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 ملخص:
اال�سرتاتيجية  اليقظة  اأثر  بيان  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
باأ�سكالها املختلفة )اليقظة التناف�سية، اليقظة التكنولوجية، واليقظة 
التجارية( يف دعم ن�ساط االإبداع يف املنظمات اجلزائرية، ولتحقيق 
الو�سفي  املنهج  على  الدرا�سة  هذه  تاأ�س�ست  الذكر  ال�سابق  الهدف 
البيانات  جمع  يف  اال�ستبانة  اأداة  على  االعتماد  مت  حيث  التحليلي 
االأولية فقد اعتمدت الباحتتني على احل�رص ال�سامل جلميع املدرين 
واملدرين العامني العاملني مبوؤ�س�سة املواد الد�سمة )�سيبو�س – البال 
ا�سرتجاع  ا�ستمارة ومت   50 توزيع  درا�سية حيث مت  عنابة( كحالة 
القائلة:  الرئي�سية  للفر�سية  موؤكدة  الدرا�سة  نتائج  جاءت  وقد   ،47
اال�سرتاتيجية  اليقظة  اأ�سكال  اإح�سائية ملختلف  ذو داللة  اأثر  يوجد 
موؤ�س�سة  يف  االإبداع  دعم  يف  والتجارية(  التكنولوجية،  )التناف�سية، 

املواد الد�سمة )�سيبو�س – البال عنابة(.
الكلمات املفتاحية: اليقظة اال�سرتاتيجية – اليقظة التناف�سية 
 – – اجلزائر  – االإبداع  التجارية  – اليقظة  التكنولوجية  – اليقظة 

موؤ�س�سة املواد الد�سمة )�سيبو�س – البال عنابة(.

The Impact of Strategic Vigilance on Encouraging 
Creativity at Algerian Organizations: An Empirical 
Study on the Company of Fatty Substances “CGS 

Seybouse - La Belle Annaba”

Abstract:

This study aims to show the impact of all 
types of strategic vigilance (competitive vigilance, 
technological vigilance, marketing vigilance) on 
encouraging creativity in Algerian organizations. For 
the purpose of the study, the descriptive analytical 
method was adopted using a questionnaire as a tool 
to collect primary data from a sample that consists of 
all directors and general directors of the company of 
fatty substances (CGS Seybouse - La Belle Annaba). 
Out of the 50 questionnaires that were distributed, 47 
were retrieved. The results of the field study confirmed 
the principal hypothesis of the research which states 
that: “there is statistical relation between the types of 
strategic vigilance and the creativity in the company 
of fatty substances (CGS Seybouse - La Belle Annaba).

Key Words: Strategic vigilance – Competitive 
vigilance – Technological vigilance – Marketing 
vigilance – Creativity – Algeria - The company of fatty 
substances (CGS Seybouse - La Belle Annaba).

املقدمة
من  العديد  االأخريين  العقدين  يف  العاملية  البيئة  �سهدت 
التطورات والتغريات من بينها: ظاهرة العوملة، وازدهار تكنولوجيا 

وارتفاع  املعرفة  على  املبني  واالقت�ساد  واالت�ساالت،  املعلومات 
حدة املناف�سة، لهذا ويف وقت تزداد فيه حتركات املناف�سني، تربز 
اأعمال  للبيئة اخلارجية ومراقبة  الفر�س اجلديدة  ا�ستك�ساف  اأهمية 
املنتجات  لتطوير  ا�سرتاتيجية  معلومات  يتطلب  وهذا  املناف�سني 
الذي تعمل فيه املنظمة حتى  القطاع  ب�سكل يختلف عن املتبع يف 

ي�ستجيب االإبداع ب�رصعة للفر�س املتاحة والتهديدات املحتملة.
الدرا�سة يف حماولة  تاأتي هذه  �سبق ذكره  وتاأ�سي�سًا على ما 
يف  االإبداع  دعم  يف  اال�سرتاتيجية  اليقظة  اأثر  وقيا�س  ملعرفة 
وفقا  وذلك  خ�سو�سًا،  اجلزائرية  واملنظمات  عموما  املنظمات 

للمخطط التايل:
املحور االأول: منهجية الدرا�سة �
املحور الثاين: الدرا�سات ال�سابقة �
املحور الثالث: االإطار النظري للدرا�سة �
املحور الرابع: االإطار امليداين للدرا�سة �
املحور اخلام�س: نتائج وتو�سيات الدرا�سة �

احملور األول: منهجية الدراسة

أواًل: مشكلة الدراسة

زيادة  كيفية  عن  البحث  اإىل  اليوم  املنظمات  جل  ت�سعى 
م�ستدام،  ب�سكل  عليها  واملحافظة  واالإبداعية  التناف�سية  قدراتها 
ولتحقيق ذلك فاملنظمة مطالبة بفهم العالقة املوجودة بينها وبني 
البيئة ق�سد اال�ستفادة من الفر�س التي تنتجها هذه العالقة، فدرا�سة 
لتنمية  االأ�سا�سي  املدخل  يعترب  التناف�سية  البيئة  وال�سيما  البيئة 
االأفكار االإبداعية وفهم الكيفية التي متار�س بها املنظمة ن�ساطاتها 
وطريقة تفاعلها مع هذه البيئة مبختلف مكوناتها، وال يتحقق ذلك 
توفري  يعمل على  اال�سرتاتيجية  لليقظة  لنظام  املنظمة  بامتالك  اإال 
واملحتملني،  احلاليني  املناف�سني  خمتلف  عن  الالزمة  املعلومات 
كما اأن فعالية اليقظة تظهر باعتبارها عامل اأ�سا�سي يف ا�ستمرارية 

هذا االأداء اال�سرتاتيجي.
هذه  اإ�سكالية  معامل  تت�سح  ذكره  �سبق  ما  على  وتاأ�سي�سا 

الدرا�سة �سمن االإجابة على ال�سوؤال الرئي�س التايل:
اإىل اأي مدى ميكن اأن ت�ؤثر اليقظة اال�سرتاتيجية يف دعم  ◄

االإبداع يف املنظمة اجلزائرية بالتطبيق على م�ؤ�س�سة امل�اد الد�سمة 
)�سيب��س – البال عنابة(؟ 

و�ستتم االإجابة على ال�سوؤال الرئي�سي من خالل االإجابة على 
االأ�سئلة الفرعية التالية:

هل توؤثر اليقظة التناف�سية يف دعم االإبداع مبوؤ�س�سة املواد  ◄
الد�سمة )�سيبو�س – البال عنابة(؟

مبوؤ�س�سة  ◄ االإبداع  دعم  يف  التكنولوجية  اليقظة  توؤثر  هل 
املواد الد�سمة )�سيبو�س – البال عنابة(؟

هل توؤثر اليقظة التجارية يف دعم االإبداع مبوؤ�س�سة املواد  ◄
الد�سمة )�سيبو�س – البال عنابة(؟
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ثانياً: أهداف الدراسة

تتجلى االأهداف الرئي�سية لهذه الدرا�سة فيما ياأتي :
وعنا�رصها  � اال�سرتاتيجية  اليقظة  مفهوم  على  التعرف 

ومدى فعاليتها.
املنظمة  � يف  االإبداع  ت�سجيع  �رصورة  مدى  على  التعرف 

املناف�سة  حتدي  وكيفية  وبقائها،  ا�ستمراريتها  يف  تاأثريه  ومدى 
وا�ستغالل الفر�س ملواجهة خمتلف التغيريات.

دعم  � يف  اال�سرتاتيجية  اليقظة  نظام  اأهمية  مدى  التما�س 
الد�سمة  املواد  وموؤ�س�سة  عموما  اجلزائرية  املنظمات  يف  االإبداع 

)�سيبو�س – البال عنابة( خ�سو�سًا.

ثالثاً: أهمية الدارسة

ت�ستمد هذه الدرا�سة اأهميتها من النقاط التالية:
اإن الرتكيز على مو�سوعي اليقظة اال�سرتاتيجية واالإبداع  �

يحقق ملنظمات االأعمال فاعلية ا�سرتاتيجية من اأجل حتقيق ال�سمعة 
والبقاء.
يف  � اال�سرتاتيجية  اليقظة  العتماد  االإدارة  تفكري  توجيه 

املناخ  اأ�سا�سيات  كاأحد  واعتبارها  وحتفيزه  االإبداع  ن�ساط  دعم 
املحفز على االإبداع يف املنظمة.

التعليمية  � املنظمات  جميع  يف  الباحثني  انتباه  لفت 
اال�سرتاتيجية  باليقظة  لالهتمام  البحوث  ومراكز  واجلامعات 

واالإبداع لرفع اأداء خمتلف املنظمات.

