
            

يس مستغانم لحميد بن با  جامعة عبد 

ية  لتسيير علو تجا ية علو  اقتصا لعلو   كلية 

ية  اقتصا لعلو   قسم 

لماستر  مذكر مقدمة ضمن متطلبا نيل شها 

تخصص تقنيا كمية مطبقة   

بعنو   

 

 

 

 

ف شر لطالبة                                                              تحت  عد   من 

لعجا    لة  .عد ي                                                    لحنا لي ميا   شا

 .بوشرف جيالي 

لمناقشة:  أعضاء لجنة 

ح .  ئيسا بلقاسم 

لة   لعجا   .  مشرفاعد

 مشرفا مساعدبوشرف جيالي   .

 لد محمد عيسى محمد محمو    مناقشا .

 2015جو 

لة قيا تأثير  مل محا انتاجية عو لتكنولوجي على  ع  في ابد
ية اقتصا  لمؤسسة 

لغر نس كنا  سة حالة مؤسسة تر  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

لنا لم يشكر ه " من لم يشكر  لكريم " سولنا    لقو 

لمشرف   لجزيل لأستا  تقد بشكري  لمعرفة فاني  لعلم  تقدير أهل 
نشغااته لم يبخل علينا بنصائحه  بالرغم من  لذي   " لعجا لة  لدكتو عد "

لعمل  كا  فقنا طيلة تحضير هذ  لذي  أستا  نسى  لقيمة   
لد أستا " لمهمة  ته  شا لفكرية    كتو بوشرف جيالي"حاضر بملكته 

لذي لم يتر لحظة في توجيهنا   شكر كبير لأستا "يخلف عبد ه "
سي  لد لموسم  لقيمة طيلة  ته   شا

مانة   لمعرفة بكل  لعلم  سالة  لذين حملو  أساتذ  كما ا أنسى جميع 
شا  ا لتعليم   لطيب في   مسعاهم 

لماستر تقن  يا كمية مطبقة شكر خاص أساتذ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

مي "حفظها ه تها " عو قني   لى من عاشت من أجلي  لم تفا

لغالية" حفظها "جدتي  طا ه عمرها  لثانية  مي   لى 

لدي"   لى "

لمنتصر بالله" خي "محمد  قر عيني   لى حبيبي 

عة" ، هير حا ،با ، خوتي "نو ،سها ،  لى 

ي"مليكة"   حي "سهيلةلى توأ  حبيبة قلبي "أسماء"  غالية فؤ  "
ية" ئما "مختا  لوفية 

أقا  أهل    لى جميع 

لم تذكر كتاباتي كرياتي   لى كل من مر في حياتي  تحمله 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملخص الدراسة

 

افسة الي تضطر امؤسسات و الدول على مواجهتها يتحول  ي ظل الظروف امتغرة الي تسود السوق الدولية و ام

ولوجي اى اداة هامة من ادوات التعامل مع التطورات البيئية اجديدة فسواء تعلق اامر بامؤسسات  اابداع التك

تجات  ولوجي هو مفتاح حسن اانتاجية وتطويرها من خال حسن ام الصغرة او الكبرة فان اابداع التك

اهية ،ولقد اعدت هذ الدراسة معرفة مدى امية اابداع وتقدمها بالشكل الذي يتوافق و متطلبات العصر ال امت

تجاها و البقاء ي السوق  ها من اارتقاء م ولوجي ي حقيق احسن انتاجية للمؤسسات ااقتصادية ،مك التك

ولوجي ي مؤسسة   الغرب إنتاج ترانس كنال،وعلى هذا اأساس م تدعيم الدراسة بتشخيص واقع اابداع التك

و اميته ي حسن انتاجيتها ،وقد م التوصل اى انه على امؤسسة ااخذ بعن  وتسويق اانابيب اخرسانية 

افسية خاصة ي ظل  ولوجي كأحد اهم امداخل الرئيسية ي حسن انتاجيتها و حقيق ميزة ت ااعتبار اابداع التك

ة   الظروف الراه

 ولوجي ،المؤسسة ااقتصادية ،اانتاجية ،التكنولوجيا ،التنافسية: اابداع التكنالكلمات المفتاحية 
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ديات   تفادي  طرق ااستفادة من الفرص الي تقدمها و طرقمثل رهانات ي كثرة تواجه الدول ي ظل العومة 
افسة ي ااسواق العامية و احلية خاصة بعد ، امخاطر امرتبطة ها ،وقد ادت ظاهرة العومة ا تزايد حدة ام

