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الملخص
تهــدف هــذه الدراســة إلــى معرفــة أهميــة توفــر المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة علــى عناصــر تعزيــز القــدرة
التنافســية فــي تفعيــل وتعظيــم دورهــا التنمــوي ،حيــث اعتمــدت على اســتبانة وزعت علــى المؤسســات الصغيرة والمتوســطة،
وقــد اســتجابت لهــذا البحــث  26مؤسســة صغيــرة ومتوســطة ،موزعــة علــى واليتــي (قالمــة وتبســة).
ولتحقيــق أهــداف الدراســة واختبــار فرضياتهــا ،اعتمــدت الدراســة علــى بيانــات أوليّــة وثانويّــة ،واســتخدمت العديــد
مــن األدوات اإلحصائيــة ،كالنســب المئويــة ،والتكــرارات ،واالنحــدار الخطــي البســيط (ألفــا كرونبــاخ).
وقــد خلُصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج؛ أبرزهــا ضــرورة تعزيــز وتطويــر القــدرة التنافســية للمؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة مــن خــال توفيــر مجموعــة مــن العناصــر والعوامــل ،وذلــك مــن أجــل تفعيــل دورهــا التنمــوي المحلــي
علــى مســتوى واليتــي (قالمــة وتبســة) ،وصــوالً إلــى تجســيد التنميــة الوطنيــة الشــاملة.
وبنــا ًء علــى نتائــج الدراســة ،قُدّ َم ْ
ــت عــددٌ مــن التوصيــات إلــى المديريــن ومتخــذي القــرارات فــي المؤسســات
موضــوع الدراســة.
الكلمــات الدالــة :المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة؛ التنميــة االقتصاديــة؛ التنميــة المحليــة؛ القــدرة التنافســية؛ واليــة قالمــة؛
واليــة تبســة.
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Abstract
The study aims to show the importance of existing factors of enhancing competitiveness in SMEs
in order for activating their development role. The study adopts questionnaire methodology that
distributed to a number of small and medium companies, where 26 companies, in Guelma and
Tebessa cities, responded to the questionnaire. To achieve the objectives of the study and examine
its hypotheses, it relied on primary and secondary data along with using many statistical tools
such as percentages, repetitions, simple linear regression (Alpha Kronbach). The study concludes
a set of findings, most notably the necessity to enhance and develop the competitiveness of
SMEs through providing a range of fundamental elements and factors. This is to activate their
development role locally at the level of Guelma and Tebessa cities reaching to comprehensive
national development. Based on the results, the study offers a number of recommendations to
the managers and decision makers in the organizations subject matter of this study.
Keywords: small and medium-sized enterprises; economic development; local development;
competitiveness; Guelma; Tebessa.

:تمهيد
تحتــل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة موقعــا مميــزا فــي اقتصاديــات العديــد مــن دول العالــم الناميــة والمتقدمــة
 وتشــغيل نســبة كبيــرة وواســعة، حيــث تســاهم هــذه المؤسســات فــي إحــداث التنميــة االقتصاديــة المســتدامة،علــى حــد ســواء
.مــن اليــد العاملــة
وتبــرز أهميــة هــذه المؤسســات فــي الــدول الناميــة كونهــا أحــد أهــم القطاعــات االقتصاديــة وذلــك العتبــارات
 لعــل أبرزهــا التنــوع الشــديد فــي منتجــات هــذه المؤسســات؛ والــدور التكميلــي لهــا فــي توفيــر مدخــات واســتيعاب،عديــدة
 باإلضافــة إلــى أنهــا تعمــل علــى. ومــا تحتويــه هــذه المؤسســات مــن روح اإلبــداع والتجديــد،مخرجــات المؤسســات الكبيــرة
. ومســاهمتها فــي خلــق فــرص عمــل كثيــرة، بــل مــع المؤسســات الكبيــرة أيضــا،إبقــاء روح المنافســة ليــس فقــط فيمــا بينهــا
،ولقــد شــهدت الفتــرة األخيــرة تغيــرا فــي المفاهيــم االقتصاديــة العالميــة فــي ظــل التطــور المتســارع فــي تقنيــات االتصــال
 التــي تجــاوزت الحــدود الجغرافيــة للــدول بمــا فــي ذلــك حركــة رؤوس،وتزايــد تشــابك المصالــح االقتصاديــة بيــن دول العالــم
. وانفتــاح أســواق الســلع والخدمــات،أمــوال الــدول
 والتشــريعات فــي، والهيــاكل االقتصاديــة، والتجــارة الخارجيــة،وانعكســت هــذه التحــوالت علــى أســواق المــال
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مختلــف دول العالــم ،واتجهــت الجزائــر فــي ظــل ذلــك نحــو تبنّــي برنامــج تصحيــح اقتصــادي ،للتوجــه نحــو المزيــد مــن
ســعت الحكومــات المتعاقبــة
الخوصصــة ،والدخــول فــي العديــد مــن اتفاقيــات الشــراكة والتبــادل التجــاري .وعليــه؛ فقــد و ّ
علــى تطويــر بيئــة تشــريعية محليــة مالئمــة لجــذب االســتثمارات وتقليــص العقبــات كافــة ،التــي تحـدُّ مــن تنافســية المؤسســات
المحليــة.
صــت جـ ّل البرامــج والخطــط االقتصاديــة التنمويــة المختلفــة علــى أهميــة إيــاء المؤسســات الصغيرة والمتوســطة
ون ّ
كل االهتمــام والعنايــة والتشــجيع ،وتوفيــر البنــى التحتيــة الالزمــة والمالئمة.

مشكلة الدراسة
ال ريــب فــي أن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة أصبحــت تعـدّ فــي الوقــت الراهــن مــن أبــرز الدعامــات والركائز
المتبعــة لتجميــع الثــروة علــى المســتوى المحلــي والوطنــي علــى حــد ســواء ،وذلــك مــن خــال دفــع ودعــم عجلــة التنميــة.
ولذلــك؛ وإدراكا بالــدور األساســي للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي اقتصاديــات الــدول ،فقــد بــات مــن الضــرورة
االهتمــام بالقــدرة التنافســية لهــذا النــوع مــن المؤسســات وذلــك بغيــة تجــاوز مختلــف العراقيــل وضمــان االســتمرار فــي
بيئــة تنافســية حــادة ،وقــد ســعت الجزائــر إلــى تطويــر هــذا القطــاع وترقيــة قدرتــه التنافســية ،وذلــك مــن خــال تبنــي
ودعــم سياســات واضحــة للنهــوض بقطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وتفعيــل دوره للوصــول إلــى تحقيــق التنميــة
المنشــودة .وال شــك أن واليتــي قالمــة وتبســة تمثــان جــزءا مــن التنميــة الوطنيــة الشــاملة ،التــي تحــاول الجزائــر بلوغهــا
مــن خــال مســاعدة ودعــم هــذه المؤسســات .األمــر الــذي يتطلــب إيجــاد مجموعــة مــن العوامــل واآلليــات التــي تســهم فــي
تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وتمكنهــا مــن تحقيــق التقــدم والتفــوق التنافســي ،ســواء كانــت هــذه
العوامــل حكوميــة أو عوامــل وآليــات مؤسســاتية.
تأسيسا على ما تقدم ،فإن إشكالية هذه الدراسة تتمحور حول التساؤل الرئيس اآلتي:
 مــا هــي آليــات وعوامــل تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة؟ وإلــى أي مــدى بإمكانهــا أن تســاهمفــي تفعيــل دورهــا فــي التنميــة؟
لمعالجــة وتحليــل هــذه اإلشــكالية وبغيــة الوصــول إلــى فهــم كيــف تطــورت المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة
فــي الجزائــر ،وكيــف انتقلــت مــن القطــاع الثانــوي فــي اإلســتراتيجية التنمويــة إلــى أن تصبــح قطاعــا حيويــا ترتكــز عليــه
آفــاق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وأيضــا التعــرف علــى وســائل وأســاليب الدعــم وسياســة ترقيــة القــدرة التنافســية لهــذا
القطــاع ،التــي تعتمدهــا الجهــات الســاهرة علــى هــذه المؤسســات لتحديــد مــدى فعاليتهــا وتأثيرهــا علــى تطــور المؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة فــي ظــل المنافســة التــي تفرضهــا المتغيــرات العالميــة الحاليــة .تــم طــرح األســئلة الفرعيــة التاليــة:
 .1مــا هــي أبــرز العناصــر التــي تســاهم فــي دعــم وتعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،ومــا أهميتهــا
فــي تفعيــل دورهــا التنمــوي؟
 .2مــا مــدى امتــاك المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة لعوامــل تتكامــل فيمــا بينهــا لتســاهم فــي تعزيــز القــدرة
التنافســية؟
 .3مــا هــي التدابيــر التــي اتخذتهــا الحكومــة الجزائريــة للنهــوض بالقــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وتفعيــل
دورهــا التنمــوي؟ ومــا مــدى نجاعتهــا؟
أهداف الدراسة :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
●اإللمام بمختلف عناصر تعزيز وتطوير القدرة التنافسية المتوفرة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية.
●دراســة العالقــة بيــن عناصــر تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والــدور التنمــوي لهــذه
المؤسســات.
●دراســة العالقــة بيــن دور الحكومــة فــي النهــوض (دعــم وترقيــة) بالقــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة
الجزائريــة مــن خــال مــا اتخذتــه مــن تدابيــر ومــدى امتــاك هــذه المؤسســات لعناصــر تعزيــز القــدرة التنافســية.
●تحديــد العوامــل التــي قــد يكــون لهــا أثــر علــى القــدرة التنافســية لقطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة،
وتبيــان التأثيــر المتوقــع لمختلــف هــذه العوامــل واآلليــات علــى القــدرة التنافســية وتعزيزهــا ومســاعدة المؤسســات
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الصغيــرة والمتوســطة علــى النهــوض بأدائهــا والمســاهمة فــي تحقيــق مســتوى أعلــى مــن التنافســية فــي أســواقها
المســتهدفة ،انطالقــا مــن أوضاعهــا فــي الوقــت الراهــن وضمــن الشــروط التــي تفرضهــا البيئــة التنافســية.
●محاولــة الوصــول إلــى نتائــج وتوصيــات تعــزز مــن التــزام مــدراء المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وصنــاع القــرار
فــي الجزائــر بمنهــج علمــي فــي كيفيــة تعزيــز قدراتهــا التنافســية واكتســاب عوامــل تنميــة هــذه القــدرة لتطوير مؤسســاتهم
والحفــاظ علــى نجاحهــا وتفعيــل دورهــا التنمــوي وطنيــا ومحليــا.

فرضيات الدراسة:
الفرضيــة األولــى :تعتبــر كل مــن جــودة المنتجــات ،والدعايــة والترويــج ،التكنولوجيــا المتقدمــة ،وتبنــي االســتراتيجيات
التنافســية المناســبة تطويــر العنصــر البشــري ،وامتــاك نظــام معلومــات فعــال أبــرز عوامــل تعزيــز وتطويــر القــدرة
التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.
الفرضيــة الثانيــة :القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة لهــا دور وأهميــة كبيــرة فــي تفعيــل وتعظيــم الــدور
التنمــوي لهــذه المؤسســات.
الفرضية الثالثة :ال تمتلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية معظم عوامل وعناصر تعزيز القدرة التنافسية.
الفرضيــة الرابعــة :يعتبــر دور الدولــة الجزائريــة فــي تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ذو فعاليــة
ضعيفــة ومحــدودة لتعظيــم تنافســيتها وتفعيــل دورهــا التنمــوي.
الفرضيــة الخامســة :هنــاك أثــر ذو داللــة إحصائيــة لفعاليــة دور الحكومــة الجزائريــة فــي تعزيــز القدرة التنافســية للمؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة علــى مــدى امتــاك المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة لعناصــر وعوامــل تعزيــز القــدرة
التنافسية.