رابعاً: فرضيات الدراسة

بغية االإجابة على م�سكلة الدرا�سة مت االنطالق من الفر�سية 
الرئي�سية االآتية:

اإح�سائية  داللة  ذات  تاأثري  عالقة  توجد  الرئي�سية:  الفر�سية 
بني خمتلف اأ�سكال اليقظة اال�سرتاتيجية واالإبداع يف موؤ�س�سة املواد 

الد�سمة )�سيبو�س – البال عنابة( للمنتجات الغذائية.
وللتحقق من �سحة الفر�سية الرئي�سية ال�سابقة الذكر �سيتم 

التحقق اأوالً من الفر�سيات الفرعية التالية:
داللة  ذات  تاأثري  عالقة  توجد  االأوىل:  الفرعية  الفر�سية 
اإح�سائية بني اليقظة التناف�سية واالإبداع يف موؤ�س�سة املواد الد�سمة 

)�سيبو�س – البال عنابة(.
داللة  ذات  تاأثري  عالقة  توجد  الثانية:  الفرعية  الفر�سية 
املواد  موؤ�س�سة  يف  واالإبداع  التكنولوجية  اليقظة  بني  اإح�سائية 

الد�سمة )�سيبو�س – البال عنابة(.
داللة  ذات  تاأثري  عالقة  توجد  الثالثة:  الفرعية  الفر�سية 
اإح�سائية بني اليقظة التجارية واالإبداع يف موؤ�س�سة املواد الد�سمة 

)�سيبو�س – البال عنابة(.

خامساً: أمنوذج الدراسة

تاأ�سي�سًا على االإطار النظري ملتغريات هذه الدرا�سة، مت ت�سميم 
اأ�سكال  بني  التاأثري  عالقة  اإىل  ي�سري  والذي  للبحث،  فر�سي  خمطط 
اليقظة اال�سرتاتيجية واالإبداع، وفقا ملا يو�سحه ال�سكل )01( اأدناه:

الشكل )01)
أنموذج الدراسة

اليقظة اال�سرتاتيجية )املتغريات امل�ستقلة(
اليقظة التناف�سية

اليقظة التكنولوجية
اليقظة التجارية

االإبداع )املتغري التابع(

المصدر: من إعداد الباحثتين.

سادساً: املنهج املتبع

املنهج  على  الباحثتان  اعتمدت  الدرا�سة  اأهداف  لتحقيق 
هذا  خالل  فمن  البحث،  لطبيعة  ملالءمته  نظرا  التحليلي  الو�سفي 
 – املنهج متت درا�سة مدى تطبيق موؤ�س�سة املواد الد�سمة )�سيبو�س 
على  ذلك  تاأثري  ومدى  اال�سرتاتيجية  اليقظة  الأ�سكال  عنابة(  البال 

االإبداع فيها.

سابعاً: أداة الدراسة )االستبانة(

لالإجابة على م�سكلة الدرا�سة والتحقق من فر�سياتها قامت 
الباحثتان بت�سميم اأداة للدرا�سة )ا�ستبانة( ت�سمنت االأجزاء التالية:

لعينة  ♦ ال�سخ�سية  البيانات  كافة  ت�سمن  االأول:  اجلزء 
الدرا�سة.
باملتغريات  ♦ متعلقة  فقرة   )15( وي�سمل  الثاين:  اجلزء 

امل�ستقلة؛ اإذ جرى تخ�سي�س )5( فقرات لبعد اليقظة التناف�سية،)5( 
فقرات لليقظة التكنولوجية،)5( فقرات لليقظة التجارية على التوايل.

اجلزء الثالث: وي�سمل )12( فقرة متعلقة باملتغري التابع. ♦
بناء  يف  الثالثي   )Likert( ليكرت  مقيا�س  اختيار  جرى  وقد 
االآراء،  لقيا�س  ا�ستخدامًا  املقايي�س  اأكرث  من  يعترب  الأنه  اال�ستبانة، 
االأفراد  يعرب  اإذ  درجاته،  وتوازن  فهمه  �سهولة  اإىل  بالنظر  وهذا 
حتتويها  التي  العبارات  كل  على  موافقتهم  مدى  عن  املجيبون 
اال�ستبانة وفق ثالثة درجات اإذ يتدرج املقيا�س ما بني )3( درجات 
التي تعرب عن املوافقة، )2( درجات والتي تعرب عن املحايدة، و)1( 
احل�سابي  الو�سط  املوافقة، وبذلك يكون  والتي تعرب عن عدم  درجة 

الفر�سي يف هذه الدرا�سة هو )2(.
الد�سمة  املواد  موؤ�س�سة  تبني  مدى  الباحثتني  حددت  وقد 
واالإبداع  اال�سرتاتيجية  اليقظة  الأ�سكال  عنابة(  البال   – )�سيبو�س 

بثالث م�ستويات، باعتماد املعادلة التالية: 
طول الفئة = )القيمة العليا – القيمة الدنيا( / عدد امل�ستويات، 

اأي: )3 - 1(/3 = 0.67.
وعليه تك�ن الدرجات كما يلي:

الدرجة ال�سعيفة )1 – 1.67(. �
الدرجة املتو�سطة )1.67 – 2.34(. �
الدرجة القوية )2.34 – 3(. �

على  اعتمد  فقد  اال�ستبانة  نتائج  حتليل  يخ�س  فيما  اأما 
الربنامج االإح�سائي للعلوم االجتماعية )SPSS( من خالل ا�ستخدام 
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)الن�سب  الو�سفي  االإح�ساء  مقايي�س  التالية:  االإح�سائية  املوؤ�رصات 
املئوية، املتو�سطات احل�سابية، واالنحرافات املعيارية(، معامالت 
االرتباط الب�سيطة واملتعددة ومعامالت االنحدار الب�سيطة واملتعددة 

الختبار الفر�سيات.
اإعطاء  على  وقدرتها  اال�ستبانة  ثبات  درجة  من  وللتحقق 
مت  التي  اال�ستبانات  بيانات  اإدخال  مت  ن�سبيًا،  ثابتة  اإجابات 
ا�سرتجاعها من املبحوثني والتي بلغ عددها )47( ا�ستبانة من اأ�سل 
االجتماعية  للعلوم  االإح�سائية  احلزمة  برنامج  اإىل  ا�ستبانة   )50(
Cronbach’s Coeff-( وبا�ستعمال معامل األفا – كرونباخ ،)SPSS(
cient Alpha( تبني اأن ثبات اال�ستبانة ككل بن�سبة بلغت )79.3 %( 

كما يو�سحه اجلدول )1( اأدناه، وهي ن�سبة اأكرب من الن�سبة املقبولة 
–كرونباخ  األفا  قيمة  تعد  وبذلك   ،)%  60  ( بـ  واملقدرة  اإح�سائيا 
بدرجة  تتمتع  الدرا�سة  اأداة  اأن  على  يدل  ما  وهذا  جيدة،  املح�سوبة 

عالية من الثبات وميكن االعتماد عليها يف الدرا�سة امليدانية.
الجدول )01)

 معامل الثبات لفقرات االستبانة ومتغيرات الدراسة

معامل الثباتالفقرات

0.694قيمة معامل الثبات لفقرات املتغري امل�ستقل

0.623قيمة معامل الثبات لفقرات املتغري التابع

0.793القيمة الكلية ملعامل الثبات

.)SPSS( المصدر: من إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج

ثامناً: جمتمع وعينة الدراسة

يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع املديرين واملديرين العامني 
والية  وحدة  البال(   – )�سيبو�س  الد�سمة  املواد  مبوؤ�س�سة  العاملني 
احل�رص  بطريقة  اختيارها  مت  فقد  العينة  يخ�س  فيما  اأما  عنابة، 
واملديرين  املدرين  جميع  ا�ستهداف  مت  خاللها  من  والتي  ال�سامل 
العامني العاملني مبوؤ�س�سة املواد الد�سمة )�سيبو�س – البال( بوحدة 
عنابة التابعة ملجمع البال )La Belle( للمنتجات الغذائية، والذي 
م�ستويات  ذوي  لكونهم  عامًا  ومديراً  مديراً   )47( عددهم  يبلغ 
االآخرين،  العمال  واأعلم مبو�سوع درا�ستنا عن باقي  درا�سية عالية 
فبعد اإجراء مقابالت مع بع�س املوظفني باالإدارة الو�سطى وبع�س 
اأعوان التحكم تبني لنا اأنهم مل ي�ستوعبوا مو�سوع درا�ستنا، وبالتايل 
مت ا�ستهداف املديرين واملديرين العاميني الذين تبني اأنهم يفهمون 

مو�سوعنا جيداً وذلك بعد اإجراء مقابلة مع البع�س منهم.

