف التعرف 

ع أشكال اإلبداع املتبعة يف جممع صيدال لصناعة األدوية العامل بوالية عنابة، وقد مت على واق
 توزيع االستباانت عرب املقابلة الشخصية جلميع أفراد العينة.

 اثنيا: جمتمع وعينة الدراسة

يتكون جمتمع الدراسة من مجيع مديري وموظفي اإلدارة العليا العاملني مبجمع صيدال لصناعة 
اجلزائر، أما فيما خيص العينة فقد مت اختيارها بطريقة احلصر الشامل واليت  -ة وحدة عنابة األدوي

من خالهلا مت استهداف مجيع مديري وموظفي اإلدارة العليا مبجمع صيدال لصناعة األدوية وحدة 
عنابة من مديرين عامني، رؤساء املصاحل، رؤساء املكاتب، ورؤساء الفرق، وذلك وفقا للهيكل 

( مبحواث، وقد مت اختيارهم ابلذات 52التنظيمي للمؤسسة قيد الدراسة، والذين يبلغ عددهم )
لكوهنم ذوي مستوايت دراسية عالية وأعلم مبوضوع دراستنا عن ابقي العمال اآلخرين، وقد قام 

بانة ( است50( استبانة عليهم بطريقة املقابلة املباشرة، يف حني مت اسرتجاع )52الباحثان بتوزيع )
 %( وهي مجيعها صاحلة ألغراض التحليل اإلحصائي.96.15بنسبة )

 وفيما يلي نقدم نبذة تعريفية موجزة عن جممع صيدال لصناعة األدوية:

%( من 80دج( ، ) 2.500.000.000جممع صيدال هو شركة ذات أسهم برأس مال قدره )
( عن 1999التنازل عنها سنة )%( املتبقية مت 20رأس مال صيدال ملك للدولة اجلزائرية والـ )

طريق البورصة إىل املستثمرين من املؤسسات واألشخاص، وتكمن أمهية صيدال يف تطوير إنتاج 
وتسويق املواد الصيدالنية املوجهة لالستهالك البشري، أما اهلدف االسرتاتيجي للمجمع فيكمن 
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بشكل فعال يف جتسيد السياسة  يف تعزيز مكانته كرائد يف إنتاج األدوية يف اجلزائر، واملسامهة
 1الوطنية للدواء اليت وضعت من قبل السلطات العمومية.

ويقدم جممع صيدال يف الوقت احلاضر تشكيلة خمتلفة من املنتجات الصيدالنية واألدوية تزيد عن 
 2( قسما عالجيا.20( منتج موزعة على )200)

( مليون وحدة بيع، 200ية قدرها )( مصانع لإلنتاج بسعة إمجال09كما ميتلك جممع صيدال )
وتشمل هذه املصانع: مصنع املدية، مصنع الدار البيضاء، مصنع جسر قسنطينة، مصنع احلراش، 
مصنع شرشال، مصنع قسنطينة، مصنع قسنطينة خاص ابألنسولني، مصنع ابتنة، ومصنع عنابة، 

متخصص يف تصنيع األشكال هذا األخري هو مكان الدراسة امليدانية اليت أجراها الباحثان وهو 
 3.الدوائية الصلبة

 اثلثا: أداة الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة والتحقق من فرضياهتا استخدم الباحثان أداة االستبانة، حيث قاما 
بتطوير استبانة لقياس مدى تبين بعدي اإلبداع )إبداع املنتج، وإبداع العمليات( يف جممع صيدال 

 تشكلت االستبانة من ثالثة أجزاء أساسية:وحدة عنابة، وبذلك فقد  –
يشمل كافة األسئلة املتعلقة ابلبياانت الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة، اجلزء األول:  -1

 ويضم مخسة أسئلة متعلقة ابجلنس، العمر، املركز الوظيفي، املؤهل العلمي، وسنوات اخلربة.
ويشمل كافة الفقرات املتعلقة بقياس مدى تبين بعد إبداع املنتج مبجمع صيدال اجلزء الثاين:  -2

 ( فقرات.09وحدة عنابة، ويضم ) –لصناعة األدوية 
ويشمل كافة الفقرات املتعلقة بقياس مدى تبين بعد إبداع العمليات مبجمع  اجلزء الثالث: -3

 ( فقرات.07وحدة عنابة، ويضم ) –صيدال لصناعة األدوية 

 ( اخلماسي لتحويل اآلراء الوصفية إىل صيغة كمية،Likertقد مت اختيار مقياس ليكرت )و 
(، ال 4(، أتفق )3(، حمايد )2(، ال أتفق )1وذلك ابستخدام األوزان التالية: ال أتفق متاما )

