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ملخص: 
ت�سهد  اأنها  اإل  م�ستدامة،  اقت�سادية  تنمية  حتقيق  اإىل  ت�سعى  نامية  دولة  اجلزائر  اإن 
�سعفًا يف خمتلف قطاعاتها احليوية، و هذا ب�سبب تعقد التحولت التي ي�سهدها العامل من 
م�ستجدات حمر�سة على التناف�ض و التّميز، و هو ما يوؤثر على قدراتها التناف�سية بالرغم من 

بع�ض الإجنازات املحققة يف هذا املجال. 
الراهنة  امل�ستجدات  خ�سم  يف  اجلزائرية  املوؤ�س�سات  تناف�سية  لدعم  الدرا�سة  تطرقت 
الذي  القت�سادي  الذكاء  نظام  يف  واملتمثلة  الن�ساأة  احلديثة  الآليات  اإحدى  اإىل  باللجوء 
املنتجات  القت�سادية عرب تطوير  للوحدة  التناف�سي  لتعزيز املوقف  الأ�سا�ض  املفتاح  يعد 
التكاليف  خف�ض  اإىل  يوؤدي  الذي  بال�سكل  منها  اجلديد  اإدخال  فر�ض  وزيادة  اخلدمات،  و 
وزيادة الأرباح و معرفة الفر�ض و التهديدات املتواجدة يف الأ�سواق �سواء اأكانت املحلية 
الإقليمية اأم الدولية. وتتجلى هذه الدرا�سة اإىل التّعرف على اأثر تطبيق معايري نظام الذكاء 
القت�سادي يف دعم تناف�سية املوؤ�س�سات القت�سادية باجلزائر وحتقيقها، وطبقت الدرا�سة 
على ع�رضين موؤ�س�سة رائدة يف قطاع الت�سدير، حيث جمعت البيانات ب�سورة اأ�سا�سية عن 

طريق ا�ستبانة اأعدت لهذا الغر�ض مع بع�ض املقابالت املحدودة. 
بني  تاأثريية  وعالقة  قوية،  ارتباط  عالقة  بوجود  اأقرت  نتائج  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت 
الو�سول  للباحثة  �سمحت  التناف�سية، مما  القدرة  واأبعاد  القت�سادي،  الذكاء  نظام  معايري 
اإىل ا�ستنتاجات قابلة للتطبيق، والنتفاع منها �سمحت لها بتقدمي تو�سيات ترى اأنها ت�سهم 
املوؤ�س�سات  كل  و  وتدعيمها،  املبحوثة  املوؤ�س�سات  تناف�سية  حت�سني  يف  وفاعلية  بكفاءة 

املماثلة تنظيميا و تقنيا. 
�لكلمات �ملفتاحية: التناف�سية اجلزائرية، بيئة الأعمال، الذكاء القت�سادي، اليقظة 

ال�سرتاتيجية، التجارة اخلارجية اجلزائرية. 
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Algeria Problematic Competitiveness in light of the Challenges of 
Competitive Current Business Environment: Inevitability 

Competitive Intelligence (An Empirical Study on a Sample 
of Entrepreneurial Economic Institutions in Algeria) 

Abstract: 

Algeria as a developing country seeks to achieve sustainable 
economic development, but it is experiencing weakness in various vital 
sectors because of the complexity of the transformations taking place 
in the world and the developments on competition and excellence. To 
support competitiveness of Algerian institutions, it is important to resort 
to the mechanisms of modern upbringing and of competitive intelligence, 
which is the key to strengthening the competitive position of economic 
unity through the development of products and services. This increased 
opportunities for the introduction of new forms, which leads to reduce costs 
and increase profits and opportunities, both domestic and international. 
This study identifies the effect of applying the standard systems to support 
economic intelligence and the achievement of competitive economic 
institutions in Algeria. In this study I collected data from twenty leading 
institutions in export sector through a through a questionnaire prepared 
for this purpose, with some interviews. Findings acknowledged the 
existence of a high correlation and relationship between competitive 
intelligence and dimensions of competitiveness. Thus, the researcher 
recommends efficient methods to improve and strengthen competitiveness 
of enterprises and institutions. 

Keywords : Algerian competitiveness, business environment, 
competitive intelligence, vigilance strategic, Algerian foreign trade. 
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مقدمة:
يت�سف ع�رضنا الراهن بالتغريات البيئية املت�سارعة والتحديات اجل�سيمة التي تلقي 
والتطور يف  النمو  اأجل  التناف�ض من  الدول، وقدرتها على  و  املوؤ�س�سات  اأداء  بظاللها على 
بيئة متغرية ب�سكل م�ستمر، مما ي�ستدعي تبني ا�سرتاتيجيات خاّلقة ومتمّيزة ونظم اإدارية 
ومالية واقت�سادية كفوءة وفاعلة متكن من تعزيز القدرة التناف�سية يف ظل ظروف بيئية 
ودولية غاية يف التعقيد، م�سحوبة بانت�سار مظاهر الف�ساد الإداري واملايل، وتطور اأ�ساليبه 
وتنوعها يف املوؤ�س�سات احلديثة. و كون القت�ساد اجلزائري اأحد املعني بكل هذه التغريات 
التطور، و رفع حتديات الع�رض  التطورات وكذا الطرف املتاأثر منها، وجب عليه مواكبة  و 
احلديث. هذا الأخري الذي جتتاحه التناف�سية كحقيقة اأ�سا�سية حتدد جناح املوؤ�س�سات والدول 

اأو ف�سلها. 

مشكلة الدراسة: 
الذكاء  اأهمها  لعل  و  اأنظمة  بروز  اإىل  دفعت  الراهنة  الأعمال  بيئة  م�ستجدات  اإن 
الدول،  للموؤ�س�سات و  الرائدة  الإدارية احلديثة و  التطبيقات  اأكرث  الذي يعد من  القت�سادي 
كونه اأحد الو�سائل املحورية التي ل ميكن ال�ستغناء عنه، اأ�سا�ض القوة القت�سادية و اآلية 
لتقوية املوقف التناف�سي و دعم تناف�سية املوؤ�س�سة و القت�ساد ككل. و يف �شياق ذي �شلة 

حاولنا ح�رش م�شكلة �لدر��شة بالت�شاوؤالت �الآتية: 
يف  ♦ العاملة  و  الرائدة  اجلزائرية  املوؤ�س�سات  يف  الإدارية  القيادات  اإدراك  مدى  ما 

قطاع الت�سدير ملفهوم نظام الذكاء القت�سادي واأهميته واأثره على القدرة التناف�سية؟ 
دعم  ♦ يف  القت�سادي  الذكاء  نظام  عنا�رض  ا�ستخدام  من  ال�ستفادة  ميكن  كيف 

املت�سلة  الداخلية  الوظيفية عن طريق حت�سني عملياتها  ن�ساطاتها  و  املوؤ�س�سات  تناف�سية 
باجلوانب الت�سغيلية )النمو و الإنتاجية، التكاليف، اجلودة، التمّيز و الإبداع، ال�رضاكة( ؟ 

كيف ميكن اأن يكون الذكاء القت�سادي نظاما حتميا، وحال لإ�سكالية التناف�سية  ♦
اجلزائرية يف ظل بيئة الأعمال الراهنة؟ 

كيف ميكن جت�سيد العالقة بني الذكاء القت�سادي والقدرة التناف�سية للموؤ�س�سات  ♦
املبحوثة؟ 
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أهمية الدراسة و أهدافها: 
تكت�شب �لدر��شة �أهميتها من خالل: 

تناولها ملو�سوع الذكاء القت�سادي بو�سفه نهجا اإداريا حديثا ت�سعى كل موؤ�س�سة  -
�سناعية، جتارية اأو خدماتية تبنيه باعتباره الطريق الأف�سل الذي يتما�سى مع التطورات 

الهائلة يف م�سار كل النواحي احلياتية، ويف املجتمعات املعا�رضة. 
�سلتها مبو�سوع التناف�سية التي تندرج �سمن املفاهيم الدولية، التي اأخذت و ل  -

تزال تاأخذ ق�سما كبريا من الهتمام من قبل الدول، الهيئات واملعاهد الدولية، وما زاد من 
ظل  يف  التناف�سي  و�سعها  حتليل  حماولة  و  اجلزائر  لتناف�سية  تناولها  هو  الدرا�سة  اأهمية 

امل�ستجدات املعا�رضة ال�رض�سة. كما توخت هذه الدرا�سة اإىل حتقيق الأهداف الآتية: 
ت�سخي�ض الو�سعية التناف�سية لدولة اجلزائر واإبراز الفوائد التي جتنيها موؤ�س�ساتها  -

من تطبيق نظام الذكاء القت�سادي كمدخل لتدعيم تناف�سيتها، وحماولة ربط ذلك بالآثار 
املرتبطة على مو�سوع التناف�سية، و كذا الوقوف على �رضورة اهتمام املوؤ�س�سات و الدول 
ككل بالنظام ذاته و اإدماجه �سمن ا�سرتاتيجياته التنموية يف ظل بيئة الأعمال املعا�رضة. 

التو�سل اإىل نتائج حمدودة حول اأثر تطبيق معايري نظام الذكاء القت�سادي على  -
تناف�سية املوؤ�س�سة، و حماولة التعّرف على متطلبات تطبيق تلك النتائج من قبل املوؤ�س�سات 
مو�سع الدرا�سة بق�سد تعزيز قدراتها، وحتقيق اأهدافها يف الريادة، والإبداع و تاأطري ذلك 

نظريا. 
تقدمي التو�سيات املنا�سبة يف جمال الدرا�سة لال�ستفادة منها ق�سد حت�سني العمل  -

و الإنتاجية. 

الدراسات السابقة: 
مازالت الدرا�سات املن�سورة يف مو�سوع هذه الدرا�سة حمدودة وبخا�سة العربية منها. 
و يف حدود بحثنا و من خالل امل�سح املكتبي مل جند درا�سات تناولت الذكاء القت�سادي 
النواحي  على  تركز  القت�سادي  الذكاء  حول  املوجودة  الدرا�سات  فمعظم  التناف�سية،  و 
املفاهيمية و املنهجية باعتباره مازال رهينة الدول املتقدمة دون املتخلفة منها، و عليه 

نذكر الدرا�سات الآتية: 
درا�سة )Saida, HABHAB, 2007( بعنوان »الذكاء القت�سادي و اأداء املوؤ�س�سات: 
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العالية«  التكنولوجيا  جمال  يف  العاملة  املتو�سطة  و  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  حالة  درا�سة 
تطرقت الدرا�سة اإىل تبيان العالقة ما بني الذكاء القت�سادي و اأداء املوؤ�س�سات العاملة 
اإنها  حيث  مقارنة  درا�سة  منهجية  الباحثة  اتبعت  و  العالية،  التكنولوجيا  جمال  يف 
جمال  يف  العاملة  و  بتون�ض  اأداء  الأكرث  متو�سطة  و  �سغرية  موؤ�س�سات  اأربع  على  ركّزت 
على  التعّرف  اإىل  الباحثة  هدفت  امليدانية  الدرا�سة  خالل  من  احلديثة.  التكنولوجيا 
ت�سخي�ض  طريق  عن  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اأداء  على  القت�سادي  الذكاء  اأثر 
املتمثلة  و  القت�سادي  الذكاء  نظام  اأبعاد  كذا  و  الدرا�سة  مو�سع  املوؤ�س�سات  خ�سائ�ض 
و  الداخلي  الت�سال  و  املعلومات  تقا�سم  املوؤ�س�سات،  م�سريي  لدى  البتكار  ثقافة  يف 
بني  ما  العالقة  من  للتحقق  ا�ستخدمت  الأبعاد  هذه  املعلومات.  �سبكات  اأهمية  اأخريا 
اأن  للباحثة  �سمح  مما  بينها.  ما  ارتباط  عالقة  وجود  اإىل  وتو�سلت  الدرا�سة  متغريات 

منها.  والنتفاع  للتطبيق  قابلة  ا�ستنتاجات  اإىل  تتو�سل 
درا�سة )بخو�س �أحمد، 2007( بعنوان »دور اليقظة يف طرح املنتوجات اجلديدة يف 
القدرة  زيادة  بني  العالقة  اإظهار  اإىل  الدرا�سة  هدفت  للموؤ�س�سة«،  التناف�سية  القدرة  زيادة 
امليدانية  الدرا�سة  متت  اأخرى،  جهة  من  املنتوجات  طرح  و  اليقظة  و  جهة  من  التناف�سية 
من  الباحث  ا�ستخل�ض  الريا�سية،  التجهيزات  و  الأدوات  يف  متخ�س�سة  فرن�سية  مبوؤ�س�سة 
خالل اإ�سقاط خمتلف مظاهر التناف�سية )منوذج Porter للقوى اخلم�ض( و اليقظة باأنواعها و 
كذا تطوير املنتوجات اجلديدة و اخلدمات. تبنّي الدور الكبري لليقظة وبخا�سة يقظة املنتوج 
يف دعم القدرة التناف�سية للموؤ�س�سة قيد الدرا�سة، وجتلت هذه النتائج من خالل زيادة رقم 
ريا�سية  ومركبات  حمالت  فتح  طريق  عن  العامل  عرب  وتو�سعها  لأخرى  �سنة  من  اأعمالها 
التناف�سية  القدرة  وم�ستوى  اليقظة  م�ستوى  ارتفاع  بني  الطردية  بالعالقة  يوحي  ما  وهو 

للموؤ�س�سة، وهذا خا�سة يف خ�سم انفتاح الأ�سواق اأمام املناف�سة الدولية. 
الإ�سرتاتيجية  اليقظة  »واقع  بعنوان   )2012 مليكة،  زغيب  نعيمة،  )غالب  درا�سة 
اإىل  الدرا�سة  الأعمال اجلزائرية درا�سة ميدانية«، هدفت  الذكاء القت�سادي يف منظمات  و 
التعّرف على الذكاء القت�سادي و خمتلف اأنواع اليقظة املطبقة من قبل بع�ض املنظمات 
اجلزائرية، ومدى م�ساهمتها يف حت�سني الو�سعية التناف�سية، و بغر�ض الوقوف على واقع 
على  متواجدة  موؤ�س�سات  خم�ض  الباحث  اختار  اجلزائر  منظمات  يف  القت�سادي  الذكاء 
نظام  اأغلب مكونات  فعالية  قلة  باإظهار  الدرا�سة  نتائج  �سمحت  و  اليقظة  م�ستواها خاليا 
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الذكاء القت�سادي وبخا�سة فيما يتعلق مبراحل جمع املعلومة وتخزينها، و اأن املوؤ�س�سات 
املدرو�سة تهتم باليقظة و الذكاء القت�سادي و لكن ل تتحكم يف مراحلها و ل متتلك الو�سائل 

املادية و الب�رضية الالزمة لتطبيقه. 
الذكاء  »ممار�سات  بعنوان   )Serge, AMABILE and others, 2013( درا�سة 
اإىل ت�سخي�ض  الدرا�سة  ال�سغرية و املتو�سطة امل�سدرة«، هدفت  القت�سادي يف املوؤ�س�سات 
لهيكلة ممار�سات  املوؤ�س�سات  م�سريي  تاأثري  و  الدولية  الأ�سواق  اإىل  النفوذ  بني  ما  العالقة 
الذكاء القت�سادي داخلها. طبقت الدرا�سة على عينة من املوؤ�س�سات ال�سغرية و املتو�سطة 
بكندا، و بينت النتائج باأن اقتحام الأ�سواق الدولية يتطلب من م�سريي املوؤ�س�سات مو�سع 
الإدارة  خلدمة  منّظمًا  منهجًا  كونه  القت�سادي  الذكاء  ممار�سات  اإىل  اللجوء  الدرا�سة 
جمع،  خالل  من  التناف�سية  قدرتها  حت�سني  على  يعمل  اإنه  حيث  للموؤ�س�سة،  الإ�سرتاتيجية 
التناف�سية.  و  القت�سادية  بيئتها  يف  للتحكم  املفيدة  املعارف  ن�رض  و  املعلومات  معاجلة 
و خل�ست الدرا�سة اإىل اأن م�ستوى امل�ساركة الدولية للموؤ�س�سات املدرو�سة توؤثر و تطّور من 
ح�سا�سية م�سريي املوؤ�س�سات. و عّمم باحثو الدرا�سة نتائجها على جميع املوؤ�س�سات ال�سغرية 

و املتو�سطة امل�سدرة �سواء اأكان يف ال�سياق الأوروبي اأم الإفريقي. 