تاسعاً: حدود الدراسة
حددت الباحثتان درا�ستهما باحلدود التالية:

هي . 1 الدرا�سة  لهذه  املكانية  احلدود  اإن  املكانية:  احلدود 
 - عنابة  والية  وحدة  البال(   – )�سيبو�س  الد�سمة  املواد  موؤ�س�سة 

اجلزائر -.
احلدود الزمنية: متثل احلدود الزمنية لهذه الدرا�سة الفرتة . 2

العينة  اأفراد  مع  املقابالت  باإجراء  الباحتثان  فيها  قامت  التي 
املبحوثة وتوزيع اال�ستبانات عليهم وجمعها، ومتثلت فرتة الدرا�سة 
 22( تاريخ  غاية  اإىل   )2015/  04/  05( تاريخ  من  املمتدة  يف 

/05 /2015( اأي ما يقارب �سهر ون�سف.

احلدود الب�رشية: تتمثل احلدود الب�رصية يف عينة الدرا�سة . 3
العاملني  العامني  واملدراء  املدراء  من  جمموعة  من  تتكون  والتي 
باملنظمة املبحوثة، وقد بلغ احلجم االإجمايل للعينة )47( مبحوثًا.

احملور الثاني: الدراسات السابقة

أواًل: الدراسات السابقة

من خالل البحث يف امل�سادر املتعددة للح�سول على درا�سات 
�سابقة يف مو�سوع اليقظة اال�سرتاتيجية واأثرها على اأمناط االإبداع 
التي  الدرا�سات  يف  وا�سحة  ندرة  هناك  اأن  تبني  املنظمات،  يف 
والبلدان  اجلزائر  يف  خ�سو�سًا  عام  ب�سكل  املو�سوع  هذا  تناولت 
العربية، اإذ مل تعرث الباحثتني على اأية درا�سة تنطبق على مو�سوع 
التي تناولت  الدرا�سات  الدرا�سة، لذا �سنعر�س يف هذا اجلزء لبع�س 
وكذلك  اأخرى،  مبتغريات  وربطته  اال�سرتاتيجية  اليقظة  مو�سوع 
اأخرى،  مبتغريات  وربطته  االإبداع  مو�سوع  تناولت  التي  الدرا�سات 

وفقا ملا يلي:
�1 الدرا�سات التي تناولت م��س�ع اليقظة اال�سرتاتيجية: 

واأبرزها:
(Conesa, 2004) درا�سة

ملفهوم  �سامل  اإطار  و�سع  اإىل  اأ�سا�سًا  الدرا�سة  هذه  هدفت 
الذكاء االقت�سادي واال�سرتاتيجي اإىل جانب البحث عن اأن�سب منوذج 
الفرن�سية،  املنظمات  يف  واال�سرتاتيجي  االقت�سادي  الذكاء  لتطبيق 
مقال  �سمن  الدرا�سة  هذه  جاءت  الذكر  ال�سابق  الهدف  ولتحقيق 
و�سفي حتليلي عر�س فيه الباحث بالتف�سيل خمتلف مناذج تطبيق 
الذكاء االقت�سادي واال�سرتاتيجي يف كل من دول اليابان والواليات 
املتحدة االأمريكية وفرن�سا، وعرب حماور درا�سته تو�سل الباحث يف 
االأخري اإىل �سياغة معامل منوذج الذكاء االقت�سادي واال�سرتاتيجي 
للحكومة  قوي  دور  بوجود  يتميز  والذي  فرن�سا،  يف  املطبق 
د�ستورية  معوقات  عدة  عنه  تن�ساأ  الذي  االأمر  الكربى  واملنظمات 

وثقافية يف جمال ن�رص املعلومات واال�ستفادة منها.
(Kruger, 2010) درا�سة

اأن  الذي ميكن  الدور  تو�سيح  اإىل  اأ�سا�سا  الدرا�سة  هدفت هذه 
�سناعة  جمال  يف  الطويل  املدى  على  اال�سرتاتيجي  الذكاء  يلعبه 
مقاومة  على  القدرة  تعزيز  عرب  اإفريقيا  جنوب  دولة  يف  التاأمني 
القرارات  اتخاذ  عملية  ال�سوقية وحت�سني  احل�سة  وتو�سيع  املناف�سة 
يف املنظمات املدرو�سة، ولتحقيق الهدف ال�سابق الذكر جاءت هذه 
الدرا�سة �سمن قالب و�سفي حتليل �سمم من خالله الباحث ا�ستبانة 
اإفريقيا،  تاأمني عاملة يف جنوب  )82( منظمة  على  بتوزيعها  قام 
وبعد عملية التحليل االإح�سائي تو�سلت هذه الدرا�سة اإىل عدة نتائج 
يف  اال�سرتاتيجي  الذكاء  يلعبه  الذي  االإيجابي  الدور  اإثبات  اأبرزها 
ودعم  املعلومات  على  واحل�سول  القرارات  اتخاذ  عمليات  حت�سني 
الوقت  نف�س  يف  اأو�سحت  النتائج  لكن  واالإبداع  التناف�سية  امليزة 
للذكاء  فعااًل  منوذجا  تطبق  ال  املدرو�سة  التاأمني  منظمات  اأن 

اال�سرتاتيجي.
درا�سة )قا�سم، 2011(

هدفت هذه الدرا�سة عموما اإىل تو�سيح اأثر الذكاء اال�سرتاتيجي 
ال�سابق  الهدف  ولتحقيق  املنظمة،  يف  القرارات  اتخاذ  عملية  على 
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من  قامت  حتليلي  و�سفي  قالب  �سمن  الدرا�سة  هذه  جاءت  الذكر 
خالله الباحثة بت�سميم ا�ستبانة قامت بتوزيعها على عينة ع�سوائية 
التابع  االإقليمي  غزة  مبكتب  ق�سم  ورئي�س  مديرا   )94( من  مكونة 
لوكالة الغوث وت�سغيل الالجئني )االأونروا (فيما مت ا�سرتجاع )81( 
اأظهرت  االإح�سائي  التحليل  عملية  وبعد  لالعتماد،  قابلة  ا�ستبانة 
اال�سرتاتيجي  الذكاء  عنا�رص  بني  اإح�سائية  عالقة  وجود  النتائج 
ال�رصاكة(  امل�ستقبلية،  الروؤية  الدافعية،  النظم،  تفكري  )اال�ست�رصاف، 

وعملية اتخاذ القرارات.
درا�سة )غالب وزغيب، 2012(

اليقظة  واقع  على  الوقوف  اإىل  عموما  الدرا�سة  هذه  هدفت 
اجلزائرية،  االأعمال  منظمات  يف  االأعمال  وذكاء  اال�سرتاتيجية 
بغية  ا�ستبانة  الباحثتني  �سممت  الذكر  ال�سابق  الهدف  ولتحقيق 
توزيعها على )20( م�سوؤوال من م�سوؤويل )20( منظمة جزائرية متتلك 
 )05( فا�ستجابت  التنظيمية،  هياكلها  م�ستوى  على  لليقظة  خاليا 
منظمات فقط وهي: ال�رصكة الوطنية للمركبات ال�سناعية، موؤ�س�سة 
لل�سناعات  الوطنية  املوؤ�س�سة  اجلزائر،  ات�ساالت  موؤ�س�سة  �سيدال، 
وقد  االإلكرتونية،  لل�سناعات  الوطنية  واملوؤ�س�سة  الكهرومنزلية، 
الذي  االإيجابي  الدور  اأبرزها  نتائج  عدة  اإىل  الدرا�سة  هذه  تو�سلت 
تلعبه خاليا اليقظة على م�ستوى املنظمات املدرو�سة يف احل�سول 
على املعلومات من البيئة اخلارجية وتنظيم �سريورتها، مع ت�سجيل 
لها  لي�س  باأن  اأقرت ثالث منظمات  النقائ�س حيث  لبع�س  الدرا�سة 
ميزانية  فلهما  املتبقيتني  املنظمتني  اأما  باليقظة  خا�سة  ميزانية 
اأن نظام  النتائج  اأثبتت  اأخرى  مل يف�سح عنها من جهة، ومن جهة 
الحتياجاتها  ي�ستجيب  ال  املدرو�سة  املنظمات  يف  احلايل  اليقظة 

املختلفة.
�2 الدرا�سات التي تناولت م��س�ع االإبداع: اأبرزها:

درا�سة )عجيلة، 2005(
�سامل  مفاهيمي  اإطار  و�سع  اإىل  اأ�سا�سًا  الدرا�سة  هذه  هدفت 
حول االإبداع وخمتلف االأ�سا�سيات املتعلقة به من نظريات ومراحل 
اإىل  اأي�سا  الدرا�سة  هذه  هدفت  كما  موؤثرة،  وعوامل  وم�ستويات 
االأعمال اجلزائرية  الثالث يف منظمات  االإبداع  اأبعاد  التما�س واقع 
ال�سابق  الهدف  ولتحقيق  االإبداع(،  وحمفزات  ومعوقات  )خ�سائ�س 
مت  حيث  احلالة  درا�سة  اأ�سلوب  على  الدرا�سة  هذه  اعتمدت  الذكر 
عر�س جممل موؤ�رصات االإبداع املعمول بها يف املوؤ�س�سة العمومية 
للغاز بوالية غردية )جنوب اجلزائر(  الناقلة  لالأنابيب  االقت�سادية 
كحالة درا�سية، كما اعتمدت الدرا�سة كذلك على اأداة اال�ستبانة كاأداة 
مكملة للحالة الدرا�سية حيث قام الباحث بت�سميم ا�ستبانة ووزعها 
على عينة ع�سوائية مكونة من )65( من موظفي املنظمة املدرو�سة، 
اأبرزها  اأظهرت الدرا�سة عدة نتائج  وبعد عملية التحليل االإح�سائي 
توفر خ�سائ�س وحمفزات ومعوقات االإبداع لدى مديري وم�سوؤويل 
اأي�سا وجود  الدرا�سة  املنظمة املعنية بدرجة متو�سطة، كما �سجلت 
�سعف  اأبرزها  املعنية  املنظمة  يف  االإبداع  لعملية  معوقات  عدة 

امليزانيات املخ�س�سة لهذا الن�ساط. 
درا�سة )بن عنرت، 2008(

االإبداع  واقع  على  الوقوف  اإىل  اأ�سا�سًا  الدرا�سة  هذه  هدفت 
الهدف  ولتحقيق  اجلزائرية،  واملتو�سطة  ال�سغرية  املنظمات  يف 

تطرق  حيث  احلالة  درا�سة  اأ�سلوب  بني  الباحث  مزج  الذكر  ال�سابق 
الباحث بالتف�سيل لواقع املنظمات ال�سغرية واملتو�سطة يف اجلزائر 
وا�سرتاتيجيات تطويرها، واأ�سلوب الدرا�سة اال�ستق�سائية حيث �سمم 
�سغرية  منظمات  مدراء   )10( على  بتوزيعها  قام  ا�ستبانة  الباحث 
هذه  تو�سلت  وقد  خمتلفة،  قطاعات  يف  تن�سط  جزائرية  ومتو�سطة 
املبحوثة  املنظمات  اأن  اأبرزها  نتائج  عدة  اإىل  االأخري  يف  الدرا�سة 
التجاري  واالإبداع  املنتج  يف  االإبداع  بني  خمتلفة  اإبداعات  حتقق 
من  التطوير  اأ�ساليب  طريق  عن  متفاوتة  بن�سب  التنظيمي  واالإبداع 
الداخل واملنظمات الباطنية والتعاون مع املوردين والزبائن، كما 
تو�سلت هذه الدرا�سة اأي�سا اإىل اأن ما ن�سبته )90 %( من املنظمات 
املدرو�سة متول اإبداعاتها ذاتيا واأن ما يقارب )70 %( من املنظمات 
املدرو�سة مل�ست تاأثرياً اإيجابيًا لالإبداع على خمتلف موؤ�رصات منوها 

)احل�سة ال�سوقية، التكاليف، رقم االأعمال، االإنتاجية،...، وغريها(.
(Dobni, 2010) درا�سة

هدفت هذه الدرا�سة اإىل اختبار العالقة بني التوجه االإبداعي 
الهدف  ولتحقيق  التناف�سية،  اال�سرتاتيجيات  وخمتلف  املنظمة  يف 
ال�سابق الذكر تاأ�س�ست هذه الدرا�سة على ا�ستق�ساء اآراء عينة ع�سوائية 
االإدارات  وروؤ�ساء  االأنظمة  ومديري  روؤ�ساء  من   )326( من  مكونة 
وبعد  الكندية،  اخلدمية  املنظمات  يف  العاملني  العامني  واملديرين 
ارتباط  عالقة  وجود  النتائج  اأظهرت  االإح�سائي  التحليل  عملية 
ذات داللة اإح�سائية بني التوجه االإبداعي وخمتلف اال�سرتاتيجيات 
كانت  ارتباط  عالقة  اأقوى  واأن  املبحوثة  املنظمات  يف  التناف�سية 

بني التوجه االإبداعي وا�سرتاتيجية التمايز.
درا�سة )املطريي، 2012(

االإبداعي  التوجه  اأثر  تو�سيح  اإىل  اأ�سا�سًا  الدرا�سة  هدفت هذه 
الذكر  ال�سابق  الهدف  حتقيق  وبغية  التناف�سية،  امليزة  حتقيق  على 
اختار الباحث ميدان ال�سناعة امل�رصفية حيث �سمم ا�ستبانة لقيا�س 
عينة  على  بتوزيعها  قام  فقرة   )20( �سملت  مو�سوعه  متغريات 
مالئمة مكونة من )371( مبحوثا عاملني بـ )09( م�سارف جتارية 
و)251(  العليا  االإدارة  من  موظفًا   )120( بواقع  موزعني  كويتية، 
موظفًا من االإدارة الو�سطى، وبعد عملية التحليل االإح�سائي اأظهرت 
االإبداعي  التوجه  اأبعاد  بني  اإح�سائية  داللة  ذو  اأثر  وجود  النتائج 
)النية باالإبداع، البنية التحتية لالإبداع، تاأثري االإبداع، تنفيذ االإبداع( 
وم�سادر حتقيق امليزة التناف�سية )التميز، اال�ستجابة( يف امل�سارف 

التجارية الكويتية املبحوثة.

ثانياً: مميزات الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة

نقطتني  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  عن  احلالية  الدرا�سة  تتميز 
اأ�سا�سيتني هما:

من حيث املو�سوع: تعترب الدرا�سة احلالية من الدرا�سات . 1
النادرة جدا كونها تربط بني مو�سوع اليقظة اال�سرتاتيجية ومو�سوع 
اإليها  التو�سل  من  الباحثتني  متكنت  التي  الدرا�سات  فجل  االإبداع، 
كانت تعالج اإما املو�سوع االأول اأو املو�سوع الثاين، لذا فاإن جمرد 
يعد  واالإبداع(  اال�سرتاتيجية  )اليقظة  املو�سوعني  هذين  بني  الربط 

اإ�سافة علمية جديرة باالحرتام.
على . 2 الدرا�سة  هذه  تطبيق  مت  التطبيق:  جمال  حيث  من 

الدرا�سات  جل  اأن  واملالحظ  – اجلزائر،  عنابة  وحدة  البال  منظمة 
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أ . هبة سحنون
أ.د. نوة ثاليجية

واإمنا ركزت على  تتناول مثل هكذا موا�سيع  ال�سابقة مل  اجلزائرية 
عن�رص االإبداع هذا من جهة، ومن جهة اأخرى فاإن الدرا�سة احلالية 
تتميز عن بقية الدرا�سات االأخرى يف اعتمادها على درا�سة اإح�سائية 
املعنية ويف  املنظمة  القرارات يف  تزويد متخذي  �ساأنها  وافية من 
حت�سن  مفيدة  مبعلومات  االأخرى  اجلزائرية  املنظمات  من  غريها 

عملية اتخاذ القرارات يف هذه املنظمات م�ستقبال.

احملور الثالث: اإلطار النظري للدراسة

أوال: اليقظة االسرتاتيجية )املفهوم، األشكال، واألهمية(

اليقظة   )Dhenin et Fournier, 1998, 203( من  كل  عرف 
اال�سرتاتيجية على اأنها: )عملية البحث عن املعلومة ب�سفة م�ستمرة 
اأو  �سيا�سية  اأو  اجتماعية  اأو  ا�سرتاتيجية  املعلومة  هذه  كانت  �سواء 
يتواجد  ما  وكل  املنظمة  مبحيط  خا�سة  اأو  تكنولوجية  اأو  علمية 
فيها من متغريات وفر�س واأخطار، فهي تتمثل يف جمع ومعاجلة 
ال�سادرة عن  وال�سعيفة  القوية  االإ�سارات  وكل  املعلومات  وتخزين 

املحيط الداخلي واخلارجي للمنظمة(.
على  اال�سرتاتيجية  اليقظة   )Rabhi, 2008 , 07( عرف  كما 
اأجل  القرارات من  اإدارة املعلومات ودعم  اأنها: )عملية م�ستمرة من 

تنمية وتطوير املنظمة و�سمان بقائها(.
اليقظة  اأما كل من )Muniz et Lesca, 2003, 01( فقد عرفا 
يقوم  والتي  امل�ستمرة،  اجلماعية  )العملية  باأنها:  اال�سرتاتيجية 
ومن  والتعقب  للتتبع  تطوعية،  بطريقة  االأفراد  من  جمموعة  بها 
من  التي  التغريات  تخ�س  التي  املتوقعة  املعلومات  ا�ستخدام  ثم 
املحتمل اأن حتدث يف املحيط اخلارجي للمنظمة، وذلك بهدف اإن�ساء 