                                                            
1
 -www.saidalgroup.dz/index.php/notre-groupe/qui-sommes-nous, consulté le 

12/08/2016. 
2- www.saidalgroup.dz/index.php/nos-produits, consulté le 14/08/2016. 
3
 -www.saidalgroup.dz/index.php/notre-groupe/organisation, consulté le 23/08/2016. 

http://www.saidalgroup.dz/index.php/notre-groupe/qui-sommes-nous
http://www.saidalgroup.dz/index.php/nos-produits
http://www.saidalgroup.dz/index.php/notre-groupe/organisation
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(، وقد صممت االستبانة ابلرجوع إىل خمتلف األدبيات والدراسات السابقة حبيث 5أتفق متاما )
ياغة الفقرات مبا يتالئم والبحث احلايل، كما مت حتكيم هذه االستبانة من قبل ثالث متت ص

اجلزائر حمل عمل الباحثني، أما فيما خيص مدى  –أساتذة حمكمني من جامعة ابجي خمتار عنابة 
 Alphaثبات أداة الدراسة فقد مت التحقق منه عرب احتساب معامل الثبات ألفا كروانخ )

Cronbach( وهي نسبة عالية 92.90( أي ما يعادل )0.929بلغت قيمته ) ( الذي%
 تدل على ثبات أداة الدراسة وقابليتها لالعتماد.

  :رابعا: األساليب اإلحصائية املستخدمة يف التحليل
برانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية لتحليل نتائج االستبانة استخدم الباحثان 

(Statistical Package for the Social Sciences واملعروف اختصارا بـ الـ )
(SPSS:وذلك من خالل استخدام املؤشرات اإلحصائية التالية ،) 

 واالحنرافات احلسابية، املتوسطات املئوية، الوصفي )التكرارات، النسب اإلحصاء مقاييس -
 .املعيارية(

تبين أشكال اإلبداع (، للتحقق من مدى One-Sample test( لعينة واحدة )Tاختبار ) -
 يف املؤسسة املدروسة.

 (، للتحقق من ثبات أداة الدراسة.Alpha Cronbachاختبار ألفا كرونباخ ) -

وحدة عنابة ألشكال اإلبداع  –وقد حدد الباحثان مدى تبين جممع صيدال لصناعة األدوية 
 : خبمس مستوايت، ابعتماد املعادلة التالية

 0.8=5(/1-5القيمة الدنيا/ عدد املستوايت ،أي: ) –طول الفئة = القيمة العليا 

 وعليه تكون الدرجات كما يلي:

 (.1.80 - 1الدرجة الضعيفة جدا ) -

 (. 2.60 - 1.80الدرجة الضعيفة ) -

 ( .3.40 - 2.60الدرجة املتوسطة )  -
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 (. 4.20 -3.40)  رتفعةالدرجة امل -

 (.5 -4.20الدرجة املرتفعة جدا )  -

(، وبذلك يكون الوسط احلسايب الفرضي يف هذه الدراسة هو 5 -1جابة من )أي مبدى است
 ( والذي مت التوصل إليه من خالل املعادلة التالية:3)

 الوسط احلسايب الفرضي = جمموع األوزان / عددها، أي 

 %(.5كل ذلك مت يف ظل مستوى معنوية قدره )

 حدود الدراسة :خامسا

 :دراستهما ابحلدود التالية لقد حدد الباحثان

 إن احلدود املكانية هلذه الدراسة هي جممع صيدال لصناعة األدوية وحدة احلدود املكانية: -1
 اجلزائر. - عنابة

متثل احلدود الزمنية هلذه الدراسة الفرتة اليت قام فيها الباحثان إبجراء احلدود الزمنية:  -2
ع االستباانت عليهم إىل غاية فرتة مجع هذه االستباانت، املقابالت مع أفراد عينة الدراسة وتوزي

( أي ما 28/05/2016( إىل غاية اتريخ )05/04/2016وهي الفرتة املمتدة من اتريخ )
 يقارب شهر ونصف.

