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ABSTRACT 

In light of the new global changes, which have been generated by economic fluctuations and the 

technological revolution, entrepreneurship and diversity have become an essential characteristic of 

contemporary economy and technological development, and advances in communication, which may 

have increased the role of innovative and pioneering ideas. Modern business organizations have benefited 

greatly from information technology and mechanisms to improve their performance and productivity. 

This has led them to adopt a number of innovative methods and strategies, as well as their great role in 

managing this process. 
Keywords: Knowledge, Creativity, Information and Communication Technology, Organizations, Competitive 

Advantage. 
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 الملخص

في ظل المتغيرات العالمية الجديدة، التي أفرزتها المعطيات االقتصادية والثورة التكنولوجية، أصبحت الريادة والتنوع سمة أساسية من 

سمات االقتصاديات المعاصرة، وإن التطور التكنولوجي وتقدم االتصاالت وازدياد المعرفة وانتقال االقتصاد إلى اقتصاد رقمي مترابط 

ولقد استفادت منظمات األعمال الحديثة كثيرا من تكنولوجيا المعلومات وآلياتها في . دياد دور األفكار اإلبداعية والرياديةساهمت في از

مما جعلها تنتهج عدة أساليب واستراتيجيات االبتكار واإلبداع  إضافة إلى الدور الكبير لتكنولوجيا المعلومات في . تحسين آدائها وإنتاجيتها

 .  العمليةإدارة هذه 

 .المعرفة، اإلبداع، تقنية المعلومات واالتصاالت، المؤسسة، الميزة التنافسية: الكلمات المفتاحية
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 :مقدمة

في محيط اقتصادي واجتماعي يعرف تحوالت عميقة، وجدت المنظمات نفسها تواجه تحديات كبرى وطرق مختلفة في التسيير،       

خاصة مع انتشار العولمة االقتصادية، التي جعلتها . تستدعي منها إيجاد سبل جديدة تمّكنها من استيعاب هذه المستجدات، ورفع التحديات

إن االعتماد المتزايد على تكنولوجيا . ضل، عن طريق الخبرة واإلبداع واالبتكار لتحقيق الجودة والنوعيةمطالبة بتقديم الجديد واألف

أخرى ىبتقديم مجموعة من الخيارات المعلومات كان له األثر البالغ في المؤسسة، سواء من جهة الشكل والهيكل، أو من جهة  

يحسن تطبيق تكنولوجيا المعلومات قدرة المشاريع على االبتكار ويزيد والمنظمات،  اإلستراتيجية لمواجهتها بهدف تحسين واستمرار آداء

 .عملياتها التشغيلية كفاءة واستراتيجياتها  وعملياتها اإلدارية والتسويقية فعالية

ثة، باعتبارهم قادة النمو نبدأ بتحديد مفهوم الريادة، وذلك نظرا لألهمية البالغة التي يكتسبها الرواد في مجال منظمات األعمال الحدي

 .الصناعي والمحرك األساسي للفعاليات االقتصادية

 :إشكالية الدراسة: اوال

حالة المؤسسات الصغيرة .ما هو أثر التطور التكنولوجي في الرفع من آداء المنظمات الريادية الحديثة: إشكالية الدراسةوقد تمثل 

 والمتوسطة الجزائرية ؟

 : فرضيات الدراسة: ثانيا

 :ولإلجابة على اإلشكالية ارتأينا وضع فرضيات تخدم الموضوع

 .يعتبر التطور التكنولوجي ضروريا لمنظمات األعمال -

 .تتحقق الريادة في المنظمات الحديثة التي تعتمد التطور التكنولوجي -

 .تميزتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية من بين المنظمات الحديثة التي حققت ال -

 أهمية الدراسة: ثالثا

ترجع أهمية الدراسة إلى تثمين االقتصادي لنشاط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجزائر يُشكِّل انشغاال دائما، وعامل 

اإلبداع  توجيه وتعديل ألي سياسة بحث علمي، وهذا ما يستوجب القيام بعدد من اإلجراءات السيما التطبيق االستراتيجي وذلك بتوجيه
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لدى الباحثين نحو المواضيع األكثر مالئمة من وجهة النظر االقتصادية، وإنشاء هياكل دعم التثمين والتعجيل بإنشاء الفروع داخل 

 .المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والجامعات

 :محتوى الدراسة: رابعا

 :ق إلى النقاط التاليةوهذا ما سوف يتم تناوله في البحث، أين سيتم التطر

 : الجانب النظري

 .مفهوم الريادة-1

 .تأثير المعرفة وتكنولوجيا المعلومات على منظمات األعمال-2

 :الجانب التطبيقي

 .أوضاع اإلبداع والتطور التكنولوجي في الجزائر -1

 .في الجزائر نماذج عن بعض المؤسسات الريادية2 - 

 .المنافسة الجديدةريادة المنظمات الحديثة في ظل  -3

 .التحديات التي تواجه منظمات األعمال الحديثة وسبل تذليلها من أجل ضمان البقاء واالستمرارية - 4

 :الجانب النظري للدراسة: أوال

 :مفهوم الريادة -1

على حد سواء، إذ تساهم المشاريع تعتبر الريادة من الحقول الهامة والواعدة في اقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية       

مفهوم بالغ األهمية في االقتصاد المعاصر، " الريادة"الريادية مساهمة فاعلة في التنمية االقتصادية الشاملة في جميع البلدان، وإن مفهوم 

مقاول ثم تحولت في ثالث مرات خالل العقود األخيرة، فقد كانت منظم ثم " "Entrepreneurولقد تغيرت الترجمة العربية لمصطلح

 : التسعينات إلى ريادة، ولذلك سنتطرق في مايلي إلى التعرف على معناه

 مفهوم قديم استعمل ألول مرة في اللغة الفرنسية في بداية القرن السادس عشر، وقد تضمن المفهوم آنذاك معنى  :الريادة أو الريادية

المخاطرة وتحمل الصعاب التي رافقت حمالت االستكشاف العسكرية، ودخل مفهوم الريادة إلى النشاطات االقتصادية في مطلع القرن 
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الذي وصف التاجر الذي يشتري سلعا بسعر محدد لبيعها في المستقبل ""Richard Cantillonالثامن عشر من قبل ريتشارد كانتلون 

