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التأثير التفاعلي للقدرات االستيعابية والقدرات 

دراسة مؤسسات الصناعة  :التطويرية على األداء االبتكاري 

 الصيدالنية الجزائرية

 1الزهرة زويد

 

 مستخلص

تهدف الدراسة إلى التعرف على التأثير التفاعلي للقدرات االستيعابية والقدرات 

التطويرية على األداء االبتكاري في مؤسسات الصناعة الصيدالنية الجزائرية؛ وقد تكون 

 مؤسسة.  58مجتمع الدراسة من جميع املؤسسات الصيدالنية الجزائرية والبالغ عددها 

استخدام املنهج الوصفي لجمع البيانات وتحليلها ولتحقيق أهداف الدراسة تم 

واختبار الفرضيات، من خالل استمارة استخدمت كأداة رئيسية لجمع البيانات والتي 

مديري املؤسسات محل الدراسة )رئيس مدير عام أو سؤال، تم توجيهها إلى  30تكونت من

ليل بنسبة استرجاع استمارة صالحة للتح 31مدير عام أو من ينوب عنه(، وتم استرجاع 

 %.53,44قدرت بـ

كما تم استخدام العديد من الوسائل واألساليب اإلحصائية أبرزها املتوسط 

اختبار الحسابي، االنحراف املعياري، معامل االرتباط، تحليل االنحدار البسيط واملتعدد، 

الحزمة  وبعد إجراء عملية التحليل للبيانات وفرضياتها بواسطة كروسكال واليس وغيرها،

 (، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها: 17SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )

                                                             

 zahra.soueid@yahoo.fr : االلكتروني البريد الجزائر، عنابة، جامعة محاضرة، استاذة 1
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  ال تتميز املؤسسات الصيدالنية الجزائرية بالبراعة التنظيمية نظرا لوجود عالقة

عكسية بين القدرة االستيعابية والقدرة التطويرية ووجود عالقة ايجابية القوية 

 واألداء االبتكاري؛بين هذه األخيرة 

  وجود تأثير للقدرة االستيعابية والقدرة التطويرية معا على األداء االبتكاري في

مؤسسات الدراسة، إذ بينت النتائج أن املؤسسات التي استطاعت أن توازن بين 

 عمليات استيعاب املعرفة وعمليات التطوير حققت أداءا ابتكاريا عاليا.

ة، القدرة االستيعابية، القدرة التطويرية، األداء االبتكاري، الكلمات املفتاحية: املعرف

 االبتكار.

Abstract 

 The study aims to investigate the interactive effect of absorptive 

capacity and development capacity on innovation performance in 

Algerian pharmaceutical firms. The study population consists of all 
Algerian pharmaceutical firms numbered (58) Firms.  

To achieve the objectives of the study, a questionnaire was developed 
to collect the data. and the responses from 31 companies in Algerian 
pharmaceutical industry were analyzed. 

A number of statistical tools and methods were used such as: Mean, 

standard deviation, simple and multiple Regression and Kruskal Wallis 

analysis…etc, data were analyzed using SPSS17. A number of results 

were reached:  

- Algerian pharmaceutical Firms are not ambidextrous, due to the 

inverse relationship between absorptive capacity and development 

capacity, while there is a positive relationship between innovation 

performance and development capacity; 

- There is a significant impact of absorptive and development 

capacities on innovation performance in Algerian pharmaceutical 

Firms, the results show that firms that have succeeded in finding 

balance between the two capacities have achieved a high innovation 
performance. 

Keywords: Knowledge, Absorptive capacity, Development capacity, 

Innovation performance, Innovation. 
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 :املقدمة

 في السائدة لألسس وفقااالبتكار  على القدرة تمتلك التي تلك هي املنظمات أفضل إن

قدرات إستراتیجیة للتعامل مع التحديات التي  امتالكها إضافة إلى فيها، تعمل التي البيئة

البيئة، من خالل القدرة على التعامل مع املعرفة هذه تفرضها التغيرات املتسارعة في 

وتطويرها واالسـتغالل األمثل ملواردها استنادا إلى نقاط قوتها وضعفها والفرص والتهديدات 

ا أن تحقق التفوق والقدرة على التكیـف التي تطبع نشاطاتها في بيئة أعمالها، والتي تتیح له

 .مع املتغيرات الخارجیة وتصبح منظمات متعلمة

املؤسسات العديد من  لجأت التي تتميز باملنافسة الحادة والشرسة، في البيئاتف

تكييف نماذجها التنظيمية الخاصة بنشاط االبتكار بهدف التوافق مع الدور  إلى الصيدالنية

االستراتيجي للمعرفة كمورد هام، هذا التكيف أدى إلى ظهور أشكال تنظيمية جديدة تسهل 

عمليات مشاركة وتبادل املعرفة بين األطراف الفاعلة في عملية االبتكار سواء كانت من داخل 

القدرات ومن أهم وأحدث هذه األشكال التنظيمية ما يعرف ب؛ املنظمة أو من خارجها

من التعلم وبناء قدرات ها االستيعابية للمعرفة الخارجية باعتبارها األساس الذي يمكن

 شبكات املعرفة الخارجية ضمنها انخراط ألنابتكارية تضمن لها ميزة تنافسية حقيقية، 

االبتكار، هذه  عمليات عرفية املطلوبة لتسريعامل املوارد إلى الوصول  على قدرة أكثر سيجعلها

 االبتكارية. النشاطات وتدعم تحفز مالئمة قنوات عبر للمعرفة سريعا توظيفا األخيرة تتطلب

 اإلطار العام للدراسة:

 مشكلة الدراسة: -1-1

عباس،  ؛1994 ،أوكيل)اتجهت العديد من الدراسات التي تناولت موضوع  االبتكار

 ؛Ouchalal & Khelfaoui & Ferfera ، 2005  ؛Mancer ،2012 ؛2013

Haudeville & Bouacida، 2012  ) إلى التركيز على املعرفة املوجودة داخل املنظمة

واعتبرتها أهم عنصر في سيرورة االبتكار، متجاهلة بذلك أهمية املعارف واالبتكارات التي 

املنظمات ال تبتكر وهي في عزلة، بل من خالل مجموعة معقدة من تحدث خارج املنظمة، ف
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مما يدفعها إلى إجراء تغييرات إستراتيجية تمثل في التفاعالت مع األطراف الخارجية، 

 مجملها حاالت استجابة وتكيف لضمان بقائها واستمرارها.

 ; Kabla, 1994) بالتالي فان النماذج التقليدية لقياس القدرات االبتكارية 

Milbergs & Vonortas, 2004 ; Veugelers, 2005 ; Chouteau & Viévard, 

2007 ; Assielou, 2008 ; Le Loarne & Blanco, 2012)   

فقط  ستغاللهاهي نماذج قياس محدودة ألنها ركزت على عملية خلق املعرفة وا

القدرة على االبتكار، هذه األخيرة تعتمد  بناءمستبعدة بذلك أهمية املعرفة الخارجية في 

على التكامل بين املصادر الداخلية والخارجية للمعرفة، وقد تحولت العديد من املؤسسات 

من االعتماد فقط على خلق املعرفة داخليا إلى االعتماد على ما تم إنتاجه خارجها في إطار 

تالي الجمع بين كل من القدرة على ، وبال« open innovation »ما يسمى باالبتكار املفتوح 

  استيعاب املعرفة الخارجية والقدرة على تطوير هذه املعرفة إلى ابتكارات جديدة.

 تناولت التي األجنبية والتطبيقية النظريةالدراسات  من العديد وجود من الرغم وعلى

 عالقة لوجود منها البعض وتوصل ،واألداء  والتطوير القدرات االستيعابية  بين العالقة

 ;Kostopoulos, Papalexandris, Papachroni & Ioannou, 2011 بينهم إيجابية

Zahra & Hayton, 2008 ; Song, 2015 )   بينما البعض اآلخر وجد أن العالقة هي

 لفهم الدراسات من للمزيد حاجة هناك أن إال ؛) (Park & Rhee, 2012  عالقة عكسية

 تلك لدعم إضافية دالالت ولتقديم ،في املؤسسات الجزائرية العالقة تلك لطبيعة أفضل

 مؤسسات الصناعة الصيدالنية. في بالتطبيق العالقة

 :التالي السؤال طرح إلى تقودنا هذه املشكلة

هل يؤثر مستوى قدرات املؤسسات الصيدالنية الجزائرية االستيعابية والتطويرية 

 على أدائها االبتكاري؟

 الدراسة: أهداف -1-2
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تمثل هذه الدراسة مساهمة فكرية تحاول تقديم نموذج عملي للمؤسسات 

الجزائرية في تقييم  قدرتها على االبتكار من خالل تشخيص انعكاسات قدراتها االستيعابية 

 والتطويرية على أدائها االبتكاري، لذا تندرج أهداف الدراسة في أربع محاور أساسية هي: 

 ت الدراسة بما يزيد من وضوحهما مفاهيميا ومعرفيا تقديم األطر املعرفية ملتغيرا

 باعتبارها مفاهيم حديثة نسبيا؛

  االعتماد على مؤشرات القدرة االستيعابية، القدرة التطويرية واألداء االبتكاري

 املؤسسات الصيدالنية محل الدراسة؛في  كمقاييس حديثة لالبتكار

  يرية في األداء االبتكاري القدرات االستيعابية والتطو  تأثير تحليل وتشخيص

 للمؤسسات الجزائرية؛

  تقديم مجموعة من التوصيات واملقترحات للمؤسسات الجزائرية لدعم قدراتها

االستيعابية والتطويرية لتحسين أدائها االبتكاري بما ينعكس على قدرتها على 

 االبتكار.

 للدراسة:اإلطار النظري 

املعارف بامتصاص في هذا اإلطار، تم دراسة القدرات االستيعابية والتي تهتم 

من خاللها واالبتكارات التي تحدث خارج املنظمة، كما تناول مفهوم القدرات التطويرية والتي 

تجسد املخرجات الفعلية وامللموسة لعمليات اإلبداع التي تقوم بها، كما بين مفهوم األداء ت

 يعكسألنه  وأحجامها، أنواعها اختالف على للمنظمات كبيرة أهمية يكتسبوالذي االبتكاري 

 االبتكارية. وعملياتها نشاطاتها ممارسة طريق عن أهدافها تحقيق على قدرتها

 القدرات االستيعابية: -2-1

من خالل كتابات  1989 منذ بها وتهتم القدرات االستيعابية إلى تنظر املنظمات بدأت

 وحل األخطاء اكتشاف هدفها عملية أنها منطلق من ، Levinthalو   Cohenكل من 

 مرونة لها يتيح بأسلوب القرارات وضع تلقائي، بشكل املنظمة تواجه التي املشكالت

 واملعارف املوجودة خارج املنظمة. خبرات من االستفادة عبر املختلفة، للمواقف االستجابة
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القدرة على التعرف على قيمة املعلومات  :"أنهاعلى عرفت القدرات االستيعابية 

  .(Levinthal &  Cohen   ،1990) "الجديدة، إدراكها، فهمها، تطبيقها وتسويقها

ويرى الكاتبين أن معظم االبتكارات تأتي نتيجة االستماع لرغبات اآلخرين، وبالتالي  

فان املعلومات السابقة تمنح القدرة على اكتساب معلومات جديدة، كما أن املؤسسات 

التي تقوم بعمليات البحث والتطوير بنفسها هي أكثر قدرة على استخدام املعلومات 

 الخارجية.
 