حدود الدراسة: 

حتددت �لدر��شة باملحدد�ت �الآتية: 
Ú  2008( الدرا�سة على حتليل تناف�سية اجلزائر خالل الفرتة تن�سب  �لزمني:  �حلد 

- 2013( ، و ذلك بالعتماد على موؤ�رضات املنتدى القت�سادي العاملي دون غريها من 
املوؤ�رضات ال�سادرة عن جهات اأخرى. 

Ú  حلد �ملكاين: طبقت الدرا�سة على املوؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة و العاملة بقطاع�
الت�سدير. 

Ú  الأق�سام و  الدوائر  وروؤ�ساء  املديرين  �رضيحة  الدرا�سة  ا�ستهدفت  �لب�رشي:  �حلد 
العاملني يف املوؤ�س�سات املبحوثة. 

متغريات الدراسة: 

يكن متثيل متغري�ت �لدر��شة يف �لنموذج �الآتي: 
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من إعداد: الباحثة

فرضيات الدراسة: 
الدرا�سة، طّورت  و من خالل متغريات  املو�سوع  الدرا�سة حول  اأدبيات  على  اعتماداً 
الباحثة الفر�سيات الآتية التي �سيتم فح�سها و اختبارها يف اجلانب التطبيقي للدرا�سة و 

املتمثلة يف: 
جميع  - الت�سدير  قطاع  يف  الرائدة  اجلزائرية  املوؤ�س�سات  تطبق  الأوىل:  الفر�سية 

معايري نظام الذكاء القت�سادي. 
الت�سدير  - قطاع  يف  الرائدة  اجلزائرية  املوؤ�س�سات  حت�ّسن  ل  الثانية:  الفر�سية 

تناف�سيتها من خالل حتقيقها للمزايا التناف�سية و املتمثلة يف )حت�سني الإنتاجية، قيادة 
التكاليف، ترقية اجلودة، التمّيز و الإبداع، ال�رضاكة( . 

نظام  - اإح�سائية بني معايري  ذات دللة  توجد عالقة معنوية  الثالثة: ل  الفر�سية 
الذكاء القت�سادي، واأبعاد القدرة التناف�سية للموؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�سدير. 

الفر�سية الرابعة: توؤثر معايري نظام الذكاء القت�سادي تاأثريا ذا دللة اإح�سائية  -
على اأبعاد تناف�سية املوؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�سدير. 

متغري�ت �لدر��شة

املتغري امل�ستقل
الذكاء القت�سادي

املتغري التابع
القدرة التناف�سية

اليقظة الإ�سرتاتيجية

حماية الإرث املعريف

اأن�سطة ال�سغط والتاأثري

النمو والإنتاجية

قيادة التكاليف

التميز على املناف�ض

اجلودة

التحالفات الإ�سرتاتيجية
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أسلوب الدراسة: 
بناًء على طبيعة الدرا�سة و الأهداف التي ت�سعى اإىل حتقيقها فقد ا�ستخدمت الباحثة 

منهجا خمتلطا يقوم على: 
�ملنهج �لو�شفي �لتحليلي: الذي يعتمد على درا�سة الظاهرة كما توجد يف الواقع  ♦

و يهتم بو�سفها و�سفا دقيقا و يعرب عنها تعبريا كيفيا و كّميا، لأننا ب�سدد جمع و تلخي�ض 
�رضد  على  نعتمد  مل  لكننا  اجلزائر،  يف  التناف�سية  بالو�سعية  مرتبطة  حقائق  و  بيانات 
املعلومات فقط بل ا�ستعملنا املنهج التحليلي لتحليل جوانب و م�سمون خمتلف املفاهيم 
الدرا�سة  مبو�سوع  املتعلقة  الإح�سائيات  ببع�ض  ال�ستعانة  خالل  من  البحث،  يف  الواردة 
الوكالة  (ALGEX)، وكذا  التجارة اخلارجية  التوا�سل بالوكالة الوطنية لرتقية  عن طريق 

 . (ANDI) الوطنية لتطوير ال�ستثمار
�ملنهج �ال�شتقر�ئي: املتمثل يف الدرا�سة التطبيقية على الواقع العملي يف اجلزائر  ♦

من اأجل ا�ستق�ساء مظاهر الظاهرة املدرو�سة و عالقاتها املختلفة، و ق�سد حتليل متغريات 
الدرا�سة و ربطها و تف�سريها مت ا�ستخدام اأ�سلوب قائمة ال�ستق�ساء للو�سول اإىل ا�ستنتاجات 
و  الو�سفي  الإح�سائي  التحليل  اأ�ساليب  على  اعتمادا  ذلك  و  املقرتح  الت�سور  عليها  يبنى 

 .SPSS ال�ستدليل املتمثل يف برنامج احلزمة الإح�سائية للعلوم الجتماعية

اإلطار النظري للدراسة:

أوال - مالمح و مسات بيئة األعمال املعاصرة: 

اأي  وال�سمات جعلتها تختلف عن  الأعمال احلالية مبجموعة من املالمح  بيئة  تت�سم 
بيئة اأعمال �سادت يف فرتة زمنية م�ست، ولعل اأهم ما ميكن قوله عن هذه البيئة اليوم اأنها 
ت�سهد تغريات �رضيعة ومتنوعة �سملت كل املجالت واجلوانب لهذه التغريات وغريها ت�سكل 
يف جمموعها حتديا للموؤ�س�سات الباحثة عن البقاء والنمو، وحتتم عليها العمل ب�سكل جاد 
وم�ستمر. وفيما ياأتي حماولة لتلخي�س �أهم �ملالمح و�ل�شمات �لتي تر�شم �شكل بيئة 

�الأعمال �حلالية: )1(
مبجموعة . 1 وتتميز  حاليا،  العامل  ت�سود  التي  الظاهرة  تلك  وهي  العوملة:  ظاهرة 

احلدود  متجاوزة  الكوين  امل�ستوى  على  ب�سهولة  تتحرك  والقوى،  والعوامل  العالقات  من 
قانوين،  دعم  اأو  دولية  التزامات  ت�ساندها  عليها،  ال�سيطرة  وي�سعب  للدول  اجلغرافية 
م�ستخدمة لآليات متعددة، ومنتجة لآثار ونتائج تتعدى نطاق الدولة الوطنية اإىل امل�ستوى 
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العاملي، لرتبط العامل يف �سكل كيان مت�سابك الأطراف يطلق عليه القرية الكونية. )باليل، 
 )98  - 97 2008، �ض �ض 

التوجه نحو اقت�ساد املعرفة و تكنولوجيا املعلومات: لقد حتول القت�ساد العاملي . 2
بعد الثورة ال�سناعية من اقت�ساد ذي كثافة عمالية اإىل اقت�ساد ذي كثافة راأ�سمالية، ثم 
جاءت الثورة التكنولوجية لتنقل القت�ساد اإىل مرحلة اقت�ساد املعرفة، وبالتايل اأ�سبحت 
عوامل  من  وعاماًل  اخلام،  املادة  هي  املعرفة  واأ�سبحت  ميلك.  ملن  ل  يعرف،  ملن  الغلبة 
الإنتاج، والناجت نف�سه. وتعتمد كل املوؤ�س�سات اليوم بدرجة كبرية على املعرفة يف ا�ستمرارها 
وجناحها، واأ�سبح من املحتم عليها اأن تتطور وتتح�سن واإل كان م�سريها الفناء. )طايل، 

 )311  - 310 2005، �ض �ض 
التغري التقني: �سهد العامل طفرات هائلة يف املجال التقني اأفرزت واقعًا جديداً يقوم . 3

الف�سائي، و�سبكات  ال�سناعية، والبث  الأقمار  على الت�سال والتوا�سل املبا�رض من خالل 
املعلومات. وترتب على ذلك اأن العامل يعي�ض اليوم ع�رض املعلومات واملعرفة. واأفرز ذلك 
البحوث، وترتب عليها  املعلومات ومراكز  واأ�ساليبه، ويف بنوك  التعلم  تقنيات جديدة يف 
ازدهار التعليم عن بعد، و�سهولة احل�سول على املعلومات والو�سول اإىل املعرفة دون عناء. 

)الر�سودي، 2007، �ض 59( 
راأ�ض املال الفكري: يحظى العن�رض الب�رضي اليوم باأهمية كربى يف عامل الأعمال، . 4

على  لالأفراد  ينظر  اأ�سبح  الأهمية  هذه  وب�سبب  املناف�سة،  عوامل  من  عامل  اأهم  باعتباره 
اأنهم هم الرثوة واأ�سبح يطلق عليهم م�سمى راأ�ض املال الفكري، ويعتمد هذا املفهوم على اأن 
الإن�سان هو اأ�سا�ض تكوين الأ�سول الفكرية ولي�ض املوؤ�س�سة، فبوا�سطة الأفراد وما ميتلكونه 
من معرفة مرتاكمة ومهارات ت�ستطيع املوؤ�س�سة حتقيق ميزة تناف�سية ت�سمن لها النجاح 

والتميز يف بيئة الأعمال احلالية. 
م�ستوى . 5 ورفع  العمالء،  على  الرتكيز  يتطلب  الذي  و  املوؤ�س�سات:  يف  العايل  الأداء 

الإنتاجية، وحت�سني اجلودة، واإعطاء قيمة واأهمية عالية للموارد الب�رضية وزيادة �سالحيات 
العاملني، واإدراك التنوع يف قوة العمل، واللتزام باأخالقيات العمل و امل�سوؤولية الجتماعية. 

)طايل، 2005، �ض 311( 

ثانيا - تنافسية اجلزائر و مؤشرات قياسها: 

التغريات  ب�رضعة  يتميز  عامل  يف  بالغة  اأهمية  يكت�سي  م�سطلحا  التناف�سية  اأ�سبحت 
م�ستويات  اأعلى  اإىل  للو�سول  تت�سابق  الدول  اأ�سبحت  و  املجالت،  خمتلف  يف  تعقدها  و 
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التناف�سية التي توؤهلها خللق مركز قوي مبني على اأ�س�ض ثابتة، واحتالل مكانة رفيعة على 
امل�ستوى العاملي. 

مفهوم تناف�شية �لدولة. 1
يعّد مفهوم التناف�سية من نتاج مدار�ض اإدارة الأعمال، نتج عن هذا املفهوم عدد كبري 
من التفا�سري و موؤ�رضات القيا�ض، و تزايد الهتمام بتطوير مفهوم التناف�سية، منذ اأن جذب 
الكاتب يف اإدارة الأعمال Michael Porter النتباه لهذا امل�سطلح يف الت�سعينات من القرن 
املا�سي، بحيث اأنه اأ�سار اإىل اأن تناف�سية الدولة مفهوم متعدد اجلوانب، فقد توؤخذ على اأنها 
ظاهرة كلية داخل القت�ساد تتاأثر ببع�ض املتغريات مثل اأ�سعار ال�رضف، واأ�سعار الفائدة 
اأو�سح  اأو تعتمد على ملكية املوارد الطبيعية بوفرة، و هنا  وعجز املوازنة العامة للدولة، 
PORTER اأن املفهوم ال�سامل للتناف�سية الدولية هو اإنتاجيتها، و اأن رفع م�ستوى املعي�سة 

داخلها يتوقف على قدرة املوؤ�س�سة على حتقيق م�ستوى مرتفع من هذه الإنتاجية عرب الزمن. 
)وديع، 2003، �ض 5( و على الرغم من عدم اتفاق الباحثني على تعريف حمدد و موحد 
للتناف�سية �سواء اأكان ذلك من حيث املفهوم، �أم من حيث �ملحدد�ت �خلا�شة بها �إال �أنه 

يكن �إي�شاح جمموعة من �لتعاريف من �أهمها: 
Ú  قدرة الدولة على اإنتاج �سلع و خدمات تناف�ض يف الأ�سواق العاملية ويف الوقت «

نف�سه حتقق م�ستويات معي�سة مطردة يف الأجل الطويل«. )م�سعد، 2008، �ض 235( 
Ú  الإدارية الفعاليات  كافة  و  ال�سغوط  و  البتكارات  و  الإجراءات  و  اجلهود   «

اأجل  من  املوؤ�س�سة  متار�سها  التي  التطويرية  و  البتكارية  و  الإنتاجية  و  الت�سويقية  و 
)ال�سلمي،  بها«.  تهتم  التي  الأ�سواق  ات�ساعا يف  اأكرث  و رقعة  اأكرب  احل�سول على �رضيحة 

 )123 �ض   ،2001
Ú  جمالت من  »جمال  باأنها:  التناف�سية  الإدارية  للتنمية  الدويل  املعهد  عّرف  كما 

اقت�ساد املعرفة الذي يحلل الواقع و ال�سيا�سات التي من �سانها اأن ت�سهم يف قدرة البلد على 
للمواطنني«.  اأكرب  ا�ستقرار  و  امل�سافة  القيمة  ا�ستدامة حتقيق  ي�سهم يف  الذي  املناخ  خلق 

 (International Institute for Management Development, 2003, p 702)

Ú  ،ال�ستقرار النمو،  الربحية،  اأمام املناف�سني بغر�ض حتقيق  ال�سمود  القدرة على   «
التو�سع، البتكار و التجديد بالإ�سافة اإىل اجلاذبية يف ا�ستقطاب روؤو�ض الأموال«. )النجار، 

 .  )11 2000، �ض 
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قدرة  اإنها  بحيث  للتناف�سية  تعريفا  ا�ستنتاج  امل�ستعر�سة ميكن  التعاريف  من خالل 
الدولة على اإنتاج �سلع وخدمات تلبي احتياجات الأ�سواق العاملية، وت�ساعد يف ذلك الوقت 
على حتقيق ارتفاع يف متو�سط ن�سيب الفرد من الدخل الوطني، والعمل على احلفاظ عليها 

و ا�ستمرارية هذا الرتفاع. 
موؤ�رش�ت قيا�س تناف�شية �لدول. 2

تتعدد املناهج التي ميكن من خاللها قيا�ض التناف�سية على م�ستوى الدولة حيث تت�سم 
هذه املناهج بتقدمي جمموعة من املوؤ�رضات الرئي�سة التي تنق�سم اإىل عدة موؤ�رضات فرعية و 
 (WB) منهج البنك الدويل ، (IMD) من اأهمها نذكر: )2( منهج املعهد الدويل لتنمية الإدارة
و منهج املنتدى القت�سادي العاملي (WEF) . و هذا الأخري مت العتماد عليه يف درا�ستنا، 
املنتدى  ي�سدره  الذي   2014  -  2013 العاملية  التناف�سية  تقرير  موؤخرا  �سدر  حيث 
القت�سادي العاملي ب�سكل �سنوي بدرا�سة تناف�سية اقت�ساديات الدول امل�ساركة، ومقارنتها 
وفقا للموؤ�رضات والعوامل املحددة لتناف�سية القت�ساد وبيئة الأعمال، و يعتمد التقرير يف 
البالغ عددها  و  امل�ساركة  للدول  بالن�سبة  الكلي  القت�ساد  للتناف�سية على م�ستوى  حتليله 
2013، على بيانات كمية )هي البيانات املرتبطة بالأداء القت�سادي و  148 دولة لعام 
التقدم التكنولوجي، حيث يتم احل�سول على هذا النوع من املعلومات عرب قاعدة البيانات 
احتاد  الدويل،  النقد  �سندوق  الدويل،  البنك  مثل  املن�سورة،  الدولية  و  املحلية  الإح�سائية 
يتم  التي  البيانات  )هي  نوعية  اأخرى  و  العاملية.(  ال�سحة  منظمة  و  العاملي  الت�سالت 
القيمة  الذي يعتمد على جتميع معلومات فائقة  احل�سول عليها من خالل امل�سح امليداين 
من رجال الأعمال للدول امل�ساركة و يف خمتلف القطاعات القت�سادية ملجموعة وا�سعة 
من املتغريات تكاد تكون م�سادرها معدومة يف اأغلب الأحوال، و توفر م�سدرا فريدا مّطلعا 
على حمركات النمو لالقت�ساد، بحيث يتم اختيارهم بناًء على اأ�س�ض معينة حتدد من قبل 
هيئة املنتدى.( . (Klaus Schwab, 2012, p p 3- 8) كما يرتكز التقرير يف منهجيته على 
ت�سنيف الدول امل�ساركة بح�سب و�سعيتها يف مراحل النمو و التطور القت�سادي املختلفة 
حيث يفرت�ض التقرير اأن املحركات التي توؤدي للتناف�سية تختلف باختالف مراحل النمو، 
وهي: مرحلة القت�ساد املبني على عوامل الإنتاج، ومرحلة القت�ساد املبني على الكفاءة، 
و مرحلة القت�ساد املبني على البتكار، حيث تتميز كل مرحلة مبوؤ�رضات خا�سة تقي�ض اأداء 
اأوزانا خمتلفة  الدولة اقت�ساديا. و تندرج املوؤ�رضات الرئي�سة �سمن ثالثة مقاطع، و تاأخذ 



