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تأثير اخلصائص العامة للمديرين واملؤسسات في االبتكار: 

د. بومدين بلكبير دراسة ميدانية في املؤسسات االقتصادية اجلزائرية. 

ملخص: 
يف  واملوؤ�س�سات  للمديرين  العامة  اخل�سائ�ض  تاأثري  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
االبتكار باملوؤ�س�سات االقت�سادية اجلزائرية؛ حيث اعتمدت الدرا�سة على ا�ستبانة وزعت على 
املوؤ�س�سات.وقد ا�ستجابت لهذا البحث 122 موؤ�س�سة، موزعة على مناطق خمتلفة من اجلزائر.
اأولية  بيانات  على  الدرا�سة  اعتمدت  فر�سياتها،  واختبار  الدرا�سة  اأهداف  لتحقيق 
مان  )اختبارات  املئوية  كالن�سب  االإح�سائية،  االأدوات  من  العديد  اُ�ستخدم  كما  وثانوية، 

ويتني، كرو�سكال ولي�ض، و األفا كرونباخ( .
تو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج من اأهمها: ال توجد فروق معنوية يف طبيعة 
وم�ستويات االبتكار لدى املديرين، يف املوؤ�س�سات اجلزائرية، ميكن اأن تعزى اإىل خ�سائ�سهم 
عدم  تبنّي  .كما  واالأقدمية(  التعليمي،  وامل�ستوى  الوظيفة،  ونوع  وال�سن،  )اجلن�ض،  العامة: 
وجود فروق معنوية يف طبيعة وم�ستويات االبتكار، ميكن اأن تعزى اإىل خ�سائ�ض املوؤ�س�سات 
االقت�سادية اجلزائرية املتمثلة يف: )حجم املوؤ�س�سة، وقطاع االأعمال( .يف حني وجدت فروق 
االبتكار،  املوؤ�س�سات، بخ�سو�ض طبيعة وم�ستويات  معنوية يف وجهات نظر املديرين يف 
عند عينة الدرا�سة ميكن اأن تعزى اإىل خ�سائ�ض املوؤ�س�سات االقت�سادية اجلزائرية املتمثلة 

اأ�سا�ساً يف متغري طبيعة ونوع ملكية املوؤ�س�سة.
وبناءً على نتائج الدرا�سة، ُقدِّمت عدد من التو�سيات املديرين ومتخذي القرارات يف 

املوؤ�س�سات مو�سوع الدرا�سة.
الكلمات املفتاحية: االبتكار، وخ�سائ�ض املديرين، وخ�سائ�ض املوؤ�س�سات.
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Abstract: 
The purpose of this research is to discover the effects of general 

characteristics of managers and companies on innovation in Algerian’s 
economic enterprises.Thus, it is an empirical study based on a sample of 122 
companies operating in different regions within Algeria.

For achieving the objectives and for testing its hypotheses, the study 
relied on the primary and secondary data.In addition, Statistical methods 
used were: Descriptive Statistic Measures, Mann- Whitney, Kruskal- Wallis, 
Cronbach Alpha.

The research concludes that there is no significant effect of manager 
characteristics (age, gender, occupation, experience, education level) 
and characteristics of companies (size of company and activity sector) on 
innovation.Also, this study demonstrates that there is a significant effect 
between property types of the companies on innovation.

Based on the results of this study, some recommendations were suggested 
to managers and decision- makers in companies subject of the study.

Keywords: Innovation, Characteristics of Managers, Characteristics of 
Companies.
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تأثير اخلصائص العامة للمديرين واملؤسسات في االبتكار: 

د. بومدين بلكبير دراسة ميدانية في املؤسسات االقتصادية اجلزائرية. 

مقدمة: 
ازداد االهتمام مبو�سوع االبتكار يف الربوز اأكرث، خا�سة منذ العقود االأخرية؛ حيث ازداد 
اهتمام مديري املنظمات وال�رصكات واجنذابهم نحو االبتكار من خالل درجة م�ساركتهم يف 
الندوات والدورات التدريبية التي تنظم حول مو�سوع االبتكار، واإميانهم باأهمية و�رصورة 
يف  العليا  الدرا�سات  يف  املقاعد  عدد  تنامى  الدورات.كما  تلك  من  املوظفون  ي�ستفيد  اأن 
تخ�س�سات االبتكار، ويف هذا ال�سدد، يقول �ساحب كتاب االإبداع يف امل�رصوعات: اإنه »يف 
�سنة 1983 اجتذب منهجه ما يقرب من األفي طالب يف ال�سنة الثانية من درجة املاج�ستري 
اإدارة اأعمال« )كاو، IX :2001( .واأ�سبحت امليزة التناف�سية يف ال�رصكات، وحتى يف الدول، 
قائمة اأ�سا�ساً على ما متتلكه من كفاءات وروؤو�ض اأموال فكرية مبتكرة تتميز بها عن غريها 
وبالتايل،  املنتجات،  االبتكار وتطوير  االأرباح حتماً مير عرب  لها.فتح�سني  املناف�سني  من 
تن�سيط  اإىل  ال�رصكات،  يف  املديرين،  مهمة  ال�سوق.فتحولت  يف  والنمو  اال�ستمرار  �سمان 
ودفع موظفيهم واإثارة خيالهم وتوظيف مواهبهم واال�ستماع الأفكارهم، لغر�ض البحث عن 
االأفكار اجلديدة واجليدة، ون�رصها وتطبيقها، على اأ�سا�ض اأن م�سدر قوة ال�رصكات اأفكارها، 

وما تَبقى فهو يدخل يف الروتني.
الكتب  من  كثري  انت�سار  هو  االبتكار  مبو�سوع  االهتمام  زيادة  كذلك،  يرتجم،  وما 
به من  يتعلق  االبتكار، وكل ما  تتناول مو�سوع  التي  والدرا�سات واملقاالت  واملطبوعات 
اأنحاء كثرية من دول العامل.وعلى هذا االأ�سا�ض ميكن اعتبار كتاب االبتكار  متغريات، يف 
Peter Druck-( الذي األفه بيرت دراكر ، )Innovation and Entrepreneurship(  ااملقاولة
er( ، من اأهم الكتب التي ر�سخت قواعد التجديد واالبتكار يف عامل االأعمال، باالإ�سافة اإىل 
Harvard Busi-(  وور حما�رصاته ومقاالته القيمة التي ن�رصها يف جملة هارفارد لالأعمال
اأ�سا�ساً ملديري ال�رصكات، يف تنمية اإدراكهم ووعيهم يف كل ما  ness Review( املوجهة 

يتعلق باالبتكار.اإذ يعتقد بيرت دراكر اأن لب ن�ساط املقاول هو التجديد واالبتكار.
اأو  امل�سطلح  هذا  اُ�ستخدم  بل  بعينه،  جمال  يف  ينح�رص  مل  باالبتكار  فاالهتمام 
املفهوم يف حقول وجماالت متنوعة.ويف ظل قلة الدرا�سات التي تناولت هذا املو�سوع يف 
املكتبة العربية، جاءت هذه الدرا�سة كمحاولة لغر�ض ا�ستكمال النق�ض احلا�سل يف درا�سة 
العوامل املوؤثرة على قدرة املوؤ�س�سات على  اأهم  البحث يف  التي تعنى مبحاولة  املوا�سيع 
حتقيق االبتكارات، ولهذا ميكن اإبراز اأهم االأهداف التي جاءت الدرا�سة لتحقيقها على 

الّنحو االآتي: 
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اأوال� معرفة مدى تاأثري اخل�سائ�ض العامة للمديرين يف االبتكارات يف املوؤ�س�سات  ♦
االقت�سادية اجلزائرية.

باملوؤ�س�سات  ♦ االبتكارات  يف  املوؤ�س�سات  خ�سائ�ض  اأثر  اإىل  التعرف  ثانياً– 
االقت�سادية اجلزائرية.

ثالثاً– تقدمي بع�ض التو�سيات التي من �ساأنها التمهيد لنجاح االبتكارات وللتطوير  ♦
االإيجابي يف املنظمة.

مشكلة الدراسة: 
العامة  اخل�سائ�ض  وكذلك  مالحمهم،  اأهم  ومعرفة  باملديرين  االهتمام  مدى  اإن 
اأو  مهّماً يف جناح  دورا  يوؤدي  االبتكار  ذلك يف  كل  ودور  فيها،  يعملون  التي  للموؤ�س�سات 
التي  امليدانية  الدرا�سات  حمدودية  يف  الدرا�سة  م�سكلة  تتلخ�ض  االبتكار.لكن  نظام  ف�سل 
تناولت مو�سوع االبتكار يف املوؤ�س�سات اجلزائرية، وهذه الدرا�سات القليلة التي اأجنزت مل 
يخرج اأغلبها عن جمرد اإعطاء اإح�سائيات حول مراكز االأبحاث املتوافرة، وعدد الباحثني 
الوطنية  وال�سيا�سات  التكنولوجيا  وا�سترياد  اجلزائر  االخرتاع يف  وبراءات  العلمي  والبحث 
اإعطاء تف�سريات ارجتالية تقوم على اجتهادات ذاتية  للعلم والتكنولوجيا.مما انعك�ض على 
و�سخ�سية، وذلك نظراً لعدم توافر البحوث امليدانية الكافية عن اأهم ال�سمات واملالمح العامة 
االقت�سادية اجلزائرية.ومن هنا برزت احلاجة  للموؤ�س�سات  االبتكارية  القدرة  املوؤثرة على 
واختبارها  تاأثرياتها  تقومي  وكذلك  واملوؤ�س�سات،  للمديرين  العامة  اخل�سائ�ض  حتليل  اإىل 

على االبتكار.لذلك �سنحاول، من خالل هذه الدرا�سة، االإجابة عن الت�ساوؤالت االآتية: 
العمر،  ♦ اجلن�ض،  يف  املتمثلة  للمديرين  العامة  للخ�سائ�ض  تاأثري  هناك  هل  اأوالً– 

الت�سنيف الوظيفي، امل�ستوى التعليمي، مدة اخلدمة يف املوؤ�س�سة، على دعم االبتكارات يف 
املوؤ�س�سات االقت�سادية اجلزائرية؟ 

ثانياً– ما مدى وجود تاأثري خل�سائ�ض املوؤ�س�سات االقت�سادية اجلزائرية املتمثلة  ♦
يف حجم املوؤ�س�سة وطبيعة امللكية وقطاع االأعمال الذي تنتمي اإليه املوؤ�س�سة، يف االبتكارات؟ 

فرضيات الدراسة: 

وانطالقا من كل ما �سبق، قمنا، يف هذه الدرا�سة، ب�سياغة فر�سيتني اأ�سا�سيتني، 
ثم حاولنا اختبارهما وحتليلهما اإح�سائياً، وفيما ياأتي عر�سهما: 

اإح�سائية  ● داللة  ذات  فروق  توجد  ال  اأنه:  على  االأوىل  االأ�سا�سية  الفر�سية  تن�ض 
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تأثير اخلصائص العامة للمديرين واملؤسسات في االبتكار: 

د. بومدين بلكبير دراسة ميدانية في املؤسسات االقتصادية اجلزائرية. 

املديرين  خ�سائ�ض  اإىل  تعزى  اجلزائرية،  املوؤ�س�سات  يف  االبتكار،  وم�ستويات  طبيعة  يف 
وامل�سوؤولني االإداريني: )اجلن�ض، وال�سن، ونوع الوظيفة، وامل�ستوى التعليمي، واالأقدمية( .

