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مقدمة
يعيش العادل اليوـ مرحلة جديدة تغَتت فيها أموراً كثَتة عما كاف سائداً يف سنوات قليلة ماضية,
فباإلضافة إذل التغيَتات على الصعيد السياسي ,نشأت أوضاع اقتصادية جديدة تدور حوؿ مفاىيم ربرير
التجارة الدولية و تأكيد أمهية دور القطاع اخلاص و التحوؿ ضلو اقتصاديات السوؽ يف كثَت من دوؿ العادل,
كما أف على الصعيد التقٍت و العلمي شهد العادل ربوالت ىائلة أنتجت واقعاً جديداً يبدو للجميع يقوـ
على التواصل و االتصاؿ احلظي من خبلؿ األقمار الصناعية و األنًتنت.
اخلبلصة أف العادل يعيش اآلف عصراً مسي يف مرحلة "بعصػر ادلعلومػات" مث أطلق عليو عصر ما بعد
الصناعة ,و أخَتاً يطلق عليو البعض عصر ادلعرفة ,و يف مجيع األحواؿ و بغض النظر عن التسمية فإف
مسات و مبلمح ىذا العصر و آلياتو و معايَته زبتلف جذرياً عن كل ما سبقو ,و تفرض بالتارل على كل
من يعاصره ضرورة األخذ بادلفاىيم و اآلليات اجلديدة و ادلتجددة.
وقد كاف أخطر آثار العصر اجلديد بروز التنافسية كحقيقة أساسية ربدد صلاح أو فشل ادلؤسسات
بدرجة غَت مسبوقة ,و من ىنا أصبحت ادلؤسسة يف موقف حيتم عليها العمل اجلاد و ادلستمر الكتساب
ادليزات التنافسية إلمكاف ربسُت موقعها يف األسواؽ أو حىت رلرد احملافظة عليو يف مواجهة ضغوط ادلنافسُت
احلاليُت و احملتملُت.
يف ضوء ما تقدـ ديكن صياغة إشكالية البحث التارل:
كيػف يػمكػن للمػؤسسػة اكتسػاب قػدرة تنافسيػة ؟
دلعاجلة ىذه اإلشكالية ,نقسم البحث إذل ثبلث عناصر أساسية ,يف البداية نتناوؿ تأثَت ادلنافسة العادلية
على مفهوـ األداء ,مث ضلاوؿ التعرض ألمهية القدرة التكنولوجية يف تعزيز القدرة التنافسية لنتطرؽ يف األخَت
إذل أمهية التصدير و عبلقتو بادلكانة التنافسية ,لكن قبل ذلك نشَت إذل ماىية التنافسية.

ماهية المنافسة:
 -1-Iمفهوم التنافسية:
ديكن القوؿ بأف ىناؾ نوعُت من ادلنافسة يف دنيا األعماؿ ,ادلنافسة ادلباشرة و ادلنافسة الغَت مباشرة,
و ادلنافسة الغَت مباشرة تتمثل يف الصراع بُت ادلؤسسات القائمة يف اجملتمع للحصوؿ على ادلوارد دلتاحة يف
ىذا اجملتمع ,أما ادلنافسة ادلباشرة فهي تلك ادلنافسة اليت ربدث يف ادلؤسسات اليت تعمل يف قطاع واحد.
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و ىناؾ تعريف آخر يرتكز على السوؽ و مفاده أف التنافسية تقاس من خبلؿ أداء ادلؤسسة يف السوؽ
مقارنة بنظَتاهتا ,و ذلك استناداً إذل تقومي حصة السوؽ النسبية.

 -2-Iأنواع التنافسية:
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و تصنف التنافسية إذل صنفُت:

 -1-2-Iالتنافسية بحسب الموضوع :و تتضمن نوعُت:
أ -تنافسية المنتج :تعترب تنافسية ادلنتج شرطا الزماً لتنافسية ادلؤسسة ,لكنو ليس كاؼ و كثَتاً ما يعتمد

على سعر التكلفة كمعيار وحيد لتقومي تنافسية منتج معُت ,و بعد ذلك أمراً غَت صحيحاً ,باعتبار أف ىناؾ
معايَت أخرى قد تكوف أكثر داللة كاجلودة و خدمات ما بعد البيع.

ب -تنافسية المؤسسة :يتم تقوديها على أساس أمشل من تلك ادلتعلقة بادلنتج ,حيث ال يتم حساهبا من
الناحية ادلالية يف نفس ادلستوى من النتائج ,يف حُت يتم التقومي ادلارل للمنتج باالستناد إذل اذلامش الذي
ينتجو ىذا األخَت ,أما تنافسية ادلؤسسة يتم تقوديها آخذين بعُت االعتبار ىوامش كل ادلنتجات من جهة,
األعباء اإلمجالية.
 -2-2-Iالتنافسية وفق الزمن:
تتمثل يف التنافسية اللحظية و القدرة التنافسية:
أ-

التنافسية اللحظة :تعتمد ىذه التنافسية على النتائج اإلجيابية احملققة خبلؿ دورة زلاسبية ,غَت أنو
جيب أال نتفاءؿ بأف ىذه النتائج ,لكوهنا قد تنجم عن فرصة عابرة يف السوؽ ,أو عن ظروؼ

 1عبد السبلـ أبو قحف ,التنافسية و تغَت قواعد اللعبة ,مكتبة و مطبعة اإلشعاع ,اإلسكندرية ,0331 ,ص .02
 2عمار بوشناؼ ,ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة اإلقتصادية ,رسالة ماجيسًت  ,جامعة اجلزائر ,0110 ,ص .00

جعلت ادلؤسسة يف وضعية احتكارية ,فالنتائج اإلجيابية يف ادلدى القصَت قد ال تكوف كذلك يف
ادلدى الطويل.