الخلفية النظرية للدراسة:
القــدرة التنافســية :تعــرف القــدرة التنافســية علــى أنهــا " تلــك المهــارة أو التقنيــة أو المــورد المتميــز الــذي يتيــح للمنظمــة
إنتــاج قيــم ومنافــع للعمــاء تزيــد عمــا يقدمــه المنافســون ،ويؤكــد تميزهــا واختالفهــا عــن هــؤالء المنافســين مــن وجهــة نظــر
العمــاء الذيــن يتقبلــون هــذا االختــاف والتميــز حيــث يحقــق لهــم المزيــد مــن المنافــع والقيــم التــي تتفــوق علــى مــا يقدمــه
لهــم المنافســون اآلخــرون (أحمــد الســيد كــردي  ،2010ص .)061
وقــد عرفــت القــدرة التنافســية كذلــك علــى أنهــا تميــز المؤسســة بمركــز فريــد ،تقديــم منتــج أو أكثــر بأســلوب يحقــق
ربحيــة أفضــل (نســرين بــركات  .2)2000ويتضــح مــن هــذا التعريــف أن القــدرة التنافســية تعنــي القــدرة علــى التميــز والتفــرد
فــي أحــد الجوانــب واألنشــطة للمؤسســة بالشــكل الــذي يعظــم أرباحهــا ويحقــق لهــا االســتفادة مــن مواردهــا المتاحــة.
وهــذا مــا أكــد عليــه ( )Mesconحيــث عــرف القــدرة التنافســية بأنهــا " القــدرة علــى اإلنتــاج بطريقــة أو أكثــر ال يســتطيع
المنافســون الوصــول إليهــا " (جوزيــف بروكوبنكــو  .3)38 ،2000أمــا بالنســبة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،فــإن
القــدرة التنافســية تعــرف علــى أنهــا :مــدى قــدرة اســتعداد المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة إلــى تكويــن المزايــا التنافســية
التــي تســتطيع مــن خاللهــا المحافظــة علــى نفســها اتجــاه المنافســين وتعزيــز مكانتهــا الســوقية .وفقــا لمــا تــم عرضــه مــن
تعاريــف للقــدرة التنافســية ،بإمكاننــا أن نخلــص إلــى تعريفهــا علــى النحــو التالــي:
القــدرة التنافســية للمؤسســة هــي :اإلمكانيــة المســتمرة للمؤسســة فــي البقــاء والنمــو فــي ســوق تنافســية وذلــك ليــس بمجــرد
اإلنتــاج بأقــل تكاليــف ،بــل كذلــك مــن خــال ترســيخ مبــدأ الجــودة والتميــز الــذي يســمح بالمنافســة علــى الرغــم مــن ارتفــاع
التكاليــف " ،وتمتــاز القــدرة التنافســية بكونهــا ذات طابــع ديناميكــي متطــور ويرتبــط تحقيقهــا بمــدى توافــر مــوارد بشــرية
وماديــة تســتطيع الســيطرة علــى التكلفــة وتقــود إلــى إبــداع أشــكال التميــز واإلتقــان فــي المنافســة.
مــن خــال تعريــف القــدرة التنافســية يمكــن القــول أن نجــاح المؤسســة فــي إيجــاد نظــام يمكنهــا مــن تعزيــز قدرتهــا
التنافســية وخلــق الميــزة أمــر مهــم جــدا ،بالنظــر إلــى اتســاع دائــرة المنافســة وانتقالهــا مــن البيئــة المحليــة إلــى العالميــة
واتســاع رغبــات العمــاء ،مــن مجــرد الحصــول علــى الســلعة مثــا إلــى ضــرورة وجــود مواصفــات خاصــة وغيرهــا.
وهــو مــا يمثــل عبئـا ً وتكلفــة إضافيــة للمؤسســة ،باإلضافــة إلــى عــدم تجاهــل دور التكنولوجيــا والمعلومــات فــي هــذا التطــور
والتغيــر المســتمر.
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تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل دورها التنموي
أهميــة القــدرة التنافســية :تنبــع أهميــة القــدرة التنافســية مــن كونهــا تعمــل علــى توفيــر البيئــة التنافســية المالئمــة لتحقيــق
كفــاءة تخصيــص المــوارد واســتخدامها وتشــجيع اإلبــداع واالبتــكار؛ بمــا يــؤدي إلــى تحســين المركــز التنافســي للمؤسســة
وتعزيــزه واالرتقــاء بمســتوى اإلنتــاج ورفــع مســتوى األداء وتحســين مســتوى معيشــة المســتهلكين عــن طريــق خفــض
التكاليــف واألســعار وتحســين جــودة المنتجات.هــذا باإلضافــة إلــى أن القــدرة التنافســية تســاعد فــي القضــاء علــى أبــرز عقبــة
تواجــه المؤسســات وهــي عقبــة ضيــق الســوق المحلــي التــي تحــول دون االســتفادة مــن وفــورات الحجــم الكبيــر .وبالتالــي
أصبــح مــا يميــز النشــاطات االقتصاديــة فــي وقتنــا الحاضــر هــو وقوعهــا فــي هاجــس التنافــس .وبــدأ االهتمــام يتجــه نحــو
القــدرة التنافســية كنمــوذج استرشــادي للتنميــة (عبــد الرحمــان بــن عنتــر .4)2004
االهتمام بجودة المنتجات:
المنتجــات :مــا تقدمــه المؤسســة مــن شــيء مــادي ذو خصائــص طبيعيــة أو صناعيــة ذات اســم تجــاري محــدد أعــدت باهتمــام
مــن حيــث الغــاف ومســتوى الجــودة وبأســعار مناســبة بهــدف إشــباع حاجــة أو رغبــة لــدى العمــاء الحالييــن أو المتوقعيــن.
ويعــرف المنتــج علــى أنــه كل مــا يمكــن أن تقدمــه المؤسســة لآلخريــن إلشــباع حاجــة أو رغبــة معينــة فــي وقــت محــدد وفــي
مــكان محــدد (عبــد الرحمــان بــن عنتــر .5)27 ،2004
الجــودة :قــدرة اإلدارة علــى تقديــم ســلعة أو خدمــة تفــي باحتياجــات العمــاء (ماضــي عــادل  ،6)12 ،2007فالجــودة تعنــي
ضــرورة التأكــد مــن أن الوحــدات المنتجــة مطابقــة للمواصفــات المقــررة وحســب مــا يــراه العميــل مناســبا حتــى تشــبع
احتياجاتــه ورغباتــه (الدرادكــة مأمــون ،الشــبيلي طــارق  .7)16 ،2002وقــد تــم اإلحاطــة بجــودة المنتجــات مــن خــال:
 أثر جودة المنتجات على تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ مدى امتالك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية لعنصر جودة المنتوج.التطــور التكنولوجــي :هــو عمليــة التجديــد والتحديــث للتقنيــات واآلليات التي تســتخدمها المؤسســة فــي أداء مهامها ونشــاطاتها
ألجــل تقديــم منتجاتهــا للســوق (هويشــار معــروف  .8)24 ،2006كمــا تعــرف أيضــا علــى أنهــا جميــع المعــدات والتقنيــات
التــي يمكــن اقتنائهــا ألجــل تقديــم األفضــل للعمــاء (الالمــي غســان  .9)15 ،2007وبالتالــي فــإن التطويــر التكنولوجــي يعــد
عمليــات تجديــد لــآالت والمعــدات التــي تســتخدمها المؤسســة ألجــل تقديــم منتجاتهــا إلــى األســواق علــى أال يقتصــر هــذا
التجديــد علــى نشــاطها اإلنتاجــي فقــط.
فالمؤسســة تعتمــد فــي بنــاء قدرتهــا التنافســية علــى اســتيعاب مختلــف التقنيــات الحديثــة وفــي مقدمتهــا تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت ( )TICوكيفيــة التعامــل مــع التجــارة اإللكترونيــة التــي أصبحــت واقعــا ملموســا ال يمكــن االســتغناء
عنهــا ،خاصــة إذا وظفــت فــي خدمــة اقتصاديــات البلــدان .كمــا أصبــح لصناعــة تكنولوجيــا المعلومــات والخدمــات المتقدمــة
للمعلومــات واالتصــاالت تأثيــرا عميقــا علــى إيقــاع االقتصــاد لتحســين الكفــاءة والقــدرة علــى التنافــس والقابليــة لتوليــد
الربحيــة للمؤسســة ،التــي تعتبــر أحــد أهــم المصــادر الســتحداث التكنولوجيــا الجديــدة والتعامــل الكــفء معهــا باعتبارهــا
أســاس التخطيــط اإلســتراتيجي التنافســي وتصميــم المنتجــات وعمليــات اإلنتــاج وتطويــر نظــم األداء ومــا إلــى ذلــك مــن
متطلبــات األداء اإلداري .وعليــه فإنــه ينبغــي تكثيــف التكنولوجيــا ،التــي تتــاءم مع االحتياجــات المحلية واحتياجات المؤسســة
وإجــراء بحــوث مناســبة ونشــر المعلومــات عــن التكنولوجيــا ،وتكويــن المديريــن والعمــال علــى تطبيقهــا وخلــق دورا أكثــر
فعاليــة للجامعــات ومخابــر البحــث فــي اســتحداث ونشــر مختلــف التكنولوجيــا وذلــك بالتعــاون مــع المؤسســات االقتصاديــة.
وبالتالــي فإنــه ومــع التطــورات الحديثــة ،أصبــح نجــاح مؤسســة مــا أو فشــلها يتحــدد بقدرتهــا علــى تبنــي التكنولوجيــا الحديثــة
واســتخدامها وهــو مــا يتطلــب توفــر مقومــات أخــرى مكملــة كالعنصــر البشــري المــدرب والمنــاخ التنظيمي...الــخ .لذلــك
ينبغــي أن تتضافــر نظــم المعلومــات مــع كافــة األنشــطة بالمؤسســة حتــى يتــم تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســة وضمــان
اســتمراريتها (طاهــر موســى عطيــة  .10)30 ،2001وقــد تــم اإللمــام بهــذا العنصــر مــن خــال:
 أثر التطور التكنولوجي على تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ مدى اهتمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بعنصر التطور التكنولوجي.االهتمــام بإنتاجيــة العنصــر البشــري :هــي زيــادة مســتوى أداء العنصــر البشــري فــي العمــل ،كمــا يعنــي عمليــة اهتمــام
المؤسســة المتواصــل والمســتمر بمواردهــا البشــرية المتــاك المهــارات والمعــارف والخبــرات المتميــزة مــن خــال تطبيــق
برامــج التكويــن الالزمــة واســتخدام أســاليب التحفيــز المناســبة بمــا يترتــب عليــه زيــادة إنتاجيتهــم وتحقيــق األهــداف المحــددة.
ولقــد بــات مــن البديهــي أن النهــوض بــرأس المــال البشــري والتنميــة البشــرية عنصــر هــام فــي الرفــع مــن القــدرة التنافســية.
فالعنصــر البشــري يمثــل الثــروة الحقيقيــة للمجتمــع ،لذلــك يجــب أن تتمحــور أي تنميــة حــول خلــق المنــاخ المناســب الــذي
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شريف  ،حمي الدين
يســتطيع أن يحيــا اإلنســان فيــه حيــاة كريمــة .فالمؤسســات اليــوم تواجــه صعوبــات كبيــرة فــي تكويــن وتنميــة القــدرات
التنافســية عــن طريــق الزيــادات الكميــة والنوعيــة فــي المــوارد الماليــة والماديــة .وبالتالــي يصبــح المدخــل األفضــل لتكويــن
وتنميــة القــدرة التنافســية هــو اســتثمار الطاقــة المتاحــة للعنصــر البشــري فــي المؤسســة مــع اإلمكانيــات التكنولوجيــة وأعمــال
البحــث والتطويــر ،ممــا يتطلــب مــن القائميــن علــى إدارة المؤسســات الصناعيــة ضــرورة وضــع برامــج فعالــة لعمليــة
االختيــار وااللتــزام بتطبيقــه ومتابعــة تنفيــذه .وكذلــك وضــع برامــج متنوعــة لتكويــن القيــادات اإلداريــة لتزويدهــم بالمعــارف
والمعلومــات الجديــدة والتــي تســاعدهم فــي تحقيــق األهــداف المنوطــة بهــم ،علــى أن تكــون هــذه البرامــج متماشــية مــع طبيعــة
التحــوالت والمتغيــرات التــي أفرزهــا نظــام األعمــال الجديــد .ولمــا كانــت القــدرة تتكــون مــن المؤهــل أي التعليــم الــذي حصــل
عليــه الفــرد زائــد الخبــرة باإلضافــة إلــى البرامــج التكوينيــة التــي حصــل عليهــا الفــرد مــن قبــل ،كل هــذا يؤثــر علــى مســتوى
أداءه فــي العمــل المنــوط بــه .وليــس معنــى ذلــك أن أداء الفــرد مرتبــط بالقــدرة فقــط وإنمــا أدائــه مرتبــط بالقــدرة والرغبــة
فــي العمــل المســند إليــه .وبالتالــي فــإن اإلدارة الواعيــة تحــرص علــى ضــرورة توافــر عناصــر القــدرة فــي الفــرد المتقــدم
لشــغل وظيفــة معينــة ،وتنبــع القــدرة علــى حــل المشــاكل التــي عرضــت عليــه حيــث أن ذلــك مــن شــأنه تنميــة قدرتــه علــى
دراســة وتحليــل وحــل المشــاكل التــي تواجهــه (ســامح عبــد المطلــب عامــر  .11)86 ،2011وقــد تــم اإلحاطــة بهــذا العنصــر
مــن خــال:
 أثر االهتمام بإنتاجية العنصر البشري على تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ -مدى اهتمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بتطوير إنتاجية العنصر البشري.

البحــث والتطويــر :البحــث يعنــي مجمــوع الجهــود التــي تبذلهــا المؤسســة نظريــا وتجريبيــا والتــي تهــدف إلــى امتــاك معرفــة
جديــدة تتعلــق بظواهــر أو أحــداث مــن أجــل إيجــاد حلــول جديــدة تتيــح التوصــل لطــرق وأســاليب جديــدة أو منتجــات جديــدة
أو كالهمــا .)WheelenT.L, Hunger J,D 2004, 83)12
والتطويــر هــو عمليــة تهــدف إلــى تحســين طــرق وأســاليب أداء العمــل أو تحســين مواصفــات المنتــج بمــا يالئــم توقعــات
العمــاء وتحقيــق أهــداف المؤسســة .وتــم التطــرق لهــذا العنصــر مــن خــال:
 أثر البحث والتطوير على تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ مدى اعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية على عنصري البحث والتطوير.االســتراتيجيات التنافســية :تعــرف اســتراتيجيات التنافــس علــى أنهــا مجموعــة متكاملــة مــن التصرفــات تــؤدي إلــى تحقيــق
ميــزة تنافســية متواصلــة .فهــي تعنــي تخطيــط وتطبيــق السياســات واتخــاذ القــرارات ضمــن حــدود اإلمكانيــات والمــوارد
المتوفــرة لــدى المؤسســة ،بمــا يمكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا بدقــة ومواجهــة منافســيها بقــوة فــي الســوق والتغلــب عليهــم.
ولكــي تضمــن أي مؤسســة اســتمراريتها أو احتــال مكانــة تصبــح بموجبهــا قــادرة علــى المنافســة علــى المــدى البعيــد،
فإنــه مــن الضــروري لهــا أن تتبنــى إســتراتيجية تنافســية مناســبة لضمــان تحقيــق أهدافهــا .وقــد اقتــرح ()Michel Porter
اســتراتيجيات تنافســية شــاملة للتفــوق فــي األداء علــى المنافســين فــي صناعــة معينــة وهــي :إســتراتيجية التكلفــة المنخفضــة،
إســتراتيجية التمايــز ،إســتراتيجية التركيــز .)Porter M.E 1998, 25)13
 إســتراتيجية التكلفــة المنخفضــة :یمكــن للمؤسســة أن تحقــق میــزة تنافســیة إذا اســتطاعت تخفیــض تكلفتهــا ،بحیــث یمكنهــاالبیــع بأقــل األســعار فــي الســوق بأكملــه ،وتكــون فــي موقــف قیــادي ،والــذي یمكنهــا مــن تحقیــق أكبــر قــدر مــن المبیعــات
واألربــاح (حســن محمــد أحمــد محمــد المختــار  .14)197 ،20009للحيــازة علــى ميــزة التكلفــة األقــل يتــم االســتناد إلــى مراقبة
عوامــل تطــور التكاليــف ،حيــث أن التحكــم الجيــد فــي هــذه العوامــل مقارنــة بالمنافــس يكســب المؤسســة ميــزة التكلفــة األقــل.
 إســتراتيجية التمايــز :التمايــز هــو القــدرة التــي تملكهــا المؤسســة مــن أجــل بنــاء أو تقدیــم عــرض یختلــف عــن عــرضالمنافســین ،مــع الفهــم جیــدا أن التمایــز ال یوجــد إال إذا قبلــه الســوق حقیقــة (حســين بلعجــوز .15)9 ،2007
وتتحقق هذه اإلستراتیجیة من خالل مجموعة من المداخل تتمثل في (حسن محمد أحمد محمد المختار 198- ،2009
:16)199
●خلق مزايا فریدة في أداء المنتج عن المنتجات المنافسة؛
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تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل دورها التنموي
●تخفیض درجة المخاطر والتكلفة التي یتحملها المستهلك عند شراء السلعة؛
●جعل عملیة الصیانة أسهل وأقل تكرارا؛
●مرونة المنتج لتلبیة حاجات المستهلك.
 إســتراتيجية التركيــز :تهــدف المؤسســة مــن خــال هــذه اإلســتراتیجیة إلــى التركیــز علــى نشــاط محــدد ،أو أنشــطة محــددة،لتقدیــم مزیــج محــدود أو ضیــق مــن المنتجــات لقطــاع ســوقي معیــن ،أو فئــة متمیــزة مــن المســتهلكین (أحمــد ســيد مصطفــى
 .17)625 ،1999تعتمــد هــذه اإلســتراتیجیة علــى افتــراض أساســي وهــو إمكانیــة قیــام المؤسســة بخدمــة ســوق مســتهدف
وضیــق بشــكل أكثــر فاعلیــة وكفــاءة مقارنــة بخدمــة الســوق ككل (نبيــل محمــد مرســي .18)258 ،2006
وتأخذ هذه اإلستراتیجیة ثالثة أشكال هي (يحضية سماللي : 19)28-29 ،2003
 تنمیــة الســوق :تتــم تنمیــة وتوســیع ســوق منتجــات المؤسســة مــن خــال الحصــول علــى أكبــر حصــة فــي الســوق الحالــي،أو الدخــول إلــى أســواق جدیــدة علــى المســتوى العالمــي.
 تنمیــة المنتــج :تهتــم إســتراتیجیة التركیــز بإجــراء تعدیــات ،تحســینات وتغییــرات علــى منتجــات المؤسســة بمــا یضیــفمزایــا جدیــدة للمنتــج ،أو بمــا یوثّــق صلــة المســتهلك بالمنتجــات المتاحــة فــي الســوق الحالــي ،مــن خــال تلبیــة حاجاتــه
ورغباتــه رغــم تنوعهــا وتجددهــا.
 التكامــل األفقــي :یعنــي أن المؤسســة تعمــل علــى امتــاك أو ش ا رء بعــض الوحــدات الجدیــدة ،أو المؤسســات المنافســة،أو علــى األقــل الســیطرة علیهــا لتلبیــة رغبــات المســتهلكین المتزايــدة ،أو اســتغالل فــرص اســتثمار جدیــدة بهــدف الحــد مــن
المنافســة التــي تمثلهــا ،أو التحكــم فــي حجمهــا وبالتالــي تحقــق المؤسســة مــن خــال التكامــل كفــاءة ،ســیطرة ورقابــة أكبــر
علــى الســوق.
ويرجــع تســمية هــذه االســتراتيجيات بأنهــا شــاملة إلــى أنــه يمكــن تطبيقهــا بواســطة أي منظمــة أعمــال بالرغــم مــن االختــاف
مــن حيــث نــوع النشــاط أو الحجــم .إذ بإمــكان المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة أن تختــار بيــن هــذه االســتراتيجيات وتطبــق
اإلســتراتيجية التــي توافــق قدراتهــا.
باإلضافــة إلــى اســتراتیجیات بورتــر ( )Porterالتنافســیة هنــاك إســتراتیجیة التحالــف التــي تســاهم فــي خلــق میــزة
تنافســیة ،حیــث یقصــد بالتحالفــات اإلســتراتیجیة إمكانیــة الطلــب مــن إحــدى األطــراف (مؤسســات ،مجمعــات ،أشــخاص...،
الــخ) االشــتراك والتعــاون فــي تحقیــق أهــداف معینــة  ،)Dahmani, A.M 1996, 20)20وخــال فتــرة زمنیــة محــددة.
ویحــول التحالــف اإلســتراتیجي المنافســین المحتملیــن إلــى حلفــاء وإلــى مقدمــي ســلع مكملــة بعضهــا لبعــض ،تتیــح تطویــر
أعمــال جدیــدة ،حیــث یتــم تحدیــد المنافســین المحتملیــن بفعالیــة مــن كونهــم مصــادر تهدیــد ،وذلــك مــن خــال إدخالهــم فــي
التحالــف ،كذلــك یتــم التــودد إلــى المؤسســات ذات الســلع المكمــل بعضهــا لبعــض ،ممــا یخلــق شــبكة لمصلحــة التحالــف
(عبــد الحكيــم عبــد هللا النســور  ،21)119 ،2009إال أنــه یعــاب علــى هــذه اإلســتراتیجیة فــي كونهــا تمنــح المنافســین فرصــة
منخفضــة الكتســاب تقنیــات جدیــدة والوصــول إلــى األســواق (شــارلز ،جاريــت جونــز .22)446 ،2002
تطويــر نظــام المعلومــات :يعــد نظــام المعلومــات ذلــك النظــام المســتخدم فــي إدارة المعلومــات والمســاعدة علــى اتخــاذ
القــرارات اإلســتراتيجية بحيــث يدعــم مهمــة صياغــة إســتراتيجية المؤسســة أو يســاعد علــى تغيرهــا (منيــر نــوري ،2012
.23 )34
إذن نظــام المعلومــات هــو نظــام محســوب يخــدم مختلــف المســتويات اإلداريــة والوظيفيــة فــي المؤسســة الــذي يحــدث
تغيــرات جوهريــة فــي أهدافهــا ،وعملياتهــا ،ومنتجاتهــا ،وخدماتهــا وعالقاتهــا الخارجيــة ومنهــا عالقتهــا بالزبائــن والموردين
والمنافســين .فهــو يمتلــك تأثيــرات تســاهم فــي تغييــر توجهــات أعمــال المؤسســة ،وبمــا يمكنهــا مــن الحصــول علــى موقــع
مميــز فــي بيئــة المنافســة اإلســتراتيجية .وتكــون لنظــام المعلومــات االســتراتيجي تأثيــرات قويــة فــي المنظمــة وفــي قدراتهــا
علــى تحقيــق ميــزات إســتراتيجية وتنافســية (محمــد الطائــي . 24)18 ،2009
وبالتالــي فــإن اســتخدام نظــام المعلومــات االســتراتيجي يعــد بمثابــة أحــد المداخــل الحديثــة لخلــق ودعــم القــدرة
التنافســية للمؤسســة ومواجهــة إســتراتيجية المنافســين ،حيــث أن نظــام المعلومــات يصمــم ليلعــب دورا رئيســيا فــي تحقيــق
الميــزة التنافســية مــن خــال مســاهمته فــي زيــادة القيمــة ،التــي يتســلمها العمــاء مــن خــال تزويدهــم بالمعلومــات عــن الســلع
والخدمــات .إن اســتخدام أســلوب اإلنتــاج حســب متطلبــات الزبائــن ،وتقليــل وقــت االنتظــار وتحقيــق الســهولة فــي الحصــول
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شريف  ،حمي الدين
علــى المنتجــات مــن خــال إلغــاء الوســطاء أو تقليــل زمــن انجــاز المعامــات ،أو اســتخدام تطبيقــات التجــارة االلكترونيــة
هــي أفضــل مثــال علــى ذلــك.