سيات  و العابرة للقارات هذا اانفتاح ااقتصادي الذي تشهد ااسواق اليوم بعد دخول الشركات امتعددة ا
ورا ا ،من جهة   تجاها و دخوها مثل اانفتاح ااقتصادي  ساسيا لوصول امؤسسات ا ما يسمى بالرقي م

افسية تتيح ها الصمود والبقاء ي السوق  و اكتساب مزايا ت  .،من جهة أخرىالسباق 

اعية م اصة والص ع الطرق اانتاجية و من اجل ذلك تسعى امؤسسات ااقتصادية ا ديثة  ها ا اتباع ا ا
وعة ،ولتحقيق ما تصبو اليه وي ظل اقتصاد و العميل ؤسسة ام  لتقدم ما يرضي تجات امت على حد سواء من ام

ديثة و امتجددة  ،  امعرفة امعرفة الذي تتمثل ركيزته اأساسية ي العلم و ولوجيا ا ت تداعيات التك و 
سن انتاجيتها باستخدام  تجاها و ه من اابداع التاصبحت امؤسسات تتجه ا ترقية م ولوجي ما يتضم ك
ق سن ادائها ،و ها من  يات جديدة مك تجات مفاهيم ي طرق ومارسات وتق ودة العالية ي ام  فيضو يق ا

هاية ا  ال اعماها .التكاليف ما يؤدي ي ال قيق الريادية ي   

ولوجي يؤثر على احاور ااساسية ي امؤسس ات ااقتصادية فاعتماد هذ اأخرة على نشاط فاإبداع التك
و التطور والتقدم  اهاها  ها من تغير ا تجات و مك سن ام البحث والتطوير يكسبها خرة علمية وعملية ي 

اسب وحاجات امستهلك اأخر  قيق وتصحيح اخطاء اانتاج و اضافة التجديد الذي يت ي ميز ،فمن اجل 
افسة وجب  د ام افسية جديدة تست سبية التقليدية و اكتساب و ابتكار مزايا ت معدل مو على تغير امزايا ال

ولوجية  اصر التك  اانتاجية و امشاركة الفعالة للع

ولوجي  ها تسعى جاهدة ا تبي اسراتيجية اابداع التك اعية م زائرية وخاصة الص فامؤسسات ااقتصادية ا
هوض بااقتصسواء كان ذلك بلج اصة هذ العملية من اجل ال ارجية ا اد وئها ا امصادر الداخلية او ا

زائري ي ظل تداعيات السوق  رير ااسواق من خال ،ا العومة واانفتاح ااقتصادي الذي وخاصة بعد 
زائرية تدرك مام اادراك بان التغير على مستوى اانتاج و اارتقاء اصبحت تعرفه اأسواق احلية ، فامؤسسات ا

تجات يكون بالربط بن العامل البشري و  ولوجي .امستوى بام امعري وا يتم ذلك إا من خال اابداع التك  
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سن اانتاجية الي مثل العملية ااساسية ي امؤسسة ااقتصادية  الي يرز من خاها دور العامل و من اجل 
تلف وسائل  سن اإنتاج من خال استخدام  البشري ي التأقلم مع العامل امعري وجب ادخال اليات 

ديثة ،للوصول ا ع ولوجيا ا تج جديدالتك تج وبذلك  ملية انتاجية جديدة او م سن م سن عملية او  ،او 
ا اابداع التك زائرية إا اها جي ،ولكن لو و نكون قد طبق تلف اجهودات الي تطبقها امؤسسات ا و بالرغم من 

افسة . قيق للريادة ي سوق ام ولوجي فتحقيق هذا ااخر هو  قيق اابداع التك  تبقى ضئيلة امام ما يتطلبه 

 اهمية البحث : . أ

 تظهر أمية دراسة هذا اموضوع من خال عدة جوانب امها:

 رير اأسواق ،واانفتاح على نظرا لل زائري خاصة ،اي فرة العومة و فرة الي مر ها ااقتصاد العامي وا
افسة  لدوليةاأسواق ا تجات احلية ي سوق ام ي ما سيؤثر على ام  ،و التشجيع على ااستثمار اأج