اإح�سائية  ● داللة  ذات  فروق  توجد  ال  اأنه:  على  الثانية  االأ�سا�سية  الفر�سية  تن�ض 
يف طبيعة وم�ستويات االبتكار، يف املوؤ�س�سات اجلزائرية، تعزى اإىل خ�سائ�ض املوؤ�س�سات 

العامة )حجم املوؤ�س�سة، وطبيعة امللكية، وقطاع االأعمال( .

حدود الدراسة: 
وم�ساعديهم  املوؤ�س�سات  )مدراء  املديرين  فئة  على  للدرا�سة  الب�رصية  احلدود  تنح�رص 
ومديري االأق�سام وامل�سالح املختلفة يف املوؤ�س�سة( .اأما بالن�سبة للحدود اجلغرافية فتتمثل 
يف جمموعة من املوؤ�س�سات اجلزائرية التي تن�سط يف مناطق خمتلفة من الوطن، يف ال�سمال: 
)�رصق، و�سط، غرب( ، وكذلك يف اجلنوب على ات�ساع رقعته اجلغرافية، حتى تكون العينة 

ممثلة ملجتمع الدرا�سة.
الذي متت  الزمني  اإىل املدى  ت�سري  للدرا�سة، فهي  الزمنية  يتعلق باحلدود  اأما يف ما 
فيه الدرا�سة امليدانية؛ حيث ُجمعت البيانات اخلا�سة بهذه الّدرا�سة ابتداءً من �سهر دي�سمرب 
الدرا�سة امليدانية يف خم�سة ع�رص �سهراً،  اأفريل 2011.وبالتايل فقد متت  اإىل �سهر   2009
نظراً لكرب حجم العينة، وكذلك نتيجة لتوزع املوؤ�س�سات، حمّل الدرا�سة، على نطاق وا�سع، 
وعدم اجتماعها يف مكان واحد، وهو االأمر الذي ع�رص من اإمكانية اإمتام الدرا�سة يف زمن 

اأقل.

اخللفية النظرية للدراسة: 
�سنتعر�س، يف هذه اخللفية النظرية، اإىل مفهوم خ�سائ�س املديرين، ثم نتناول 

مفهوم االبتكار.

أوالً- مفهوم خصائص املديرين: 

يت�سف  اأن  ميكن  التي  اخل�سائ�ض  تلك  كل  للمديرين  الفردية  باخل�سائ�ض  املق�سود 
بها املدير، وقد �سنفها )مقدم وبن �سديق، 27: 1997( ، اإىل ثالثة اأ�سناف رئي�سية هي: 

اخل�سائ�ض العامة: وت�سمل ال�سن، واجلن�ض، واحلالة العائلية، وعدد االأوالد، والراتب،  ♦
واالأقدمية وغري ذلك.

والتكوين  ♦ التعليم  وم�ستوى  والقدرات،  الذكاء،  وت�سمل  املعرفية:  اخل�سائ�ض 
املتخ�س�ض، واخلربة، واملهارات، واللغة.
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والقيم  ♦ واحلاجات،  والدوافع  ال�سخ�سية،  ال�سمات  يف  تتمثل  النف�سية:  اخل�سائ�ض 
واالجتاهات.

ثانياً- مفهوم االبتكار: 

بف�سل  كان  االقت�ساديني،  قامو�ض  يف  ا�ستعماله  ودخول  ابتكار  م�سطلح  ظهور  اإن 
جوزيف �سومبيرت )Schumpeter, 1939( ، الذي اأبرز وبنّي اأن االبتكار ظاهرة لها م�سوؤولية 
اأنه �سخ�ض  باالإ�سارة على  املقاول  التكلم عن  يتم  االقت�سادية، حيث  امل�ساريع  كبرية يف 
مبتكر.ولغر�ض حماولة االإحاطة اأكرث بفهم معنى كلمة “ابتكار” بجوانبها املتنوعة، فاإنه 
لقي  امل�سطلح  واأن  وبخا�سة  املفاهيمي،  م�سارها  تطور  تتبع  اإىل  الرجوع  ال�رصوري  من 
تعريفات  تقدمي  يف  اجتهادهم  خالل  من  واملخت�سني،  الباحثني  قبل  من  كبرياً  اهتماماً 
تواكب تطور معاين الكلمة.ويف هذا ال�سدد نبداأ بالتعريف الذي قدمه الباحث �سعيد اأوكيل 
)Oukil,1995( ، يف كتابه )L’innovation Technologique(، حيث عرف مفهوم االبتكار 
“ ميكن ح�رصه ب�سورة دقيقة يف تلك العملية التي ت�سمل كل التجديدات  اأنه:  اأ�سا�ض  على 
باأ�ساليب  اأي�سا  واملتعلقة   ،)Product Innovation( املختلفة  املنتجات  باأنواع  املرتبطة 
ز الكاتب بني االبتكار  وطرق االإنتاج )Process Innovation(.اإذ من خالل هذا التعريف ميَّ
املرتبط باملنتجات، الذي يهدف فقط اإىل تلبية بع�ض الرغبات اأو اإ�سباع بع�ض احلاجيات 
بكيفيات اأف�سل.اإ�سافة اإىل اإنه تكلم عن االبتكار املتعلق باالأ�ساليب الفنية للت�سنيع، الذي 
والثاين  االأول تقني  االإنتاجي من جانبني يف وقت واحد؛ اجلانب  االأداء  اإىل زيادة  يهدف 
املخرجات،  كمية  يف  اأو  املردودية،  يف  اإيجابية  نتائج  حتقيق  لغر�ض  وذلك  اقت�سادي، 
وتخفي�ض التكاليف، ومن ثمَّ امل�ساهمة يف تنامي م�ستويات االأرباح.لكن الباحث مل يتكّلم 
الت�سنيع.ومل  واأ�ساليب  وطرق  املنتجات،  وموا�سفات  خ�سائ�ض  يف  التجديدات  عن  اإاّل 
يتعر�ض، يف تعريفه، اإىل تقدمي منتجات جديدة مل تكن موجودة اأ�سالً، اأي منتجات مبتكرة 
مائة يف املائة، وكذلك مل يذكر اأي �سيء عن اجلانب التنظيمي يف املوؤ�س�سة.وبالرغم من اأن 
هذا التعريف يتفق، اإىل حد ما، مع ما ذهب اإليه الباحث بريتراند بيلون )Bellon,2002( ، يف 
كتابه )L’innovation Créatrice(، حيث يرى اأن لفظة االبتكار تعني: » و�سع منتج جديد 
يف ال�سوق، اأو تقدمي منتج حايل باإ�سافة مزايا وا�ستخدامات جديدة، وكذلك ميكن اأن تعني 
اإدخال طريقة اأو اأ�سلوب جديد يف الت�سنيع، اأو و�سع بناء تنظيمي جديد يف املوؤ�س�سة«.لكن 
من خالل حتليل هذا التعريف االأخري ملفهوم االبتكار يربز الفرق بني التعريفني، اإذ يت�سح 
كبرية،  واأهمية  ح�سا�سية  لها  اأخرى  جوانب  اإىل  تعر�ض   Bellon الباحث  اأن  مهمة  بدرجة 
وكذلك  للمنتجات،  اجلذري  االبتكار  يف  اأ�سا�ساً  تتمثل  والتي  �سبقه،  الذي  التعريف  اأغفلها 

االبتكار يف اجلوانب التنظيمية يف املوؤ�س�سة.
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ن�سبة كبرية  اأن  باالبتكار، نالحظ  املتعلقة  االأدبيات  لكثري من  التعر�ض  ومن خالل 
االبتكار،  جوانب  من  فقط  واحد  جانب  على  ركزت  االبتكار،  ملفهوم  حتديدها  يف  منها 
يف  عنه،  نتج  خمتلفة.ما  مداخل  االبتكار  ل�سمول  راجع  وذلك  االأخرى،  اجلوانب  واأهملت 
واملتخ�س�سون ملفهوم  الباحثون  اأعطاها  التي  املتنوعة  التعريفات  العديد من  املح�سلة، 
االبتكار؛ فهناك من عرفه على اأ�سا�ض” اأنه �سيء جديد يتمثل يف �سلعة اأو خدمة تقدمها اأو 
اأنه عملية ينتج عنها  )النفعي، 2003: 8- 9( على  تتبناها املنظمة الأول مرة.وقد عرفه 
عمل جديد ير�سي اجلماعة وتقبله على اأنه مفيد لها.وكذلك عرفه اأمابيل على اأنه عبارة عن 

التطبيق الناجح لالأفكار املبدعة و اخلالقة يف املنظمة”...الخ.

مراجعة الدراسات السابقة: 
�سنحاول يف هذا العن�رص التعر�ض الأهم الدرا�سات واالأدبيات ذات العالقة باملو�سوع.

امليدانية  الدرا�سات  من  كثري  انت�رصت  فقط،  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  يف  اأنه  وجدنا  لكن 
والتطبيقية التي اأعدها الكتاب والباحثون، حول مو�سوع االبتكار، وكان اأكرثها يف الدول 
العربية  املنطقة  يف  الدرا�سات  من  قليلة  جمموعة  هناك  اأن  وجدنا  خا�سة.كما  االأجنبية 
تعر�ست  التي  الدرا�سات  جداً يف  كبرية  ندرة  املقابل الحظنا  املو�سوع، يف  تناولت  التي 

