بسن هللا الرحواى الرحين

كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير
الجوعية العلوية
نادي الذراسات اإلقتصادية
ىاتف/فاكس021 47 75 15 :

رقم احلساب البنكي:
ادلوقع www.clubnada.jeeran.com:

N° 16-287/60-200 badr bank

الربيد

اإللكًتوينcee.nada@caramail.com:

الوقر :هلحقة الخروبة الطابق األول

علم ـ عمل ـ إخالص

0

خطة البحث:

مقدمة
 -Iتنظٌم و تسٌٌر برامج العلم و التكنولوجٌا و البحث و التطوٌر
 -1- Iمفهوم البحث و التطوٌر
 -2- Iتنظٌم وضٌفة البحث و التطوٌر
 -3- Iتسٌٌر نشاطات البحث و التطوٌر
 -IIسٌاسات البحث و التطوٌر
 -1- IIالسٌاسات على المستوى الكلً-الدولة-
 -2- IIالسٌاسات على المستوى الجزئً-المؤسسة-
 - IIIالعالقة بٌن العلم و التكنولوجٌا و النمو اإلقتصادي.
الخاتمة
مراجع البحث.

1

المقدمة:
إن عصرنا اليوم ىو عصر العودلة و السرعة و ادلعلوماتية ,و عصر األنًتنت ,كما أن قوة الدول و تطورىا و
صلاحها ,أصبح يقاس يف عصرنا احلاضر مبدى التقدم و التطور الذي حترزه يف رلال استعمال برامج العلم و
التكنولوجيا و البحث و التطوير ,هبدف حتقيق تنمية اقتصادية ,و حتقيق الرفاىية اإلجتماعية ,و حتسُت جودة
سلرجاهتا .ومن أصعب التحديات و أكثرىا إثارة ,اليت ينبغي على ادلؤسسة اإلقتصادية أن ترفعها ,ىي إجياد
احللول ادلناسبة للتحوالت الكربى اليت يعرفها العامل ,أين أصبحت ادلؤسسة غَت قادرة على التأقلم و مواكبة
التغَتات و التطورات السريعة يف رلال العلم و التكنولوجيا.
و يف ظل ىذه الظروف ,و التغَتات و التطورات اجلديدة و ادلتناىية ,و يف فًتة تشهد تطور تكنولوجي متسارع و
منافسة حادة ,ينبغي على الدول بصفة عامة ,و ادلؤسسات اإلقتصادية بصفة خاصة أن هتتم مبجال البحث و
التطوير و اإلبداع التكنولوجي.
و من ىنا يتبادر إىل أذىاننا اإلشكالية التالية:
"ما مدى تأثَت برامج العلم و التكنولوجيا و البحث و التطوير على النمو اإلقتصادي و صلاح ادلؤسسات" ؟؟
ويف ضوء ىذا اإلشكال نطرح التساؤالت التالية:
 -1ماذا نقصد بالبحث و التطوير ؟
 -2كيف ديكن رفع فعالية نشاط البحث و التطوير ؟
 -3ما ىي أىم سياسات البحث و التطوير؟
 -4ىل ىناك عالقة بُت التكنولوجيا و التنمية اإلقتصادية ؟
و لإلجابة على ىذه التساؤالت ,نطرح الفرضيات التالية:
 -1يعد نشاط البحث و التطوير ادلغذي الرئيسي لإلبداعات التكنولوجية.
 -2لرفع فعالية نشاطات البحث و التطوير ,يستلزم توفر ميزات يف مدير البحث و التطوير ,و توفر
الكفاءة الفنية و التقنية لعمال الوظيفة ,إضافة إىل الدقة يف اختيار مشاريع البحث و التطوير.
 -3من بُت سياسات احبث و التطوير ,صلد سياسة احلوافز ,السياسات ادلالية و الضريبية ,و احلماية
القانونية.
 -4نعم ىناك عالقة بُت التكنولوجيا و التنمية اإلقتصادية.
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و إلثراء ادلوضوع ,سوف نتطرق يف حبثنا ىذا إىل ثالث زلاور أساسية ,احملور األول ,نشَت بصفة عامة إىل تسيَت
نشاطات البحث و التطوير ,نتناول من خاللو مفهوم البحث و التطوير ,أساليب تسيَت مستخدمي وظيفة
البحث و التطوير ,و أىم األشكال التنظيمية لوظيفة البحث و التطوير.
ويف احملور الثاين نتناول يف جوىره سياسات البحث و التطوير على ادلستويُت ,الكلي و اجلزئي .أما يف احملور
الثالث و األخَت ,نربز فيو العالقة ادلوجودة بُت التقدم التكنولوجي و التنمية اإلقتصادية.
و من بُت دوافع اختيارنا ذلذا ادلوضوع ,ىي طبيعة العالقة اليت تربطو مبجال ختصصي –إدارة أعمال ,-و رغبيت يف
اإلطالع على ىذا ادلوضوع.
و ديكن إدراك أمهية البحث من خالل األمهية البالغة اليت أصبح حيتلها نشاط البحث و التطوير يف اذليكل
التنظيمي للمؤسسات اإلقتصادية ,شلا يكسبها ميزة تنافسية جتعلها قادرة على ادلنافسة و يضمن ذلا البقاء يف
احلياة.
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تسٌٌر و تنظٌم برامج العلم و التكنولوجٌا و البحث و التطوٌر
يتطلب إنتاج ادلعارف العلمية ,و اإلبداعات التكنولوجية حتديد أىداف معينة و تنظيم نشاطات البحث
و التطوير ,و ختصيص ادلوارد ادلتاحة لدى ادلؤسسة لدى ادلؤسسة و تسخَت القوى البشرية ادلؤىلى لتحقيق
األىداف ,و إحداث الفعالية يف العمل.
 1-Iمفهوم البحث و التطوٌر:
يعد نشاط البحث و التطوير ,ادلغذي الرئيسي لإلبداعات التكنولوجية و خاصة يف ادلؤسسات الكبَتة
اليت تتوفر على سلابر و إمكانيات مادية و بشرية معتربة ,و لفهم معٌت البحث و التطوير سوف نعرف كل كلمة
إىل حدى ,مث نعطي تعريف شامل للبحث و التطوير.
و كلما كرب حجم ادلؤسسة ,كلما أدى ذلك بالضرورة إىل تكوين وظيفة خاصة بالبحث و التطوير ,مع العلم أن
ذلا خصوصيات جيب مراعاهتا ,و مؤشرات تقييمها صعبة التحديد ,و نتائجها مرتبطة بالتسيَت الفعال ,و التنقل
اجليد بينها و بُت الوظائف األخرى ,إضافة إىل الكفاءة الفنية للعمال القائمُت بنشاطات البحث و التطوير.
 -1-1-Iالبحث :و يتضمن ما يلي:

أ -البحث األساسً:
يتمثل يف "األعمال التجريدية أو النظرية ادلوجهة أساسا إىل احليازة على معارف تتعلق بظواىر و
1
أحداث مت مالحظتها دون أية نية يف تطبيقها ,أو استعماذلا استعمال خاص".
ب -البحث التطبٌقً:

2- 1

عمار بوشناف ,عن  , P.Caspar et C..Afriatادليزة التنافسية يف ادلؤسسة اإلقتصادية , ,مذكرة ماجيسًت 2002ص 75
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يتمثل يف "األعمال األصلية ادلنجزة حلصر التطبيقات ادلمكنة و النامجة عن البحث األساسي ,أو
من أجل إجياد حلول جديدة تسمح بالوصول إىل ىدف زلدد سلفا ,و يتطلب البحث التطبيقي األخذ بعُت
1
اإلعتبار ادلعارف ادلوجودة و توسيعها حلل مشاكل بعينها".
-2-1 -Iالتطوٌر:
يتعلق ىنا باالستثمارات الضرورية ,اليت تسمح بالوصول إىل تنفيذ التطبيقات اجلديدة (يف طرق اإلنتاج أو
يف ادلنتج) باإلستناد إىل األعمال التالية:
 -1التجارب و النماذج ادلنجزة من قبل الباحثُت.
 -2فحص الفرضيات و مجع ادلعطيات التقنية ,إلعادة صياغة الفرضيات.
 -3الصيغ ,مواصفات ادلنتجات ,وسلططات كل من التجهيزات ,اذلياكل و طرق التصنيع.
و يعد التطوير نتاجا ألعمال البحث و التطوير ,حيث تكون ادلنتجات زلمية يف شكل إيداعات مربأة مهما تكن
األمهية ,االستعمال ,أو الشكل .و ديكن قياس أثر البحث و التطوير على اإلبداع التكنولوجي باالستناد إىل درجة
اإلبداع احملققة ,حيث يتم ىنا التفرقة بُت درجتُت ,تتمثل األوىل يف اإلبداع الطفيف أو الًتاكمي ,و الذي يستمد
من التحسينات الطفيفة و ادلستمرة يف ادلنتجات و طرائق اإلنتاج.
أما الدرجة الثانية فتتمثل يف اإلبداع النافذ أو اجلذري ,الذي مفاده اإلبداع يف ادلنتجات و طرائق اإلنتاج على
أسس جديدة و سلتلفة دتاما.
و باإلستناد إىل " التحقيق السنوي " "Mcgrwhillاخلاص بالواليات ادلتحدة األمريكية لسنة  ,1977أن نصيب
اإلبداع يف ادلنتجات اجلديدة كان  ,%87و ضمن ىذه النسبة األخَتة ىناك  %28ختص ادلنتجات اجلديدة ,و
2
 %59ختص التحسينات يف ادلنتجات"...
 -3-1-Iالبحث و التطوٌر:
يقصد هبما كل اجملهودات ادلتظمنة حتويل ادلعارف ادلصادق عليها إىل حلول فنية ,يف صور أساليب أو
طرق إنتاج و منتجات مادية ,استهالكية أو استثمارية.
تباشر ىذه النشاطات إما يف سلابر اجلامعات ,أو يف مراكز البحث التطبيقي ,أو يف ادلؤسسات الصناعية دون
3
اعتبار خاص حلجمها.