للقدرة االستيعابية  ألقيا   ( Noblet  & Simon  ، 2010) وفي تعريف كل من

مجموعة : "عاب املعرفة حيث عرفاها على أنهاالضوء على املهارات املستخدمة عند استي

واسعة من املهارات )القابليات( التي تعكس الحاجة إلى التكيف مع التكنولوجيا املكتسبة 

  ."من مصادر خارجية

قدرة  :"أن  Van den Bosch, van Wijk & Volberda)  ، (2005بينما يرى 

والتي املنظمة على التعرف واستخدام املعرفة الخارجية هي دالة مخزونها الحالي من املعرفة 

 ."اكتسابها من خالل البحث والتطوير واالستثمار، والخبرة التقنية، والخبرة في اإلنتاجتم 

 يسلط(  Zahra & George ، 2002 (كل من اقترحه الذي التعريف فإن وأخيرا،

الديناميكي لهذه  البعد على مركزا االستيعابية القدرة أبعاد تعدد خاصية على الضوء

من خاللها  التي التنظيمية، والعمليات اإلجراءات من إلى: "مجموعة حيث تشير القدرة،

 الديناميكية."لبناء قدراتها  املعرفة الخارجية وتستغل تحول  تكتسب املنظمات، تمتص،

التي حاولت  السابقة يمكن القول أنه ال يوجد تناقض بين التعاريفمما سبق، 

تطويرها أن امتالكها و وضح تيوجد تكامل بينها  حيث، القدرة االستيعابيةتحديد مفهوم 

التكيف و  االبتكار على قدراتها يستهدف وصول املنظمة إلى رؤية مشتركة تمكنها من تطوير 

من خالل بناء القدرات الديناميكية  في البيئة املحيطة املتالحقة واملتزايدةالتغيرات مع 

 واعتمادا على املعارف املتاحة خارجها. 

 مستويات القدرة االستيعابية:
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على  واملنظمات األفراد إليها يحتاج وضرورية ديناميكية عمليةاستيعاب املعرفة  إن

 تحدث التي والتطورات التغيرات فهم منهم تمكن أنها حيث والتطور، والنمو للبقاء حد سواء

مستويات القدرة  تحديد في تضارب ، وهناكمعها التعامل في املناسبة املواقف تحديد وبالتالي

 ه يمكن التمييز بين تصنيفين:أن إال االستيعابية

  حسب املستوى التنظيمي: يمكن أن نميز بين نوعين للقدرة االستيعابية على

 Zahra  & George (2002:)أساس املستوى التنظيمي، 

  قدرة استيعابية فردية: استيعاب املعرفة وفق هذا املستوى تتم على مستوى

 املهام املوكلة إليه في ألداء مؤهال يكون  حتىالفرد، وهو ملزم على استيعابها 

 املنظمة، هدفها األساس ي هو تدعيم خبراته وتجاربه؛

 :إدراكية  قدرة مناملنظمة  تملكه ما ىعل عتمدت قدرة استيعابية تنظيمية

 مدخال كونه في املستوى  هذا أهمية تكمن، حولها من البيئة تقييم على وتحليلية

للقدرة االستيعابية، ألنها تحقق التعلم على مستوى املنظمة  ومتكامال  شامال

 وليس املستوى الفردي. 

 أشاراحسب مصدر املعرفة :  Noblet & Simon (2010) ثالث في قعت اأنه إلى 

  ي:ه رئيسية مستويات

 مصدرها هي الصناعة محل القدرة االستيعابية للمعرفة داخل الصناعة الواحدة :

األخيرة تجد سهولة كبيرة في الوصول إلى املعرفة واستيعابها نشاط املنظمة، هذه 

 ؛ألنها تقع ضمن مجال خبراتها املعرفية

 الصناعات هي  ملعرفةمصدر ا ات:القدرة االستيعابية للمعرفة املشتركة بين الصناع

والتي يمكن أن تقدم فرص معرفية واعدة للمنظمة خاصة في ظل انفتاح  األخرى 

 ؛السوق وارتباط الصناعات ببعضها البعض

 وتتعلق باستيعاب املعرفة الجديدة في مجال  :القدرة االستيعابية للمعرفة العلمية

راكز الجامعات وم أو املعارف العلمية الخام والتي يكون مصدرها/التكنولوجيا و

 ألكاديمية.البحث ا
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 نماذج القدرات االستيعابية 

 ال ، والتي قد القدرات االستيعابيةأشارت جهود الباحثين إلى وجود عدد من نماذج 

وقد تم اختيار  ،طبيعتها وهياكلها ومواردها الختالفوذلك تبعا  تنطبق على جميع املنظمات،

قدرات االستيعابية، وقد ثالث نماذج أساسية أثبتت تأثيرها على التطور النظري ملفهوم ال

 هيمفهوما ذو بعد واحد، بل  ليست القدرة االستيعابيةهذه الدراسات على أن  هذهاتفقت 

 .معقدة من العواملتألف من مجموعة من يمفهوم متعدد األبعاد 

  نموذجLevinthal &  Cohen : 

من أوائل املفكرين الذين وضعوا األسس األولى ملفهوم  Levinthal و  Cohenيعتبر 

القدرة االستيعابية للمنظمات، ويرتكز نموذجهما على مجموعة من األبعاد تشكل، 

مجتمعة، قدرة املنظمات على التعامل مع املعرفة الخارجية، حيث سلطا الضوء في أول 

في الرفع من كفاءة  على أهمية املصادر الخارجية للمعلومات 1989مقال لهما سنة 

 استغالل املنظمة للمعرفة.

ويرى الكاتبان أن القدرة االستيعابية هي ذات طبيعة تراكمية، واملنظمات التي 

تمتلك قدرات استيعاب عالية تكون سباقة في استغالل الفرص التكنولوجية املتاحة 

واالستفادة منها في نشاطاتها االبتكارية، وتبدأ عملية بناء القدرات االستيعابية بوجود 

در متباينة منها ما هو مرتبط مباشرة بمجال نشاط معارف خارجية متاحة، من مصا

املنظمة، ومنها ما هو عام يخص املعرفة العلمية والتكنولوجية والتي تكون في شكل خام، 

 أن هذه القدرة تتحدد بوجود ثالثة أبعاد هي: إلى  الكاتبان أشار لذلك، و 

 ية للمنظمة في التعرف على قيمة املعرفة: تعتمد هذه املرحلة على القدرات الداخل

تحديد قيمة املعارف الخارجية، ويتوقف ذلك على خصائص املوارد البشرية مثل: 

املستوى التعليمي، املهارة، الكفاءة، الدافعية... الخ، ألنها عوامل حاسمة في تحقيق 

 أعلى مستوى من التعلم التنظيمي؛
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 ا املنظمة مع امتصاص املعرفة: وتعبر هذه املرحلة على الطريقة التي تتعامل به

املعارف الخارجية والتي أثبتت أهميتها وقيمتها بالنسبة لها، بعبارة أخرى، تصف 

هذه املرحلة كيف استغلت املنظمة املعرفة الخارجية والتي تتوافق إلى حد ما مع 

 خصائصها التنظيمية ورسالتها واستراتيجياتها؛

 نظمة، فالهدف من تطبيق املعرفة: تعكس هذه املرحلة عملية التعلم في امل

املرحلتين السابقتين هو تحويل املعارف املتحصل عليها إلى  إجراءات عمل أو 

عمليات تنفيذية تستهدف تحقيق األهداف، النمو والتكيف بما يحسن من أداء 

 املنظمة. 

  نموذجZahra  وGeorge: 

األبعاد  ااستخدم، وقد George (2002)و  Zahraيستند هذا النموذج إلى أعمال 

لتحديد املتطلبات األساسية لقدرة   Levinthalو  Cohenالثالث املقترحة من قبل  

"قدرة املنظمة  وهو  ،هو تحويل املعرفةمع إضافة بعد آخر  املنظمة على التعلم من اآلخرين

على تطوير وتحسين إجراءات تسهل الجمع بين املعرفة الحالية واملعرفة املكتسبة حديثا 

يستحق أخذه بعين االعتبار ضمن  هذا البعد اإلضافيويؤكد الكاتبين أن  ؛"وامتصاصها

فهو يفسر جانب من جوانب عملية استخدام املعرفة والتي شملتها  أبعاد هذه القدرة،

ضمنيا )باعتبار أن تحويل املعرفة هو جزء ال يتجزأ من بعد قدرة االستيعابية تعاريف ال

ل املعرفة الخارجية بشكل فعال، ال بد من تحويلها قبل االستغالل(، ولكن من  أجل استغال

  استخدامها من قبل مختلف الجهات الفاعلة داخل املنظمة.

في نموذج  القدرة االستيعابية بإعادة صياغة مفهومأصحاب هذا النموذج  قامو 

وتشير إلى قدرة املنظمة على اكتساب  قدرات محتملة: نوعين من القدرات ديناميكي يضم

املعرفة الخارجية وامتصاصها، أما القدرات املدركة فتعكس قدرة املنظمة على تحويل 

املعرفة واستغاللها، ويرجع الكاتبان هذا التمييز بين القدرات إلى مساهمته في تحديد كفاءة 

األداء املتحقق من كل قدرة فرعية على حدى، ومن ثم تحديد مستوى التفاعل بينهما و 

 ذلك. 
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  نموذج Todorova   و Durisin : 

يندرج في إطار هذا النموذج مجموعة إضافية من املتغيرات تهدف إلى معالجة 

(، حيث يرى 2007) Durisin و   Todorovaالقصور في النموذجين السابقين حسب 

 الكاتبان مجموعة من النقائص في النموذجين السابقين منها ما يلي:

  إهمال نموذج Zahra  وGeorge  لبعد مهم جدا وهو التعرف على قيمة

املعرفة، وهي مرحلة مهمة جدا وإهمالها يؤدي إلى إغفال الطبيعة اإلستراتيجية 

ملفهوم القدرة االستيعابية، ولكن وبالتمعن جيدا في النموذج الثاني يتضح انه لم 

يهمل هذه املرحلة وإنما تم ضمها إلى بعد الحصول على املعرفة، على اعتبار أن 

 املنظمات ال تهتم بالحصول إال على املعارف التي يمكن أن تقدم لها قيمة؛

  يعتبر الجمع بين بعدين في إطار قدرة فرعية واحدة غير عملي إطالقا، إذ يمكن

للمنظمة أن تبرع في الحصول على املعرفة ولكن تفشل في امتصاصها، بالتالي فإنها 

 ال تستطيع تحديد كفاءتها بدقة؛

 لثالث املوجه لنموذج االنتقاد اZahra  وGeorge  يخص آليات االندماج

أن هذه اآلليات تؤثر على  Durisin و   Todorovaاالجتماعي، حيث يرى كل من 

طول سيرورة عملية االستيعاب وال يؤثر فقط على عملية االنتقال من القدرات 

 املحتملة إلى القدرات املدركة؛

وجود بعد تحويل املعرفة كمرحلة منفصلة  فإنعلى ضوء االنتقادات السابقة، 

بذاتها يخلق لبس في مفهوم القدرة االستيعابية، فهذا البعد هو خطوة بديلة لبعد 

امتصاص املعرفة، فاملنظمات تلجأ إلى تحويل املعارف عندما تفشل في امتصاصها كما هي، 

فإذا فشلت أو لم  ولهذا اقترح الكاتبان أن تكون عمليتا االمتصاص والتحويل متزامنتان،

 تستطع املنظمة تحويل املعرفة يمكنها اللجوء إلى عملية بديلة وهي االمتصاص.

