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ملخص:

يسعى هذا املقال إىل دراسة احملددات املتحكمة يف القدرة التنافسية لعينة من املؤسسات الصغرية و املتوسطة العاملة يف قطاع
الصناعات الغذائية يف اجلنو الرققي اجلزائقي ،و كانت النتائج املتوصل إليها متمحورة يف التأثري السليب جملموعة من احملددات ال سيما
عوامل اإلنتاج ،الطلب احمللي ،إسرتاجتية املؤسسة ،و تأثري اجيايب حملدد دور احلكومة لكن عند مستوى ضعيف ،و توصلنا كذلك من
خالل العينة املدروسة إىل أن هناك الكثري من املعوقات حتول دون حتسني القدرات التنافسية للعينة املدروسة و منها ضعف مستويات
التدريب و التعليم ،وعدم االستغالل الكامل للطاقة اإلنتاجية ،وتسويق معظم اإلنتاج داخل السوق احمللي ،وضعف مستويات اجلودة
وضعف دور املؤسسات الداعمة.
الكلمات المفتاحية :مؤسسات الصناعة الغذائية ،مؤشقات التنافسية ،حمددات القدرة للتنافسية ،امليزة التنافسية.
Abstract:
This article aims to study the main determinants of competitiveness of a sample of SMEs in the food
industry in the South east of Algeria. The obtained results were centered on the negative impact of a range
of determinants, particularly production factors, domestic demand, firm strategy, and a positive impact, but
at weak level of government’s role. Moreover, the study of this sample shows that there are a lot of
obstacles that prevent the improvement of competitiveness, such as low levels of training and education,
lack of full use of productive capacity, local marketing, low quality and the weak role of supportive
institutions.

Keywords: food industry, competitiveness indicators, competitiveness determinants, competitive
advantage.
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تمهيد:
يعترب قطاع الصناعات من أكثق القطاعات عقضة للتأثريات النامجة عن التغريات يف الييةة االقتصادية الدولية بركل جعل الصناعة
احمللية يف اجلزائق تزداد هراشة مع مقور الزمن ،حيث يتعقض هذا القطاع ملنافسة غري متكافةة و ذلك يف مواجهة منافسة حادة مع
املؤسسات العاملية اليت أصيحت تتحكم يف شيكات اإلنتاج و التوزيع و صنع التكنولوجيا يف العامل ،و هذه املنافسة ال متس مؤسسات
الدول النامية املصدرة فقط بل متس املؤسسات و الصناعات اليت تستهدف السوق احمللية أيضا و ذلك يف بيةة متسارعة ومتذبذبة تتمي ز
بعوملة األسواق واملنافسة ،و من هنا أصيح لزاما عليها االستجابة هلذه التحديات و ذلك من خالل العمل على تنمية قدرهتا التنافسية
ضمانا الستمقارها وبقائها ،و اليت تتحكم فيها جمموعة من احملددات ختتلف طييعتها بني سعقية و غري سعقية و تنظيمية و تسيريية
و تقنية...إخل ،وبناءا على ما تقدم ميكن طقح اإلشكالية التالية:
ما هي احملددات املتحكمة يف القدرات التنافسية للمؤسسات الصغرية و املتوسطة العاملة يف قطاع الصناعات الغذائية باجلنو الرققي
باجلزائق؟
ولإلجابة على هذه االشكالية نضع الفقضيات التالية:
 توجد عالقة ذات داللة بني عوامل اإلنتاج و امليزة التنافسية لدى مؤسسات الصناعات الغذائية يف اجلنو الرققي. توجد عالقة ذات داللة الطلب و امليزة التنافسية لدى مؤسسات الصناعات الغذائية يف اجلنو الرققي. توجد عالقة ذات داللة بني إسرتاجتية املؤسسة و امليزة التنافسية لدى مؤسسات الصناعات الغذائية يف اجلنو الرققي . توجد عالقة ذات داللة بني دور احل كومة و امليزة التنافسية لدى مؤسسات الصناعات الغذائية يف اجلنو الرققي. توجد فقوق ذات داللة بني احملددات األربعة ومتغري املؤهل العلمي. توجد فقوق ذات داللة بني احملددات األربعة ومتغري حجم املؤسسة. -توجد فقوق ذات داللة بني احملددات األربعة ومتغري عمق املسريين.

أولا -بعض نماذج محددات القدرة التنافسية:

حناول فيما يلي استعقاض بعض النماذج اليت تناولت حمددات القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية متهيدا إلسقاط بعضا منها
على العينة املدروسة ،و املتمثلة يف منوذج  ، Porterمنوذج  ،Lallمنوذج . Brinckman
 . Iنموذج بورتر لتحديد القدرة التنافسية:

لقد ارتيطت حمددات التنافسية بصفة عامة مبنهج  ، Porterالذي ميثل األساس الذي استندت عليه أغلب الدراسات اليت
تناولت القدرة التنافسية للمؤسسات اإلقتصادية ،حيث ينطلق يف حتليله من املستوى اجلزئي أي انطالقا من املؤسسة كوحدة حتليل
أساسية على أساس أن املؤسسات و ليست الدول هي اليت تتنافس يف صناعة ما ،و تستمد الدولة تنافسيتها بعد ذلك من تنافسية
1
مؤسساهتا و الصناعات املتوطنة هبا ،ويقدم احملددات القئيسية للقدرة التنافسية حسب النموذج اآليت:
 .0عوامل اإلنتاج كأحد محددات القدرة التنافسية :ال يتوقف األمق فقط على جمقد وفقة عناصق اإلنتاج منخفضة التكلفة

و عالية اجلودة ،بل على كفاءة استخدام هذه العوامل ) العمل ،رأس املال ،املوارد الطييعية ،املوارد اليرقية ،الينية التحتية
مصادر املعقفة ،املناخ ،املوقع اجلغقايف...إخل) ،و ما دامت عوامل اإلنتاج تتصف باملقونة و التجدد بسيب أثق التطور
التكنولوجي و العلمي ،فإن احملافظة على القدرة التنافسية تتوقف على مدى استمقارية االرتقاء بعوامل اإلنتاج و تطويقها.