321

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والثالثون (1) - حزيران 

ح�سب مرحلة النمو القت�سادي، ذلك اأنه كلما تقدم البلد يف مرحلة النمو القت�سادي كلما 
متت معاملته ب�رضوط قا�سية يف ح�ساب التناف�سية الإجمايل، و ذلك كما يبينه اجلدول رقم 

 (Klaus Schwab, 2010, p p 9- 10) :01( التايل(
الجدول رقم )01( : 

أوزان المؤشرات الرئيسية ضمن مراحل النمو

مرحلة �القت�شاد �ملعتمد �لوزن
على عو�مل �الإنتاج )%( 

مرحلة �القت�شاد �ملعتمد 
على �لكفاءة )%( 

مرحلة �القت�شاد �ملعتمد 
على �البتكار )%( 

604020املتطلبات الأ�سا�سية

355050معززات الكفاءة

51030عوامل البتكار

 Source : Klaus Schwab, « The Global Competitiveness Report 2010-
 .2011 », World Economic Forum, full data Edition, Geneve, 2010, p p 9- 10

و تندرج البلدان �سمن املراحل الثالثة للنمو القت�سادي بال�ستناد اإىل معيارين اثنني 
و هما: ح�سة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل، وح�سة �سادرات ال�سلع الأولية من اإجمايل 

ال�سادرات. 
�لو�شعية �لتناف�شية للجز�ئر. 3

تغيريات  اإجراء  يف  �رضعت  و  التحديث،  و  الإ�سالح  م�سلك  ت�سلك  اليوم  اجلزائر  بداأت 
عميقة متا�سيا مع انفتاح ال�سوق و احتدام املناف�سة الدولية، �سعيا منها نحو حت�سني و�سعها 
التناف�سي، وحت�سني امل�ستوى املعي�سي ملواطنيها. هذا اإ�سافة اإىل �سياغة برامج لدعم النمو 
القت�سادي بهدف تعزيز البنى التحتية، واإنعا�ض خمتلف القطاعات القت�سادية. و باعتبار 
اأنها ت�سهد �سعفا يف  اإل  اجلزائر دولة نامية ت�سعى اإىل حتقيق تنمية اقت�سادية م�ستدامة، 
خمتلف قطاعاتها احليوية، و هذا ب�سبب تعقد التحولت التي ي�سهدها العامل، و هو ما يوؤثر 
على قدراتها التناف�سية بالرغم من بع�ض الإجنازات املحققة يف هذا املجال. و فيما يلي 
و   )2013  -  2008( الفرتة  خالل  اجلزائري  القت�ساد  تناف�سية  موؤ�رضات  عر�ض  �سيتم 
املنتدى  موؤ�رضات  ح�سب  اجلزائر  ترتيب  مو�سحا   )2( اجلدول  يف  التف�سيل  من  بنوع  هذا 

القت�سادي العاملي. 
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الجدول )2( 
ترتيب الجزائر في مؤشر التنافسية العالمي خالل الفترة )2008 - 2013( 

�ملجموعات و�ملوؤ�رش�ت 
�لرئي�شية

�لرتتيب 
لعام 2008
من �أ�شل 

)134( دولة

�لرتتيب 
لعام 2009
من �أ�شل 

)133( دولة

�لرتتيب 
لعام 2010
من �أ�شل 

)139( دولة

�لرتتيب 
لعام 2011
من �أ�شل 

)142( دولة

�لرتتيب 
لعام 2012
من �أ�شل 

)144( دولة

�لرتتيب 
لعام 2013
من �أ�شل 

)148( دولة

99838687110100الرتتيب العام

1( جمموعة �ملتطلبات 
�الأ�شا�شية 

619080758992

11028798127141135( موؤ�رض املوؤ�س�سات 

2841048793100106( موؤ�رض البنية التحتية 

3( موؤ�رض ا�ستقرار القت�ساد 

59557192334الكلي

4( موؤ�رض ال�سحة والتعليم 

766677829392الأ�سا�سي 

211393107122136133( جمموعة حمفز�ت �لكفاءة 

5( موؤ�رض التعليم العايل 

1029098101108101والتدريب 

612497126134143142( موؤ�رض كفاءة �سوق ال�سلع

713265123137144147( موؤ�رض كفاءة �سوق العمل 

8( موؤ�رض كفاءة الأ�سواق 

13290135137142143املالية

9( موؤ�رض اجلاهزية 

11489106120133136التكنولوجية 

105110650474948( موؤ�رض حجم ال�سوق 

3( جمموعة عو�مل �البتكار 
و�لتطوير 

126121108136144143

11( موؤ�رض تطور بيئة 

132109108135144144الأعمال 

12113126107132141141( موؤ�رض البتكار 

الموقع  (-2008 2013) من  العالمية من  التنافسية  تقرير  اعتمادا على  الباحثة  إعداد  المصدر: من 
بتاريخ   www. weforum. org/ reports/ global- competitiveness- report االلكتروني: 

 2013 /09 /25
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تذبذبا   )2013  -  2008( الفرتة  خالل  �سهدت  اجلزائر  اأن   )2( اجلدول  من  يت�سح 
يف جمال التناف�سية القت�سادية و كان ذلك ما بني الرتفاع و النخفا�ض و يف جمالت 
�سيقة نوعا ما، حيث ميكن القول باأن اجلزائر تاأتي يف رتب متو�سطة يف موؤ�رضات التناف�سية 
العاملي، وهذا ح�سب منهج املنتدى القت�سادي العاملي، و نالحظ اأن اجلزائر احتلت املرتبة 
2008 و تقدمت بــ 16 مراتب لتحتل 83 مرتبة من بني 133 دولة م�ساركة  99 يف عام 
يف عام 2009، و يف ال�سنة املوالية فقدت اجلزائر 3 مراتب حمتلة بذلك املرتبة 86، كما 
 2012 لعام  العاملية  التناف�سية  تقرير  اأفاد  و   .2011 عام  يف  اأخرى  مرتبة  اأنها فقدت 
التناف�سية  جمال  يف  دولة   144 جمموع  من  عامليا   110 املرتبة  احتلت  اجلزائر  اأن 
حتتل  كانت  الذي  و  املا�سي،  العام  يف  عليه  كانت  عما  مرتبة   23 فاقدة  القت�سادية، 
خالله املرتبة 87. كما اأ�سار تقرير التناف�سية العاملية ل�سنة 2013 - 2014 اأنه بالرغم 
 100 من تقدم اجلزائر بع�رض مراتب عما كانت عليه يف العام املا�سي و احتلت املرتبة 

دولة.  عامليًا من جمموع 148 
كما يت�سح من اجلدول )2( باأن اجلزائر تاأتي يف رتب متو�سطة خالل الفرتة )2008 
يتاألف على  والذي  العاملي،  القت�سادي  املنتدى  التناف�سية عن  2013( يف موؤ�رضاتها   -
اثنتي ع�رضة موؤ�رضا رئي�سا، تنطوي حتته ثالثة مقاطع رئي�سة و�لتي يتم عر�شها كاالآتي: 

تراجعا  - �سهدت  اجلزائر  اأن  نالحظ   :%60 الوزن  ذات  الرئي�سية  املتطلبات  مقطع 
خالل عامي 2008 و 2009 لتنتقل من الرتبة 61 اإىل الرتبة 90، و بعدها �سهدت حت�سنا 
التي قامت بها  الإ�سالحية  �سبب ذلك اخلطوات  و   2011 و   2010 �سنتي  ملحوظا خالل 
اآنذاك وبخا�سة يف ظل الوفرة املالية التي تعي�سها من جراء ارتفاع اأ�سعار البرتول، و لكن 
بعدها ترتاجع اجلزائر خالل ال�سنتني الأخريتني لت�سجل 89 رتبة عام 2012 و 92 رتبة 
التي  الف�ساد  ق�سايا  و  اجلزائر،  يف  الأعمال  حميط  تعقيدات  اإىل  راجع  هذا  و   2013 عام 
1. و يف �سياق ذي �سلة،  العمومية و هذا ما يوؤكده املوؤ�رض رقم  تورطت فيها موؤ�س�ساتها 
ت�سنف اجلزائر يف املراتب الأخرية فيما يتعلق بنوعية املوؤ�س�سات وفعاليتها، وبخا�سة اأنها 
احتلت املرتبة 141 عام 2011 من جمموع 144 دولة، اأّدى ذلك اإىل �سيادة البريوقراطية 

الإدارية على م�ستوى اأغلب الهيئات و املوؤ�س�سات اجلزائرية. 
مقطع حمفزات الكفاءة ذات الوزن 35%: خالل الفرتة املدرو�سة كان ترتيب اجلزائر  -

�سعيفًا على العموم، و كما هو احلال يف كل املوؤ�رضات التي تندرج �سمن هذا املقطع، اإل اأن 
هناك حت�سنًا يف كل من �سنة 2009 و 2013 اأين احتلت اجلزائر املرتبة 93 و 133 على 
على  العتماد  حت�سن  مل  اجلزائر  باأن  ا�ستنتاج  ميكن  امل�سجلة  النتائج  ظل  يف  و  الرتتيب، 

الكفاءة يف ا�ستخدام عوامل الإنتاج املتاحة. 
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قدرة  - املوؤ�رض  يقي�ض هذا  5%: حيث  الوزن  ذات  التطوير  و  البتكار  مقطع عوامل 
املن�ساآت على ا�ستيعاب التقنيات احلديثة من خالل العتماد على البحث والتطوير. فاجلزائر 
�سهدت رتبًا متدنية خالل الفرتة )2008 - 2013( مع حت�سينات ملحوظة نوعا ما خالل 
�سنتي 2009 و 2010 و ما يلفت النظر اأن اجلزائر احتلت املرتبة الأخرية يف هذا املقطع 
يف عام 2011 و هذا ما يوؤكده املوؤ�رض رقم 11، مما ي�سري اأن اجلزائر مل تتو�سل بعد اإىل 
مرحلة متقدمة من التطور القت�سادي الذي يعتمد على الإبداع و البتكار بو�سفها حمركًا 

اأ�سا�سيًا للنمو.
و يف �سوء النتائج ال�سادرة عن املنتدى القت�سادي العاملي و ب�سورة عامة ميكن 
القول باأن اجلزائر تواجه نق�سًا وا�سحًا يف اأغلب موؤ�رضاتها التناف�سية مما يوؤدي باجلزائر 
اإىل بعدها عن القت�ساديات الأكرث تناف�سية عامليا، و �أن �أ�شباب تر�جع �جلز�ئر تعود يف 

 (Klaus Schwab, 2011, p 5) :ملقام �الأول �إىل�
Ú  نوعية املن�ساآت القاعدية و البنى الأ�سا�سية التي ل تزال تعاين من التاأخر و �سوء

الت�سيري، رغم الأغلفة املالية املر�سودة لتطوير �سبكات الطرق و النقل.
Ú  البنوك اأن  وبخا�سة  وامل�رضفية،  البنكية  املنظومة  يف  امل�سجل  الكبري  التاأخر 

اجلزائرية باتت ت�سنف �سمن املوؤ�س�سات امل�رضفية الأكرث تاأخرا يف املنطقة.
Ú .سعف يف القدرة البتكارية و الإبداعية التقنية و التكنولوجية�

�لتجارة �خلارجية �جلز�ئرية. 4
هذا  دولر  مليار   27.18 بـ  2012، فائ�سا جتاريا قدر  العام  حققت اجلزائر خالل 
و  الواردات  لتدفق  الن�سبي  ال�ستقرار  اإىل  يرجع  التجاري  الفائ�ض  يف  الطفيف  الرتفاع 
الفرتة  خالل  للجزائر  اخلارجية  التجارة  تطور  يو�سح  الآتي  للوطن.واجلدول  ال�سادرات 

. )2012 - 2008(
الجدول )3(

تطور التجارة الخارجية للجزائر في الفترة )2008 - 2012( 
 )USD( القيمة: مليون دوالر أمريكي

2008 2009 2010 2011 2012

79 298 45 194 57 053 73 489 73 981 ال�سادرات
39 479 39 294 40 472 47 247 46 801 الواردات
39 819 5 900 16 581 26 242 27 180 امليزان التجاري

المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مصلحة اإلحصاء بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية 
 (ALGEX)
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و بلغت ال�سادرات اجلزائرية خالل عام 2012 قيمة قدرها 73.98 مليار دولر اأي 
بزيادة قدرها 0.67%، اأما فيما يخ�ض الواردات فقد و�سلت اإىل 46.80 مليار دولر اأي 
بانخفا�ض  طفيف يقدر  بن�سبة 0.94%.كما عرفت واردات اجلزائر تراجعا  بحوايل %1 

مقارنة بعام 2011، وذلك من 47.24 مليار دولر اإىل 46.80 مليار دولر.
اأي�سا فائ�سا م�ستمرا با�ستثناء  اأما فيما يخ�ض امليزان التجاري اجلزائري فقد �سهد 
�سنة 2009 و الذي بلغ حينها 5.9 مليار دولر و �سبب انخفا�سه هو الأثر ال�سلبي لالأزمة 
العاملية التي جتلت يف النخفا�ض ال�سديد يف اأ�سعار املحروقات، و ذلك باملوازاة مع دخول 
الوطني  القت�ساد  تنمية  اأخرى  مرة  يوؤكد  ما  الركود، وهو  املتقدمة مرحلة  القت�ساديات 

لقطاع املحروقات.
هيكل �ل�شادر�ت و �لو�رد�ت �جلز�ئرية

بلغت   ،2012 ل�سنة  اخلارجية  التجارة  لرتقية  الوطنية  الوكالة  اإح�سائيات  ح�سب  
دولر  مليار   47.24 اإىل  و�سلت  اأين   ،2012 �سنة  دولر  مليار   46.80 الواردات  ن�سبة 
بعام2011، حيث عرفت تراجعًا طفيفًا قدر بـ 0.94%. وقد �سكلت املحروقات اجلزء الأكرب 
من ال�سادرات اجلزائرية بح�سة تقدر باأكرث من 97% من ال�سادرات، اأي بـ 71.79 مليار 
71.42 مليار دولر،  2011 حيث بلغت قيمة قدرها  2012 مقارنة مع عام  دولر عام 
اأي بزيادة قدرها 0.51%، و �سبب هذه الزيادة راجع اإىل ارتفاع اأ�سعار النفط يف الأ�سواق 