فر�س االأعمال وتقليل االأخطار وعدم التاأكد ب�سفة عامة(.
 )159  ،2012 وزغيب،  )غالب  من  كل  عرفتها  حني  يف 
على  يركز  للمنظمة  اال�سرتاتيجية  االإدارة  يف  منظم  )اأ�سلوب  باأنها: 
للتحكم  املفيدة  املعرفة  ون�رص  ومعاجلة  بجمع  تناف�سيتها،  حت�سني 
يف املحيط )التهديدات والفر�س(، هذا املنهج الذي ي�ساهم يف اأخذ 
ن�ساط  على  ويركز  العمال  ويجند  معينة،  و�سائل  ي�ستعمل  القرارات 

ال�سبكات الداخلية واخلارجية(.
جداً  �ساماًل  تعريفا  يعد  الذكر  ال�سابق  التعريف  اأن  واملالحظ 
)حت�سني  منها  الهدف  ي�سمل  كونه  اال�سرتاتيجية  اليقظة  ملفهوم 
املعارف  ون�رص  معاجلة،  )جمع،  مراحلها  املنظمة(،  تناف�سية 
اخلارجية  البيئة  يف  )التحكم  عملها  اآلية  املفيدة(،  واملعلومات 
خمتلف  )جتنيد  متطلباتها  وتهديداتها(،  فر�سها  مبختلف  للمنظمة 
ال�سبكات  ن�ساطات  على  والرتكيز  املنظمة  يف  الب�رصية  املوارد 
تامًا  الباحثتني توؤيدان تاأييداً  الداخلية واخلارجية(، وبالتايل فاإن 
اليقظة  ملفهوم  �سامل  كتعريف  وتتبنيانه  الذكر  ال�سابق  التعريف 

اال�سرتاتيجية.
وتت�سمن عملية اليقظة اال�سرتاتيجية اأربعة مراحل اأ�سا�سية 

ميكن اإيجازها فيما يلي: )لع�ر والعايب، 2010، 06(
حتديد احلاجة للمعل�مة: تعرب هذه املرحلة عن الهدف من . 1

ا�ستخدام اليقظة وذلك بتحديد جمال البحث عن املعلومات وجتنب 
اللجوء اإىل كل امل�سادر بهدف تركيز االهتمام وجتنب ت�ستيت الذهن.

جمع املعل�مات: بعد حتديد احلاجة للمعلومة يتم اختيار . 2

وغري  الر�سمية  امل�سادر  خمتلف  من  املعلومة  عن  البحث  اأ�سكال 
الر�سمية.
حتليل وتركيب املعل�مات )املعاجلة(: يتم فرز املعلومات . 3

وحتليلها وتف�سري دالالتها احلالية والتنبوؤ باالأفكار امل�ستقبلية.
اإعطاء قيمة . 4 القرار: يتم  اتخاذ  اأجل  من  املعل�مات  ن�رش   

املعلومة عرب بثها داخل املنظمة حتى تعمل على خلق قيمة م�سافة.
اأما عن اأ�سكال واأمناط اليقظة اال�سرتاتيجية فقد اتفق الباحث�ن 

واملتخ�س�س�ن على اأنها ت�سمل اأربعة اأ�سكال اأ�سا�سية هي:
اليقظة التناف�سية: هي الن�ساط الذي يتم من خالله التعرف . 1

املبا�رصين، احلاليني واملحتملني  املبا�رصين وغري  املناف�سني  على 
للمنظمة. )غالب وزغيب، 2012، 161(

تخ�س . 2 التي  اليقظة  وهي  والت�س�يقية:  التجارية  اليقظة 
بالعالقات  تهتم  التي  اليقظة  تلك  اأنها  مبعنى  الت�سويقي،  املجال 
تهتم  اأنها  كما  احلديثة،  الت�سويقية  والكيفية  وبالطرق  التجارية 
باملعطيات املوؤثرة على �سلوك امل�ستهلكني، اإال اأن �سلوك املناف�سني 
يبقى حمل اأكرب اهتمام، وميكن القول باأن اليقظة التجارية هي: )ذلك 
بني  العالقات  درا�سة  من  خالله  من  املنظمة  تتمكن  الذي  الن�ساط 
املوردين والزبائن، واملهارات اجلديدة التي تظهر يف ال�سوق ومعدل 
قوتها  نقاط  معرفة  من  املنظمة  اليقظة  هذه  ومتكن  ال�سوق،  منو 
و�سعفها يف تعاملها مع ال�سوق ق�سد حت�سني اأدائها وتناف�سيتها(.. 

)عقون وهبول، 2014، 06(
اإىل: . 3 التكنولوجية  اليقظة  ت�سري  التكن�ل�جية:  اليقظة 

)اجلهود املبذولة من طرف املنظمة، والو�سائل امل�سخرة، واالإجراءات 
احلا�سلة  وامل�ستجدات  التطورات  كل  عن  الك�سف  بهدف  املتخذة 
اأو  حاليا  املنظمة  تهم  والتي  والتكنولوجية،  التقنية  امليادين  يف 

م�ستقبال(. 
اإذ  املنظمة  لدى  بالغة  اأهمية  اال�سرتاتيجية  اليقظة  وتكت�سي 
(Lesca et Castagnos, 2000, 01-22) :حتقق لها عدة مزايا اأبرزها

�سريورة . 1 تدعم  اال�سرتاتيجية  اليقظة  التخطيط:  دعم 
التخطيط �سواء على املدى الق�سري اأو املتو�سط اأو الطويل وت�ساهم يف 

ت�سكيل وبلورة اال�سرتاتيجيات وتقييم االأهداف الناجتة عنها.
نظام . 2 عن  عبارة  اال�سرتاتيجية  اليقظة  اال�ستجابة:  دعم 

االأ�سواق  بتطورات  ومعرفة  وعي  حالة  يف  بالبقاء  للمنظمة  ي�سمح 
للتغريات، وحتديد  اخلارجية  القوى  فهم  وت�ساعد على  واملناف�سني، 
البيئة  يف  املتاحة  والفر�س  والتهديدات  ال�سغوطات  وحتليل 
املحيطة، والتكيف مع التغريات اخلارجية وحتفيز اأن�سطة اال�ستجابة 
الفعالة  اال�ستجابة  تنمية  اال�سرتاتيجية متكن من  فاليقظة  ب�رصعة، 
يف  املنظمة  موقع  حت�سني  �سمان  يف  وت�ساهم  البيئية  للتغريات 

امل�ستقبل.
على . 3 اال�سرتاتيجية  اليقظة  تعمل  واالبتكار:  االإبداع  دعم 

مقارنة الو�سعية احلالية للمنظمة مقارنة بنظرياتها من املنظمات 
قيمة  ذات  منتجات  وتقدمي  والتكيف،  االبتكار  يحفز  مما  االأخرى، 
مزايا  تطوير  على  وت�ساعد  التناف�سي  موقعها  دعم  ثمة  ومن  اأعلى، 

تناف�سية اأخرى.
حل امل�ساكل وتدعيم القرارات: تقدم اليقظة اال�سرتاتيجية . 4
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ملتخذي القرارات تقديرات دقيقة مبنية على معلومات حول توجهات 
املناف�سني، القوانني، والتكنولوجيا،. ..، وغريها، فهي بذلك تقلل من 
عدم اليقني املرتبط بالقرارات املهمة غري املتكررة وت�ساعدها على 

فهم امل�ساكل وحلها.
اليقظة . 5 ت�سمح  االأحداث:  وا�ستباق  الت�قع  تدعيم 

املعلومات  اقتنا�س  على  املنظمة  قدرات  بتو�سيع  اال�سرتاتيجية 
وتوقع حدوث التغريات وا�ستباقها، والنظر من زوايا اأخرى للفر�س 
من  ميكن  مما  املطلوب،  الوقت  يف  العمل  �رصعة  وزيادة  املتاحة، 
ا�ستباق الفر�س اجلديدة والق�ساء على التهديدات واالأخطار املحتملة.