2

 .3الطلب المحلي كأحد محددات القدرة التنافسية :تدفع أمهية عنصق الطلب احمللي كأحد حمددات القدرة التنافسية
للمؤسسة إىل ضقورة دراسة خصائص الطلب احمللي و نوعيته ومدى تقدمه و سقعة تريعه و قدرته على أن يعكس األذواق
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العاملية ،فوجود طلب أكثق تطورا و تعقدا و سقيع التريع و يتفق مع متطليات السوق العاملي كثريا هو ما يدفع على التجديد
و التطويق الذي هو جوهق التنافسية.

 .2استراتيجية المؤسسة و أهدافها و سيادة المنافسة المحلية :يرمل هذا احملدد أهداف املؤسسة القائمة و اسرتاتيجيتها

و طقق التنظيم و اإلدارة فيها و عالقة مالكي األسهم بإدارة املؤسسة ،كما يتضمن الدور اهلام الذي تلعيه املنافسة يف السوق
احمللي يف صناعة القدرة التنافسية للمؤسسة ،إذ تدفع املنافسة احمللية املؤسسات إىل اليحث عن صور للمنافسة غري السعقية ،من
خالل التجديد و التطويق و رفع مستوى الكفاءة و جودة املنتج ،ومن مث فنجاح املؤسسة يف التنافس حمليا يؤهلها للولوج إىل
األسواق الدولية.
 .4وضع الصناعات المرتبطة و المساندة لذلك النشاط ومدى وجودها :إن العامل القابع احملدد يتمثل يف وجود صناعات
مقتيطة و مساندة داخل اليلد ،إذ يعترب ذلك منفذا فعاال حنو املوارد و عوامل االنتاج و يعد مبثابة ميزة تنافسية ناجتة عن
الصناعات احمللية املقتيطة و املساندة يف جمال اإلبداع و التحسني ،هذه امليزة تقوم على أساس جوارية عالقات العمل ،إذ ميكن
للموردين و املستعملني النهائيني االستفادة من االتصاالت املياشقة ،الدوران السقيع و الدائم للمعلومات ،التيادل الثابت
لألفكار واإلبداعات ،كما ميكن للمؤسسات تعديل االجتاهات التقنية ملورديها و عقض مواقع اختيار لليحث و التطويق

و بالتايل تسقيع وترية عملية اإلبداع.3

 .5السياسات الحكومية :تلعب دورا هاما يف خلق جتمعات وسالسل عنقودية صناعية ويف زيادة القدرة التنافسية يف الصناعات
املختلفة ،إال أن دور احلكومة ال يعين تدخال مياشقا يف النراط االقتصادي ،وإمنا يتمثل دورها يف حتفيز وترجيع املؤسسات
الوطنية على رفع مستوى أدائها التنافسي ،و عليه فإن السياسات احلكومية الناجحة هي تلك اليت ختلق بيةة تستطيع
املؤسسات من خالهلا أن تكتسب ميزة تنافسية ،ألن املؤسسات (كما يؤكد  ) Porterهي اليت تستطيع أن ختلق صناعات
تنافسية ،أما احلكومة فال ميكنها ذلك  ،األمق الذي يستوجب وضع إسرتاتيجية طويلة األمد من طقف احلكومات للحصول
على ما يلزم من عناصق اإلنتاج الالزمة لتطويق قطاع الصناعة ،وتقدمي احلوافز والترجيع لتطويق القدرة التنافسية للمؤسسات
الصناعية.

 .6دور الصدفة :إن ظهور اخرتاع أو ابتكار جديد أو تقليات عاملية فجائية يف الطلب وأسواق املال والصقف واحلقو واألوبةة
خيلق فجوات تسمح حبدوث تغيريات يف املزايا التنافسية للدول اليت هلا القدرة على حتويل هذه الصدفة إىل ميزة تنافسية ،و لقد
قام  Porterبإبقاز أمهية هذه العوامل يف حتديد امليزة التنافسية الدولية من خالل مامساه ب ـ ـ ـ "ماسة ." Porter
و نتيجة الطييعة املتداخلة هلذه احملددات فقد عرب عنها بنظام ديناميكي على النحو التايل:
شكل رقم ( : )0مخطط نظام متكامل لمحددات القدرة التنافسية و العالقات الديناميكية بينها
إستراتيجية و هيكل المؤسسة