ب -القدرة التنافسية :يبُت استطبلع الرأي أف القدرة التنافسية تستند إذل رلموعة معايَت ,حيث أف
ىذه األخَتة تربطها عبلقات متداخلة فيما بينها ,فكل معيار يعترب ضروري ,ألنو يوضح جانبا من
القدرة التنافسية ,و يبقى ادلؤسسة صامدة يف بيئة مضطربة ,و لكنو ال يكفي دبفرده.
و على خبلؼ التنافسية اللحظية ,فإف القدرة التنافسية زبتص بالفرص ادلستقبلية ,و بنظرة طويلة ادلدى من
خبلؿ عدة دورات استغبلؿ.

 -3-Iعوامل التنافسيـة:
-0

-0
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ىناؾ ثبلث عوامل أساسية ربد درجة ادلنافسة و ىي:
عدد ادلؤسسات اليت تتحكم يف ادلعروض من منتج معُت ,فكلما زاد عدد ادلؤسسات كلما ازدادت
شدة ادلنافسة بينهما و العكس بالعكس صحيح.
سهولة أو صعوبة دخوؿ بعض ادلؤسسات إذل السوؽ ,فكلما كاف من السهل دخوؿ بعض

ادلؤسسات اجلديدة إلنتاج و تسويق منتج معُت ,كلما زادت شدة ادلنافسة ,و العكس صحيح.
 -0العبلقة بُت حجم ادلنتجات اليت يطلبها األفراد يف السوؽ و تلك الكمية اليت تستطيع ادلؤسسات
تقدديها و عرضها من ىذه ادلنتجات ,فكلما زاد ادلعروض من ادلنتجات عن ادلطلوب منها كلما
زادت شدة ادلنافسة و العكس صحيح.
 -4-Iقياس التنافسيـة:
ديكن معرفة موقع ادلؤسسة من التنافسية و ذلك باالستناد إذل للثنائية فعالية – إنتاجية ,و كذا من
خبلؿ مقارنة أداء ادلؤسسة يف السوؽ بأداء منافسيها .و ىكذا صلد أف األداء ىو ادلؤشر األساسي الذي
يتحكم يف القدرة التنافسية للمؤسسة ,و قد تطور مفهوـ ىذا األخَت وفقا لتطور أوضاع احمليط ,و ىذا ما
سنحللو يف العنصر ادلوارل.

 1عبد السبلـ أبو قحف ,مرجع سابق ,ص .00

 -IIتطور مفهوم األداء:
 -1-IIأهمية األداء:
يعترب األداء االقتصادي من أىم ادلوضوعات اليت ربدد درجة تطور و تنظيم االقتصاد ,حيث من
خبللو تتشكل الركائز ادلادية للمجتمع و اليت تؤمن انطبلقة ضلو احلضارة و الرفاه االجتماعي ,الذي يبٌت
بالدرجة األوذل على أساس الًتاكمات ادلادية و ادلالية اليت ربققها البلداف و اليت تنعكس مباشرة على تطور
الدخل القومي فيها.
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و ذلذا كاف االىتماـ بقياس األداء منذ القدـ ,فق كاف لفريديريك تايلور الفضل يف الدراسة الدقيقة
و
للحركات اليت كاف يؤيدىا العامل و توقيت كل منها بقصد الوصوؿ إذل الوقت البلزـ إلدارة اآللة
إيقافها .و لقد كاف جوىر الدراسة اليت أجراىا تايلور ىي أف ىناؾ رلموعة من تفاصيل احلركات تشًتؾ
فيها عمليات كغَته ,حبيث إذا أمكن مشاىدة كل ىذه احلركات و دراسة الزمن ادلستغرؽ ,فمن ادلمكن
2

اعتبار النتيجة و حدة فنية يستفاد منها يف العمليات ادلشاهبة اليت دل جيري هبا دراسة زمن خاصة هبا.
نبلحظ من خبلؿ ما سبق أف النظرة إذل األداء كانت تقتصر فقط على الزمن ادلستغرؽ لؤلفراد و ادلعدات
لتحديد معدالت األداء ,و لكن سرعاف ما تطورت تلك النظرة وفقا لتطورات احمليط كما أشرنا.
 -2-IIمفهوم الفعالية و اإلنتاجية:
تطورت فكرة األداء و دخلت مصطلحات جديدة كالفعالية و اإلنتاجية ,و ذلا ارتباط وثيق بقياس
3

األداء ,لذا نرى من الضروري توضيح ىذه ادلفاىيم:
أوالً :الفعاليـة:
تعرؼ الفعالية على أهنا ":استغبلؿ ادلوارد ادلتاحة يف ربقيق األىداؼ احملددة ,أي أهنا زبتص ببلوغ
النتائج" ,إذ نبلحظ أف الفعالية هتتم بالنتائج ,بينما الكفاءة ترتبط بالوسيلة اليت أتبعت يف الوصوؿ إذل ىذه
النتائج.