ثانيا :اإلبداع )املفهوم، األشكال، املراحل(

 Joseph( ين�سب االإبداع كم�سطلح اإىل االقت�سادي النم�ساوي
Schumpeter( منذ عام )1912(، والذي يعد املنظر االأول لالإبداع 

)النتيجة  اأنه:  على  االإبداع  عرف  ال�سومبتريي  املنظور  وفق  حيث 
الناجمة عن اإن�ساء طريقة اأو اأ�سلوب جديد يف االإنتاج، وكذلك تغيري 
يف جميع مكونات املنتج اأو كيفية ت�سميمه(. )معراج وعبد الرزاق، 

)69  ،2006
قدمه  الذي  ال�سامل  املفهوم  بعد  اأنه  القول  ميكن  اأنه  اإال 
�سومبيرت تعددت وتباينت املفاهيم حول االإبداع، ويرجع ذلك ال�سبب 
اإىل تعقد الظاهرة وتعدد املجاالت التي انت�رص فيها املفهوم كذالك 
التي  الفكرية  واملدار�س  الباحثني  واهتمامات  اجتهادات  تباين 
ينتمون اإليها، حيث ينظر كل منهم لالإبداع من الزاوية التي تتنا�سب 
لالإبداع  املقدمة  التعريفات  اأبرز  وتخ�س�سه وميوله، وميكن ح�رش 
�سمن اأربعة مداخل اأ�سا�سية تناول كل منها جانب من ج�انبه وذلك 

كما يلي:
تعريف . 1 يف  املدخل  هذا  �سمن  الرتكيز  مت  االأول:  املدخل 

مبواطن  وعي  )عملية  باأنه:  عرف  فقد  مراحله  خالل  من  االإبداع 
بامل�سكالت  والتنبوؤ  باملعلومات،  ونق�س  االن�سجام  وعدم  ال�سعف 
و�سياغتها  واختبارها  فر�سيات  واإ�سافة  حلول  عن  والبحث 
نتائج  اإىل  للو�سول  اجلديدة،  املعطيات  مع  بان�سجام  وتعديلها 

جيدة(. )خري اهلل، 2009، 06(
املدخل كونه . 2 االإبداع �سمن هذا  الثاين: فقد قدم  املدخل 

لتغيري وتقدمي كل ما هو غري  )القفز  باأنه:  اإبداعي، وقد عرف  ناجت 
منتجات  تقدمي  اأو  قائمة  منتجات  تطوير  خالل  من  اإما  ماألوف، 
بتجميع  اإما  ذلك  وياأتي  وخدمات،  �سلع  �سكل  يف  مرة  الأول  جديدة 
اأ�سياء موجودة بالفعل يف �سكل دمج عنا�رص متعددة قدمية يوؤدي 
اأو حل  اإىل تغيري يف مهمتها  دجمها لتقدمي �سيء جديد، مبا يوؤدي 

جديد(. )عبد احلميد، 2009، 31(
املدخل الثالث: اعتمد هذا املدخل يف تعريفه لالإبداع على . 3

ب�سيء  )االإتيان  باأنه:  عرف  اإذ  ؛  املبدع  للفرد  ال�سخ�سية  املميزات 
اأو ن�ساط يتم داخل  اأو عملية  اأو خدمة  جديد ومفيد قد تكون �سلعة 
كتبني  الفرد،  ميار�سه  الذي  املميز  الت�رصف  خالل  ومن  املنظمة 
التغيري وت�سجيع االبتكار وا�ستخدام طرق واأ�ساليب حديثة يف جمال 
التي  لالأوامر  االن�سياع  وعدم  واملناظرة  التجريب  وحمبة  العمل 
التكيف واملرونة وامل�ساهمة يف حل  التفكري والقدرة على  حتد من 

امل�سكالت(. )بن عبد اهلل، 2009، 10(
الرابع: عرف االإبداع من خالل هذا املدخل بناءا . 4 املدخل 

ت�سم  ا�ستعدادية  )�سمات  باأنه:  عرف  الذي  املميزة  خ�سائ�سه  على 
تعريف  واإعادة  للم�سكالت  واحل�سا�سية  واالأ�سالة  واملرونة  الطالقة 

امل�سكالت واإي�ساحها وتف�سيلها(. )ال�سرييف، 2008، 26(
التالية:  االأ�سكال واالأ�سناف  االإبداع جمم�عة  وعم�ما ي�سمل 

)نبيل، 2004، 123(
االخرتاع: اإحداث تغيري جوهري يوؤدي اإىل ا�ستحداث منتج . 1

اأو خدمة جديدة.
التط�ير: ي�سمل التح�سني وزيادة جودة املنتج واخلدمات.. 2
خوا�س . 3 ا�ستحداث  اأو  منتج  حت�سني  املنتج:  يف  االإبداع 

جديدة ملنتج موجود.
االإبداع يف اخلدمات: تطوير نظم الت�سويق اأو اأ�ساليب اإدارية . 4
جديدة.
اأو . 5 ت�سغيل جديدة  باإدخال عمليات  العلميات:  االإبداع يف 

حت�سني احلالية لتقليل التكلفة اأو حت�سني اجلودة اأو زيادة االإنتاجية. 
بعدة  متر  فهي  باملنظمات  االإبداع  عملية  �سريورة  عن  اأما 
يف خم�سة مراحل   (Wallas) االأمريكي النف�س  مراحل حددها عامل 

اأ�سا�سية هي: (حرمي، 2009، 202 - 203)
االهتمام: اإذ البد من وجود �سيء يفر�س نف�سه.. 1
االإعداد: ويتمثل يف جمع املعلومات حول مو�سوع امل�سكلة . 2

التي متثل حمور اهتمام الفرد، وهنا يجري تخطيط رحلة التفكري.
االحت�سان: ت�سهد هذه املرحلة عمليات التفاعل، وتتداخل . 3

االإن�سان، وحتدث  ال�سعورية وال �سعورية و�سخ�سية  العوامل  خاللها 
حماوالت كبرية لتلم�س حقيقة امل�سكلة اأو مو�سوع البحث، واحللول 
الباحث  �سخ�سية  بني  تفاعل  مرحلة  فاإنها  وباخت�سار  املنا�سبة، 

ومعلوماته ومو�سوع البحث، ومرحلة تولد احللول املمكنة.
مفاجئ . 4 ب�سكل  تنبثق  وفيها  البزوغ/االإ�رشاق:  مرحلة 

ي�ستطيع  التي  احلالة  فهي  النموذجي،  العمل  اأو  اجلوهرية  الفكرة 
اإىل ما ميثل  اأفكاره مبا ي�سمح له بالو�سول  ا�ستعادة  الفرد خاللها 

احلل النموذجي.
الظاهر، . 5 بالعقل  التب�رص  عملية  وت�سمل  التحقق:  مرحلة 

واال�ستعانة باأدوات البحث املتاحة يف الفكر التي تنتج خالل مرحلة 
وما  تطبيقها  طريقة  ولتحديد  �سحتها  من  للتحقق  وذلك  االإ�رصاق، 

هي م�ساعفات التطبيق وم�ستلزمات ذلك.

احملور الرابع: اإلطار التطبيقي للدراسة

أوالً: نبذة عن املنظمة حمل الدراسة

�سنة  اآذار/مار�س  يف  عنابة  الزيوت  تكرير  موؤ�س�سة  اأن�ساأت 
وبعد  يوميا،  طن   )30( بطاقة   )CRESPO( طرف  من   )1961(
تاأميمها �سنة )1965( اأ�سبحت تنتمي ملوؤ�س�سة ال�سناعات الزراعية 
)SOGEDIA( اىل غاية )1982(، ومن ثم اأ�سبحت تابعة للموؤ�س�سة 
االأخرية،  هذه  فروع  اإن�ساء  وبعد   ،)ENCG( الد�سمة  للمواد  الوطنية 
ا�سم  حتت  اأ�سهم  ذات  �رصكة  �سكل  يف  فروعها  اأحد  متثل  اأ�سبحت 
ال�رصاكة  اإطار  ويف  االأخري  ويف  �سيبو�س،  الد�سمة  املواد  موؤ�س�سة 
اأ�سهمها  من   )%  70( على   )LA Belle( البال  جمموعة  ح�سول  مت 
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أثر اليقظة اإلستراتيجية في دعم اإلبداع في املنظمات اجلزائرية
دراسة ميدانية مبؤسسة املواد الدسمة (سيبوس – البال عنابة)

أ . هبة سحنون
أ.د. نوة ثاليجية

وبالتايل مت تغيري ا�سمها لي�سبح موؤ�س�سة املواد الد�سمة �سيبو�س – 
.)Corps Gras Seybouse – La Belle( البال عنابة

ثانياً: املقاييس الوصفية ملتغريات دراسة

1. و�سف اأ�سكال اليقظة اال�سرتاتيجية
احل�سابية  االأو�ساط  خمتلف  اأدناه   )03( اجلدول  يبني 
الدرا�سة  اإجابات عينة  املوافقة يف  املعيارية ودرجة  واالنحرافات 

حول خمتلف اأ�سكال اليقظة التكنولوجية )املتغريات امل�ستقلة(:
الجدول)02)