الصدفة

و المنافسة المحلية

الطلب و خصائصه

عوامل اإلنتاج

الحكومة

الصناعات المكملة

المصدر Porter,M.E, the competitive advantage of nations, the free press, Simon et Schuster inc, 1998:
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ميثل اخلط املتصل العالقة بني احملددات األربع كنظام حقكي يعمل بركل متيادل ،أما اخلط املنقطع فيوضح تأثري الييةة األمشل اليت
تتفاعل من خالهلا متغريات أخقى ،و من خالل العالقات اليينية بني هذه احملددات فإن القدرة التنافسية على املستوى اجلزئي أو الكلي
تتوقف على كفاءة و إنتاجية املؤسسة يف سلسلة أنرطتها الداخلية ،و كذلك على قوة عالقاهتا و ترابكها مع املؤسسات األخقى
املقتيطة هبا ،فضال عن السياسات اليت تتيعها الدولة و اليت تركل املناخ الذي تعمل فيه هذه املؤسسات.
 .IIنموذج :Lall
حسب  Sanjaya Lallفإن التنافسية "هي تطويق الفعالية النسيية و كذلك التنمية املستدامة ..القدرة التنافسية الوطنية ال
يعين فقط أن يكون لدينا منتجا منخفض التكلفة ولكن أيضا أن يكون قادرا على املنافسة يف األنرطة اليت تعزز النمو املستدام
لإليقادات" ،4و يذكق أيضا أن "الدليل القاطع على القدرة الصناعية ألمة هو القدرة التنافسية للرقكات على التصنيع يف السوق
الدولية" ،5و ترمل هذه الرقكات الصناعات التالية:
 الصناعات التقليدية :الصناعة الغذائية واملرقوبات والتيغ ،املنسوجات واملالبس واملنتجات الورقية واخلريية وغريها مما يتطلبمستوى تأهيل منخفض؛
 األنرطة اليت تتطلب مستوى عال من التأهيل يف جماالت املعقفة كاملواد الكيميائية واملنتجات اليرتولية واملعادن األساسيةمعدات النقل و اآلالت.
لقد قدم  Sanjaya Lallحمددات بناء املقدرة التكنولوجية لتعكس مياشقة القدرة التنافسية و اليت تتحدد حسب رأيه من
6
خالل تعامل املؤسسة مع ثالثة أسواق:
 سوق العوامل :العوامل األكثق تقدما و ترمل التكنولوجيا و املهارات الفنية ،املعلومات ،فضال عن توفق الينيةاألساسية؛ سوق احلوافز :كل من السياسات اإلقتصادية و الكلية و النظام التجاري و الصناعي الذي تنتهجه الدولة مبا يرتك أثقه علىالقدرة التنافسية للمؤسسة ،عالوة على الطلب احمللي الذي جاء ليرمل حجم الطلب و معدل منوه و الذي ال يتوقف على
حجم الدخل و إمنا أيضا على منط توزيعهـا و مدى تقدم الطلب و تعقيده؛
 سوق املؤسسات :كل املؤسسات اليت تتعامل معها املؤسسة ،كمؤسسات التعليم التدريب و التطويق و اليحث العلميواالئتمان طويل املدى ،و هي املؤسسات اليت أكدت األد بيات املختلفة أهنا على قدر كيري من األمهية لدعم القدرات
اإلنتاجية للمؤسسات و من مث قدرهتا التنافسية.

 . IIIنموذج :Brinkman
تقوم هذه الدراسة لـ ـ  Goerge L. Brinkmanعلى أن القدرة التنافسية هي نتيجة جمموعة من العوامل الوطنية (احمللية)
و أخقى دولية ،فعلى املستوى الوطين تتمثل العوامل احملددة لتنافسية الصناعة أو املؤسسة يف احملددات التالية:

7

 .1تخصيص الموارد :و يقكز على املوارد الطييعية و رأس املال اليرقي باعتيارمها عوامل حامسة يف حتديد تنافسية منتج
أو مؤسسة؛

 .2التكنولوجيا :إن التطور التكنولوجي متمثال يف اليحث و التطويق يف تقنيات جديدة أكثق مالءمة يعترب عامال أساسيا لتحسني
فعالية العملية اإلنتاجية وبالتايل فهو أحد العناصق اليت حتدد امليزة التنافسية ملؤسسة أو قطاع معني؛
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 .3خصائص المنتج :إن خصائص منتج معني قد تكون مهمة يف حتديد مقكزه التنافسي يف السوق ،وهذا ينطيق بركل خاص
على املنتجات اليت حتمل خصائص مميزة عن منتجات املنافسني ،و ترمل هذه امليزة عوامل غري سعقية مثل الصيانة و خدمات
ما بعد الييع و غريها؛

 .4وفورات الحجم :و هي تلك الوفورات يف التكلفة أو يف تلك اليت تتولد إثق ارتفاع إنتاجية املوارد ،حبيث تنمي هذه
الوفورات قدرة املؤسسة على الييع بأسعار تنافسية ،األمق الذي يقفع من قدراهتا التنافسية مقارنة باملنافسني؛

 .5التنظيم و السياسات العامة :إن تدابري السياسة العامة للدولة هلا أيضا تأثريات جد مهمة على القدرة التنافسية للصناعة أو
منتج معني ،و ذلك بفعل آليات كل من السياسات النقدية و الضقيية و االقتصادية للدولة.
أما على الصعيد الدويل ،فإن القدرة التنافسية تتحدد حتت تأثري عدد من العوامل أمهها :سعق الصقف ،ظقوف السوق الدولية
تكلفة النقل الدويل و غريها ،و الركل التايل يوضح بيانيا عالقات االرتياط بني احملددات املذكورة سابقا و القدرة التنافسية.
شكل رقم ( :)2محددات القدرة التنافسية وفق نموذج Brinkman

على املستوى الوطىن

على املستوى الدويل

تخصيص الموارد

سعر الصرف
ظروف السوق الدولي

التكنولوجيا
القدرة التنافسية

ترتيب األفضلية

اإلنتاجية
خصائص المنتج

تكلفة النقل الدولي

وفورات الحجم
تكلفة التسويق و النقل
التنظيم الضريبي و السياسة التجارية

المصدرL.Lachaal,la compétitivité :conceptions, définitions et applications, cahiers CIHEAM 2001,p31:

أهم ما ميكن ققاءته من خالل هذا النموذج املوضح يف الركا أعاله أن هذه احملددات وضعها  Brinkmanضمن دراساته عىب قطاع
الصناعات الغذائية يف كندا و عليه فال بد من مقاعاة خصوصية هذا القطاع و اإلطار املكاين و الزماين عند حماولة تعميم هذه احملددات
عند تقييم القدرة التنافسية يف قطاعات أخقى و/أو مناطق أخقى و/أو أزمنة أخقى.
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ثاني ا -دراسة ميدانية لمحددات القدرة التنافسية في قطاع الصناعات الغذائية بالجنوب الشرقي في الجزائر

بعد استعقاض حمددات القدرة التنافسية بيعدها النظقي و التطييقي ،سنحاول فيما يلي تقييم القدرة التنافسية لعينة من املؤسسات