  ل الدراسة  توسع اكتشاف مدى ولوجي لدى امؤسسة   مفهوم اابداع التك

  اقشة طرق التوصل ا تطبيقه  ابراز امية ومكانة هذا اموضوع لزيادة البحث فيه وم

  ضاري  يعتر هذا اموضوع من احدث امواضيع ي اانتاج و الوصول ا الركب ا

 اختيار الموضوع :دوافع  . ب

ا ا  اك عدة اسباب دفعت  اختيار هذا اموضوع نوجزها ي اآي :ه

ا الشخصية لدراسة مثل هذ امواضيع - ا و ميوات وانب امتعلقة بتخصص  حكم ان اموضوع مس احد ا

الية فرة اانفتاح - تلف امؤسسات ااقتصادية خاصة ي الفرة ا ا أمية اموضوع الي مس  على التماس
 ااقتصاد العامي

ولوجي و اانتاجية -  قلة الدراسات ي هذا اموضوع الذي مس بشكل مباشر اابداع التك

 مثل هذ امواضيع الي مس اانتاج بصفة خاصة  امؤسسات شعورنا بضرورة لفت انتبا-
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 اهداف البحث : . ت

 من خال هذ الدراسة نسعى ا :

صل عليها ي حال ااهتمام باموضوع و اآثار السلبية لفت انتبا امؤسسة ا اميزات الي مكن ان -
امة عن اماله  ال

افسة - اسم ي سوق ام  اولة مثيل صورة واضحة عن امية اموضوع وجوانبه ذات التأثر ا

ولوجي ي امؤسسة -  اولة نشر ثقافة و مفهوم اابداع التك

 ااشكالية : . ث

:ا طرح  نأيانطاق ما سبق   السؤال الرئيسي التا

هي اهم العوامل  ما الى اي مدى يساهم اابداع التكنولوجي في تحسين انتاجية المؤسسة ااقتصادية و
؟المساعدة في ذلك  

درج ضمن هذ ااشكالية ااسئلة الفرعية التالية :  وي

 اأسئلة الفرعية : . ج

ولوجي ؟-  ما مفهوم اابداع التك

ولوجي ي اابداع ا دور هوما -  ؟امؤسسة ااقتصاديةسن اانتاجية ي لتك

ظمة تقكيف تؤثر العوامل ال- ولوجي على  لإبداعية و العوامل ام  ؟اانتاجية ي امؤسسة ااقتصاديةالتك

 الفرضيات: . ح

 نأي ا تقدم الفرضيات التالية : سئلةاأهذ وكمحاولة لإجابة على 

ا مفهوم اابداع - تجات جديدةيظهر ل سن العمليات اانتاجية وتقدم م ولوجي من خال   التك

ا دور- ولوجي ي امؤسسة ااقتصادية من خال يظهر ل تجات  اابداع التك جودة ي  ققيو سن ام
افسية خفض التكاليف و  اانتاج و  قيق ميزة ت
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ولوجي على اانتاجية  عوامل يكون تأثر- اك عاقة  ااجابي اتأثر اابداع التك بن عوامل اابداع  طرديهاي ه
ولوجي و اانتاجية   التك

 هج البحث:امن . خ

انب التطبيقي. هج التحليلي ،وااستبيان ي ا هج الوصفي وام ا ام ة هذا اموضوع قد استعمل  معا

 خطة البحث :تقديم  . د

ولوجي  اص باإبداع التك ظري ا ا ي الفصل ااول لإطار ال ا  الفصل الثايي اما ،تعرض ا تطوير  تطرق
ولوجي  ا من خاله دراسة اانتاجية من خال اابداع التك انب التطبيقي فقد حاول عوامل اابداع  تأثراما ا

ولوجي على اانتاجية ي امؤسسة   التك
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 تمهيد:

دون التمييز بن طبيعة هذ  واإتقانيستخدم مصطلح اابداع ي الكثر من اجاات للدالة على الراعة 
تلف اميادين العلمية نتصادف مع و ، اجاات مية ااقتصادية والتطورات ال مس  اليوم أمام تسارع عجلة الت

ولوجية والتطورات  ولوجي حيث اصبح من الضروري للمؤسسات التطرق ا امية امعرفة التك مفهوم اابداع التك
افسة العامية يطرح فرصا ويشكل هديدات،وقوة ام ية فسوق ام اعية تقا  دد  تطرقها مفهوم التق ؤسسات الص