ويعود الفضل ألحد [ 1]. بسعر ال يعرفه مسبقا بأنه ريادي، مهما يكن األمر فإن روح المخاطرة والمغامرة بقيت مالزمة لمفهوم الريادة

فالريادي عند ساي هو ذلك الشخص الذي يدير . قة على اإلدارةالذي رأى في الريادي مقدرة فائ "J.B .Say"الصناعيين وهو ساي 

العملية اإلنتاجية وينظم عناصر اإلنتاج فيها و يشرف على مجمل هذه العملية بالكامل، وعليه  أن يكون قادرا على الربط والتوجيه 

والء للعمل التي تتضمن معرفة دقيقة ببيئة النشاط واإلشراف باعتباره حجر الزاوية في العملية اإلنتاجية، وتنبع قدرة الريادي من روح ال

االقتصادي والسرعة في اتخاذ القرار وإبقاء العيون مفتوحة على كل المتغيرات، إضافة إلى قدرة متميزة لدى الريادي على إدارة أموال 

فقد [ 2. ]م الريادي والرياديةلتعطي بعدا جديدا لمفهو 1391في عام   Joseph Schumpeterوجاءت آراء جوزيف شومبيتر. المشروع

اعتبر أن الريادي هو حجر الزاوية في التنمية االقتصادية، وإن المتتبع آلراء شومبيتر يرى أن للريادة أبعادا كثيرة، فكل مخترع، أو 

 .ديةمجدد أو منظم هو ريادي، واألهم من ذلك أن دور الريادي يتمثل في إحداث تحول أو تغيير في سير التنمية االقتصا

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها من خالل تحقيق التوافق الجديد لهده العوامل، فالمشروع  :وتأخذ الريادة أبعادا متنوعة منها

كما  [9. ]الريادي يركز على اإلبداع والقيادة حيث يكون له أبعادا تكنولوجية، أو منتجا جديدا، أو طريقة جديدة في تقديم المنتج أو الخدمة

قد يكون اإلبداع في مجال التسويق وتقديم السلع والخدمات أو في إدارة التنظيم وهيكلته، وكذلك تعتمد الريادة على التنويع والتمايز 

واالبتكار بل تعداها في ( العمل في ظروف غير متوقعة)وإدخال الطرق الجديدة، وبالتالي فإن مفهوم الريادة لم يقتصر على المخاطرة 

هو الذي تتوفر فيه مهارة اإلبداع Hoselitz (1392 )الثاني من القرن العشرين إلى اإلدارة والتنظيم، فالريادي في نظر هوزيلتز النصف 

أن الريادي هو الشخص الذي يملك مهارات البناء المؤسسي بجانب  Frederick Harlisonوروح القيادة، ويرى فريدريك هاريسون 

 .Organization Builderعده في بناء التنظيم أو إدارة المؤسسة مهارات إدارية وإبداعية تسا

ومنه نجد أن روح المبادرة والتحرك، والمخاطرة ينشئ عمال جديدا يعمل من خالله على المساهمة في أهداف التنمية االقتصادية         

 .ة بين المعرفة وحاجات السوق والمجتمع المختلفةواالجتماعية بأنه رياديا، لذا فإن الريادي هو من يملك طرقا جديدة في ردم الهو

الكتابة، القدرة على )المهارات التكنولوجية : إن المهارات المطلوبة يمكن تصنيفها في ثالثة أنواع رئيسية: المهارات المطلوبة للريادة -

ضع األهداف والتخطيط، صنع القرار، العالقات و)، مهارات إدارة األعمال (االتصال، مراقبة البيئة، إدارة األعمال التقنية، تكنولوجية

االلتزام والرقابة، أخذ المخاطرة، اإلبداع، القدرة على التقييد، [ )1. ]، المهارات الريادية الشخصية(اإلنسانية، التسويق، المالية، المحاسبة

 (.المثابرة
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وإن المنظمات الريادية ال بد أن يكون بها العاملون بما فيهم المديرون الذين يتمتعون بخصائص تتناسب مع طبيعة هذه المنظمات         

إلى المنظمات في القرن  الواحد والعشرين تتمتع بخصائص تجعل منها  Don Harvey, Brownوالمرونة والسرعة واإلبداع وأشار 

 :مال والخدمات التي تقدمها، حيث تمتاز بما يليمنظمات ريادية في طبيعة األع

 .أي أنها تستجيب بسرعة لإلبداع والتغيير: السرعة -

 .االلتزام األمثل للجودة: إدراك الجودة -

 .إضافة قيمة من خالل الموارد البشرية: انغمار العاملين -

 (  (Niche Marketsايجاد سوق أو مكان مخصص من السوق : االتجاه للزبائن -

  .وحدات أكثر استقاللية: محدودة -

 :تأثير المعرفة وتكنولوجيا المعلومات على منظمات األعمال -2

كل األساليب التي تستطيع المنشأة من خاللها خلق [: 9] .للتكنولوجيا عدة معاني، ولكن إن تعلق األمر بنظام األعمال فإنها تتضمن       

فالتكنولوجيا تضم المعرفة اإلنسانية، طرق العمل، التجهيزات المادية، االتصاالت . القيمة إلى أصحاب المصلحة والشأن فيها

تعمل مصطلح تكنولوجيا المعلومات ويس. واإللكترونيات، ومختلف نظم العمل والمعالجة التي تستخدم في تنفيذ نشاطات األعمال للمنظمة

(IT)  عموما لوصف المنفعة الموحدة لإللكترونيات واالتصاالت الالسلكية والبرمجيات، باإلضافة إلى تكامل وسائل المعلومات

 (. الصوت، النص، البيانات والصورة)

إن . يجية في نقل المعرفة وتوليدها والمشاركة فيهاتعتبر تكنولوجيا المعلومات بكل أبعادها وقدراتها من األمور المهمة اإلسترات      

تطور الفكر اإلداري األكاديمي والتطبيقي خالل العقود األخيرة قد أوجد الحل لكثير من مشاكل اإلدارة، وكنتيجة لهذا التطور قد حدث 

لومات التي أصبحت تشكل موردا هاما ألية تغيير هيكلي في وظائف اإلدارة وأساليب العمل في المنظمات الحديثة بعد معالجة وتحليل المع

ومن هنا فإن ظهور تكنولوجيا المعلومات أوجد فرصا جديدة أمام مديري . منظمة بل أصبحت من األبعاد األساسية للعملية اإلدارية