تتمثل احلدود البشرية يف عينة الدراسة واليت تتكون من جمموعة من املديرين احلدود البشرية:  -3
، ورؤساء املكاتب، ورؤساء الفرق ابملؤسسة املدروسة، وقد بلغ احلجم العامني، ورؤساء املصاحل

 ( مبحواث.50اإلمجايل للعينة )
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 اإلطار امليداين للدراسة

 أوال: وصف خصائص أفراد جمتمع الدراسة

لقد تضمنت االستبانة مخسة أسئلة حول البياانت الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة واليت 
 :( التالية06(، )05(، )04(، )03(، )02األشكال البيانية )نوضحها ابلتفصيل يف 

العرض البياين ألفراد عينة الدراسة حسب اجلنس( 02)الشكل 

 كر

أن  

 
( أعاله يتضح أن نسبة اإلانث الالئي يعملن يف املؤسسة قيد الدراسة قد بلغت 02من الشكل )

%(، وهذا يشري إىل التفوق الواضح لنسبة املوظفني 64%(، أما نسبة الذكور فقد بلغت )36)
 على اإلانث يف املؤسسة املدروسة. الذكور

العرض البياين ألفراد عينة الدراسة حسب العمر( 03)الشكل 

سنة   -  

سنة   -  

سنة   -  

سنة  ما  و    

 
%( من أفراد عينة الدراسة ينتمون إىل الفئة 46ن ما نسبته )( أعاله يتضح أ03من الشكل )

%(، 26سنة( يف املرتبة الثانية بنسبة ) 50-41( سنة، مت أتيت الفئة العمرية )40 -31العمرية )
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سنة(  30-18%(، وأخريا الفئة العمرية )20سنة فما فوق( بنسبة ) 50تليها الفئة العمرية )
%(، وتبدو النتائج السابقة منطقية جدا على اعتبار أن األفراد املبحوثني من مديري 8بنسبة )

وموظفي اإلدارة العليا ينبغي أن يكونوا ذوي خربة حىت يتمكنوا من شغل هذه املناصب اإلدارية 
 نسيب يف أعمارهم.وهذا ما يفسر االرتفاع ال

  
%( من أفراد عينة الدراسة يشغلون منصب 40( أعاله يتضح أن ما نسبته )04من الشكل )

%(، أما 28%(، ورؤساء املكاتب )30رئيس مصلحة، أما رؤساء الفرق فقد بلغت نسبتهم )
ود إىل اهليكل التنظيمي املتبع يف %(، وكل هذه النسب تع2املديرين العامني فقد بلغت نسبتهم )

 املؤسسة قيد الدراسة.
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( أعاله يتضح أن أغلب أفراد العينة املدروسة من ذوي املستوى اجلامعي حيث 05من الشكل )
%( من املبحوثني املتحصلني على شهادة الثانوية + 20%(، مقابل )80قدرت نسبتهم بـ )

، ويعد هذا أمرا طبيعيا الشرتاط الشهادة اجلامعية للتعيني يف مثل هكذا وظائف، الدبلوم املهين
لكن يف نفس الوقت نسجل غياب فئة املبحوثني من مستوى الدراسات العليا ابملؤسسة قيد 

 الدراسة.

 

ة جيدة يف العمل )من ( أعاله يتضح أن أغلب أفراد عينة الدراسة يتمتعون خبرب 06من الشكل )
%(، يف حني بلغت نسبة املدروسني الذين تتجاوز خربة عملهم 40سنة( بنسبة ) 15إىل  10

( سنوات 10%(، تليهم نسبة املدروسني ذوي اخلربة األقل من )38( سنة نسبة )15مدة )
بنسبة  سنوات( 10إىل  5%(، وأخريا أتيت فئة املدروسني الذين ترتاوح خربهتم بني )12بنسبة )

(10.)% 

 وحدة عنابة –اثنيا: وصف أشكال اإلبداع يف جممع صيدال لصناعة األدوية 

 وحدة عنابة –وصف بعد إبداع املنتج يف جممع صيدال لصناعة األدوية  -1

وحدة عنابة  –( أدانه وصفا لبعد إبداع املنتج يف جممع صيدال لصناعة األدوية 04يبني اجلدول )
 يد الدراسة:وفقا إلجاابت العينة ق



 2017 اخلامسالعدد                                         جملة آفاق اقتصادية                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

55 

 

 (: وصف بعد إبداع املنتج يف جممع صيدال لصناعة األدوية04اجلدول )
 وحدة عنابة – 

 ترتيب األمهية درجة املوافقة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب بعد إبداع املنتج
X1 3.78 0.84 4 مرتفعة 
X2 3.72 0.90 7 مرتفعة 
X3 3.66 0.91 9 مرتفعة 
X4 3.70 0.95 8 عةمرتف 
X5 4.04 0.78 1 مرتفعة 
X6 3.96 0.78 2 مرتفعة 
X7 3.83 0.91 3 مرتفعة 
X8 3.74 0.82 6 مرتفعة 
X9 3.76 0.62 5 مرتفعة 
 - مرتفعة 0.75 3.92 اجملموع