الدراسات السابقة:
تــم إجــراء مجموعــة مــن الدراســات واألبحــاث العلميــة واألكاديميــة ،ســواء فــي موضــوع الــدور الــذي تلعبــه
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وسياســات وأســاليب تطويرهــا ،وتدعيمهــا ،أو
موضــوع القــدرة التنافســية لمختلــف المؤسســات كضــرورة لتفعيــل دورهــا االقتصــادي واالجتماعــي .وفيمــا يلــي عــرض
ألبــرز الدراســات التــي بحثــت فــي موضــوع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،والقــدرة التنافســية والتــي اســتطاع الباحــث
الوصــول إليهــا:
 دراســة مصطفــى بوعقــل ( )2019موســومة بــــ " تحليــل القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســط الجزائريــةفــي ظــل العولمــة ":
اســتهدفت هــذه الدراســة تحليــل تأثيــر تحديــات العولمــة علــى القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة،
مســتخدمة فــي ســبيل ذلــك تصميــم اســتبانة شــمل  98مؤسســة تنشــط علــى مســتوى ســتة واليــات ،وقــد تــم معالجــة البيانــات
المحصلــة بواســطة برنامــج .SPSS v 24
وخلصــت الدراســة إلــى أن االندمــاج فــي النشــاط االقتصــادي العالمــي أصبــح خيــارا حتميــا أمــام المؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة .كمــا أن اســتقرارها واســتدامتها يســتدعي صياغــة اســتراتيجيات تنافســية فعالــة ،والعمــل
علــى تطويــر إمكاناتهــا واســتخدامها بشــكل أكثــر كفــاءة ،إضافــة إلــى تعزيــز هيكلهــا بخاليــا لرصــد التطــورات البيئيــة
وتوســيع رؤيتهــا بهــدف تنميــة مهاراتهــا فــي التأقلــم مــع التحديــات المعاصــرة وتكييــف نســقها مــع البيئــة التنافســية (مصطفــى
بوعقــل .25)2019

 دراســة فــارس طــارق ( )2018تحــت عنــوان "دور ومكانــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وســبل ترقيــة قدرتهــاالتنافســية ":
هدفــت هــذه الدراســة إلــى تحليــل واقــع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي الجزائــر وتحديــد ســبل ترقيــة قدرتهــا
التنافســية باعتبــار هــذا القطــاع محــورا أساســيا ومحــركا اقتصاديــا فعّــاال فــي االقتصــاد الوطنــي ،وال ســيما فــي ظــل وجــود
التحديــات والتطــورات التــي يشــهدها االقتصــاد الوطنــي.
وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة تعانــي العديــد مــن المعيقات والمشــاكل
التــي تجعلهــا غيــر قــادرة علــى المنافســة ،بالرغــم مــن البرامــج والسياســات التــي تبنتهــا الحكومــة للرفــع مــن تنافســية هــذا
القطــاع اســتنادا إلــى بعــض تجــارب الــدول الرائــدة .تنتهــي الدراســة إلــى أنــه وإن كان توافــر منــاخ مشــجع لألعمــال وآليــات
خاصــة لمســاندة لهــذه المؤسســات يعــدان مــن الشــروط الضروريــة لترقيــة تنافســية هــذه المؤسســات إال أنهــا غيــر كافيــة.
ومــن ثــم أوصــت الدراســة بضــرورة تحقيــق التكامــل الوثيــق بيــن هــذه السياســات والسياســات الصناعيــة ،التكنولوجيــة،
التعليميــة ،والماليــة لضمــان نجاحهــا .كمــا تؤكــد الدراســة فــي األخيــر علــى أن تجســيد هــذه السياســات يجــب أن يســتند علــى
التنســيق والتعــاون المشــترك بيــن كافــة الفاعليــن االقتصادييــن علــى نحــو يدعــم ترقيــة القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة ،ويجعلهــا طرفــا فاعــا فــي التنميــة الشــاملة (فــارس طــارق .26)2018
 دراســة علــي غزيبــاون ( )2015معنونــة بــــ " أســاليب تنميــة القــدرات التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــيظــل التحديــات االقتصاديــة العالميــة "دراســة حالــة الجزائــر "
هدفــت هــذه الدراســة إلــى تحليــل العوامــل المســاهمة فــي تنافســية المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وفــي تعزيــز
مركزهــا فــي الســوق محليــا ودوليــا فــي ظــل العولمــة ،حيــث ركــزت علــى البحــث فــي الفــرص والتحديــات ،التــي تفرضهــا
العولمــة علــى أداء هــذا النــوع مــن المؤسســات وذلــك بغــرض رســم البرامــج والسياســات الواجــب اتباعهــا مــن أجــل تحســين
القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي بيئــة تنافســية تتميــز بالديناميكيــة والتنافــس الشــديد والتغيــر الســريع،
مســتخدمة فــي ذلــك حزمــة مــن البرامــج اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة ()SPSS 20
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تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل دورها التنموي
وخلصــت الدراســة إلــى أن هنــاك اختــاف فــي االســتراتيجيات المنتهجــة من قبــل المؤسســات الصغيرة والمتوســطة
لتحقيــق الميــزة التنافســية لســلوكها االســتراتيجي ونمــط تفاعلهــا مــع المتغيــرات البيئيــة .فمــن منطــق التنــازع تتبع المؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة اســتراتيجية الهيمنــة بالتكاليــف ،التميــز ،التركيز (علي غزيبــاون .27)2015
 دراسة خياري زهية ( )2010المعنونة بــ "تحسين اإلنتاجية كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية "هدفــت هــذه الدراســة إلــى توضيــح أهميــة ومكانــة تحســين اإلنتاجيــة بالنســبة للمؤسســة ،حيــث تــرى أنهــا مــن أهــم
وأبــرز العوامــل التــي يجــب أن تهتــم بهــا المؤسســات للوصــول إلــى مســتويات عليــا مــن التنافســية ،إذ أن تطويــر ميــزة
تنافســية لســلعة مــا هــو عنصــر جوهــري إلســتراتيجية المؤسســة وليــس جــزءا منفصــا عنهــا .ويتــم التوصــل إليهــا مــن
خــال جعــل كل تحــرك فــي اإلســتراتيجية يــؤدي إلــى خلــق ميــزة تنافســية مــن خــال دمجهــا فــي إســتراتيجية شــاملة للحــرب
التســويقية فــي مواقــع ديناميكيــة للصناعــة.
وقــد توصلــت هــذه الدراســة إلــى وجــود عالقــة تكامليــة بيــن مفهومــي اإلنتاجيــة والتنافســية ،وأن اإلنتاجيــة تعتبــر
مدخــا أساســيا لتحقيــق القــدرة التنافســية .فالميــزة التنافســية لدولــة مــا تقتضــي تحســين اإلنتاجيــة ،وبالتالــي اســتمرارية
ونجــاح المؤسســة االقتصاديــة وبخاصــة الصناعيــة .األمــر الــذي يســتدعي اتخــاذ القــرارات والخطــوات الالزمــة للمحافظــة
علــى ميزتهــا واعتمــاد اســتراتيجيات تنافســية وانتهــاج سياســات لدعــم وتحســين القــدرات اإلنتاجيــة والتنافســية بمــا يتماشــى
والتطــورات الحديثــة (خيــاري زهيــة .28)2010
 دراســة فرحــات غــول ( )2006بعنــوان "مـــؤشرات تنافسيـــة المؤسســات االقتصاديـــة فــي ظــل العولمــة االقتصاديــة (حالــةالمؤسســات الجزائريــة) "
اســتهدفت هــذه الدراســة البحــث فــي مؤشــرات التنافســية بالنســبة للمؤسســات االقتصاديــة وبخاصــة الجزائريــة منهــا
فــي ظــل العولمــة االقتصاديــة .فقــد اعتبــرت الدراســة التنافســية علــى أنهــا :محصلــة لمجموعــة مــن القــوى (داخليــة وخارجيــة
عــن المؤسســة) ،تتكامــل فيـــما بينهــا مــن أجــل إظهــار قــدرة المؤسســة علــى مواجهــة المنافســين ،بــل والتفــوق عليهــم
وهــذا مــن أجــل الوصــول إلــى األهــداف المنشــودة مــن ربحيــة واســتقرار ونمــو وكــذا االســتمرارية فــي تحســين المركــز
التنافســي .وقــد تبيــن مــن خــال هــذه الدراســة أن مــن أبــرز مقومــات تنافســية المؤسســات فــي عصــر العولمــة التالــي:
المواصفــات العالميــة للجــودة ،اســتكمال نظــم الجــودة الشــاملة المبنيــة علــى حاجيــات ورغبــات الزبائــن ،تخفيــض التكاليــف،
تحســين اإلنتاجيــة ،تحســين اإلبــداع والبحــث والتطويــر علــى مســتوى المؤسســات ،إضافــة إلــى تبنــي اإلســتراتيجية التنافســية
المتعــارف عليهــا وتطويرهــا.
وخلصــت الدراســة إلــى أن تنميــة تنافســية المؤسســة يتــم مــن خــال اكتســاب مزايــا تنافســية متنوعــة ،تعطــي
للمؤسســـة ولمنتجاتـــها خصائــص ومواصفــات تجعلــه متفوقــا ومتميــزا عــن منتجــات المنافســين ،ســواء كانــت ميــزة تنافســية
خارجيــة للمنتــوج (تدنيــة تكلفــة اســتعماله ،رفــع كفــاءة اســتعماله…الخ) أو ميــزة تنافســية داخليــة ( التحكــم فــي تكاليــف
الصنــع ،اإلدارة أو تســيير المنتوج…)(.فرحــات غــول .29)2006
 دراســة مركــز الصــادرات العربيــة ( )2005بعنــوان "تدعيــم القــدرة التنافســية للصــادرات العربيــة إلــى األســواقالعالميــة ":
هدفــت هــذه الدراســة إلــى البحــث فــي ســبل تدعيــم القــدرة التنافســية للصــادرات فــي الــدول العربيــة إلــى األســواق
الدوليــة ،حيــث ركــزت علــى تحديــد ماهيــة القــدرة التنافســية معرفــة أيها على أنهــا :مختلــف اإلمكانيــات والجهود ،التــي تبذلها
الشــركات لتقليــل تكاليفهــا وزيــادة نســبة الحصــة الســوقية لمنتجاتهــا ،ممــا ينعكــس إيجابــا علــى ارتفــاع معــدالت ربحيتهــا.
وقــد اعتمــد المركــز فــي قيــاس القــدرة التنافســية علــى عــدة مؤشــرات وهــي :مســتوى التكاليــف ،معــدالت اإلنتاجيــة .هــذا
وقــد بينــت الدراســة التــي اســتخدم فيهــا االســتبانة كأداة لجمــع البيانــات .مجموعــة العوامــل ذات األثــر علــى القــدرة التنافســية
والمتمثلــة في:
أ .قدرة المنشآت على إجراء دراسات لألسواق الخارجية المستهدفة يُكسبها تعزيزا لقدراتها التنافسية؛
ب .تعزيز المنشآت الصناعية لقدراتها التنافسية يأتي من خالل االهتمام الجاد بدراسة وتحليل األسواق الخارجية؛
ت .يعــد بحــث المنشــآت الصناعيــة عــن فــرص تصديريــة متميــزة فــي أســواق تتناســب مــع إمكانياتهــا ومواردهــا وقدراتهــا،
مــن أهــم عوامــل تحقيــق قــدرة تنافســية مميــزة لهــذه المنشــآت؛
ث .يعــد اهتمــام المنشــآت الصناعيــة بتطويــر وتنميــة قــدرات العامليــن لديهــا وتدريبهــم فــي مجــال التصديــر ،وإعــداد
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شريف  ،حمي الدين
الدراســات الالزمــة لدخــول األســواق الخارجيــة أحــد العوامــل الهامــة التــي تكتســبها المنشــآت لتعزيــز قدراتهــا التنافســية
(مركــز الصــادرات العربيــة .30)2005
 دراسة عبد الرحمان بن عنتر ( )2004بعنوان " تحسين اإلنتاجية وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية "اســتهدفت هــذه الدراســة تحســين اإلنتاجيــة فــي المؤسســة الصناعيــة الجزائريــة وذلــك مــن خــال البحــث فــي
الكيفيــة ،التــي يتــم يواســطتها تدعيــم القــدرة التنافســية للمنتجــات الصناعيــة .ومنــه بينــت الدراســة قيمــة المنافســة وضــرورة
وجودهــا علــى أنهــا المحــرك الحقيقــي لإلبــداع والتطويــر والعمــل علــى االســتخدام األمثــل لــكل المــوارد المتاحــة وتحديــد
نقــــاط القــــوة والضعــف عنــد المنافسيــــن مــن أجــل صياغــة إســتراتيجية متكاملــة ترشــد العمــل اإلنتاجــي والتســويقي كلــه.
معتبــرة أن اإلنتاجيــة مــن أهــم العوامــل التــي يجــب أن تهتــم بهــا الشــركات للوصــول إلــى مســتويات عليــا مــن التنافســية
الدوليــة ،وأن تطويــر ميــزة تنافســية للســلعة هــو عنصــر جوهــري إلســتراتيجية المؤسســة وليــس جــزءا منفصــا عنهــا
ويتــم التوصــل إليهــا مــن خــال جعــل كل تحــرك فــي اإلســتراتيجية يــؤدي إلــى خلــق ميــزة تنافســية عبــر جعلهــا جــزءا مــن
إســتراتيجية شــاملة للحــرب التســويقية فــي مواقــع ديناميكيــة للصناعــة.
وخلصــت الدراســة إلــى أن البحــث عــن الميــزة التنافسيــــة ،يتطلــب مــن المؤسســات الصناعيــة فهــم ودراســة
وتحليــل جميــع األنشــطة ومراحــل نظــام العمــل فــي أي صناعــة ( ابتــداء مــن تصميــم المنتــوج ،تصنيــع أجزائــه ،مراحــل
التجميــع المختلفــة ،التســويق ،البيــع ،التوزيــع وخدمــة العمــاء ،اســتخدام العمــاء للمنتــج ) ومــا هــي القيمــة النســبية المضافــة
مــن كل مرحلــة لمــن سيشــتري المنتــوج (عبــد الرحمــان بــن عنتــر .31)2004
 دراســة ( )2006 ,Moresتحــت عنــوان "القــدرة التنافســية لعــدد مــن للمنشــآت الصناعيــة فــي عــدد مــن الــدولالصناعيــة"
اســتهدفت هــذه الدراســة مــن خــال مــا شــملته مــن مؤسســات قــدرت بـــ  75مؤسســة فــي كل مــن الواليــات المتحــدة
األمريكيــة بريطانيــا ،كنــدا وألمانيــا البحــث فــي مجموعــة العوامــل ،التــي تمتلكهــا هــذه المؤسســات لتعزيــز قدرتهــا التنافســية.
معتمــدة فــي ذلــك علــى اعــداد اســتبانة كأداة لجمــع البيانــات.
وكانــت المحصلــة تكمــن فــي أن الدراســة خلصــت إلــى أن المؤسســات الصناعيــة ،التــي شــملتها الدراســة لديهــا
اهتمــام بالــغ بأنشــطة البحــث والتطويــر باإلضافــة إلــى التطويــر التكنولوجــي باعتبــاره يســاهم وبشــكل كبيــر فــي خفــض
تكاليــف اإلنتــاج  ،ممــا يســاهم فــي اكســاب هــذه المؤسســات قــدرة تنافســية (.)Mores, Steven, 2006 32
 دراســة ()2002 ,Daved, Lبعنــوان "عوامــل تعزيــز القــدرة التنافســية للمشــاريع الصناعيــة فــي الواليــات المتحــدةاألمريكيــة "
هدفــت الدراســة التــي شــملت  650مشــروعا مــن المشــاريع الصناعيــة األمريكيــة إلــى تحديــد عوامــل تعزيــز
القــدرة التنافســية لهــذه المشــروعات .حيــث أظهــرت الدراســة أن بنــاء وتطويــر اإلمكانيــات بشــكل جيــد وتدريجــي ،يمكــن
المنشــآت مــن تحقيــق أهدافهــا فــي النمــو والتوســع وتعزيــز قدرتهــا التنافســية والتغلــب علــى اآلخريــن ،وقــد اســتخدمت مــن
أجــل ذلــك قــدرة المنشــأة علــى إدارة تكاليفهــا بفعاليــة وزيــادة حصــة منتجاتهــا فــي أســواقها الحاليــة والمســتهدفة كمقاييــس
لتحديــد القــدرة التنافســية للمنشــآت.
وخلصــت الدراســة مــن خــال مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج وباالعتمــاد علــى اســتعمال االســتبانة كوســيلة أو أداة لجمــع
البيانــات ،إلــى أن االهتمــام بجــودة وســعر المنتجــات لــه أثــر كبيــر فــي تعزيــز تنافســية المنتجــات األمريكيــة مقابــل المنتجــات
األخــرى المنافســة لهــا فــي الســوق األمريكيــة (.)Lincoln, David, 200233
 دراسة ( )1996 ,Labichبعنوان "تعزيز القدرة التنافسية لمنشآت القطاع الخاص "هدفــت هــذه الدراســة ايضــا الــى البحــث عــن ســبل تعزيــز القــدرة التنافســية فــي المؤسســة التــي تنشــط فــي القطــاع
الخــاص ،حيــث كشــفت عــن أن االهتمــام بتحفيــز المــوارد البشــرية مــن شــأنه وال ريــب فــي ذلــك أن يكســب منشــآت هــذا
القطــاع قــدرة تنافســية وكذلــك تميــز عــن مثيالتهــا مــن المنشــآت الصناعيــة األخــرى ،فضــا عــن القوة فــي مواجهــة ومجابهة
مختلــف المنافســين لهــا فــي هــذا المجــال .وقــد اســتخدمت فــي ســبيل ذلــك االســتبانة كأداة لجمــع وتحصيــل المعلومــات ،زيــادة
علــى اســتعمال بعــض المعاييــر لقيــاس القــدرة التنافســية نخــص بالذكــر منهــا فــي هــذا الصــدد :معــدالت اإلنتاجيــة والقــدرة
علــى خفــض التكاليــف (.)Labich, K, 199634
 دراســة ( )1995 ,Cadden & Laridالمعنونــة بـــ "عوامــل تعزيــز القــدرة التنافســية لمنشــآت القطــاع الخــاص الصناعيةفــي كنــدا "
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تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل دورها التنموي
اســتهدفت هــذه الدراســة علــى غــرار الدراســات الســالفة البحــث عــن عوامــل تعزيــز وترقيــة القــدرة التنافســية
لعــدد مــن المنشــآت الناشــطة فــي القطــاع الخــاص ،حيــث كشــفت ومــن خــال العمــل والبحــث ،الــذي أجرتــه علــى عــدد
مــن المنشــآت الصناعيــة فــي كنــدا وباســتخدام االســتبانة فــي تحصيــل وجمــع البيانــات إلــى أن اهتمــام اإلدارة العليــا فــي
المنشــآت الصناعيــة بمواردهــا البشــرية والعمــل علــى تدريبهــا وتكوينهــا بغيــة إكســابها المعــارف والمهــارات الفريــدة وذلــك
عبــر االســتعانة بأنشــطة وبرامــج التدريــب ،تعــد بمثابــة عوامــل هامــة مــن شــأنها تعزيــز القــدرة التنافســية لهــذه المنشــآت
().Cadden, M, & Larid,B, 35 1995
 دراسة ( )1994 Firemanبعنوان "عوامل القدرة التنافسية لمنشآت القطاع الخاص "أجريــت هــذه الدراســة علــى  35منشــأة فــي القطــاع الخــاص ،وكان الهــدف منهــا هــو البحــث فــي العوامــل الكامنــة
وراء تعزيــز القــدرة التنافســية فــي منشــآت أو مؤسســات القطــاع الخــاص .وقــد ركــزت الدراســة علــى ماهيــة القــدرة
التنافســية ،حيــث عرفتهــا علــى أنهــا :التميــز فــي األداء الــذي يكســبها القــوة الالزمــة لمواجهــة منافســيها فــي الصناعــة .علمــا
وأنهــا اعتمــدت فــي ذلــك علــى اســتخدام االســتبانة فــي تحصيــل وتجميــع البيانــات .ومــن المعلــوم أن أهــم المعاييــر التــي
اســتخدمتها الدراســة لقيــاس القــدرة التنافســية تتمثــل فــي :معــدالت اإلنتاجيــة والتكاليــف .وكشــفت الدراســة فــي حوصلتهــا
الختاميــة ،أن اهتمــام المنشــآت بكافــة األمــور المتعلقــة بمواردهــا البشــرية وإكســابها المهــارات والخبــرات الالزمــة واالهتمــام
بهــا بالتدريــب والحوافــز ،تعــد بمثابــة عوامــل هامــة مــن شــأنها أن تســاهم مســاهمة جــادة وفعالــة فــي تعزيــز القــدرة التنافســية
للمنشــأة (.) Fireman, J,1994 36
 دراسة ( )1980 Abellبعنوان "القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية "هدفــت هــذه الدراســة التــي شــملت  630مشــروعا مــن المشــروعات الصناعيــة فــي كنــدا واليابــان والواليــات
المتحــدة األمريكيــة وعــدد مــن الــدول األوروبيــة األخــرى إلــى تحديــد عوامــل تعزيــز القــدرة التنافســية لهــذه المشــروعات.
وقــد عرفــت الدراســة القــدرة التنافســية بأنهــا تطويــر اإلمكانيــات بشــكل يمكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا فــي النمــو والتطــور
والتغلــب علــى المنافســين فــي الصناعــة .وجديــر بالمالحظــة أن قيــاس القــدرة التنافســية فــي هــذه الدراســة تــم مــن خــال
تحديــد القــدرة علــى خفــض التكاليــف وزيــادة الحصــة الســوقية .وذلــك باســخدام االســتبانة كأداة لجمــع البيانــات ،وقــد بينــت
نتائــج الدراســة أن جــودة وســعر المنتجــات لهمــا أثــر كبيــر فــي تعزيــز تنافســية المنشــآت ،ومــن ثــم أظهــرت الدراســة
ضــرورة تركيــز جهــود اإلدارة العليــا علــى جــودة المنتجــات (.)Abell, D, 1980 37