ولوجي وكذا تطبيقه كإسراتيجية افسية اابداع التك اعية ،ومن امعلوم أن  لتحقيق ميزة ت اح امؤسسات الص
تجات امعروضة ة وامميزة  ي اأسواق او طرق اانتاج يتوقف على جودة ام بعد تطبيق  إاولن يتحقق ذلك  امتق

ولوجيبداع عملية اا لوصول ا  ل امستهلكن متطلبات السوق وكذا اشباع حاجات واحتياجات استجابة التك
أهداف امؤسسة كسب واء العميل الذي يعتر من أهم  

اعية ا اونظرا لتسارع وترة التطورات  ولوجية تضطر ميع امؤسسات الص ولوجياعتماد على اابداع التك  التك
ا ااقتصاد العامي  امعرفة كأسا  لتوليد القيمة امضافة وهذا لن يتم  الذي اصبح بدور يركز على للسر ي ا

ولوجيبعد وضع  اابداع  إابالشكل الصحيح  ي مقدمة ااهداف ال تسعى امؤسسة لتحقيقها   التك
ديات ت ي ظل ما واستغاله بالشكل امائم الذي يتيح ها الصمود و ااستمرارية فرضه السوق من   

تطرق ي هذا الفصل ا مبحثن   ولإمام هذا اموضوع س

ولوجي  التغير و امبحث اأول ماهية اابداع التك  

ولوجي ي امؤسسة   امبحث الثاي اابداع التك
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:المبحث اأول ماهية اابداع التكنولوجي   

ولوجي للصمود وااستمرار ي ظل  تم على امؤسسة تب اابداع التك افسة ي السوق العامية  تزايد حدة ام
ها من خال تلبية  افظ على زبائ عل امؤسسات  ولوجي من اهم الطرق ال  التحديات وامستمرة فاإبداع التك

اهية  والغر ثابة  امام ما يعيشه الع ،ودا ان امؤسسة تعتر ام من تقدم وتطور مس ميع اميادين حاجاهم الامت
مواكبة البيئة احيطة ال تتميز  اابداع و نظام مفتوح يتأثر ويؤثر ي البيئة احيطة بات من الضروري التغير

اميكية   افسة وبالدي ديات سوق ام مواجهة   

:اابداع التكنولوجي  المطلب اأول مفهوم التغيير و  

:1مفهوم التغيير التكنولوجي اوا  

ظمة ا استبدال (  ولوجي بأنه مكن ماحظته من خال سعي ام التغير التك Griffin   :1999  عرف  392 ) 

 مكائن ومعدات قدمة بأخر  جديدة دا يتطلب اساليب وعمليات جديدة

ولوجيا امتعلقة   اسوب  وأ باأمتةبأنه التغيرات ي التك ا Robbins 2001:544فيما عرفه    

الية ا حالة مستقبلية    ظمة لانتقال من حالتها ا بأنه العملية ال تؤدي بام Jones 1999،511وعرفه     

 جديدة  من أجل زيادة فعاليتها 

ارجية( ولوجي نتيجة طبيعية للضغوط البيئية )الداخلية وا ظمات على التكيف  ان استجابة التغير التك لتمكن ام
ظمات احداث التغير وااستجابة  اولة ام اد،اذ تعد  اخ  إ دث ي ام نوع من التوازن البيئي للتغرات ال 

 احيط

 

 

 

                                                           
1
 ، س ف الم ير منتج الشركعطي خ جي في تط ل ثير اابداع التكن د ت ااقتص ن ،مج اادارة  السبع من   ،ص،العدد الث
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1ثانيا ادراك الحاجة للتغيير :
 

ارجية و الداخلية ،تعد امؤشرات  اجة الفعلية للتغير من خال  التعرف على امؤشرات و امصادر ا تشخص ا
تجات وارتفاع نسب التغيب وضعف الروح  ودة امتدنية للم الداخلية السبب الرئيسي للتغير كزيادة التكاليف وا

فاض اانتاجية ال تدرك من خاها اادا وية وا ولوجيارة ضرورة تغير امع امستخدمة ،ومكن قيا  بعض  التك
ودة( ودوران العمل ،ابد ان تكون  هذ امؤشرات كميا من خال ااستعانة بالتقارير امالية ونسب العيوب )ا