سين الوضع التنافسي منظمات األعمال إليجاد مجاالت الستخدامها في استراتيجيات األعمال، إذ يمكن استخدامها في ثالث مستويات لتح

 [:6]للمنظمة وهي 

 ممكن أن تساهم تكنولوجيا المعلومات  :على مستوى الصناعةInformation Technology  في تغيير طبيعة الصناعة

 ذ.إذ أن التصنيع يتكامل اآلن بالتصنيع المتكامل بالحواسيب والتشكيالت األخرى لإلنتاج المرن. التي تتنافس فيها المنظمات
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 حيث تساهم تكنولوجيا المعلومات في تدني التكاليف وتقليل الكثير من الجهد واالستخدام  :توى اقتصاديات اإلنتاجعلى مس

 .األمثل للموارد المتاحة في المنظمة

 تستطيع المنظمة التي تمتلك شبكة اتصاالت حديثة وتكنولوجية من المعلومات  :على مستوى نشاط التوزيع والتسويق

  .طر على مواطن القوة والضعف في السوق واتخاذ القرارات التسويقية المناسبةالمتطورة أن تسي

 :العالقة بين إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي 2-1

بأنه الطريقة التي تلجأ إليها منظمات األعمال لالستجابة  "Organizational creativity"يعرف البعض مفهوم اإلبداع التنظيمي         

المتغيرات البيئية لتحقيق مزايا تنافسية على غيرها، من خالل تبني أنماط تنظيمية جديدة أو تطوير تكنولوجيا جديدة أو إقامة والتكيف مع 

وتتولى إدارة المعرفة كل عمليات إدارة الموارد واألصول الفكرية . عالقات مع منظمات أخرى بما يساعد على خلق شيء جديد

شف عن قدرات العمال وطاقاتهم الكامنة، اتجهت كثير من الدراسات واألبحاث إلى إظهار العالقة والمعرفية في المؤسسة، مما يك

ر الترابطية والسببية بين إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي، حيث تؤكد هذه الدراسات أنه في بيئة األعمال اليوم تكون المعرفة هي المصد

واق وتزداد التقنيات ويزداد عدد المنافسين وتتقادم المنتجات بسرعة، تولد المنظمات الناجحة األكيد للميزة التنافسية، وعندما تتغير األس

وقد . ، ثم تنشرها داخل التنظيم وتجسدها على نحو سريع في المنتجات والخدمات الجديدة وتبدع باستمرار[7]المعرفة الجديدة باستمرار

كثفة معرفيا، هي القدرة على حل المشاكل المعقدة عبر الحلول اإلبتكارية أن الميزة الرئيسية للمنظمة الم(  Alvesson)أوضح 

أن عمل اإلبداعات عبر التاريخ كان معتمدا على المعرفة الجديدة، وعلى الرغم من أن ليس كل ( Drucker)واإلبداعية، ويقول 

ذي تأخذه وفي معدالت الخسارة وفي إمكانية توقعها، اإلبداعات المعتمدة على المعرفة مهمة، إال أنها كانت تختلف في معدالت الوقت ال

إلى أربعة إستراتيجيات للمعرفة تسهم في  Kroghوعندما تستخدم المعرفة كوسيلة لتعزيز اإلبداع في المنظمة، وأشارت دراسة قام بها 

 :تعزيز اإلبداع هي

 .مجاالت المنظمة لتحسين عمليات اإلبداع التي تؤكد على نشر المعرفة بين:  Strategy Leveragingاستراتيجية الرفع -

 .التي تؤكد على تحول المعرفة الجديدة من األقسام لتعزيز اإلبداع مستقبال Appropriation Strateg: االستراتيجية التخصصية  -

 .ج الجذريالتي تؤكد على ابتكار المعرفة الجديدة إلبداع العملية والمنت : The Probing Strategyاستراتيجية الفحص -

 .التي تؤكد على ابتكار إبداعات المنتج والعملية من خالل المعرفةThe Expanding Strategy: التوسع  استراتيجية- 
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 :أثر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات على إدارة وتنمية الموارد البشرية 2-2

عملياتها التشغيلية كفاءة وإستراتيجياتها وعملياتها اإلدارية  يحسن تطبيق تكنولوجيا المعلومات قدرة المشاريع على االبتكار ويزيد      

 . والتسويقية فعالية

 :[8]أهم التطبيقات الملموسة لتكنولوجيا المعلومات في اإلدارة والتدريب 2-3

: المراحل التاليةدورا أساسيا في عملية التدريب والتطوير اإلداري في كل مرحلة من -ICT – تلعب تقنيات المعلومات واالتصال  -  

مرحلة تحديد االحتياجات، مرحلة تخطيط وتصميم البرامج المناسبة، مرحلة تنفيذ البرامج، مرحلة التقييم والمراجعة، مرحلة التحسين 

 .والتطوير، هذا باإلضافة إلى اتخاذ القرارات وتحليل البيانات

ديدها وتحليلها، ومن الممكن أن تتم عن بعد وبدقة وسرعة عالية وكذلك إن أثر تكنولوجيا المعلومات على هذه المراحل يكمن في دقة تح -

 :إمكانية االستفادة من الخبرات في أماكن أخرى وبتكلفة أقل، ومن الممكن اإلشارة هنا إلى التطبيقات الملموسة التالية

 Online Formes، تعبئة مختلف النماذج إلكترونيا On-lineاالتصال المباشر  -

 ر السريع باستخدام البريد اإللكتروني واإلنترنيت، المرونة في تعديل الخطط والبرامج والمعلومات االنتشا- 

 E-Learningالتعلم عن بعد - 

 . تحليل مختلف البيانات بدقة وكفاءة عالية، وسرعة تحيينها مما ينعكس إيجابا على اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب- 

 :سية التي أحدثها وسيحدثها تطبيق تكنولوجيا المعلومات في مفهوم اإلدارة والعملالتغيرات األسا 24-

تغيير أساليب العمل، فاستخدام التكنولوجيا الحديثة تسمح بالعمل عن بعد وكذلك إعطاء التوجيه عن بعد مما ينعكس على كل من * 