منهجية الدراسة:
لقــد اعتمــد الباحثــان فــي هــذه الدراســة ،علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي ،مــن خــال جمــع معلومــات مفصلــة عــن
موضــوع الدراســة ،حيــث تــم اســتعراض مجموعــة مهمــة مــن الدراســات الســابقة ذات العالقــة بالموضــوع محــل البحــث،
باإلضافــة إلــى اإلطــاع علــى الخلفيــة النظريــة للموضــوع .كمــا تــم االعتمــاد علــى أســلوب الدراســة الميدانيــة ،مــن خــال
إجــراء العديــد مــن الزيــارات الميدانيــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة .وفــي هــذا الصــدد اُعتمــد مصــدران
أساســيان لجمــع البيانــات الالزمــة للدراســة ،همــا:
أوال :المصادر الثانوية :من خالل اعتماد الكتب واألبحاث والدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع الدراسة.
ثانيــا :المصــادر األوليــة :وتتمثــل فــي البيانــات التــي تــم جمعهــا بواســطة اســتبانة ،أعــدت ووزعــت علــى مختلــف المديريــن،
كمــا تــم اللجــوء إلــى مقابلــة بعــض الموظفيــن ،لشــرح وتوضيــح االســتبانة شــفويا ومناقشــة محتواهــا.
مجتمــع الدراســة :لقــد تــم توزيــع قائمــة اســتبانة تحــوي "خمســة وعشــرون ســؤاال " علــى عينــة مــن المؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة الناشــطة بواليتــي قالمــة وتبســة ،وذلــك بحكــم اعتقادنــا بــأن مــا ينطبــق علــى عينــة الدراســة ينطبــق علــى
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة العاملــة فــي هاتيــن الواليتيــن ،وهــو مماثــل تقريبــا لمــا ينطبــق علــى بقيــة المؤسســات
العاملــة فــي الجزائــر ،كــون المشــكالت وظــروف العمــل التــي تعيــش فيهــا شــبه متماثلــة .فقــد تــم توزيــع هــذه االســتبانة علــى
جميــع أفــراد العينــة والتــي بلــغ حجمهــا  160مســتجوبا ،كمــا تــم اســترداد جميــع االســتمارات أي نســبة  .100%وقــد تــم
توزيــع االســتبانة علــى هــذه المؤسســات كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:
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جدول ( :)1عدد االستبانات العائدة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة بوالية قالمة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة بوالية تبسة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة بوالية قالمة
عدد
االستبانات

الرقم

01

شركة فنجال للمشروبات الغازية

5

01

02

ملبنة بني فوغال

8

02

03

شركة التضامن اإلخوة بوكبو

4

03

04

مطحنة مجموعة عبيدي

8

04

05

مطاحن الصافية

9

05

06

مؤسسة دراجي عبد العالي لصناعة المكنسات

2

06

07

مؤسسة الريان لتوضيب وتغليف المواد الغذائية

2

07

08

شركة البسباسة للمياه

4

08

09

وكالة الماسة تور

2

09

10

شركة الجنوب لحفظ المواد الغذائية

12

10

11

ملبنة كافاك

9

11

12

شركة لوزا منال لعصر الزيتون

4

12

13

شركة نفيدسة للدهون
شركة أبواب  24لصناعة الخشب

8

الرقم

14

اسم المؤسسة

المجموع

اسم المؤسسة

مؤسسة
جنيال
للمشروبات
الغازية
مطاحن
الوردة
البيضاء
ملبنة ميلك
شركة جودي
للمشروبات
مطاحن
الصفاء
شركة
يوكوس
للمياه
الحمامات
للمياه
شركة مروى
للمشروبات
الغازية
شركة
تيفاست للمياه
مطاحن
المرجان
مؤسسة
سوليتاك
للدهون
وكالة
يوكوس
تور للسياحة
واألسفار

المجموع

3

80

عدد
االستبانات

6

4
6
4
4
16
10
7
13
5
3

2

80

أداة الدراسة:
تــم إعــداد هــذه االســتبانة لقيــاس دور وأهميــة عوامــل تعزيــز القــدرة التنافســية فــي تفعيــل وتعظيــم الــدور التنمــوي
للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة ،ومــا مــدى فعاليــة دور الحكومــة الجزائريــة فــي ترقيــة وتطويــر القــدرة
التنافســية لهــذه المؤسســات .وقــد قســم هــذه االســتبانة إلــى أربعــة محــاور كاآلتــي:
المحور األول :عوامل تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المحور الثاني :دور وأهمية تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تفعيل دورها التنموي.

اإلصدار الثاني ،السنة اخلامسة2021 ،
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تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل دورها التنموي
المحور الثالث :مدى امتالك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية (قالمة/تبسة) لعوامل تعزيز القدرة التنافسية.
المحــور الرابــع :فعاليــة دور الحكومــة الجزائريــة فــي تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وتفعيــل
دورهــا التنمــوي.
ولقيــاس مــدى اســتجابة المبحوثيــن لفقــرات االســتبانة ،تــم اســتخدم مقيــاس ليــكارت الخماســي ،كمــا هــو موضــح
فــي الجــدول:

جدول ( :)2مقياس ليكارت اخلماسي
التصنيف

موافق بشدة

موافق

ال أدري

غري موافق

غري موافق بشدة

الدرجة

1

2

3

4

5

المصدر :محمد خير سليم أبو زيد ( ،)2010التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برمجة  ،SPSSدار جرير للنشر والتوزيع األردن،
ص .416

صدق وثبات الدراسة:
يقصــد بصــدق االســتبانة ،أن يعطــي االســتبانة نفــس النتيجــة لــو تــم إعــادة توزيعــه أكثــر مــن مــرة تحــت نفــس
الظــروف والشــروط .أمــا ثبــات االســتبانة فيعنــي االســتقرار فــي نتائجــه وعــدم تغيــر هــذه النتائــج بشــكل كبيــر فيمــا لــو تــم
إعــادة توزيعــه علــى أفــراد العينــة عــدة مــرات خــال فتــرة زمنيــة معينــة.
الجــدول:

وقــد تــم قيــاس ثبــات وصــدق االســتبانة باســتخدام طريقــة ألفــا كرونبــاخ ،وكانــت النتائــج كمــا هــي مبينــة فــي

جدول ( :)3معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
عدد الفقرات

ألفا كرونباخ

الصدق*

0,88
0,787
25
مجيع الفقرات
* حيث أن الصدق هو الجذر التربيعي لمعامل ألف كرونباخ
المصدر :من إعداد الباحثبن باالعتماد على مخرجات SPSS.20

تبيــن النتائــج الموضحــة فــي الجــدول أعــاه ،أن قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ كانــت مرتفعــة بالنســبة لالســتبانة ككل،
حيــث بلغــت قيمتــه  ،78,7%وهــي نســبة عاليــة تــدل علــى تميــز االســتبانة بدرجــة ثبــات عاليــة .كمــا كانــت قيمــة الصــدق
مرتفعــة كذلــك ،إذ بلغــت .88%
األساليب والمعالجة اإلحصائية:
تــم القيــام بتفريــغ وتحليــل االســتبانة كمــا ســبق الذكــر باالعتمــاد علــى برنامــج إحصائــي ( )SPSS.20وتــم اســتخدام
االختبــارات اإلحصائيــة التاليــة :النســب المئويــة ،التكــرارات ،المتوســط الحســابي ،االنحــراف المعيــاري واختبــار ألفــا
كرونبــاخ لمعرفــة ثبــات فقــرات االســتبانة ،اختبــار ســتودنت لعينــة واحــدة ،اختبــار االنحــدار الخطــي البســيط.
أوال .اختبار الفرضيات
 .1اختبــار صحــة الفرضيــة األولــى :تعتبــر كل مــن جــودة المنتجــات ،والدعايــة والترويــج ،التكنولوجيــا المتقدمــة ،وتبنــي
االســتراتيجيات التنافســية المناســبة ،تطويــر العنصــر البشــري ،وامتــاك نظــام معلومــات فعــال أبــرز عوامــل تعزيــز
وتطويــر القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.
وقد انبثقت عن هذه الفرضية ست فرضيات فرعية ،سنعرض اختبار كل واحدة منها ونناقشها كاآلتي:
الفرضيــة الفرعيــة األولــى :ليــس هنــاك أثــر ذو داللــة إحصائيــة لجــودة المنتجــات علــى تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات
الصغيرة والمتوســطة.
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شريف  ،حمي الدين
الختبــار صحــة هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار الخطــي البســيط لعامــل جــودة المنتجــات علــى
تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة .والجــدول التالــي يبيــن ذلــك مــن حيــث معامــل االرتبــاط ،مربــع
االرتبــاط ،معامــل االنحــدار ،وقيمتــي (ف)( ،ت) ومســتوى الداللــة.
جدول ( :)4نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر جودة المنتجات على تعزيز القدرة التنافسية
معامل
االرتباط
قيمة الثابت
جودة المنتجات

معامل
التحديد R2

معامل
االنحدار

قيمة ف

قيمة ت

مستوى

نتيجة الفرضية العدمية

الداللة

0,4780,000 7,500 56,246
1,247
0,263
0,512
المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج برنامج SPSS.20

رفض

وبنــا ًء علــى نتائــج الجــدول أعــاه فقــد بلــغ معامــل االرتبــاط قيمــة ( )0,512وهــو مــا يفســر أن قــوة العالقــة بيــن
المتغيريــن هــي  .51,2%كمــا يوضــح الجــدول أن قيمــة مربــع االرتبــاط هــي  0,263أي أن المتغيــر المســتقل " جــودة
المنتجــات " قــد اســتطاع تفســير مــا مقــداره  26,3%مــن التبايــن الحاصــل فــي المتغيــر التابــع " القــدرة التنافســية " .وتبيــن
مــن االختبــار اإلحصائــي أن هــذه النســبة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى أقــل مــن ( )0,05حيــث بلغــت قيمــة االختبــار
اإلحصائــي (ف) ،56,246 :ومســتوى الداللــة يســاوي ( )0,000وهــو أقــل مــن المســتوى المقبــول ( ،)0,05كمــا بلغــت
قيمــة االختبــار اإلحصائــي (ت) 7,500 :ومســتوى الداللــة يســاوي ( )0,000وهــو أقــل مــن المســتوى المقبــول ( .)0,05لذلك
وبنــا ًء علــى النتائــج الســابقة فإنــه تــم رفــض الفرضيــة العدميــة وتُقبــل الفرضيــة البديلــة القائلــة :هنــاك أثــر ذو داللــة إحصائيــة
لجــودة المنتجــات علــى تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة .ويمكــن تفســير ذلــك بــأن االهتمــام بجــودة
المنتجــات هــو أحــد العوامــل التــي تســاهم فــي تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،لذلــك تســعى
مختلــف هــذه المؤسســات إلــى االهتمــام بجــودة المنتجــات لتعزيــز قدراتهــا التنافســية.
الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة :ليــس هنــاك أثــر ذو داللــة إحصائيــة لعاملــي الدعايــة والترويــج علــى تعزيــز القــدرة التنافســية
للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.
الختبــار صحــة هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار الخطــي البســيط لعاملــي الدعايــة والترويــج علــى
تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة .والجــدول التالــي يبيــن معامــل االرتبــاط ،مربــع االرتبــاط،
معامــل االنحــدار ،وقيمتــي (ف)( ،ت) ومســتوى الداللــة.
جدول ( :)5نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر الدعاية والترويج على تعزيز القدرة التنافسية

قيمة الثابت
الدعاية والترويج

معامل
االرتباط

معامل
التحديد

0,537

0,289

معامل
االنحدار
0,4801,346

قيمة ف

64,143

قيمة ت

مستوى
الداللة

8,009

0,000

نتيجة ف 0
رفض
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وبنــا ًء علــى نتائــج الجــدول أعــاه فقــد بلــغ معامــل االرتبــاط قيمــة ( )0,537وهــو مــا يفســر أن قــوة العالقــة بيــن
المتغيريــن هــي  .53,7%كمــا يوضــح الجــدول أن قيمــة مربــع االرتبــاط هــي  0,289أي أن المتغيــر المســتقل " الدعايــة
والترويــج " قــد اســتطاع تفســير مــا مقــداره  28,9%مــن التبايــن الحاصــل فــي المتغيــر التابــع " القــدرة التنافســية " .وتبيــن
مــن االختبــار اإلحصائــي أن هــذه النســبة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى أقــل مــن ( )0,05حيــث بلغــت قيمــة االختبــار
اإلحصائــي (ف) ،64,143 :ومســتوى الداللــة يســاوي ( )0,000وهــو أقــل مــن المســتوى المقبــول ( ،)0,05كمــا بلغــت
قيمــة االختبــار اإلحصائــي (ت) 8,009 :ومســتوى الداللــة يســاوي ( )0,000وهــو أقــل مــن المســتوى المقبــول ( .)0,05لذلك
وبنــا ًء علــى النتائــج الســابقة فإنــه تــم رفــض الفرضيــة العدميــة وتُقبــل الفرضيــة البديلــة القائلــة :هنــاك أثــر ذو داللــة إحصائيــة
لعاملــي الدعايــة والترويــج علــى تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة .وعليــه يمكــن تفســير ذلــك بــأن
عاملــي الدعايــة والترويــج يعتبــران عنصــران أساســيان لدعــم وتعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة،
كــون أن اهتمــام المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة بعنصــري الدعايــة والترويــج مــن شــأنه أن يســاهم فــي تنميــة مبيعاتهــا
والتعريــف بمنتجاتهــا محليــا وخارجيــا ،وهــو مــا يرفــع مــن نســبة أرباحهــا ويســاهم فــي تعزيــز قدراتهــا التنافســية.
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تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل دورها التنموي
الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة :ليــس هنــاك أثــر ذو داللــة إحصائيــة لعامــل التكنولوجيــا المتقدمــة علــى تعزيــز القــدرة التنافســية
للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.
الختبــار صحــة هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار الخطــي البســيط لعامــل التكنولوجيــا المتقدمــة علــى
تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة .والجــدول التالــي يبيــن معامــل االرتبــاط ،مربــع االرتبــاط،
معامــل االنحــدار ،وقيمتــي (ف)( ،ت) ومســتوى الداللــة.