 1عقيل جاسم عبد اهلل ,مدخل يف تقييم ادلشروعات ,دار احلامد للنشر ,عماف ,0333 ,ص .023
 2فاروؽ زلمد السعيد راشد ,التنظيم الصناعي و اإلداري ,الدار الدولية لبلستثمارات الثقافية ,مصر ,0110 ,ص .010
 3الداوي الشيخ ,ضلو تسَت اسًتاتيجي فعاؿ بالكفاءة دلؤسسة اإلمسنت يف اجلزائر ,أطروحة دكتوراه ,جامعة اجلزائر ,0333 ,ص .0-2

ثانياً :اإلنتاجيـة:
تعرؼ اإلنتاجية بأهنا:
 -0أداة قياس للتقدـ التقٍت :و يعكس ىذا التعريف نتيجة الدراسات اليت سبت يف مستوى أكثر مشولية
"ماكرو اقتصادية".
 -0أداة قياس االقتصاد يف الوسائل :و يتعلق ىذا التعريف بادلدد الزمنية للخيارات ادلتاحة للفرد .و ىذا
التعريف صاحل على مستوى ادلؤسسة ,و على مستوى االقتصاد.
 -0أداة قياس كفاءة نظاـ إنتاجي معُت :و يفًتض ىذا التعريف العمل الفوري و نسمي ادلؤسسة فائدة
كبَتة إذا قامت بتسوية ادلشاكل التقنية ,مثل ربسُت أداء ادلصاحل.
 -3-IIكيف تطورت فكرة األداء:
و تواجو ادلؤسسات اليوـ ربديات جديدة تفرض عليها مقارنة األداء و ما ربققو من إصلازات دبا
يصل إليو غَتىا من ادلنظمات األحسن تنظيما و األفضل و األصلح يف السوؽ ,و ىو ما يعرب عنو بالقياس
إذل القسط األفضل ,و قد تطورت ىذه الفكرة بتأثَت ادلنافسة العادلية و الرغبة يف الوصوؿ إذل أفضل
ادلستويات يف األداء ,و من مث ظهرت فكرة ادلستوى العادلي لؤلداء حسب ما يوضحو الشكل التارل:

 1علي السلمي ,تطوير أداء و ذبديد ادلنظمات ,دار قباء للطباعة و النسر و التوزيع ,مصر ,0332 ,ص .00
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و بالتارل ديكن القوؿ أف مفهوـ تطور من مدى توافر ادلوارد إذل االستعماؿ األمثل ذلذه ادلوارد قصد ربقيق
األىداؼ ادلسطرة ,و منو كاف الًتكيز يف األداء عل الفاعلية مث انتقل إذل الفعالية و مدى إمكانية ربديد
طرؽ اإلنتاج ,لكن كما يوضح الشكل أصبح اليوـ حيمل أو معٌت أوسع ,و يقاس دبدى تأثَت على زليط
اإلنساف و محايتو ,و بالتارل مراعاة اجلانب اإلنساين لدى قياس الداء أصبح من الضروري و من احملتم.

 -4-IIاإلدارة الحديثة لألداء:
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نستطيع القوؿ أف اذلدؼ األساسي من وجود تسيَت (إدارة) يف أي مؤسسة أو منظمة ىو ضماف و
تأكيد ربقيق األىداؼ اليت نشأت ادلؤسسة من أجلها.
Achievement of objectives -1

و السبيل األساسي لضماف و تأكيد ربقيق األىداؼ ىو زبطيط األداء (األنشطة) ادلوصلة إذل ىذه
األىداؼ ,إذ ال بد من بذؿ جهود للوصوؿ إذل نتائج.
Performance planning -2

و لكي يتم األداء على الوجو األفضل حسب التخطيط جيب توفَت ادلستلزمات ادلادية و البشرية و
ادلعنوية ,و جيب هتيئة الظروؼ و األوضاع التنظيمية و اإلدارية ,و جيب توفَت ادلعلومات و اإلرشادات
وادلعايَت ادلوجهة لؤلداء ,أي هتيئة و توجيو الظروؼ إلمكاف األداء.
Performance Facilitation -3

و ال تستطيع ادلؤسسة أو اإلدارة ادلعنية أف تنتظر إذل هناية األداء لتكتشف عما إذا كانت األىداؼ
قد ربققت أـ ال ,بل جيب متابعة و مراجعة األداء و تبيُت احتماالت النجاح ادلستهدفة.
Performance Audit -4

حيث تتغَت األوضاع و الظروؼ ,و تتبدؿ األساليب و التكنولوجيات و زبتلف كفاءة العناصر
ادلستخدمة يف األداء من فًتة ألخرى و تستحدث أىداؼ و تطلعات متجددة ,فإف األمر يقتضي التطوير
يف األداء وفقاً لتطور الظروؼ و ادلوارد و ادلعوقات ادلتغَتة باستقرار.