الدولية ح�سب امل�سدر نف�سه.
اأما فيما يخ�ض ال�سادرات غري النفطية )خارج املحروقات( ، فال تزال حمت�سمة، حيث 
2.96% من القيمة الإجمالية  لل�سادرات )2.18 مليار دولر( . وميكن ا�ستنتاج  تقدر بـ 
اأن هناك هيمنة قطاع املحروقات على ال�سادرات اجلزائرية رغم حماولة الدولة املتكررة 

لرتقية ال�سادرات خارج قطاع املحروقات.
اإن اأهم املنتوجات الرئي�سة غري النفطية التي يتم ت�سديرها تتمثل يف املواد الن�سف 
م�سنعة بــ 1.66 مليار دولر و امل�سجلة بذلك ارتفاعا قدره 10.96% خالل عام 2012، 
تليها ال�سلع الغذائية بقيمة 313 مليون دولر، اأي انخفا�ض يقدر بـ 11.83% ويف املقابل، 

عرفت الواردات تراجعا بن�سبة  0.94% عام 2012.
ومن اأهم املنتجات الأ�سا�سية امل�ستوردة من طرف اجلزائر جند يف املقام الأول معدات 
هذه  �سجلت  قد  و   2012 لعام  دولر  مليار   13.45 بقيمة  ذلك  و  ال�سناعية  التجهيزات 
املنتجات انخفا�سًا قدر بـ 16.18%  مقارنة بال�سنة املا�سية، و تليها ن�سف املنتجات 
التي قدرت قيمتها بـ 10.37 مليار دولر لعام 2012 كما �سجلت انخفا�سا مقارنة لعام 
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2.95% و اجلدول الآتي يو�سح ذلك بنوع من التف�سيل. 2011 و قدر هذا النخفا�ض بـ 
الجدول )4( 

هيكل الصادرات والواردات في الجزائر لعامي -2011 2012
 )USD( القيمة: مليون دوال أمريكي

�لو�رد�ت �ل�شادر�ت

�ل�شنةجمموعة �مل�شتخدمني
�لتطور %

�ل�شنة
�لتطور %

2011 2012 2011 2012

9 850 8 983 8,8 - 355 313 0,42 - املواد الغذائية
1 164 1 887 62,11 427 71 71 794 3,67 الطاقة و زيوت الت�سحيم
1 783 1 824 2,3 161 167 0,06 املواد اخلام
10 685 10 370 2,95 - 1 496 1 660 1,64 ن�سف املنتجات

387 329 14,99 -  - 1 0,01 معدات التجهيز الفالحية
16 050 13 453 16,18 - 35 30 0,05 - معدات التجهيز ال�سناعية
7 328 9 955 35,85 15 16 0,01 ال�سلع ال�ستهالكية
47 247 46 801 0,94 - 489 73 73 981 4,92 �ملجموع

التجارة  لترقية  الوطنية  بالوكالة  اإلحصاء  مصلحة  على  باالعتماد  الباحثة  إعداد  من  المصدر: 
 (ALGEX) الخارجية 

من خالل كل ما �سبق ميكن ا�ستنتاج اأن هيكل ال�سادرات اجلزائرية يقع حتت هيمنة 
قطاع املحروقات حيث متثل ن�سبة هذا القطاع ما يزيد عن 97 % من اإجمايل قيمة ال�سلع 
امل�سدرة خالل الفرتة املبحوثة، و ظلت ال�سادرات من املنتجات الأخرى بعيدة عن املاأمول 

و ل متثل اإل قيمة هام�سية من جمموع ال�سادرات.
و �سهدت ال�سادرات اجلزائرية خالل الفرتة )2008 - 2012( تزايدا ملحوظا حيث 
و  ال�ستقالل،  منذ  اجلزائر  حتققه  مل  ما  هو  و  دولر  مليار   73.98 يقارب  ما  اإىل  و�سل 
الأ�سواق  البرتول يف  اأ�سعار  اإليها  التي و�سلت  التاريخية  الأرقام  اإىل  ال�سبب يف ذلك  يعود 
اجلهة  يف  قابلها  البرتولية  الطفرة  هذه  نف�سها،  ال�سنة  من  الأول  ال�سد�ض  خالل  العاملية 
الأخرى انخفا�ض يف الواردات اجلزائرية قدر بـــــ 0.94% خالل الفرتة نف�سها، و هذا نتيجة 
برنامج الإنعا�ض القت�سادي الذي بداأت اجلزائر تطبيقه بداية الألفية الثالثة و الذي كان 
يحتاج اأمواًل �سخمة وبخا�سة فيما يتعلق بال�سلع التجهيزية من اأجل تطوير البنية التحتية 
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اجلزائرية، وحتقيق التنمية املرجوة من قبل ال�سلطات.

ثالثا - الذكاء االقتصادي كنظام حتمي لدعم تنافسية اجلزائر: 

يعد مو�سوع الذكاء القت�سادي من املو�سوعات احلديثة بل الأكرث حداثة يف جمال 
املال و الأعمال و القت�ساد و تكنولوجيا املعلومات التي لزالت الكتابات فيه ترتاوح بني 
الندرة و املحدودية، ويعّد م�سطلحه م�سدر نقا�ض و بحث منذ زمن بعيد بناًء على درا�سات 
مكثفة و نقا�سات حادة، و من خالل الطالع على بع�ض املراجع التي تطرقت اإىل مو�سوعه 
جند جملة من التعاريف التي حتمل نوعًا من الختالف يف حتديدها لتعريفه، وق�سد فهم 

الذكاء القت�سادي �شنورد �أهم �لتعاريف �ملقدمة له فيما ياأتي: 
-  Henry طرف  من   1994 �سنة  كان  القت�سادي  للذكاء  عملي  تعريف  اأول 

Martre، حيث مت تعريفه على اأنه: »جمموعة الأعمال املن�سقة واملرتبطة بالبحث، املعاجلة، 
وتوزيع ون�رض املعلومات املفيدة لالأعوان القت�ساديني، مع الإ�سارة اإىل اأن هذه الإجراءات 
الإرث  للحفاظ على  الالزمة  توفر كل �سمانات احلماية  قانونية، مع  تتم بطريقة �رضعية 

 (Martre, 1994, p 11).»الالمادي للموؤ�س�سة، يف ظل اأح�سن �رضوط اجلودة والتكلفة
الذكاء  -  2000 (IHEDN) يف عام  الوطني  للدفاع  العليا  الدرا�سات  عّرف معهد 

للموؤ�س�سة، لتح�سني قدرتها  الإ�سرتاتيجية  الإدارة  باأنه: »منهج منّظم خلدمة  القت�سادي 
التناف�سية من خالل جمع، معاجلة املعلومات ون�رض املعارف املفيدة للتحكم يف بيئتها 
اأدوات  با�ستخدام  القرارات  لدعم  م�ساعدة  عملية  كذلك  هو  و   : التهديدات(  و  )الفر�ض 
اخلارجية«. و  الداخلية  ال�سبكات  حركية  على  الرتكيز  و  املوظفني  تعبئة  و  خا�سة، 

 (Bournois et Romani, 2000, p62)

-  :2001 عام   (AFDIE) القت�سادي  الذكاء  لتطوير  الفرن�سية  اجلمعية  وعّرفت 
اإنتاج  املعرفة،  لإدارة  نظام  �سمن  املنظمة  الو�سائل  جميع  هو  القت�سادي  »الذكاء 
املعلومات املفيدة لتخاذ القرار من منظور الأداء و خلق قيمة جلميع اأ�سحاب امل�سلحة«.

 (Merland et autres, 2005, p 06)

من خالل ما تطرقنا له من تعاريف ملختلف الكًتاب، ويف �سوء املعطيات الواردة 
املعلومات  اإثراء  و  ن�رض  و  التحليل  و  البحث  عملية  هو  القت�سادي  الذكاء  باأن  ن�سنتج 
القائمة على نظام املعلومات باملوؤ�س�سة، و هذه الأخرية تلعب حلقة و�سل بني املوؤ�س�سة 
و املحيط الذي تتواجد فيه، فاملوؤ�س�سات ت�ستجيب لأدنى تغيريات يف البيئة مع املحافظة 
التناف�سية،  قدرتها  على  للحفاظ  ا�سرتاتيجيات  و�سع  ميكن  عليه  و  املعلومات،  على 

ا�ستمراريتها. و�سمان 
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�لذكاء �القت�شادي ك�شيا�شة عامة يف خدمة �لبلد. 1
ورفع  للتفوق،  احلديثة  والأدوات  اجلديدة،  الإبداعات  اأحد  القت�سادي  الذكاء  يعد 
القدرات التناف�سية للموؤ�س�سة و القت�ساد ككل، فهو مفهوم جديد يقوم على مقاربة ديناميكية 
و  و حمايتها  املعلومات،  باإدارة  املتعلقة  الأن�سطة  ت�سمل جميع  القانون،  جماعية حترتم 
تقا�سمها و ا�ستغاللها يف اتخاذ القرارات الإ�سرتاتيجية، دعما لتناف�سية املوؤ�س�سة، و لنفوذ 
القت�سادية  القرارات  دعم  اإىل  تهدف  عامة  �سيا�سة  اإىل  يرقى  حيث  احلكومات،  و  الدول 
�لعنا�رش  �لعامة ت�شمل  �ل�شيا�شة  هذه  الوطنية بف�سل التحكم اجلماعي يف املعلومات، 

�لتالية: )3(
التطوير و ت�سمح مب�سايرة  البحث و  التناف�سية: و تعتمد على عمليات  1 �سيا�سة   - 1
امل�سايرة عن  تتم هذه  العامل.و  الأ�سواق يف  الفر�ض، واحل�سول على  املوؤ�س�سات يف تعقب 
طريق التعرف امل�سرتك على الرهانات الإ�سرتاتيجية و جتميع اخلربات و املعلومات العامة 

و اخلا�سة.
املنا�سبة  البيئة  على توفري  ال�سيا�سة  هذه  تقوم  القت�سادي:  الأمن  �سيا�سة   1  -  2
وتقلي�ض  والرفاهية،  التقدم  �سبل  وتي�سري  العمل،  فر�ض  وتو�سيع  والتنمية،  لال�ستثمار 
القت�سادية  القدرة  وتعزيز  التناف�سية،  وتعظيم  القت�سادي،  التهديد  ومنع  النك�ساف، 
للطاقات  الأ�سا�سية  العنا�رض  حماية  اأي  لالأمة  الأ�سا�سية  امل�سالح  الخ...من  و  للمجتمع، 

القت�سادية و العلمية للوطن.
القرار، من خالل  للتاأثري على  ال�سغط  التاأثري: وترتكز على ممار�سة  �سيا�سة   1  -  3
�سلبية يف بع�ض  لو كانت حتمل دللت  و  الرئي�سة،  امل�سكالت  تقدمي حتاليل مفتوحة عن 
تدير  التي  املعايري  و  للنظم  باإعدادها  املعروفة  الهياآت  م�ستوى  على  وبخا�سة  الأحيان، 

. (LOBBYING) احلياة القت�سادية من خالل العمل ال�سغطي
�لذكاء �القت�شادي كنظام متعدد �مل�شتويات. 2

املعرفة،  على  القائم  القت�ساد  ظل  يف  ن�ساأ  جديدا  مفهوما  القت�سادي  الذكاء  ميثل 
ي�سمل كافة العمليات املرتبطة باإدارة املعلومات و املعارف، اأيا كان جمالها، و ال�ستفادة 
ومناف�سيها.فهو  املوؤ�س�سة  بني  املحموم  التناف�سي  ال�رضاع  يف  اإ�سرتاتيجية  كاأ�سلحة  منها 
يطبق على امل�ستوى الكلي للدولة اأو على امل�ستوى اجلزئي، و فيما ياأتي �شيتم �لتطرق �إىل 

 (Chell, 2003, p04) :هذين �مل�شتويني
املوؤ�س�سة  اإطار  تتجاوز  عملية  القت�سادي  الذكاء  اجلزئي:  امل�ستوى  على   1  -  1
لتطبيق  الطبيعي  املجال  متثل  املوؤ�س�سة  اإن  اإذ  الدويل،  اأو  الوطني  املحلي،  البعد  ليغطي 
التهديدات  اقت�ساديا يعمل على حتديد  الذكاء القت�سادي، لأنه قبل كل �سيء يعد منهجا 
القرار فيها،  الإ�سرتاتيجية واملفيدة ملتخذي  التي تواجهها، عرب توريد املعلومة  والفر�ض 
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املعلوماتي،  الإرث  واملتعلقة بحماية  دفاعية  اإحداهما  املعلومة،  لت�سيري  وفقا ملقاربتني 
والثانية هجومية تهدف اإىل دعم املركز التناف�سي.)ميقاويب، 2009، �ض 153( 

الذكاء القت�سادي يف ال�سيا�سة العامة  ا�ستعمال  ي�سمح  الكلي:  امل�ستوى  1 على   - 2
على  والتطوير.واحلث  البحث  ميدان  يف  التناف�ض  وخلق  امل�ستقبل  يف  العمل  �سوق  بتطوير 
التكنولوجية  اليقظة  يكون من خالل ممار�سة  القت�سادي  الذكاء  على  بالعتماد  النباهة 
ومراقبة وحرا�سة املناف�ض بتح�سي�ض اإطارات ال�رضكات باحلذر من ت�رضب املعلومات اخلطرية 
واملهمة و�رضقتها، لأن العوملة ل تعني نهاية ال�رضاعات القت�سادية بني الدول، بل هي 
الطاقة،  فيها كم�سادر  والتحكم  الطبيعية  املوارد  للح�سول على  م�ستمر وحاد  ت�سابق  يف 
وللو�سول اإىل الأ�سواق الإ�سرتاتيجية، ومراقبتها، والتحكم يف التكنولوجيات املتطورة، و�سّد 

الطريق يف وجه املناف�سني اجلدد يف كل القطاعات.)ديلمي، 2008، �ض 18( 
من  القت�سادي،  للذكاء  وطنية  منظومة  لإر�ساء  العمومية  ال�سلطات  ت�سطلع  لهذا 
خالل و�سع ال�سرتاجتيات الكفيلة باخرتاق الأ�سواق اخلارجية بجميع الو�سائل امل�رضوعة 
التن�سيق  خالل  من  وذلك  ثقافية،  اأو  اإعالمية  اأو  �سيا�سية  اأو  كانت  اقت�سادية  واملمكنة، 
املوؤ�س�سات  فروع  بني  التوا�سل  �سمان  مع  للقرار،  العليا  املراكز  بني  املعلومات  وتبادل 
الكربى ومراكز البحث العلمي واخلرباء وغرف التجارة وال�سناعة.ومن خالل ال�سكل املوايل 

�سيتم اإبراز اأهم م�ستويات الذكاء القت�سادي كالآتي: 
الشكل )1( 

مستوي�ات الذك�اء االقتص��ادي

 Source : François Jakobiak, L’intelligence économique en pratique 
 avec l’apport d’interne et des NTIC : comment bâtir son propre système
 d’intelligence économique, édition d’organisation, 2ème édition, paris,
2001, p13.