جدول ( :)6نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز القدرة التنافسية

قيمة الثابت
التكنولوجيا
المتقدمة

معامل
االرتباط

معامل
التحديد

0,372

0,138

معامل
االنحدار
0,318
0,744

قيمة ف

25,394

قيمة ت

مستوى
الداللة

نتيجة
ف0

5,039

0,000

رفض
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وبنــا ًء علــى نتائــج الجــدول أعــاه فقــد بلــغ معامــل االرتبــاط قيمــة ( )0,372وهــو مــا يفســر أن قــوة العالقــة بيــن
المتغيريــن هــي  .37,2%كمــا يوضــح الجــدول أن قيمــة مربــع االرتبــاط هــي  0,138أي أن المتغيــر المســتقل " التكنولوجيــا
المتقدمــة " قــد اســتطاع تفســير مــا مقــداره  13,8%مــن التبايــن الحاصــل فــي المتغيــر التابــع " القــدرة التنافســية ".
وتبيــن مــن االختبــار اإلحصائــي أن هــذه النســبة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى أقــل مــن ( )0,05حيــث بلغــت
قيمــة االختبــار اإلحصائــي (ف) ،25,394 :ومســتوى الداللــة يســاوي ( )0,000وهــو أقــل مــن المســتوى المقبــول (،)0,05
كمــا بلغــت قيمــة االختبــار اإلحصائــي (ت) 5,039 :ومســتوى الداللــة يســاوي ( )0,000وهــو أقــل مــن المســتوى المقبــول
(.)0,05
لذلــك وبنــا ًء علــى النتائــج الســابقة فإنــه تــم رفــض الفرضيــة العدميــة وتُقبــل الفرضيــة البديلــة القائلــة :هنــاك أثــر
ذو داللــة إحصائيــة لعامــل التكنولوجيــا المتقدمــة علــى تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة .وهــو مــا
يعنــي أن التطــور التكنولوجــي لــه دور كبيــر فــي تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،وذلــك مــن
خــال مســاهمته فــي إكســاب هــذه المؤسســات نجاحــا وتفوقــا ملموســا علــى منافســيها ،وقــدرة علــى اختــراق األســواق وفتــح
أســواق جديــدة ،وبالتالــي فــإن تحصيــل هــذه المؤسســات للتقــدم والتطــور التكنولوجــي يمثــل أحــد محــددات األداء المرتفــع
واســتغالله بالشــكل األمثــل يســاعدها وبشــكل كبيــر فــي تميــز أداءهــا ورفــع قدرتهــا التنافســية.
الفرضيــة الفرعيــة الرابعــة :ليــس هنــاك أثــر ذو داللــة إحصائيــة لعامــل تبنــي االســتراتيجيات التنافســية المناســبة علــى
تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.
الختبــار صحــة هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار الخطــي البســيط لعامــل تبنــي االســتراتيجيات التنافســية
المناســبة علــى تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.
والجدول التالي يبين معامل االرتباط ،مربع االرتباط ،معامل االنحدار ،وقيمتي (ف)( ،ت) ومستوى الداللة.
جدول ( :)7نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر االستراتيجيات التنافسية في تعزيز القدرة التنافسية

قيمة الثابت
االستراتيجيات
التنافسية

معامل
االرتباط

معامل
التحديد

0,398

0,159

معامل
االنحدار
0,202
0,907

قيمة ف

29,787

قيمة ت

مستوى
الداللة

نتيجة
ف0

5,458

0,000

رفض
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

شريف  ،حمي الدين
وبنــا ًء علــى نتائــج الجــدول أعــاه فقــد بلــغ معامــل االرتبــاط قيمــة ( )0,398وهــو مــا يفســر أن قــوة العالقــة
بيــن المتغيريــن هــي  .39,8%كمــا يوضــح الجــدول أن قيمــة مربــع االرتبــاط هــي  0,159أي أن المتغيــر المســتقل "
االســتراتيجيات التنافســية " قــد اســتطاع تفســير مــا مقــداره  15,9%مــن التبايــن الحاصــل فــي المتغيــر التابــع " القــدرة
التنافســية ".
وتبيــن مــن االختبــار اإلحصائــي أن هــذه النســبة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى أقــل مــن ( )0,05حيــث بلغــت
قيمــة االختبــار اإلحصائــي (ف) ،29,787 :ومســتوى الداللــة يســاوي ( )0,000وهــو أقــل مــن المســتوى المقبــول (،)0,05
كمــا بلغــت قيمــة االختبــار اإلحصائــي (ت) 5,458 :ومســتوى الداللــة يســاوي ( )0,000وهــو أقــل مــن المســتوى المقبــول
( .)0,05لذلــك وبنــا ًء علــى النتائــج الســابقة فإنــه تــم رفــض الفرضيــة العدميــة وتُقبــل الفرضيــة البديلــة القائلــة :هنــاك أثــر
ذو داللــة إحصائيــة لعامــل تبنــي االســتراتيجيات التنافســية المناســبة علــى تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة.
وبالتالــي فــإن اختيــار المؤسســة لإلســتراتيجية التنافســية المناســبة لوضعهــا وموقفهــا مــن شــأنه أن يحــدد أهــداف
هــذه المؤسســة وفــق مــا تتمتــع بــه مــن قــدرات وإمكانيــات ماديــة وبشــرية وفنيــة ،وعليــه فــإن إحــراز أي تفــوق تنافســي قــوي
فــي األســواق هــو نتيجــة االختيــار المناســب الســتراتيجيات التنافــس فــي األســواق.
األمــر الــذي يجعــل مــن تبنــي االســتراتيجيات التنافســية المناســبة عامــا هامــا يســاهم فــي بنــاء وتعزيــز القــدرة التنافســية
للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.
الفرضيــة الفرعيــة الخامســة :ليــس هنــاك أثــر ذو داللــة إحصائيــة لعامــل تطويــر أداء العنصــر البشــري علــى تعزيــز القــدرة
التنافســية للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة.
الختبــار صحــة هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار الخطــي البســيط لعامــل تطويــر أداء العنصــر البشــري
علــى تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.
والجدول التالي يبين معامل االرتباط ،مربع االرتباط ،معامل االنحدار ،وقيمتي (ف)( ،ت) ومستوى الداللة.
جدول ( :)8نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر تطوير أداء العنصر البشري في تعزيز القدرة التنافسية

قيمة الثابت
تطوير أداء العنصر
البشري

معامل
االرتباط

معامل
التحديد

0,384

0,148

معامل
االنحدار
0,402
0,820

قيمة ت

مستوى
الداللة

نتيجة ف
0

قيمة ف

5,230 27,351

0,000

رفض

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج برنامجSPSS.20

بنــا ًء علــى نتائــج الجــدول أعــاه فقــد بلــغ معامــل االرتبــاط قيمــة ( )0,384وهــو مــا يفســر أن قــوة العالقــة بيــن
المتغيريــن هــي  .38,4%كمــا يوضــح الجــدول أن قيمــة مربــع االرتبــاط هــي  0,148أي أن المتغيــر المســتقل "تطويــر أداء
العنصــر البشــري " قــد اســتطاع تفســير مــا مقــداره  14,8%مــن التبايــن الحاصــل فــي المتغيــر التابــع "القــدرة التنافســية ".
وتبيــن مــن االختبــار اإلحصائــي أن هــذه النســبة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى أقــل مــن ( )0,05حيــث بلغــت
قيمــة االختبــار اإلحصائــي (ف) ،27,351 :ومســتوى الداللــة يســاوي ( )0,000وهــو أقــل مــن المســتوى المقبــول (،)0,05
كمــا بلغــت قيمــة االختبــار اإلحصائــي (ت) 5,230 :ومســتوى الداللــة يســاوي ( )0,000وهــو أقــل مــن المســتوى المقبــول
( .)0,05لذلــك وبنــا ًء علــى النتائــج الســابقة فإنــه تــم رفــض الفرضيــة العدميــة وتُقبــل الفرضيــة البديلــة القائلــة :هنــاك أثــر
ذو داللــة إحصائيــة لعامــل تطويــر أداء العنصــر البشــري علــى تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.
ويمكــن تفســير ذلــك بــأن االهتمــام بتطويــر العنصــر البشــري يمثــل أحــد العناصــر التــي تســاهم فــي تعزيــز القــدرة التنافســية
للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.
لذلــك تحــاول مختلــف هــذه المؤسســات العمــل علــى تدريــب وتطويــر مواردهــا البشــرية ،وإكســابها مهــارات
وقــدرات عاليــة بغيــة زيــادة إنتاجيتهــا وبالتالــي اســتنهاض قدراتهــا التنافســية.
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تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل دورها التنموي
الفرضيــة الفرعيــة السادســة :ليــس هنــاك أثــر ذو داللــة إحصائيــة لعامــل امتــاك نظــام معلومــات فعــال علــى تعزيــز القــدرة
التنافســية للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة.
الختبــار صحــة هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار الخطــي البســيط لعامــل امتــاك نظــام معلومــات فعــال
علــى تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.
والجدول التالي يبين معامل االرتباط ،مربع االرتباط ،معامل االنحدار ،وقيمتي (ف)( ،ت) ومستوى الداللة.
جدول ( :)9نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر تطوير نظام المعلومات في تعزيز القدرة التنافسية

قيمة الثابت
نظام المعلومات

معامل
االرتباط

معامل
التحديد

0,451

0,203

معامل
االنحدار
0,036
0,935

قيمة ف

قيمة ت مستوى الداللة

6,350 40,316

0,000

نتيجة ف
0
رفض

بنــا ًء علــى نتائــج الجــدول أعــاه فقــد بلــغ معامــل االرتبــاط قيمــة ( )0,451وهــو مــا يفســر أن قــوة العالقــة بيــن
المتغيريــن هــي  .45,1%كمــا يوضــح الجــدول أن قيمــة مربــع االرتبــاط هــي  0,203أي أن المتغيــر المســتقل " تطويــر
نظــام المعلومــات " قــد اســتطاع تفســير مــا مقــداره  20,3%مــن التبايــن الحاصــل فــي المتغيــر التابــع " القــدرة التنافســية ".
وتبيــن مــن االختبــار اإلحصائــي أن هــذه النســبة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى أقــل مــن ( )0,05حيــث بلغــت
قيمــة االختبــار اإلحصائــي (ف) ،40,316 :ومســتوى الداللــة يســاوي ( )0,000وهــو أقــل مــن المســتوى المقبــول ( ،)0,05كمــا
بلغــت قيمــة االختبــار اإلحصائــي (ت) 6,350 :ومســتوى الداللــة يســاوي ( )0,000وهــو أقــل مــن المســتوى المقبــول (.)0,05
لذلــك وبنــا ًء علــى النتائــج الســابقة فإنــه تــم رفــض الفرضيــة العدميــة وتُقبــل الفرضيــة البديلــة القائلــة :هنــاك أثــر
ذو داللــة إحصائيــة لعامــل امتــاك نظــام معلومــات فعــال علــى تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.
وبالتالــي فــإن تبنــي المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة لنظــام معلومــات قــوي وفعــال يعــد مدخــا اســتراتيجيا لتطويــر
وتعزيــز قدرتهــا التنافســية ،ومواجهــة إســتراتيجيات المنافســين ،حيــث أن نظــام المعلومــات يصمــم ليلعــب دورا رئيســيا فــي
تحقيــق القــدرة التنافســية مــن خــال مســاهمته فــي زيــادة القيمــة التــي يتســلمها العمــاء عــن طريــق تزويدهــم بالمعلومــات
عــن الســلع والخدمــات ،هــذا مــن ناحيــة ،وتحصيــن المؤسســة مــن مخاطــر المنافســين وإســتراتيجياتهم المختلفــة مــن ناحيــة
أخــرى.
وإجمــاال فــإن مختلــف هــذه العوامــل والعناصــر (جــودة المنتجــات ،والدعايــة والترويــج ،التكنولوجيــا المتقدمــة ،وتبنــي
االســتراتيجيات التنافســية المناســبة ،تطويــر العنصــر البشــري ،وامتــاك نظــام معلومــات فعــال) تؤثــر علــى القــدرة التنافســية
للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وتســاهم فــي تعزيزهــا وتطويرهــا.
 .2اختبار صحة الفرضية الثانية:
الفرضيــة الصفريــة :القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ليــس لهــا دور وأهميــة فــي تفعيــل وتعظيــم الــدور
التنمــوي لهــذه المؤسســات.
الفرضيــة البديلــة :القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة لهــا دور وأهميــة كبيــرة فــي تفعيــل وتعظيــم الــدور
التنمــوي لهــذه المؤسســات.
الختبــار صحــة هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار ســتودنت لعينــة واحــدة عنــد مســتوى معنويــة ( )0,05والنتائــج
مبينــة فــي الجــدول التالــي:

جدول ( :)10نتائج اختبار ستودنت للفرضية الثانية
درجة الحرية
159

sig
0,000

Tc
-20,959

Tt
1,960

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج SPSS.20
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

شريف  ،حمي الدين
يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق أن قيمــة (ت) المحســوبة ( )Tc= -20,959ودرجــات الحريــة  159=dfوقيمــة
 ،)0,000( =sigوبمــا أن قيمــة  Tcأكبــر مــن قيمــة  Ttحيــث أن | |1,960| > |20,959-باإلضافــة إلــى أن مســتوى
المعنويــة أصغــر مــن  0,05 =αومنــه تُرفــض الفرضيــة الصفريــة ،وتُقبــل الفرضيــة البديلــة أي أن القــدرة التنافســية
للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة لهــا دور وأهميــة كبيــرة فــي تفعيــل وتعظيــم الــدور التنمــوي لهــذه المؤسســات.
فالمؤسســات ذات القــدرة التنافســية العاليــة بإمكانهــا المســاهمة وبأكثــر فعاليــة فــي دفــع عجلــة التنميــة ،بمختلــف
أبعادهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة.
 .3اختبار صحة الفرضية الثالثة:
الفرضيــة الصفريــة :تمتلــك المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة بصفــة عامــة والمؤسســات الناشــطة علــى مســتوى
واليــة قالمــة وتبســة بصفــة خاصــة معظــم عوامــل وعناصــر تعزيــز القــدرة التنافســية.
الفرضيــة البديلــة :ال تمتلــك المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة بصفــة عامــة والمؤسســات الناشــطة علــى مســتوى
واليــة قالمــة وتبســة بصفــة خاصــة معظــم عوامــل وعناصــر تعزيــز القــدرة التنافســية.
الختبــار صحــة هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار ســتودنت لعينــة واحــدة عنــد مســتوى معنويــة ( )0,05والنتائــج
مبينــة فــي الجــدول التالــي:
جدول ( :)11نتائج اختبار ستودنت للفرضية الثالثة
درجة الحرية
159

sig
0,000

Tc
18,275

Tt
1,960

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج SPSS.20

يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق أن قيمــة (ت) المحســوبة (  )Tc= 18,275ودرجــات الحريــة  159=dfوقيمــة = sig
( ،)0,000وبمــا أن قيمــة  Tcأكبــر مــن قيمــة  Ttحيــث أن ( )1,960( >)18,275باإلضافــة إلــى أن مســتوى المعنويــة أصغــر
مــن  0,05 = αوبالتالــي تُرفــض الفرضيــة الصفريــة ،وتُقبــل الفرضيــة البديلــة.
أي ال تمتلــك المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة بصفــة عامــة والمؤسســات الناشــطة علــى مســتوى
واليــة قالمــة وتبســة بصفــة خاصــة معظــم عوامــل وعناصــر تعزيــز القــدرة التنافســية.
إذ ال تــزال معظــم هــذه المؤسســات تبحــث عــن الحلــول والمناهــج التــي تضمــن لهــا االســتمرارية فــي بيئــة تشــهد تنافســا حــادا
وانفتاحــا واســعا ،خاصــة مــع تنــوع وتعــدد العراقيــل والصعوبــات التــي تواجههــا.
 .4اختبار الفرضية الرابعة:
الفرضيــة العدميــة :يعتبــر دور الحكومــة الجزائريــة فــي تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ذو
فعاليــة كافيــة لتعظيــم تنافســيتها وتفعيــل دورهــا التنمــوي.
الفرضيــة البديلــة :يعتبــر دور الحكومــة الجزائريــة فــي تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ذو فعاليــة
ضعيفــة ومحــدودة لتعظيــم تنافســيتها وتفعيــل دورهــا التنمــوي.
الختبــار صحــة هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار ســتودنت لعينــة واحــدة (اختبــار العينــة األحاديــة) عنــد مســتوى
معنويــة ( )0,05والنتائــج مبينــة فــي الجــدول التالــي:
جدول ( :)12نتائج اختبار ستودنت للفرضية الخامسة
درجة الحرية
159

sig
0,000

Tc
9,615

Tt
1,960

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج SPSS.20
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يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق أن قيمــة (ت) المحســوبة (  )Tc= 9,615ودرجــات الحريــة  159=dfوقيمــة
 ،)0,000( =sigوبمــا أن قيمــة  Tcأكبــر مــن قيمــة  Ttحيــث أن ( )1,960( >)9,615باإلضافــة إلــى أن مســتوى المعنويــة
أصغــر مــن  0,05 =αوبالتالــي تُرفــض الفرضيــة الصفريــة ،وتُقبــل الفرضيــة البديلــة.
أي يعتبــر دور الدولــة الجزائريــة فــي تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ذو فعاليــة
ضعيفــة ومحــدودة لتعظيــم تنافســيتها وتفعيــل دورهــا التنمــوي .حيــث وعلــى الرغــم مــن الــدور الحكومــي لترقيــة وتطويــر
قطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،إال أن هــذا الــدور يبقــى محــدودا فــي ظــل العراقيــل التــي تشــهدها البيئــة المحيطــة
بقطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.
 .5اختبار الفرضية الخامسة:
الفرضيــة العدميــة :ليــس هنــاك أثــر ذو داللــة إحصائيــة لفعاليــة دور الحكومــة الجزائريــة فــي تعزيــز القــدرة التنافســية
للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة علــى مــدى امتــاك المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة بصفــة عامــة
والمؤسســات الناشــطة علــى مســتوى واليتــي قالمــة وتبســة بصفــة خاصــة لعناصــر وعوامــل تعزيــز القــدرة التنافســية.
الفرضيــة البديلــة :هنــاك أثــر ذو داللــة إحصائيــة لفعاليــة دور الحكومــة الجزائريــة فــي تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة علــى مــدى امتــاك المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة بصفــة عامــة والمؤسســات الناشــطة
علــى مســتوى واليتــي قالمــة وتبســة بصفــة خاصــة لعناصــر وعوامــل تعزيــز القــدرة التنافســية.
الختبــار صحــة هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار البســيط لدراســة العالقــة الســببية بيــن المتغيــر
المســتقل :فعاليــة دور الحكومــة الجزائريــة فــي تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والمتغيــر التابــع:
مــدى امتــاك المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة بصفــة عامــة والمؤسســات الناشــطة علــى مســتوى واليتــي قالمــة
وتبســة بصفــة خاصــة لعناصــر وعوامــل تعزيــز القــدرة التنافســية.
جدول ( :)13نتائج تحليل االنحدار البسيط للفرضية السادسة