 التطويرية: القدرات -2-2



Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020)            17 

 
 

إمكانية اإلبداع واإلضافة للمعرفة وتحويل النتائج تعرف القدرات التطويرية بأنها: "

واملنتجات بالشكل  التي تم التوصل إليها إلى سلع وخدمات، مع العمل على تطوير العمليات

 (. 1991)الشماع،  "الذي يحقق للمنظمة ميزات تنافسية

القدرة التي تعتمد على املعرفة املوجودة والتي تم التوصل : "وتعرف أيضا على أنها

إليها عن طريق عمليات استيعاب املعرفة، الهدف منها هو إنتاج معارف وابتكارات جديدة، 

 .(Chanal &  Mothe ،2005) "على املنتجات والعملياتأو إدخال التحسينات املطلوبة /و

املجهودات املتضمنة خلق املعرفة " :وفي تعريف آخر تشمل القدرات التطويرية

الجديدة واستغاللها عن طريق تقديم حلول ملموسة في شكل منتجات وعمليات جديدة 

  (.Brion  &Mothe ،  2008) " أو محسنة، مهما كان مصدر هذه املعرفة/و

 من التعاريف السابقة نستنتج أن القدرة التطويرية تتضمن إمكانية: 

  تطوير، ابتكار منتجات جديدة وتحسين املنتجات الحالية؛ 

 تحسين وتطوير عمليات اإلنتاج؛ 

  إيجاد استخدامات جديدة للمنتجات الحالية؛ 

 .اكتشاف وتعزيز املعرفة، وتوليد األفكار واملفاهيم الجديدة 

 :التطويرية القدرةمستويات 

إلى االعتماد على املنظمات ب إن التعقيدات املتزايدة التي تميز عالم األعمال دفعت

عمليات التطوير لتجاوز ضغوط البيئة الداخلية والخارجية، ألنها وسيلة للتكيف مع رغبات 

 نكما أ الزبائن وندرة املوارد وتغيرها وضغط املنافسة والقوانين والتشريعات وغيرها،

 الالزمة املوارد إلى الوصول  على قدرة أكثر سيجعلها املنظمات لقدرات تطويرية امتالك

 عمليات عبر التي تم استيعابها للمعرفة سريع  توظيف تتطلب التي االبتكار عمليات لتسريع

 ، والعمليات التطويرية تظهر على ثالث مستوياتاالبتكارية النشاطات وتدعم تحفز مالئمة

(Chanal & Mothe ،2005 :) 



Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020)            18 

 
 

 وهي التي تتضمن قدرة املنظمة على القيام بعمليات تطوير : تطوير متدفق

 مستمرة؛

 إلى  املنظمة من خاللها هدفتحيث عمليات تطوير متقطعة، : تطوير انتقالي

 ؛االنتقال إلى حالة أكثر تطورا

 في مجال معين  ةمحصور  العمليات ضمن هذا املستوى تكون : تطوير متخصص

 ، مثل التركيز على املنتجات دون العمليات.هدف تطويره بشكل أفضلفقط ب

  بناء القدرة التطويرية

يعتبر بناء القدرات في املنظمات مكونا رئيسيا لعملياتها التطويرية ومعززا لها، ألن 

سيرورة البناء تأخذ بعين االعتبار ظروف عدم االستقرار التي تميز بيئة األعمال وانعكاساتها 

 أداء املنظمة، وترتكز هذه السيرورة على العناصر التالية:على 

 :خلق املعرفة -

إن جوهر االبتكار يرتكز على عمليات خلق املعرفة من خالل توظيف التراكم املعرفي 

مع  الخارجية املعرفة املوجود خارج املنظمة لخلق معرفة جديدة أو االستفادة من تفاعالت

 .ة البتكار معرفة جديدةاملنظمة وبيئتها التنافسيمعرفة 

القدرة  خاللتكوين وإيجاد معرفة جديدة ومتميزة من  بعملية الخلقويقصد  

هـذه  إن .عبر املصـادر الداخلية والخارجية إليهاوالتي يمكن الوصول  االستيعابية للمنظمة

من خاللها  املنظمة، حيث تضمن أهميةأبعاد القدرة التطويرية  أكثر العملية تعـد مـن 

 (. 2004أهدافها)عامر الكبيس ي، امتالك املعرفـــة الالزمة لتحقيـــق 

في مقالتهما عن نظرية خلق املعرفة أن  Takeuchi و  Nonakaووضح كال من 

القدرة على خلق املعرفة واستخدامها من املصادر األكثر أهمية لتطوير معارف جديدة غير 

 طرق  وهناك ثالث؛ "ء، ابتكار واكتشاف املعرفةأسر، شرا" :مكتشفة، فهي تركز على

 )صالح الدين الكبيس ي،من خاللها وهذه الطرق هييمكن للمنظمة خلق املعرفة  أساسية

2005): 
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 عملية خالل من التجريب: يتم خلق املعرفة من داخل املنظمة عن طريق التجريب 

، وهي جديدة ومعارف مختلفة رؤية جديد، على سياق لحصول ل التعلم من مستمرة

خلق املعرفة ألنها تتطلب مهارات وكفاءات عالية لالستفادة من  من أصعب عمليات

 تجارب املنظمة وتجارب املنظمات األخرى إضافة املوارد املادية واملالية الالزمة لذلك. 

  االلتقاط: يشمل االلتقاط تلقي املعرفة الجاهزة من البيئة الخارجية للمنظمة مثل

تراع أو تفويض عملية الخلق إلى منظمات خارجية متخصصة وغيرها، شراء براءة اخ

 .الكافية لذلك ال تمتلك الكفاءات واملهارات وهو ما يناسب املنظمات التي

  التطعيم: وتتم عملية خلق املعرفة عن طريق اندماج املنظمات مع بعضها البعض

جار األفراد الذين إليجاد وتوليد معارف لم تكن موجودة من قبل، أو عن طريق استئ

 يجلبون األفكار واملعارف الجديدة.

 ،املعرفة يتمثل باالبتكار وتوليد أفكار جديدة خلقن مما سبق يمكن القول أ

فاملعرفة واالبتكار هما عملية مزدوجة ذات اتجاهين فاملعرفة مصدر لالبتكار واالبتكار عندما 

 يتم يصنف مصدرا ملعرفة جديدة.

 استغالل املعرفة: 

  (: 2012االستغالل شكلين )رفاعي،يأخذ 

 استغالل املنظمة للمعارف التي تم خلقها في املرحلة عن طريق  :استغالل داخلي

  السابقة عن طريق تحويلها إلى منتجات وعمليات جديدة؛

 باالستفادة منها  عن طريق الترخيصوتستغل املنظمة املعرفة  :استغالل خارجي

  وغيرها. أو استشارات بيع املعارف أو  اختراع ةبراءملنظمات أخرى على شكل 

املعرفة  تستغلاملعرفة من منظمة ألخرى، فكل منظمة  استغاللتختلف عملية و 

، كما أن البعد األول للقدرة التطويرية )عملية بثقافة املنظمةتتأثر  ألنها بطريقتها الخاصة

ودرجة التنافس في سوقها خلق املعرفة( مرتبط بإستراتيجية املنظمة ومجاالت نشاطها 

القدرة  وتساهم ،وغيرها وتصبح املنظمة مجبرة على خلق املعرفة التي تتالءم مع أهدافها
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 العمليات تحسين فيأبعادها  استخدام عند وذلك املنظمة أداء في مباشر بشكل التطويرية

 وغيرها. والتطوير  والبحث املنتجاتو 

 األداء االبتكاري: -2-3

واملهارات  االستثنائيةالسلوكات والقدرات  نتيجة" :هنأعلى  االبتكاري األداء  يعرف

ن تقديم أفكار ومنتجات تتسم مع بها األفــراد في املنظمة بحيـث تمكنهم تالفكرية التي يتم

)مزهر،  "إليهاي تسعى املنظمة للوصول تاهم في تحقيق األهداف السوالتميز وت باالبتكار 

2009.) 

استخدام املنظمة ملواردها في عملياتها االبتكارية واستثمارها انعكاس لكيفية " :هوف

  .(,Hagedoorn & Cloodt 2003) "أهدافها يجعلها قادرة على تحقيق بشكل

 املنظمة االبتكاريةج املتحققة من قدرات ومهارات تائالنإذن، األداء االبتكاري هو 

 الكلي.أدائها التي تنعكس بشكل واضح على تحسين و 

 ةائص مغاير صبخ االبتكاري  تحقيق التميز في األداء إلىعى ستتصف املنظمات التي تو 

ضرورة توفر أربعة  إلى Artherاملكتب االستشاري  للمنظمات ذات األداء التقليدي، وأشار 

 وهي: ،( 2009)مزهر، عوامل بوصفها مفاتيح لهذا النوع من األداء

  األطراف الفاعلةأن تقـوم بتشخيص  املنظماتإرضاء األطراف الفاعلة: يجب على 

 في املنظمــة، هة لها مصلحةج أي هي واألطراف الفاعلة، احتياجاتهموتحديد 

أن  يفترض، إذ وغيرهم املوردين واملوزعيناألفراد في املنظمة،  بالزبائن،ويتمثلون 

ى حت عنصر من هذه العناصرد األدنى من توقعات كل حبإشباع ال تقوم املنظمة

 ؛في الصناعة تتميز 

 :يمكنها تحقيق ذلك ال  إلرضاء األطراف الفاعلةي تسعى تإن املنظمات ال العمليات 

بواسطة  اأعماله بإنجاز  إذ تقوم املنظمة عال،عملياتها بشكل ف إدارةالل خإال من 

عمالها أ إدارة علىتركز  هي التي املنظمـات عاليـة األداء و  ،أقسامها الفرعية
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إضافة إلى إعادة  ،جذب الزبائن واالحتفاظ بهم ،كتطوير منتج جديد الجوهرية

 ؛وبناء فريق العمل هندسة العمليات

 أن  عليهاوينبغي  االبتكارية، املـوارد لتنفيـذ عملياتهـا إلى : تحتاج املنظمات املـوارد

 إلىتلجأ  ويمكن أن املوارد لكي تحافظ على تميزها، هذه سيطر علىك أو تتلتم

تحـت  تكون  بعـض املـوارد التـي باعتبار أن خـارج العلى هذه املوارد من  الحصول 

تلك املوجودة خارجها، مــن  عليهاالتـي تحصـل  ليست بالكفاءة نفسهاسيطرتها 

 وتعتبر املوارد البشرية أحد أهم هذه املوارد.

 املكونات وهذه تتألف املنظمة من هياكل، سياسات وثقافات،  :الثقافة التنظيميـة 

ويالحظ أن الهياكل والسياسات تتغير  ،في بيئات سريعة التغير يمكن أن ترتبك

 واهتمام إال أن الثقافة التنظيمية تكون أكثر صعوبة في التغيير،  ،بصعوبة

متميزة مستويات  عالية يدعم وصولها إلى تحقيق املنظمات بتوفير ثقافة ابتكارية

 في األداء.

 

 تها:وفرضيا الدراسة نموذج

متغير يعرض نموذج الدراسة متغيرين مستقلين رئيسيين هما: القدرة االستيعابية 

قدرة و  قدرة ترسيخ املعرفة قدرة الحصول على املعرفة؛: أول بأبعاده الفرعية الثالث مستقل

ثان يقيس قدرة املؤسسات على تحويل  مستقلمتغير ك القدرة التطويرية؛ و تحويل املعرفة

خلق  هما املدخالت من املعارف إلى مخرجات ومدى االستفادة منها يمثله بعدان أساسيان

ها. وتعمل هاتين القدرتين بطريقة تفاعلية في االتجاه نفسه بمقدار متزايد أو استغاللو املعرفة 

 متناقص.