2
3

عمار بوشناف عن  , S.Ait El –Hadjمذكرة ماجيسًت ,2002 ,ص .77
زلمد سعيد أوكيل ,وظائف و نشاطات ادلؤسسة الصناعية ,ديوان ادلطبوعات اجلامعية ,ص
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 -2-Iتنظٌم وظٌفة البحث و التطوٌر
حتتل وظيفة البحث و التطوير مكانة ىامة يف تنظيم ادلؤسسة ,بكيفية تسمح بالتنقل اجليد للمعلومات,
سواءا كانت خارجية عرب وظيفة التسويق ,أو من مشاكل فنية جتابو العملية اإلنتاجية من خالل وظيفة اإلنتاج و
كذلك ادلعلومات الناجتة عن العلم و التكنولوجيا ادلتاحة.
و تتكون وظيفة البحث و التطوير من عمال ,وسائل ,و إجراءات التسيَت ,و كلها رلندة إلصلاز مشاريع البحث
و التطوير ,و يقوم باإلشراف على الوظيفة مسؤول يسمى مدير البحث و التطوير ,يقوم بتوجيو العمال بغية تنفيذ
النشاطات ادلعنية بالوظيفة حسب ادلشاريع احملددة ,و ديكن دتييز األشكال التالية يف تنظيم وظيفة البحث و
التطوير و ىي كالتايل:
-1-2-Iالتنظٌم الوظٌفً:
يف ىذا التنظيم ,يتم تقسيم كل مشروع حبث أو تطوير إىل أجزاء ,يسند كل جزء إىل وحدة تنفيذ خاصة,
حيث يتحمل مسؤولية العمليات اليت من اختصاصها ,و يشرف عليها مسؤول ,و يتم التنسيق بُت األجزاء و
العمليات ادلنفذة عرب عالقات مباشرة بُت مسؤويل الوحدات التنفيذية ,و الشكل التايل يوضح ذلك:
شكل رقم  :11التنظٌم الوظٌفً
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مدير البحث و التطوير
مسؤول وظيفي

مشروع

مشروع

مسؤول وظيفي

مشروع

مشروع

مسؤول وظيفي

مشروع

مشروع

1ععع

المصدر :نذير نصر الدين ,اإلبداع التكنولوجي يف ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة ,مذكرة ماجيسًت 2001 ,ص 69

 -2-2-Iالتنظٌم حسب المشارٌع:
يقوم التنظيم حسب ادلشاريع على أساس تكوين فريق موحد ,يضم سلتلف ادلهندسُت أو التقنيُت الضروريُت
إلصلاز مشروع البحث و التطوير ,كما ختصص لكل مشروع اإلمكانيات البشرية و ادلادية احملددة لو ,و يتم جتزئة
عمال البحث و التطوير على أساس ادلشاريع ادلراد تنفيذىا من قبل ادلؤسسة ,و يكلف رئيس كل مشروع إلصلازه
حسب التقديرات احملددة مسبقا ,التكلفة ,الوقت ,و تعمل بسهولة االتصال بُت فرق العمل على حل مشاكلو
اجملاهبة ذلم ,وديكن توضيح ىذا النوع يف الشكل التايل:
شكل رقم  :02التنظٌم حسب مشارٌع البحث و التطوٌر
مدير البحث و التطوير
رئيس ادلشروع –أ-

رئيس ادلشروع ب-

رئيس ادلشروع -ج-

ادلصدر :نذير نصر الدين ,اإلبداع التكنولوجي يف ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة ,ص .70

-3-2-Iالتنظٌم الشبكً أو المصفوفً لنشاطات البحث و التطوٌر:
يتم اجلمع يف التنظيم ادلصفويف بُت التنظيم الوظيفي و التنظيم حسب ادلشاريع ,حسب الشكل رقم :3
شكل  :03التنظٌم المصفوفً لنشاطات البحث و التطوٌر
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مدير البحث و التطوير
مدير ادلشاريع

مسؤول وظيفي

مسؤول وظيفي

مسؤول وظيفي

رئيس ادلشروع
رئيس ادلشروع
رئيس ادلشروع
المصدر :نذير نصر الدين ,نفس ادلرجع أعاله ,ص .71

و يتم مجع سلتلف عمال البحث و التطوير و جتزئتهم على أساس ختصصهم (ادلسؤوليات الوظيفية) و يتم تكليف
رئيس لكل مشروع حبث تطبيقي ادلراد إصلازه ,حبيث يشرف على فريق عمل الذي يضم عماال يشتغلون بكيفية
دائمة ,و بأوقات جزئية ,و يضمن عملية التنسيق بُت ادلشاريع مدير خاص هبا.
و من إجيابيات ىذا التنظيم ,ىي اإلستفادة من كال التنظيمُت السابقُت الذكر ,و تقدمي عمل مجاعي أفضل ,و
استغالل ادلعارف ,القدرات ادلتاحة ,و فرصا لتبادل ادلعلومات التقنية ,و دتنح لكل مشروع إمكانية اللجوء إىل
مجيع القدرات و الكفاءات البشرية ادلتاحة.