الصغرية و املتوسطة يف قطاع الصناعات الغذائية يف كل من ورقلة ،بسكقة ،غقداية ،الوادي ،األغواط ،و ذلك قصد الوقوف على العناصق
احملددة للقدرة التنافسية هلذا النوع من املؤسسات و اخلقوج بنتائج ميكن استخدامها لتحسني وضعيتها مستقيال.
 .Iمجتمع و متغيرات الدراسة:
 .1مجتمع الدراسة:
يف املقحلة األوىل قمنا بتجميع أكرب عدد ممكن من املعطيات واملعلومات حول املؤسسات املستهدفة وهذا للحصول على قاعدة
بيانات واسعة تسمح لنا باختيار وحتديد جمتمع الدراسة وكذا العينة ،إذ ييلغ عدد املؤسسات صناعة األغذية  55مؤسسة حىت هناية سنة
 2002من مجلة  335مؤسسة صناعية و هي متثل نسية  ،%22,4و اجلدول التايل يوضح هذا التوزيع:
جدول رقم ( :)1التوزيع حسب الوليات للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة للصناعة الغذائية في الجنوب الشرقي
البيان

ورقلة

بسكرة

غرداية

الوادي

األغواط

المجموع

العدد

12

21

15

13

14

55

النسبة المئوية

12

20

15

11

25

100

المصدر :املديقية اجلهوية للتجارة بورقلة

ولقد استخدمنا أسلو العينة الطيقية العروائية ،حيث مت اختيار العينة من جمتمع عناصقه غري متجانسة مقسم إىل طيقات ،مث أخرتنا
عينة بسيطة من كل طيقة على أن تتناسب مع حجم هذه الطيقة ،و ميثل جمموع هذه العينات العينة الكلية ،و قد مت تقسيم جمتمع
الدراسة إىل مخسة واليات (طيقات) هي  :ورقلة ،غقداية ،األغواط ،الوادي ،بسكقة ،على النحو الذي ييينه اجلدول التايل:
جدول رقم ( :)3توزيع مجتمع وعينة الدراسة حسب الوليات
البيان
ورقلة
بسكرة
غرداية
الوادي
األغواط
المجموع

العدد
المجتمع

العينة

12
21
15
13
14
55
المصدر :من إعداد الياحثني

5
8
2
5
2
30

و عند توزيع االستييان أخذنا بعني االعتيار الوزن النسيب لكل والية حيث مت التوزيع على عينة طيقية عروائية حجمها  30مراهدة يف
قطاع الصناعات الغذائية وبذلك تكون نسية العينة املختارة إىل اجملتمع  ،% 40إال أننا ألغينا بعض االجابات نظقا لعدم توفقها على
املعلومات كاملة إما لعدم استكمال الييانات أو لوجود أخطاء فيها ،حيث مت استيعاد إجابتني ،وبذلك يكون عدد االستييانات الداخلة
يف عملية التحليل  28أي ما نسيته .% 13,33
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 .2متغيرات الدراسة:
لإلجابة عن اإلشكالية املطقوحة املتمثلة يف معقفة تأثري حمددات التنافسية على امليزة التنافسية للمؤسسات الصغرية و املتوسطة يف
قطاع الصناعات الغذائية ،سنحلل العالقة بني املتغريات املستقلة و هي حمددات التنافسية املعرب عنها بـ ـ ـ ـ :عوامل اإلنتاج ،الطلب احمللي،
إسرتاجتية املؤسسة ،دور احلكومة و املتغري التابع الذي يعرب عن امليزة التنافسية للمؤسسات حمل الدراسة.
 .IIنتائج الدراسة و اختبار الفرضيات:
 .0التحليل الوصفي إلجابات أفراد العينة على متغيرات الدراسة:
من أجل تفسري النتائج اعتمدنا على منوذج مقياس ليكقت الثالثي لإلجابة على فققات اإلستييان.
 .0-0محدد عوامل اإلنتاج:
وقد جاءت نتائج التحليل اخلاصة مبحدد عوامل اإلنتاج على النحو املوضح يف اجلدول اآليت:
جدول رقم ( :)2نتائج التحليل اإلحصائي لجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات محدد عوامل اإلنتاج
الوسط الحسابي

النحراف المعياري

نسبة اإلجابة على السؤال ()%

اإلتجاه العام

الرقم

بيان الفقرة

0

املواد األولية متوفقة دائما وعلي مدار العام

1,13

0,803

12,1

حمايد

3

تتوفق املواد األولية الالزمة لإلنتاج ولكن بركل غري منتظم

2,28

0,887

12,4

موافق

2

ميكن استيدال مصادر املادة األولية املستوردة مبصادر حملية

2,05

0,786

12,1

حمايد

4

تتميز املادة األولية املستخدمة بتكلفة منخفضة

1,43

0,234

82,2

غري موافق

5

تعتمد املؤسسة على مهارة وخربة العاملني

1,13

0,813

58,2

حمايد

6

لدى املؤسسة اآلالت الالزمة و كافية

1,55

0,844

58,2

حمايد

1,12

0,514

مجيع الفققات

حمايد

المصدر :من إعداد الياحثني

يظهق اجلدول أعاله إن أعلى قيمة للمتوسط احلسايب هو للفققة رقم  2املتعلقة بتوفق املواد األولية ،حيث متوسط حساهبا  2,28و هو
ما يعكس النظقة اإلجيابية ألفقاد العينة جتاه هذه العيارة لذلك تصنف ضمن اخليار(موافق) ،و هذا يدل على أن املسريين على درجة من
الوعي فيما يتعلق بعوائق عدم تتوفق املواد األولية الالزمة لإلنتاج بركل غري منتظم ،أما أقل قيمة يف اجلدول هي  1,43ممثلة يف الفققة
رقم  4املتعلقة باخنفاض تكلفة املواد األولية مما يعين أن املادة األولية املستخدمة تكلفتها عالية و هذا يؤثق سليا على القدرة التنافسية
ملؤسسات العينة املدروسة؛
أما باقي الفققات  2 ،5 ،3 ،1فتعكس النظقة احملايدة ألفقاد العينة جتاه حمور عوامل اإلنتاج لذلك صنفناها ضمن اجملموعة (غري
متأكد) ،األمق الذي يرري إىل أن مسريي املؤسسات حمل الدراسة غري واضحني فيما إن كانت املواد األولية تركل هلم عائقا هاما يف
صريورة العملية اإلنتاجية ،أما املتوسط احلسايب جلميع الفققات املقتيطة هبذا احملور فقد بلغ  1,12باحنقاف معياري قدره 0,514
و كل ذلك يعكس عدم تأكد أفقاد العينة املدروسة فيما يتعلق بأمهية هذا احملدد كعامل أساسي يؤثق على القدرة التنافسية للعينة.
 .3-0محدد الطلب المحلي:
يوضح اجلدول التايل إجابات املسريين حول تأثري الطلب احمللي على القدرات التنافسية ملؤسساهتم:
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جدول رقم ( :)4نتائج التحليل اإلحصائي إلجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات محدد الطلب المحلي
الوسط الحسابي