ث أبعاد فرعية: أداء مالي، أداء تنافس ي أما املتغير التابع فهو األداء االبتكاري وله ثال 

 وأداء العمليات الداخلية.
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تطرق الباحثون إلى العالقة بين القدرات االستيعابية، القدرات التطويرية واألداء 

فالبعض درس العالقة املباشرة بين هذه املتغيرات الكلي للمنظمة من عدة مداخل وزوايا، 

 ,Wales) وذلك باستخدام القدرات االستيعابية كمتغير مستقل واألداء كمتغير تابع 

Parida & Patel, 2013; Flatten, Greve & Brettel,  2011)   

ودرست في حين ركزت دراسات أخرى على العالقة غير املباشرة بين هذه املتغيرات 

. ولذلك، والتطويركيف تؤثر القدرة االستيعابية على العالقة بين املتغيرات األخرى واألداء 

 & Liu, Ke, Wei)كمتغير وسيط القدرة االستيعابية  قام بعض الباحثين بدراسة دور 

Hua, 2013; Ferreras-Méndez, Newell, Fernández-Mesa & Alegre, 2015 .)

 ةمستقل اتكمتغير  والقدرة التطويرية ستخدام القدرة االستيعابية، يتم االدراسةه في هذ

 .كمتغير تابع االبتكاري  واألداء

 ,Ali , Kan & Sarstedt, 2016; Rangus & Slavec)أشار العديد من الباحثين 

إلى أهمية القدرات االستيعابية ودورها في النجاح التنظيمي للمنظمات،   ،(2017

يرى كل فاملنظمات التي تمتلك قدرات استيعابية قوية تستطيع تحقيق نتائج قوية؛ حيث 
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 في كبيرا دورا تمثل الخارجية للمعرفة املصادر أن ( Alsaleh &Mahroum  2012,)من

 على بشكل كبير يعتمد ألنه واالبتكار، اإلبداع على وقدرتها املنظمة إمكانيات تعزيز

 .االختراع، وبالتالي تنخفض درجة املخاطرة وعدم التأكد من أكثر واالمتصاص االكتساب

منها اتساع  الجديدة املعرفة على الحصول  من فوائد تحقق أن للمنظمة يمكن بالتالي

 االبتكار إلى يؤدي الذي التنظيمي التعلم عملية في كبيرا دوراالقدرات االستيعابية مما يلعب 

 أعمالها. مجال في التميز منهو  األداء العام في املنظمة تحسين على ينعكس وبالتالي

أن القدرات االستيعابية هي  (Chen, Lin & Chang, 2009)  وقد أشارت دراسة

  مصدر نجاح املنظمة وزيادة جودة العمل وتحسين اإلنتاجية وتعزيز األداء

إلى أهمية القدرة االستيعابية في  (Cohen & Levinthal , 1990) وقد تطرق 

تحقيق أداء عالي، حيث أوضحا أن هذه القدرة هي ذات طبيعة تراكمية، واملنظمات التي 

تمتلك قدرات استيعاب عالية تكون سباقة في استغالل الفرص التكنولوجية املتاحة 

 واالستفادة منها في نشاطاتها االبتكارية.

 .:التالي النحو على الدراسة فرضيات من األولى الفرضية صياغة يمكن ه،وعلي

لقدرة االستيعابية على األداء االبتكاري ملؤسسات ل يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 ة.الجزائري ةالصيدالني الصناعة

 

عرفي فإن القدرات التطويرية لها موقع أساس ي في القدرات وفقا للمنظور امل

 ستجابةاال و  لتكيفمن خالل ا والنمو  لبقاءنظرا ألهميتها في ا للمنظمة،االبتكارية 

 املعرفة تحويل في يتجسداالبتكار  كان وإذا التغيير، سريعة بيئة في تنافسيةالتكنولوجية وال

 فان م، له املضافة القيمة تحسينأو  نائالزب حاجات لتلبية جديدة عملياتأو  منتجات إلى 

 ,Kostopoulos) لعملية االبتكار ساندةامل اآلليات أهم حدأ التطويرية قدراتال

Papalexandris, Papachroni & Ioannou, 2011) 

الهدف والغاية من القدرة التطويرية هو  فإن  ووفقا ألدبيات االدارة اإلستراتيجية

عملية في سيرورة االبتكار استغالل املعرفة املتاحة للمنظمة وهذا االستغالل هو أبرز 
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وتشمل استعمال، إعادة االستعمال، االستفادة والتطبيق للمعرفة في الوقت املناسب 

استغالل املعرفة أهم من املعرفة  لتحقيق ميزة تنافسية أو لحل مشكلة ما، وعليه فان

     (Chanal & Mothe,2005)نفسها. 

ألنه يتم تتضمن إستراتيجية االستغالل كل من اإلبتكار الجذري والتحسين املستمر و  

من خاللها املعرفة إلي السوق تنقل املنظمة وتعتبر العمليات التي  ،تحويل املعرفة إلى تنفيذ

 إضافة إلى أداء املؤسسات األخرى املستفيدة من هذا النقل الحالي واملستقبلي أدائها ركيزة

 .(2012)الرفاعي، 

 تأتي الحقيقية التنافسية امليزة نأو  املعرفة، مرتبط بخلق املنظماتفاستمرار  إذن،

 على املنظمة قدرة مدى يعني، ألن ذلك هاداخل الجديدة املعرفة خلق على املنظمة قدرة من

املصادر الداخلية  بين التفاعالت خالل من املعارف ومزج ترتيب بإعادة املعرفة تطوير

 القديمة املعرفة استبدال أو ذلك تطوير يتضمن كما ،جديدةمعارف  لتكوين والخارجية

 (. 2007)امللكاوي، الجديدة باملعرفة

بعملية التعلم الفردي والجماعي والتي تؤدي إلى ابتكار معرفة جديدة  التطوير سمح وي

بين خلق املعرفة واستغاللها، فهما  حلقة مغلقةوعليه فان العمليات التطويرية هي 

 إلى املعرفة استغالل يؤدي أن بد والعمليتان مرتبطتان متزامنتان ال يمكن فصلهما، 

 النظرية املعرفة امتالك ببن الفجوة تقلص نتائجها وتقييم االستغالل فعملية التعلم،

وأداء  التنافسية ميزتها للمنظمة يحقق الذي هو األمثل استخدامها نأ ، إضافة إلىوتطبيقها

  . (Bouzid,  2011)أعلى

 استخدام عند وذلك املنظمة أداء في مباشر بشكل القدرة التطويرية تساهمعليه، و 

  .( 2004)الكبيس ي، وغيرها والتطوير  والبحث املنتجاتو  العمليات تحسين فيأبعادها 

 كما يلي: الفرضية الثانيةومنه، يمكن صياغة 

لقدرة التطويرية على األداء االبتكاري ملؤسسات ل يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 ة.الجزائري ةالصيدالني الصناعة
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في مجال االبتكار يظهر نشاطي االستيعاب والتطوير كعنصرين متناقضين يستوجب 

على املنظمة التعامل معهما في آن واحد، فالتركيز على استغالل اإلمكانيات الحالية على 

حساب استيعاب معارف جديدة يؤدي إلى الجمود التنظيمي في املنظمة والذي يحول دون 

، بينما تظهر مشكلة أخرى أمامها في حال تركيزها على تكيفها مع التغيرات البيئية،

االستيعاب على حساب التطوير، إذ يتم استبدال املعارف الحالية بأخرى جديدة قبل 

 Mothe)استغالل األولى بشكل كامل وإتاحة الفرصة أمامها لتحقيق أداء ابتكاري للمنظمة. 

& Brion , 2008  ) 

املوازنة بين االستفادة من كل ما يستثمر من موارد وعليه تبرز حاجة املنظمة إلى 

للحفاظ على العمليات التشغيلية الدورية بالتركيز على النشاطات الحالية في املجاالت 

القائمة، وقدرتها املنظمة على االستفادة من كل ما يستثمر من موارد للبحث والتنقيب عن 

عتبار املتغيرات البيئية وظروف نشاطات جديدة في مجاالت غير قائمة، آخذة بعين اال 

  .( 2015السوق )عويس،

وجود عالقة إيجابية بين القدرة  على ( Alsaleh &Mahroum  2012 ,)ويؤكد 

في خلق قيمة مضافة، ووجود عالقة من نفس النوع  للمنظمةاالستيعابية واألداء اإلجمالي 

من جهة واألداء االبتكاري من  بين مكونات القدرة االستيعابية ومكونات القدرة التطويرية

ال والقدرات التطويرية بين املنظمات  االستيعابيةأن التباين في القدرات  جهة أخرى؛ كما

لألداء يترجم بالضرورة إلى تباين في األداء، ألن أهمية نوع معين من القدرات بالنسبة 

 االبتكاري يختلف بين املنظمات.

 وقدرات االستيعاب قدرات أن (2014 )رشيد و جابر، الباحثين ضبع يعتقدو 

 املوارد تلك ملحدودية وبالنظر ،لتحقيق أداء أعلى مختلفة وموارد اهتمامات بتتطل التطوير

 ومقدرات ومهارات معرفة من تملكه ما استثمار بين ضغوطات تواجه املنظمات فإن

 مأما املتاح االستراتيجي الخيار أن بمعنى بينهما، تختار أن عليها وأن تعرفه، ال ما واستكشاف

  .املبادلة التفاعل أو هو  املنظمة
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 النحو على الدراسة فرضيات من الثالثة الفرضية صياغة يمكن سبق ما ضوء وفي

 :التالي

على  مجتمعةلقدرة االستيعابية والقدرة التطويرية ل يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 .ةالجزائري ةالصيدالني الصناعةملؤسسات  األداء االبتكاري 

 

 :وإجراءاتها منهجية الدراسة

 مجتمع الدراسة: -4-1

في جميع مؤسسات  تمثلي، فان املجتمع اإلحصائي انطالقا من عنوان الدراسة

لالعتبارات التالية والتي تتماش ى مع أهداف  الخاضعة الجزائرية الصناعة الصيدالنية

 الدراسة:

، وهذا للتعرف أجنبية تنشط في الجزائراالعتبار األول: مؤسسات جزائرية وليست  -

على مستوى القدرات االستيعابية، التطويرية واألداء االبتكاري للمؤسسات 

الجزائرية فقط، ومدى استفادتها من املؤسسات األجنبية التي تنشط في الجزائر 

 ؛باعتبار أنها مخابر عاملية لها قدرات عالية جدا

من ثالث سنوات في القطاع، حتى يتسنى للباحثة االعتبار الثاني: مؤسسات لها أكثر  -

قياس األداء االبتكاري والتعرف على املنتجات و/أو العمليات الجديدة التي تم 

 طرحها إن وجدت؛

، حتى يمكن قياس االعتبار الثالث: مؤسسات منتجة وليست تجارية أو موزعة -

 عمليات االبتكار في املنتج أو العملية.