ا�سرتاتيجية تاأثري الدول     5

املجمعات الكربى ال�رضكات املتعددة 
اجلن�سيات     4

ا�سرتاتيجية متخذة بني مراكز القرار     3
متعددة املهن )فروع الن�ساط(     2

املوؤ�س�سة     1

امل�ستوى الدويل

امل�ستوى العاملي

امل�ستوى الوطني

امل�ستوى املتو�سط

امل�ستوى القاعدي

تفاعل بني كل الأعوان 
على كل امل�ستويات



330

د. نسرين مغمولي
إشكالية تنافسية اجلزائر في ضوء حتديات بيئة األعمال الراهنة: حتمية نظام الذكاء 
االقتصادي )دراسة تطبيقية على عينة من املؤسسات االقتصادية الريادية في اجلزائر(

اإن تطبيق الذكاء القت�سادي على م�ستوى الدولة ل يعني بال�رضورة تطبيق اإجراءات 
يتعلق  فيما  وبخا�سة  الدولية  الأ�سواق  ملعرفة  دعمًا  اعتباره  فيمكن  لالقت�ساد  حمائية 
بانتقال املعلومات و توفري املعلومة القت�سادية.و فيما يتعلق بتطبيق الذكاء القت�سادي 
على م�ستوى املوؤ�س�سات فهو قابل للتطبيق نظريا يف كل املوؤ�س�سات و لكن لي�ض كذلك على 
امل�ستوى العملي، فالذكاء القت�سادي يكون اأكرث تطورا على م�ستوى املوؤ�س�سات التي تطبق 

 (Larivet, 2002, p 404) :ال�سرتاتيجيات الآتية
Ú  اإن الوطنية:  ال�سوق  اأو مواجهة مناف�سني دوليني يف  الدويل  امل�ستوى  العمل على 

هذه الظاهرة ميكن تف�سريها من خالل تعقيدات البيئة الدولية و التي تتطلب تطبيق مفهوم 
اليقظة و حماية املعلومات من املناف�سني.

Ú  يف تكون  الإ�سرتاتيجية  هذه  على  تعتمد  التي  املوؤ�س�سات  اإن  التميز:  اإ�سرتاتيجية 
الك�سف عن  بهدف  امل�ستهلكني  تتبع  لها مثال عملية  ي�سهل  ذلك  اليقظة  تطبيق  اإىل  حاجة 

حالت التميز املمكنة، وتقدير مدى مالءمتها.
Ú  التي يجب لل�سوق  اإ�سرتاتيجية الرتكيز، معرفة دقيقة  اإ�سرتاتيجية الرتكيز: تتطلب 

اأن تخ�سع للتجزئة.فنظام املعلومات اأ�سا�ض لنتهاج اإ�سرتاتيجية الرتكيز و ب�سورة خا�سة 
اليقظة الت�سويقية و التجارية.

Ú  اإ�سرتاتيجية التنويع: التنويع يعني ممار�سة اأن�سطة جديدة مع البتعاد عن القاعدة
الأ�سا�سية لالإنتاج اأو القاعدة التجارية يرتتب عن هذا تغيري املهنة حيث اأن املوؤ�س�سة تكون 
مطالبة با�ستخدام تكنولوجيات جديدة، اأو مواد اأولية، اأو قنوات توزيع، اأو اأنها تتوجه اإىل 
زبائن جدد، معنى هذا اأن املوؤ�س�سة �ستواجه بيئة جديدة و هذا يتطلب زيادة عن احلاجة اإىل 
اإ�سرتاتيجية التاأثري  اإدارة املعلومات.وتلجاأ املوؤ�س�سة اإىل العتماد على  املعلومات خماطر 

لتتمكن من الولوج يف هذا القطاع.
فتطبيق الذكاء القت�سادي غري خم�س�ض بنوع معني من املوؤ�س�سات لكنه يكون مطبقًا 
بو�سوح عندما تتبع املوؤ�س�سة بع�ض اأنواع ال�سرتاتيجيات، فكلما كانت الإ�سرتاتيجية تتعلق 
اإىل تطبيق مفهوم  اأو جديدة تكون بحاجة ما�سة  بو�سع املوؤ�س�سة مع بيئة �سديدة التعقيد 

الذكاء القت�سادي، و عليه ل توجد يف النهاية موؤ�س�سات كبرية غري معنية بتطبيقه.
�لذكاء �القت�شادي يف خدمة �ملوؤ�ش�شات �لذكية. 3

القرارات،  جودة  حت�سني  اإىل  احلاجة  ب�سبب  كان  القت�سادي  الذكاء  حقل  ظهور  اإن 
ودعم مهمات عمال املعرفة، وتعزيز القدرات التناف�سية يف ميدان البتكار والإبداع الإداري 

التنظيمي والتكنولوجي.
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وظائف �لذكاء �القت�شادي  1  - 1
اإن الذكاء القت�سادي مكون من جمموعة ن�ساطات اليقظة و الإنذار املبكر، الدرا�سة و 
التلخي�ض، التاأثري و التاأثري امل�ساد، و يعد كنظام لر�سد و مراقبة بيئة املوؤ�س�سة لكت�ساف 
الفر�ض و التهديدات، كما اأنه مبني على البحث، التجميع املن�سق، املنظم و امل�ستمر للمعلومات 
...( من  اقت�سادية،  و  اجتماعية، جتارية، نظامية، مالية  تقنية،  )علمية،  اأنواعها  مبختلف 
القيمة  ذات  والتكتيكية  الإ�سرتاتيجية  املعلومات  اإنتاج  الأ�سا�ض  غر�سه  خمتلفة،  م�سادر 
امل�سافة العالية لت�سمح يف النهاية بخلق و احلفاظ على املزايا التناف�سية للموؤ�س�سة، وبذلك 
تعد املعلومات جوهر نظام املعلومات وع�سبها.وميكن اإيجاز وظائف الذكاء القت�سادي 

يف العنا�رض التالية: 
Ú  مال راأ�ض  ي�سكالن  واخلربة  املعرفة  من  كل  اإن  اخلربة:  و  املعرفة  توليد  وظيفة 

املوؤ�س�سة، اإذ اأنها تتغذى منهما من خالل اجلمع، ال�ستعمال والتقييم، اأما اخلربة فت�سري اإىل 
املعرفة الوا�سعة ب�سيء حمدد مت اكت�سابها من خالل التعليم، التدريب واملمار�سة العملية.
)معايل، 2002، �ض 162( اإذن فاملعرفة واخلربة متثالن العنا�رض املهمة لقدرة املوؤ�س�سة 

على اإجناز اأي �سيء، مبعنى اأو�سع ما ي�سمى باجلدارة والأهلية.
يف  والدراية  املعرفة  يف  والتحكم  البحث  يف  تتمثل  القت�سادي  للذكاء  وظيفة  اأول 
 (Levet, 2001, p 60) :املوؤ�س�سة املعنية، وتتطلب هذه �لوظيفة �الإملام بالعنا�رش �الآتية

حتديد املعرفة وحمايتها )املكت�سبات( ؛  -
يقظة اإجمالية بالن�سبة للموجودين؛  -
الغتناء باملعرفة ي�سمح بالتطور الداخلي والك�سب اخلارجي. -

يف هذا ال�سدد، اإن اأ�س�ض هذه الوظيفة التي يوؤديها الذكاء القت�سادي ت�ستلزم البطء 
مع التحكم يف املعرفة والدراية، وكذلك تو�سح اأن الذاكرة التنظيمية للموؤ�س�سة تكون ورقة 

رابحة ذات ميزة تناف�سية ممكنة.
Ú  عملية القت�سادي  الذكاء  اإن  التهديدات:  و  الفر�ض  املخاطر،  عن  الك�سف  وظيفة 

اإعالمية ت�سمح بتوقع الفر�ض، وتقليل املخاطر و التهديدات التي تتعر�ض لها يف حالة عدم 
اليقني.اإذ يقوم بجمع البيانات و املعلومات عن البيئة اخلارجية و الداخلية ب�سكل م�ستمر 
حيث من خالله ت�ستطيع املوؤ�س�سة اأن حتدد فر�سها و التهديدات املحيطة بها، و التي تتولد 
من التغريات احلا�سلة يف عوامل تلك البيئة التي تعي�ض يف كنفها املوؤ�س�سات املعنية، لهذا 
اأن حتدد  و  ال�سعي لغتنامها قبل فقدانها،  و  الفر�ض  بالبحث عن  تقوم  اأن  يتوجب عليها 
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اأن تتخذ و�سائل الوقاية  التهديدات التي ميكن اأن تعرقل و�سولها اإىل الأهداف املرجوة و 
جتاه التهديدات.

Ú  للذكاء الناب�ض  القلب  الوظيفة  تعّد هذه  الأن�سطة:  و  الأعوان  التن�سيق بني  وظيفة 
القت�سادي ب�سفتها ت�سمح بالتن�سيق بني خمتلف الإجراءات التي قامت بها اجلهات الفاعلة 
الفردية من خالل مقاربة جماعية و مت�سافرة.و وفقا لـ Levet، النهج اجلماعي ميكن اأن 

يت�سم مبعنيني متكاملني كالآتي: 
اأو التكنولوجي يحدث ن�رض  الأوىل تتعلق بتوزيع املعرفة: داخل املجتمع العلمي و/ 
وتوزيع املعرفة.و الثانية تتعلق بقدرة اجلهات الفاعلة على بناء معرفة ومهارات جديدة، 
تن�سيق ال�سرتاتيجيات، حيث اإن دمج النهج الأول يتطلب بطبيعة احلال تنفيذ النهج الثاين.

�لذكاء �القت�شادي كنمط لتح�شني �أد�ء �ملوؤ�ش�شة  1  - 2
يعك�ض الأداء قدرة املوؤ�س�سة على حتقيق اأهدافها ول�سيما طويلة الأمد منها التي تتمثل 
بالكفاءة  والب�رضية  املادية  املوارد  با�ستخدام  والتكيف  والنمو  والبقاء  الربح  اأهداف  يف 

والفاعلية العاليتني، ويف ظل الظروف البيئية املتغرية.
مقرونًا  ذلك  يكون  اأن  ب�رضط  العالية  الإنتاجية  حتقيق  يف  املوؤ�س�سة  مراآة  فالأداء 
بر�سى الزبائن، وال�ستئثار بح�سة �سوقية جيدة ت�ستطيع توفري عائد مايل منا�سب، والقيام 

بامل�سوؤوليات الأخالقية والجتماعية جتاه البيئة التي تعمل فيها وجتاه املجتمع.
مادامت منظمات الأعمال تعمل يف بيئة غري م�ستقرة تت�سف بالتقلب وعدم ال�ستقرار 
تتجه حاليًا نحو  اأغلبها  اأن  والت�سالت ف�ساًل على  املعلومات  تقنية  ول�سيما يف جمال 
القت�ساد املعريف، فاإن كل ذلك ي�ستوجب وقوف املوؤ�س�سة على م�ستوى اأدائها للك�سف عن 

اإمكاناتها وقدراتها وقيمتها التناف�سية وموقعها يف ال�سوق.
اإن ناجت الأداء يعد معلومات راجعة لتخاذ القرارات واإجراء التعديالت التي ميكن اأن 

تقود مرة اأخرى اإىل الزيادة يف فاعلية الأداء ويف التفوق و الريادة.
كما اأن نتائج الأداء ت�ساعد يف الك�سف عن مدى مالءمة اخلطط والأهداف وال�سيا�سات 
الوظائف،  خمتلف  بني  التن�سيق  م�ستوى  عن  الك�سف  وكذلك  املوارد،  من  للمتاح  والربامج 
الن�ساطات والعمليات، وعلى مدى قدرة املوارد الب�رضية على القيام باملهمات املنوطة بها 

على النحو الالزم.
فيتمثل  جيد  �أد�ء  م�شتوى  �إىل  �لو�شول  يف  �القت�شادي  �لذكاء  دور  �أما 
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�الآتية:  بالنقاط 
Ú  اإن توليد املعرفة اجلديدة واملفيدة وخزنها وتوزيعها وتطبيقها ت�سهل العمل داخل

ا�ستثمارها،  على  والت�سجيع  املعرفة  التقاط  يف  متخ�س�ض  فريق  وجود  اأن  كما  املنظمة، 
لإحداث  العمليات  تلك  تقود  فعالة  قيادة  ووجود  وتفاعلهم،  العاملني  م�ساركة  عن  ف�سالً 

التنا�سق والتناغم فيما بينها؛ وهذ� يوؤدي �إىل: 
تقليل التكاليف الإجمالية للعمل عن طريق تقليل تكاليف الهدر والإنتاج املعيب،  -

ومردودات املبيعات، وتكاليف �سوء التعامل مع التقنيات وو�سائل العمل.
اإنتاج منتجات متقنة، واأخرى مبتكرة  - العوائد املالية للمنظمة عن طريق   زيادة 

و�رضيعة البيع.
Ú  تطبيق واإن  للمدخالت،  الكفء  ال�ستخدام  على  يدل  العالية  الإنتاجية  حتقيق  اإن 

الذكاء القت�سادي يف جمالت الأداء املختلفة يوؤدي اإىل ابتكار طرق اأكرث فاعلية.
Ú  ،جديدة باأ�سياء  والإتيان  والبتكار،  الإبداع  حتقيق  اإىل  القت�سادي  الذكاء  يقود 

وزيادة الوعي الثقايف لدى العاملني من خالل التدريب والتعلم واحلوار.
على  القت�سادي  الذكاء  نظام  تطبيق  على  عاملية  درا�سة  اأجريت  ال�سدد  هذا  يف 
القت�سادي:  للذكاء  التالية  املنافع  ا�ستخال�ض  مت  خاللها  ومن  الكربى،  ال�رضكات 

 (Sewdass, 2009, p 32)

حت�سنت نوعية وجودة املعلومات امل�ستلمة. -
تعجيل اتخاذ القرارات. -
حت�سن ب�سكل منظم، جمع املعلومات وحتليلها وكذلك ن�رضها. -
تعزز التاأثري وزاد الوعي. -
حت�سني عملية حتديد الفر�ض والتهديدات. -
توفري الوقت والتكلفة. -

دور �لذكاء �القت�شادي يف تدعيم تناف�شية �ملوؤ�ش�شة �القت�شادية. 4
ي�سهم الذكاء القت�سادي يف حت�سني تناف�سية املوؤ�س�سة القت�سادية من خالل التاأثري 
و  الإنتاجية  ال�سوقية،  احل�سة  الربحية،  تتمثل يف  التي  و  التناف�سية  القدرة  موؤ�رضات  على 
�ساعات  الفاقد من  و يحول  اخلطاأ  اإىل تخفي�ض  يوؤدي  اجلودة  اإن حت�سني  التكاليف، حيث 
العمل بالن�سبة للعمال و بالن�سبة لالآلت اإىل ت�سنيع ال�سلع و تقدمي اخلدمات ب�سكل اأح�سن، 
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مما يوؤدي اإىل تخفي�ض التكاليف و بالتايل زيادة الإنتاجية و الذي يعك�ض على تخفي�ض 
الأ�سعار، و يعمل على حت�سني احل�سة ال�سوقية للموؤ�س�سة و كذلك الربحية و بالتايل حت�سني 
تناف�سية املوؤ�س�سة، و يكن تو�شيح م�شاهمة و دور �لذكاء �القت�شادي يف تدعيم تناف�شية 

�ملوؤ�ش�شة �القت�شادية من خالل �لعنا�رش �لتالية: )�سيد احمد، 2001، �ض 124( 
1 - 1 امل�ساهمة يف حت�سني الإنتاجية: اإن تاأثري نظام الذكاء القت�سادي على اإنتاجية 
املوؤ�س�سة القت�سادية يظهر من خالل التغريات امل�ستمرة يف طريقة اأداء املوؤ�س�سة يف اإنتاج 
واملناف�سني  والعمالء  واملوردين  املوؤ�س�سة  بني  العالقات  اأي�سا  ي�سمل  التاأثري  هذا  معني، 
باعتبارهم عوامل موؤثرة يف الإنتاجية، وهذا ما ي�سمح للموؤ�س�سة بالتعرف اأكرث على نتيجة 
ا�ستعمال نظام الذكاء القت�سادي يف حت�سني الإنتاجية من خالل تاأثريه على جمموعة من 