للمو�سوع يف اجلزائر.
ويف هذا املجال تناولت الدرا�سة التي اأعدها )Wan et al., 2005( مو�سوع حمددات 
اأن  اإىل  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  اأبرز  اأ�سارت  �سنغافورة.حيث  يف  االبتكارية  ال�رصكات 
ة واإيجابية بني االبتكار وبني كل من الهياكل الالمركزية، وتوافر املوارد  هناك عالقة مهمَّ
التنظيمية، االعتقاد واالإميان باأهمية االبتكار، اال�ستعداد لتحمل املخاطر، اال�ستعداد داخل 
مو�سوع  تناولت   ،  )Wong et al., 2005( اأجراها  درا�سة  االأفكار.ويف  لتبادل  ال�رصكة 
امل�ساريع  من  عالية  ن�سبة  وجود  اأن  النتائج  بينت  االقت�ساد،  ومنو  واالبتكار  املقاولة 
املقاوالتية اجلديدة، اأو مدى انت�سار االأعمال، ال ي�سمان حت�سني االأداء االقت�سادي، وت�رصيع 
معدالت منّوه.حيث مت تاأكيد عدم وجود عالقة خطية متداخلة بني االبتكار وخلق م�ساريع 
مقاولة جديدة.و يف درا�سة اأخرى، قام بها )Geiger and Makri, 2006( ، متعّلقة مبو�سوع 
والتطوير  البحث  على  تعتمد  التي  املنظمات  يف  االبتكار  �سريورة  وا�ستغالل  ا�ستك�ساف 
ة بني البحث والتطوير واالبتكار، كما  بكثافة، مت التو�سل اإىل اأن هناك عالقة اإيجابية ومهمَّ
بينت الدرا�سة اأن تاأثري الكثافة التكنولوجية يرتبط اإيجابياً بعدد براءات االخرتاع املمنوحة 
االبتكار  تتعّلق مبو�سوع   ،  )O’Regan et al., 2006( بها  قام  درا�سة  للمنظمة.كذلك يف 
ارتباط  وجود  االإح�سائي  التحليل  اأكد  واملتو�سطة،  ال�سغرية  ال�سناعية  املوؤ�س�سات  يف 
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 O’Regan( اأعد كذلك  وثيق بني االبتكار واالإ�سرتاتيجية والقيادة والثقافة التنظيمية.وقد 
على  القائمة  املوؤ�س�سات  يف  االبتكار  مو�سوع  تخ�ّض  درا�سة   )and Ghobadian, 2006
التكنولوجيا اجلديدة، �سخ�ست العالقة بني االبتكار والقيادة واالأداء.واأ�سارت اأهم النتائج 
اإىل اأهمية تاأثرياأ�سلوب القيادة الفعالة يف م�ستويات االبتكار، واحتماالت النجاح، وتطوير 
 Prajogo and Sohal,( اأعدها  اأخرى  درا�سة  ال�رصكة.ويف  يف  لالبتكار  الالزمة  الكفاءات 
2006( ، تناولت مو�سوع تكامل اإدارة اجلودة ال�ساملة واإدارة تكنولوجيا البحث والتطوير 
الأجل حتديد اجلودة واالبتكار يف االأداء، مت التو�سل اإىل اأن هناك عالقة قوية واإيجابية بني 
اإدارة اجلودة ال�ساملة واإدارة تكنولوجيا البحث والتطوير.اإ�سافة اإىل اأن النتائج اأ�سارت اإىل 
اأّن اإدارة تكنولوجيا البحث والتطوير تعّد مورداً منا�سباً ي�ستخدم بتكامل مع اإدارة اجلودة 
ال�ساملة لغر�ض حت�سني االأداء التنظيمي، وكذلك االبتكار ب�سكل خا�ض.كما تعر�ست درا�سة 
يف  االختالفات  مو�سوع  اإىل   ،)Leskovar- Spacapan and Bastic, 2007( من  كل 
قدرة املنظمات على االبتكار يف ظل االقت�ساديات التي متر مبرحلة انتقالية؛ حيث بينت 
نتائج التحليل االإح�سائي اأن ال�رصكات التي لديها توجه ا�سرتاتيجي نحو االبتكار مل حتقق 
تناف�سية م�ستدامة،  اأو بتحقيق مزايا  االبتكار،  بالقدرة على  يتعلق  جناحات كبرية يف ما 
باملقارنة مع ال�رصكات التي لديها توجهات اإ�سرتاتيجية نحو التكلفة واجلودة.وذلك راجع 
التنظيمية،  الثقافة  يف  اأ�سا�ساً  املتمثلة  الداخلية  التنظيمية  القدرات  اأن  اإىل  مهمة  بدرجة 
وروح املبادرة، والتوجه نحو ال�سوق، حمققة ب�سكل طفيف يف ال�رصكات التي تعلن اأن لها 
 Santos- Vijandea et al.,( توجهات اإ�سرتاتيجية داعمة لالبتكار.وكذلك يف درا�سة قام بها
2007( ، تناولت مو�سوع االبتكار يف ال�رصكات املتوجهة نحو اجلودة ال�ساملة، اأ�سارت اأهم 
النتائج اإىل اأن اإدارة اجلودة ال�ساملة توؤثر تاأثرياً قوياً يف ثقافة االبتكار بال�رصكات، وكذلك 
ال�ساملة ال توؤثر بطريقة مبا�رصة  اإدارة اجلودة  اأن  االإداري.يف حني  يف م�ستويات االبتكار 
ب�سكل  ال�سابقة تختلف،  العالقات  اأن  اإىل  النتائج كذلك  اأ�سارت  التقنية.وقد  االبتكارات  يف 
 )Moralesa et al., 2007( ملحوظ، مع اختالف درجة وم�ستويات ا�سطراب ال�سوق.كما قام
، بدرا�سة تعر�ست ملو�سوع ال�سخ�سية، واالأداء التنظيمي، والتعلم التنظيمي، واالبتكار يف 
ب�سكل  �سخ�سية  تاأثريات  هناك  باأن  النتائج  اأهم  اأكدت  واملتو�سطة،  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 
مبا�رص وغري مبا�رص يف اإتقان االأداء، وذلك بو�ساطة كل من التعلم التنظيمي واالبتكار.كما 
اأن التعلم التنظيمي يوؤثر اإيجابياً يف االأداء التنظيمي، اإما ب�سورة مبا�رصة اأو غري مبا�رصة، 
من خالل االبتكار التنظيمي.كما اأو�سحت الدرا�سة امليدانية اأن االبتكار التنظيمي له تاأثري 
اإىل   ،  )Menke et al., 2007( درا�سة  تطرقت  بال�رصكة.كما  التنظيمي  االأداء  يف  اإيجابي 
حتليل العاملية، املرونة والذكاء يف اإدارة االبتكار ال�ساملة )TIM( ، بالتعر�ض لدرا�سة حالة 
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�رصكة HP، وقد ُحلِّل تاريخ ابتكارات ال�رصكة لغر�ض اكت�ساف املبادئ االأ�سا�سية املتعلقة 
حمفزة  ثقافة  متتلك  كانت  تاأ�سي�سها  ومنذ  ال�رصكة  اإن  حيث  ال�ساملة،  االبتكارات  باإدارة 
على االبتكار، على اأ�سا�ض تلك القواعد التي ابتدعتها داخلها، والتي كانت مبثابة القوانني؛ 
كاالعتقاد اأننا ن�ستطيع تغيري العامل، و�رصعة العمل، واالبتعاد عن ال�سيا�سة والبريوقراطية، 
ومعرفة الزبون من خالل اإجناز اأف�سل االأعمال، و كذلك االأفكار اجلذرية لي�ست دائماً اأفكاراً 
 Liaoa et al.,( بها  قام  التي  البحثية  امل�ساهمة  خالل  من  وغريها.واأي�سا  �ساحلة،  غري 
2008( ، متعلّقة مبو�سوع العالقة بني املعرفة، التعلم التنظيمي واالبتكار يف املنظمات.مت 
التو�سل اإىل العديد من النتائج املهمة، على راأ�سها اأن هناك عالقة تاأثري غري مبا�رصة بني 
التنظيمي.ويف  التعلم  يتمثل يف  و�سيط،  ال�رصكات، من خالل متغري  واالبتكار يف  املعرفة 
درا�سة قام بها )Armbrustera et al., 2008( .تناولت مو�سوع االبتكار التنظيمي، درا�سة 
حتديات قيا�ض االبتكار غري التقني، مت التو�سل اإىل نتائج خمتلفة اختالفاً كبرياً، فيما يتعلق 
باالبتكار التنظيمي لل�رصكات داخل العينة نف�سها، حيث جند اأنه مت حتديد تنوع االبتكارات 
التنظيمية، التي تتعلق بالهياكل التنظيمية االأكرث ال مركزية، ودوائر اجلودة، وفرق العمل 
امل�سرتكة، والتنفيذ يف الوقت املحدد، حيث اإّن لهذه املفاهيم املختلفة لالبتكار التنظيمي 
اآثاراً ملمو�سة يف موؤ�رصات االأداء املختلفة، كاالإنتاجية واجلودة واملرونة.ويف درا�سة اأخرى 
قام بها )Coronado et al., 2008( ، تعّلقت مبو�سوع املواقف من االبتكار يف املناطق 
االقت�سادية الهام�سية يف ا�سبانيا، اأظهرت اأهم النتائج اأن لتكلفة االبتكار وم�ستوى مديونية 
ال�رصكة تاأثريات �سلبية كبرية يف االبتكار، يف حني اأن لكلٍّ من املوؤهالت واملهارات الفنية 
للعاملني واملوظفني واالجتاه نحو الت�سدير وحجم ال�رصكة تاأثرياً اإيجابياً كبرياً يف موقف 
 ،  )Cho and Chang, 2008( اأعدها  التي  الدرا�سة  تناولت  االبتكار.كذلك  جتاه  ال�رصكة 
مو�سوع مقاومة االبتكار والر�سا الوظيفي، من خالل درا�سة حالة كوريا اجلنوبية، وذلك 
الأنها تعدُّ من املناطق التي تنمو ب�رصعة يف تطبيق اأمتتة قوة املبيعات يف جمال الت�سويق 
املبيعات.لكن  قوة  مهمة  كفاءة  حت�سني  ملحاولة  هنا،  التكنولوجيا  وا�ستخدام  ال�سناعي، 
التكنولوجيا املتعلقة باأمتتة قوة املبيعات، والتي  اأثار �سلبية حمتملة جراء تطبيق  هناك 
تن�ساأ ب�سبب العوامل النف�سية واالجتماعية للباعة التي تدفعهم ملقاومة ورف�ض تكنولوجيا 
الدرا�سة العالقات املبا�رصة وغري املبا�رصة بني مقاومة  اأمتتة قوة املبيعات.لذلك ناق�ست 
االبتكار وبع�ض املتغريات االأ�سا�سية، كالر�سا الوظيفي، واالأداء الوظيفي، والكفاءة الفردية، 
 Simonen and( اأجراها  التي  الدرا�سة  ت�سمنت  واالبتكار.وقد  العمل،  املجموعة  وفعالية 
العمالة. وتوظيف  والتطوير  البحث  يف  التعاون  االبتكار،  مو�سوع   ،  )McCann, 2008
وقد اأ�سارت اأهم النتائج التي مت التو�سل اإليها، اإىل اأن ال�رصكات ال�سغرية احلجم عادة ما 



371

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والثالثون - ج )2( - تشرين 

تكون اأكرث ابتكاراً من ال�رصكات الكبرية، كما اأن التعاون يف م�ساريع البحث والتطوير بني 
تناولت  اأخرى  درا�سة  االبتكار.ويف  ودور كبري يف حتقيق  اأهمية  له  واملنظمات  ال�رصكات 
 )Robson et al., 2008( مو�سوع املقاوالتية- اأو ما يعرف بالريادة- ، واالبتكار، اأعدها
التعليمي للمقاولني له ارتباط  اأن امل�ستوى  الدرا�سة  اإليها  النتائج التي تو�سلت  اأهم  .ومن 
عالقة  له  بالت�سدير  وارتباطها  ال�رصكة  حجم  فاإن  االبتكار.وكذلك  يف  بالزيادة  اإيجابي 
موجبة باالبتكار.كما اأن االبتكار له ارتباط �سلبي مبلكية العائالت واإدارتها لل�رصكات.واأن 
االلتزام الر�سمي يف االإنفاق على التدريب لي�ض له عالقة اإيجابية باالبتكار.وكذلك تو�سلت 
اأم �سلبية، بني عمر ال�رصكة  اإيجابية  اأنه ال توجد عالقة اإح�سائية �سواء كانت  الدرا�سة اإىل 
االآثار  مو�سوع  اإىل   )Jung et al., 2009( اأعدها  التي  الدرا�سة  تعر�ست  واالبتكار.كما 
االبتكار بال�رصكات.مت  التنفيذيني يف  للروؤ�ساء  التحويلية  للقيادة  املبا�رصة وغري املبا�رص 
التو�سل اإىل اأن هناك عالقة اإيجابية بني القيادة التحويلية التي يطبقها الروؤ�ساء التنفيذيون 
 Carbonell and( لل�رصكات ومدى حتقيق االبتكار التنظيمي فيها.ويف درا�سة اأخرى اأجراها
Escudero, 2009( ، تعّر�ست ملو�سوع عالقات �رصعة االبتكار، وال�سياق التنظيمي للفريق، 
اأثر  له  العليا  االإدارة  اأن دعم  النتائج امل�ستخل�سة  اأهم  اأو�سحت  التكنولوجي،  التاأكد  وعدم 
اإيجابي كبري يف �رصعة االبتكارات، يف ظل ظروف تتميز بجدة وحداثة تكنولوجية عالية، 
وا�سطرابات تكنولوجية �سديدة.كما اأ�سارت النتائج املتو�سل اإليها اإىل اأن و�سوح االأهداف 
متو�سطة  بتكنولوجية  تت�سم  ظروف  ظل  يف  �رصيعة،  ابتكارات  لتحقيق  اأهمية  اأكرث  هو 
 Akgu¨n et( احلداثة، وا�سطرابات تكنولوجية منخف�سة.كما تعر�ست الدرا�سة التي اأعدها
واأداء  االبتكار،  التنظيمية واملنتج و�سريورة  العاطفية  القدرات  اإىل مو�سوع   ،  )al., 2009
ال�رصكة، مت التو�سل اإىل اأن عملية الت�سجيع والدعم لها عالقة اإيجابية ب�سريورة االبتكار يف 
ال�رصكة، كما اأن تاأثري ديناميكية الت�سجيع يف زيادة املنتجات املبتكرة، جندها، على وجه 