لدراسة بوضوح من خالل اإلطالع على دليل املؤسسات وقد تم تحديد مجتمع ا

الجزائرية لقطاعات الصناعة والخدمات والتجارة  والذي تصدره شبكة غرف التجارة 

 :مؤسسة، تتنوع بين 163والصناعة الجزائرية، وقد ضم القطاع الصيدالني الجزائري 

 ؛: وهي املخابر املنتجة فعال للمنتج النهائيمؤسسات منتجة -
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: تقوم هذه املؤسسات بتغليف وتعبئة املنتجات ت التعبئة والتغليفمؤسسا -

تامة الصنع والتي أنتجت في الجزائر أو تم استيرادها من املخابر الدولية، هذه 

املؤسسات يمكن أن تكون مستقلة أو تابعة ألحد املخابر التي تنشط في الجزائر 

 ؛كفرع من فروعها

استيراد املنتجات الصيدالنية وشبه  : وهي مؤسسات تقوم بعملياتمستوردون  -

 ؛الصيدالنية معبأة أو بدون تعبئة

أو بنصف الجملة تابعة  الجملةب ن: يمكن أن يكونوا مؤسسات توزيعموزعو  -

 للمخابر املنتجة )فرع توزيعي( أو مؤسسات مستقلة.

تتنوع مؤسسة  72 وألن الدراسة تعنى باملؤسسات املنتجة فقط، فقد قدر عددها بـ

خابر جزائرية ومخابر عاملية، وبتطبيق االعتبار األول والثاني اللذان وضعا سابقا بين م

، مؤسسة 58لتحديد املجتمع اإلحصائي قدر املجتمع الفعلي والذي سيكون محال للدراسة بـ 

مؤسسة وهي املؤسسات التي تم استرجاع  31وقد أجريت عملية التقييم الفعلي على 

ألنها أكثر من % وهي نسبة مقبولة 53.44 نسبة استرجاع بـاالستمارات املوجهة إليها ب

 النصف وبالتالي إمكانية االعتماد عليها في الدراسة.

 :أداة جمع البيانات -4-2

، عبارة 14اعتمدت الباحثة في قياس القدرة االستيعابية على مقياس مكون من 

الخماس ي  السلمم ااستخدتم وقد تم التوصل إليه في الجانب النظري، اعتمادا على ما 

)سهلة جدا، سهلة، متوسطة، صعبة، صعبة جدا( لتحديد مدى سهولة أو صعوبة 

أما بالنسبة ملتغيري القدرة ، استيعاب املعرفة الخارجية من طرف مؤسسات الدراسة

أسئلة لكل  07أسئلة و 10تم االعتماد على مقياس من فقد  التطويرية واألداء االبتكاري 

مصاغة بأسلوب واضح ومفهوم  منها على التوالي، وقد تنوعت األسئلة بين املغلقة واملفتوحة

 .موجزة بقدر اإلمكانو 

 صدق أداة الدراسة: -4-3
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للتأكد من صدق األداة املستخدمة في الدراسة، ولجعلها تقيس ما أعدت لقياسه تم 

 هذا االختبار على مرحلتين:

تم عرض االستمارة في صورتها األولية على مجموعة حيث  الصدق الظاهري: -

حيث قاموا بإبداء  من املحكمين، من أجل التعرف على الثغرات املوجودة فيها

مدى انتماء األسئلة إلى كل  مدى وضوح وسالمة الصياغة؛ مالحظاتهم حول 

إضافة، تعديل أو حذف أي سؤال أو عبارة من  محور من محاور االستمارة؛

وقد تمت االستجابة إلى آراء املحكمين وتم إجراء ما يلزم من  االستمارة.

  .استبعاد وتعديل في ضوء املقترحات املقدمة

الداخلي للمتغيرات املستخدمة  التكوين صدق الختبار: صدق التكوين الداخلي -

هو أسلوب إحصائي يستهدف تفسير االستكشافي و  العاملي التحليل تم إجراء

معامالت االرتباطات املوجبة )التشبع( التي لها داللة إحصائية بين مختلف 

 املتغيرات. 

أكبر من الواحد  باملتغيرات الثالثقيم الجذر الكامن الخاص أظهرت النتائج أن  

% من  81.52لقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في تفسير ما نسبته تقريبا الصحيح،  و 

التباين الكلي وهي نسبة مرتفعة تؤكد صدق األداة في تفسير ما صممت ألجله، وبناءا على 

 ذو )ألن العامل 0.50هذا االختبار تم حذف األسئلة أو العبارات التي كان تشبعها أقل من 

ث األقل( واملقدرة بثال  التشبع ذو العامل من املتغير في تأثيرا أكثر أنه يعني األكبر التشبع

 .عبارات:  واحدة من محور القدرة االستيعابية واثنتين من محور األداء االبتكاري 

 ثبات أداة الدراسة: -4-4

 تشبعت التي العوامل منها تتألف التي واألسئلة للفقرات أداة القياس ثبات اختبار تم

بحساب  (Alpha Cronbach) متغيرات الدراسة باستخدام اختبار ألفا كرونباخ حولها

درجات ثبات األداة ككل من جهة، وحساب درجات ثبات كل محور من محاورها من جهة 

 أخرى.
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 (: قيمة معامل ألفا كرونباخ 01رقم )جدول 

 قيمة ألفا كرونباخ االستمارة محاور

 0.886 محور القدرة االستيعابية

 0.931 محور القدرة التطويرية

 0.951 محور األداء االبتكاري

 0.923 ككلاالستمارة 

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات املصدر: 

 محور القدرة االستيعابية  ولفقرات ،0.923الدراسة  متغيرات ألفا لجميع معامل بلغ

 ، 0.951 وألسئلة محور األداء االبتكاري   0.931، وألسئلة محور القدرة التطويرية 0.886

 مرتفعة تدل على ثبات األداة املستخدمة.وهي قيم   0.8على قيمة تفوق   حصلت وجميعها

 املعالجة اإلحصائية: -4-5

بهدف التحقق من موضوعية نتائج الدراسة تم إجراء اختبارات التوزيع اإلعتدالي 

للبيانات، ويستخدم هذا االختبار ملعرفة ما إذا كانت البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي أم 

 نوع االختبارات املطلوبة الختبار فرضيات الدراسة، كما يلي:ال، والذي يؤثر على اختيار 

 

 (: اختبار التوزيع الطبيعي02رقم )جدول 

-Kolmogorov المحور

Smirnov 

Shapiro-Wilk 

 

Z 

مستوى 

 الداللة

 

SP 

مستوى 

 الداللة

 0.698 0.976 0.200 0.120 القدرة االستيعابية

 0.000 0.677 0.000 0.330 القدرة التطويرية

 0.000 0.759 0.000 0.260 األداء االبتكاري

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات املصدر: 
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للقدرة  0.120ألبعاد الدراسة تراوحت بين  Zمن الجدول يتضح أن قيمة 

كما يبين الجدول أن لألداء االبتكاري،  0.260للقدرة التطويرية و  0.330االستيعابية و

للقدرة االستيعابية أي   (α =0.05)كانت أكبر من مستوى الداللة   (sig.) االحتماليةالقيمة 

أن االختبار غير دال إحصائيا وأن البيانات التي يشملها هذا املحور تتبع التوزيع الطبيعي، 

للقدرة التطويرية واألداء االبتكاري  0.05بينما أظهرت النتائج أن القيمة االحتمالية أقل من 

البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي وهو ما تؤكده وهذا يعني أن أن االختبار دال إحصائيا، أي 

وعليه سيتم استخدام االختبارات الالمعلمية ألن أغلب  Shapiro-Wilk نتائج اختبار

 البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي.

 تحليل النتائج واختبار الفرضيات:

 الدراسة:التحليل الوصفي لبيانات  -5-1

تختلف املنظمات في قدرتها على تحديد وتمييز مصادر الخبرات واملعارف واملهارات 

الالزمة لتطوير منتجات و/أو عمليات جديدة لخلق قيمة للزبائن، ويعتبر التواصل مع 

مصادر خارجية للخبرات واملعارف واألطراف الفاعلة ومتابعة التغيرات من العناصر 

ملية اكتساب املعارف، والجدول التالي يبين مستوى القدرات األساسية التي تسهل ع

 االستيعابية في مؤسسات الدراسة:

 (: تقييم القدرة استيعابية03رقم )جدول 

المتوسط  العبارات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 العملية

 الترتيب

التواصل مع مراكز البحث والجامعات الكتساب 

 المعارف الجديدة

 6 متوسطة 1.49 90. 2

 4 سهلة 0.72 3.48 متابعة التغيرات في السوق

 5 متوسطة 1.24 3.26 متابعة التغيرات التكنولوجية

 2 سهلة 1.09 4.00 التواصل مع الزبائن

 7 متوسطة 1.33 2.65 التواصل مع المنافسين

 1 سهلة 1.06 4.06 التواصل مع الموردين

وزيارة المشاركة في الندوات والمؤتمرات 

 المعارض التجارية

 3 سهلة 1.21 3.94
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 1 سهلة 16. 1 3.47 إجمالي الحصول على المعرفة

تحليل المعارف أو االبتكارات التي قامت بها 

 مؤسسات أخرى

 3 متوسطة 1.29 3.06

فهم وإدراك المعارف أو االبتكارات التي قامت بها 

 مؤسسات أخرى

 1 متوسطة 1.23 3.35

 2 متوسطة 1.27 3.29 الخارجيةتبني المعرفة 

وجود موارد بشرية قادرة على إدراك المعارف 

 الموجودة خارج المؤسسة

 4 متوسطة 1.22 2.90

 2 متوسطة 1.25 3.15 إجمالي ترسيخ المعرفة

دمج المعارف المتحصل عليها من خارج المؤسسة 

 مع تلك الموجودة داخل المؤسسة

 1 متوسطة 1.25 3.35

التكنولوجيا التي طورتها المؤسسة إعادة صياغة 

بهدف توليفها مع التكنولوجيا المطورة خارج 

 المؤسسة

 2 متوسطة 1.22 3.03

إعادة صياغة التكنولوجيا المطورة خارج 

المؤسسة بهدف توليفها مع التكنولوجيا المطورة 

 داخل المؤسسة

 3 متوسطة 1.23 2.87

 3 متوسطة 1.23 3.08 إجمالي تحويل المعرفة

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات املصدر: 

أوضحت النتائج التي توصلت إليها الدراسة بعد تطبيق االستمارة ومعالجة البيانات 

التي تم الحصول عليها من املؤسسات محل الدراسة وجود مستوى متوسط للقدرة 

في الحصول على أبرزت أن هذه املؤسسات تملك قدرة قوية نسبيا االستيعابية، حيث 

بينما قدراتها على  3.47املعرفة وهو ما يعكسه املتوسط الحسابي العام للبعد والذي سجل

ألن بناء قدرات قوية يتطلب مهارات عالية  ترسيخ املعرفة وتحويلها هي قدرات متوسطة،

جدا وهو ما ال يتوفر بقوة في مؤسسات الدراسة، فمواردها البشرية والتي يقع على عاتقها 

مسؤولية القيام بالنشاطات الالزمة إلدراك، تحليل وتعديل املعارف الداخلية والخارجية 

 ودمجها، تمتلك قدرات متوسطة وال يمكنها ترسيخ املعرفة وتحويلها إال ضمن مجال قدراتها.

يحمل متغير القدرة التطويرية ببعديه خلق املعرفة واستغاللها أقرب وجه شبه مع 

لالبتكار مثل مخصصات البحث والتطوير وطرح منتجات وعمليات  املؤشرات التقليدية

جديدة وغيرها، وألن املؤشرات التقليدية محدودة  مثل براءات االختراع والتي ال تمنح إال إذا 

كان املنتج أو الفكرة جديدين تماما، وباألخذ بعين االعتبار أن الدراسة تعنى باستيعاب 
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الحاجة إلى مؤشرات تقيس القدرة  التطويرية من هذه  املعارف املوجودة في الخارج فان

 الزاوية أمر حتمي.