العوامل الفرعية لالإنتاجية.
القدرة  حمددات  اإحدى  التكلفة  تعد  التكاليف:  تخفي�ض  يف  امل�ساهمة   1  -  2
التناف�سية، كما اأنها تلعب دورا مهمًا ك�سالح تناف�سي فال ميكن حتديد اأ�سعار تناف�سية دون 
�سبط م�ستمر للتكاليف، حتى اإن كثرياً من املوؤ�س�سات املتمّيزة تناف�سيا ت�ستهدف اأن تكون 
الرائدة يف خف�ض عنا�رض التكلفة بني مناف�سيها يف الن�ساط نف�سه، فتحليل عنا�رض التكلفة 
بهدف تر�سيدها ي�سهم يف حت�سني الكفاءة، وحتديد اأ�سعار تناف�سية، و تقوم املراقبة الفاعلة 
على ا�ستخدام معايري معينة كاأدوات تخطيطية باعتبارها اأهدافا، وكذلك باعتبارها اأدوات 
رقابية ت�ستخدم يف القيا�ض و التقييم، و هنا يكمن دور نظام الذكاء القت�سادي الذي يتوىل 
الرقابة على التكاليف و الإنتاجية اإذ يعمل على حتديد النحرافات بالإ�سافة اإىل اكت�ساف 
اأهمية  اإىل  املجال  هذا  يف  م�سافة.ون�سري  قيمة  ين�سئ  مما  التكاليف  هذه  تخفي�ض  فر�ض 
و  املوردين  عن  للبيانات  التكاليف من خالل جمعه  القت�سادي يف خف�ض  الذكاء  نظام 
حتليلها للو�سول اإىل املعلومات الكفيلة باختيار اأح�سنهم، بالإ�سافة اإىل ما ي�سهم به هذا 
النظام يف قيا�ض اأداء هذه التكاليف مما ي�سهم بدوره يف تر�سيدها اأو تخفي�سها، و بالتايل 

تكون املوؤ�س�سة قد حققت قيمة م�سافة ت�سمن بها مواجهة املناف�سة و ال�ستمرار و البقاء.
اجلودة عندما ينجح املنتج يف ت�سميم  تتحقق  اجلودة:  ترقية  امل�ساهمة يف   1  -  3
و تنفيذ و تقدمي منتج ي�سبع حاجات العمالء ورغباتهم واإر�سائهم، و تعد اجلودة بال �سك 
�سالحا تناف�سيا فاعال فهي متكن من ك�سب ولء العمالء و حتويلهم من املنتجات املناف�سة 
عام  ب�سكل  املنتجات  لقبول  جوهريا  �رضطا  متثل  اجلودة  اأن  كما  املوؤ�س�سة،  منتجات  اإىل 
�سواء اأكان يف ال�سوق املحلية اأم اخلارجية، و ي�ستلزم حتقيق اجلودة ت�سميم نظام للذكاء 
القت�سادي يف اإطار نظام معلومات املوؤ�س�سة يعمل على توفري املعلومات املتعلقة بحاجات 



335

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والثالثون (1) - حزيران 

العمالء ورغباتهم ودرجة ر�ساهم عن املنتجات، ويقي�ض جودة هذه املنتجات من خالل 
يف  ي�سهم  مما  املوؤ�س�سة  منتجات  جودة  على  اإيجابيا  تاأثريا  يوؤثر  بالتايل  و  معايري،  عدة 

ترقية قدراتها التناف�سية.
1 امل�ساهمة يف التمّيز عن املناف�سني: ي�سهم نظام الذكاء القت�سادي يف متّيز   - 4
املوؤ�س�سة عن مناف�سيها من خالل التفوق يف جمال معني بامليزة التناف�سية والتي تتمثل 
يف ذلك الختالف والتمّيز الذي حتوزه املوؤ�س�سة عن مناف�سيها، و الذي يقودها اإىل احل�سول 
اأكرب و  �سوقية  تناف�سية و احل�سول على ح�سة  اأ�سعار  على هوام�ض ربح مرتفعة و تطبيق 
التكنولوجيا، املنتج  اأهمها  للتمّيز من  البقاء.وهناك عدة جمالت  و  النمو  بالتايل حتقيق 

خ�سائ�ض العاملني، قنوات التوزيع واخلدمات املقدمة للعميل.

اإلطار التطبيقي للدراسة
مل تكن نهاية اجلانب النظري اإّل بداية للجانب التطبيقي و الذي خ�س�ض ملعاجلة اأثر 
تطبيق معايري نظام الذكاء القت�سادي على تناف�سية موؤ�س�سات اجلزائر الرائدة و العاملة يف 
قطاع الت�سدير، هذا ما جعل حتقيق هذا الهدف يرتبط بتكوين ال�ستبانة الالزم للح�سول على 
البيانات الأولية لهذه الدرا�سة، و الذي مت حتويلها اإىل معلومات عرب الربنامج الإح�سائي 
SPSS 20.0 عن طريق ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�سائية التالية: معامل الرتباط �سبريمان، 
معامل الثبات األفا كرونباج، اختبار للعينة الواحدة One simple T test، معامل الرتباط 

.T- Test بري�سون، اختبار

أوال: منهجية و أسلوب الدراسة

لقد تّبنت الدرا�سة اأ�سلوب البحث الو�سفي واأ�سلوب البحث امليداين التحليلي و�سمّمت 
الباحثة ا�ستبانة متخ�س�سة بغر�ض احل�سول على البيانات الأولية املتعلقة مب�سكلة الدرا�سة، 
كما متت مقابالت مع بع�ض مديري املوؤ�س�سات املبحوثة، وقد مت ا�ستخدام القيا�ض الرتتيبي 
اإىل �سلم ليكرت اخلما�سي لقيا�ض مدى  (Ordinal scale) ذي اخلم�ض نقاط وذلك باللجوء 

التوافق و التي تقع بني غري موافق متاما )1( و موافق متاما )5( .

جمتمع الدرا�سة: ا�ستهدفت الباحثة املوؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�سدير . 1
و يعود ذلك اإىل الرغبة يف درا�سة املوؤ�س�سات القت�سادية النا�سطة يف بيئة تناف�سية، و بناًء 
على دليل املوؤ�س�سات القت�سادية اجلزائرية للوكالة الوطنية لرتقية التجارة اخلارجية، مت 
اإح�ساء 504 موؤ�س�سة م�سدرة لعام 2013 منها 50 موؤ�س�سة م�سدرة رائدة، هذه الأخرية 

متثل املجتمع الأ�سلي لدرا�ستنا.
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العينات . 2 اأ�سلوب  انتهاج  الباحثة  على  الدرا�سة  طبيعة  تفر�ض  الدرا�سة:  عينة 
العينة املي�رضة  الأن�سب لال�ستخدام يف هذه احلالة متمثلة يف  العينة  غري الحتمالية، و 
(Convenience Sample) . و تقت�سي املعاينة وفق هذا الأ�سلوب اختيار مفردات العينة 

على اأ�سا�ض �سهولة وو�سول الباحث اإليها و جمع البيانات منها.وقد بلغ حجم عينة الدرا�سة 
بــ 20 موؤ�س�سة من جمتمع اإح�سائي قدر بــ 50 موؤ�س�سة اأي بن�سبة متثيل تقدر بــ %40، 
اأن  و هي ن�سبة معتربة تزيد من اجلودة الإح�سائية املطلوبة لنتائج ال�ستق�ساء.مع العلم 
الأق�سام و عدد من ذوي  الإدارات و روؤ�ساء  العاّمني و مديري  ا�ستق�ست املديرين  الدرا�سة 
الخت�سا�ض يف املوؤ�س�سات حمل الدرا�سة.و اجلدول املوايل يو�سح اأهم املوؤ�س�سات الرائدة 

باجلزائر يف قطاع الت�سدير.

الجدول )5( 
مؤسسات محل الدراسة )المؤسسات الرائدة بالجزائر في قطاع التصدير( 

�لن�شاط �القت�شادي�ملوؤ�ش�شة �مل�شدرة�لرتبة�لن�شاط �القت�شادي�ملوؤ�ش�شة �مل�شدرة�لرتبة

1SONATRACH11ال�سناعة النفطية
 KAPACHIM

ALGERIEاملواد الهيدروكربونية

2
FERTIAL الأ�سمدة الفو�سفاتية و

12المونياك
 CUIRS PLEINS

FLEURSسناعة تقليدية�

3CEVITAL13منتجات غذائية
 KNAUF

 PLATRES
FLEURUS

مواد البناء

4SOMIPHOS14منتجات فو�سفاتية
 SEMOULERIE

 INDUSTRIELLE
DE LA MITIDJA

منتجات غذائية

5
 ARCELOR

MITTAL15احلديد و ال�سلب
 HELISON
PRODUCT

منتجات غازية 
الهيليوم

6ALZINC16�سناعة الزنكSOPIمنتجات غذائية

7HELIOS
منتجات غازية 

17الهيليوم 
 TANNERIE

MITIDJAسناعة تقليدية�

8MFG18�سناعة الزجاج
 EL AHLIA
 IMPORT
EXPORT

منتجات غذائية

9FRUITAL19منتجات غذائيةSMCPسناعة تقليدية�
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�لن�شاط �القت�شادي�ملوؤ�ش�شة �مل�شدرة�لرتبة�لن�شاط �القت�شادي�ملوؤ�ش�شة �مل�شدرة�لرتبة

10MICHELIN
�سناعة الإطارات 

20املطاطية
 BOUKELLAL
 MOHAMED

TAHAR
منتجات غذائية )متور( 

اأداة الدرا�سة امليدانية: لقد �ساعد املنهج الو�سفي التحليلي الذي ا�ستخدم يف اجلانب . 3
النظري على حتديد متغريات الدرا�سة التطبيقية، مما اأ�سهم يف تطوير قائمة ال�ستبانة وفيما 

يلي تو�شيح الأهم حماوره: 
Ú  املوؤهل )العمر،  الدرا�سة  لعينة  الدميغرافية  البيانات  على  يحتوي  الأول:  املحور 

العلمي، التخ�س�ض العلمي، املن�سب الوظيفي، �سنوات اخلربة( .
Ú  املحور الثاين: يقي�ض مدى تطبيق معايري نظام الذكاء القت�سادي باملوؤ�س�سة حمل

الدرا�سة حيث ت�سمن 17 فقرة موزعة على 3 اأبعاد.
Ú  و التناف�سية  للمزايا  حتقيقها  مدى  و  املوؤ�س�سة  تناف�سية  تناول  الثالث:  املحور 

ت�سمن 20 فقرة موزعة على 5 اأبعاد.
قامت الباحثة بتوزيع 160 ا�ستبانة بواقع 8 لكل موؤ�س�سة، ا�ستعيد منها 120 و كانت 
اأي  ا�ستبانة   110 الإجابة  املكتملة  ال�ستبانات غري  ا�ستبعاد  بعد  للتحليل  ال�ساحلة منها 

مبعدل 91.66% من ال�ستبانات املوزّعة.

 )Reliability and Validity( ثانيا: قياس صدق أداة الدراسة و ثباتها

يعّد ال�سدق و الثبات من اخل�سائ�ض املطلوبة لأداة الدرا�سة لذلك مت تقنني �لفقر�ت 
�الأ�شا�شية للتاأكد من �شدق فقر�تها وثباتها كما ياأتي: 

جمال . 1 يف  متخ�س�سني  حمكمني  خم�سة  على  عر�سها  مت  ال�ستبانة:  حتكم  �سدق 
العبارات  ا�ستبعاد  مت  بحيث  لآرائهم  الباحثة  ا�ستجابت  قد  و  العلمي،  البحث  و  الإدارة 
بذلك كانت  و  املقدمة،  املقرتحات  بناء على  املنا�سبة  التعديالت  اإجراء  غري مالئمة، ومت 

ال�ستبانة يف �سورتها النهائية.
�سدق الت�ساق البنائي: يعّد ال�سدق البنائي اأحد مقايي�ض �سدق الأداة الذي يقي�ض . 2

الباحثة بح�ساب معامل  اإليها، حيث قامت  الو�سول  الأداة  التي تريد  الأهداف  مدى حتقق 
الرتباط �سبريمان بني كل بعد من حماور ال�ستبانة مع الدرجة الكلية لكل حمور.
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إشكالية تنافسية اجلزائر في ضوء حتديات بيئة األعمال الراهنة: حتمية نظام الذكاء 
االقتصادي )دراسة تطبيقية على عينة من املؤسسات االقتصادية الريادية في اجلزائر(

الجدول )6( 
نتائج اختبار ارتباط كل بعد مع الدرجة الكلية لمحاور االستبانة

�ملحور �لثالث: تناف�شية �ملوؤ�ش�شة
ومدى حتقيقها للمز�يا �لتناف�شية

�ملحور �لثاين: مدى تطبيق �ملوؤ�ش�شة
ملعايري نظام �لذكاء �القت�شادي

�لقيم �الحتمالية 
 )Sig(

R معامل 
�الرتباط  �الأبعاد �لقيم �الحتمالية 

 )Sig(
R معامل 
�الرتباط  �الأبعاد

0,000 0,952 منو و اإنتاجية املوؤ�س�سة
0,000 0,672 اليقظة الإ�سرتاتيجية

0,000 0,957 قيادة التكاليف
0,000 0,925 ترقية اجلودة

0,000 0,954 حماية الإرث املعريف
0,000 0,951 متيز و اإبداع املوؤ�س�سة
0,000 0,947 ال�رضاكة 0,000 0,866 اأن�سطة ال�سغط و التاأثري

 spss 20.0 من إعداد: الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق
(مع العلم بأن قيمة R الجدولية تقدر بــ 0.194 عند درجة حرية ن- 2=108 و مستوى داللة 0.05) 

دالة  ال�ستبانة  جمالت  جميع  يف  الرتباط  معامالت  جميع  اأن  اأعاله  اجلدول  يبنّي 
اإح�سائيا عند م�ستوى معنوية a= 0.05، حيث اإن القيم الحتمالية (Sig) لكل بعد اأقل من 
R املح�سوبة اأكرب من قيمة R اجلدولية البالغة )0.194( وهذا ما يوؤكد اأن  قيمة  و   0.05
ال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من الت�ساق الداخلي، وبذلك تعّد جميع جمالت ال�ستبانة 

�سادقة ملا و�سعت لقيا�سه و بالأخ�ض معامالت ارتباط اأبعاد املحور الثالث.
ثبات ال�ستبانة: يق�سد بالثبات الدرجة التي يحقق فيها مقيا�ض البحث )ال�ستبانة( . 3

النتائج نف�سها يف حال تكرار الختبار، و يقي�ض مدى تنا�سق فقرات ال�ستبانة و ان�سجامها 
)عد�ض، توق، 1998( ، و قد ا�ستخدمت الباحثة اختبار األفا كرونباج لقيا�ض مدى ثبات اأداة 

القيا�ض، و كانت النتائج كما هي مو�سحة يف اجلدول الآتي: 
الجدول )7(

نتائج اختبار ثبات االستبيان لكل محور )ألفا كرونباخ( 

�ملحور �لثالث: تناف�شية �ملوؤ�ش�شة 
ومدى حتقيقها للمز�يا �لتناف�شية

�ملحور �لثاين: مدى تطبيق �ملوؤ�ش�شة
ملعايري نظام �لذكاء �القت�شادي

�ل�شدق * معامل �ألفا 
كرونباج

عدد 
�لفقر�ت �الأبعاد �ل�شدق * معامل �ألفا 

كرونباج
عدد 

�لفقر�ت �الأبعاد

0,961 0,925 4 منو و اإنتاجية املوؤ�س�سة
0,964 0,93 6 اليقظة الإ�سرتاتيجية

0,963 0,929 3 قيادة التكاليف
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�ملحور �لثالث: تناف�شية �ملوؤ�ش�شة 
ومدى حتقيقها للمز�يا �لتناف�شية

�ملحور �لثاين: مدى تطبيق �ملوؤ�ش�شة
ملعايري نظام �لذكاء �القت�شادي

�ل�شدق * معامل �ألفا 
كرونباج

عدد 
�لفقر�ت �الأبعاد �ل�شدق * معامل �ألفا 

كرونباج
عدد 

�لفقر�ت �الأبعاد

0,983 0,968 4 ترقية اجلودة
0,943 0,891 6 حماية الإرث املعريف

0,977 0,954 5 متيز و اإبداع املوؤ�س�سة
0,979 0,958 4 ال�رضاكة 0,971 0,943 5 اأن�سطة ال�سغط و التاأثري
0,972 0,947 20 اإجمايل املحور الثالث 0,960 0,921 17 اإجمايل املحور الثاين
0,991 0,982 37 �إجمايل حماور �ال�شتبانة

* الصدق: الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباج
 spss 20.0 من إعداد: الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق

يت�سح من النتائج املو�سحة يف اجلدول رقم )07( اأعاله اأن قيمة معامل األفا كرونباخ 
كانت مرتفعة لكل بعد من حماور ال�ستبانة حيث تراوحت ما بني )0.891 – 0.968( ، 
البحث  لأغرا�ض  ت�سلح  ن�سبة جيدة  وتعّد   0.982 كرونباخ  لألفا  الكلية  القيمة  بلغت  كما 
العلمي كونها اأعلى من الن�سبة املقبولة و البالغة 60%. و �سفوة القول اإن نتائج اختبارنا 
اإجراء  يف  ال�ستبانة  قائمة  على  الباحثة  اعتماد  اإمكانية  اإىل  ت�سري  كرونباخ  األفا  ملعامل 

التحليل الإح�سائي و اختبار فر�سيات الدرا�سة.