 .عنصري الزمن والكلفة

 .وبالتالي المساعدة في اتخاذ القرارات السليمةسرعة تداول المعلومات ضمن المؤسسة * 

 .تغيير المهارات، فوجود كم هائل من المعلومات التي يصعب التعامل معها بسهولة يتطلب مهارات خاصة في االنتقاء* 

 .تغيير الخطط* 

 .تحرير العنصر البشري من قيود األعمال الروتينية ومنه إلى األعمال اإلبداعية والفكرية* 
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 .دة أهمية سرية المعلومات والموثوقية زيا* 

 :األساسية المطلوبة من الهياكل التنظيمية للمنظمات والتغيرات في أساليب العمل مع األوضاع الجديدة 25-

 ولقد وجد أن هناك عالقات قوية ما بين حجم. تستخدم المنظمات العديد من األنواع التكنولوجية في تحويل مدخالتها إلى مخرجات      

ين العمليات اإلنتاجية وما بين الهيكل المتبع في المؤسسة كما وجد أن كفاءة المنظمة وفاعليتها تعتمد بدرجة كبيرة على مدى التناسب ما ب

وعادة ما يالئم الهيكل الميكانيكي المؤسسات التي تستخدم [. 3]التكنولوجيا المستخدمة في المنظمة والهيكل التنظيمي لتلك المنظمة 

وبالتالي فإن أهم التغيرات األساسية المطلوبة من . وجيا بسيطة، بينما يالئم الهيكل العضوي المؤسسات التي تستخدم تكنولوجيا معقدةتكنول

 :الهياكل التنظيمية للمؤسسات يمكن تلخيصها في

 . إنشاء وتأسيس وحدة تنظيمية لتكنولوجيا المعلومات ضمن كل مؤسسة أو شركة -

الهيكل التنظيمي بحيث تبقى المؤسسة قادرة على العمل ضمن أسس تنافسية وإنشاء وحدات جديدة تركز على التسويق إعادة النظر في  -

  Customer Orientationوالمبيعات والتخطيط اإلستراتيجي، والتوجه نحو الزبون

تطبيقات الجديدة، وتتناسب مع أساليب العمل إيجاد هياكل تنظيمية تتوافق مع التقدم التكنولوجي وتساهم في االستفادة العظمى من ال -

 .الحديثة وكذلك توسيع المشاركة في اتخاذ القرارات

 :الجانب التطبيقي

 -نماذج مؤسسات جزائرية -:أوضاع اإلبداع والتطور التكنولوجي في الجزائر -1

ي تنصب أوال على استعاب ونقل التكنولوجيا بناء على فكرة أّن النّظام الوطني لالبتكار هو سلسلة من العمليات والمجهودات، الت 

ثم تكييفها مع الظروف المحلية لالقتصاد الوطني، فإن هذا يتطلب تواجد هياكل استقبال ونشر ومتابعة، وإذا نظرنا إلى واقع هياكل 

ظل االنتعاش االقتصادي  ومؤسسات البحث العلمي والتطور التكنولوجي الوطنية، فإّننا نجدها متوفرة خصوصا في السنوات األخيرة في

 .الذي تشهده الجزائر
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 :هياكل ومؤسسات البحث العلمي والتطور التكنولوجي الوطنية.1-1

 [:11. ]يمكن تلخيص هذه الهياكل فيما يلي 

 .إنشاء المنظّمة الوطنية للبحث العلمي، والتي تهدف إلى مراقبة الجامعات ومراكز البحث العلمي وترقية تكوين الباحثين -

 ...(.الصحة، الفالحة، المناجم)إنشاء وكالة البحث العلمي والتقني، والتي تنصب أهدافها في القطاعات ذات األولوية -

والتي أوكل إليها مهمة تطوير الطاقات الجديدة وتشجيع التعاون في مجال البحث فيما بين الفروع  1336إنشاء الوكالة العليا للبحث  -

 .والقطاعات

 .عهد الوطني للملكية الصناعيةإنشاء الم -

 .إنشاء المعهد الوطني للتقييس والتوحيد الصناعي -

اإلطار التنظيمي والمؤسساتي للبحث العلمي   11-38والذي جاء تطبيقا للقانون  2112-1338ولقد حّدد المخطط الخماسي  

 [:11. ]والتطوير التكنولوجي، والذي يهدف إلى

 .ودعم القواعد العلمية والتكنولوجية للبحث والتطويرضمان ترقية البحث والتطوير  -

 .رد االعتبار لوظيفة البحث ودعم عمليات التمويل المتعلقة بالبحث والتطوير -

لقد أضحى التثمين االقتصادي لنشاط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجزائر يُشكِّل انشغاال دائما، وعامل توجيه وتعديل       

سياسة بحث علمي، وهذا ما يستوجب القيام بعدد من اإلجراءات السيما التطبيق االستراتيجي وذلك بتوجيه اإلبداع لدى الباحثين نحو ألي 

المواضيع األكثر مالئمة من وجهة النظر االقتصادية، وإنشاء هياكل دعم التثمين والتعجيل بإنشاء الفروع داخل المؤسسات العمومية ذات 

ي والتكنولوجي والجامعات، وكذا وضع جهاز تشريعي وتنظيمي ومالي مساعد ومحفز لتقييم األفكار المحددة بهدف طرحها الطابع العلم

 .في السوق، وتعزيز إجراءات التثمين بخلق أموال التشغيل انطالقا من إدراج التقنيات الحديثة في تسيير االبتكار

ل قاعدية وتجهيزات خاصة بالبحث وذلك بانجاز ست أصناف من الهياكل انجاز هياك 2112-2118كما عرفت الفترة الخماسية 

 [:12. ]القاعدية تتمثل في

 .مجموعات مخابر، ومراكز ووحدات البحث -

 .أقطاب علمية للتميز داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث والمنشآت العلمية ما بين الجامعات واألقطاب التقنية -
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 :عاجزة عن آداء مهامها خصوصا في توفير مناخ مالئم لتشجيع اإلبداع واالبتكار، ويمكن إرجاع ذلك إلىإال أّن هذه الهياكل تبقى 

 .ضعف العالقات الموجودة بين هذه الهياكل ومراكز البحث، مّما جعلها غير متماشية مع واقع وظروف البالد -

 .اإلبداع ضعف الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع األفراد والمؤسسات على -