النحراف المعياري

نسبة اإلجابة على السؤال ()%

اإلتجاه العام

0,582

55

موافق

58,5

موافق
حمايد

الرقم

بيان الفقرة

7

يتميز السوق بوجود منافسة حملية

2,31

8

لزيادة السكان دور يف ارتفاع الطلب

2,32

0,822

9

تتميز املؤسسة من حيث طقق التصنيع و التصميم

1,13

0,151

12,1

00

تقاعي املؤسسة مستوى معيرة السكان

2,21

0,558

85,5

موافق

00

هتتم املؤسسة بأذواق املستهلكني

2,41

0,502

12,4

موافق

2,34

0,552

مجيع الفققات

موافق
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املالحظ من خالل اجلدول أعاله أن املتوسط احلسايب للفققة رقم  10املتعلقة مبقاعاة املؤسسة ملستوى معيرة السكان بلغ 2,21
ب ـاحنقاف معياري قدره  0,558و هو أكرب من املتوسط احلسايب إلمجايل الفققات و األكرب قيمة يف اجلدول ،و هذا يعكس اهتمام أفقاد
العينة بعنصق حتسني مستوى معيرة السكان كمؤشق على ارتفاع الطلب احمللي (خاصة بعد ارتفاع األجور) ،أما الفققة رقم  1فقد بلغ
متوسط حساهبا  1,13باحنقاف معياري قدره  0,151ترري إىل عدم تأكد إجابات أفقاد العينة املدروسة فيما إذا كانت املؤسسة
تتميز عن منافسيها من حيث طقق التصنيع و التصميم؛
أما الفققات  5،8،11اليت قدرت متوسطاهتا احلسابية على التوايل بـ ـ ـ  2,31،2,32،2,41فقد لقيت جتاوبا إجيابيا متدنيا من أفقاد
العينة مما يعين أن املؤسسات حمل الدراسة تعاين مجلة من العوائق مقتيطة بالزيادة السكانية و املنافسة احمللية و أذواق املستهلكني جيب
أخذها بعني االعتيار يف العملية التنافسية.
و إمجاال و بالنظق إىل املتوسط احلسايب جلميع الفققات املقتيطة هبذا احملدد و الذي بلغ  2,34يدل على أن أفقاد عينة الدراسة تؤكد أن
للطلب احمللي أمهية بالغة كمحدد لقدراهتم التنافسية.
 .2-0محدد إستراتجية المؤسسة:
وقد جاءت نتائج التحليل اخلاصة هبذا احملدد ميينة يف اجلدول اآليت:

جدول رقم ( :)5نتائج التحليل اإلحصائي لستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات محور بإستراتجية المؤسسة

الرقم

الوسط

بيان الفقرة

النحراف

03

تتميز املؤسسة بقدرات مالية عالية مقارنة باملنافسني

الحسابي
1,21

المعياري
0,200

نسبة اإلجابة على

اإلتجاه العام

السؤال ()%
12,4

غري موافق

02

تتميز املنتجات مبواصفات اجلودة مقارنة باملنافسني

2,32

0,258

85,5

موافق

04

هتتم املؤسسة بعملية تقويج املنتجات

1,43

0,234

12,1

غري موافق

05

متلك املؤسسة خطة لتطويق و زيادة اإلنتاج كما و نوعا

2,11

0,112

12,8

حمايد

06

تسعى املؤسسة لعقد دورات تدرييية للعمال

2,25

0,511

85,5

حمايد

07

تسعي املؤسسة ملنح احلوافز للعمال

1,81

0,112

12,1

حمايد

08

مت تلك املؤسسة املهارات و الكفاءات الضقورية لتحقيق أداء أفضل

1,55

0,844

58

حمايد

1,82

0,521

--

حمايد

مجيع الفققات

المصدر :من إعداد الياحثني
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يالحظ من خالل اجلدول السابق أن أكرب متوسط حسايب كان للفققة 13حيث بلغ  2,32باحنقاف معياري مستواه  0,258مما
يدل على اهتمام أفقاد العينة مبواصفات اجلودة ملنتجاهتم كأداة للقفع من الطلب و مواجهة املنافسني ،و باملقابل مل يكن للقدرات
املالية و أنرطة تقويج املنتجات دور إجيايب لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات حمل الدراسة؛
أما الفققات  12،15،15،18و الذي بلغت متوسطاهتم احلسابية على التوايل  2,25،2,11،1,81،1,55و باحنقافات
املستجوبني يف تأثري هذه الفققات
معيارية قدرت على التوايل ب ـ ـ ـ ـ  0,844،0,112,،0,112،0,511ترري إىل حالة عدم تأكد
َ
كأحد مكونات إسرتاجتية املؤسسة ،أما املتوسط احلسايب جلميع الفققات املقتيطة هبذا احملدد فقد بلغ  1,82داللة على أن إجابات
أفقاد العينة متيل إىل حالة عدم التأكد من أن القدرة التنافسية ملؤسساهتم تتأثق مبحدد اإلسرتاجتية.