 -3-Iتسٌٌر نشاطات البحث و التطوٌر:
إن تسيَت نشاطات البحث و التطوير يعتمد أساسا على كفاءة العنصر البشري ,و مدى فعاليتو يف
التعامل مع اآلخرين ,كما أن أغلبية الكتب احلديثة تؤكد أن تسَت مستخدمي البحث و التطوير يستلزم مرونة
معتربة ,و استجابة أكثر ,إضافة إىل أن اإلىتمام بأعماذلم و اقًتاحاهتم و أرائهم يشجعهم على بذل رلهودات
أكرب و حتقيق خطوات إجيابية للرفع من إنتاجية رقم األعمال.
 -1-3-Iأسالٌب تسٌٌر عمال البحث و التطوٌر:
ديكن التمييز بُت أسلوبُت رئيسيُت يف تسيَت عمال البحث و التطوير ,مها :أسلوب اإلشراف ادلباشر أو
1
احلازم ,و أسلوب اإلشراف اللُت؛

1

 ًَ 1 َ1زلمد سعيد أوكيل ,اقتصاد و تسيَت اإلبداع التكنولوجي ,ديوان ادلطبوعات اجلامعية ,1994 ,ص .49
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أ -أسلوب اإلشراف اللٌن:
يتم يف ىذا األسلوب إعطاء أوامر صارمة ,و ادلتابعة ادلستمرة للقائمُت بنشاطات البحث و التطوير داخل
ادلؤسسة ,و حجتهم يف ذلك راجع لندرة ادلوارد من جهة ,و من جهة أخرى احتمال وقوع هتاون من طرف ىؤالء
ادلستخدمُت ,كما أن تطبيق مثل ىذه األسلوب ال يليق إال يف بعض احلاالت النادرة مثل احلرب ,كما تنقص
فعاليتو عندما تقل ادلوارد ادلادية و الوسائلَ1 .
ب -أسلوب اإلشراف اللٌن:
عكس األسلوب األول ,فإن األسلوب اللُت ديتاز بأكثر إنسانية و موضوعية و أكثر حرية ,و حىت الوقوع
يف اخلطأ ,مع إسناد ادلسؤولية يف نفس الوقت لعمال البحث و التطوير و اإلبداعًَ 1 .
 -2-3-Iرفع فعالٌة البحث و التطوٌر:
للرفع من فعالية نشاطات البحث و التطوير ,يستلزم توفر شروط أو ميزات يتصف هبا مدير البحث و
التطوير من جهة ,و توفر الكفاءة الفنية لعمال الوظيفة ,و أخَتاً الدقة يف اختيار مشاريع البحث و التطوير,
1
ألكثر تفصيل سوف نتطرق لكل نقطة على حدى؛
أ -مٌزات مدٌر البحث و التطوٌر:
غالبا ما يكون لدى ادلؤسسات الكبَتة مستخدمُت مهمتهم البحث و التطوير ,ينتظمون يف يف ىيكل
عضوي رمسي مرتبط حبجم ادلؤسسة ,و على رأس كل ىيكل يوجد مسؤول يدعى مدير البحث و التطوير ,و من
اخلصائص اليت تدعم فعاليتو و تأدية مهامو ما يلي:
 التكوين و اإلدلام بشؤون التسيَت ,و بذل جهود معتربة يف التنظيم و التنسيق ,التوجيو و ادلراقبة. اإلشراف على ادلشروع بكيفية تضمن حتقيق أىداف ادلؤسسة بالدرجة األوىل ,من خالل ادلراقبة و ادلتابعةلألعمال.
 اإلشراف على الباحثُت و األعوان بعناية و حزم يف آن واحد ,نظراً ألن نشاطات البحث و التطويرختتلف عن النشاطات األخرى ,العتمادىا على اجلهد الفكري بدرجة أكرب.
و عليو فإن توفر ىذه ادليزات و اخلصائص يف مدير وظيفة البحث و التطوير  ,دافع و مدعم لنجاح مشاريعها ,و
حتفز و تشجع لتهيئة ظروف مؤدية إىل اإلقدام و ادلبادرة بُت العاملُت لتنمية و تأكيد القدرات الذاتية للتطوير و
اإلبداع.
ب -الكفاءة الفنٌة لعمال البحث و التطوٌر:
إذا مل تتوفر الكفاءة الفنية اجليدة يف ادلستخدمُت ادلعنيُت مبشاريع البحث و التطوير ,فإن النتيجة ستكون
1
سلبية ال زلالة ,و من أىم الصفات اليت جيب أن تتوفر فيهم ىي:

1

نذير نصر الدين ,مذكرة ماجيسًت ,مرجع سبق ذكره ,ص .72
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 أن يكتسبوا معارف تقنية عالية؛ أن تكون لديهم مهارات علمية جيدة؛ أن يكونوا قادرين على فهم و كذلك تفسَت النتائج ادلخربية؛ أن يتمكنوا من االستعمال األمثل للمجالت ادلتخصصة كمصادر ىامة للمعلومات.كما يتطلب التسيَت الفعال ,أن يقوم مدير البحث و التطوير مبعرفة القدرات الفردية و تشجيعها و احملافظة عليها
بكل الوسائل ادلمكنة.
ج -اختٌار مشارٌع البحث و التطوٌر:
إن الدقة يف اختيار ادلشاريع عنصر أساسي لنجاح برامج البحث و التطوير ,و تتوقف ىذه الدقة على
إشراك مجيع مسؤويل و موظفي وظائف ادلؤسسة ,من وظيفة البحث و التطوير ,وظيفة اإلنتاج,وظيفة
التسويق,وظيفة احملاسبة و ادلالية ,و الغرض من ذلك الوقوف على اإلمكانيات و القدرات و الطاقات ادلتاحة
لدى ادلؤسسة ,و مجيع ادلعلومات ادلتعلقة بادلواد األولية ,بتغيَت األسعار ,حجم السوق ادلتوقع ,شدة ادلنافسة ,ادلدة
2
الزمنية ,و بادلبالغ الالزمة إلصلاز ادلشروع.
كما جيب التمييز بُت ادلشاريع قصَتة ادلدى ,و الطويلة ادلدى ,فاألوىل تصلح عادة إلجراء التحسينات الطفيفة,
3
بينما تعد األخرى للقيام بتعديالت كربى ,و اإلثنان خيتلفان من حيث الوقت و التمويل ,و مستوى األخطار.

-3-3-Iنفقات البحث و التطوٌر:
يعترب اإلنفاق على نشاطات البحث و التطوير مبثابة استثمار يدر عائداً ,فهو حيتاج إىل ختطيط وفقا
ألساليب علمية دقيقة ,كما أن القسم األول من الوظيفة "البحث" أقل تكلفة من "التطوير" ,و معرفة التكاليف
أمر ج ّد ىام بالنسبة للمؤسسة يف عملية تقييم األداء ,و ذلك بتخصيص مواردىا لإلتفاق على ىذه النشاطات.
4

أ -مبادئ حساب تكالٌف البحث و التطوٌر:
 فتح حساب خاص بالنشاط ضمن حسابات ادلؤسسة؛ -القيام بتحليل التكاليف ادلرتبطة بالوظيفة بالتفصيل ,و حتديد مركز مسؤولية مدير البحث و التطوير؛

 1زلمد سعيد أوكيل ,مرجع سبق ذكره ,ص .85
 2نذير نصر الدين ,مرجع سبق ذكره ,ص .74
 3زلمد سعيد أوكيل ,نفس ادلرجع ,ص.85
 4زلمد سعيد أوكيل ,مرجع سبق ذكره ,ص .92
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 التمييز بُت سلتلف التكاليف و األعباء ,إذ أن ىناك أعباء ديكن تقسيمها مباشرة على النشاط و ىناكأعباء أخرى غَت ذلك.
ب -موازنة البحث و التطوٌر:
غالبا ما يتم ختصيص جزء من رقم األعمال لتمويل نشاطات البحث و التطوير ,كما حتدد ىذه النسبة
بناءاً على ":معطيات و إحصائيات من تقارير النشاط السنوية للمنافسُت ,و ادلعايَت أو ادلقاييس ادلطبقة يف سلتلف
1
القطاعات ,و فروع الصناعة ادلتعلقة بالبحث و التطوير".
فهي دتثل قاعدة من خالذلا تستطيع ادلؤسسة حتديد النسبة ادلخصصة لتمويل نشاطات البحث و التطوير ,و من
مث إعداد جدول مفصل نسجل فيو تقديرات التكاليف و أعباء ادلشروع البحث و التطوير ,و ىذا ما يسمى
2
بادلوازنة ,و من بُت النقاط اليت جيب مالحظتها يف ادلوازنة ىي:
 حتديد التقديرات بكل عناية ,و باستشارة األطراف ادلعنية؛
 حتضَت موازنات تفصيلية خاصة باألقسام ,حسب عددىا ,و على أسس زمنية سلتلفة (شهرية ,فصلية)
 مراعاة اعتماد ادلوازنات حسب التقسيم ادلوجود (يف حالة وجود عدة منتجات ,أو مشاريع جزئية مرتبطة
ببعضها البعض)؛
 إظهار النفقات الفعلية و النفقات ادلعيارية عند كل مرحلة من ادلراحل ,لغرض استخراج الفروقات أو
االضلرافات.
و عليو ,ديكن القول أن اذلدف األساسي من حتديد النفقات ىو الوصول إىل نتائج إجيابية ,و حتقيق تسيَت فعال,
قائم على االنضباط و الدقة ,و الكفاءة العالية ,و بالتايل حتقيق الرحبية.

-IIسٌاسات البحث و التطوٌر:
يرتبط صلاح ادلؤسسات اإلقتصادية بطبيعة السياسات ادلنتهجة من طرف الدول"على ادلستوى الكلي" ,أو
على ادلستوى اجلزئي "ادلؤسسة" ,و فيما يلي سوف نتطرق إىل كل سياسة على حدى:
-1-IIسٌاسات الدولة-على المستوى الكلً -فً مجال البحث و التطوٌر:
ديكن للدولة أن تساىم بقسط كبَت يف حتقيق التنمية ,و تشجيع نشاطات البحث و التطوير على
ادلستوى الوطٍت ,و من ىذه السياسات نذكر منها ما يلي:
أ -السٌاسات المالٌة و الضرٌبٌة:

1
2

نذير نصر الدين ,مرجع سبق ذكره ,ص .75
زلمد سعيد أوكيل ,نفس ادلرجع ,ص .94
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ديكن للدولة أن تؤثر إجيابيا على نشاطات البحث و التطوير ,و اإلبداع التكنولوجي ,و ذلك من خالل
1
تبٍت السياسة ادلالية و الضريبية يف اجلوانب التالية:


التخفيض أو اإلعفاء من الضرائب ,شلا يسمح للمؤسسات من اإلعتماد على قدرة دتويلها الذاتية
بإعادة استثمار مبالغ الضرائب الغَت مدفوعة ,إما يف تغطية التكاليف ادلرتفعة ,أو تغطية األخطار و
اخلسائر .