 .ضعف العالقة الموجودة بين الدولة والمؤسسات الصناعية ومراكز البحث واإلبداع -

تركز استراتيجية االبتكار على اكتساب الموارد والوسائل المتطورة عبر عملية االستيراد دون االهتمام بالمشاكل المتعلقة بالمؤسسات  -

 [.19...( ]اإلنتاج، التكوين، اإلعالم)االقتصادية 

كان مرتبطا باألهداف العلمية، وسيُرفع الغالف المالي المخصص  2112-2118إّن تمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

مليار دينار، مع إعفاء التجهيزات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من الرسوم  111لخمس سنوات القادمة إلى ما يقارب 

 [11.]يمة المضافةالجمركية والرسم على الق

 : دعم االبتكار التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.2-1

 : يهدف برنامج دعم االبتكار التكنولوجي إلى تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خالل      

 .مرافقة ودعم االبتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

 .تبادل وشراكة بين عالم البحث وعالم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إحداث جسور -

 .إدماج قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحيط العلمي والتكنولوجي بتفعيل آليات الدعم وتثمين نتائج البحث التطبيقي -

 :وقد قامت وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بـ

 .2111ارة التعليم العالي والبحث العلمي في بإمضاء اتفاقية للتعاون مع وز -

 .؛ بغرض إنشاء محاضن لالبتكار على مستوى الجامعات2117تدعيم االتفاقية بمنشور وزاري في سنة  -

للتحسيس بضرورة التكامل بين المؤسسات االقتصادية ( جامعات/ مؤسسات صغيرة ومتوسطة)تنظيم منتديات جهوية متخصصة  -

 (.، ورقلة، وهرانسطيف)ومخابر البحث

 .المساهمة في أشغال الفوج الحكومي المكلف بإعداد استراتيجية لدعم البحث والتطوير في إطار االستراتيجية الوطنية -
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 :في الجزائر نماذج عن بعض المؤسسات الريادية 2-

 . مؤسسة كوندور لإللكترونيات تجربة رائدة للتميز والريادة -1-2

بالعمالقة سواء من حيث عدد مناصب الشغل المتوفرة للكفاءات الجزائرية " كوندور"الجزائر يحق وصف إنجازات مفخرة 

والية، أومن حيث تقديم منتجات فائقة الدقة وبجودة عالية أو من خدمة  18الشابة أو من حيث شبكة التوزيع وعدد نقاط البيع المنتشرة في 

لتناسب كل الفئات حتى المحدودة الدخل أو من خالل شبكة خدمة ما بعد البيع األكبر المستهلك الجزائري بإستراتيجية األسعار المدروسة 

  .في الجزائر واألعلى خدمة للمستهلك

ليستحق مركز الريادة بعدما أوصل عالم اإللكترونيك في الجزائر إلى ما هو عليه اليوم بتقديم منتجات راقية تنافس أكبر الماركات         

فرض عليها التزامات خاصة بالمستهلك الجزائري على غرار تخفيض األسعار وتوفير خدمة ما بعد البيع وهو األمر الذي العالمية، ال بل 

 .وفّر للمستخدم الجزائري حزمة متنوعة من اللوحات اإللكترونية والهواتف الذكية حتى يستمتع الجزائري بأحدث التكنولوجيات

واحدا من أنجح العالمات " كوندور"التسعير الجيد وخدمات ما بعد البيع المحترفة، أصبح مجمعوبفضل أنظمة الجودة الراقية،         

التجارية المطروحة في الجزائر مقارنة بالعالمات الوطنية أو األجنبية المتوفرة في السوق التي باتت تغزو وتسيطر على السوق 

" سي"نحو التصدير خاصة مع اعتماده من قبل المجموعة األوروبية  الجزائرية، ليتخطى المجمع الحدود الجغرافية للوطن، متوجها

 .من إنتاج البطاقة األم ألول مرة على المستوى اإلفريقي والعربي إلى تقديم أول لوحة إلكترونية وهاتف ذكي جزائري" كوندور" . أو

، منتج البطاقة األم ألول مرة في "كوندور"جمع ال يمكن الحديث عن الصناعة اإللكترونية في الجزائر من دون الحديث عن م        

الجزائر وإفريقيا، متصديا لكل الضغوطات الممارسة من قبل الشركات الكبرى عالميا إلبعاد الجزائر عن تصنيع جهاز الكمبيوتر 

ول حاسوب جزائري، أ 2111ولواحقه حتى تبقي على احتكارها وسيطرتها على السوق الجزائرية واإلفريقية، حيث أنتج كوندور سنة 

إفريقي وعربي ببطاقة أم جزائرية الصنع، مما مكنه من الدخول في مصف الكبار وإحكام زمام السيطرة على سوق الحاسوب في 

  .الجزائر

لمكانة  ، بعد السمعة الطيبة التي حققها في المنتجات الكهرومنزلية واكتسابه2113الذي اقتحم عالم المعلوماتية منذ سنة " كوندور"      

دخل " كوندور"مجمع . معتبرة في السوق الجزائرية وبعض الدول العربية واإلفريقية القتحام عدد من الدول األوروبية والعالم فيما بعد

الذي شرع في تركيب وتصنيع الحواسيب المكتبية خالل السداسي األول من السنة المذكورة، " كوندور ملتيميديا"عالم المعلوماتية بقسم 

ومع إطالقه ألول بطاقة أم  2111، وخالل سنة 2111وجه بعدها إلى الحواسيب المحمولة، حيث سّوق أول حاسوب محمول له سنة ليت

تكبر واهتماماته تتغير من التركيز على السوق العامة خالل " كوندور"للحاسوب جزائرية الصنع كما سبق وتحدثنا، بدأت طموحات 
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، إلى الدخول إلى مرحلة جديدة بتحويل االهتمام والنظرة إلى المستهلك المباشر 2112في  2111إلى  2113المرحلة الممتدة ما بين سنتي 

دائما تحول  2112وهو ما توضح فعال في إستراتيجيته المتعلقة بشبكة التوزيع التي تم تنصيبها وتسييرها وفق سياسة محكمة، وفي سنة 

، ومع نهاية السنة نفسها "كوندور الكترونيكيس"كفرع مستقل ينتمي إلى مجمع " اآللي كوندور لإلعالم"إلى " كوندور ملتيميديا"قسم 

  .C1وهو 2119أول لوحة إلكترونية جزائرية، ليتبعها أول هاتف ذكي جزائري األصل في شهر ماي من سنة " كوندور"أطلق 