( أعاله أن جممع صيدال لصناعة األدوية 04تظهر نتائج املعاجلة اإلحصائية املوضحة يف اجلدول )
إبداع املنتج، حيث حتصل هذا البعد على متوسط حسايب عام مرتفع بلغ  يتبىن بشكل واضح بعد

 ( وبدرجة موافقة مرتفعة.0.75( وذلك ابحنراف معياري قدره )3.92)

 –وبشكل أكثر تفصيال يتضح أن مجيع الفقرات املشكلة لبعد إبداع املنتج يف جممع صيدال 
توسط احلسايب الفرضي البالغ وحدة عنابة، قد حتصلت على متوسطات حسابية أعلى من امل

( املتعلقة بكون جممع صيدال لصناعة األدوية حيرص على تقدمي X5الفقرة ) حلت(، حيث 3)
منتجات ذات جودة عالية يف املرتبة األوىل، حيث حتصلت على أعلى متوسط حسايب قدره 

عد من (، وهذا يدل على أن حتقيق جودة املنتجات ي0.78( واحنراف معياري بلغ )4.04)
( X6املبادئ األساسية املرسخة ضمن اإلسرتاتيجية اإلبداعية للمجمع، فيما جاءت الفقرة )

يعمل جممع صيدال على تطوير منتجاته اعتمادا على دراسات السوق وحتديد حاجات ورغبات 
( واحنراف معياري بلغ 3.96حيث حتصلت على متوسط حسايب قدره ) ،زابئنه يف املرتبة الثانية



 .... جممع صيدال لصناعة األدوية حتليل مدى تبين أشكال اإلبداع ابملؤسسات االقتصادية اجلزائرية: دراسة حالة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  56 

 

(، وهذا ما يدل على انتهاج جممع صيدال لصناعة األدوية لسياسة واضحة ضمن جمال 0.78)
إبداع املنتج قائمة على تطوير املنتجات وحتقيق رضا املستهلك، ومن انحية أخرى فقد حلت 

( املتعلقة بكون جممع صيدال لصناعة األدوية عادة ما يكون السباق يف حتسني X3الفقرة )
( لكنه يبقى متوسط 3.66أبدىن متوسط حسايب بلغ ) ،املرتبة األخريةمنتجاته وخدماته يف 

( وذلك ابحنراف معياري بلغ 4.20-3.40حسايب مرتفع يقع ضمن درجة املوافقة املرتفعة )
(، ويرجع الباحثان احتالل هذه الفقرة للمركز األخري إىل أتثري احتدام املنافسة يف سوق 0.76)

 د من السبق التنافسي جملمع صيدال.الدواء اجلزائرية وهذا ما حي

 وحدة عنابة –وصف بعد إبداع العمليات يف جممع صيدال لصناعة األدوية  -2

وحدة  –( أدانه وصفا لبعد إبداع العمليات يف جممع صيدال لصناعة األدوية 05يبني اجلدول )
 عنابة وفقا إلجاابت العينة قيد الدراسة:

 وحدة عنابة –يات يف جممع صيدال لصناعة األدوية (: وصف بعد إبداع العمل05اجلدول )
بعد إبداع 

 العمليات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 درجة الموافقة

ترتيب 

 ااممية

X10 3.86 0.64 4 مرتفعة 
X11 3.92 0.63 1 مرتفعة 
X12 3.80 0.69 7 مرتفعة 
X13 3.90 0.67 3 مرتفعة 
X14 3.92 0.75 2 مرتفعة 
X15 3.86 0.83 6 مرتفعة 
X16 3.86 0.63 5 مرتفعة 
 - مرتفعة 0.83 3.86 اجملموع

( أعاله أن جممع صيدال لصناعة األدوية 05تظهر نتائج املعاجلة اإلحصائية املوضحة يف اجلدول )
يتبىن بشكل واضح بعد إبداع العمليات، حيث حتصل هذا البعد على متوسط حسايب عام مرتفع 

 ( وبدرجة موافقة مرتفعة.0.83راف معياري قدره )( وذلك ابحن3.86بلغ )
 –وبشكل أكثر تفصيال يتضح أن مجيع الفقرات املشكلة لبعد إبداع العمليات يف جممع صيدال 