التحديد، يف البيئات التي يكون فيها معدل عدم اال�ستقرار مرتفعاً.
من  ال�سوق،  يف  املايل  اأدائها  يف  مهم  تاأثري  لها  لل�رصكة  العاطفية  القدرة  اأن  كما 
 )Gumusluoglu and Ilsev,2009( اأجراها  اأخرى  درا�سة  املقدمة.ويف  االبتكارات  خالل 
اأن  اإىل  النتائج  ت�سري  التنظيمي،  واالبتكار  واالإبداع  التحويلية  القيادة  مو�سوع  ت  خ�سّ  ،
والتنظيمي.كما  الفردي  ال�سعيدين  على  االإبداع  يف  ة  مهمَّ تاأثريات  لها  التحويلية  القيادة 
الذي  التنظيمي،  واالبتكار  التحويلية  القيادة  بني  اإيجابية  عالقة  هناك  اأن  النتائج  بينت 
 ،  )Goodalea et al., 2010( ال�سوق.كذلك يف درا�سة قام بها  التوجه نحو  يقا�ض مبعيار 
مت التعر�ض ملو�سوع اإدارة العمليات وال�رصكات املقاولة واأداء االبتكار، واأظهرت النتائج 
وتعزيز  الذاتي،  واحلكم  واال�ستقاللية  االإداري،  الدعم  من  بكل  يتاأثر  االبتكاري  االأداء  بان 

املكافاآت، وتوافر الوقت، واحلدود التنظيمية.
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د. بومدين بلكبير دراسة ميدانية في املؤسسات االقتصادية اجلزائرية. 

حتليل  مو�سوع   ،  )Rosenbusch et al., 2010( اأعدتها  التي  الدرا�سة  تناولت  كما 
نتائج  اأهم  بينت  واملتو�سطة.وقد  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  يف  واالأداء  االبتكار  بني  العالقة 
الدرا�سة اأن العالقة بني االبتكار واالأداء تعتمد على �سياق العالقة بني عوامل متعددة؛ فعمر 
االبتكار  اأثر  بدرجة كبرية يف  توؤثر  الثقايف، كلها عوامل  وال�سياق  االبتكار  ال�رصكة ونوع 
 ،  )Jiménez and Valle et al., 2010( اأجريت عام  اأخرى  درا�سة  ال�رصكة.ويف  اأداء  على 
حول مو�سوع االبتكار والتعلم التنظيمي واالأداء، بينت اأهم النتائج اأن كاّلً من املتغريات 
املتمثلة يف التعلم التنظيمي واالبتكار ت�ساهم اإيجابياً يف التاأثري يف اأداء االأعمال.كما اأن 
اأخرى من املتغريات  اأهمية جمموعة  التعلم التنظيمي بدوره يوؤثر يف االبتكار.كما ك�سفت 
يف التاأثري يف العالقات ال�سابقة، تتمثل هذه املتغريات يف حجم ال�رصكة، وعمرها، ودرجة 
 Rampersad et( اال�سطراب، واالعتدال يف ال�سناعة، والبيئة.ومن خالل درا�سة قام بها 
al., 2010( ، تبني �سعف االرتباط بني االن�سجام والكفاءة والتطوير يف �سناعة تكنولوجيا 

كبرية،  بدرجة  اال�ستعانة،  ب�سبب   ، ناق�سة؟(  جملة  توجد  )هل  يف  واالت�سال  املعلومات 
من  بدال  والتطوير،  البحث  االأجنبية يف  التكنولوجيا  على  واالعتماد  اخلارجية  بامل�سادر 
اأدوات  متعّلقة مبو�سوع  بدرا�سة   )Vaccaro et al., 2010( قام  اأخرى  املحلية.ومن جهة 
ال�رصكات.اأ�سارت  واأداء  واالبتكار،  املنظمات،  بني  امل�سرتكة  والعالقات  املعرفة،  اإدارة 
اأهم النتائج اإىل اأن اأدوات اإدارة املعرفة توؤثر بدورها يف االبتكار واالأداء املايل للوحدات 
اإيجابي  تاأثري  له  بكثافة  املعرفة  اإدارة  اأدوات  ا�ستخدام  اأن  اإىل  التو�سل  مت  التجارية.كما 
La-( اأداء املنتجات اجلديدة و�رصعة ال�سوق، وكذلك على االأداء املايل.كما قام  ببا�رص يف 

vado et al., 2010( بدرا�سة تناولت مو�سوع اأهمية راأ�ض املال االجتماعي والتنظيمي يف 

بناء �سياق االبتكار.حيث بينت اأهم النتائج اأن راأ�ض املال االجتماعي مهم يف االبتكار يف 
ال�رصكات، كما اأن راأ�ض املال التنظيمي له تاأثري غري مبا�رص، يف ابتكار املنتجات، من خالل 
التوا�سل  عملية  التي حتفز  ال�رصكات  فاإن  و�سيط.وبالتايل  االجتماعي كمتغري  املال  راأ�ض 
)راأ�ض  ومقننة  �رصيحة  معرفة  طريق  عن  االبتكاري،  الن�ساط  تدعم  االأفراد  بني  والتفاعل 
املال التنظيمي( .كذلك قام )Johannessen and Olsen,2010( بدرا�سة تطّرقت ملو�سوع 
اأهمية خلق القيمة واالبتكارات يف اقت�ساد املعرفة العاملي، اأظهرت نتائجها اأهمية اإمكانات 
تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت يف متكني ال�رصكة من التفاعل مع العمالء، اإ�سافة اإىل 
واخلدمة،  امل�سوؤولية،  وزيادة  القرار،  اتخاذ  �سلطة  وزيادة  كالكفاءة،  التنظيمية،  اجلوانب 
اإىل املعلومات ملن  الهياكل املركزية، وت�سهيل الو�سول  واإزالة البريوقراطية والتقليل من 

يعملون يف اخلطوط االأمامية.
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يف  االإداري،  االإبداع  يف  التحويلية  القيادة  اأبعاد  اأثر  تناولت  تطبيقية  درا�سة  ويف 
اأهم نتائجها عن وجود عالقة طردية  �سورية، قام بها الباحث )نع�ساين، 2008( ، ك�سفت 
موجبة بني ال�سمات االأربع للقيادة التحويلية واالإبداع االإداري.وكان ترتيب هذه ال�سمات 
الت�سجيع االإبداعي، واالهتمام باالأفراد، والتحفيز  وفق درجة تاأثريها يف االإبداع كاالآتي: 
االت�ساالت  منظمات  تخ�ّض  ميدانية  درا�سة  هناك  اأّن  الكارزمي.كما  والتاأثري  امللهم، 
واالإبداع. القيادة  مو�سوع  تناولت   ،  )2009 واخرون،  )ملحم  الباحث  اأعدها  اليمن،  يف 

�سفات  من  متو�سط  بقدر  يتمتعون  اليمنية  االت�ساالت  منظمات  قادة  اأن  اإىل  التو�سل  مت 
املمار�سات  لبع�ض  القادة  اأولئك  قبل  اأن هناك ممار�سة متو�سطة من  املبدعة.كما  القيادة 
املمار�سات  داللة بني  ذات  اأن هناك عالقة  الدرا�سة  بينت  لالإبداع.كذلك  الداعمة  القيادية 
اإليه  القيادية الداعمة لالإبداع من جهة، وبني االإبداع من جهة اأخرى.واأهم ما مت التو�سل 
التاأمني  ب�رصكات  االإبداع  م�ستويات  يف  املعلومات  نظم  باأثر  متعّلقة  ميدانية،  درا�سة  يف 
االأردنية، قام بها الباحثان )النجار وامللكاوي، 2010( ، يتمثل يف تاأثري نظم املعلومات 
باأنواعها املختلفة، ب�سكل مبا�رص يف االإبداع على امل�ستوى الفردي، واجلماعات، واملنظمة.
اإدارة املوارد الب�رصية يف االإبداع التنظيمي، قام بها  اأثر وظائف  وقد اأظهرت درا�سة حول 
تبني  مرتفع.كما  املوؤ�س�سي  االإبداع  م�ستوى  اأن   ،  )2010 والغرينب،  )ال�رصايرة  الباحثان 
التنظيمي.كذلك  االإبداع  الب�رصية يف  املوارد  اإدارة  لوظائف  اإح�سائية  اأثر ذي داللة  وجود 
اأ�سارت النتائج اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف اجتاهات املبحوثني، نحو ممار�سة 

االإبداع التنظيمي يف �رصكة االت�ساالت االأردنية، تعزى للعوامل الدميوغرافية والوظيفية.

منهجية الدراسة: 
التحليلي، من خالل جمع معلومات  الو�سفي  لقد اعتمدنا، يف درا�ستنا، على املنهج 
ال�سابقة  الدرا�سات  من  مهمة  جمموعة  ا�ستعرا�ض  مت  حيث  الدرا�سة؛  مو�سوع  عن  مف�سلة 
للمو�سوع.كما  النظرية  اخللفية  على  االطالع  اإىل  باالإ�سافة  الدرا�سة،  بهذه  العالقة  ذات 
الزيارات امليدانية  العديد من  اإجراء  الدرا�سة امليدانية، من خالل  اأ�سلوب  مت االعتماد على 
جلمع  اأ�سا�سيان  م�سدران  اُعتمد  ال�سدد  هذا  اجلزائرية.ويف  االقت�سادية  للموؤ�س�سات 

البيانات الالزمة للدرا�سة، هما: 
اأوالً� امل�سادر الثانوية: من خالل اعتماد الكتب واالأبحاث والدرا�سات ال�سابقة  ♦

التي تتعلق مبو�سوع الدرا�سة.
ثانياً� امل�سادر االأولية: وتتمثل يف البيانات التي مت جمعها بو�ساطة ا�ستبانة،  ♦

ل�رصح  املديرين،  بع�ض  مقابلة  اإىل  اللجوء  مت  كما  املديرين،  خمتلف  على  وُوزِّعت  اأعدت 
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د. بومدين بلكبير دراسة ميدانية في املؤسسات االقتصادية اجلزائرية. 

تناولت  االأ�سئلة.وقد  بع�ض  تو�سيح  �سفويا ومناق�سة حمتواها، ق�سد  اال�ستبانة  وتو�سيح 
اال�ستبانة متغريات الدرا�سة وفق ثالث جمموعات، على ال�سكل االآتي: 

Ú  املجموعة االأوىل: و ت�سم العبارات من )1- 5( والتي تك�سف عن اخل�سائ�ض العامة
للمديرين.

Ú  اخل�سائ�ض عن  تك�سف  والتي   )8  -6( من  العبارات  ت�سمل  و  الثانية:  املجموعة 
العامة للموؤ�س�سات االقت�سادية اجلزائرية.