 (: تقييم القدرة التطويرية04جدول رقم )

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات املصدر: 

 النسبة التكرار  

 

وجود عمليات 

 تطوير

 67.74 21 أو محسن جوهريا منتج جديد

 48.39 15 عملية إنتاج جديدة أو محسنة جوهريا

 25.81 08 وال واحدة
 

 بالتطوير؟من قام 
 60.87 14 لوحدها ممؤسستك

 30.43 07 بالتعاون مع مؤسسة أخرى ممؤسستك

 8.70 02 مؤسسة )هيئة( أبحاث خارجية

 100 23 مؤسسات لم تبتكر(  8)  المجموع
 

 

 التطوير كيفية

شراء براءات اختراع إلنتاج وتسويق المنتجات في 
 الجزائر

06 26.09 

قبل، ولكن غير موجودة في تقليد منتجات موجودة من 

 الجزائر

08 34.78 

 34.78 08 التكييف، التعديل أو التحسين الجوهري للمنتجات الحالية

 4.35 01 إعداد منتجات جديدة تماما

 100 23  المجموع
النسبة المخصصة 

 التطويرلعمليات 

 من رقم األعمال

 13.05 3 %1أقل من 

 30.43 7 %3% و 1بين 

 56.52 13 %3أكثر من 

 100 23  المجموع
 

 

 التطويردافع 

 26.09 06 بسبب طلب الزبائن التطويرالمؤسسة مجبرة على 

 39.13 09 بسبب المنافسين التطويرالمؤسسة مجبرة على 

 60.87 14 استراتيجي )رغبة المؤسسة( تفكير

 08.69 02 وجود فرصة في السوق

 04.35 1 أخرى
 

 

 نماذج التطوير

موجه نحو المستعمل ) االستجابة إلى حاجات  تطوير

 الزبائن واقتراح الحلول المناسبة(

05 21.74 

موجه نحو السوق )التوسع جغرافيا وتقديم  تطوير
 منتجات تتماشى مع خصوصيات السوق(

14 60.87 

موجه نحو التكنولوجيا )االستفادة من التطورات  تطوير

 التكنولوجية بهدف تقديم حلول اقتصادية(

07 30.43 

 

 

 معوقات االبتكار

 26.09 06 السوق الذي تنشط فيه المؤسسة ال يتطلب ابتكارا

 52.17 12 تكاليف االبتكار المرتفعة جدا

 43.48 10 عدم وجود موارد بشرية مؤهلة

 39.13 09 مع شبكات المعرفة عدم التواصل
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تفاوتت مؤسسات الدراسة في قدراتها التطويرية، وانقسمت إلى مجموعتين األولى  

مؤسسات مبتكرة وهي التي أثبتت قدرات تطويرية عالية والثانية مؤسسات غير مبتكرة 

بقدرات تطويرية منخفضة، وأغلب هذه املؤسسات عرفت الفشل و/أو التخلي عن عملياتها 

من املجموعة األولى أو الثانية، لعدة أسباب منها ما يتعلق التطويرية في وقت ما سواء كانت 

بعوامل داخلية مثل الثقافة واملوارد املالية والبشرية وغيرها، ومنها ما يتعلق بعوامل 

 خارجية مثل التواصل مع شبكات املعرفة أو ظروف السوق.

ألهدافها إن الهدف من عمليات االستيعاب والتطوير السابقة هو تحقيق املؤسسات 

االبتكارية،  ويعتبر قياس األداء االبتكاري من التحديات الجديدة نسبيا ويتطلب مؤشرات 

قياس فعالة ومختارة بدقة وتتعلق مباشرة بما يراد قياسه، وقد تم االحتكام إلى مجموعة 

من املؤشرات في هذه الدراسة مقسمة إلى ثالث مجموعة، تقيس املجموعة األولى هذا األداء 

ى مستوى العمليات الداخلية ملؤسسات الدراسة، وتقيس املجموعة الثانية األداء عل

االبتكاري مقارنة باملنافسين، بينما خصصت املجموعة األخيرة إلى األداء املالي وما أحدثته 

عمليات االستيعاب والتطوير من تطور في رقم أعمال مؤسسات الصناعة الصيدالنية 

 الجزائرية.

  : تقييم األداء االبتكاري (05جدول رقم )

 النسبة التكرار  

 

 

 درجة االبتكارية

 8.69 02 حل بديهي

 4.35 01 تحسين طفيف أو بسيط 

 47.83 11 تحسين كبير وجوهري

 34.78 08 منتج جديد 

 4.35 01 اكتشاف

 100 23  المجموع

 

 

 

 نتائج االبتكار

 91.30 21 توسيع تشكيلة المنتجات

 21.74 05 المنتجات التي تم التخلي عنهاتعويض 

 56.52 13 تحسين جودة المنتجات.

 56.52 13 توسيع السوق والحصة السوقية

 43.48 10 تحسين اإلنتاجية/ تخفيض تكاليف اإلنتاج

 17.39 04 تحسين مرونة اإلنتاج

 30.43 07 االستجابة للمعايير والتشريعات

 82.61 19 نعم 
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 السبق االبتكاري 

 

 17.39 04 ال

 100 23 المجموع

 

المجال الجغرافي 

 لسبق االبتكاريل

 

 13.05 03 على مستوى المنطقة

 52.17 12 على مستوى الجزائر

 17.39 04 على مستوى إفريقيا

 17.39 04 وال واحد

 100 23  المجموع

 

 

مساهمة االبتكار 

 في رقم األعمال

 13.05 03 % 5أقل من 

5 %- 20 % 10 43.48 

21 %- 40 % 05 21.73 

41 %- 60 % 03 13.05 

 8.69 02 % 60أكثر من 

 100 23  المجموع

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات املصدر: 

حققت املؤسسات املبتكرة أداء عالي نسبيا يعكس النجاح الناتج عن عمليات 

الداخلية، مقارنة باملنافسين أو على املستوى املالي وهو االبتكار سواء على مستوى العمليات 

الهدف من هذه العمليات، وترى مؤسسات الدراسة أن أداءها يمكن أن يتحسن إذا 

 تدعمت بالكفاءات واملهارات الالزمة لالبتكار وبتبني ثقافة داعمة لذلك.

 اختبار الفرضيات:-5-2

الرئيسية للدراسة وقد تم صياغة  املتغيرات بين عالقات تأثير وجود الدراسة افترضت

"تؤثر القدرة االستيعابية والقدرة التطويرية على األداء االبتكاري"، إشكالية الدراسة كما يلي: 

 والختبارها تم تطبيق تحليل االنحدار البسيط واملتعدد وانبثقت منها ثالث فرضيات فرعية

  تمعة.وقد تم التعامل مع أبعاد األداء االبتكاري مج

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للقدرة االستيعابية على نصت الفرضية األولى على أنه "

وتم اختبارها عن طريق تحليل  األداء االبتكاري ملؤسسات الصناعة الصيدالنية الجزائرية"

، وهذه   = Xβ+  αY*معادلة االنحدار وفق الصيغة التالية  االنحدار البسيط، كما تم بناء 

املعادلة تكون صحيحة فقط في حالة وجود تأثير ايجابي ذو داللة إحصائية بين املتغيرين، 

 ويظهر الجدول املوالي نتائج هذا االختبار: 
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 : تحليل تأثير القدرة االستيعابية على األداء االبتكاري (06) جدول رقم

ANOVA 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 718,240 1 718,240 3,786 ,061 

Residual 5501,954 29 189,723   

Total 6220,194 30    

Model Summary 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

-,340 ,115 ,085 13,774 

Coefficients 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

totalabsorptivecapacity -,453 ,233 -,340 -1,946 ,061 

(Constant) 40,317 9,158  4,403 ,000 

 
 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات املصدر: 

أي وجود عالقة ارتباط ولكنها عكسية بين القدرة  0.340-بلغ معامل االرتباط 

 الصناعةاستيعابية واألداء االبتكاري فكلما زادت القدرة تراجع األداء في مؤسسات 

 %، 34بـ  ةالصيدالني

كما  االنحدار معادلة فائدة مدى تفسير في مهم جدا R²معامل التحديد  إن استعمال

قيمة ، وقد قدرت النسبة التي يساهم بها املتغير املستقل في تفسير املتغير التابع بإبراز  يسمح

R² من التباين الحاصل في 11.5والتي تدل على أن القدرة االستيعابية تفسر  0.115 بـ %

%( تفسره عوامل أخرى لم تدخل النموذج الظاهر في 88.5األداء االبتكاري، والباقي )أي 



Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020)            36 

 
 

 0.05وهي أكبر من  0.061والتي تساوي  .sig، ولكن وبالرجوع إلى قيمة (5-6رقم )الجدول 

 مما يدل على أن تفسير التباين في األداء االبتكاري عبر هذا النموذج غير دال إحصائيا. 

ويفسر على أن هناك أداء ابتكاري في املؤسسات  317 .40أما ثابت االنحدار يقدر بـ 

القدرة االستيعابية تساوي صفر، أما قيمة معامل  تقريبا حتى لو كانت 40يصل إلى   

% في القدرة االستيعابية يؤدي إلى 1االنحدار فهي سلبية وتدل على أن زيادة قدرها 

وهي  3.786املحسوبة بلغت  Fقيمة % ، في حين أن 0.45انخفاض في األداء االبتكاري قدره 

ي عدم وجود تأثير للقدرة وهذا يعن 0.05أقل من قيمتها الجدولية عند مستوى داللة 

الجزائري محل الدراسة  ةالصيدالني الصناعةاالستيعابية على األداء االبتكاري في مؤسسات 

بالتالي يمكن القول أن هذه املؤسسات ال تتميز بالبراعة التنظيمية ألن ميلها إلى استيعاب 

املعرفة من الخارج يجعلها تفقد تركيزها على عملياتها الداخلية ومن ثم  يتراجع أداءها 

  .رفض الفرضية األولى بالتالي يتم؛ االبتكاري 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للقدرة التطويرية على  : "على الثانيةنصت الفرضية 

وتم اختبارها  أيضا عن طريق  "ملؤسسات الصناعة الصيدالنية الجزائرية.األداء االبتكاري 

ويظهر الجدول املوالي نتائج هذا  صيغة املعادلة السابقة، تحليل االنحدار البسيط بنفس 

 االختبار: 

 القدرة التطويرية على األداء االبتكاري : تحليل تأثير (07) جدول رقم

ANOVA 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5879,980 1 5879,980 501,213 ,000 

Residual 340,214 29 11,732   

Total 6220,194 30    

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,972 ,945 ,942 3,98816 
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 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات املصدر: 

وهي  501.213املحسوبة عالية جدا بلغت  Fقيمة ( أن 7-6يتضح من الجدول رقم )

مما يعني وجود تأثير للقدرة التطويرية  0.01أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى داللة 

على األداء االبتكاري في املؤسسات الجزائرية محل الدراسة، وهذا التأثير دال إحصائيا ألن 

، وجاءت معادلة االنحدار 0.01وهو أقل من مستوى الداللة  0.000مستوى املعنوية بلغ 

 كما يلي:

 القدرة التطويرية * 0.978  + 5.791 - =األداء االبتكاري 

% في القدرة التطويرية تؤدي إلى 1انطالقا من هذه املعادلة يتبين أن زيادة قدرها 

% في األداء االبتكاري وهي نسبة مرتفعة تدل على العالقة القوية بين املتغيرين، 0.97زيادة بـ 