ثالثا - نتائج التحليل اإلحصائي و اختبار فرضيات الدراسة:

�سيتم ا�ستعرا�ض النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة و التي هدفت اإىل تبيان اأثر تطبيق 
معايري نظام الذكاء القت�سادي على اأبعاد تناف�سية املوؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع 
التي و�سعت مو�سع  اختبار فر�سياتها  الدرا�سة بعد  اأ�سئلة  الإجابة عن  الت�سدير.و من ثم 
النحدار  حتليل  و  الو�سفي  )الإح�ساء  املختلفة  الإح�سائية  الأ�ساليب  خالل  من  الختبار 
ا�ستخدام املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري لكل بعد من  الب�سيط و املتعدد(. كما مت 
حماور ال�ستبانة، ق�سد معرفة قيمتها و حتديد مدى موافقة اأو عدم موافقة املبحوثني على 

اأ�سئلة ال�ستبانة.
نتائج �ختبار �لفر�شية �الأوىل:  ◄

Ú  تطبق املوؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�سدير جميع :H0 الفر�سية العدمية



340

د. نسرين مغمولي
إشكالية تنافسية اجلزائر في ضوء حتديات بيئة األعمال الراهنة: حتمية نظام الذكاء 
االقتصادي )دراسة تطبيقية على عينة من املؤسسات االقتصادية الريادية في اجلزائر(

معايري نظام الذكاء القت�سادي.
Ú  الت�سدير قطاع  يف  الرائدة  اجلزائرية  املوؤ�س�سات  تطبق  ل   :H1 البديلة  الفر�سية 

جميع معايري نظام الذكاء القت�سادي.
جدول )8(

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين
عن مدى تطبيق معايير نظام الذكاء االقتصادي بالمؤسسات الجزائرية الرائدة في القطاع التصديري

�ملتو�شط �أبعاد �ملحور �لثاين
�حل�شابي*

�النحر�ف 
�ملعياري

�لوزن 
�لن�شبي

�لقيم �الحتمالية 
 )Sig(T مل�شتوى بالن�شبة للمتو�شط قيمة�

�حل�شابي )مدى �لتطبيق( 

مرتفع3,540,840,700,00043,75اليقظة الإ�سرتاتيجية

متو�سط3,420,830,680,00043,15حماية الإرث املعريف

منخف�ض2,440,990,680,00025,83اأن�سطة ال�سغط و التاأثري

متو�سط13,388,00,680,00057,37�الإجمايل

 spss 20.0 من إعداد: الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق
* مرتفع (3.5 فأكثر) ، متوسط (-2.5 3.49) ، منخفض (اقل من 2.5) 

باأن  اأعاله   )08( رقم  اجلدول  يف  الواردة  الو�سفي  الإح�سائي  التحليل  نتائج  بيّنت 
املتو�سط احل�سابي الكلي لأبعاد املتغري امل�ستقل )معايري نظام الذكاء القت�سادي( قدرت 
اجلزئية  احل�سابية  املتو�سطات  تراوحت  حني  يف   ،%68 بلغت  ن�سبية  باأهمية  و  بــ3.13 
لأبعاد املتغري امل�ستقل )يقظة، حماية، تاأثري و �سغط( على حدى ما بني )2.44 - 3.54( 
و كان اأدناه ملعيار اأن�سطة ال�سغط و التاأثري، مما يدل على عدم موافقة املبحوثني لتطبيق 
القول باأن مدى تطبيق  الدرا�سة.كما ميكن  و توفر هذا املعيار من قبل املوؤ�س�سات مو�سع 
متو�سط ملعيار حماية  و  مرتفع  الدرا�سة  املوؤ�س�سات حمل  الإ�سرتاتيجية يف  اليقظة  معيار 
املتو�سط  مبقارنة  القت�سادي.و  الذكاء  لنظام  دفاعي  بعد  كونه  للموؤ�س�سة  املعريف  الإرث 
من  اأكرب  املح�سوب  احل�سابي  املتو�سط  اأن  جند   )3( الختباري  باملتو�سط  الكلي  احل�سابي 
البديلة.و  الفر�سية  قبول  و  العدمية  الفر�سية  رف�ض  اإىل  يدعو  مما  الختباري،  املتو�سط 
للتاأكد من �سحة النتيجة التي تو�سلت اإليها الباحثة، مت اإجراء اختبار T و اجلدول املوايل 

يو�سح نتيجة اختبار الفر�سية العدمية الأوىل.
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الجدول )9( 
نتائج اختبار للفرضية العدمية 

�ملتو�شط �حل�شابي�لقيم �الحتمالية )Sig( قيمة T �جلدوليةقيمة T �ملح�شوبة

57,371.9840.0003.13الفر�سية العدمية الأوىل

a= 0,05 دالة إحصائيا عند مستوى *
spss 20.0 من إعداد: الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق

(مع العلم بان قيمة T الجدولية تقدر بـ1.984ـ عند درجة حرية ن- 2=108 و مستوى داللة 0.05 
 (student و ذلك حسب جدول توزيع

 T 57،37( اأكرب من قيمة( املح�سوبة الكلية T اإىل اأن قيمة )تظهر نتائج اجلدول )9
اجلدولية )1.984( و اأن القيمة الحتمالية (Sig) اأقل من a=0.05 مما يوؤدي بنا اإىل رف�ض 
الفر�سية العدمية و قبول الفر�سية البديلة و التي تن�ض على: »ل تطبق املوؤ�س�سات اجلزائرية 

الرائدة يف قطاع الت�سدير جميع معايري نظام الذكاء القت�سادي«.
نتائج �ختبار �لفر�شية �لثانية:  ◄

Ú  الت�سدير الرائدة يف قطاع  اجلزائرية  املوؤ�س�سات  H0: ل حت�ّسن  العدمية  الفر�سية 
التناف�سية و املتمثلة يف )حت�سني الإنتاجية، قيادة  تناف�سيتها من خالل حتقيقها للمزايا 

التكاليف، ترقية اجلودة، التمّيز و الإبداع، ال�رضاكة( .
Ú  الت�سدير قطاع  يف  الرائدة  اجلزائرية  املوؤ�س�سات  حت�ّسن   :H1 البديلة  الفر�سية 

التناف�سية و املتمثلة يف )حت�سني الإنتاجية، قيادة  تناف�سيتها من خالل حتقيقها للمزايا 
التكاليف، ترقية اجلودة، التمّيز و الإبداع، ال�رضاكة( .
الجدول )10( 

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين عن تنافسية المؤسسات الجزائرية 
الرائدة في قطاع التصدير و مدى تحقيقها للمزايا التنافسية 

�ملتو�شط �أبعاد �ملحور �لثالث
�حل�شابي*

�النحر�ف 
�ملعياري

�لوزن 
�لن�شبي

�لقيم �الحتمالية 
 )Sig(T مل�شتوى بالن�شبة للمتو�شط قيمة�

�حل�شابي )مدى حتقيق( 

مرتفع3,721,020,740,00038,14منو و اإنتاجية املوؤ�س�سة
متو�سط3,231,170,640,00028,85قيادة التكاليف
متو�سط2,501,240,500,00021,18ترقية اجلودة

متو�سط2,831,180,560,00024,97التميز و الإبداع
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االقتصادي )دراسة تطبيقية على عينة من املؤسسات االقتصادية الريادية في اجلزائر(

�ملتو�شط �أبعاد �ملحور �لثالث
�حل�شابي*

�النحر�ف 
�ملعياري

�لوزن 
�لن�شبي

�لقيم �الحتمالية 
 )Sig(T مل�شتوى بالن�شبة للمتو�شط قيمة�

�حل�شابي )مدى حتقيق( 

متو�سط2,901,160,580,00026,13ال�رضاكة

متو�سط3,0415,10,600,00027,85�الإجمايل

 spss 20.0 من إعداد: الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق
* مرتفع (3.5 فأكثر) ، متوسط (2.5 - 3.49) ، منخفض (اقل من 2.5) 

من خالل نتائج التحليل الإح�سائي الو�سفي الواردة يف اجلدول )10( اأعاله يت�سح 
لنا باأن املتو�سط احل�سابي الكلي لأبعاد املتغري التابع )اأبعاد التناف�سية( قدرت بــ 3.04 و 
باأهمية ن�سبية بلغت 60%، يف حني تراوحت املتو�سطات احل�سابية اجلزئية لأبعاد املتغري 
ال�رضاكة(  الإبداع،  و  التمّيز  اجلودة،  ترقية  التكاليف،  قيادة  الإنتاجية،  )حت�سني  التابع 
اأدناه لبعد اجلودة، مما يدل على عدم موافقة  3.72( و كان  على حدى ما بني )2.50 - 
جمال  يف  الرائدة  اجلزائرية  املوؤ�س�سات  قبل  من  عال  جودة  م�ستوى  لتحقيق  املبحوثني 
الت�سدير.كما ميكن القول باأن مدى حتقيق التح�سن يف النمو و الإنتاجية باملوؤ�س�سات حمل 
ترقية  التكاليف،  قيادة  التالية:  الأبعاد  من  لكل  بالن�سبة  متو�سط  بينما  مرتفع،  الدرا�سة 
باملتو�سط  الكلي  احل�سابي  املتو�سط  مبقارنة  ال�رضاكة.و  اأخريا  و  الإبداع  و  التمّيز  اجلودة، 
الختباري )3( جند اأن املتو�سط احل�سابي املح�سوب اأكرب من املتو�سط الختباري، مما يدعو 
اإىل رف�ض الفر�سية العدمية الثانية و القائلة: » ل حت�ّسن املوؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف 
)حت�سني  يف  املتمثلة  و  التناف�سية  للمزايا  حتقيقها  خالل  من  تناف�سيتها  الت�سدير  قطاع 
الفر�سية  «.و قبول  ال�رضاكة(  الإبداع،  و  التمّيز  التكاليف، ترقية اجلودة،  الإنتاجية، قيادة 
البديلة و للتاأكد من �سحة النتيجة التي تو�سلت اإليها الباحثة، مت اإجراء اختبار T و اجلدول 

الآتي يو�سح نتيجة اختبار الفر�سية العدمية الثانية.
الجدول )11(

نتائج اختبار للفرضية العدمية 

�ملتو�شط �حل�شابي�لقيم �الحتمالية )Sig( *قيمة T �جلدوليةقيمة T �ملح�شوبة

85,271.9840.0003.04الفر�سية العدمية الثانية

a= 0,05 دالة إحصائيا عند مستوى *
spss 20.0 من إعداد: الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق

(مع العلم بأن قيمة T الجدولية تقدر بــ1.984 عند درجة حرية ن- 2=108 و مستوى داللة 0.05 
 (student و ذلك حسب جدول توزيع
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اأكرب من قيمة  T املح�سوبة الكلية )27.85(  اأن قيمة  اإىل  نتائج اجلدول )11( توؤول 
بنا  يوؤدي  مما   ،a=0.05 من  اأقل   (Sig) الحتمالية  القيمة  اأن  و   )1.984( اجلدولية   T
التي تن�ض على: » حت�ّسن  البديلة و  الفر�سية  الثانية و قبول  العدمية  الفر�سية  اإىل رف�ض 
للمزايا  حتقيقها  خالل  من  تناف�سيتها  الت�سدير  قطاع  يف  الرائدة  اجلزائرية  املوؤ�س�سات 
و  التمّيز  اجلودة،  ترقية  التكاليف،  قيادة  الإنتاجية،  )حت�سني  يف  املتمثلة  و  التناف�سية 

الإبداع، ال�رضاكة( «.
نتائج �ختبار �لفر�شية �لثالثة:  ◄

Ú  معايري بني  اإح�سائية  دللة  ذات  معنوية  عالقة  توجد  ل   :H0 العدمية  الفر�سية 
نظام الذكاء القت�سادي و اأبعاد القدرة التناف�سية للموؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع 

الت�سدير.
Ú  توجد عالقة معنوية ذات دللة اإح�سائية بني معايري نظام :H1 الفر�سية البديلة

الذكاء القت�سادي و اأبعاد القدرة التناف�سية للموؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�سدير.
كل  بني  الثالثة،  الفر�سية  لختبار  بري�سون  ارتباط  معامل  اختبار  ا�ستخدام  مت  لقد 
املتغريات امل�ستقلة و التابعة للدار�سة، حيث تتحقق العالقة عندما تكون القيم الحتمالية 
R اأكرب من قيمة R اجلدولية، و يو�سح اجلدول  (Sig) اأقل من 0.05، و اأن معامل الرتباط 

. )a= 0.05( التايل العالقة بني كل اأبعاد حماور ال�ستبانة و ذلك عند م�ستوى دللة
الجدول )12(

يبين العالقة بين نظام الذكاء االقتصادي في دعم و تحقيق تنافسية المؤسسات الجزائرية الرائدة
 )Pearson في قطاع التصدير )مصفوفة معامل ارتباط بيرسون

�أبعاد حماور 
�ال�شتبانة

منو و �إنتاجية 
�ل�رش�كة�لتميز و �الإبد�عترقية �جلودةقيادة �لتكاليف�ملوؤ�ش�شة

�الإجمايل

ط 
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اليقظة 
0,9710,0000,9780,0000,9130,0000,9760,0000,9770,0000,963الإ�سرتاتيجية

حماية الإرث 
0,9600,0000,9860,0000,9590,0000,9860,0000,9750,0000,973املعريف



344

د. نسرين مغمولي
إشكالية تنافسية اجلزائر في ضوء حتديات بيئة األعمال الراهنة: حتمية نظام الذكاء 
االقتصادي )دراسة تطبيقية على عينة من املؤسسات االقتصادية الريادية في اجلزائر(

�أبعاد حماور 
�ال�شتبانة

منو و �إنتاجية 
�ل�رش�كة�لتميز و �الإبد�عترقية �جلودةقيادة �لتكاليف�ملوؤ�ش�شة

�الإجمايل
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اأن�سطة ال�سغط 
0,9450,0000,9760,0000,9570,0000,9670,0000,9560,0000,960والتاأثري

0,9590,0000,9800,0000,9430,0000,9760,0000,9690,0000,965�الإجمايل

  spss 20.0 المصدر: من واقع نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام
(مع العلم بان قيمة R الجدولية تقدر بــ 0.194 عند درجة حرية ن - 2=108 و مستوى داللة 0.05) 

الو�سفي  التحليل  القائمة على معطيات  الت�سخي�سية  و  الو�سفية  للعمليات  ا�ستكمال 
مت حتديد عالقة الرتباط بني متغريي الدرا�سة، و نتائج اجلدول )12( اأعاله ت�سري اإىل اأن 
نظام  )معايري  امل�ستقلة  املتغريات  بني  معنوية  دللة  ذات  موجبة  ارتباط  عالقات  هناك 
معامل  ذلك  على  الدليل  و   ، التناف�سية(  )اأبعاد  التابعة  املتغريات  و  القت�سادي(  الذكاء 
البالغ )0.965( و هي ن�سبة مرتفعة تعرب على وجود عالقة ارتباط  R الكلي و  الرتباط 
 - 0.943( الرتباط اجلزئية ما بني  تراوحت معامالت  اإح�سائية مهمة، كما  ذات دللة 
 α=0.05 للمتغريات امل�ستقلة و التابعة اأقل من (Sig) 0.980( .و مبا اأن القيم الحتمالية
و اأن قيمة R املح�سوبة اأكرب من قيمة R اجلدولية )0.194( مما يدعو الباحثة اإىل رف�ض 
الفر�سية العدمية و قبول الفر�سية البديلة و التي تن�ض على: » توجد عالقة معنوية ذات 
دللة اإح�سائية بني معايري نظام الذكاء القت�سادي و اأبعاد القدرة التناف�سية للموؤ�س�سات 

اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�سدير«.
نتائج �ختبار �لفر�شية �لر�بعة:  ◄

Ú  دللة ذا  تاأثريا  القت�سادي  الذكاء  نظام  معايري  توؤثر  ل   :H0 العدمية  الفر�سية 
اإح�سائية على اأبعاد تناف�سية املوؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�سدير.