وحدة عنابة، قد حتصلت على متوسطات حسابية أعلى من املتوسط احلسايب الفرضي البالغ 
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دال لصناعة األدوية حيرص على ( املتعلقة بكون جممع صيX11الفقرة ) حتلت(، حيث ا3)
تصميم عمليات جديدة بغرض تطوير نشاطه وحتسن منتجاته والرفع من قدرته التنافسية يف املرتبة 

(، 0.63( واحنراف معياري بلغ )3.92األوىل، حيث حتصلت على أعلى متوسط حسايب قدره )
قائمة على تطوير املنتجات يف حد وهذا ما يدعم اإلسرتاتيجية االبتكارية املتبناة من قبل اجملمع وال

( حيرص X14ذاهتا إىل جانب تصميم العمليات اجلديدة الالزمة لذلك، فيما جاءت الفقرة )
جممع صيدال لصناعة األدوية على االطالع على رأي زابئنه فيما خيص عيوب املنتجات ومن مت 

مسعته وبقائه يف السوق يف  يسعى إىل معاجلتها من خالل تطوير عملياهتا أو حتسينها للحفاظ على
(، 0.75( واحنراف معياري بلغ )3.92حيث حتصلت على متوسط حسايب قدره ) ،املرتبة الثانية

وهذا ما يدل أيضا على التوجه حنو إرضاء الزبون وتصحيح العيوب ضمن إسرتاتيجية إبداع 
( املتعلقة X12العمليات مبجمع صيدال لصناعة األدوية، ومن انحية أخرى فقد حلت الفقرة )

أبن جممع صيدال لصناعة األدوية يسعى إىل حتسني عملياته اإلنتاجية ابالعتماد على اإلمكانيات 
( لكنه يبقى متوسط 3.80أبدىن متوسط حسايب بلغ ) ،واخلربات املتاحة فيه يف املرتبة األخرية

معياري بلغ ( وذلك ابحنراف 4.20-3.40حسايب مرتفع يقع ضمن درجة املوافقة املرتفعة )
(، ويرجع الباحثان احتالل هذه الفقرة للمركز األخري إىل أن جممع صيدال ال يعتمد فقط 0.69)

 على خرباته وكفاءاته الداخلية فقط بل يستعني كذلك خبربات خارجية ودولية.
 اثلثا: اختبار فرضيات الدراسة

عة األدوية يتبىن خمتلف أشكال الختبار الفرضية الرئيسية للدراسة والقائلة أن جممع صيدال لصنا
 ( لعينة واحدة لكل فرضية فرعية على حدا، وذلك كما يلي:Tاإلبداع، فسيتم استخدام اختبار )

 اختبار الفرضية الفرعية األوىل -1

 (: نتائج اختبار الفرضية الفرعية األوىل06اجلدول )

 البعد
حجو 

 العينة

(T )

 المحسوبة

(T )

 الجدولية

درجات 

 الحرية

ى مستو

 المعنوية

 0.000 49 2.009 36.88 50 إبداع المنتج
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( احملسوبة لبعد إبداع املنتج املعمول به يف جممع صيدال T( أعاله يتضح أن )06من اجلدول )
(، 2.009( اجلدولية البالغة )T( وهي أعلى من قيمة )36.88لصناعة األدوية قد بلغت )

( وهو أقل من مستوى املعنوية 0.000قدره ) معنوية( ومبستوى 49وذلك بدرجات حرية )
(، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الفرعية األوىل، وابلتايل فإن جممع صيدال 0.05املعتمد والبالغ )

 لصناعة األدوية يتبىن بشكل واضح بعد إبداع املنتج.

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية -2

 (: نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية07اجلدول )

 حجم العينة لبعدا
(T )

 المحسوبة
(Tالجدولية ) 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

إبداع 
 العمليات

    2.7  2.  9  9  .    

( احملسوبة لبعد إبداع العمليات املعمول به يف جممع T( أعاله يتضح أن )07من اجلدول )
ية البالغة ( اجلدولT( وهي أعلى من قيمة )32.75صيدال لصناعة األدوية قد بلغت )

( وهو أقل من مستوى 0.000قدره ) معنوية( ومبستوى 49(، وذلك بدرجات حرية )2.009)
(، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الفرعية الثانية، وابلتايل فإن جممع 0.05املعنوية املعتمد والبالغ )

 صيدال لصناعة األدوية يتبىن بشكل واضح بعد إبداع العمليات.

ختبار الفرضيتني الفرعيتني األوىل والثانية، فيتضح لنا صحة الفرضية الرئيسية وأتسيسا على نتائج ا
 للدراسة والقائلة أبن جممع صيدال لصناعة األدوية يتبىن خمتلف أشكال اإلبداع.