تنشط في مجال تحويل   2111أنشأت المؤسسة سنة  :ريادة مؤسسة األنابيب وتميزها نظرة عامة حول المؤسسة :التجربة الثانية2-2

عامل، مقرها المنطقة الصناعية العلمة  171وهي مؤسسة متوسطة تشغل حوالي " SARL"Maprogaz Algerieالبالستيك باسم 

 .جزائريدينار  989111111سطيف، تقوم بإنتاج أنابيب الغاز، أنابيب المياه، أنابيب الصرف الصحي، يقدر رأسمالها بـ 

مع جدير بالذكر أن المؤسسة مسجلة في الديوان الوطني للمؤلفات واالبتكارات، مما يضمن الحماية الكافية لمنتجاتها من التزوير والتقليد، 

 .وتصدر منتجاتها محليا ودوليا. 2111VARSION 3111ISOالعلم أن المؤسسة تحصلت على شهادة الجودة العالمية 

 :يثة في ظل المنافسة الجديدةريادة المنظمات الحد-3

تعد ثورة التكنولوجيا والعولمة من المفاتيح المهمة في ظل المنافسة الحالية، وتعمل التكنولوجيا الحديثة على تقليل كلف الموارد         

واستخدام التكنولوجيا . اقوتزيد من قدرتها، أصبحت التكنولوجيا من المؤشرات الرئيسية في إستراتيجيات الريادة واغتنام الفرص باألسو

المتطورة أصبح له دالالت واضحة في كافة القطاعات الصناعية، حيث مكنت التكنولوجيا الحديثة المنظمات من التنسيق بين كافة 

بائن العمليات والموارد واألعمال للوصول إلى أفضل خدمة ومنتجات للزبائن وتغطية شاملة لكافة األسواق وأكثر مرونة في الوصول للز

وفي ظل المنافسة الشديدة أصبحت العولمة من العوامل المؤثرة في التوسع والتطور في االقتصاد العالمي . وتحقيق قيمة أعلى لألعمال

واالنفتاح على األسواق المحلية، وإن االتجاهات التكنولوجية والعالمية قد زادت المخاطر والغموض للمنظمات الريادية حيث إن التنبؤ 

وإن العالقة في كيفية بناء مرونة في . ق والتغيرات السريعة والمنافسة الشديدة قد زادت في صعوبة التنبؤ، بكيفية تحقيق النموباألسوا

 [:19. ]اإلستراتيجية وجدارة في المنافسة والفعالية في التكنولوجيا الحديثة وبناء هيكل وثقافة جديدة للمنظمة يتم توضيحها كما يلي

 إن على المنظمات إعادة التفكير في الهيكل التنظيمي واإلستراتيجية والثقافة واالستثمارات حتى تستطيع  :يجيةمرونة اإلسترات

 .االستجابة بسرعة الستدامة الميزة التنافسية وذلك على المدى الطويل والتأقلم مع المتغيرات السريعة في السوق

 2111عرف : القيادة اإلستراتيجية House,  القيادة اإلستراتيجية بأنها الفعل الذي يحدد الهدف واالتجاهات والخطوط للمنظمات

 . ويجب أن تكون ريادية وذات رؤية مستقبلية
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 يتم ببناء التفرد في الموارد والجدارة في المنافسة وأن تكون الموارد ذات ندرة وال يمكن تقليدها، وأن  :ريادة الميزة التنافسية

 .دينامكية الجدارة في المنافسة يتم تطويرها حتى تستطيع  منظمات األعمال من البقاء واالستمرارية

 بشري ذي األهمية في المنظمات، وذلك من خالل االلتزام إن مرونة اإلستراتيجية تتكون من خالل رأس المال ال: رأس المال البشري

والمعرفة البشرية والمهارات . بأخالقيات العمل واإلنتاجية، والمنظمات الريادية تدفع العاملين من أجل تقديم الخدمات األفضل للزبائن

أن التطوير المستمر في رأس المال البشري يساعد مطلوبتان من أجل تحقيق التغيرات التي تحتاجها المنظمات لتحقيق الميزة التنافسية إذ 

 . في تحقيق المرونة في اإلستراتيجية

 تساعد التكنولوجيا الناشئة على مرونة وفعالية اإلستراتيجية وكذلك القدرة على تطوير الخدمات والمنتجات : التكنولوجيا الناشئة

 .د وزيادة سرعة االستجابة للزبائنوالجودة العالية وقلة التكاليف لمختلف األسواق وتقليل الحدو

 إن االستجابة للتطوير التكنولوجي السريع في ظل المنافسة الشديدة يتطلب وجود هياكل تنظيمية بديلة سواء أكانت : التنظيم الريادي

تراضي من مواقع أفقية أم عمودية لتكون أكثر فعالية وكفاءة، ومع وجود أنظمة شبكات المعلومات واالتصاالت يمكن إنشاء هيكل اف

مختلفة يساعد في إعطاء مرونة أكثر في تطوير اإلستراتيجية وكذلك زيادة في االبتكار، وتقليل الوقت في اتخاذ القرارات بما يساعد على 

 .نجاح األعمال

 اعد على االبتكار إن وجود ثقافة تنظيمية في المنظمة المتعلمة يعد شيئا أساسيا ضمن إطار المنافسة والذي يس :الثقافة الريادية

ظيمي وسرعة االستجابة للتطورات التكنولوجية والمتغيرات البيئية لتحقيق جدارة دينامكية تنافسية، والمنظمات الريادية تستخدم التعليم التن

وأنشطة لتكون  إليجاد مهارات وموارد محدودة، على أن ال يتم الخلط بين االبتكار واإلبداع في إيجاد منتجات وخدمات جديدة أو عمليات

 .منظمة ريادية ذات مستوى عالي من اإلبداع وذلك لتحقيق الميزة التنافسية المطلوبة

 :التحديات التي تواجه منظمات األعمال الحديثة وسبل تذليلها من أجل ضمان البقاء واالستمرارية -4

بحت المنظمات الحديثة تحمل على عاتقها حملة جديدة في عصرنا الحالي ازداد حجم التحديات التي تواجه منظمات األعمال، وأص       

د من تنبع من التقاطع مع االقتصاد الجديد القائم على المعرفة، وأصبح إلزاما عليها تبني أفكار جديدة والقيام بعملية إعادة الهندسة للعدي