 .4-1محدد دور الحكومة:
ييني اجلدول أسفله أن دور احلكومة كان حياديا جتاه القدرة التنافسية للمؤسسات حمل الدراسة ،و هو ما يفسق من خالل املتوسط
احلسايب جلميع الفققات املقتيطة هبذا احملدد و الذي بلغ .2,01
جدول رقم ( :)6نتائج التحليل اإلحصائي لستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات محدد دور الحكومة
الوسط

الرقم بيان الفقرة

النحراف

09

احلكومة تقوم بدور مناسب يف دعم املنتج احمللي

الحسابي
2,04

المعياري
0,122

نسبة اإلجابة على

التجاه العام

السؤال ()%
81

حمايد

30

تقدم احلكومة التسهيالت الكافية يف جمال االستثمار والتمويل للصناعة احمللية

1,18

0,452

81,3

غري موافق

30

االنفتاح علي اخلارج وتعقيض املؤسسات احمللية للمنافسة األجنيية يساهم يف تطويق إنتاج هذه املؤسسات

2,82

0,548

12,1

موافق

2,01

0,222

مجيع العيارات

حمايد
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و أظهق التحليل كذلك أن أفقاد العينة هلم نظقة إجيابية حول أن االنفتاح على اخلارج سيعقض املؤسسات احمللية إىل منافسة حقيقية
تساهم يف تطويق إنتاجهم ،و ذلك مبتوسط حسايب قدره  2,82و إحنقاف معياري يعادل  ،0,548كما بني التحليل أن مسريي
املؤسسات املدروسة ليسوا متأكدين فيما إن احلكومة تقوم بدورها جتاه هذه املؤسسات كي تكون هلا قدرة تنافسية ،و ذلك مبتوسط
حسايب يساوي  2,04و احنقاف معياري قدر بـ ـ ـ ـ ـ  ،0,122و أظهق إمجايل الفققات أن مسريي املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف هذا
القطاع غري مقتنعني بدور حكومي فعال يف القف ع من القدرات التنافسية للمؤسسات العاملة يف قطاع الصناعات الغذائية باجلنو
الرققي.

 .5-1المتغير التابع :الميزة التنافسية:
وقد جاءت نتائج التحليل على النحو اآليت:
جدول رقم ( :)7نتائج التحليل اإلحصائي لستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات متغير الميزة التنافسية
الوسط

الرقم بيان الفقرة
33

تتميز املؤسسة بقدرهتا على إنتاج أو بيع نفس املنتجات بسعق أقل من املنافسني ،مع
احملافظة على مستوى مقيول من اجلودة .

32

تتميز املؤسسة بقدرهتا على إنتاج منتجات ذات جودة عالية ،هلا قيمة لدى الزبائن
حبيث تتفقد به عن املنافسني.

الحسابي
1,18

المعياري
0,452

1,18

0,548

1,18

0,512

مجيع العيارات
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النحراف

نسبة اإلجابة على

اإلتجاه
العام

السؤال ()%
83,1

غري موافق

12,4

غري موافق
غري موافق
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إمجاال و تيعا للتحليل الظاهق يف اجلدول أعاله ،ميكن التوصل إىل نتيجة مفادها أن مسريي املؤسسات حمل الدراسة كانت هلم نظقة سليية
جتاه حتقيق ميزة تنافسية سواء ما تعلق بالتمي ز عن طقيق أسعار تنافسية أو بواسطة جودة املنتجات مقارنة مبنافسني آخقين غري حملني
و ميكن ققاءة ذلك من خالل املتوسط احلسايب للفققتني  22و  23و الذي قدر ب ـ ـ ـ ـ ـ  1,18و احنقاف معياري قدر ب ـ ـ ـ ـ 0,452
 0,548على التوايل ،بينما بلغ املتوسط احلسايب جلميع الفققات املقتيطة باملتغري التابع  1,18و هو ما يؤكد وجود الكثري من العقاقيل
اليت تعاين منها هذه املؤسسات للقفع من قدراهتا التنافسية ،كما هو ميني يف الركل التايل:
شكل رقم ( )3يوضح العوائق التي تواجه مؤسسات الصناعة الغذائية في الجنوب الشرقي

المصدر :من إعداد الياحثني

و عليه ميكن تلخيص أهم املراكل اليت تعيق تنافسية املؤسسات الصناعية الغذائية يف اجلنو الرققي يف النقاط التالية:
 نقص العمال املختصني  % 12من اإلجابات؛ العقاقيل اإلدارية فاقت اإلجابات % 50؛-

غيا جهاز معلومات فعال فاقت اإلجابات % 20؛
التعطل املستمق لوسائل االتصال ( اهلاتف،اإلنرتنت...إخل)  % 22من اإلجابات؛
صعوبة احلصول على األراضي  % 58من اإلجابات؛
ضعف التيار الكهقبائي و انقطاعه املستمق % 44؛
ضعف تدفق املياه .% 34
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 -3اختبار صحة الفرضيات:
بعد استعقاض نتائج التحليل االحصائي إلجابات مسريي املؤسسات املركلة لعينة الدراسة و التوصل إىل حتديد درجة تأثري
احملددات األربعة على القدرة التنافسية عن طقيق متغري امليزة التنافس ية ،سنقوم فيما يلي باختيار فقضيات الدراسة لتأكيد أو نفي
اإلجابات األولية عن اشكالية الدراسة و من مث الوقوف على العوائق القئيسية ذات التأثري املهم على تنافسية هذه املؤسسات يف قطاع
الصناعات الغذائية.

 . 0-3الفرضية األولى :توجد عالقة ذات داللة بني عوامل اإلنتاج و امليزة التنافسية للمؤسسات حمل الدراسة.