Ú  توؤثر معايري نظام الذكاء القت�سادي تاأثريا ذا دللة اإح�سائية :H1 الفر�سية البديلة
على اأبعاد تناف�سية املوؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�سدير.

املتعدد  اخلطي  النحدار  اختبار  الباحثة  ا�ستخدمت  الرابعة  الفر�سية  اختبار  بهدف 
الذي يعد من الأ�ساليب الإح�سائية املتقدمة والتي ت�سمن دقة ال�ستدلل من اأجل حت�سني 
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نتائج البحث عن طريق ال�ستخدام الأمثل للبيانات يف اإيجاد عالقات �سببية بني الظواهر 
بعد  كل  النحدار بني  تبيان عالقة  �سيتم  درا�ستنا  مو�سوع  الدرا�سة.و من خالل  مو�سوع 
 (Xi) املتغري التابع و كل معايري نظام الذكاء القت�سادي (Y) من اأبعاد القدرة التناف�سية

املتغريات امل�ستقلة، و هي مو�سحة يف اجلدول التايل: 

الجدول )13(
نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار اثر نظام الذكاء االقتصادي

في دعم و تحقيق تنافسية المؤسسات الجزائرية الرائدة في قطاع التصدير 

B�ملتغري�ت �مل�شتقلة
�خلطاأ 
�ملعياري

 t قيمة
�ملح�شوبة

�لقيم �الحتمالية 
 )Sig(RR2

�ثر معايري نظام �لذكاء �القت�شادي على �لنمو و �الإنتاجية

%95.8%91.8
0,9710,244.210.000اليقظة الإ�سرتاتيجية

0,9600,282.740.007حماية الإرث املعريف

0,9400,3315.700.000اأن�سطة ال�سغط و التاأثري

�ثر معايري نظام �لذكاء �القت�شادي على قيادة �لتكاليف

%98.1%96.2
0,9780,2415.260.000اليقظة الإ�سرتاتيجية

0,9860,1919.210.000حماية الإرث املعريف

0,9760,256.200.000اأن�سطة ال�سغط و التاأثري

�ثر معايري نظام �لذكاء �القت�شادي على ترقية �جلودة

%94.3%88.9
0,9130,5010.590.000اليقظة الإ�سرتاتيجية

0,9590,3516.060.000حماية الإرث املعريف

0,9570,364.550.000اأن�سطة ال�سغط و التاأثري

�ثر معايري نظام �لذكاء �القت�شادي على �لتميرّز و �الإبد�ع

%97.6%95.3
0,9760,2618.660.000اليقظة الإ�سرتاتيجية

0,9860,1924.940.000حماية الإرث املعريف

0,9670,302.140.009اأن�سطة ال�سغط و التاأثري
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االقتصادي )دراسة تطبيقية على عينة من املؤسسات االقتصادية الريادية في اجلزائر(

B�ملتغري�ت �مل�شتقلة
�خلطاأ 
�ملعياري

 t قيمة
�ملح�شوبة

�لقيم �الحتمالية 
 )Sig(RR2

�ثر معايري نظام �لذكاء �القت�شادي على �ل�رش�كة

%96.3%92.8
0,9770,2418.040.000اليقظة الإ�سرتاتيجية

0,9750,2616.740.000حماية الإرث املعريف

0,9560,342.280.007اأن�سطة ال�سغط و التاأثري

spss 20.0 المصدر: من واقع نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام

تو�سح لنا نتائج اجلدول )13( اأن هناك تاأثرياً اإيجابيًا ملعايري نظام الذكاء القت�سادي 
يف دعم التناف�سية وحتقيقها، حيث بلغ اأق�سى اأثر ملعايري نظام الذكاء القت�سادي يف حتقيق 
امل�ستقلة  اأن املتغريات  0.96، مما يعني  R2 حوايل  التحديد  التكاليف مبعامل  بعد قيادة 
املعريف،  الإرث  حماية  اإ�سرتاتيجية،  يقظة  القت�سادي:  الذكاء  نظام  )معايري  التف�سريية 
ال�سغط و التاأثري( ا�ستطاعت اأن تف�رض 96.2% من التغري احلا�سل يف قدرة معايري النظام 
الن�سبة  اأن  و  الت�سدير  قطاع  يف  الرائدة  اجلزائرية  املوؤ�س�سات  تكاليف  قيادة  حتقيق  على 
املتبقية ترجع لالأخطاء الع�سوائية.يليه اأثر نظام معايري نظام الذكاء القت�سادي يف دعم و 
حتقيق التمّيز و الإبداع لدى املوؤ�س�سات حمل الدرا�سة، حيث بلغ معامل التحديد R2 حوايل 
)التحالفات الإ�سرتاتيجية( مبعامل  ال�رضاكة  حتقيق  يف  النظام  معايري  اأثر  يليه   ،%95.3
التحديد R2 %92.8، فاأثر معايري النظام يف دعم وحتقيق منو و اإنتاجية املوؤ�س�سات حيث 
بلغ معامل التحديد R2 بــــ 91.8%. بينما ياأتي يف املرتبة الأخرية اأثر معايري نظام الذكاء 
القت�سادي يف حتقيق ترقية اجلودة يف املوؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�سدير و 
هذا ما ف�رّضه معامل التحديد ن�سبته 88.9% من التغري احلا�سل يف قدرة معايري النظام 

على ترقية اجلودة.
 T قيمة  من  اأكرب  كانت  املح�سوبة حيث   T قيم  من  كل  العالقة  هذه  معنوية  توؤكد  و 
اجلدولية البالغة )1.984( والقيم الحتمالية (Sig) التي كانت اأقل من a=0.05، مما يدل 
بناء على  التابع.و  املتغري  و  امل�ستقلة جمتمعة  املتغريات  تاأثريية بني  على وجود عالقة 
القائلة:  البديلة  الفر�سية  الرابعة و قبول  العدمية  الفر�سية  �سيتم رف�ض  نتائج اختباراتنا 
تناف�سية  اأبعاد  على  اإح�سائية  دللة  ذا  تاأثريا  القت�سادي  الذكاء  نظام  معايري  توؤثر   «

املوؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�سدير«.
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رابعا - االستنتاجات و التوصيات:

تعاين موؤ�س�سات اجلزائر القت�سادية كغريها من دول العامل الثالث، من ال�سعف يف 
ثقة  غياب  من  و  املرتفعة،  التكاليف  من  و  الأحيان،  اغلب  يف  املنتج  رداءة  من  و  الأداء، 
امل�ستهلك يف تلك املنتجات و التفكري يف اإ�سرتاتيجية �سناعية و زراعية من طرف الدولة 
لي�ض باإمكانه حتقيق الأهداف ما مل يتم اللتزام مببداأ الذكاء القت�سادي، الذي يعد حقال 
ملنظمات  وا�سعة  قدرات  توفري  على  يعمل  الذي  التطبيقي  جانبه  ل�سيما  و  حديثا  علميا 
الراهنة، و ذلك من  التمّيز و التفوق و الريادة و الإبداع يف ظل بيئة الأعمال  الأعمال يف 
الإرث  حماية  للنظام،  ا�ستعالمي  كبعد  الإ�سرتاتيجية  اليقظة  يف  املتمثلة  معايريه  خالل 
املعريف كبعد حمائي و دفاعي و اأن�سطة ال�سغط و التاأثري كبعد هجومي.و من خالل الإطار 

النظري و الدرا�سة امليدانية ميكن اأن نقدم النتائج الآتية: 
اأفرزت اإجابات الأفراد املبحوثة عدم تطبيق نظام الذكاء القت�سادي ب�سكل كلي . 1

من طرف املوؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة و النا�سطة يف قطاع الت�سدير، حيث اإن مدى تطبيقها 
ملعيار ن�ساط ال�سغط و التاأثري منخف�ض و متو�سط بالن�سبة ملعيار حماية الإرث املعريف، 
مما يوؤكد اأن املوؤ�س�سات حمل الدرا�سة ل تنتهج منهجا منّظما و ا�سرتاتيجيا ملعرفة م�سامني 
بيئتها الداخلية و اخلارجية ت�سمن لها روؤيا وا�سحة للولوج اإىل الأ�سواق الدولية و العاملية.

اأظهرت اإجابات الأفراد املبحوثة حتقيق املوؤ�س�سات القت�سادية اجلزائرية الرائدة . 2
والنا�سطة يف قطاع الت�سدير مليزة النمو، والإنتاجية بدرجة مرتفعة بينما حتقق م�ستوى 
متو�سط لباقي مزاياها التناف�سية واملتمثلة يف قيادة التكاليف، ال�رضاكة، التّميز و الإبداع 

و اأخريا ترقية اجلودة.
متغريات . 3 بني  قوية  موجبة  معنوية  ارتباط  عالقة  بوجود  الدرا�سة  نتائج  ك�سفت 

اأن�سطة  املعريف،  الإرث  حماية  الإ�سرتاتيجية،  )اليقظة  القت�سادي  الذكاء  نظام  معايري 
ترقية  التكاليف،  قيادة  والإنتاجية،  )النمو  التناف�سية  القدرة  اأبعاد  و  ال�سغط(  و  التاأثري 
اجلودة، التمّيز و الإبداع، ال�رضاكة( .اإذ اإن اأي حت�سني يف تطبيق معايري الذكاء القت�سادي و 

مبادئه لبد اأن ينعك�ض اإيجابا على رفع تناف�سية املوؤ�س�سات.
دللة . 4 ذات  معنوية  اإيجابية  تاأثري  عالقة  وجود  اإىل  العملية  الدرا�سة  تو�سلت 

اإح�سائية بني معايري الذكاء القت�سادي و كل بعد من اأبعاد القدرة التناف�سية للموؤ�س�سات 
مو�سع الدرا�سة.
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التوصيات: 

من  جمموعة  تقدمي  من  لبد  كان  الدرا�سة  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  �سوء  يف 
اجلزائرية  القت�سادية  املوؤ�س�سات  تناف�سية  على  اإيجابي  تاأثري  لها  يكون  التي  التو�سيات 

الرائدة يف قطاع الت�سدير.و من بني �أهم �لتو�شيات نذكر ما ياأتي: 
مع . 1 التعامل  يف  اأكرب  اأهمية  اجلزائرية  املوؤ�س�سات  يف  العليا  الإدارات  اإعطاء 

اإن  املوؤ�س�سات، حيث  املوارد املختلفة يف  رئي�ض مهم من بني  اأنها مورد  املعلومات على 
املعلومات الإ�سرتاتيجية للموؤ�س�سة اأ�سبحت يف وقتنا احلا�رض مطمعا حللفائها و مناف�سيها 

على حد �سواء، وهو ما يتطلب توفري ال�سمانات الكافية حلمايتها.
�رضورة تغطية اأن�سطة تر�سد البيئة الداخلية واخلارجية للموؤ�س�سات اجلزائرية، بغية . 2

التغريات  ا�ستباق  الفر�ض و  التهديدات وا�ستغالل  القوة و ال�سعف، وك�سف  ت�سخي�ض نقاط 
التكنولوجية،  و  العلمية  املجالت  املعلوماتي وبخا�سة يف  الإرث  وكذا حماية  املختلفة، 

اإ�سافة اإىل ممار�سة اأن�سطة ال�سغط و التاأثري ل�سالح اجلهات اخلا�سة اأو العامة.
العليا . 3 الإدارة  القت�سادي من خالل دعوة  للذكاء  الق�سوى  الأهمية  واإدراك  فهم 

تعريفية  وندوات  تطويرية  وملتقيات  علمية  موؤمترات  عقد  اإىل  اجلزائرية  املوؤ�س�سات  يف 
للنظام ذاته باأطره العامة مبا ي�سمح بتوفري بنية نظرية لدى العاملني، وحتمية تبنيه من 
البقاء وال�ستمرار يف �سوق تت�سم بنمو املناف�سة  طرف موؤ�س�سات اجلزائر التي تبحث عن 
ت�سيريها  منط  يف  احلقيقي  التغيري  لإحداث  جديدة  كفل�سفة  وتبنيه  والدولية،  املحلية 

وق�سد دعم تناف�سيتها.
املوا�سيع . 4 من  بو�سفه  اأكرب  بحثية  اهتمامات  القت�سادي  الذكاء  النظام  اإيالء 

الأعمال.والبدء  ت�ساعد يف جناح منظمات  والتي  الإداري  العمل  املهمة واحلديثة يف حقل 
باإن�ساء وحدات لنظام الذكاء القت�سادي وخاليا بحثية علمية يف كل موؤ�س�سة جزائرية.

ا�ستخدام برجميات اليقظة الإ�سرتاتيجية الأكرث تطورا من اأجل اإحداث تكامل بينها . 5
بدل  الفر�ض  لها �سنع  يتيح  املحيطة، مبا  البيئة  على  التاأثري  ق�سد  املعلومات  اأمن  وبني 
و  املعلومات  تقنية  باإدماج  الكفيلة  القوانني  و  الإجراءات  اتخاذ  على  انتظارها.والرتكيز 

الت�سالت يف جميع الوظائف و العمليات �سمن كل املوؤ�س�سات اجلزائرية.
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اأجل تفعيل . 6 العلمي وبيئتها القت�سادية، من  اإحداث تكامل بني موؤ�س�سات البحث 
دور الذكاء القت�سادي و العمل على تطويره.

ن�رض ثقافة تقا�سم املعلومات داخل املوؤ�س�سات اجلزائرية، ق�سد ال�ستغالل الأمثل . 7
لها من خالل الرتكيز على تنمية املورد الب�رضي مبا يخدم الذكاء القت�سادي، من خالل 

تدريبه على ا�ستخدام التكنولوجيات احلديثة للمعلومات.
الذكاء القت�سادي على م�ستوى . 8 اأ�سا�ض يف ن�رض ثقافة  الدولة بدور  �رضورة قيام 

املجتمع من خالل اإن�ساء موؤ�س�سات متخ�س�سة يف جمع املعلومات وحتليلها ون�رضها لتكون 
مبثابة نظام خارجي للذكاء القت�سادي.

هيئات . 9 با�ستحداث  وتبنيها  والإبداع  البتكار  لت�سجيع  وطنية  ا�سرتاتيجية  و�سع 
خا�سة مبتابعة و تنفيذ الأفكار البتكارية.

مع . 10 �رضاكات  اإيجاد  يف  وتفعيلها  ومرنة  متكاملة  اإ�سرتاتيجية  حتالفات  ت�سجيع 
منظمات عاملية و اإقليمية و حملية مبا يعطي للموؤ�س�سات اجلزائرية فر�سة تبادل اخلربات 

و املعلومات و املبادرات.
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