 النتائج والتوصيات

 أوال: نتائج الدراسة

 :أبرزها أتسيسا على ما مت عرضه يف الدراسة امليدانية فقد مت التوصل إىل عدة نتائج

يتبىن جممع صيدال لصناعة األدوية بعد إبداع املنتج بشكل واضح ضمن خمتلف اسرتاتيجياته  -
 (، وهذا انبع من عدة أمور أبرزها:04وأنشطته وفقا لنتائج اجلدول )
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 .حرص جممع صيدال على تقدمي منتجات ذات جودة عالية 
  السوق وحتديد حاجات ورغبات سعي جممع صيدال حنو تطوير منتجاته اعتمادا على دراسات

 زابئنه.
  تبين جممع صيدال لنظام يقظة إسرتاتيجية فعال قائم على املراقبة الدائمة ملختلف التغريات

 احلاصلة يف البيئة اخلارجية.

يتبىن جممع صيدال لصناعة األدوية بعد إبداع العمليات بشكل واضح ضمن خمتلف  -
 (، وهذا انبع من عدة أمور أبرزها:05دول )اسرتاتيجياته وأنشطته وفقا لنتائج اجل

  اعتماد جممع صيدال السرتاتيجية فعالة فيما خيص تصميم العمليات اجلديدة اخلاصة بتحسني
 منتجاته.

  حرص جممع صيدال على االطالع على آراء زابئنه فيما خيص عيوب منتجاته والسعي إىل
 لى مسعة اجملمع.معاجلتها من خالل تطوير العمليات وحتسينها للحفاظ ع

  تبين جممع صيدال لنظام يقظة تكنولوجية فعال قائم على أساس تتبع خمتلف التطورات
التكنولوجية احلاصلة يف بيئة األعمال هبدف تطوير خمتلف أساليب تصميم وحتسني العمليات 

 اإلنتاجية.

 اثنيا: توصيات الدراسة

الباحثان يف األخري من صياغة جمموعة من بناء على خمتلف النتائج اليت مت التوصل إليها متكن 
التوصيات واملقرتحات املهمة اليت من شأهنا دعم نشاط اإلبداع مبجمع صيدال خصوصا 

 :وابملؤسسات االقتصادية اجلزائرية عموما، ومن بني أبرز هذه التوصيات نذكر

زائرية كافة ضرورة استحداث إدارات أو أقسام خاصة ابإلبداع يف املؤسسات االقتصادية اجل -
على الرغم من اختالف أحجامها ونوعها وطبيعة عملها، حيث تعىن هذه اإلدارات أو األقسام 
ابملبدعني وكيفية تشجيعهم وتنمية التفكري اإلبداعي لديهم واالستفادة منهم، وكذلك اآلليات 

 املالئمة لتنفيذ األفكار املبدعة.
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لداعمة ألنشطة البحث والتطوير واإلبداع واالبتكار يف توفري مجيع التسهيالت املادية واملعنوية ا -
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، مع ضرورة ختصيص نسبة معينة من ميزانياهتا لتشجيع كافة هذه 

 األنشطة.

وضع إسرتاتيجية فعالة للكشف عن املبدعني واملوهوبني من املديرين واملوظفني والعمل على  -
 م لتفجري طاقاهتم اإلبداعية.تكوينهم وتدريبهم وحتفيزه

ضرورة توفري مناخ تنظيمي مشجع على اإلبداع واالبتكار يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية،  -
وتفويض السلطات، املشاركة يف اختاذ القرارات، : الالمركزية وذلك عرب إتباع عدة أساليب أبرزها

 ديدة، االستعداد لتحمل املخاطرة.تفعيل أنظمة االتصاالت داخل املؤسسة، تشجيع األفكار اجل

تعزيز التعاون مع اجلهات األكادميية مثل اجلامعات وهيئات البحث العلمي واملخابر، عالوة  -
على القيام بتحالفات وشراكات إسرتاتيجية مع املؤسسات العاملية الرائدة أو املخابر األجنبية من 

 يا اجلديدة والتمكن منها.أجل االستفادة من خرباهتا والتعرف على التكنولوج

عقد دورات وندوات وورشات عمل خمتلفة داخل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية وخارجها،  -
تساعد مديري هذه املؤسسات وموظفيها على صقل املهارات اإلبداعية لديهم، واالستفادة من 

 اخلربات املختلفة لدى بعضهم البعض.

ت الرائدة يف جمال اإلبداع واالبتكار، والعمل على االطالع على جتارب الدول واملؤسسا -
 تطبيقها يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية مبا يتناسب وضوابط العمل يف السوق اجلزائرية.