و مت استخدام اختيار بريسون لتحديد طييعة العالقة بني حمدد عوامل اإلنتاج و امليزة التنافسية لعينة الدراسة عند مستوى معنوية
 α=0,05و النتائج ميينة يف اجلدول التايل:

جدول رقم ( :)8يوضح معامل اإلرتباط بين محدد عوامل اإلنتاج و الميزة التنافسية
المحور

معامل اإلرتباط
0,020

تأثري عوامل اإلنتاج على امليزة التنافسية للعينة املدروسة

المعنوية Sig
0,919

المصدر :من إعداد الياحثني اعتمادا على حتليل بقنامج SPSS

يتيني من خالل اجلدول أن هناك عالقة طقدية بني املتغريين مبعامل ارتياط يساوي  0,020و مستوى معنوية قدرها  0,919وهي أكرب
من  ، 0,05مما يدل على عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني أثق عوامل اإلنتاج و امليزة التنافسية للمؤسسات املعنية العاملة يف
قطاع الصناعات الغذائية باجلنو الرققي ،وبالتايل نقفض الفقضية األوىل اليت تنص على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني عوامل
اإلنتاج و امليزة التنافسية عند مستوى معنوية . α=0,05
 .2-2الفرضية الثانية :توجد عالقة ذات داللة بني الطلب احمللي و امليزة التنافسية للمؤسسات حمل الدراسة.
و مت استخدام اختيار بريسون إلجياد العالقة بني الطلب احمللي و امليزة التنافسية عند مستوى معنوية  α=0,05و النتائج ميينة يف اجلدول
التايل:

جدول رقم ( :)9يوضح معامل اإلرتباط بين الطلب المحلي و الميزة التنافسية
معامل اإلرتباط

المحور

-0,122

تأثري الطلب احمللي على امليزة التنافسية للعينة املدروسة

المعنوية Sig
0,535

المصدر :من إعداد الياحثني اعتمادا على حتليل بقنامج SPSS

يت ضح من نتائج التحليل االحصائى أن معامل االرتياط بلغ  -0,122مبستوى معنوية قدره  ،0,535وهو سالب و يقرت من الصفق
مما يعىن عدم وجود ارتياط ،وبالتايل نقيل الفقضية الصفقية اليت تقضي بأنه ال توجد عالقة ارتياط بني الطلب احمللي و امليزة التنافسية
للمؤسسات املعنية العاملة يف قطاع الصناعات الغذائية باجلنو الرققي.
 . 3-2الفرضية الثالثة :توجد عالقة ذات داللة بني إسرتاجتية املؤسسة و امليزة التنافسية للمؤسسات حمل الدراسة.
و مت استخدام اختيار بريسون إلجياد العالقة إسرتاجتية املؤسسة و امليزة التنافسية للعينة املدروسة عند مستوى معنوية  α=0,05و النتائج
ميينة يف اجلدول التايل:
جدول رقم ( :)11يوضح معامل اإلرتباط يبين أثر إستراتجية المؤسسة و الميزة التنافسية
احملور

معامل اإلرتباط
0,000

تأثري إسرتاجتية املؤسسة على امليزة التنافسية للعينة املدروسة

المصدر :من إعداد الياحثني اعتمادا على حتليل بقنامج SPSS
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إن قيمة معامل االرتياط حملدد اإلسرتاجتية معدوم و يدل على عدم وجود ارتياط بني املتغريين مبستوى معنوية قدره  1,000وبالتايل نقفض
الفقضية اليت تنص على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني إسرتاجتية املؤسسة و امليزة التنافسية للمؤسسات املعنية العاملة يف قطاع
الصناعات الغذائية باجلنو الرققي.

 .4-2الفرضية الرابعة :توجد عالقة ذات داللة بني دور احلكومة و امليزة التنافسية للمؤسسات حمل الدراسة.
و مت استخدام اختيار بريسون إلجياد العالقة بني املتغريين عند مستوى معنوية يساوي  α=0,05و النتائج ميينة يف اجلدول التايل:
جدول رقم ( :)00يوضح معامل اإلرتباط بين دور الحكومة و الميزة التنافسية
معامل اإلرتباط
0,132

المحور
تأثري دور احلكومة على امليزة التنافسية للعينة املدروسة

المعنوية Sig
0,05

المصدر :من إعداد الياحثني اعتمادا على حتليل بقنامج SPSS

يظهق من خالل اجلدول أن قيمة اإلرتياط حملدد دور احلكومة تساوي  0,132مبستوى معنوية بلغ  ،0,05مما يدل على وجود عالقة
ذات داللة إحصائية بني املتغريين ،وبالتايل نقيل الفقضية الفقضية القابعة اليت تنص على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني دور

احلكومة و امليزة التنافسية للمؤسسات املعنية العاملة يف قطاع الصناعات الغذائية باجلنو الرققي.

و خنلص مما سيق أن تفكري مسريي املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف هذا القطاع منصب حنو تدخل احلكومة سواء ما يتعلق باالمتيازات
املالية و اجليائية و القانونية املمنوحة أو ما يتعلق بتوفري بنية حتتية و مناخ استثماري حيد من العقاقيل و الصعوبات اليت يقاها املسريون عائقا
أساسيا يعجزون أمامه ع ن تطويق القدرات التنافسية ملؤسساهتم عن طقيق متييز منتجاهتم جودة و سعقا يف مواجهة املنافسني احملليني
و األجانب ،كما خنلص إىل أن هؤالء املسريين ليست هلم اسرتاتيجية واضحة و يظهق ذلك من خالل اعتمادهم املطلق على تدخل
الدولة عوض التفكري يف األدوات اليت مت كنهم من استقطا الطلب احمللي و االستخدام األمثل للموارد و عوامل اإلنتاج املتاحة أمامهم.
 .5-2الفرضية الخامسة :توجد فقوق ذات داللة بني حمددات القدرة التنافسية ومتغري املؤهل العلمي.
و الختيار هذه الفقضية مت استخدام اختيار التياين األحادي  ANOVAألراء أفقاد عينة الدراسة حول العالقة بني املؤهل العلمي
و حمددات التنافسية كما هو موضح يف اجلدول كالتايل:

جدول رقم ( :)12نتائج تحليل اختبار التباين األحادي ( )ANOVAتبعا للمؤهل العلمي
مجموع المربعات
0,020