Performance Development -5

و نظراً النفتاح األسواؽ ,و اشتداد ادلنافسة تصبح احملافظة على ادلركز التنايف النسيب أمراً صعباً
للمؤسسة إف دل تعمل على ربسُت أدائها ,و سبييز منتجاهتا للتفوؽ على ادلنافسُت و إشباع رغبات
ادلستهلكُت ,بشكل يتفوؽ سباما على ادلنافسُت.
Performance Improvement -6

ىذه العناصر األساسية الست تكوف مجيعا مفهوما متكامبلً ىو " إدارة األداء ".
1

نفس ادلرجع السابق ,ص .00

-7

Performance Management

و ادلشكلة األساسية اليت تواجو اإلدارة فيما يتصل دبوضوع األداء أنو يف أغلب األحياف زبتلف
األداء الفعلي على األداء ادلخطط (األىداؼ).
Performance Gap -8

و حلل ىذه ادلشكلة ىناؾ النموذج الديناميكي لتحسُت األداء ,الذي يعترب من أحدث النماذج
وأحسنها ألنو يقوـ على التعديل ادلستمر بدراسة الواقع احلارل للمؤسسة و الواقع احمليط هبا ,و يتم الًتكيز
على ادلورد البشري باحلفز على االبتكار و استثمار القوة الذىنية ,و إعطاء الصبلحية لئلصلاز ,و الًتكيز
كذلك بادلقابل على السوؽ و العمبلء بإعطاء ادلفهوـ الكامل للخدمة و مفهوـ احلل الشامل و خلق
القيمة لتصل يف األخَت إذل إعادة البناء و التجديد و ليس الًتميم.
ذكرنا أنو للقياـ بالتعديل ادلستمر البد من دراسة الوقع احلارل للمؤسسة و من بُت التحاليل اليت تقوـ هبا يف
ىذا ربليل ادلستوى التكنولوجي.

 -IIIالقدرة التكنولوجية الكلية و الجزئية:
 -1-IIIمفهوم التكنولوجيا:
التكنولوجيا ىي تركيبة من التجهيزات و الوسائل و ادلعارؼ التطبيقية يف الصناعة ,و ىذه ادلعارؼ
منها ما ىو مرتبط بالعلم و تطبيقاتو يف الصناعة و االستعماؿ ,و منها ما ىو مرتبط برأمساؿ البشري –
معرفة كيفية العمل و اإلنتاج -و ىي معارؼ منظمة و مشكلة لتقنيات رلمعة لدى األفراد –إمكانيات و
طاقات و معارؼ -تسمح ذلم بتوجيو اآللة و تنظيم اإلنتاج ,و ىي نتيجة تراكم سنوات من التجارب
اإلجيابية لدى عدد معُت من األفراد تستعمل يف إنتاج سلع و يف إنشاء سلع جديدة.
 -2-IIIأنواع التكنولوجيا:
2
يتم تصنيف التكنولوجيا على أساس عدة أوجو منها ما يلي:

1

 -1-2-IIIعلى أساس درجة التحكم :صلد ىناؾ:
-0

-0

التكنولوجيا األساسية :و ىي تكنولوجية مشاعة تقريباً ,و سبتلكها ادلؤسسات الصناعية و
ادلسلم بو أف درجة التحكم فيها كثَتة جداً.
تكنولوجيا التمايز :و ىي عكس النوع السابق ,حيث سبتلكها مؤسسة واحدة أو عدد زلدود

من ادلؤسسات الصناعية ,و ىي التكنولوجيا اليت تتميز هبا عن بقية منافسيها ادلباشرين.
 -2-2-IIIعلى أساس موضوعها:و هناك:
 -0تكنولوجيا المنتوج :و ىي التكنولوجيا احملتواة يف ادلنتوج النهائي و ادلكونة لو.
-0

تكنولوجيا أسلوب اإلنتاج :و ىي تلك ادلستخدمة يف عمليات الصنع ,و عمليات الًتكيب و
ادلراقبة.

-0

تكنولوجيا التسيير :و ىي ادلستخدمة يف معاجلة مشاكل التصميم و التنظيم ,كتسيَت تدفقات

ادلوارد.
-0

تكنولوجيا التصميم :و ىي اليت تستخدـ يف نشاطات التصميم يف ادلؤسسة ,كالتصميم

دبساعدة اإلعبلـ اآلرل.
-2

تكنولوجيا المعلومات :و ىي اليت تستخدـ يف معاجلة ادلعلومات و ادلعطيات و االتصاؿ,
تتزايد أمهيتها باستمرار نظراً للدور الذي تلعبو يف جزء من عمليات التسيَت ,الذي يعتمد على مجع
و معاجلة و بث ادلعلومات.