وصف أشكال اليقظة االستراتيجية

درجة امل�افقةاالنحراف املعياريال��سط احل�سابياملتغريات

مرتفعة2.690.32اليقظة التناف�سية

مرتفعة2.540.37اليقظة التكنولوجية

مرتفعة2.730.38اليقظة التجارية

مرتفعة2.650.26اليقظة اال�سرتاتيجية

.)SPSS( المصدر: من إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج

اجتاهات  اأن  يتبني  اأعاله   )02( اجلدول  نتائج  على  وبناءا 
العينة املبحوثة مرتفعة نحو جميع اأبعاد اليقظة اال�سرتاتيجية، وذلك 
اأكرب من الو�سط احل�سابي الفر�سي  اأو�ساطها احل�سابية جميعها  الأن 
اأ�سكال  جلميع  املوزون  العام  احل�سابي  الو�سط  بلغ  اإذ   ،)2( البالغ 
اليقظة اال�سرتاتيجية )2.65( بانحراف معياري قدره )0.26(، كما 
تبني اأن اليقظة التجارية من اأكرث العنا�رص التي مت االتفاق عليها، اإذ 
حت�سلت على اأعلى و�سط ح�سابي بلغ )2.73(، فيما ح�سلت اليقظة 
التناف�سية على و�سط ح�سابي قدره )2.69( حمتلة املرتبة الثانية، 
حيث  من  االأخرية  املرتبة  يف  التكنولوجية  اليقظة  حلت  حني  يف 

االتفاق حيث حت�سل على اأدنى و�سط ح�سابي بلغ )2.54(.
2. و�سف االإبداع

احل�سابية  االأو�ساط  خمتلف  اأدناه   )03( اجلدول  يبني   
الدرا�سة  اإجابات عينة  املوافقة يف  املعيارية ودرجة  واالنحرافات 

حول االإبداع )املتغري التابع(:
الجدول)03)

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لإلبداع

الدرجةاالنحراف املعياريال��سط احل�سابياملتغريات

مرتفعة2.640.26االإبداع

.)SPSS( المصدر: من إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج

العينة  اجتاهات  اأن  يتبني   )03( اجلدول  نتائج  على  بناءا 
احل�سابي  الو�سط  الأن  وذلك  االإبداع  متغري  نحو  مرتفعة  املبحوثة 
الو�سط  من  اأكرب  التابع(  )املتغري  االإبداع  ملتغري  املوزون  العام 
احل�سابي الفر�سي البالغ )2(، اإذ بلغ الو�سط احل�سابي العام املوزون 

)2.64( بانحراف معياري قدره )0.26(.

ثالثاً: اختبار فرضيات الدراسة

1. اختبار الفر�سية الفرعية االأوىل
اخلطي  االنحدار  اأ�سلوب  ا�ستخدام  مت  الفر�سية  هذه  الختبار 

الب�سيط فكانت النتائج وفقا ملا هو مو�سح يف اجلدول )04( اأدناه:
الجدول )04)

نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى

معامل 
االرتباط 

(R)

معامل 
االنحدار 

(R2)

 (F)
املح�س�بة

 (F)
اجلدولية

م�ست�ى 
املعن�ية 
(SIG)

النتيجة

قبول الفر�سية0.300.084.382.530.040

.)SPSS( المصدر: من إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج

قبول  يت�سح  اأعاله   )04( اجلدول  يف  ورد  ما  على  بناءا 
البالغة  املح�سوبة   )F) قيمة  الأن  وذلك  االأوىل،  الفرعية  الفر�سية 
يعني  وهذا   ،)2.53( البالغة  اجلدولية  قيمتها  من  اأعلى   )4.38(
التناف�سية  اليقظة  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  تاأثري  عالقة  توجد  اأنه 
– البال عنابة(، وقد  الد�سمة )�سيبو�س  واالإبداع يف موؤ�س�سة املواد 
كانت العالقة بني املتغريين �سعيفة القوة، اإذ بلغ معامل االرتباط 
)30 %(، كما اأن اليقظة التناف�سية ف�رصت ما ن�سبته )8 %( فقط من 
التغريات احلا�سلة يف االإبداع وهي ن�سبة �سعيفة جدا وهذا ما يف�رص 
التناف�سية يف اال�ستعالم واال�ستفادة  عدم اهتمام املنظمة باليقظة 

منها يف التجديد واالإبداع. 
2. اختبار الفر�سية الفرعية الثانية

اخلطي  االنحدار  اأ�سلوب  ا�ستخدام  مت  الفر�سية  هذه  الختبار 
اأدناه: الب�سيط فكانت النتائج وفقا ملا هو مو�سح يف اجلدول )05( 

الجدول )05)
نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية

معامل 
االرتباط 

(R)

معامل 
االنحدار 

(R2)

 (F)
املح�س�بة

 (F)
اجلدولية

م�ست�ى 
املعن�ية 
(SIG)

النتيجة

قبول الفر�سية0.610.3726.722.530.000

.)SPSS( المصدر: من إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج

قبول  يت�سح  اأعاله   )05( اجلدول  يف  ورد  ما  على  وبناءا 
البالغة  املح�سوبة   )F) قيمة  الأن  وذلك  الثانية،  الفرعية  الفر�سية 
يعني  وهذا   ،)2.53( البالغة  اجلدولية  قيمتها  من  اأعلى   )26.72(
اأنه توجد عالقة تاأثري ذات داللة اإح�سائية بني اليقظة التكنولوجية 
– البال عنابة(، وقد  الد�سمة )�سيبو�س  واالإبداع يف موؤ�س�سة املواد 
كانت العالقة بني املتغريين قوية نوعا ما، اإذ بلغ معامل االرتباط 
 )%  37( ن�سبته  ما  ف�رصت  التكنولوجية  اليقظة  اأن  كما   ،)%  61(
ن�سبة مقبولة عموما وهذا  االإبداع وهي  التغريات احلا�سلة يف  من 
ما يف�رص اهتمام املنظمة باليقظة التكنولوجية باعتبارها من اأهم 
م�سادر املعلومات لها فيما يخ�س التطورات التكنولوجية احلا�سلة 
وا�ستغاللها  املناف�سني  بحوزة  التي  وخا�سة  اخلارجية  البيئة  يف 
يف االإبداع يف العمليات اأو تطويرها مبا يتالءم واحتياجاتها خللق 

ميزة تناف�سية مقارنة باملناف�سني. 
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3. اختبار الفر�سية الفرعية الثالثة
ا�ستخدام  مت  الثالثة  الفرعية  الفر�سية  �سحة  الختبار  كذلك 
اأ�سلوب االنحدار اخلطي الب�سيط فكانت النتائج وفقا ملا هو مو�سح 

يف اجلدول )06( اأدناه:
الجدول )06)

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة

معامل 
االرتباط 

(R)

معامل 
االنحدار 

(R2)

 (F)
املح�س�بة

 (F)
اجلدولية

م�ست�ى 
املعن�ية 
(SIG)

النتيجة

قبول الفر�سية0.480.2313.742.530.000

.)SPSS( المصدر: من إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج

قبول  يت�سح  اأعاله   )06( اجلدول  يف  ورد  ما  على  بناءا 
البالغة  املح�سوبة   )F) قيمة  الأن  وذلك  الثالثة،  الفرعية  الفر�سية 
يعني  وهذا   ،)2.53( البالغة  اجلدولية  قيمتها  من  اأعلى   )13.74(
التجارية  اليقظة  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  تاأثري  عالقة  توجد  اأنه 
– البال عنابة(، وقد  الد�سمة )�سيبو�س  واالإبداع يف موؤ�س�سة املواد 
كانت العالقة بني املتغريين متو�سطة القوة، اإذ بلغ معامل االرتباط 
%( فقط  اأن اليقظة التجارية ف�رصت ما ن�سبته )23  %(، كما   48(
من التغريات احلا�سلة يف االإبداع وبالتايل هناك اهتمام من طرف 
املنظمة باليقظة التجارية لال�ستفادة منها يف االإبداع والذي ميكن 
تلبية  ف  بهد  العمليات  يف  اأو  املنتج  يف  اإبداع  �سكل  يف  يكون  اأن 
الزبائن احلاليني وجذب زبائن  ال�سوق واملحافظة على  احتياجات 

جدد والرفع من ح�ستها ال�سوقية.
4. اختبار الفر�سية الرئي�سية

اخلطي  االنحدار  اأ�سلوب  ا�ستخدام  مت  الفر�سية  هذه  الختبار 
اأدناه: املتعدد فكانت النتائج وفقا ملا هو مو�سح يف اجلدول )07( 

الجدول )07)
 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية

معامل 
االرتباط 

(R)

معامل 
االنحدار 

(R2)

 (F)
املح�س�بة

 (F)
اجلدولية

م�ست�ى 
املعن�ية 
(SIG)

النتيجة

قبول الفر�سية0.670.4523.142.530.000

.)SPSS( المصدر: من إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج

قبول  يت�سح  اأعاله   )07( اجلدول  يف  ورد  ما  على  وبناءا 
البالغة  املح�سوبة   )F) قيمة  الأن  وذلك  للدرا�سة،  الرئي�سية  الفر�سية 
)23.14( اأعلى من قيمتها اجلدولية البالغة )2.53(، وهذا يعني اأنه 
اأ�سكال اليقظة  اإح�سائية بني خمتلف  توجد عالقة تاأثري ذات داللة 
اال�سرتاتيجية واالإبداع يف موؤ�س�سة املواد الد�سمة )�سيبو�س – البال 
عنابة(، وقد كانت العالقة بني املتغريات الرئي�سية واملتغري التابع 
اأ�سكال  خمتلف  اأن  كما   ،)%  67( االرتباط  معامل  بلغ  اإذ  قوية، 
اليقظة اال�سرتاتيجية )التناف�سية، التكنولوجية، والتجارية( جمتمعة 
قد ف�رصت ما ن�سبته )45 %( من التغريات احلا�سلة يف االإبداع وهي 

ن�سبة مقبولة عموما.