أن  تدل على 5.791 -كما أن ثابت االنحدار يدعم ذلك إذ سجل قيمة سلبية مقدرة بـ 

في األداء  5.79انعدام القدرة التطويرية في مؤسسات الدراسة تؤدي إلى تراجع يقدر بـ  

وهي تدل على أن  0.945 بـقيمة تقدر بـ R² االبتكاري.  إضافة إلى ذلك، جاء معامل التحديد

%( 5.5% من التباين الحاصل في األداء االبتكاري، والباقي )أي 94.5القدرة التطويرية تفسر 

سره عوامل أخرى غير هذه القدرة لم تدخل نموذج االنحدار، مما يدل على فعالية تف

إثبات  مؤسسات الدراسة في استغالل قدرتها التطويرية. وعلى أساس هذه النتائج يتم

  .الفرضية الثانية

االستيعابية يوجد أثر ذو داللة إحصائية للقدرة " الفرضية الثالثة نصت على: 

وقد تم اختبارها عن طريق تحليل والقدرة التطويرية مجتمعة على األداء االبتكاري"، 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -5,791 1,761  -3,955 ,000 

totalcapacitedevelopement ,978 ,051 ,959 18,107 ,000 
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،    = X2β + 1*X1β+  αY*2 االنحدار املتعدد، وبناء معادلة االنحدار وفق الصيغة التالية: 

 والجدول املوالي يوضح نتائج هذا االختبار:

االستيعابية والقدرة التطويرية معا على األداء : تحليل تأثير القدرة (08) جدول رقم

 االبتكاري 

ANOVA 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5887,936 2 2943,968 248,094 ,000 

Residual 332,257 28 11,866   

Total 6220,194 30    

 

 
 

 

 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3,536 3,687  -2,046 ,050 

totalcapacitedevelopement ,966 ,054 ,982 17,062 ,000 

totalabsorptivecapacity   -,050 ,072 -,047 ,180 ,008 

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات املصدر: 

 94% .7وهذا يعني أن  0.947بلغ R² بينت نتائج تحليل االنحدار أن معامل التحديد 

من التباين الذي يحدث في األداء االبتكاري هو تباين تفسره القدرة االستيعابية والقدرة 

% تفسره عوامل أخرى لم 5.3التطويرية معا، أما ما تبقى من هذه النسبة والبالغة 

 يتضمنها نموذج االنحدار الحالي، ويمكن بناء معادلة االنحدار التالية:

Model Summary 

Model R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,947 ,944 4,05641 
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القدرة  * 0.966 +القدرة االستيعابية  * 0.050 - 3.536 - =األداء االبتكاري 

 التطويرية

أي أن هناك  3.536 -من خالل هذه املعادلة يتبين أن ثابت االنحدار سالب ويقدر بـ 

تراجع في األداء االبتكاري بتلك القيمة في حال كانت قيمة القدرتين مجتمعتين تساوي 

فتدل على  0.050 -ستيعابية فقد قدرت بـأما قيمة معامل االنحدار املرافق للقدرة اال  .صفر

% في القدرة االستيعابية يؤدي إلى حدوث تغير سالب في األداء 1أن تغيرا موجبا يقدر بـ 

%، في حين أن قيمة معامل االنحدار املرافق للقدرة  0.05االبتكاري بسيط جدا مقداره 

% في هذه القدرة تؤدي إلى زيادة في 1وهو ما يدل على أن زيادة   0.966التطويرية بلغت 

 %. 0.96األداء االبتكاري مقدارها 

كما أظهرت النتائج تحليل االنحدار املتعدد إلى وجود تأثير للقدرة االستيعابية والقدرة 

 املحسوبة  Fالتطويرية معا على األداء االبتكاري في مؤسسات الدراسة، إذ بلغت قيمة 

، وهذا يدل على أن منحنى 0.01وهي أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى داللة  248.094

االنحدار يصف جيدا العالقة بين "القدرة االستيعابية /القدرة التطويرية" من جهة واألداء 

وهي أقل  0.000بلغت  .sigاالبتكاري من جهة أخرى، وهذا التفسير دال إحصائيا ألن قيمة 

  إثبات الفرضية الثالثة.ذه النتائج تؤدي إلى ، وه0.01داللة من مستوى ال

 

 االستنتاجات والتوصيات:

 االستنتاجات: -6-1

التأثير التفاعلي للقدرات استيعابية والتطويرية على  حول  الدراسة هذه مكنت لقد

 الكثير على الضوء تسليط الجزائرية مناألداء االبتكاري في مؤسسات الصناعة الصيدالنية 

 أسس على بنيت التي املفيدة النتائج من العديد واستخالص واستطالع املهمة، الجوانب من

 اختبار خالل ومن الدراسة، هذه خالل من الباحثة توصلت وقد،  منهجية، وإجراءات

  : يلي فيما نوردها التي النتائج إلى مجموعة البحث فرضيات
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  ملؤسسات القطاع الصيدالني انطلقت الدراسة من تقييم القدرات االستيعابية

والذي أوصلنا إلى نتيجة مفادها أن هذه املؤسسات تملك قدرات استيعابية 

متوسطة، فعلى الرغم من امتالكها لقدرات قوية نسبيا في الحصول على املعرفة 

ولكنها لم تستطع استغاللها بفعالية في ترسيخ املعرفة وتحويلها ويعود سبب ذلك 

 ة بقدرات ومهارات محدودة في فهم وإدراك تلك املعارف؛إلى وجود موارد بشري

  وجود ميل واضح ملؤسسات القطاع الصيدالني الجزائرية نحو تطوير منتجاتها إما

عن طريق تقليد منتجات موجودة من قبل ولكن غير موجودة في الجزائر أو عن 

جات إعداد منتطريق تكييف وتعديل املنتجات الحالية وتحسينها، باعتبار أن 

لدرجة الخطورة العالية التي تتميز بها منتجات جديدة تماما هو تحدي كبير نظرا 

 هذا القطاع؛

  أظهرت النتائج أن مؤسسات الدراسة املبتكرة يدفعها تفكيرها االستراتيجي إلى

وتخصص له برامج وميزانيات  االبتكار، أين يعد مكون أساس ي لرؤيتها وثقافتها

إلى املوارد املادية والبشرية، وهو ما يعتبر طبيعي جدا  بحث وتطوير معتبرة إضافة

 في قطاع يتطلب أن يكون االبتكار نشاط استراتيجي وليس خيار؛

  إلى دعم في أكثر من مجال من  ةالصيدالني الصناعةتحتاج املؤسسات الجزائرية في

تمويل مشاريع البحث والتطوير وخلق بينها الحصول على تقنيات وآالت جديدة، 

وجود ثقافة تنظيمية داعمة لالبتكار وتوفر األفكار الجديدة، ومع ذلك فان 

الكفاءات واملهارات الالزمة هو ما تحتاجه املؤسسات الجزائرية للنهوض بقدراتها 

 ؛االبتكارية

  عاليا إال في أظهرت النتائج أن مؤسسات الدراسة املبتكرة لم تحقق أداءا تنافسيا

حدود الجزائر، كما أن أدائها الداخلي اقتصر على توسيع تشكيلة منتجاتها 

وتحسينها وزيادة حصصها السوقية، إذ كانت أغلب عملياتها االبتكارية مجرد 

 تحسينات على فترات متباعدة باتجاه تحقيق أداء مالي أعلى فقط؛
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 يعابية والقدرة التطويرية أظهرت النتائج وجود عالقة عكسية بين القدرة االست

ال بالتالي فهي ووجود عالقة ايجابية القوية بين هذه األخيرة واألداء االبتكاري، 

تتميز بالبراعة التنظيمية ألن ميلها إلى استيعاب املعرفة من الخارج يجعلها تفقد 

 تركيزها على عملياتها التطويرية ومن ثم يتراجع أداؤها االبتكاري؛

 درة االستيعابية والقدرة التطويرية معا على األداء االبتكاري في وجود تأثير للق

مؤسسات الدراسة، إذ بينت النتائج أن املؤسسات التي استطاعت أن توازن بين 

 عمليات استيعاب املعرفة وعمليات التطوير حققت أداءا ابتكاريا عاليا؛

 التوصيات:  -6-2

التأثير التفاعلي للقدرات استيعابية إن نتائج هذه الدراسة تمثل إشارة أولية على 

والتطويرية على األداء االبتكاري في مؤسسات الصناعة الصيدالنية، وال تمثل النتيجة 

النهائية عن واقع األعمال في املؤسسات الجزائرية، إال أنها تقدم فائدة وإثارة فكرية يمكن 

 بما يلي: أن تستعين بها لتشخيص األعراض التي تعاني منها، وعليه نوص ي

  تعزيز مفهوم القدرات االستيعابية وأبعادها لدى املؤسسات الجزائرية، وذلك

ألهميتها ودورها في جعل املؤسسات مرنة في التكيف مع املتغيرات البيئية بأقل 

درجة املخاطرة الناتجة عن عدم التأكد الذي يطبع عمليات تخفيض تكلفة، 

وبين املؤسسات املنافسة، بما ينعكس على  االبتكار وتقليص الفجوة املعرفية بينها

 أدائها على املدى البعيد؛

 إال أن ، على الرغم من العالقة العكسية بين القدرة االستيعابية والقدرة التطويرية

املؤسسات ال تستطيع االبتكار بمعزل عن ما يحدث في بيئتها الخارجية، 

توعبته من هذه البيئة في فاالبتكارات التي قامت بها املؤسسات هي نتيجة ما اس

وقت سابق، لذلك يجب إقامة قنوات اتصال مفتوحة مع شبكات املعرفة الوطنية 

والدولية بالشكل الذي يسمح بنقل وتبادل املعارف وتحقيق أفضل استفادة 

 ممكنة منها؛
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  إعادة النظر في طريقة استقطاب وتكوين املوارد البشرية والتي يجب أن تكون

ملتطلبات والتحديات التي تفرضها التحوالت املتسارعة نحو باتجاه مواجهة ا

اقتصاد املعرفة، ألن هذه املوارد هي التي تشكل قوة وقدرة املؤسسات الجزائرية 

 على االبتكار واملنافسة وتحقيق األهداف اإلستراتيجية؛

ينبغي أن تراقب املؤسسات الجزائرية مؤشرات قدراتها السابقة بشكل مستمر وأن 

حساسة ألحداث بيئة عملها، وحتى تحسن هذه املؤسسات من مستوى قدراتها يجب  تكون 

أن تقوم بتعبئة كل مواردها املادية والبشرية باتجاه انجاز مهامها وتحقيق أهدافها 

 االبتكارية.