 1بن نذير نصر الدين ,اإلبداع التكنولوجي يف ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة ,رسالة ماجيسًت ,جامعة اجلزائر ,0110 ,ص .10
 2بلخَتي فاطنة ,استغبلؿ براءة اإلخًتاع يف اجلزائر ,رسالة ماجيسًت ,جامعة اجلزائر ,0332 ,ص .10

 -3-2-IIIعلى أساس أطوار حياتها:
حيث أف التكنولوجيا سبر بعدة مراحل (االنطبلؽ ,النمو ,النضج ,الزواؿ) ,و وفقاً لذلك تنقسم إذل:
 -0تكنولوجيا وليدة
 -0تكنولوجيا يف مرحلة النمو
 -0تكنولوجيا يف مرحلة النضج.
 -4-2-IIIعلى أساس محل استخدامها:
 -0تكنولوجيا مستخدمة داخل المؤسسة :و تكوف درجة التحكم فيها ذات مستوى عاؿ من
الكفاءة و اخلربة و بفضلها تكوف ادلؤسسة مستقلة عن احمليط اخلارجي فيما خيصها.

-0

تكنولوجيا مستخدمة خارج المؤسسة :و عدـ توفر ىذه التكنولوجيا داخل ادلؤسسة

ألسباب أو ألخرى ,جيعلها ترتبط بالتبعية حمليط اخلارجي ,من موردي أو مقدمي تراخيص
استغبلذلا.
 -5-2-IIIعلى أساس كثافة رأس المال:
 -0التكنولوجيا المكثفة للعمل :و ىي تلك اليت تؤدي إذل زبفيض نسبة رأس ماؿ البلزمة لوحة
من اإلنتاج ,شلا يتطلب زيادة يف عدد وحدات العمل البلزمة إلنتاج تلك الوحدة ,و بفضل تطبيقها
يف الدوؿ ذات الكافة السكانية و الفقَتة يف ادلوارد و رؤوس األمواؿ.
-0

التكنولوجيا المكثفة لرأس المال :و ىي اليت تزيد من رأس ادلاؿ البلزـ إلنتاج وحدة من

اإلنتاج مقابل زبفيض وحدة عمل ,و ىي تناسب يف الغالب الدوؿ اليت تتوفر على رؤوس أمواؿ
كبَتة.
-0

التكنولوجية المحايدة :ة ىي تكنولوجيا يتغَت فيها معامل رأس ادلاؿ و العمل بنسبة واحدة,

لذلك فإهنا تبقى على ادلعامل يف أغلب األحياف بنسبة واحدة.
 -6-2-IIIعلى أساس درجة التعقيد:
 -0التكنولوجيا ذات الدرجة العالية :و ىػي التكنولوجيػا شديدة التعقيد ,و اليت رأى كل مػن
 Yres Plasseraudو  ,Martine Mianceأنو من الصعب على ادلؤسسات الوطنية يف الدوؿ النامية
ربقيق استغبلذلا إال بطلب ادلهونة من صاحب الرباءة.

-0

التكنولوجيا العادية :و ىي أقل تعقيداً من سابقتها ,و ديكن للفنيُت و ادلختصُت احملليُت يف
الدوؿ النامية استيعاهبا ,إال أهنا تتميز أيضاً بضخامة تكاليف االستثمار ,و الصعوبات اليت تصادؼ
الدوؿ النامية يف احلصوؿ باستغبلؿ براءهتا مع ادلعرفة الفنية.

 -3-IIIالقدرة التكنولوجية كأداة للتنمية:
إف العبلقة بُت التكنولوجيا قائمة ال زلالة ,فأوؿ حبث أو دراسة علمية أبرزت ذلك كانت قد
خصصت االقتصاد األمريكي يف سنوات اخلمسينات ,مث تلتها بعد ذلك دراسات اقتصادية كلية و جزئية
أخرى ساندهتا بنتائج شلاثلة.

1

و تساىم القدرة التكنولوجية يف التنمية بعنصرين:
 العنصر الصلب شلثبلً أساساً يف القاعدة الصناعية لآلالت و ادلعدات ,أو صناعة السلع الرأمسالية ,وسلتلف الوسائل التقنية اليت تسهل األعماؿ ,و سبكن من اإلسراع فيها و كذلك إتقاهنا.
 العنصر (الناعم) و ادلمثل يف ادلعلومات و ادلعارؼ اليت خيتزهنا البشر العارفوف ادلهرة ,و ىي تكنولوجيا يفشكل معارؼ تقنية و علمية ,سبكن من تطوير سلتلف الصناعات ,القطاعات و اخلدمات و النشاطات
االقتصادية و غَتىا.
حيثما تعلق األمر بالقدرة التكنولوجية ,فقد ربوؿ مركز االىتماـ هبا إذل ميداف التطور التارخيي ذلذه القدرة
عرب الزمن ,بالتطبيق مع رلتمعات معينة ,و مت تعريفها بطريقة جديدة قوامها أنو زلصلة لعنصرين مها حركية
النظاـ اإلنتاجي ,و فاعلية السياسة العامة ,و بالتارل االقتصار على ادلفهوـ القدمي للقدرة التكنولوجية
ادلعتمد على عنصرين السابقُت ال يفيد.
يبدو من غَت ادلناسب يف قياس التطور التكنولوجي االعتماد فقط على مقولة االبتكار ,و لو كاف ذلك
بأساليب اجلديدة لقياس فاعليتو ,و إمنا يكوف األنسب ىو البدء يف مسَتة االبتكار بالنظر فيما بُت أيدينا
و من حولنا من آالت و معدات ,و معلومات و معارؼ ,و مؤسسات تعليمية و تدريبية و جامعية ,و
منشآت إنتاجية ,و نفقات مالية ,و قوة علمية ىندسية ,و تشريعات و أطر للسياسات ...اخل.
و باختصار فإنو يتعُت تفعيل مقومات ادلقدرة التكنولوجية عن طريق روح االبتكار فيها.