قيمة الثابت
فعالية دور الحكومة
الجزائرية

معامل
االرتباط

معامل
التحديد

0,631

0,398

معامل
االنحدار
0,86
0,679

قيمة ف

قيمة
ت

10,21 104,41

مستوى
الداللة

نتيجة
ف0

0,000

رفض

بنــا ًء علــى نتائــج الجــدول أعــاه فقــد بلــغ معامــل االرتبــاط قيمــة ( )0,631وهــو مــا يفســر أن قــوة العالقــة بيــن
المتغيريــن هــي  .63,1%كمــا يوضــح الجــدول أن قيمــة مربــع االرتبــاط هــي  0,398أي أن المتغيــر المســتقل " دور
الحكومــة الجزائريــة فــي تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة " قــد اســتطاع تفســير مــا مقــداره
 39,8%مــن التبايــن الحاصــل فــي المتغيــر التابــع " مــدى امتــاك المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة بصفــة
عامــة والمؤسســات الناشــطة علــى مســتوى واليتــي قالمــة وتبســة بصفــة خاصــة لعناصــر وعوامــل تعزيــز القــدرة التنافســية
".
وتبيــن مــن االختبــار اإلحصائــي أن هــذه النســبة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى أقــل مــن ( )0,05حيــث بلغــت
قيمــة االختبــار اإلحصائــي (ف) 104,434 :ومســتوى الداللــة يســاوي ( )0,000وهــو أقــل مــن المســتوى المقبــول ()0,05
كمــا بلغــت قيمــة االختبــار اإلحصائــي (ت) 10,219 :ومســتوى الداللــة يســاوي ( )0,000وهــو أقــل مــن المســتوى المقبــول
( .)0,05لذلــك وبنــا ًء علــى النتائــج الســابقة فإنــه تــم رفــض الفرضيــة العدميــة وتُقبــل الفرضيــة البديلــة القائلــة :هنــاك أثــر
ذو داللــة إحصائيــة لفعاليــة دور الحكومــة الجزائريــة فــي تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة علــى
مــدى امتــاك المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة بصفــة عامــة والمؤسســات الناشــطة علــى مســتوى واليتــي قالمــة
وتبســة بصفــة خاصــة لعناصــر وعوامــل تعزيــز القــدرة التنافســية .معنــى ذلــك أن الحكومــة الجزائريــة لهــا دور فعــال وكبيــر
فــي النهــوض بالقــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،وذلــك مــن خــال توفيــر البيئــة المناســبة لعمــل هــذه
المؤسســات ،وتقليــص العقبــات التــي تواجههــا والعمــل علــى دعمهــا ماليــا وفنيــا.
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شريف  ،حمي الدين
ثانيا :تحليل بيانات الدراسة
1 .تحليل خصائص العينة:
أ .المؤهل العلمي( :متعلم ،ثانوي ،جامعي) :يوضح الجدول رقم ( )14النسب المئوية للمؤهل العلمي بالنسبة لعينة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى واليتي قالمة وتبسة.
جدول (:)14تحليل المؤهل العلمي
البيان
العدد
النسبة ضمن إجمالي العينة

متعلم
33
20,62%

ثانوي
59
36,87%

جامعي
68
42,5%

يتضــح مــن الجــدول الســابق ،أن نســبة الجامعييــن والثانوييــن علــى مســتوى عينــة المؤسســات الصغيرة والمتوســطة
الناشــطة بواليــة قالمــة بلغــت  ،81,25%بينمــا علــى مســتوى عينــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الناشــطة بواليــة تبســة
فقــد بلغــت هــذه النســبة  ،77,5%وإجمــاال فقــد بلغــت نســبة الجامعييــن والثانوييــن المكونيــن لعينــة الدراســة 79,37% :وهــي
نســبة مرتفعــة تــدل علــى أن النســبة العظمــى مــن المجيبيــن علــى مســتوى الواليتيــن هــي ذات مســتويات تعليميــة عاليــة،
وهــذا مــا يجعلهــم أكثــر قــدرة علــى فهــم واســتيعاب أســئلة االســتبانة وأكثــر دقــة فــي اإلجابــة عليهــا.
ب .عدد األصناف :األصناف التي تنتجها المؤسسة :يوضح الجدول رقم ( )15النسب المئوية لألصناف التي تتعامل بها
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة بواليتي قالمة وتبسة.
جدول (:)15تحليل األصناف
البيان
العدد
النسبة

صنف واحد
4
15,39%

صنفان
5
19,23%

ثالثة فأكثر
17
65,38%

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج .SPSS

نالحظ من الجدول أعاله أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتعامل مع ثالثة أصناف أو أكثر بالنسبة لعينة
المؤسسات الناشطة بوالية قالمة بلغت  ،64,28%وقد بلغت هذه النسبة فيما يخص عينة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الناشطة بوالية تبسة  .66,66%مما يدل على أن النسبة العظمى من هذه المؤسسات  65,38%في كال الواليتين تتعامل مع
ثالثة أصناف أو أكثر ،وهو ما يجعلها قادرة على المنافسة بشكل أكبر ،ويمكنها اختراق أسواق جديدة.
جـــ .الســوق :محليــة ،خارجيــة ،محليــة خارجيــة :يوضــح الجــدول رقــم ( )16النســب المئويــة لحجــم (نــوع) الســوق الــذي
تتنافــس فيــه المؤسســات عينــة الدراســة.

اجلدول رقم  :16حتليل السوق
البيان

العدد
النسبة ضمن إجمالي العينة

محلية
24
100%

خارجية
0
0%

محلية خارجية
0
0%

يتضــح مــن الجــدول أعــاه أن كل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الناشــطة بواليتــي قالمــة وتبســة والمعنيــة
بالدراســة تمــارس نشــاطها علــى مســتوى الســوق المحلــي بالجزائــر دون التوجــه نحــو األســواق الخارجيــة ،وهــو مــا يعنــي
دراســة قــدرة هــذه المؤسســات علــى المنافســة فــي األســواق المحليــة فقــط.
اإلصدار الثاني ،السنة اخلامسة2021 ،
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2 .عرض وتحليل نتائج الدراسة:
ســوف يتــم خــال هــذه المرحلــة تحديــد اتجاهــات آراء أفــراد العينــة وذلــك مــن خــال دراســة قيــم المتوســطات
الحســابية .ولإلجابــة علــى أســئلة الدراســة حســب المتوســطات الحســابية واالنحــراف المعيــاري ،فقــد تــم تحديــد رتــب هــذه
المتوســطات ومجاالتهــا حســب المعيــار التالــي :تــم تقســيم مــدى االســتجابة ( )1-5إلــى خمســة فئــات متســاوية الطــول ،أي
بطــول  0,8حيــث ( ،)4/5 =0,8وبذلــك فقــد:
●اعتبر المتوسط الحسابي ذو اتجاه موافق بشدة إذا كان ضمن المجال [.]1,79 - 1
●اعتبر المتوسط الحسابي ذو اتجاه موافق إذا كان ضمن المجال [.]2,59 – 1,8
●اعتبر المتوسط الحسابي ذو اتجاه ال أدري إذا كان ضمن المجال [.]3,3 – 2,6
●اعتبر المتوسط الحسابي ذو اتجاه غير موافق إذا كان ضمن المجال [.]4,1 – 3,4
●اعتبر المتوسط الحسابي ذو اتجاه غير موافق على اإلطالق إذا كان ضمن المجال []5 - 4,2
وفيما يلي اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها:
أ .تحليل نتائج المحور األول :عوامل تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
جدول ( :)17يوضح اتجاه اإلجابات المتعلقة بأسئلة المحور األول
موافق بشدة

موافق

ال أدري

غير موافق

غير موافق
مطلقا

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

المتوسط
المرجح

االنحراف االتجاه
المعياري

السؤال األول

52

32,5

76

47,5

1

0,6

21

13,1

10

6,3

2,13

1,18

موافق

السؤال الثاني

42

26,3

71

44,4

8

5

29

18,1

10

6,3

2,33

1,22

موافق

السؤال الثالث

65

40,6

71

44,4

4

2,5

19

11,9

1

0,6

1,87

0,97

موافق

السؤال الرابع

58

36,3

59

36,9

14

8,8

27

16,9

2

1,3

2,1

1,11

موافق

السؤال الخامس

50

31,3

69

43,1

13

8,1

28

17,5

0

0

2,11

1,04

موافق

السؤال السادس

56

35

73

45,6

9

5,6

20

12,5

2

1,3

1,99

1,01

موافق

2,09

0,48

موافق

المحور األول
المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج .SPSS

نالحظ من خالل هذا الجدول إجماليا أن هناك موافقة على أن مختلف هذه العناصر والعوامل لها تأثير على
تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ب .تحليــل نتائــج المحــور الثانــي :أهميــة تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي تفعيــل دورهــا
التنمــوي
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شريف  ،حمي الدين
جدول ( :)18يوضح اتجاه اإلجابات المتعلقة بأسئلة المحور الثاني
موافق بشدة

ال أدري

موافق

غير موافق

غير موافق
مطلقا

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

السؤال السابع
السؤال الثامن
السؤال التاسع
السؤال العاشر
السؤال الحادي
عشر
السؤال الثاني عشر
المحور الثاني

المتوسط االنحراف االتجاه
المرجح المعياري

72
57
60
52

45
35,6
37,5
32,5

68
71
61
68

42,5
44,4
38,1
42,5

3
9
4
10

1,9
5,6
2,5
6,3

14
22
28
28

8,8
13,8
17,5
17,5

3
1
7
2

1,9
0,6
4,4
1,3

1,8
1,99
2,13
2,12

0,97
1,01
1,21
1,09

موافق
موافق
موافق
موافق

52

32,5

62

38,8

8

5

30

18,8

8

5

2,25

1,23

موافق

46

28,8

68

42,5

13

8,1

30

18,8

3

1,9

2,22
2,08

1,11
0,55

موافق
موافق

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج .SPSS

إجماال فإنه يتبين من الجدول السابق أن هناك موافقة على أن القدرة التنافسية لها دور كبير وأهمية بارزة في تفعيل الدور

التنموي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

جـــ .تحليــل نتائــج المحــور الثالــث :مــدى امتــاك المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة (قالمة/تبســة) لعوامــل
تعزيــز القــدرة التنافســية
جدول ( :)19يوضح اتجاه اإلجابات المتعلقة بأسئلة المحور الثالث
موافق
بشدة

السؤال الثالث
عشر
السؤال الرابع
عشر
السؤال الخامس
عشر
السؤال السادس
عشر
السؤال السابع
عشر
السؤال الثامن
عشر
السؤال التاسع
عشر
المحور الثالث

موافق

ال أدري

غير موافق

غير موافق
مطلقا

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

0

0

المتوسط االنحراف
المرجح المعياري

االتجاه

16

10

4

2,5

72

45

68

42,5

4,2

0,9

غير موافق
بشدة

3

15 1,9

9,4

11

6,9

78

48,8

53

33,1

4,01

0,97

غير موافق

6

14,4 23 3,8

5

3,1

70

43,8

56

35

3,91

1,13

غير موافق

0

0

15,6 25

7

4,4

72

45

56

35

3,99

1,01

غير موافق

8

5

16,9 27

13

8,1

64

40

48

30

3,73

1,20

غير موافق

16,9 27 3,8

10

6,3

66

41,3

51

31,9

3,8

1,16

غير موافق

15

9,4

70

43,8

47

29,4

3,82

1,09

غير موافق

3,92
المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج .SPSS

0,64

غير موافق

6
4

24 2,5
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المالحــظ مــن إجابــات أســئلة هــذا المحــور أنهــا اتجهــت إلــى غيــر موافــق ،وهــو مــا يعنــي عــدم الموافقــة علــى امتــاك
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة بصفــة عامــة وعلــى مســتوى واليتــي قالمــة وتبســة بصفــة خاصــة لعوامــل
تعزيــز القــدرة التنافســية.
اإلصدار الثاني ،السنة اخلامسة2021 ،

22

تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل دورها التنموي
د .تحليــل نتائــج المحــور الرابــع :فعاليــة دور الدولــة الجزائريــة فــي تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة
جدول ( :)20يوضح اتجاه اإلجابات المتعلقة بأسئلة المحور الرابع
موافق بشدة

السؤال
العشرون
السؤال
الحادي
والعشرون
السؤال الثاني
والعشرون
السؤال الثالث
والعشرون
السؤال الرابع
والعشرون
السؤال
الخامس
والعشرون
المحور
الرابع

موافق

ال أدري

غير موافق

غير موافق
مطلقا

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

المتوسط االنحراف
المرجح المعياري

االتجاه

1

0,6

30

18,8

16

10

69

43,1

44

27,5

3,78

1,06

غير
موافق

11

6,9

27

16,9

6

3,8

72

45

44

27,5

3,69

1,23

غير
موافق

4

2,5

31

19,4

9

5,6

72

45

44

27,5

3,75

1,13

7

4,4

22

13,8

14

8,8

64

40

53

33,1

3,83

1,15

10

6,3

15

9,4

4

2,5

70

43,8

61

38,1

3,98

1,16

60

37,5

63

39,4

3

1,9

29

18,1

5

3,1

2,1

1,18

موافق

3,52

0,69

غير
موافق

غير
موافق
غير
موافق
غير
موافق

إجمــاال فقــد الحظنــا مــن نتائــج الجــدول عــدم موافقــة علــى أن جهــود ودور الدولــة الجزائريــة لــه فعاليــة فــي تعزيــز القــدرة

التنافســية للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة.
ملخص نتائج الدراسة العملية:

بنــا ًء علــى مــا تــم مــن جمــع وتحليــل البيانــات الخاصــة بهــذه الدراســة ،وبعــد اختبــار الفرضيــات تــم التوصــل إلى أن
تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة يعتبــر ضــرورة لتفعيــل الــدور التنمــوي لهــذه المؤسســات وطنيــا
ومحليــا ،والنتائــج هــي كاآلتي:
 .1تعتبــر كل مــن جــودة المنتجــات ،والدعايــة والترويــج ،التكنولوجيــا المتقدمــة ،وتبنــي االســتراتيجيات التنافســية المناســبة،
تطويــر العنصــر البشــري ،وامتــاك نظــام معلومــات فعــال أبــرز عوامــل تعزيــز وتطويــر القــدرة التنافســية للمؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة؛
 .2امتــاك المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة لعوامــل وعناصــر تعزيــز القــدرة التنافســية لــه دور وأهميــة كبيــرة فــي تفعيــل
وتعظيــم الــدور التنمــوي لهــذه المؤسســات .ســواء كان وطنيــا أو محليــا ،وذلــك مــن خــال أهميــة هــذه العناصــر والعوامــل
فــي تكويــن قطــاع مؤسســات صغيــرة ومتوســطة تنافســي وفعــال لــه القــدرة علــى تنشــيط الــدورة االقتصاديــة ،وترقيــة
االقتصــاد الوطنــي ،ودفــع عجلــة التنميــة المحليــة وصــوال إلــى تجســيد تنميــة وطنيــة شــاملة ومتوازنــة؛
 .3إن عوامــل تعزيــز القــدرة التنافســية المتوافــرة علــى مســتوى المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة بصفــة عامــة
والمؤسســات الناشــطة علــى مســتوى واليتــي قالمــة وتبســة بصفــة خاصــة ال تمكــن هــذه المؤسســات مــن أداء دورهــا التنمــوي
بشــكل ريــادي وفعــال ،فهــي تفتقــر إلــى أبــرز العوامــل المســاهمة فــي تعزيــز وتطويــر القــدرة التنافســية .إذ ال تــزال معظــم
هــذه المؤسســات تبحــث عــن الحلــول والمناهــج التــي تضمــن لهــا االســتمرارية فــي بيئــة تشــهد تنافســا حــادا وانفتاحــا واســعا،
خاصــة مــع تنــوع وتعــدد العراقيــل والصعوبــات التــي تواجههــا؛
 .4يعتبــر دور الدولــة الجزائريــة فــي تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ذو فعاليــة ضعيفــة ومحــدودة
23
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شريف  ،حمي الدين
لتعظيــم تنافســيتها وتفعيــل دورهــا التنمــوي .حيــث وعلــى الرغــم مــن الــدور الحكومــي لترقيــة وتطويــر قطــاع المؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة ،إال أن هــذا الــدور يبقــى محــدودا فــي ظــل العراقيــل التــي تشــهدها البيئــة المحيطــة بقطــاع المؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة؛
 .5تدنــي القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة يعــود جــزء مهــم منــه إلــى عــدم تفعيــل دور الحكومــة فــي دعــم
وترقيــة مؤسســات هــذا القطــاع؛
 .6ال تعتبــر جهــود الدولــة فــي دعــم وتطويــر المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وحدهــا كافيــة للنهــوض بالقــدرة التنافســية
لهــذه المؤسســات ،بــل البــد مــن تضافــر جهــود كافــة األطــراف ســواء تعلــق األمــر بالحكومــة ،المؤسســات نفســها ،األفــراد،
لصياغــة الحلــول والعمــل علــى االرتقــاء بالمســتوى التنافســي للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة؛
 .7محدوديــة دور وأهميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة بصفــة عامــة والناشــطة علــى مســتوى واليتــي قالمــة
وتبســة بصفــة خاصــة فــي دعــم ودفــع عجلــة التنميــة المحليــة ،يعــود باألســاس إلــى عــدم امتــاك هــذه المؤسســات لمعظــم
العوامــل والعناصــر التــي تســاعدها فــي تعزيــز قدراتهــا التنافســية ،األمــر الــذي يجعــل مــن هــذه المؤسســات تنتــج لتبقــى
فقــط ،وال تمــارس دورا رياديــا وفعــاال فــي النهــوض باالقتصــاد المحلــي والوطنــي.
المقترحات:
بعــد أن تعرفنــا علــى النتائــج التــي خلصــت إليهــا هــذه الدراســة ،تبيــن لنــا أن مختلــف الصعوبــات والتحديــات التــي
كانــت ســببا فــي عــدم رفــع القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة وبصفــة خاصــة تلــك الناشــطة
بواليتــي قالمــة وتبســة ،تقــع علــى عاتــق مختلــف األطــراف ســواء تعلــق األمــر بالمؤسســات نفســها أو المســتهلكين أو
الحكومــة الجزائريــة كواضعــة للسياســات الماليــة والتجاريــة والقانونيــة وغيرهــا مــن السياســات العامــة المكونــة للبيئــة التــي
تمــارس فيهــا هــذه المؤسســات نشــاطها.
لــذا فــإن مقترحاتنــا ســتكون موجهــة للجهــات ،التــي تعتبــر مســؤولة عــن وجــود المشــاكل المتســببة فــي عــدم رفــع
القــدرة التنافســية لمســتويات عاليــة علــى الرغــم مــن اختــاف نســبة مســؤوليتها مــن جهــة إلــى أخــرى واختــاف صــورة هــذه
المســؤولية أيضــا ،وتتلخــص هــذه المقترحــات فــي اآلتــي:
مقترحات موجهة إلى الحكومة وتتمثل في:

●العمــل علــى وضــع السياســات التجاريــة والماليــة وســن التشــريعات وإصــدار القــرارات الخاصــة الصحيحة والمدروســة
التــي مــن شــأنها رفــع كفــاءة وأداء االقتصــاد الجزائــري بشــكل عــام وقطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة بشــكل
خاص.
●زيــادة عــدد مراكــز التدريــب المهنــي وفتــح تخصصــات جديــدة فيهــا مــن ضمنهــا تخصصــات لهــا عالقــة بخصائــص
ومميــزات المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.
●العمــل علــى االســتفادة مــن الخبــرات األكاديميــة الممثلــة بأســاتذة الجامعــات والطــاب أصحــاب االختصــاص وعلــى
وجــه التحديــد كليــات االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة وكليــات الزراعــة وكليــات التكنولوجيــة وكليــات الهندســة وتحديــدا
الصناعيــة منهــا .ويأتــي ذلــك مــن خــال ترتيــب النــدوات وورشــات العمــل وإشــراك أســاتذة الجامعــات فيهــا واالســتفادة
مــن استشــاراتهم األكاديميــة ،وكذلــك إشــراك الطــاب فــي العمــل الصناعــي والزراعــي والهندســي واإلداري ضمــن
المســاقات التدريبيــة والبحثيــة ومســاقات خدمــة المجتمــع المحلــي.
●تدعيــم كل األجهــزة المســاعدة علــى االســتثمار فــي المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،وهــذا عــن طريــق فتــح المجــال
أمــام الحركــة الجمعويــة المهتمــة باإلدمــاج المهنــي والتشــغيل للقيــام بالــدور اإلعالمــي والتنشــيطي فــي الوســط الشــبابي؛
●اســتحداث آليــات تمويــل جديــدة تتماشــى واحتياجــات المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مــع األخــذ بالحســبان عــدم كفايــة
الضمانــات التــي تقدمهــا هذه المؤسســات؛
●تطبيــق سياســة رفــع ســقف القــروض المســموح بــه للبنــوك علــى مســتوى فروعهــا ووكاالتهــا ،والمعالجــة الســريعة
والفعالــة لملفــات القــروض المقدمــة مــن قبــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة؛
●إقامــة هيئــة أو منظمــة تســهر علــى قيــادة نظــام تكوينــي وتأهيلــي لمســيري المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة يمكنهــم
اإلصدار الثاني ،السنة اخلامسة2021 ،

24

تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل دورها التنموي
مــن التحكــم فــي أدوات التســيير الحديثــة ومواجهــة متغيــرات المحيــط؛
●دعم المشاركة بين المنظمات الوطنية واألجنبية بغرض جلب الخبرة والتقنية واألموال في الوقت نفسه؛
●دعــم عمليــة تأهيــل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ووضــع آليــات تعمــل علــى ربــط العالقــة وتمتينها بين المؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة ومراكــز البحــث ،وكــذا تطويــر المقاولــة الباطنيــة بينهــا وبيــن المؤسســات الكبيــرة ســواء األجنبيــة
أو الوطنية؛
●ضــرورة االســتفادة مــن األفــكار واألســاليب والنمــاذج العربيــة والعالميــة فــي التعامــل مــع القــروض الصغيــرة
والمصغــرة ،وفــي تطويــر آليــات تنميــة االســتثمار فــي المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة؛
●إيجــاد مؤسســات ماليــة لتنميــة وتمويــل الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة المؤيــدة بقوانيــن وتشــريعات ،كإنشــاء
صناديــق اســتثمار تتولــى تجميــع المســاهمات الماليــة الصغيــرة .وجــذب صغــار المدخريــن إلــى هــذه الصناديــق لتــؤدي
دور الوســيط بيــن أصحــاب رؤوس األمــوال وأصحــاب المشــاريع ،بعــد قيامهــا بدراســة جــدوى المشــروع ،ورأس المــال
المطلــوب وهامــش الربــح المتوقــع؛
●ترقيــة الســوق العقــاري باالعتمــاد علــى أســلوب البيــع بالمــزاد العلنــي ،مــع اإلســراع فــي تســوية قضايــا العقــار العالقــة
بســبب عــدم وضــوح ملكيتهــا؛
●التخفيــف مــن الرســوم الضريبيــة والجمركيــة وهــذا حســب نشــاط كل مؤسســة لتشــجيع قيــام هــذه المؤسســات فــي
المجــاالت الحيويــة.
●العمــل علــى بــروز ســوق مالــي يهتــم باالســتجابة الحتياجــات التمويــل للمؤسســات غيــر المصنفــة فــي البورصــة عــن
طريــق تدخــل مباشــر مــن الدولــة؛
●إيجــاد صيــغ التمويــل المتالئمــة مــع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مثــل رأس المــال المخاطــر الــذي عــرف رواجــا
كبيــرا فــي الــدول المتقدمــة ،حيــث تكــون المخاطــرة متقاســمة بيــن المؤسســة والمقــرض مــع وجــود مرافقــة جــادة
للمشــاريع االســتثمارية مــن قبــل المقرضيــن؛
●مراعــاة االحتياجــات التمويليــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة عنــد رســم السياســات االئتمانيــة لبنــك الجزائــر ،وذلــك
مــن خــال تخصيــص نســب الســقوف االئتمانيــة لســداد احتياجــات هــذه المؤسســات ،وإيجــاد آليــات مناســبة تشــجع
البنــوك والمؤسســات الماليــة علــى توفيــر مثــل هــذه االحتياجــات كتخفيــض تكاليــف العمليــات االفتراضية...،الــخ؛
●تطويــر وتحديــث برامــج ضمــان القــروض المعــدة ســلفا لتواكــب الحداثــة والمعاصــرة ،علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه
فــي الــدول المتقدمــة واالســتفادة مــن التجــارب الناجحــة فــي هــذا المجــال؛
●تشــجيع المؤسســات الحكوميــة والخاصــة علــى تقديــم الدعــم والمســاعدة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،كل فــي
مجــال اختصاصــه ،وحثهــا علــى جــذب المســاعدة الماليــة والفنيــة الدوليــة الموجهــة لهــذه المؤسســات؛
●تشــجيع إقامــة مكاتــب ائتمــان بهــدف التغطيــة التدريجيــة للمعلومــات االئتمانيــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة،
إلــى جانــب خفــض المســتويات المشــمولة بــإدارة المخاطــر االئتمانيــة فــي بنــك الجزائــر لمبالــغ القــروض والتســهيالت
الممنوحــة لهــذه المؤسســات؛
●التأكيــد علــى أهميــة عقــد النــدوات والملتقيــات العلميــة والمهنيــة وورشــات العمــل الهادفــة لتنميــة الرغبــة لــدى خريجــي
الجامعــات الجزائريــة فــي إنشــاء المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،وتوجيــه طلبــة الدراســات العليــا فــي الجامعــات
ومراكــز البحــوث فــي إعــداد الرســائل الجامعيــة المتخصصــة بشــؤون هــذه المؤسســات وآليــات تحســين قدرتهــا
التنافســية؛
●العمل على تفعيل دور الدولة الجزائرية في رفع قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة من خالل:
●وضوح وشفافية القوانين والتشريعات المنظم للبيئة االستثمارية المشجعة؛
●إتباع سياسات اقتصادية ومالية وتقنية وضريبية متوازنة ومترابطة وإجراءات إدارية مرنة ومنفتحة؛
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

شريف  ،حمي الدين
●إعادة النظر في نظام القروض والمنح المقدمة من الدولة ،بحيث يصبح دور المصارف المتخصصة أفضل؛
●تشــجيع قيــام المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،وتوفيــر البيئــة المناســبة والمشــجعة لذلــك ،فــي األقاليــم والمناطــق
المختلفــة؛
●ضــرورة االهتمــام بســن تشــريعات اقتصاديــة لهــدف إلــى تحفيــز المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة أكثــر نحــو التوجــه
إلــى زيــادة قدرتهــا التنافســية ورفــع كفــاءة اإلنتاج؛وضــع معاييــر جــودة ونوعيــة للســلع والخدمــات المنتجــة ،والتركيــز
علــى أهميــة انضبــاط عمــل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وفقــا لهــذه المعاييــر ،ووضــع آليــات متابعــة ورقابــة
صارمــة؛
●إنشــاء المزيــد مــن المؤسســات الرســمية الداعمــة والمســاندة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،خاصــة فــي مجــال
إعــداد دراســات الجــدوى االقتصاديــة ،ودراســة الســوق ،ومؤسســات التســويق والتمويــل المتخصصــة ،والعمــل علــى
تفعيــل دورهــا أكثــر علــى أرض الواقــع؛
●حــث وتشــجيع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة المتشــابهة فــي إنتاجهــا الســلعي النهائــي ،علــى التجمــع فــي مواقــع
جغرافيــة قريبــة مــن بعضهــا البعــض ،وفتــح قنــوات اتصــال وتعــاون فيمــا بينهــا وتجســيد مختلــف أنــواع التكامــل
األمامــي والخلفــي؛
●إصــاح أنظمــة التكويــن والتعليــم المهنــي بمــا يتناســب مــع طبيعــة الســوق ،وربــط المؤسســات المهنيــة بمؤسســات
مســاندة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.
أمــا فيمــا يخــص تعزيــز القــدرة التنافســية لقطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة علــى مســتوى واليتــي قالمــة وتبســة ،ارتأينــا
تقديــم جملــة مــن التوصيــات نوجزهــا كاآلتــي:

●توفير التسهيالت القانونية والتشريعية مع شرحها وتوضيحها ومحاولة تقليص تفشي ظاهرة البيروقراطية؛
●يجــب علــى مناطــق واليتــي قالمــة وتبســة برمتهــا اســتغالل اإلمكانيــات المتاحــة والخصوصيــات المتميــزة بهــا كليــا عبر
األجهــزة المســاعدة لالســتثمار فــي المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،لوضعهــا فــي خدمــة التنمية وتشــجيع االســتثمار؛
●التكفــل الدائــم للســلطات الوالئيــة بإيجــاد صيــغ مناســبة للشــباب المســتثمرين بغيــة االســتفادة مــن العقــارات والمحــات
التــي تتماشــى مــع المشــاريع المقترحــة؛
●اشــتراك جميــع القطاعــات التــي لهــا عالقــة باالســتثمار والتشــغيل والتنميــة فــي وضــع بنــك المعلومــات بالمشــاريع
االســتثمارية داخــل الواليتيــن؛
●توفير نظام جبائي على مستوى الواليتين يكون محفز وفعال ويساعد على توفير محيط استثماري مالئم؛
●تحســين مســتوى الهيــاكل القاعديــة علــى مســتوى واليتــي قالمــة وتبســة بمــا يتــاءم مــع متطلبــات التطــور الصناعــي
الحديــث خاصــة فــي مجــال النقــل؛
●تفعيــل دور اإلدارة المحليــة بواليتــي قالمــة وتبســة فــي مجــال القيــام بالدراســات وإقامــة المــدن ،والتجمعــات الصناعيــة
والخدميــة والبنــى التحتيــة التــي تتطلبهــا هــذه المؤسســات؛
●تجســيد التنســيق بيــن هــذه المؤسســات وهيئــات المعلومــات والجهــات ذات العالقــة بشــأن إقامــة المســوحات الدوريــة
حــول المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،للوقــوف علــى مــدى قــوة أدائهــا ومســاهمتها فــي تحقيــق التنميــة فــي الواليتيــن
ومعرفــة مــا تواجهــه مــن صعوبــات مــن جهــة ،واقتــراح الحلــول الناجعــة مــن جهــة أخــرى؛
●تقليــص تكاليــف اإلجــراءات اإلداريــة وكثــرة الرخــص والوثائــق المطلوبــة مــن المســتثمر للموافقــة علــى االســتثمار،
حيــث يتطلــب وقتــا كبيــرا إلتمــام ذلــك باإلضافــة إلــى غمــوض التشــريعات والقوانيــن الخاصــة باالســتثمار أثنــاء
تطبيقهــا ممــا يــؤدي بالمســتثمرين إلــى تفضيــل مناطــق أخــرى؛
●تفعيــل عمــل األطــر التنظيميــة والهيــاكل اإلداريــة الالزمــة لمتابعــة ســير عمــل هــذه المؤسســات بالمســتوى الــذي يحقــق
الغايــات المنشــودة مــن تلــك اإلســتراتيجية المطبقــة علــى المســتوى الوالئــي والوطنــي فــي مجــال دعــم التنميــة؛
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تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل دورها التنموي
●تجــاوز مشــكلة العقــار ،وخاصــة العقــار الصناعــي وذلــك مــن خــال اهتمــام الســلطات الوالئيــة بتخفيــض اإلجــراءات
المصاحبــة إلنشــاء العقــار.
مقترحات موجهة إلى المؤسسات:

إذا كانــت الوســائل الســابقة تمثــل مــا يجــب علــى ســلطات واليتــي قالمــة وتبســة تبنيــه لضمــان نجاحهــا فــي ظــل البيئــة
االقتصاديــة الجديــدة .فهنــاك بعــض الوســائل التــي يتعيــن أن تقــوم بهــا المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة علــى مســتواها
للتطويــر مــن نفســها والحفــاظ علــى اســتمراريتها وتحســين مســتواها التنافســي ،نجــد أهمهــا:
●ترقيــة مســتوى المنتجــات مــن خــال اإلنتــاج وفقــا الحتياجــات األســواق المحليــة والخارجيــة ،وبأقــل تكلفــة ممكنــة
والســعي للحصــول علــى شــهادة الجــودة ( )ISOفــي وقــت أصبــح عنصــر الجــودة أهــم العناصــر التــي تضمــن التســويق؛
●عمليــة التســويق أصبحــت مــن التحديــات التــي تواجــه المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،ولضمــان مركــز تنافســي فــي
خضــم هــذا التغيــر المتســارع يجــب االهتمــام بالبحــث العلمــي لمتابعــة التغيــرات والتنبــؤ بهــا ومــن ثــم التحكــم فيهــا؛
●تطويــر الجهــاز اإلداري فــي الواليــة ورفــع الكفــاءات التســييرية باعتمــاد منهجية تســييرية تتوافق والمؤسســة االقتصادية
الحديثــة التــي تســتجيب لمعطيــات المرونــة والفعاليــة في األداء واســتعمال تكنولوجيــا المعلومات في التســيير؛
●تقليل االعتماد على اإلدارة العائلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وتبني نظم إدارية أكثر حداثة وتطورا؛
●توظيــف يــد عاملــة مؤهلــة فــي العمليــة اإلنتاجيــة والتســييرية ومحاولــة تحســين قــدرات هــذه المــوارد البشــرية ،إضافــة
إلــى العمــل علــى تدريــب وزيــادة تخصــص العمــال الموجوديــن لديهــم وإعطائهــم الــدورات الالزمــة ،وتحفيزهــم مــن
خــال رفــع أجورهــم أو إعطائهــم عــاوات أو ترقيــة تصنيفاتهــم الوظيفيــة إذا حصلــوا علــى تلــك الــدورات؛
●إدخــال العنصــر التكنولوجــي بكثافــة إلــى المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،واالعتمــاد علــى أنظمــة األتمتــة فــي
اإلنتــاج ولــو بشــكل تدريجــي؛
●زيادة التخصص في اإلنتاج وعدم إنتاج األصناف المتعددة وذلك بهدف رفع كفاءة وأداء صناعاتهم؛
●زيــادة العمــل علــى البحــث والتطويــر بغــرض تجديــد طبيعــة منتجــات المؤسســة بشــكل يتوافــق مــع التجــدد فــي أذواق
المســتهلكين وطبيعــة التغيــر فــي األنمــاط اإلنتاجيــة؛
●زيــادة التركيــز علــى جانــب الدعايــة واإلعــان لمنتجــات هــذه المؤسســات ،لمــا لهــذا الجانــب مــن أهميــة فــي كســب
المســتهلكين الجــدد وزيــادة والء المســتهلكين القدامــى لهــذه المنتجــات؛
●العمــل علــى اســتيراد اآلالت الجديــدة وليســت المجــددة أو المســتعملة وذلــك الرتفــاع مســتوى كفــاءة وإنتاجيــة هــذه
اآلالت؛
●العمــل علــى توفيــر "تجســيد " المزيــد مــن عوامــل تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة
الجزائريــة ،فكمــا هــو معلــوم فــإن الخطــر القائــم فــي مواجهــة التحديــات الخارجيــة لــكل مؤسســة هــو عامــل المنافســة،
وبالتالــي البــد مــن جعــل هــذه المؤسســات أكثــر قــدرة علــى المنافســة ،ويمكــن تحقيــق ذلــك اعتمــادا علــى مــا يلــي:
●االرتقاء بتصميم المنتجات وجودتها؛
●استخدام أجيال تقنية متطورة؛
●إعادة النظر بخطة القوى العاملة من خالل التدريب والتحفيز لزيادة إنتاجية العمل كما ونوعا؛
●االهتمام بالبحوث والتطوير؛
●العمــل علــى ربــط الجامعــات والمعاهــد المهنيــة بالهيــاكل اإلنتاجيــة وذلــك علــى أســاس أن التعليــم يُكــ ِون
التكنولوجيــا والتكنولوجيــا تُكـ ِون الصناعــة ،وبالتالــي فــإن التكنولوجيــا تعطــي التعليــم والصناعــة ،وأن الصناعــة
تمــد كل مــن التكنولوجيــا والتعليــم معــا.
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شريف  ،حمي الدين
●اإلطالع على التقنيات الحديثة والتطوير الفني المستمر لآلالت وطرق اإلنتاج؛
●االهتمــام بالبحــوث والقيــام بالدراســات الالزمــة لتخفيــض تكاليــف اإلنتــاج ودراســة األســواق ومكوناتهــا وعوامــل نجــاح
المنافســة فــي كل منهــا؛
●زيــادة درجــات التعــاون والتحالــف بيــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة بصفــة عامــة ،مــن أجــل تكويــن
كيانــات أكبــر قــادرة علــى منافســة مثيالتهــا؛
●تفعيــل عوامــل تعزيــز القــدرة التنافســية ال ســيما المقارنــات التطويريــة والهــدف االســتراتيجي والعنقــود والضمــان
واالئتمــان ،وغيرهــا؛
●تشــكيل بيئــات مناســبة لقيــام عناقيــد صناعيــة ،وإبــراز أهميــة دور الحاضنــات والشــبكات فــي زيــادة القــدرة التنافســية
لهــذه المؤسســات.
مقترحات موجهة إلى المستهلكين:

●الوثــوق بجــودة منتجــات المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الوطنيــة ،والتخلــص مــن عقــدة االعتقــاد بــأن هنــاك فجــوة
واســعة بيــن جــودة منتجاتنــا وجــودة المنتجــات المســتوردة الشــبيهة علــى الرغــم مــن التأكيــد بوجــود جــودة أفضــل
لصالــح المنتجــات المســتوردة ولكــن ليســت بذلــك الحجــم الــذي يصــوره بعــض المســتهلكين؛
●إظهــار الــروح الوطنيــة بالتعامــل مــع بعــض السياســات التجاريــة الهادفــة إلغــراق أســواقنا بمنتجــات الصناعــات
الغذائيــة المســتوردة ،وذلــك مــن أجــل تدميــر صناعاتنــا الوطنيــة وتحقيــق أهــداف سياســية واقتصاديــة غيــر معلنــة علــى
المدييــن القصيــر والمتوســط؛
●علــى المســتهلكين االقتنــاع بــأن االنخفــاض النســبي فــي أســعار منتجــات المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،الناشــطة
فــي مختلــف المجــاالت ،ال يعنــي إطالقــا انخفــاض مســتوى جودتهــا وإنمــا مــرد ذلــك إلــى قبــول المنتجيــن بهامــش ربــح
ضئيــل وانخفــاض التكاليــف النســبية فــي إنتاجهــا؛
●العمــل علــى تفعيــل دور جمعيــات حمايــة المســتهلك فيمــا يخــص منتجــات المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الوطنيــة،
وذلــك مــن أجــل حمايــة المســتهلكين بشــكل فعلــي ومراقبــة الجــودة واألســعار ،وتشــجيع المســتهلكين علــى اســتهالك
المنتجــات المحليــة وذلــك بالتعــاون مــع الهيئــات الرســمية.
ومــن جملــة مــا تقــدم يمكــن القــول أن إدراك الســلطات الوالئيــة فــي قالمــة وتبســة ألهميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة
وســعيها لتوفيــر كل الدعــم والمســاندة لهــا ،ومحاولــة أصحــاب تلــك المؤسســات التحســين مــن قــدرات مؤسســاتهم التنافســية
مــن خــال تبنــي مختلــف عوامــل وآليــات تعزيــز القــدرة التنافســية ،فضــا عــن ثقــة المســتهلك المحلــي فــي منتجــات هــذه
المؤسســات وتجســيد مبــدأ تفضيــل منتجاتنــا المحليــة حتــى وإن كانــت تقــل جــودة عــن المنتجــات األجنبيــة ،مــن شــأنه أن
يُكــون مؤسســات صغيــرة ومتوســطة ذات قــدرة تنافســية عاليــة تُمكنهــا مــن تفعيــل وتعظيــم دورهــا فــي تجســيد تنميــة محليــة
مســتمرة ،تحقــق لنــا فــي النهايــة تنميــة وطنيــة شــاملة ومتوازنــة.
وبخصــوص الدراســات المســتقبلية فإنــه وانطالقــا مــن الدراســة الحاليــة ،يمكــن المواصلــة فــي آفــاق أخــرى قــد تقــدم أبعــادا ً
جديــدة لموضــوع الدراســة ،باإلمــكان التطــرق إليهــا كمــا يلــي:
	-تحســين الدراســة الحاليــة عبــر تطبيقهــا فــي ســياق آخر ،مــن حيث الدراســة الكيفيــة أو الدراســة الكمية .فالمؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة فــي واليتــي قالمــة وتبســة مختلفــة عــن نظيراتهــا فــي باقــي الواليــات الجزائريــة ،مــن حيــث
البيئــة (المحيــط) وعالقتهــا بــه .كمــا تختلــف أيضــا مــن حيــث ديناميكيــة ونطــاق أســواقها وتحكمهــا فــي األدوار
التســييرية .عــاوة علــى أنــه يمكــن تحســين الدراســة مــن خــال تطبيقهــا فــي مجــال آخــر.
ومهمــا يكــن مــن أمــر ،فإنــه وبالنظــر إلــى محــددات الدراســة ،التــي دفعتنــا إلــى التركيــز علــى بعــض جوانــب الموضــوع،
فإننــا فــي األخيــر نوصــي ببعــض المواضيــع ،التــي بإمكانهــا أن تكــون محــاور لبحــوث مســتقبلية تكمــل مختلــف زوايــا هــذه
الدراســة ،نخــص بالذكــر منهــا:
	-البعد الثقافي لدعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.
	-فعاليــة األقطــاب التنافســية فــي تحســين القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي الجزائــر أو الــدول
العربية.
	-نحو سياسة متكاملة لترقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
	-اســتراتيجية تأهيــل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة كخيــار لتــدارك الفجــوة االســتراتيجية واالندمــاج فــي
االقتصــاد التنافســي.
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قائمة المراجع:
المراجع العربية:
 .1أبــو زيــد محمــد خيــر ( ،)2010التحليــل اإلحصائــي للبيانــات باســتخدام برمجــة  ،SPSSط  ،1دار جريــر للنشــر ،عمــان،
األردن.
 .2أحمد السيد كردي( ، )2010إدارة الموارد البشرية في منظمات األعمال العصرية ،مصر.
 .3أحمــد ســید مصطفــى ( ،)1999إدارة اإلنتــاج والعملیــات فــي الصناعــة والخدمــات ،ط  ،4بــدون دار نشــر ،بــدون بلــد
نشــر.
 .4الدرادكــة مأمــون ،الشــبيلي طــارق ( ،)2002الجــودة فــي المنظمــات الحديثــة ،ط  ،1دار صفــاء للنشــر والتوزيــع ،عمــان،
األردن.
 .5الالمــي غســان ،قاســم داود ( ،)2007إدارة التكنولوجيــا – مفاهيــم ومداخــل وتقنيــات وتطبيقــات عمليــة ،-ط  ،1دار
المناهــج ،عمــان ،األردن.
 .6المختــار حســن محمــد أحمــد محمــد ( ،)2009اإلدارة اإلســتراتیجیة المفاھیــم والنمــاذج ،الشــركة العربیــة المتحدة للتســویق
والتوریــدات ،القاھــرة ،مصر.
 .7الطائــي محمــد  ،الخفاضــي نعمــة عبــاس خضيــر ( ،)2009نظــم المعلومــات اإلســتراتيجية منظــور الميــزة اإلســتراتيجية،
ط  ،1دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع ،عمــان ،األردن.
 .8بــركات نســرين ( ،)2000مفهــوم التنافســية والتجــارب الناجحــة فــي النفــاذ إلــى األســواق الدوليــة ،ورقــة مقدمــة إلــى
ورشــة عمــل حــول محــددات القــدرة التنافســية للــدول العربيــة فــي األســواق الدوليــة ،المعهــد العربــي للتخطيــط ،تونــس.
 .9بلعجــوز حســین ( ،)2007المیــزة التنافســیة مــن االقتصــاد الصناعــي إلــى االقتصــاد الرقمي،ورقــة بحثيــة مقدمــة إلــى
الملتقــى العربــي الدولــي حــول :المعرفــة فــي ظــل االقتصــاد الرقمــي ومســاھمتھا فــي تكویــن المزایــا التنافســیة للبلــدان
العربیــة ،جامعــة حســیبة بــن بوعلــي الشــلف ،الجزائــر.
 .10بــن عنتــر عبــد الرحمــان ( ،)2004نحــو تحســين اإلنتاجيــة وتدعيــم القــدرة التنافســية للمنتجــات الصناعيــة ،رســالة
دكتــوراه غيــر منشــورة ،جامعــة الجزائــر ،الجزائــر.
 .11بوعقــل مصطفــى ( ،)2019تحليــل القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســط الجزائريــة فــي ظــل العولمــة،
المجلــة الجزائريــة للعولمــة والسياســات االقتصاديــة.)1( 10 ،
 .12جوزيف بروكوبنكو ( ،)2000إدارة اإلنتاجية ،منظمة العمل الدولي ،جنيف.
 .13خيــاري زهيــة ( ،)2010تحســين اإلنتاجيــة كمدخــل لتعزيــز القــدرة التنافســية :حالــة واقــع القطــاع الصناعــي العمومــي
فــي الجزائــر ،رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة ،جامعــة باجــي مختــار ،عنابــة ،الجزائــر.
 .14سامح عبد المطلب عامر ( ،)2011استراتيجيات إدارة الموارد البشرية ،ط  ،1دار الفكر للنشر والتوزيع ،األردن.
 .15ســماللي یحضیــة ( ،)2003أثــر التســییر اإلســتراتیجي للمــوارد البشــریة وتنمیــة الكفــاءات علــى المیــزة التنافســیة
للمؤسســة االقتصادیــة ،رســالة دكتــوراه غیــر منشــورة ،جامعــة الجزائــر ،الجزائــر.
 .16شــارلز وجاریــت جونــز ( ،)2002اإلدارة اإلســتراتیجیة -مدخــل متكامــل ،-ترجمــة رفاعــي محمــد رفاعــي ،محمــد ســید
أحمــد عبــد المتعــال ،الجــزء األول ،دار المریــخ للنشــر ،الریاض،الســعودية.
 .17عطية طاهر مرسى ( ،)2001إدارة األعمال الدولية ،ط  ،1دار النهضة العربية للنشر ،بيروت ،لبنان.
 .18عبد الهادي سعيد ( ،)2002التسويق بمفهومه الجديد ،دار قباء للنشر والتوزيع ،مصر.
 .19عبــد الحكیــم عبــد هلل النســور ( ،)2009األداء التنافســي لشــركات صناعــة األدویــة األردنیــة فــي ظــل االنفتــاح
االقتصــادي ،رســالة دكتــوراه غیــر منشــورة ،جامعــة تشــرین ،الالذقیــة ،ســورية.
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 .20غزيبــاون علــي ( ،)2015أســاليب تنميــة القــدرات التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي ظــل التحديــات
االقتصاديــة العالميــة "دراســة حالــة الجزائــر " ،رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة ،جامعــة امحمــد بوقــرة ،بومــرداس،
الجزائــر.
 .21غــول فرحــات ( ،)2006مؤشــرات تنافســية المؤسســات االقتصاديــة فــي ظــل العولمــة االقتصاديــة ،رســالة دكتــوراه
غيــر منشــورة ،جامعــة الجزائــر ،الجزائــر.
 .22فــارس طــارق ( ،)2018دور ومكانــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وســبل ترقيــة قدرتهــا التنافســية ،رســالة
دكتــوراه غيــر منشــورة ،جامعــة فرحــات عبــاس ،ســطيف  ،1الجزائــر.
 .23ماضي عادل ( ،)2007تطوير جودة المنتجات ،ط  ،1دار الكتب الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.
 .24مركز الصادرات العربية ( ،)2005تدعيم القدرات التنافسية للصادرات العربية إلى األسواق العالمية ،قطر.
 .25نبیــل محمــد مرســي ( ،2006اســتراتیجیات اإلدارة العلیــا (إعــداد ،تنفیــذ ،مراجعــة) ،المكتــب الجامعــي الحدیــث،
اإلســكندریة ،مصــر.
 .26نوري منير ( ،)2012نظام المعلومات لمطبق في التسيير ،ط  ،9ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.
 .27هويشــار معــروف ( ،)2006تحليــل االقتصــاد التكنولوجــي ،ط  ،2دار جريــر للنشــر والتوزيــع ،عمــان ،األردن.
هويشــار معــروف ( ،)2006تحليــل االقتصــاد التكنولوجــي ،ط  ،2دار جريــر للنشــر والتوزيــع ،عمــان ،األردن.
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قائمة المالحق
االستبانة
القسم األول :معلومات شخصية
الرجاء وضع عالمة ( )xأمام اإلجابة التي تراها مناسبة:
العلم :متعلم
 .1المؤهل
ي

ثانوي

جامع
ي

ت
ال� تنتجها المؤسسة:
 .2عدد األصناف ي

صنف واحد

صنفان

ت
ال� تتعامل معها المؤسسة:
 .3األسواق ي

محلية

خارجية

من ثالثة ث
فأك�
محلية خارجية

القسم الثاني :المعلومات الخاصة بالبحث
الرقم

موافق
بشدة

السؤال

أوال :عوامل تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
01

جــودة المنتجــات تعتبــر عامــا رئيســيا فــي تعزيــز القــدرة التنافســية
للمؤسســات الصغي ـرة والمتوســطة

02

الدعايــة والترويــج يعتب ـران عنص ـران أساســيان لتعزيــز القــدرة التنافســية
للمؤسســات الصغي ـرة والمتوســطة

03

للتكنولوجيــا المتقدمــة والتجديــد التكنولوجــي دور كبيــر فــي زيــادة القــدرة
التنافســية

04

تحديــد واختيــار اإلســتراتيجية التنافســية المناســبة يؤثــر علــى القــدرة
التنافســية للمؤسســات الصغي ـرة والمتوســطة

05

االهتمام بأنشــطة البحث والتطوير يؤثر على القدرة التنافســية للمؤسســات
الصغيرة والمتوسطة

06

امتــاك نظــام معلومــات قــوي وفعــال علــى مســتوى المؤسســات الصغي ـرة
والمتوســطة يعــزز مــن قدرتهــا التنافســية

ثانيا :دور وأهمية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
تفعيل دورها التنموي
07

امتــاك المؤسســات الصغي ـرة والمتوســطة لقــدرة تنافســية عاليــة ُيفعــل
ويعظــم قدرتهــا التنمويــة
ُ

08

تســاهم عوامــل تعزيــز القــدرة التنافســية فــي تكويــن قطــاع مؤسســات صغيـرة
ومتوســطة تنافســي وفعال

09

القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيـرة والمتوســطة تشــكل عامــا مهمــا فــي
تحســين أدائهــا والمحافظــة علــى اســتم ارريتها

10

تشــكل المؤسســات الصغيـرة والمتوســطة ذات القــدرة التنافســية إســتراتيجية
فعالــة لتجســيد التنميــة المحليــة
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موافق

ال أدري

غير
موافق

غير
موافق
على
اإلطالق
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11

المؤسسات غير التنافسية ال يمكنها تأدية دورها التنموي بشكل فعال

12

القــدرة التنافســية العاليــة للمؤسســات الصغي ـرة والمتوســطة تضمــن لهــا
إمكانيــة اخت ـراق أس ـواق جديــدة

ثالثا :مدى امتالك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية (قالمة/
تبسة) لعوامل تعزيز القدرة التنافسية
13

تتوافــر كافــة عوامــل تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغي ـرة
وا لمتو ســطة

14

تمتلــك كافــة المؤسســات الصغي ـرة والمتوســطة القــدرة الماليــة الكافيــة
لتجســيد وتنميــة أنشــطة البحــث والتطويــر

15

جــودة منتجــات المؤسســات الصغيـرة والمتوســطة تضاهــي جــودة المنتجــات
المستوردة

16

معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمتلك تكنولوجيا متقدمة ومتطورة

17

تمتلــك المؤسســات الصغي ـرة والمتوســطة معرفــة جيــدة باإلســتراتيجيات
المختلفــة للتنافــس فــي الســوق

18

تتوافــر معظــم المؤسســات الصغي ـرة والمتوســطة علــى جهــاز ونظــام
معلومــات قــوي وفعــال

19

معظــم المؤسســات الصغيـرة والمتوســطة تأخــذ بالدعايــة والترويــج كأســاس
للمنافسة

رابعا :فعالية دور الدولة الجزائرية في تعزيز القدرة التنافسية
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها التنموي
20

البرنامــج الوطنــي لتأهيــل المؤسســات الصغي ـرة والمتوســطة يســاهم فــي
تحســين قدرتهــا التنافســية

21

ب ارمــج واســتراتيجيات التحفيــز الضريبــي المعتمــدة مــن شــأنها رفــع القــدرة
التنافســية للمؤسســات الصغي ـرة والمتوســطة

22

تلعب المشاتل وحاضنات األعمال دو ار بار از في تحسين القدرة التنافسية
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

23

اإلســتراتيجية الوطنيــة لترقيــة ودعــم المؤسســات الصغيـرة والمتوســطة لهــا
دور فعــال فــي تذليــل مختلــف العقبــات التــي تحــد مــن تنافســية هــذه
المؤسســات

24

هل تعتبر جهود الدولة في دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وحدها كافية لتعزيز قدرتها التنافسية

25

تدنــي القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغي ـرة والمتوســطة يعــود جــزء منــه
إلــى عــدم تفعيــل دور الدولــة فــي دعــم هــذه المؤسســات
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