Ú  املجموعة الثالثة: و حتتوي العبارات من )9- 31( والتي تك�سف عن واقع القدرة
االبتكارية للموؤ�س�سات االقت�سادية اجلزائرية.

وقد ُحدِّدت اأوزان فقرات اال�ستبانة، بت�سميم اإجابات حمتملة عن عبارات كل االأجزاء، 
ِطبقاً ملقيا�ض ليكرت )Likert( اخلما�سي، الذي يت�سمن خم�سة م�ستويات على النحو االأتي: 

اإعطاء خم�ض نقاط لالإجابة )ينطبق بدرجة كبرية جدا( . �
واإعطاء االإجابة )ينطبق بدرجة كبرية( اأربع نقاط. �
واالإجابة )ينطبق بدرجة متو�سطة( ثالث نقاط. �
واالإجابة )ال ينطبق( نقطتني. �
واالإجابة )ال ينطبق اإطالقا( نقطة واحدة. �

جمتمع الدراسة وعينتها: 

املوؤ�س�سات  دليل  املدرجة يف  اجلزائرية  ال�رصكات  الدرا�سة من جميع  يتكون جمتمع 
منا�سبة  عينة  .اختريت   )Annuaire des entreprises 2009(  ،2009 ل�سنة  اجلزائرية 
تعميم  نتمكن من  للمجتمع، حتى  وت�ساهم يف حتقيق متثيل  الدرا�سة،  كي تالئم مو�سوع 
النتائج على املجتمع.وا�ستناداً على ما �سبق، قمنا بتوزيع اال�ستبانات على 380 موؤ�س�سة، 
ذات اأحجام خمتلفة، وبطبيعة ملكية متنوعة، ويف قطاعات اأعمال عديدة.وهي عينة كافية 
 500 من  واالأقل   30 من  االأكرث  العينات  اأحجام  اأن  نظرنا.حيث  يف  الدرا�سة  هذه  الإجناز 
منا�سبة ملعظم البحوث )�سيكاران، 2006: 420- 421( .وقد مت ا�سرتجاع 130 ا�ستبانة، 
اأي بن�سبة اإعادة بلغت،2134 باملائة، مع ا�ستبعاد ثماين ا�ستبانات غري �ساحلة للتحليل، 

وهي ن�سبة تعّد مقبولة اإح�سائيا.واجلدول )1( يو�سح اأهم التفا�سيل.
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الجدول )1( 
عينة الدراسة واالستبانات الموزعة والمستلمة

عدد اال�ستبانات 
املوزعة

عدد اال�ستبانات 
امل�ستلمة

ن�سبة اال�ستبانات 
امل�ستلمة اإىل 

املوزعة

عدد اال�ستبانات 
ال�ساحلة 
للتحليل

ن�سبة اال�ستبانات 
ال�ساحلة اإىل 

امل�ستلمة

ن�سبة اال�ستبانات 
ال�ساحلة اإىل 

املوزعة

38013034،2112293،8432،10

أساليب التحليل اإلحصائي: 
فر�سياتها،  من  والتحقق  ت�ساوؤالتها  عن  واالإجابة  الدرا�سة  اإ�سكالية  معاجلة  لغر�ض 
التي تنا�سب حتليل بيانات ومعلومات هذه  االأ�ساليب االإح�سائية  اُ�ستخدمت جمموعة من 
 ، )Descriptive Statistic Measures( الدرا�سة.حيث ا�ستخدمنا مقايي�ض االإح�ساء الو�سفي
وذلك لنتمكن من و�سف خ�سائ�ض العينة، با�ستخدام الن�سب املئوية، والتكرارات، واملتو�سطات 
 )Mann- Witney( احل�سابية، واالنحرافات املعيارية.كما مت ا�ستخدام اختبار مان- ويتني
Krus-( وا�ستخدام اختبار كرو�سكال- والي�ض. )T(  االن�سبة ملتغري اجلن�ض عو�سا عن اختبار
kal- Wallis( بدال من حتليل التباين بالن�سبة لباقي املتغريات، الختبار مدى وجود فروق 

للمديرين  العامة  للخ�سائ�ض  تعزى  االبتكارالتي  وم�ستويات  طبيعة  متغري  يف  معنوية 
اإىل  املتغريات.اإ�سافة  لهذه  اجلزئية  املجموعات  تكرارات  حجم  ل�سغر  وذلك  واملوؤ�س�سات، 

. )Cronbach Alpha( اأننا قمنا يف هذه الدرا�سة با�ستخدام معامل كرونباخ األفا

قياس صدق أداة الدراسة ودرجة ثباتها: 
للتاأكد من �سدق �سكل االأداة وحمتواها ُعر�ست على جمموعة اأع�ساء هيئة التدري�ض، 
ذوي تخ�س�سات متنوعة.ومن ثم قمنا باإجراء العديد من الت�سحيحات والتعديالت، خا�سة 
تلك املتعلقة بتغيري وتو�سيح بع�ض العبارات لكي ت�سبح �سهلة على فهم غري املتخ�س�ض، 
واإلغاء بع�ض العبارات غري ال�رصورية التي وردت حولها تعليقات كثرية والتي تبني عدم 
�سلتها املبا�رصة باملتغريات، اإ�سافة بع�ض العبارات الأبعاد متغريات اال�ستبانة، اإ�سافة اإىل 

تدقيق اال�ستمارة باللغتني العربية والفرن�سية، بناء على اقرتاحات املحكمني.
)كرونباخ  معامل  با�ستخراج  باختبارها  قمنا  فقد  القيا�ض،  اأداة  لثبات  بالن�سبة  اأما 
ال�سدد، فاإن معامل  الداخلي للفقرات، ويف هذا  التاأكد من االت�ساق  ، وذلك حتى يتم  األفا( 
الثبات للمجموع الكلي ملتغريات واأبعاد الدرا�سة يف اال�ستبانة جاءت قيمته تعادل 0،861.
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د. بومدين بلكبير دراسة ميدانية في املؤسسات االقتصادية اجلزائرية. 

وهذه النتيجة تدل على ارتفاع معامالت الثبات جلميع فقرات واأبعاد الدرا�سة، وهي قيم 
ممتازة، الأنها اأعلى بكثري من القيمة املقبولة ،600 )�سيكاران، 2006( .

مناقشة نتائج الدراسة: 

عاماً  وتعريفاً  البحث،  ملو�سوع  النظرية  االأ�س�ض  اأهم  �سبق،  فيما  تناولنا،  اأن  بعد 
مبنهجيته وميدانه، تطرقنا لتحليل حماور اال�ستبانة ومناق�ستها وت�سجيل نتائج البحث من 
حتليل كل حمور على حده، وبعدها قدمنا جمموعة من التو�سيات التي نراها �رصورية على 

�سوء النتائج املتو�سل اإليها.

أوال- خصائص املديرين واملؤسسات يف عينة الدراسة: 

للمديرين  العامة  اخل�سائ�ض  اإىل  بالتحليل  التعر�ض  العن�رص،  هذا  يف  �سنحاول، 
ثالثة  وفق  البحث،  عينة  اأفراد  من  عليها  حت�سلنا  التي  البيانات  خالل  من  واملوؤ�س�سات، 
اأ�سا�سية؛ حيث �سنقوم يف البداية بتحليل م�ستوى اخل�سائ�ض الفردية للمديرين  م�ستويات 
ال�سن  يف  تتمثل  االأبعاد  من  جمموعة  حتليل  طريق  عن  الدرا�سة،  �سياق  يف  امل�ستجوبني 
اخل�سائ�ض  م�ستوى  بتحليل  ثانية  مرحلة  يف  �سنقوم  التعليمي.ثم  وامل�ستوى  واجلن�ض 
الوظيفية للمديرين يف �سياق الدرا�سة، من خالل حتليل بعدين جوهريني؛ البعد االأول يتمثل 
الثاين  البعد  اأما  البحث؛  اأفراد عينة  اإليها  ينتمي  التي  املهنية  الفئات  اأو  الوظيفة  نوع  يف 
فيتمثل يف اخلربة اأو االأقدمية التي نقي�سها بعدد �سنوات اخلدمة يف املوؤ�س�سة.و�سنقوم يف 
الدرا�سة امليدانية، ويف  للموؤ�س�سات يف �سياق  العامة  املرحلة االأخرية بتحليل اخل�سائ�ض 
اأفراد  اإليها  اأولها بعد حجم املوؤ�س�سات التي ينتمي  اأبعاد مهمة؛  هذا ال�سدد، �سنحلل ثالثة 
عينة الدرا�سة، والذي نقي�سه بعدد العمال االإجمايل؛ وثانيها بعد طبيعة ملكية املوؤ�س�سة؛ اأما 
البعد الثالث واالأخري، فينح�رص يف قطاع االأعمال الذي تن�سط فيه املوؤ�س�سات ميدان الدرا�سة.

حتليل اخل�سائ�س الفردية والوظيفية للمديرين: . 1
الفردية  اخل�سائ�ض  خمتلف  حتليل  حماولة  اإىل  العن�رص،  هذا  خالل  من  نهدف، 
والوظيفية للمديرين وتو�سيفها يف عينة الدرا�سة امليدانية.و�سنحاول يف البداية التعر�ض 

اإىل حتليل اخل�سائ�ض الفردية للمديرين، كما هو مبني يف اجلدول )2( .
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الجدول )2( 
الخصائص الفردية للمديرين

الن�سبةالتكرارالفئاتالبعد

ال�سن

00%00اأقل من 20 �سنة
8،2%2010 اإىل 29 �سنة
37،7%3046 اإىل 39 �سنة
30،3%4037 اإىل 49 �سنة

19،7%5024 �سنة فاأكرث
4،1%05مل يحدد

100%122الكلـياملجمـوع

اجلن�ض
86،9%106ذكر

12،3%15اأنثى
0،8%01مل يحدد

100%122الكلـياملجمـوع

امل�ستوى التعليمي

00%00ابتدائي
1،6%02متو�سط
4،1%05ثانوي
14،8%18مهني

61،5%75جامعي
13،9%17درا�سات عليا

4،1%05مل يحدد
100%122الكلـياملجمـوع

بالن�سبة لتحليل خ�سائ�ض ال�سن للمديرين، يت�سح لنا من اجلدول )2( اأن اأغلبية اأفراد 
العينة تنح�رص اأعمارهم يف الفئة العمرية ال�سابة من 30 اإىل 39 �سنة، وذلك بن�سبة قدرها 
)37،7%( ، ثم يليهم اأ�سحاب الفئة العمرية من 40 اإىل 49 �سنة بن�سبة قدرها )30،3%( .كما 
جند ما ن�سبته )19،7%( ، حم�سوراً يف الفئة العمرية من 50 �سنة فاأكرث، ونالحظ �سعف 
 )%2،8( قدرها  والتي  �سنة،   39 اإىل   20 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  املديرين  فئة  ن�سبة 
اأن  اإىل  ي�سري  ما  �سنة.وهذا   20 من  اأقل  اأعمارهم  الذين  االأفراد  فئة  غياب  ن�سجل  وكذلك   ،
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تأثير اخلصائص العامة للمديرين واملؤسسات في االبتكار: 

د. بومدين بلكبير دراسة ميدانية في املؤسسات االقتصادية اجلزائرية. 