إجراء املزيد من الدراسات واألحباث اخلاصة ابإلبداع يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية يف  -
صريف، التأميين، الفندقي، احلكومي، ...، وغريها، حبيث خمتلف القطاعات كالقطاع الصناعي، امل

 تتناول هذه األحباث جوانب أخرى مل يتم تناوهلا يف هذه الدراسة.
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 قائمة املراجع

(، أثر إبداع العملية يف تصميم املنتوج: دراسة حالة يف 2010الرحيم إايد حممود، حسن دنيا، )
(، العدد 07العراقية للعلوم اإلدارية، اجمللد ) الشركة العامة للصناعات الكهرابئية، اجمللة

(27.) 
(، أثر رأس املال الفكري يف اإلبداع يف 2010الروسان حممد علي، العجلوين حممود حممد، )

املصارف األردنية: دراسة ميدانية، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، 
 (.02(، العدد )26اجمللد )

 (، اإلدارة الرائدة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن.2003لفتاح، )الصرييف حممد عبد ا
، دار 1(، اإلدارة واألعمال، ط2007العامري مهدي حسن، الغاليب طاهر حسن منصور، )

 وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن.
بية للتنمية ، املنظمة العر 1(، إدارة اإلبداع التنظيمي، ط2005الفاعوري رفعت عبد احلليم، )

 اإلدارية، القاهرة، مصر.
(، اإلبداع يف اختاذ القرارات اإلدارية، دار إثراء للنشر 2009الفضل مؤيد عبد احلسني، )

 ، عمان، األردن.1والتوزيع، ط
(، اقتصاد وتسيري اإلبداع التكنولوجي، ديوان املطبوعات اجلامعية، 1994أوكيل حممد السعيد، )

 اجلزائر.
(، واقع اإلبداع يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ابجلزائر: دراسة 2008لرمحان، )بن عنرت عبد ا

 (.01(، العدد )24ميدانية، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد )
(، دور اإلبداع التكنولوجي يف حتقيق املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة 2012بوسالمي عمر، )

اجلزائر العاصمة، مذكرة  –دار البيضاء  –ة حالة جممع صيدال االقتصادية: دراس
ماجستري غري منشورة يف علوم التسيري، ختصص: إدارة األعمال اإلسرتاتيجية للتنمية 

 ، اجلزائر.1املستدامة، جامعة سطيف 
(، اإلبداع: مفهومه، نظرايته، قياسه، تدريبه، مراحله العملية 2002جروان فتحي عبد الرمحان، )

 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن.1اإلبداعية، ط
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 عنابة/ اجلزائر. -/ كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري/ جامعة ابجي خمتار  -ب –أستاذ مساعد* 

 عنابة/ اجلزائر. -/ كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري/ جامعة ابجي خمتار مؤقتة ةأستاذة مساعد** 

 

 املستخلص 
ان مدى تبين املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ملختلف أشكال اإلبداع هدفت هذه الدراسة إىل بي

)إبداع املنتج، وإبداع العمليات(، ولتحقيق اهلدف السابق الذكر أتسست هذه الدراسة على 
املنهج الوصفي التحليلي حيث قام الباحثان بتصميم وتوزيع استبانة حمكمة على مديري وموظفي 

وحدة عنابة كحالة دراسية، وبعد حتليل  –جمع صيدال لصناعة األدوية اإلدارة العليا العاملني مب
بياانت الدراسة واختبار خمتلف فرضياهتا، مت التوصل إىل عدة نتائج أبرزها توافر أشكال اإلبداع 
)إبداع املنتج، وإبداع العمليات( يف املؤسسة قيد الدراسة مبستوايت مرتفعة، وعلى ضوء النتائج 

مت تقدمي جمموعة من التوصيات اليت من شأهنا اإلسهام يف حتسني تبين اإلبداع يف املتوصل إليها 
 .املؤسسات االقتصادية اجلزائرية عموما

جممع  –إبداع العمليات  –إبداع املنتج  –املؤسسات االقتصادية  –اإلبداع : الكلمات الدالة
 صيدال لصناعة األدوية.
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 (: استمارة االستبيان01امللحق )

حتليل مدى تبين أشكال اإلبداع ابملؤسسات ار إعداد الباحثان لدراسة بعنوان: يف إط
، يسران أن وحدة عنابة –االقتصادية اجلزائرية: دراسة حالة جممع صيدال لصناعة األدوية 