 محددات ومقترحات لبحوث مستقبلية:-6-3

التأثير التفاعلي للقدرات االستيعابية والقدرات  الدراسة الحالية الضوء علىسلطت 

، وهو موضوع يستحق املزيد من البحث والدراسة في التطويرية على األداء االبتكاري 

املستقبل باعتبار أنه ال يمكننا سد جميع الفراغات والنقائص املتعلقة بهذا املوضوع ملا له 

داد هذه الدراسة في ضوء عدد من من تأثيرات متشعبة في عدة مجاالت أخرى، وقد تم إع

 املحددات التي يمكن توضيحها ومن ثم اقتراح بعض البحوث املستقبلية على النحو التالي:

  لم تستطع الدراسة إيجاد مقاييس منفردة لكل بعد من أبعاد القدرة التطويرية

نتيجة تداخلهما، لذلك يقترح إيجاد مقاييس تفصل بين كل بعد للوصول إلى 

 ادل؛تقييم ع

  تناولت الدراسة مؤشرات أداء كلية مشتركة بين القدرة االستيعابية والقدرة

التطويرية، وعليه يقترح تقييم األداء وفق مؤشرات منفردة لكل بعد من أبعاد 

 القدرتين االستيعابية والتطويرية على حدى من أجل الوصول إلى تقييم أداء أدق؛

 الجزائرية في القطاع الصيدالني دون  تركزت الدراسة التطبيقية على املؤسسات

التطرق لباقي القطاعات والتي يمكن أن تحمل خصوصيات مختلفة تماما، ومن ثم 
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في قطاعات أخرى، صناعية كانت أو خدمية مع مقارنة  هذا التأثير يقترح دراسة 

 النتائج مع ما تم التوصل إليه في هذه الدراسة.
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 املالحق: )االستمارة(

 املحور األول:  معلومات عامة

 

 اسم املؤسسة: .......................................................................................

 ..................................................................................تاريخ بداية النشاط: 

 / عدد االفراد )عدد العمال(:  1

    250أكثر من             250-50           49-10             10أقل من 
 

 / رقم األعمال:             2

مليون 20أقل من 

 دج

  مليار دج  2أكثر من   مليار دج           2-مليون 200  مليون دج      199-مليون 20 

 

 عمومي                   خاص                     / القطاع الذي تنشط فيه املؤسسة:3

 / ما هي منتجات املؤسسة؟4

 أدوية موجهة لالستعمال البشري. - 

 البيطري.أدوية موجهة لالستعمال  - 

 منتجات شبه صيدالنية - 

 / ما هو أهم سوق بالنسبة ملؤسستكم؟5

 السوق املحلي. - 

 السوق الوطني. - 

 السوق الدولي - 

 / كيف تقيم سوق الصناعة الصيدالنية الذي تنشط فيه مؤسستكم؟6

 السوق في حالة تراجع قوي. - 

 السوق في حالة تراجع. - 

 مستقر.السوق  - 

 السوق في حالة نمو. - 

 السوق في حالة نمو قوي. - 
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 / من بين األسس التالية، على أي أساس تتنافس مؤسستكم؟ )أكثر من إجابة ممكنة(7

 أسعار املنتجات. - 

 جودة املنتجات. - 

 عرض تشكيلة واسعة من املنتجات. - 

 طرح منتجات جديدة. - 

 مع حاجات الزبائن.القدرة على التكيف  - 

 التواجد في األسواق الدولية - 

 

 املحور الثاني: القدرة االستيعابية

 = صعب جدا(5= سهل جدا،  1الرجاء تحديد درجة سهولة قيام مؤسستكم بالنشاطات التالية: )

 1 2 3 4 5 

 

 

 

الحصول  -8

 على املعرفة

التواصل مع مراكز البحث والجامعات الكتساب  -

 الجديدة.املعارف 

     

      متابعة التغيرات في السوق. -

      متابعة التغيرات التكنولوجية. -

      التواصل مع الزبائن. -

      التواصل مع املنافسين. -

      التواصل مع املوردين. -

املشاركة في الندوات واملؤتمرات وزيارة املعارض  -

 التجارية.

     

     تحليل املعارف أو االبتكارات التي قامت بها  - 
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ترسيخ  -9

 املعرفة

 مؤسسات أخرى.

فهم وإدراك املعارف أو االبتكارات التي قامت بها  -

 مؤسسات أخرى.

     

      تبني املعرفة الخارجية. -

وجود موارد بشرية قادرة على إدراك املعارف  -

 املوجودة خارج املؤسسة.

     

 

تحويل  -10

 املعرفة

دمج املعارف املتحصل عليها من خارج املؤسسة مع  -

 تلك املوجودة داخل املؤسسة.

     

إعادة صياغة التكنولوجيا التي طورتها املؤسسة  -

بهدف توليفها مع التكنولوجيا املطورة خارج 

 املؤسسة.

     

إعادة صياغة التكنولوجيا املطورة خارج املؤسسة  -

التكنولوجيا املطورة داخل بهدف توليفها مع 

 املؤسسة.

     

 املحور الثالث: القدرة التطويرية

 بنجاحالنوع أو األنواع التي قامت بها مؤسستكم  / من بين عمليات التطوير التالية، ما هو11

 خالل السنوات الثالث املاضية؟

 .أو محسن جوهريا منتج جديد - 

 عملية إنتاج جديدة أو محسنة جوهريا. - 

 وال واحدة. - 26الرجاء االنتقال إلى السؤال رقم                     

 

 / من قام بعملية )معظم عمليات( التطوير السابقة:12
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 مؤسستكم لوحدها. - 

 مؤسستكم بالتعاون مع مؤسسة أخرى. - 

 مؤسسة )هيئة( أبحاث خارجية. - 

 

 / ما هي الطريقة التي تستخدمها مؤسستكم عادة للقيام بالتطوير؟ 13

 شراء براءات اختراع إلنتاج وتسويق املنتجات في الجزائر. - 

 تقليد منتجات موجودة من قبل، ولكن غير موجودة في الجزائر. - 

 التكييف، التعديل أو التحسين الجوهري للمنتجات الحالية. - 

 منتجات جديدة تماما.إعداد  - 

 أخرى )حددها(.............................................................. - 

 

 / تم هيكلة املؤسسة من أجل التطوير عن طريق)أكثر من إجابة ممكنة(: 14

 تخصيص ميزانية سنوية. - 

 تعيين موظف أو مجموعة موظفين لتسيير مشاريع االبتكار. - 

 وظيفة البحث والتطوير أو مؤسسة أبحاث مختصة. - 

 وظيفة التسويق. - 

 أخرى )حددها(.............................................................. - 

 

 / كم تقدر امليزانية التي تخصصها املؤسسة لعمليات التطوير كنسبة من رقم األعمال ؟15

 %1أقل من  - 

 %3% و 1بين  - 

 %3أكثر من  - 

 / عملية التطوير في مؤسستكم هي نشاط:16

 مستمر )بصفة منتظمة(. - 

 متقطع )عند الحاجة فقط(. - 
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 / ما هو دافع التطوير في مؤسستكم )أكثر من إجابة ممكنة(: 17

 املؤسسة مجبرة على التطوير بسبب طلب الزبائن. - 

 قيود يفرضها املورد.املؤسسة مجبرة على التطوير بسبب  - 

 املؤسسة مجبرة على التطوير بسبب املنافسين. - 

 رد فعل استراتيجي )رغبة املؤسسة(. - 

 وجود فرصة في السوق. - 

 أخرى )حددها(.............................................................. - 

 

النموذج الذي يتوافق مع التطوير الذي تمارسه  / من بين نماذج التطوير التالية، ما هو18

 مؤسستكم؟ 

تطوير موجه نحو املستعمل ) االستجابة إلى حاجات الزبائن واقتراح الحلول  - 

 املناسبة(.

تطوير موجه نحو السوق )التوسع جغرافيا وتقديم منتجات تتماش ى مع خصوصيات  - 

 السوق(

)االستفادة من التطورات التكنولوجية بهدف تقديم تطوير موجه نحو التكنولوجيا  - 

 حلول اقتصادية(

 وال واحدة. - 

 

 املحور الرابع: األداء االبتكاري 

 / هل تصنف  عملية )معظم عمليات( االبتكار السابقة التي قامت بها مؤسستكم:19

 حل بديهي. - 

 تحسين طفيف أو بسيط للمنتجات املوجودة. - 

 تحسين كبير وجوهري للمنتجات. - 

 منتج جديد. - 

 اكتشاف. - 
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 كم مرة قامت مؤسستكم بعملية )عمليات( االبتكار السابقة: 2016و  2014/ بين  20

 6أكثر من  مرات 6-5 مرات 4-3 مرة واحدة 

 مرات

     منتج جديد أو محسن جوهريا

عملية إنتاج جديدة أو محسنة 

 جوهريا

    

 هو الوقت الذي استلزمته عملية االبتكار )عملية واحدة( التي قامت بها مؤسستكم: / ما21

 6أقل من 

 أشهر

6-12 

 شهر

13-24 

 شهر

 24أكثر من 

 شهر

     منتج جديد أو محسن جوهريا

عملية إنتاج جديدة أو محسنة 

 جوهريا

    

 

 )أكثر من إجابة ممكنة(: / ما هي نتيجة عملية )عمليات( االبتكار التي قامت بها مؤسستكم22

 توسيع تشكيلة املنتجات. - 

 تعويض املنتجات التي تم التخلي عنها. - 

 تحسين جودة املنتجات. - 

 توسيع السوق والحصة السوقية. - 

 تحسين اإلنتاجية/ تخفيض تكاليف اإلنتاج. - 

 تحسين مرونة اإلنتاج. - 

 والتشريعات.االستجابة للمعايير  - 

 أخرى )حددها(.............................................................. - 

 

)منتج أو  واحد على األقل / خالل السنوات الثالث املاضية، هل طرحت مؤسستكم ابتكار 23

 عملية( قبل املنافسين في السوق؟

 نعم                      ال                    
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)منتج أو  واحد على األقل / خالل السنوات الثالث املاضية، هل طرحت مؤسستكم ابتكار 24

 عملية( كان األول:

 على مستوى املنطقة. - 

 على مستوى الجزائر. - 

 على مستوى إفريقيا. - 

 على املستوى العالمي. - 

 وال واحد. - 

 

/حسب تقديركم، ما هي نسبة مساهمة االبتكارات التي قامت بها مؤسستكم في رقم األعمال 25

 ؟ 2016لسنة 

 % 5أقل من  - 

 - 5 %- 20 % 

 - 21 %- 40 % 

 - 41 %- 60 % 

 % 60أكثر من  - 

 

 / خالل السنوات الثالث املاضية، هل قامت مؤسستكم بعمليات تطوير لم تنجح؟26

 

 

/ خالل السنوات الثالث املاضية، هل قامت مؤسستكم بعمليات تطوير لم تكتمل وتم التخلي 27

 عنها؟

 

 نعم           ال                

 29انتقل للسؤال رقم    نعم                 ال                
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هي األسباب التي منعت  ، ما26أو  25و 11/ إذا كانت إجابتك "ال" )وال واحد( على األسئلة 28

 مؤسستكم من االبتكار)أكثر من إجابة ممكنة(؟

 ا.السوق الذي تنشط فيه املؤسسة ال يتطلب ابتكار - 

 تكاليف االبتكار املرتفعة. - 

 عدم وجود موارد بشرية مؤهلة. - 

 نقص مصادر التمويل الالزمة لعمليات االبتكار. - 

 املؤسسة.الجمود التنظيمي داخل  - 

 أخرى )حددها(.............................................................. - 

 

 / للقيام  بعملية ابتكار تحتاج مؤسستكم إلى دعم في:29

 خلق األفكار الجديدة. - 

 تمويل مشاريع البحث والتطوير. - 

 حماية األفكار. - 

 تطوير كفاءة املوارد البشرية. - 

 الحصول على تقنيات وآالت جديدة. - 

 أخرى )حددها(.............................................................. - 

 

 /  بالنسبة ملؤسستكم االبتكار مرتبط بـ )أكثر من إجابة ممكنة(: 30 

 ثقافة املؤسسة.                                     - 

 الوسائل املادية.                                    - 

 الوسائل املالية.                                     - 

 التنظيم الداخلي. - 

 واملهارات. الكفاءات - 

 أخرى )حددها(.............................................................. - 
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 اقتراحات

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
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