2

و بتعبَت آخر ,فإنو جيب أف نعرب الفجوة بُت القدرة التكنولوجية الفعلية اآلف ,و بُت القدرة التكنولوجية
احملتملة و أف تقوـ بتعبئتو لتبلغ بالفعل بعض آفاؽ ما ىو شلكن و زلتمل ,و ذلك ىو أوؿ الطريق إذل
اإلبتكار على أف ندرؾ ما يلي:

 1زلمد سعيد أوكيل ,اقتصاد وتسيَت اإلبداع التكنولوجي ,ديواف ادلطبوعات اجلامعية ,0330 ,ص .00
 2زلمد عبد الشفيع عيسى" ,التأىيل التكنولوجي االبتكاري للمؤسسات االقتصادية الوطنية يف إطار االقتصاد الدورل" ,رللة العلوـ االقتصادية و علوـ التسيَت,
جامعة سطيف ,العدد  ,0110 ,10ص .21

-0

-0

-0

-0

-2

إمكاف البدء بنقل التكنولوجيا اجلديدة األجنبية ادلستحدثة ,أي بأف سبارس عملية التعلم و تراكم
حصيلة التعلم بدءاً من التقليد كابتكار فرعي ,و لو عن طريق اذلندسة ,العكسية حىت إف مت ذلك
من خبلؿ استخداـ الرباءات اليت دخلت يف حيز العلم.
إف البحث و التطوير كنقطة ابتداء للنمو االقتصادي ادلدفوع من الداخل ىو مدخل ضروري و
فعاؿ ,على أف يفهم يف إطاره الواسع ,الذي يسمح بتكاملو مع قدرات التصميم اذلندسي خاصة.
إف دور القطاع العاـ و القطاع اخلاص و ادلنشآت ادلتوسطة و الصغَتة و الصغرى جيب أف تتكامل,
وأف يعاد النظر يف ىذا التكامل ,من منظور بناء نظاـ إنتاجي ,و ىو أمر صعب يف ظل التسارع
يف بيع شركات القطاع العاـ إذل رأس ماؿ اخلاص.
إف صياغة سياسة عامة متجانسة ,موجهة ضلو حفز التدخل احلكومي لتطوير قدرة اإلبتكار يف
النظاـ اإلنتاجي ىي مسألة حسمها الفكر االقتصادي التنموي يف العقدين األخَتين ,و البد أف
تقسم ىذه السياسة بالطابع االنتقائي ,أي بأف تستهدؼ إعطاء األولوية لتطوير القطاعات األكثر
قدرة على دفع النمو االقتصادي من خبلؿ ادلنشآت ذات الكفاءة ,وىو ما يعرؼ ب Economic
 ,Competenceو يعود ىذا الًتكيز على ضرورة السياسة العامة إذل سببُت:
 إخفاقات آلية السوؽ.
 حث عملية االبتكار و ىذا ىو األىم اآلف.
إف بناء قدرة االبتكار ,بدء من تفعيل الطاقة التكنولوجية الفعلية ,وىو أمر ذو مغزى وطٍت و قومي
جل إف دل يكن كل الكتابات الدولية خبصوص ادلوضوع ,وخاصة يف
أكيد  ...ز ىذا ما تتفق عليو ّ
ضوء الصعوبات بشأف نقل التكنولوجيا حىت البشرية منها.

 -4-IIIمؤشرات األداء التكنولوجي في المؤسسة:

للربط بُت األداء دبفهومو ادلتطور و عنصر التكنولوجيا يف ادلؤسسة ,البد أف يشَت إذل أىم مؤشرات
األداء ادلستعملة يف ربديد القدرة التكنولوجية و ىي كما يلي:
أ-

1

معدل االبتكار التكنولوجي :وىي اختيار واحد أو أكثر من مقاييس األداء التكنولوجي
للمنتجات و العمليات الرئيسية ورصد تقدمها عرب الزمن.

ب -إنتاجية البحوث و التطوير :ديكن ربديد أي مقياس لئلنتاجية كنسبة التغَت يف ادلخرجات إذل
التغَت يف ادلدخبلت ,و على سبيل ادلثاؿ التحسن يف أداء ادلنتج و العملية مقسوما على االستثمار
اإلضايف يف البحوث و التطوير ).(RKD

ت -معدل العائد على االستثمار في البحوث و التطوير :و ىو مقياس الربح ادلتولد عن قدر
معُت من االستثمار يف البحوث و التطوير.
ث -الموارد المخصصة للبحث و التطوير :و ىو مقياس دلستوى اإلنفاؽ دلشاريع ادلختلفة
ووحدات النشاط و يف ظل مستوى الشركة ككل.
ج -معدل تقييم منتج جديد :و ىو يقاس من خبلؿ عدد ادلنتجات اجلديدة ادلقدمة سنويا ,عدد
براءات االخًتاع ادلتحصل عليها ,أو نسبة ادلبيعات ادلشتقة من منتجات جديدة.