 التمويل بالقروض ,بالنسبة للقطاعُت العام و اخلاص ,نظرا ألن نشاطات البحث و التطوير تتطلب مبالغ
ضخمة ,إضافة إىل أن استغالل إبداعات ادلنتوج و الطرق الفنية اجلديدة حيتاج إىل قروض و مساعدات
مالية.
و يعترب ىذا اجلانب ,التمويل ,و نقص اإلمكانيات من بُت ادلشاكل اليت تعاين منها البلدان النامية إذ تعتمد يف
أغلب األحيان على البنوك و ادلؤسسات ادلالية كمصدر للدعم ,عكس البلدان ادلتطورة اليت تتوفر على ىيئات
حكومية خاصة تساعد يف ذلك.
ب -السٌاسة التصنٌعٌة:
ترتكز ىذه السياسة على تعزيز جهاز اإلنتاج ,و باألخص الصناعي منو ,و يأيت ذلك من خالل
اإلستثمار فيو ,إما بإقامة وحدة إنتاجية جديدة ,أو التوسع يف وحدة صناعية فعلية ,شلا يتطلب استعمال فنيات
إنتاج فعالة من جهة ,و احلرص على جودة ادلنتوج من جهة أخرى ,أو احلفاظ على مستواىا إذا كان عاليا أو
2
الرفع و التحسن فيو إذا كان دون ذلك.
و لتحقيق كل ىذه ادلتطلبات يستلزم مباشرة نشاطات البحث و التطوير و اإلبداع التكنولوجي ,و عليو كلما
كانت السياسة التصنيعية مركزة على النشاطات كلما زاد حجم اإلستثمارات.

ج -إنشاء مراكز البحث التطبٌقً:
تنشأ ىذه ادلراكز خصيصا بغرض تركيز اجلهود و ادلوارد حلل ادلشاكل اليت تصادف ادلؤسسات اإلقتصادية
يف تأدية نشاطاهتا يف أقرب وقت و بنظرة شاملة ,أي من سلتلف الزوايا و اجلوانب ادلتعلقة بادلشكلة .كما ديكن
التمييز بُت نوعُت أساسيُت من ادلراكز ,النوع األول يقوم حسب القطاعات اإلقتصادية و الفروع الصناعية ,مثل:
مراكز البحث التطبيقي للصناعات اخلفيفة ,مركز حبث تطبيقي للصناعات اإللكًتونية...إخل.

2 1

زلمد سعيد أوكيل ,مرجع سبق ذكره ,ص .135
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أما النوع الثاين فيقوم على مستوى الوطن ,و عادة ما تنشأ قبل مراكز البحث القطاعية ,و توكل ذلا مهمة معاجلة
ادلشاكل الفنية للقطاعات و ادلؤسسات اإلقتصادية يف حالة عدم وجود مراكز خاصة هبا.
إضافة إىل تصور و وضع النماذج دلنتجات و أساليب إنتاج جديدة ,و تقدمي اآلراء و اإلقًتاحات و النصائح و
اإلرشادات التقنية يف شىت اجملاالت اليت هتتم أو ختتص هبا ,و ذلك نظرا حلجم اإلمكانيات و ادلعارف ادلتوفرة من
1
جراء اخلربة و ادلعاملة.
د -توفٌر الحماٌة القانونٌة لإلختراعات:
تعترب ىذه السياسات من األىم اليت جيب على الدولة القيام هبا ,ألنو ليس من ادلنطق أو الطبيعي أن
نبذل جهود و ننفق أموال يف حبوث و اخًتاعات معينة دون التفكَت يف محاية سلرجها ,و من أشكال احلماية
القانونية ىناك براءة اإلخًتاع ,العالمة ,النموذج.






براءة اإلختراع " :و ىي شهادة أو وثيقة دتنحها ىيئات رمسية معينة ,تتضمن اإلعًتاف باخًتاع ما ,و
2
خيول لصاحبو (شخصا كان أو مؤسسة) حق ادللكية و بالتايل حرية االستعمال".

العالمة " :يف حالة عدم احلصول على براءة االخًتاع ,ديكن للمؤسسات على وجو اخلصوص أن تطالب
حبماية منتوجها بعالمة ,و ىذه عبارة عن اسم أو رمز ختتارىا ادلؤسسة قصد دتييز منتوجها عن غَتىا من
3
ادلنتجات ادلتوفرة يف األسواق ,و بالتايل محاية شهرة ادلؤسسة و ضمان الفوائد ادلًتتبة عن ذلك".
النموذج " :يرتبط محاية النماذج باخلصائص الشكلية و ادلميزة للمنتجات اجلديدة ,و أمهية ىذه احلماية
ليست قانونية ,بينما تتمثل يف إبراز اسم الشخص أو ادلؤسسة ,شلا يسمح لو بتحقيق غايات معينة ديكن
4
أن تكون مادية أو غَت ذلك".