امل�سوؤوليات االإدارية واملنا�سب القيادية، يف املوؤ�س�سات ميدان الدرا�سة، ترتكز اأ�سا�ساً يف 
اأيدي االأفراد الذين يتجاوز �سنهم 30 �سنة.وفيما يتعلق بتحليل خ�سائ�ض اجلن�ض، يتبني لنا 
من اجلدول )2( اأن معظم املديرين امل�ستجوبني يف املوؤ�س�سات ميدان الدرا�سة، هم من جن�ض 
.اأما بالن�سبة جلن�ض االإناث، فكانت ن�سبة تواجدهن  الذكور، بن�سبة كبرية قدرها )%86،9( 
�سعيفة، حيث بلغت )12،3%( .ولعل ال�سبب يف وجود هذا الفارق، يرجع اأ�سا�ساً اإىل اأن اأغلب 
املنا�سب االإدارية والقيادية يف املوؤ�س�سات اجلزائرية، حكر على الرجال دون الن�ساء بدرجة 
اإن ثقافة العمل ال�سائدة يف املوؤ�س�سات اجلزائرية، تفر�ض، ب�سفة مهمة،  كبرية جداً؛ حيث 
االعتماد بدرجة كبرية جداً على �سنف الذكور، على اعتبار اأنهم االأقدر واالأكرث كفاءة مقارنة 
اأعلى ن�سبة  اأن  باملراأة.كذلك ومن خالل النتائج املتح�سل عليها من اجلدول )2( ، نالحظ 
من املديرين امل�ستجوبني، كانت تنح�رص يف فئة اجلامعيني؛ حيث بلغت ن�سبتها )%61،5( 
، وهي ن�سبة مهمة جدا.يف حني كانت فئة امل�ستجوبني ذوي امل�ستوى االبتدائي منعدمة، 
 )%،4،1%1،6( قدرها  وبن�سبة  جدا،  �سعيفة  والثانوية  املتو�سطة  امل�ستويات  ذوي  ون�سبة 
م�ستوى  الذين ميلكون  املديرين  ن�سبة  بلغت  كذلك.كما  اإيجابية  نتيجة  التوايل، وهي  على 
مهنياً )14.8%( .و اأخرياً كانت ن�سبة ذوي امل�ستويات اجلامعية العليا، اأي الذين ميتلكون 
درجة ماج�ستري فما فوق، بن�سبة بلغت )13،9%( .وعموماً فاإن ارتفاع ن�سبة من ميتلكون 
م�ستويات جامعية، يف التدرج اأو ما بعد التدرج، يدل على ارتفاع درجة الوعي وامل�ستوى 
البحث  اإجراءات  ت�سهيل  بدوره، يف  ي�ساهم،  ما  الدرا�سة، وهو  للمديرين يف عينة  التعليمي 

وا�ستيعاب اأ�سئلة اال�ستبانة.
كما �سنحاول، فيما ياأتي، حتليل خمتلف اخل�سائ�ض الوظيفية وتو�سيفها للمديرين 

يف عينة الدرا�سة امليدانية، كما هو مبني يف اجلدول )3( .
الجدول )3( 

الخصائص الوظيفية للمديرين

الن�سبةالتكرارالفئاتالبعد

نوع الوظيفة

29،5%36مدير
12،3%15م�ساعد مدير

50،0%61رئي�ض ق�سم
8،2%10مل يحدد

100%122الكلـياملجمـوع



379

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والثالثون - ج )2( - تشرين 

الن�سبةالتكرارالفئاتالبعد

عدد �سنوات اخلدمة

1،6%02اأقل من �سنة
25،4%131 اإىل 5 �سنة

25،4%631 اإىل 10 �سنة
13،1%1116 اإىل 15 �سنة

30،3%1637 �سنة فاأكرث
4،1%05مل يحدد

100%122الكلـي املجمـوع 

املهنية  للفئات  بالن�سبة   ،  )3( اجلدول  من  عليها  املتح�سل  النتائج  من  لنا  يت�سح 
للمديرين امل�ستجوبني يف عينة الدرا�سة، اأن اأعلى ن�سبة من اأفراد العينة هم روؤ�ساء االأق�سام 
وامل�سالح يف املوؤ�س�سات ميدان الدرا�سة، بن�سبة مهمة قدرها )50.0%( .يليهم يف الرتتيب 
وفق النتائج املتح�سل عليها مديرو املوؤ�س�سات، بن�سبة بلغت )29.5%( .ثم يليهم يف الرتتيب 
م�ساعدو مديري املوؤ�س�سات بن�سبة قدرها )12.3%( .وبالن�سبة لتحليل عن�رص االأقدمية يف 
اخلدمة، يت�سح لنا من اجلدول )3( ، اأن الفئة من 16 �سنة فاأكرث، حتتل املرتبة االأوىل، بن�سبة 
قدرها )30.3%( .يف حني تليها يف الرتتيب كل من الفئتني، من )1 اإىل 5 �سنة( ، )6 اإىل 
10 �سنة( ، بن�سبة )25.4%( .ثم تليها يف الرتتيب فئة الذين ميلكون اأقدمية من )11 اإىل 15 
�سنة( ، بن�سبة بلغت )13.1%( .و اأخريا كانت ن�سبة الذين ميلكون اأقدمية اأقل من �سنة �سعيفة 

جدا، حيث بلغت فقط ما قدره )%1.6( .
حتليل اخل�سائ�س العامة للموؤ�س�سات: . 2

اخل�سائ�ض  خمتلف  حتليل  حماولة  يف  العن�رص،  هذا  اإعداد  خالل  من  الغاية  تكمن 
العامة للموؤ�س�سات وتو�سيفها يف عينة الدرا�سة امليدانية، كما هو مبني يف اجلدول )4( .

الجدول )4( 
الخصائص العامة للمؤسسات

الن�سبةالتكرارالفئاتالبعد

حجم املوؤ�س�سة

11،5%114من اإىل 9 عمال
24،6%1030 اإىل 49 عامل

36،9%5045 اإىل 499 عامل
7،4%50009 اإىل 999 عامل

12،3%100015 عامل فاأكرث
7،4%09مل يحدد

100%122املجموع الكلـي
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تأثير اخلصائص العامة للمديرين واملؤسسات في االبتكار: 

د. بومدين بلكبير دراسة ميدانية في املؤسسات االقتصادية اجلزائرية. 

الن�سبةالتكرارالفئاتالبعد

طبيعة امللكية
 

45،1%55عمومية
32،8%40خا�سة

4،1%05خمتلطة مع �رصيك حملي
16،4%20خمتلطة مع �رصيك اأجنبي

1،6%02مل يحدد

100%122املجموع الكلـي

قطاع االأعمال

10،7%13موؤ�س�سات البناء ومواد البناء
6،6%08موؤ�س�سات املنتجات الكيماوية والبال�ستكية

12،3%15موؤ�س�سات االأغذية، امل�رصوبات واملياه
4،9%06موؤ�س�سات اآالت، معدات وجتهيزات �سناعية

4،1%05موؤ�س�سات منتجات طبية و�سيدالنية
2،5%03موؤ�س�سات االأثاث والتجهيزات املكتبية

11،5%14موؤ�س�سات التاأمينات واخلدمات البنكية
9،8%12موؤ�س�سات املنتجات املنجمية واملعدنية

9،8%12موؤ�س�سات النقل وال�سحن
00%00موؤ�س�سات املنتجات اجللدية والن�سيجية

1،6%02موؤ�س�سات املنتجات الزراعية واحليوانية
1،6%02موؤ�س�سات املنتجات احلرفية والتقليدية
11،5%14موؤ�س�سات تكنولوجيا االإعالم واالت�سال

13،1%16موؤ�س�سات اأخرى متنوعة

100%122املجموع الكلـي

بالن�سبة لتحليل عن�رص عدد العمال يف املوؤ�س�سات ميدان الدرا�سة، والذي يرتجم لنا 
اأحجام املوؤ�س�سات التي ينتمي اإليها املديرون يف عينة الدرا�سة، فاإنه يت�سح لنا من اجلدول 
)4( ، اأن املوؤ�س�سات املتو�سطة التي ت�سغل من 50 اإىل 499 موظفاً، احتلت املرتبة االأوىل، 
وذلك بن�سبة بلغت )36.9%( ، ثم تليها يف املرتبة الثانية املوؤ�س�سات ال�سغرية التي توظف 
الكبرية جدا  املوؤ�س�سات  بلغت  .كما  بن�سبة قدرها )%24.6(  اإىل 49 موظفاً، وذلك  من 10 
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 ، ن�سبة مئوية قدرها )%12.3(  اإىل ما فوق،  العمالقة، والتي ت�سغل من 1000 موظف  اأو 
اأو امل�سغرة، والتي ت�سغل من موظف واحد  ثم تليها يف الرتتيب املوؤ�س�سات ال�سغرية جدا 
اإىل 9 موظفني، وذلك بن�سبة بلغت )11.5%( .واأخريا بلغت املوؤ�س�سات الكبرية ن�سبة مئوية 
قدرها )7.4%( .اأما فيما يتعلق بالطبيعة القانونية للموؤ�س�سات، يت�سح لنا من اجلدول )4( 
الدرا�سة ترتكز يف املوؤ�س�سات العمومية، بن�سبة مئوية قدرها  اأغلب املوؤ�س�سات ميدان  اأن   ،
)45.1%( ، تليها يف الرتتيب مبا�رصة املوؤ�س�سات اخلا�سة بن�سبة بلغت )32.8%( .ثم تليها 
املوؤ�س�سات  اأما   ،  )%16.4( حوايل  بلغت  بن�سبة  اأجنبي،  �رصيك  مع  املختلطة  املوؤ�س�سات 
.اأما   )%4.1( قدرها  بن�سبة  بغريها،  مقارنة  قليلة  كانت  فقد  حملي  �رصيك  مع  املختلطة 
اإليها املوؤ�س�سات ميدان الدرا�سة، فاإنه  فيما يخ�ض حتليل قطاعات الن�ساطات التي تنتمي 
متنوعة،  اأعمال  قطاعات  على  موزعة  املوؤ�س�سات  عينة  اأن   ،  )4( اجلدول  من  لنا  يت�سح 
امل�رصوبات  االأغذية،  موؤ�س�سات  قطاع  ل�سالح  كانت  العينة  من  ن�سبة  اأعلى  اأن  جند  حيث 
موؤ�س�سات  قطاع  من  كل  يليها  حني  يف   ،  )%12.3( قدرها  مئوية  بن�سبة  املياه  ومعاجلة 
تكنولوجيا االإعالم واالت�سال، وقطاع موؤ�س�سات التاأمينات واخلدمات البنكية، بن�سبة بلغت 
يليها   ، بن�سبة قاربت )%10.7(  البناء  البناء ومواد  يليها قطاع موؤ�س�سات  ثم   ،  )%11.5(
كل من قطاع املنتجات املنجمية واملعدنية، وقطاع موؤ�س�سات النقل وال�سحن بن�سبة بلغت 
)9.8%( .ثم يليها قطاع موؤ�س�سات املنتجات الكيماوية البال�ستكية، بن�سبة قدرها )%6.6( 
قدرها  بن�سبة  ال�سناعية،  والتجهيزات  املعدات  االآالت،  املنتجات  موؤ�س�سات  قطاع  يليها   ،
)4.9%( ، يليها قطاع موؤ�س�سات املنتجات الطبية وال�سيدالنية، بن�سبة بلغت )4.1%( ، ثم 
، واأخريا يليها  يليها قطاع موؤ�س�سات االأثاث والتجهيزات املكتبية، بن�سبة قدرها )%2.5( 
قطاع موؤ�س�سات املنتجات احلرفية والتقليدية، بن�سبة قدرها )1.6%( .و ن�سجل غياب قطاع 
اإجراء  فرتة  يف  القطاع  هذا  يعي�سها  كبرية  م�سكالت  ب�سبب  والن�سيجية  اجللدية  املنتجات 

الدرا�سة امليدانية.