ح-

التنويع المعتمد على التكنولوجيا :طادلا أف اسًتاتيجية التكنولوجيا موجهة جزئياً ضلو ىدؼ

التنويع ,فإنو من ادلهم قياس درجة النجاح يف إصلاز ىذا اذلدؼ من خبلؿ نسبة ادلبيعات الناذبة من
رلهودات اخلاصة بالتنويع.

خ -مقاييس أخرى مالئمة :ديكن استخداـ مقاييس أخرى على حسب طبيعة ادلؤسسة مثل:

حقوؽ االخًتاع أو مبيعات التكنولوجيا ,زمن تدريب األفراد على التكنولوجيا اجلديدة ,زمن دورة
تنمية منتج جديد ,تكلفة التطوير لكل مرحلة و مستوى التفوؽ التكنولوجي.
و كخبلصة ذلذا العنصر ديكن أف نعترب القدرة التكنولوجية مكونة من أربعة عناصر أساسية تكوف يف رلملها
و القدرات
القدرة التكنولوجية و ىي :القدرات اذلندسية و القدرات االستثمارية و القدرات اإلنتاجية,
اإلبداعية ,و توافر ىذه القدرات على ادلستوى اجلزئي ولو بشكل متفاوت بُت ادلؤسسات يعطي قدرة
تكنولوجية على ادلستوى الكلي.
 -IVأهمية التصديـر:
 1نبيل مرسي خليل ,ىل ديكن لشركتك النجاح بدوف إعداد خطة اسًتاتيجية ,دار ادلعرفة اجلامعية ,مصر ,0332 ,ص .001

 -1-IVمفهوم التصدير:
التصدير ىو عملية ىامة تتدخل يف مراحل النشاط التجاري للمؤسسة االقتصادية وىو ركيزة تنموية
فعالة بالنسبة للدوؿ النامية .و خيتلف مفهوـ التصديػر من شخص آلخػر و من فئة ألخرى حيث أ ّف:
 الرجل ادلناسب ,يعرؼ التصدير كما يلي :ىو كل عملية ربويل سلعة أو خدمة من عوف مقيم إذلعوف غَت مقيم ,دبعٌت من مواطن حقيقي إذل شخص أجنيب.
 أما رجل اجلمارؾ :فيعرؼ التصدير كل عملية عبور السلع و اخلدمات من احلدود الوطنية إذل احلدوداألجنبية.
 أما حسب ادلوسوعة االقتصادية ,فمفهوـ التصدير ىو تلك العملية اليت من خبلذلا تتدفق السلع واخلدمات من الًتاب الوطٍت و اليت ربوؿ خارج ىذه احلدود و ديكن أف تكوف بكثرة أو بقلة.
و ديكن تقدمي تعاريف للتصدير على ادلستويات التالية:
 على مستوى ادلؤسسة :ىو عملية تصريف الفائض االقتصادي الذي حققتو ادلؤسسة إذل األعوافاخلارجية.
 على ادلستوى الوطنية :ىو عملية تصريف الفائض االقتصادي الذي حققتو دولة إذل الدوؿ اليت تعايننقص يف اإلنتاج ,و ىو عملية عبور السلع و اخلدمات من احلدود الوطنية.
 على ادلستوى الدورل :التصدير ىو وسيلة من وسائل ربقيق الرفاه االقتصادي ألي دولة من الدوؿ,يستعمل دلواجهة ادلنافسة و اقتحاـ األسواؽ اخلارجية ,و التحكم يف تقنياتو يؤدي إذل ازدىار العبلقات
االقتصادية اخلارجية لدولة ما.
 -2-IVأنواع التصدير:
يوجد يف التصدير أسلوبُت التصدير ادلباشر ,و أسلوب التصدير الغَت مباشر.
-0

أسلوب التصدير المباشر :نقصد بو ذلك النشاط الذي يًتتب على قياـ شركة ما ببيع
منتجاهتا إذل مستفيد عملي يتوذل عملية تصدير ادلنتج إذل األسواؽ يف اخلارج سواء كاف ادلنتج
بشكلو األصلي أو بشكلو ادلعدؿ.

-0

التصدير المباشر :يتطلب وجود صلة مباشرة بُت الشركة ادلنتجة و الشركة ادلصدرة يف نفس

الوقت ,و الشركة ادلستفيدة خارج البلد األصلي للشركة ادلصدرة.

يفيد التصدير ادلباشر يف تعميق معرفة و خربة الشركة باألسواؽ الدولية و يساعدىا على زيادة كفاءة
1