 -2-IIالسٌاسات على المستوى الجزئً -المؤسسة-
أ -الحوافز:
عادة ما تقوم ادلؤسسات بتشجيع األفراد على بذل رلهودات أكرب يف رلال البحث و التطوير و اإلبداع
2
التكنولوجي ,من خالل حتفيزىم و تقدمي عالوات سلتلفة هبدف حتسُت األداء.

 4-3-2- 1زلمد سعيد أوكيل ,مرجع سبق ذكره ,ص ( 164-112على الًتتيب).
 2 2زلمد سعيد أوكيل ,مرجع سبق ذكره ,ص .66-62
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و ديكن حصر احلوافز يف سلتلف اذلدايا و اجلوائز اليت دتنح للمخًتعُت و ادلبدعُت بعد إثبات صحة أعماذلم ,و
ذلك مبراعاة اإلحتياجات الشخصية و العائلية لألفراد مثل السكن ,السيارات ,التجهيزات ,الًتقية يف الوظيفة,
ىذا من جهة ,ومن جهة أخرى ربط احلوافز بالقيمة التقديرية ألعماذلم ,و مدى انتفاع ادلؤسسة من اإلخًتاعات
و اإلبداعات احملققة.
ب -االرتباطات:
و نقصد هبا مجلة العالقات اليت تنشئها ادلؤسسة مع ادلؤسسات اإلقتصادية األخرى ,و كذا ادلؤسسات
العلمية ,و مراكز البحث التطبيقي ,و من األسباب اليت تلجأ إىل قيام مثل ىذه االرتباطات نذكر األسباب
2
التالية:
 سد اإلحتياجات و الفراغات الناجتة عن نقص القدرات و إمكانيات ادلؤسسة ,و جعلها أكثر فعالية؛
 احلاجة إىل التعاون مع األطراف األخرى( ,مؤسسات علمية ,مراكز حبث ,قطاعات )...و التغلب على
الصعاب ,و إزالة العقبات من خالل التعرف على الناس و اخلرباء يف ادللتقيات مثالً ,و تقوية عالقات
العمل ,و تبادل اخلربات؛
 اإلستفادة من ادلعلومات يف كل ما يتعلق بالنصح و الرشد ,ادلعلومات التقنية ,ادلعارف اجلديدة و الدقيقة,
اإلقًتاحات ,التوجيهات حول كيفية حتسُت التسيَت و األداء؛
 ضمان نوع من األفكار ,ادلعارف ,احللول؛
 إبرام اتفاقيات تعاقدية لفًتات زمنية زلددة.

 -IIIعالقة العلم و التكنولوجٌا و النمو اإلقتصادي:
يقول " :Christopher Freemanاعًتف اإلقتصاديون باألمهية الكبَتة لإلبداع التكنولوجي يف التقدم
اإلقتصادي ,الفصل األول من ثروة األمم ل  Adam Smithيغوص بصورة سريعة يف الكالم عن التحسينات
يف اآلالت ,و بأي طريقة يرقي تقسيم العمل اإلخًتاعات ادلختصة ,منوذج  Marxلإلقتصاد الرأمسايل ينسب
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الدور الرئيسي إىل اإلبداع التقٍت يف السلع الرأمسالية ,مـارشال
1
الرئيسية للتقدم يف اإلقتصاد".
من ىنا يتجلى الدور الرئيسي الذي يلعبو التقدم التكنولوجي يف تطور البلد ,و األمهية البالغة اليت أعطاىا
علماء اإلقتصاد لدراسة العالقة بُت التكنولوجيا و اإلقتصاد .و عموما ديكن القول أن "العالقة بُت
التكنولوجيا و التقدم اإلقتصادي قائمة ال زلالة ,رغم أهنا غَت معروفة بكيفية دقيقة ,و ذلذه العالقة أوجو
سلتلفة ىامة ديكن شرحها كالتايل:
 إن للتكنولوجيا يف شكل آالت و جتهيزات ,و وسائل تقنية تسهل األعمال ,و دتكن اإلسراع فيها وكذلك إتقاهنا؛
 إن التكنولوجيا يف شكل معارف تقنية و علمية دتكن من تطوير سلتلف الصناعات ,القطاعات,اخلدمات ,و النشاطات اإلقتصادية ,و غَتىا؛
 لكن األثر اإلجيايب األكثر أمهية ىو الذي يتمثل يف إجياد احللول الناجحة للمشاكل ادلختلفة اليت جتابو2
العملية اإلنتاجية ,أي احملافظة على مستوى معُت من اإلنتاجية أو حتسينو.
 التكنولوجيا تسهل انتقال ادلعلومة بسرعة ,و تدقق احلسابات و بالتايل تساىم يف اختاذ القرار اإلقتصاديادلناسب يف الوقت ادلناسب؛
كما أن صناعات التكنولوجيا العالية (منتجات التكنولوجيا العالية ىي تلك ادلنتجات اليت عرفتها  OECDبأهنا
منتجات ذات الكثافة التكنولوجيا العالية و ىي العقاقَت و األدوية ,جتهيزات مكتبية ,أجهزة كمبيوتر ,آالت
كهربائية ,مكونات إلكًتونية ,طَتان و فضاء أجهزة علمية) ,يؤدي إىل منافع قومية يف اإلنتاجية و تطوير
التكنولوجيا و خلق فرص عمل مرتفعة األجر ,و على ذلك تعترب ىذه الصناعات عناصر أساسية يف بناء القدرة
التنافسية القومية.
كما أن القيمة ادلالية للمنتجات التكنولوجية ج ّد معتربة ,و بالتايل ديكن لبلد ما أن حيصل على إيراد جيد مقابل
تصديره لبعض ادلنتجات التكنولوجيا" ,فمثال الصادرات اذلندية التكنولوجية إىل اخلليج و صلت سنة  1999ضلو
3
3002مليون دوالر ,و 4702مليون دوالر سنة ."2000
إال أن ىذا ال ينفي بعض أخطار التكنولوجيا على البيئة و احمليط و اجملتمع بصفة عامة" ,فقد أصدرت منظمة
العمل الدولية تقريراً أشارت فيو إىل أن تكنولوجيا ادلعلومات تعترب من أىم األسباب يف ارتفاع أرقام البطالة العادلية,
1
و قد وصل عاطلوا العمل بسبب التكنولوجيا إىل 160مليون عاطل".
Marshall