ثانياً- اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة إحصائيا: 

�سنحاول، يف هذا العن�رص، التعر�ض اإىل نتائج التحليل االإح�سائي امل�ستخدم الختبار 
اأ�سا�سيتني للدرا�سة، وفيما ياأتي عر�ض لنتائج االختبارات االإح�سائية لكل من  فر�سيتني 

هذه الفر�سيتني.
االختبار االإح�سائي للفر�سية االأ�سا�سية االأوىل: . 1

تن�ض الفر�سية االأ�سا�سية االأوىل على اأنه: ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف طبيعة 
وامل�سوؤولني  املديرين  اإىل خ�سائ�ض  اجلزائرية، تعزى  املوؤ�س�سات  االبتكار يف  وم�ستويات 
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تأثير اخلصائص العامة للمديرين واملؤسسات في االبتكار: 

د. بومدين بلكبير دراسة ميدانية في املؤسسات االقتصادية اجلزائرية. 

االإداريني )اجلن�ض، وال�سن، ونوع الوظيفة، وامل�ستوى التعليمي، واالأقدمية( .
اُ�ستخدم نتائج اختبار مان- ويتني )Mann-Witney( بالن�سبة ملتغري اجلن�ض، واختبار 
�سالحية  من  للتاأكد  املتغريات  لبقية  بالن�سبة   )Kruskal-Wallis( والي�ض  كرو�سكال- 
النموذج الختبار الفر�سية االأ�سا�سية االأوىل؛ حيث ترف�ض الفر�سية اإذا كان م�ستوى الداللة 

اأقل اأو ي�ساوي 0.05.
الجدول )5( 

نتائج تحليل مان- ويتني )Mann- Witney( الختبار داللة الفروق المعنوية في طبيعة 
ومستويات االبتكار في المؤسسات الجزائرية، والتي تعزى لمتغير الجنس

قبول اأو رف�س الفر�سيةم�ستوى الداللة Pقيمة Uمتو�سط الرتبالعدداخلا�سيةاملتغري

اجلن�ضاالبتكار
10638.59ذكر

قبول6230.170
1547.72اأنثى

 ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α ≥ 0.05(        غير دالة

)عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروقات  وجود  عدم  اإىل   ،  )5( اجلدول  يف  النتائج  ت�سري 
م�ستوى )α ≤ 0.05( يف متغري طبيعة وم�ستوى االبتكار يف املوؤ�س�سات اجلزائرية تعزى 
اإىل متغري اجلن�ض.وقد كان P عند م�ستوى )P= 0.17( ، وهو غري دال اإح�سائياً، الأنه اأكرب 
اإىل  تدعونا  النتيجة  هذه  فاإن  وعليه   ،  )α ≤ 0.05( م�ستوى  عند  االإح�سائية  الداللة  من 
قبول الفر�سية العدمية، فيما يتعلق بعدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بالن�سبة ملتغري 

اجلن�ض.
الجدول )6( 

نتائج تحليل كروسكال- واليس )Kruskal- Wallis( الختبار داللة الفروق المعنوية 
في طبيعة ومستويات االبتكار في المؤسسات الجزائرية، والتي تعزى إلى متغيرات 

 )السن، ونوع الوظيفة، والمستوى التعليمي، واألقدمية( 

قبول اأو رف�س الفر�سيةم�ستوى الداللة Pقيمة qs.hcمتو�سط الرتبالعدداخل�سائ�س

العمر

201062.45 اإىل 29 �سنة

قبول3.430.32
304651.83 اإىل 39 �سنة
403764.46 اإىل 49 �سنة
502462.90 �سنة فاأكرث
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قبول اأو رف�س الفر�سيةم�ستوى الداللة Pقيمة qs.hcمتو�سط الرتبالعدداخل�سائ�س

امل�ستوى 
التعليمي

0281.00متو�سط

قبول2.760.59
0549.90ثانوي
1865.89مهني

7551.56جامعي
1722.24درا�سات عليا

الوظيفة
3656.24مدير

قبول5.810.055 1574.73م�ساعد مدير
6152.17رئي�ض ق�سم

االأقدمية

0252.25اأقل من �سنة
قبول2.800.59 13155.42 اإىل 5 �سنة

63153.92 اإىل 10 �سنة
111659.97 اإىل 15 �سنة
163766.20 �سنة فاأكرث

 ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α ≥ 0.05(        غير دالة

تو�سح معطيات التحليل يف اجلدول )6( عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية )عند 
م�ستوى )α ≤ 0.05( يف متغري طبيعة وم�ستويات االبتكار يف املوؤ�س�سات اجلزائرية تعزى 
م�ستوى  عند  العمر  بالن�سبة ملتغري  اإح�سائياً  دالة  النتيجة غري  هذه  كانت  وقد  العمر.  اإىل 
)P= 0.32( .كما بينتها قيمة مربع كاي، وباعتماد رتب املتو�سطات االأعلى التي اأظهرها 

اختبار كرو�سكال- والي�ض )Kruskal-Wallis( ، فقد كانت هذه النتيجة متيل ل�سالح الفئة 
العمرية 50 �سنة فاأكرث.وعلى اأ�سا�ض ذلك فاإن هذه النتيجة تدعم فر�سية الدرا�سة املتعلقة 

بعدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف طبيعة وم�ستويات االبتكار تعزى اإىل العمر.
 )α ≤ 0.05( كما ت�سري النتائج اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى
يف متغري طبيعة وم�ستويات االبتكار يف املوؤ�س�سات اجلزائرية تعزى اإىل امل�ستوى التعليمي.

وقد كانت هذه النتيجة غري دالة اإح�سائياً بالن�سبة ملتغري امل�ستوى التعليمي عند م�ستوى 
)P= 0.59( .وكما بينتها قيمة مربع كاي، وباعتماد رتب املتو�سطات االأعلى التي اأظهرها 

اختبار كرو�سكال- والي�ض )Kruskal- Wallis( فقد كانت هذه النتيجة متيل ل�سالح امل�ستوى 
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تأثير اخلصائص العامة للمديرين واملؤسسات في االبتكار: 

د. بومدين بلكبير دراسة ميدانية في املؤسسات االقتصادية اجلزائرية. 

املتعلقة بعدم وجود  الدرا�سة  النتيجة تدعم فر�سية  فاإن هذه  اأ�سا�ض ذلك،  املتو�سط.وعلى 
فروق ذات داللة اإح�سائية يف طبيعة وم�ستويات االبتكار تعزى اإىل امل�ستوى التعليمي.

م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  التحليل  معطيات  تظهر  كذلك 
اإىل  تعزى  اجلزائرية  املوؤ�س�سات  يف  االبتكار  وم�ستويات  طبيعة  متغري  يف   )α ≤ 0.05(
نوع الوظيفة.وقد كانت هذه النتيجة غري دالة اإح�سائياً بالن�سبة ملتغري نوع الوظيفة عند 
م�ستوى )P= 0.055( .وكما بينتها قيمة مربع كاي، وباعتماد رتب املتو�سطات االأعلى التي 
اأظهرها اختبار كرو�سكال- والي�ض )Kruskal- Wallis( فقد كانت هذه النتيجة متيل ل�سالح 
الفئة املهنية م�ساعدي مديري املوؤ�س�سات.وعلى اأ�سا�ض ذلك فاإن هذه النتيجة تدعم فر�سية 
االبتكار  وم�ستويات  طبيعة  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  بعدم  املتعلقة  الدرا�سة 

تعزى اإىل نوع الوظيفة.
اإح�سائية عند  كما يت�سح، من خالل معطيات التحليل، عدم وجود فروق ذات داللة 
اجلزائرية  املوؤ�س�سات  يف  االبتكار  وم�ستويات  طبيعة  متغري  يف   )α ≤ 0.05( م�ستوى 
تعزى اإىل االأقدمية يف املن�سب.وقد كانت هذه النتيجة غري دالة اإح�سائياً بالن�سبة ملتغري 
االأقدمية عند م�ستوى )P= 0.59(. وكما بينتها قيمة مربع كاي، وباعتماد رتب املتو�سطات 
االأعلى التي اأظهرها اختبار كرو�سكال- والي�ض )Kruskal- Wallis( فقد كانت هذه النتيجة 
متيل ل�سالح فئة 16 �سنة فاأكرث.وعلى اأ�سا�ض، ذلك فاإن هذه النتيجة تدعم فر�سية الدرا�سة 
املتعلقة بعدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف طبيعة االبتكار وم�ستوياته، تعزى اإىل 

االأقدمية يف اخلدمة يف املوؤ�س�سة.
االختبار االإح�سائي للفر�سية االأ�سا�سية الثانية: . 2

يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  اأنه:  على  الثانية  االأ�سا�سية  الفر�سية  تن�ض 
طبيعة وم�ستويات االبتكار يف املوؤ�س�سات اجلزائرية، تعزى اإىل خ�سائ�ض املوؤ�س�سات العامة 

)حجم املوؤ�س�سة، طبيعة امللكية، قطاع االأعمال( .
للمتغريات  بالن�سبة   )Kruskal- Wallis( والي�ض  كرو�سكال-  اختبار  نتائج  اُ�ستخدم 
املرتبطة باخل�سائ�ض العامة للموؤ�س�سة، وذلك لغر�ض التاأكد من �سالحية النموذج الختبار 
اأو ي�ساوي  اأقل  الداللة  اإذا كان م�ستوى  الفر�سية  الثانية؛ حيث ترف�ض  االأ�سا�سية  الفر�سية 

.0.05
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الجدول )7( 
نتائج تحليل كروسكال- واليس )Kruskal- Wallis( الختبار داللة الفروق المعنوية 

في طبيعة ومستويات االبتكار في المؤسسات الجزائرية، والتي تعزى إلى متغيرات 
 )حجم المؤسسة، وطبيعة الملكية، وقطاع األعمال( 

متو�سط العدداخل�سائ�س
الرتب

قيمة
qs.hc

م�ستوى الداللة
P

قبول اأو رف�س
الفر�سية

حجم 
املوؤ�س�سة

11468.00من اإىل 9 عمال

قبول2.960.56
103057.22 اإىل 49 عامل

504552.99 اإىل 499 عامل
5000965.00 اإىل 999 عامل

10001553.53 عامل فاأكرث

طبيعة 
امللكية

5548.51عمومية

رف�ض12.460.006
4072.69خا�سة

0564.70خمتلطة مع �رصيك حملي
2068.05خمتلطة مع �رصيك اأجنبي

قطاع 
االأعمال

1333.92موؤ�س�سات البناء ومواد البناء

15.500.16

قبول

0863.13موؤ�س�سات املنتجات الكيماوية والبال�ستكية
1554.83موؤ�س�سات االأغذية، امل�رصوبات واملياه

0651.83موؤ�س�سات اآالت، معدات وجتهيزات �سناعية
0585.90موؤ�س�سات منتجات طبية و�سيدالنية

0331.17موؤ�س�سات االأثاث والتجهيزات املكتبية
1457.43موؤ�س�سات التاأمينات واخلدمات البنكية

1259.29موؤ�س�سات املنتجات املنجمية واملعدنية
1259.54موؤ�س�سات النقل وال�سحن

0246.50موؤ�س�سات املنتجات الزراعية واحليوانية
0256.25موؤ�س�سات املنتجات احلرفية والتقليدية
1445.21موؤ�س�سات تكنولوجيا االإعالم واالت�سال

 ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α ≥ 0.05(        غير دالة
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تأثير اخلصائص العامة للمديرين واملؤسسات في االبتكار: 

د. بومدين بلكبير دراسة ميدانية في املؤسسات االقتصادية اجلزائرية. 