. خلف النجاح في الماضي يفيد قادة منظمات األعمالأنشطتها وأعمالها لتكون أكثر استجابة لمنظمات عصر المعرفة، ألنه لم يعد االختباء 

هل هم قادرين على النمو؟ فالثورة المعرفة الجديدة ونمو أسواق المعرفة غيرت اتجاهات تفكيرهم ووضعهم داخل إطار ليسألوا أنفسهم 

وذلك لكون المعرفة هي السلعة التي تحدد االتجاهات  وهل أن المعرفة المتاحة لديهم يمكن أن تساهم في ضمان بقائهم واستمراريتهم؟

المستقبلية لألعمال التي يمارسونها ولكون منظماتهم يجب أن تبنى على أساس المعرفة، بل أّن المنظمات الحديثة بحاجة إلى روح ريادية 

تي تصف سلوك ريادي يلعبه األفراد أو وال Entrepreneurshipوهذا ينتج من خالل ما يسمى بالريادة الذاتية . وسلوك ريادي متجّدد
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الوحدات التنظيمية الفرعية في منظمات األعمال الكبيرة وتستطيع من خالله تعزيز األفكار الجديدة المؤدية إلى إنتاج منتجات جديدة 

 .باستمرار

 [:16]وهي كاآلتي  أهّم هذه التحدياتويمكن أن نشير هنا إلى 

 اإلبداع المستمر والروح الريادية:  ""Continuous Innovation and Entrepreneurial Spirit 

ويمكن . يرتكز نجاح منظمات األعمال الحديثة على قدرة مالكيها والعاملين فيها على جعل حالة اإلبداع حالة مستمرة ودائمة        

يمكن أن يكون اإلبداع منتجا : مجال اإلنتاج ففي. تعريف اإلبداع على أنّه اإلتيان بشيء جديد سواء كان في مجال اإلنتاج أو التسويق

جديدا أو تحسينا لمنتج موجود أو عملية أو أسلوب إنتاجي جديد أو تحسين في عملية أو أسلوب إنتاجي جديد، وهي جهود جبارة، مرهونة 

. جهد متواصل وبتعاون كافة األطرافبنمو مراكز البحث، ومراكز صنع القرار فعملية صنع المزايا التنافسية ال تتم تلقائيا بل تحتاج إلى 

فإنّه يمكن أن يكون أسلوبا جديدا في التوزيع أو التغليف أو غيره، ففي اآلونة األخيرة عرف التسويق تحوال جذريا  مجال التسويقأّما في 

فعال في تصريف في فنون الممارسة، وفي أساليب اإلقناع، ومجاالت وعناصر الجذب التسويقي، وإضافة إلى أن التسويق نشاط 

 :المنتجات، وبالتالي ال بد من بذل جهود متكاملة في

 .تطوير المنتجات، وجعلها أفضل وأكثر تناسبا مع احتياجات ورغبات المستهلكين*

ترويج المنتجات، وفق نظام اتصال فعال، يتم من خالله نقل كم مناسب من البيانات والمعلومات عن المنتجات المرغوب *

 .تسويقها

 .يع المنتجات، من خالل منافذ توزيع فعالة، تتواجد بقوة في األسواقتوز*

تسعير المنتجات، واستخدام سياسات تسعير منشطة ومحفزة، وأن تتضمن هذه السياسات، السياسات االئتمانية المناسبة، *

 .بالتقسيط وأساليب البيع بالخصومات التجارية، وخصومات الكمية، وخصومات الدفع النقدي، وسياسات البيع

فالمستهلكون يطلبون دائما كل ما هو جديد . ويساهم اإلبداع في تطوير سلسلة القيمة الّتي تضيفها مختلف األنشطة على المنتج       

 :واإلبداع يمكن أن يكون في عّدة صور منها. ومختلف

 

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 111 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 اإلبداع التكنولوجي مقابل اإلبداع اإلداري : 

"Technological Innovation Versus Manageriel Innovation" 

إّن اإلبداع التكنولوجي أو التقني هو عبارة عن تغيرات في المظهر المادي للمنتج أو الخدمة يؤدي إلى تحسين آدائها أو العمليات       

ألساليب التنظيمية الّتي تؤدي الخاصة بتحسين عمليات إنتاج السلع والخدمات أّما اإلبداع اإلداري فهو تغيرات في العمليات اإلدارية أو ا

 .إلى إنتاج وتسليم المنتج

 إبداع المنتج مقابل إبداع العملية: 

'Product Innovation Versus Process Innovation" 

يركز إبداع المنتج على تغيير الخصائص المادية للمنتجات بحيث نحصل على منتجات جديدة أو تحسين آداء المنتجات الموجودة         

يتحقق ولكي . أّما إبداع العملية فهو تغيير بطرق إنتاج السلع أو الخدمات وتصنيعها سواء من ناحية اإلنتاج المادي لها أو توزيعها. حاليا

ظمات البّد من وجود الروح الريادية لدى العاملين ومالكي المشروع ، وهذه الروح الريادية مثلت ثورة في الفكر اإلبداع في المن

اإلداري وعملت على خلق وظهور ثقافة تنظيمية ذات نمط جديد بسبب الحاجة إلى مواجهة المنافسة الشديدة القائمة على أساس تطور 

المنظمات الكبيرة أّن الحصول على قدرة تنافسية عالية ونجاح في السوق من خالل الريادة فقد وجد المديريون في . تكنولوجي هائل

 Skunksولتحقيق ذلك قاموا بإيجاد وحدات صغيرة تسمى . الذاتية يعتمد على قدرة هذه المنظمات في العمل كما لو كانت أعمال صغيرة

Works  مع حرية كاملة بعيدا عن جميع القيود الّتي يفترضها العمل في المنظمات وفيها يسمح بتشكيل فرق عمل ذات قدرة إبداعية عالية

 . الكبيرة

 تحول االقتصاد إلى اقتصاد معرفة: 

باقتصاد واحدة من عواقب الثورة التكنولوجية هي تحول اقتصاديات الكثير من دول العالم إلى ما يسمى         

تكنولوجية وألنظمة لاالستخدام الموسع ل: ، لهذا االقتصاد مالمح عديدة نلخصها هنا بنقطتين 'knowledgeeconomy'المعرفة