مل يًتدد يف وصف ادلعرفة باآللة

Christopher Freeman 1974 ; The economics of innovation ; C.Nnicholls &Company Ltd Great Britain ; P16.

 2زلمد سعيد أوكيل ,مرجع سبق ذكره .ص .25-24
 3رللة اإلقتصاد و األعمال ,العدد  258جوان .1999
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1

ذلذا على دول العامل الثالث اليوم إذا أرادت أن حتقق تنمية اقتصادية معتربة أن هتتم بادليدان التكنولوجي ,و أن
حتسن اختيار أي نوع من التكنولوجيا يالئمها من الذي ال يالئمها ,و إن نقل أي تكنولوجيا ال تتالءم و
األوضاع اإلجتماعية و اإلقتصادية بسبب تكلفة دون أن يكون لو مردود معترب ,و بالتايل تبذير ألموال كان ديكن
استخدامها يف مشاريع أىم و أفيد و ىذا يؤدي يف ادلستقبل إىل ما يسمى التضخم التكنولوجي" و ديكن شرحو
على أنو نتيجة ازدياد حجم التعاون بُت الدول ,دون زيادة حقيقية يف اإلنتاج ,شلا يؤدي إىل رفع سعر ادلنتجات
نتيجة لزيادة النقود بادلقارنة مع كمية السلعة اخلدمات ادلطروحة لالستهالك مع تغطية ىذا اإلرتفاع يف السعر
2
ببعض مظاىر التحسينات التكنولوجية الطفيفة يف نفس الوقت"
كما أن اختيار نوع التكنولوجيا جيب أن يستند على معايَت اقتصادية ,كالرغبة من زيادة اإلنتاج الداخلي اخلام ,أو
حتسُت جودة األمسدة الزراعية الصناعية مثالً ,و ليس على معايَت سياسية كمال حدث يف اإلحتاد السوفيايت
سابقاً ,و على احلكومة أن تويل اىتماما بادلبدعُت الشباب و حتفزىم مالياً( ,جوائز ,قروض ,وسائل) و معنوياً
كتحسيس ادلبدع بأمهيتو يف اجملتمع.
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يف ظل التغَتات و التطورات اجلديدة و الالمتناىية ,و يف فًتة تشهد تغَت تكنولوجي متسارع و
منافسة حادة بُت ادلؤسسات اإلقتصادية ,ينبغي على ادلؤسسات إذا أرادت أن تفرض نفسها ,و حتافظ
على دوامها ,و تغزو أكرب حصة من السوق ,أن هتتم بوظيفة البحث و التطوير داخل ادلؤسسة ,و كل مالو
عالقة باإلبداع التكنولوجي سواءا عن طريق إنتاج منتوج جديد أو حتسينو ,أو تغيَت أساليب اإلنتاج ,أن
حتسن اختيار نوع من التكنولوجيا الذي يالئمها.
و ىذا الكالم ال يقتصر على ادلؤسسات فقط ,بل يقتصر كذلك على الدول ,ألهنا إذا أرادت حتقيق تنمية
اقتصادية مستدامة ,عليها اإلىتمام بادليدان التكنولوجي و اإلستثمار فيو ,وذلك من خالل اعتمادىا على
سياسات من شأهنا أن تدفع بعجلة التنمية اإلقتصادية كبناء مراكز البحث التطبيقي ,توفَت احلماية
القانونية ,و دتويل أو إعانة مشاريع البحث التطوير ,نظراً ألن ىذه األخَتة (مشاريع البحث و التطوير)
تكلف كثَتاً.
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