يتبني لنا، من نتائج التحليل يف اجلدول )7( ، عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية 
عند م�ستوى )α ≤ 0.05( يف متغري طبيعة وم�ستويات االبتكار يف املوؤ�س�سات اجلزائرية 
تعزى اإىل حجم املوؤ�س�سة.وقد كانت هذه النتيجة غري دالة اإح�سائياً بالن�سبة ملتغري حجم 
املوؤ�س�سة عند م�ستوى )P= 0.56(. كما بينتها قيمة مربع كاي، وباعتماد رتب املتو�سطات 
االأعلى التي اأظهرها اختبار كرو�سكال- والي�ض )Kruskal- Wallis( فقد كانت هذه النتيجة 
تدعم فر�سية  النتيجة  فاإن هذه  ذلك،  اأ�سا�ض  ال�سغرية جداً.وعلى  املوؤ�س�سات  ل�سالح  متيل 
االبتكار  وم�ستويات  طبيعة  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  بعدم  املتعلقة  الدرا�سة 

تعزى اإىل حجم املوؤ�س�سة.
داللة  ذات  فروق  وجود  لنا  يت�سح   ،  )7( اجلدول  يف  التحليل  معطيات  اأ�سا�ض  على 
اإح�سائية عند م�ستوى )α ≤ 0.05( يف متغري طبيعة وم�ستويات االبتكار يف املوؤ�س�سات 
اجلزائرية تعزى اإىل الطبيعة امللكية.وقد كانت هذه الفروقات دالة اإح�سائياً بالن�سبة ملتغري 
رتب  وباعتماد  كاي،  مربع  قيمة  بينتها  .كما   )P=  0.006( م�ستوى  عند  امللكية  طبيعة 
املتو�سطات االأعلى التي اأظهرها اختبار كرو�سكال- والي�ض )Kruskal- Wallis( فقد كانت 
النتيجة ال تدعم فر�سية  الفروقات متيل ل�سالح املوؤ�س�سات اخلا�سة.وعليه فاإن هذه  هذه 
االبتكار  وم�ستويات  طبيعة  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  بعدم  املتعلقة  الدرا�سة 

تعزى اإىل طبيعة ملكية املوؤ�س�سة.
من خالل معطيات التحليل يف اجلدول ال�سابق، يتبني لنا عدم وجود فروق ذات داللة 
اإح�سائية عند م�ستوى )α ≤ 0.05( يف متغري طبيعة وم�ستويات االبتكار يف املوؤ�س�سات 
بالن�سبة  اإح�سائياً  دالة  غري  النتيجة  هذه  كانت  االأعمال.وقد  قطاع  اإىل  تعزى  اجلزائرية 
وباعتماد  كاي،  مربع  قيمة  بينتها  .كما   )P=  0.16( م�ستوى  عند  االأعمال  قطاع  ملتغري 
)Kruskal- Wallis( فقد  اأظهرها اختبار كرو�سكال- والي�ض  رتب املتو�سطات االأعلى التي 
كانت هذه النتيجة متيل ل�سالح املوؤ�س�سات الطبية وال�سيدالنية.وعلى اأ�سا�ض ذلك فاإن هذه 
النتيجة تدعم فر�سية الدرا�سة املتعلقة بعدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف طبيعة 

وم�ستويات االبتكار تعزى اإىل قطاع االأعمال. 

اخلالصة: 
اأظهرت نتائج الدرا�سة، فيما يتعلق باخل�سائ�ض العامة للمديرين يف عينة املوؤ�س�سات 
الفئة  يف  مهمة  بن�سبة  ينح�رصون  ا�ستجوبوا  الذين  املديرين  اأن  اجلزائرية،  االقت�سادية 
العمرية ال�سابة.كما بينت النتائج اأي�سا اأن معظم املديرين يف املوؤ�س�سات ميدان الدرا�سة هم 
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من جن�ض الذكور.وقد ك�سفت النتائج كذلك على اأن اأعلى ن�سبة من املديرين يف املوؤ�س�سات 
ميدان الدرا�سة كانت تنح�رص يف فئة من لهم م�ستويات تعليمية جامعية.يف حني اأظهرت 
واأقدمية يف  الدرا�سة ميتلكون خربة  املديرين يف عينة  اأن غالبية  اإليها  املتو�سل  النتائج 
للموؤ�س�سات  العامة  باخل�سائ�ض  يتعلق  فيما  �سنة.اأما  ع�رصة  ال�سّت  تفوق  عملهم  منا�سب 
االقت�سادية اجلزائرية، فقد بينت نتائج الدرا�سة اأن اأغلب موؤ�س�سات ميدان الدرا�سة متو�سطة 
الطبيعة  اأن  اإليها  املتو�سل  النتائج  ك�سفت  موظفاً.كما   499 اإىل   50 من  ت�سّغل  احلجم 
القانونية للملكية يف اأغلبية املوؤ�س�سات ترتكز يف املوؤ�س�سات التابعة للقطاع العام.اأما فيما 
يخ�ض حتليل قطاعات االأعمال التي تن�سط فيها املوؤ�س�سات ميدان الدرا�سة، فقد ات�سح لنا 

اأن عينة املوؤ�س�سات موزعة على قطاعات اأعمال متنوعة.
من ناحية اأخرى اأبرزت نتائج الدرا�سة اأنه ال توجد فروق معنوية يف طبيعة االبتكار 
وم�ستوياته لدى املديرين يف املوؤ�س�سات اجلزائرية ميكن اأن تعزى اإىل خ�سائ�سهم العامة: 
)اجلن�ض، وال�سن، ونوع الوظيفة، وامل�ستوى التعليمي، واالأقدمية( ؛ وهي نتيجة ال تتفق جزئياً 
مع درا�سة )Robson et al., 2008( ، التي اأكدت على اأن امل�ستوى التعليمي للمقاولني له 
ارتباط اإيجابي بالزيادة يف االبتكار.يف حني تتعار�ض متاماً مع نتائج درا�سة )ال�رصايرة 

والغرينب، 2010( .
طبيعة  يف  معنوية  فروق  توجد  ال  اأنه  اإليها  املتو�سل  النتائج  من  كذلك  تبني  كما 
اجلزائرية  االقت�سادية  املوؤ�س�سات  خ�سائ�ض  اإىل  تعزى  اأن  ميكن  االبتكار  وم�ستويات 
املتمثلة فقط يف )حجم املوؤ�س�سة، وقطاع االأعمال( ؛ وهي نتيجة تتعار�ض يف جزئها االأول 
مع ما تو�سلت اإليه درا�سة )Coronado et al., 2008( التي اأكدت على اأن حجم ال�رصكة له 
تاأثري اإيجابي كبري على موقف ال�رصكة جتاه االبتكار.كما ال تتوافق مع نتائج الدرا�سة التي 
اأجراها )Simonen and McCann, 2008( التي بينت اأن ال�رصكات ال�سغرية احلجم عادة 

ما تكون اأكرث ابتكاراً من ال�رصكات الكبرية.
يف حني اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن هناك فروقاً معنوية يف وجهات نظر املديرين يف 
اإىل  اأن تعزى  الدرا�سة ميكن  االبتكار وم�ستوياته يف عينة  املوؤ�س�سات فيما يتعلق بطبيعة 
اأ�سا�ساً يف متغري طبيعة ملكية  تتمثل  والتي  اجلزائرية  االقت�سادية  املوؤ�س�سات  خ�سائ�ض 
املوؤ�س�سة ونوعها.وهذه النتيجة تتفق كثريا مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة؛ فهي تتفق جزئياً 
مع ما تو�سلت اإليه درا�سة )Robson et al., 2008( يف تاأكيدها على اأن االبتكار له ارتباط 
�سلبي مع ملكية العائالت واإدارتها لل�رصكات.ويف ما يخ�ض الدرا�سات العربية جند هناك 

توافقاً مهما مع درا�سة )ال�رصايرة والغرينب، 2010( .
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ومن خالل كل ما �سبق، ويف �سوء النتائج التي مت التو�سل اإليها، ميكن تقدمي جمموعة 
من التو�سيات قد ت�ساهم يف زيادة االهتمام باملتغريات التي توؤثر على دعم االبتكارات يف 

املوؤ�س�سات االقت�سادية اجلزائرية، و تتمثل اأهم هذه التو�سيات يف االأتي: 
على االإدارة العليا يف املوؤ�س�سات اأن تقوم با�ستقطاب كفاءات اإدارية متخ�س�سة يف . 1

حقل اإدارة التغيري واالبتكار، اأو اإر�سال املديرين وامل�سوؤولني االإداريني للتكوين يف دورات 
تدريبية متخ�س�سة يف جماالت التطوير واالبتكار املوؤ�س�سي.

من ال�رصوري على اإدارة املوارد الب�رصية يف املوؤ�س�سات اخلا�سة والعامة يف عملية . 2
اأن تويل االهتمام باملهارات واملعارف  العليا  االإدارية  اإىل املنا�سب  اأو الرتقية  التوظيف 
عنها  ينتج  التي  املو�سوعية  غري  املعايري  على  الرتكيز  من  بدالً  املن�سب،  يتطلبها  التي 
التي حترك  االأ�س�ض والقواعد  اأهم  مديرون بعيدون عن حتديات واقع املناف�سة ال ميتلكون 

عجلة االإبداع واالبتكار يف موؤ�س�ساتهم.
مبا اأن هذه الدرا�سة ت�سري اإىل �سعف تواجد االإناث يف العمل يف امل�سوؤوليات االإدارية، . 3

فاإنه يتطلب ال�سعي نحو عدم احتكار جن�ض الذكور للمنا�سب العليا واالإدارية يف املوؤ�س�سات 
االقت�سادية اجلزائرية، و فتح املجال اأمام املراأة للم�ساركة يف االأدوار واملنا�سب االإدارية 

والقيادية.
املوؤ�س�سات . 4 ن�ساطات  بخلق  اأكرث  واالهتمام  املوؤ�س�ساتي  الن�سيج  تنويع  �رصورة 

ال�سغرية جداً وال�سغرية ودعمها، مبا ي�ساهم يف �سمان حتقيق التنمية امل�ستدامة، ويزيد من 
فر�ض العمل املتاحة.علماً اأن هذا النوع من املوؤ�س�سات له اأهمية كبرية يف خلق االبتكارات 

والرفع من درجتها.
التاأكيد على االأهمية اجلوهرية ملوؤ�س�سات القطاع اخلا�ض يف امل�ساهمة يف تقدمي . 5

املنتجات واخلدمات املبتكرة.وبالتايل حماولة التقليل من العراقيل الت�رصيعية والقانونية 
واملالية التي باإمكانها اأن تعرقل حركة املوؤ�س�سات اخلا�سة.

مع . 6 باالبتكارات  يتعلق  فيما  اإ�سرتاتيجية  حتالفات  عقد  الأهمية  املديرين  اإدراك 
موؤ�س�سات خا�سة اأو عامة اأو اأجنبية، وترقية هذه التحالفات، فيما بعد، اإىل م�ستوى ال�رصاكة.

ت�سجيع اإجراء املزيد من الدرا�سات املرتبطة مبو�سوع االبتكار، وخمتلف العوامل . 7
واملتغريات املرتبطة به واملوؤثرة على فعاليته وكفاءته.
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