اإلدارة يف ميداف األعماؿ الدولية أيضا.
 -3-IVأهمية التصدير:
2
أمهية التصدير تًتكز يف ادلزايا اليت ربصل عليها الدولة منو يف ثبلث زلاور أساسية:
 -0إف التصدير ىو ادلصدر الرئيسي للنقد األجنيب الذي يستفاد منو يف سبويل عمليات االستَتاد من
جهة ,و زبفيض العجز يف ميزاف ادلدفوعات من جهة أخرى.
 -0إف الصناعات التصديرية قد ربصل على مدخبلت من صناعات غَت تصديرية ,كما أف جزء من
سلرجاهتا قد يستخدـ يف تدعيم صناعات غَت تصديرية أيضاً ,و ىذه العبلقة التكاملية تؤدي حتماً
إذل تطور الصناعات غَت التصديرية و ربويلها إذل صناعات تصديرية يف األجل الطويل.
 -0إف التصدير يعٍت التواجد ادلستمر يف األسواؽ اخلارجية ,و القدرة على ادلنافسة ,للحصوؿ على أكرب
حصة تسويقية ,و ىذا التواجد يفرض على الشركات ادلصدرة مواكبة الشركات ادلنافسة ذلا يف
األسواؽ اخلارجية ,من حيث تكنولوجيا اإلنتاج ,و تطوير ادلواصفات الفنية ,و استخداـ وسائل
ترويج أكثر تأثَتاً و غَتىا ,و كل ىذه األمور تنعكس بدورىا على تطوير ىيكل الصناعات
التصديرية ,بشكل مباشر و تطوير ىيكل الصناعة ككل بشكل غَت مباشر ,و أقرب مثاؿ على
ذلك الصناعات االلكًتونية اليابانية اليت بدأت تظهر يف األسواؽ األوروبية يف أوائل السبعينات ,و
رغم أهنا كانت متوسطة اجلودة مقارنة دبثيبلهتا ادلصنعة يف دوؿ أوروبا الغربية و أمريكا ,إال أف
التواجد ادلستمر يف ىذه األسواؽ أكسب الشركات اليابانية اخلربة و مكنها ـ نقل التكنولوجيا
اإلنتاجية من الدوؿ ادلنافسة و تطويرىا إذل األفضل حىت أصبحت اآلف األكثر بيعاً و األكرب
تفضيبلً من جانب ادلستهلك األورويب و األمريكي على ح ّد سواء .وقد انعكس ذلك األمر على
الصناعات اذلندسية األخرى ادلنتجة يف الياباف ,و بدأت تغزو أسواؽ العادل.
إضافة إذل ذلك و على مستوى ادلنافسة العادلية ,أصبح التصدير يشَت إذل مدى امتياز اقتصاد بلد معُت
بادلردودية و التكلفة الدنيا و اجلودة ,حىت أف مقياس األداء االقتصادي و التكنولوجي أصبح يف السنوات
األخَتة يعتمد كثَتاً على اعتبار قدرات التصدير و خاصة زلتوياتو التكنولوجية ,و ادلقصود بذلك ىو
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طبيعة التكنولوجية ذاهتا ,فصنع و تصدير جهاز أوتوماتيكي مثبل خيتلف يف أمهيتو و قيمتو ادلضافة عن
صنع و تصدير آلة ميكانيكية.
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و من خبلؿ ما سبق نستنتج أ ّف عملية التصدير يتسرب تأثَتىا انطبلقا من ربسُت اجلودة إذل حدوث
زبفيض يف تكاليف اإلنتاج و التكلفة النهائية ,وصوالً إذل احتبلؿ وضعية تنافسية أقوى ,و بالتارل
االستحواذ على شرحية سوقية أكرب شلا يرفع رقم األعماؿ و بالتارل احلصوؿ على أكرب أرباح و توزيع جزء
منها إذل ادلسامهُت و إعادة استثمار اجلزء الباقي.يف نشاطات سلتلفة منها البحث التطبيقي أو اإلبداع
التكنولوجي ,و بالتارل القدرة التصديرية الفعلية ال تتمثل يف تصدير أكرب الكميات فحسب ,بل يف تصدير
أكرب كمية من ادلنتجات اليت تتصف دبواصفات تكنولوجية متقدمة.
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الخاتمة:
إف ربسُت األداء و تطوير و ذبديد ادلؤسسات دل يعد أمراً اختياريا ,و لكنو أصبح شرطا جوىريا
إلمكاف البقاء و االستمرارية و عدـ االنتثار ,لذا كاف االىتماـ يف ىذا العصر بقضية تطوير األداء من
ادلنظور كلي شامل يستهدؼ يف األساس تكوين و تدعيم القدرات التنافسية.
كما أ ّف للقدرة التكنولوجية دور فعاؿ و مهم يف دعم القدرة التنافسية ,وذلك بإعطائها حركية للنظاـ

اإلنتاجي ,و فعالية للسياسة العامة و ليس فقط كما كاف ينظر عليها على أنو قاعدة صناعية لآلالت و
ادلعدات من جهة ,و معارؼ و معلومات من جهة أخرى ,أو بصيغة أخرى يتعُت علينا للرفع من قدرتنا
التكنولوجية كبلداف نامية أف تقوـ بتفعيل مقومػات ادلقػدرة التكنولوجية عن طريق بث روح االبتكػار فيها.
أما التصدير فأصبح أىم مؤشر لقياس القدرة التنافسية العادلية أو الدولية ,خاصة إذا كاف ادلنتجات ادلصدرة
تتصف دبواصفات تكنولوجية متقدمة ,و حىت إف كانت ىذه ادلنتجات غَت منافسة عادليا ,فمجرد تواجدىا
يف السوؽ الدورل يدفع منتجاهتا إذل الرفع من مستوى اجلودة ,و بالتارل اللحاؽ بركب ادلنافسُت كما حدث
للمنتجات االلكًتونية اليابانية.
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