درجة الحرية
2

متوسط المربعات
0,010

البيان
داخل اجملموعات

0,811

25

0,032

اجملموع

0,831

25

بني اجملموعات

قيمة F
0,308

مستوى المعنوية
0,538

المصدر :من إعداد الياحثني اعتمادا على حتليل بقنامج SPSS

يوضح اجلدول أن متوسط املقبعات بني اجملموعات ييلغ  0,020و قيمة معامل  Fبلغت  0,308و مستوى املعنوية بلغ 0,538
و هو يزيد عن  ،0,05و هبذه النتائج نقفض الفقضية اليت تنص على أنه توجد فقوقات ذات داللة إحصائية بني أراء افقاد العينة حول
تأثري حمددات القدرة التنافسية يف قطاع الصناعة األغذية جنو شقق اجلزائقي باختالف املؤهل العلمي و بالتايل نقيل الفقضية اليديلة اليت
تنص على وجود عالقة بني حمددات القدرة التنافسية و املؤهل العلمي ملسريي املؤسسات املعنية.
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 . 6-2الفرضية السادسة :توجد فقوق ذات داللة بني حمددات القدرة التنافسية ومتغري حجم املؤسسة.
و اجلدول التايل يتضمن نتائج اختيار التياين األحادي  ANOVAألراء أفقاد عينة الدراسة حول العالقة بني هذه املتغريات:
جدول رقم ( :)13نتائج تحليل اختبار التباين األحادي ( )ANOVAباختالف حجم المؤسسة
مجموع المربعات
0,055

درجة الحرية
2

متوسط المربعات
0,021

البيان
داخل اجملموعات

0,553

25

0,031

اجملموع

0,831

25

بني اجملموعات

قيمة F
0,122

مستوى المعنوية
0,411

المصدر :من إعداد الياحثني اعتمادا على حتليل بقنامج SPSS

يوضح اجلدول أن متوسط املقبعات بني اجملموعات ييلغ  0,055و قيمة معامل  Fبلغت  0,122مبستوى معنوية  0,411و هبذه
النتائج نقفض الفقضية اليت تنص على وجود فقوقات ذات داللة إحصائية بني أراء افقاد العينة حول تأثري حمددات القدرة التنافسية يف قطاع
الصناعة األغذية جنو شقق اجلزائقي باختالف حجم املؤسسة  ،و نقيل الفقضية املقابلة اليت تقضي بعكس ذلك.
 .7-2الفرضية السابعة :توجد فقوق ذات داللة بني حمددات القدرة التنافسية ومتغري عمق املسريين.
و الختيار هذه الفقضية مت استخدام اختيار التياين األحادي  ANOVAألراء أفقاد عينة الدراسة حول العالقة بني حمددات التنافسية
و متغري عمق مسريين املؤسسة ميينة يف اجلدول كالتايل:
جدول رقم ( :)14نتائج تحليل اختبار التباين األحادي ( )ANOVAباختالف العمر
مجموع المربعات
0,043

درجة الحرية
3

متوسط المربعات
0,014

البيان
داخل اجملموعات

0,585

23

0,034

اجملموع

0,830

22

بني اجملموعات

قيمة F
0,415

مستوى المعنوية
0,544

المصدر :من إعداد الياحثني اعتمادا على حتليل بقنامج SPSS

يوضح اجلدول أن متوسط املقبعات بني اجملموعات ييلغ  0,043و قيمة معامل  Fبلغت  0,415و مستوى معنوية
 0,544و هو يزيد عن  0,05و هبذه النتائج نقفض الفقضية اليت تنص على أنه توجد فقوقات إحصائية عند مستوى معنوية  αأقل أو
يساوي  0,05بني أراء أفقاد العينة حول العالقة بني تأثري حمددات القدرة التنافسية يف قطاع الصناعات الغذائية باجلنو الرققي
باختالف عمق املسريين.
و عليه نستخلص مما سيق أن عوامل كل من املؤهل العلمي و عمق ا ملسريين و حجم املؤسسة مل يكن هلا تأثري كيري على أراء املسريين
فيما يتعلق بدور عوامل االنتاج و الطلب احمللي و اسرتاتيجة املؤسسة و دور احلكومة يف حتديد القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية
و املتوسطة العاملة يف قطاع الصناعات الصغرية و املتوسطة باجلنو الرققي اجلزائقي ،و يتأكد من كل هذا أن دور احلكومة يعترب العامل
أكثق تأثريا يف تنافسية هذه املؤسسات من وجهة نظق املسريين.
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خالصة:
لقد تيني من خالل هذه الدراسة أن املؤسسات حمل الدراسة ال تتأثق بالعوامل املذكورة ،و ذلك لعدة أسيا منها  :ضعف
استخدام التكنولوجيا احلديثة ،عدم االستغالل األمثل لعوامل اإلنتاج ،ضعف اإلستثمارات ،ضعف االهتمام بإقامة جتمعات صناعية
متكاملة زيادة على ذلك فقد تيني من العينة املستجوبة وجود عدد هام من العقاقيل – ذكقت سابقا -حتول دون تعزيز القدرة التنافسية
للمؤسسات العاملة يف هذا القطاع باجلنو الرققي.
و لقد جاءت النتائج مدعمة ملا توصلت إليه مجلة من الدراسات السابقة حول السيب األساسي لضعف القدرة التنافسية يف هذا القطاع
يضاف هلا عدم إمتام بقامج تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة (  PME1و  ) PME2اليت كان من املفرتض أن تتقدم بركل
متسارع ،إال أهنا مل تعطي النتائج املنتظقة منها لعدة أسيا منها الرقوط الواجب توفقها يف هذا النوع من املؤسسات لالستفادة من
الربنامج ،إضافة إىل ذلك طول فرتة تكوين امللفات خاصة فيما يتعلق باستخقاج الوثائق اإلدارية و املصقفية ،وكذلك انعدام االهتمام
لدى اليعض اآلخق هبذا الربنامج بسيب نقص الثقة ،يضاف إىل كل هذا ضعف الينية التحتية اليت تؤثق بركل كيري خاصة يف هذا النوع
من القطاعات.
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