نضع بني أيديكم هذه االستبانة اليت تعد جزء من الدراسة املذكورة آنفا مع رجاء اإلجابة 
 أدانه، كما نشكركم مسبقا على حسن تعاونكم معنا. على األسئلة املوضحة

 اجلزء األول: البياانت الشخصية والوظيفية
      أنثى   كر الجنس:

  سنة فما فوق 50  50-41  40-31  30-18 العمر:

المركز 

 الزظيفي
  رئيس فريق

رئاااااااااااايس 

 مكتب
 

رئاااااااااااااايس 

 مصلحة
  مدير عام 

المؤهل 

 العلمي

ثاااااااااانوي   

 دبلوم م ني
  جامعي 

دراسااااااااات 

 عليا
   

عدد 

سنوات 

 الخبرة

 5أقاااار ماااان 

 سنوات
 

إلااى  5ماان 

10 

 سنوات

 
إلى  11من 

 سنة 15
  سنة فما فوق 15 

 اجلزء الثاين: مدى تبين بعد إبداع املنتج مبجمع صيدال لصناعة األدوية

 العبارة 
موافق 

 ب دة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 ب دة

6 

وارد تعماااار مؤسسااااتكو علااااى تااااوفير الماااا

الالزماة ماان أجاار ت اوير اافكااار الخالقااة 

 وتحويل ا إلى منتجات جديدة.

     

7 
تحااارؤ مؤسساااتكو علاااى تقاااديو منتجاااات 

 جديدة ب دف كسب حصة سوقية إضافية.
     

8 
عادة ما تكون مؤسستكو سباقة في تحساين 

 منتجات ا وت ويرما.
     

9 

عااادة مااا تكااون مؤسسااتكو سااباقة فااي حلااق 

ة باالعتمااد علاى المعلوماات منتجات جديد

 الواردة من البيئة الخارجية.
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10 
تحااارؤ مؤسساااتكو علاااى تقاااديو منتجاااات 

  ات جودة عالية.
     

11 

تعمااار مؤسساااتكو علاااى ت اااوير منتجات اااا 

اعتماااادا علاااى دراساااات الساااوق وتحدياااد 

 حاجات ورغبات زبائن ا.

     

12 

مؤسسااتكو فااي حالااة ترقااب دائااو لمختلااف 

التااااي قااااد ت اااارأ فااااي البيئااااة التغيياااارات 

الخارجيااااة والتااااي قااااد تااااؤثر فااااي أ واق 

 واتجامات المست لكين.

     

13 

لمؤسسااتكو القاادرة علااى تحسااين منتجات ااا 

الحالياة وحلااق منتجاات جدياادة حاالل فتاارة 

 زمنية قصيرة.

     

14 

يوجاااااد تنسااااايق باااااين احتياجاااااات البيئاااااة 

الخارجيااااة )الزبااااائن ،احتياجااااات السااااوق 

ف مؤسساتكو باالعتمااد علاى ...إلخ( وأمدا

 المعلومات الواردة من البيئة الخارجية.

     

 اجلزء الثالث: مدى تبين بعد إبداع العمليات مبجمع صيدال لصناعة األدوية 

 العبارة 
موافق 

 ب دة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 ب دة

15 
تعمر مؤسستكو على تصميو عمليات جديدة 

 المنتج الجديد.في ضوء مت لبات تصميو 
     

16 

تقوم مؤسستكو بتصميو عمليات جديدة 

بغرض ت وير ن اطات ا وتحسين منتجات ا 

 والرف  من قدرت ا التنافسية.

     

17 

تسعى مؤسستكو إلى تحسين عمليات ا 

اإلنتاجية باالعتماد على اإلمكانيات 

 والخبرات المتاحة في ا.

     

18 

اليب العلمية تسعى مؤسستكو إلى إتباع ااس

الحديثة الخانة بتصميو وتحسين العمليات 

 اإلنتاجية.

     

19 
تحرؤ مؤسستكو على اإلطالع على رأي 

زبائن ا فيما يخص عيوب المنتجات ومن تو 
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تسعى إلى معالجت ا من حالل ت وير 

عمليات ا وتحسين ا للحفاظ على سمعت ا 

 وبقائ ا في السوق

20 

ناء أحدث برامج تحرؤ مؤسستكو على اقت

الكمبيوتر الخانة بتصني  وت وير 

 المنتجات.

     

21 

تقوم مؤسستكو بتغييرات في تصميو عمليات ا 

تماايا م  نوعية التقنيات الحديثة التي 

 تستخدم ا في تقديو منتجات ا.

     

 

 

 