هذه التغيرات توفر الفرص ألعداد . المعلومات في العمل، توسع التجارة والتسويق اإللكتروني، باستخدام االنترنيت وشبكات االتصال

 .أسواق عالمية نائية ومنافسة األعمال في الدول المتقدمةكبيرة من األعمال، خاصة في الدول النامية، فرص دخول 

 تزايد االهتمام بدعم الريادة واحتضان اإلمكانيات اإلبداعية التكنولوجية: 

اتجاها آخر متنامي ومهم هو تصاعد اهتمام الحكومات في الدول المتقدمة اقتصاديا بأهمية النزعة الريادية في تنشيط االقتصاد، مما        

. إلى زيادة عدد المؤسسات الحكومية والدولية لرعاية الرياديين ومساعدتهم، وهذا سيساعد الكثير منهم لالستفادة من هذه الفرصأدى 
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كما أدى إدراك أهمية العلم والتكنولوجية في نمو االقتصاد إلى تصاعد إعداد البرامج التي تدعم . فيزيد من أعداد األعمال الريادية[ 16]

األفكار اإلبداعية العلمية والتكنولوجية، والذين قد ال يملكون الموارد المالية أو المهارات اإلدارية لتحويلها إلى عمل،  وتحتضن أصحاب

 Technology"حاضنات األعمال التكنولوجية "فهناك حاليا أعدادا كبيرة من برامج بأسماء مختلفة خاصة بدعم هؤالء، منها مثال

Business Incubators  ائق التكنولوجيا حد"أو"Technology Parksالمجازية/الحاضنات االفتراضية"أوvirtual 

Incubators " ، للتأكيد على هدفها وهو احتضان أصحاب اإلبداعات العلمية  الحاضنةوغيرها وهذه جميعا تستخدم مفهوم

ليا بعض المنظمات الدولية ببرامج مشابهة في الدول وتقوم حا[ 17. ]والتكنولوجية لتمكينهم من إقامة أعمال تحول إبداعهم إلى واقع فعلي

حدة في النامية، كوسيلة لدعم الريادة وللتقدم التكنولوجي في الدول النامية، فعلى سبيل المثال، تنفذ اللجنة االقتصادية التابعة لألمم المت

أن تتزايد هذه البرامج مع تزايد وعي الحكومات في ومن المتوقع  ".حاضنات األعمال التكنولوجية"برنامجا باسم ( أال سكوا)غربي آسيا 

 . هذه الدول ألهمية احتضان أصحاب اإلبداعات العلمية

 تحديات العولمة: 

يمكن تلخيص تحديات العولمة التي تواجه مجتمعات الوطن العربي والمنظمات العاملة به بالنسبة لمستقبل منظومة العلم        

 [: 17]والتكنولوجيا بما يلي 

اختيار مجاالت األفضلية التنافسية لالقتصاد الوطني، ومن ثم لمجاالت وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها، والتركيز  -

 .عليها من خالل مجموعة من السياسات والبرامج المحفزة لذلك

ة مخرجاتها مع االحتياجات من اليد تكييف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مع قوى السوق، والعمل على تحقيق استجاب -

 . العاملة

تشجيع القطاع الخاص الوطني واألجنبي على تمويل وتنفيذ األنشطة البحثية ذات المردود المباشر على القطاع، من خالل سياسات  -

الصلة باالقتصاد، وخصوصا وبرامج محفزة، وتركيز دور الحكومات على بناء القدرات وتمويل األنشطة األساسية واإلستراتيجية، ذات 

 .النواحي اإلستراتيجية فيه

الدور المحوري للشركات متعددة الجنسيات واالستثمارات األجنبية المباشرة في تطوير العلوم والتكنولوجيا المحلية وزيادة الطلب  -

 .عليها
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 :خاتمة

 : طرقتقف الجزائر والمنظمات العاملة فيها وخاصة المنظمات الحديثة على مفترق ال

 إما أن تتكيف مع ما يحدث من تغيرات عالمية و تندمج في الجو الحديث . 

 إما أن تبقى بعيدة عن ذلك،  وبالتالي تهمش. 

وخاصة القدرة  –تقدير الوجه المشرق للعولمة -أي يجب عليها أن تتعلم كيف تتعامل مع المتغيرات الجذرية التي يشهدها االقتصاد العالمي

لذلك يتعين على هذه المنظمات أن تستجيب لهذه التغيرات المحيطة بها برؤية إستراتيجية . على التعامل في بيئة عالمية ذات تنافسية عالية 

 .واضحة تمكنها من اكتشاف أهمية الفرص وتجنب التهديدات لتتمكن من البقاء وتحقق النمو في هذه األسواق

 : التوصيات

لى المنظمات الحديثة أن تدرك أن اإلبداع يمدها بتفوق تنافسي في مواجهة المشروعات المنافسة سواء أكان على المستوى يجب ع -

 .العالمي أو المحلي

وكذلك الجودة والمرونة في تلبية  -Prix et qualité–ولم تعد المنافسة ممكنة على أساس خفض الكلفة وحسب، فالسوق يتطلب الجودة  -

 .فتاح النجاح هو االبتكارالطلب وم

 .إن التغيير التكنولوجي المعاصر تؤدي في ظله المنظمات الحديثة دورا رائدا من خالل تعزيز االبتكار -

االهتمام برأس المال المعرفي والموجودات المعرفية، وعلى رأسها رأس المال البشري، والتعلم التنظيمي والملكية الفكرية ودورها في  -

 .الميزة التنافسيةتحقيق 

 االهتمام بالمورد البشري هو سر التفوق والتقدم وفي جميع المجاالت، بل إن المزايا التنافسية للعنصر البشري قد تكون كافية لتمييز أي -

 .مشروع عن آخر
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 :قائمة المصادر والمراجع

. 2117القاهرة؛: العربية المتحدة للتسويق و التوريدات للنشرالشركة . الريادة و إدارة المشروعات الصغيرة. مروة أحمد، نسيم برهم[ 1]

 ..96ص

دار صفاء للطباعة والنشر و . إستراتيجيات التصنيع و التحول الهيكلي-دراسات في التنمية االقتصادية. هوشيار معروف [2]

 .236ص. 2119عمان األردن؛ :التوزيع

 .91ص. 2118األردن؛ : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة. األعمالالريادة و إدارة منظمات . بالل خلف السكارنة[ 9]
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