احملور اخلامس: النتائج والتوصيات

أواًل: نتائج الدراسة

ات�ساقاً مع ما مت عر�سه يف الدرا�سة النظرية فقد مت الت��سل 
اإىل عدة نتائج اأبرزها:

اتخاذ  � على  القدرة  للمنظمة  اال�سرتاتيجية  اليقظة  تقدم 
ح�ساب  على  اال�ستمرارية  لها  ت�سمن  التي  ال�سائبة  القرارات 

مناف�سيها.
املتعلقة مبنتجات  � املعلومات  اال�سرتاتيجية  اليقظة  توفر 

املناف�سني واخلدمات التي يقدمونها مما ي�سمح للمنظمات املطبقة 
لها من معرفة نقاط ال�سعف لديها والعمل على تقليلها ونقاط قوتها 

والعمل على تعزيزها، وهذا ما يك�سبها ميزة تناف�سية.
يعترب االإبداع عملية م�ستمرة ت�ستهدف حتقيق التواوؤم مع  �

املتطلبات امل�ستحدثة واحتياجات التغيري واالبتكار والتجديد وما 
ترتبط به من جوانب يف العملية االإدارية.

وات�ساًقا مع ما مت عر�سه يف الدرا�سة امليدانية فقد مت الت��سل 
اإىل عدة نتائج اأبرزها:

الدرا�سة  ♦ عينة  عنابة(  البال   – )�سيبو�س  موؤ�س�سة  تتبنى 
التكنولوجية،  )التناف�سية،  اال�سرتاتيجية  اليقظة  اأ�سكال  خمتلف 

والتجارية( واالإبداع بدرجة قوية.
تاأثري  ♦ عالقة  وجود  امليدانية  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 

اأن  على  يدل  ما  واالإبداع،  التناف�سية  اليقظة  متغري  بني  اإيجابية 
ا�ستخدام اليقظة التناف�سية يلعب دوراً مهمًا يف دعم عملية االإبداع 
معامل  بلغ  فقد  ؛  القوة  �سعيفة  كانت  التاأثري  عالقة  اأن  اإال  فيها، 
 )% التناف�سية ما ن�سبته )8  اليقظة  %( كما ف�رصت  االرتباط )30 

فقط من التغريات احلا�سلة يف االإبداع.
تاأثري  ♦ عالقة  وجود  امليدانية  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 

اأن  على  يدل  ما  واالإبداع،  التكنولوجية  اليقظة  متغري  بني  اإيجابية 
ا�ستخدام اليقظة التكنولوجية يلعب دورا بارزا ومهما يف دعم عملية 
االإبداع فيها، وقد كانت عالقة التاأثري قوية نوعا ما، اإذ بلغ معامل 
التكنولوجية ما ن�سبته )37  اليقظة  %( كما ف�رصت  االرتباط )61 

%( من التغريات احلا�سلة يف االإبداع.
تاأثري  ♦ عالقة  وجود  امليدانية  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 

اأن  على  يدل  ما  واالإبداع،  التجارية  اليقظة  متغري  بني  اإيجابية 
االإبداع  دورا مهما يف دعم عملية  يلعب  التجارية  اليقظة  ا�ستخدام 
معامل  بلغ  اإذ  القوة  متو�سطة  كانت  التاأثري  عالقة  اأن  اإال  فيها، 
االرتباط )48 %( كما ف�رصت اليقظة التجارية ما ن�سبته )23 %( 

من التغريات احلا�سلة يف االإبداع.
تاأثري  ♦ عالقة  وجود  امليدانية  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 

اإيجابية بني اإجمايل اأ�سكال اليقظة اال�سرتاتيجية واالإبداع، مما يدل 
اأ�سكال اليقظة اال�سرتاتيجية يلعب  اأن ا�ستخدام اليقظة خمتلف  على 
دورا مهما يف دعم عملية االإبداع فيها، اإذ كانت عالقة التاأثري كانت 
قوية حيث بلغ معامل االرتباط )67 %( كما ف�رصت خمتلف اأ�سكال 
اليقظة اال�سرتاتيجية ما ن�سبته )45 %( من التغريات احلا�سلة يف 

االإبداع.
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أثر اليقظة اإلستراتيجية في دعم اإلبداع في املنظمات اجلزائرية
دراسة ميدانية مبؤسسة املواد الدسمة (سيبوس – البال عنابة)

أ . هبة سحنون
أ.د. نوة ثاليجية

ثانيا: توصيات الدراسة

لقد ت��سلت هذه الدرا�سة يف االأخري اإىل جملة من الت��سيات 
التي ن�جزها فيما يلي:

�1 ت��سيات خا�سة مب�ؤ�س�سة امل�اد الد�سمة )�سيب��س – 
البال عنابة(

امتالك  � على  العمل  املبحوثة  املنظمة  موا�سلة  �رصورة 
هذا  ي�سمل  بحيث  فيها  اال�سرتاتيجية  لليقظة  فعال  نظام  وتطوير 
النظام جميع اأ�سكال اليقظة اال�سرتاتيجية )التناف�سية، التكنولوجية، 
التي  املفيدة  املعلومات  حيازة  على  ي�ساعدها  مبا  والتجارية(، 

تعطيها ميزة ال�سبق التناف�سي.
الرتكيز على تطوير اليقظة التناف�سية يف املنظمة املبحوثة  �

حيث كان هذا ال�سكل الوحيد من اأ�سكال اليقظة اال�سرتاتيجية الذي مل 
يظهر له اأثر معترب يف دعم عملية االإبداع يف املنظمة املدرو�سة، ولن 
يتاأتى ذلك اإال من خالل تفعيل اآليات عمل نظام فعال لكافة االأن�سطة 
املبا�رصين وغري  املناف�سني  ال�رصية عن  املعلومات  املتعلقة بجمع 
املنظمة  يخدم  مبا  ا�ستغاللها  وح�سن  ال�سناعة،  يف  املبا�رصين 

ويك�سبها ميزة تناف�سية.
العاملني  � لت�سجيع  املنا�سبة  الو�سائل  اعتماد  نحو  ال�سعي 

يف املنظمة املبحوثة، وتطوير خرباتهم ورفع م�ستوى مهاراتهم من 
خالل تبني برامج تدريبية مكثفة ومالئمة تف�سي اإىل رفع م�ستويات 
اليقظة والذكاء لدى العاملني ب�سفة عامة والعاملني باالإدارة العليا 

ب�سفة خا�سة.
�2 ت��سيات خا�سة بجميع املنظمات االقت�سادية اجلزائرية

تفعيل  � اجلزائرية  االقت�سادية  املنظمات  على  يجب 
للح�سول  اال�سرتاتيجية  اليقظة  معلومات  على  للح�سول  م�سادرها 
املنظمة  اأ�رصار  تعري�س  ودون  دقة،  ندرة،  املعلومات  اأكرث  على 
قنوات  تفعيل  على  تعمل  اأن  عليها  يجب  كما  وال�رصقة،  للتج�س�س 
االت�سال، بني االأفراد داخل املنظمة، وبني املنظمة وحميطها، وذلك 
اأن ت�سهر على  ال�سليم للمعلومات كما يجب عليها  ل�سمان االنتقال 

بناء نظام معلومات فعال ي�سمن ا�ستيفاء خمرجاتها. 
لتحقيق  � للمنظمات  امل�ستقبلي  ال�سيناريو  تخطيط  اعتماد 

الفاعلية وك�سف االآراء واالجتاهات وامليول امل�ستقبلية نحو االإبداع.
االإبداعية  � وقدراتهم  الب�رصية  الطاقات  ا�ستغالل  �رصورة 

وت�سجيهم على املبادرة واالبتكار والتطوير.
اليقظة  � اأهمية  حول  تنظيمية  لوائح  و�سع  �رصورة 

التناف�سية  امليزة  حتقيق  يف  ودورها  االإبداع  واإدارة  اال�سرتاتيجية 
من خالل ور�س العمل واملوؤمترات.

العايل  � التعليم  االأعمال بهياكل  ات�سال منظمات  �رصورة 
ومراكز البحث التطبيقي وتوثيق ال�سالت بينهما ق�سد ا�ستفادة و�سد 
النق�س يف القدرات واالإمكانيات، باعتبار هذه املراكز م�سادر هامة 

ال�ستقطاب االأفكار واالإبداعات.

املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية:
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