دمات  دعايرهذ التقارير دورية ليمكن مقارنتها  اأداء ،وتكون على شكل مقاييس غر كمية مثل تقدم ا
ب أن يعرف مبائن ورضا العاملنللز  ظمة كل تلك امؤشرات ليمكن  عن العمل ،لذلك  دير العمليات ي ام

ارجية فتتمثل  قيقية للتغير اما امؤشرات ا اجة ا ولوجي قياسا  بالعواملادراك ا البيئية كما ي حالة التقدم التك
اصلة ي اجاات  افسن اضافة ا التغيرات ا ااقتصادية والتشريعية والتحوات العاميةـبام  

التكنولوجيثالثا مفهوم اابداع   

 مفهوم اابداع :

ظر اابداع لغة  من بدع و بدع الشيء أو ابتدعه اي أنشأ على غر مثال سابق ،ومن اأمور التقليدية أن يتم ال
ا بداية عملية اابتكار من خال انطاق شرارة اابداع الفردي ،حيث تب فكرة ذكية تتسم باأصالة من 

فيذها ي شكل تغير جوهري ي ام ظمة ،م ت تجات واممارسات أو ااجراءات ،و جانب صانعي القرار ي ام
ا لابتكار او استخدام شيء جديد ،فكرة أسلوب نظرية  ،اخراع أو  اابداع هو مصطلح عام أصبح يستخدم قري
لق ميعها كمرادفات  ة حيث تستعمل مفاهيم اابداع واابتكار و ا هج جديد ي انتاج سلعة أو خدمة معي

ظر ا اأشياء بطرق جديدة  وتع وادة شيء جديد غر مأل 2وف ،أو ح ال
 

ص  اابداع التكنولوجيمكن تعريف  ابية وال  ،بصورة دقيقة بأنه تلك العملية ال تتعلق بامستجدات اا
تجات دختلف انواعها وكذلك أساليب اانتاج 3ام

 

 

                                                           

س الامي ، ن ق ،غس ي هي ومداخل تقني تطبيق عم ل ادارة التكنولوجي م ن اأردن ،الطبع اأ زيع عم الت نشر  هج ل ، دار المن 1
  

 ص
د ،- ي بطرس ،زيد منير عب رس زيع ادارة اابداع و الابتك الت نشر  ز المعرف ل ن اأردن  ،دار كن ،ص عم 2

  
كيل ، د وتسيير اابداع التكنولوجيسعيد محمد أ ، اقتص معي ع الج ان المطب .،دي ح ،ص 3
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ية   ولوجية هتم بتقدم اأساليب الف تجات لإنتاجاابداعات التك وام Manuel d’Oslo   ف ااقتصاديتعري 

ديدة  ية  باإضافةا تجات واأساليب الف ولوجية امهمة ي ام ات التك ا التعديات او التغيرات او التحسي
تج( أو استعماله ي دما  يتم ادخاله ا السوق )ابداع م ولوجي ع اساليب اانتاج )ابداع  ،ويكتمل اابداع التك

 اأسلوب(

ولوجية شاطات العلمية التك تلط من ميع اشكال ال ولوجية هي مزيج  ظيمية اذن اابداعات التك امالية ، ،الت
1والتجارية

 

ولوجي هو ااطاق ( ااب2006  تعريف ااقتصادين )Mellissa Schilling et François Thérin داع التك

قيقي والفعلي ارية ا قيق اهداف  توج جديد،من اجل تلبية رغبات الزبائن و 2لطريقة انتاج جديدة او م
 

ة  Josef Schumpeterس ولوجياستعمل مصطلح اابداع   ديث أول مرة من قبل ااقتصادي التك بامع ا  

ولوجيم بقوله ان اابداع 1939 شأ أو الضروري  التك 3هو التغير ام
 

هو ظاهرة معقدة جدا ذات وجو أو ابعاد عديدة ،فتارة يعرف اابداع كاستعداد أو قدرة على انتاج اابداع    

نتاج من بل عملية يتحقق اا   ي اابداع استعدادا أو قدرة ما جديد و ذي قيمة ، وتارة اخر  ا ير  شيء
قيق انتاج خاها ،ومرة ثالثة ير  ي اابداع حا جديدا مشكلة ما ، وال غالبية من امختصن تر  أن اابداع هو 

4جديد وذي قيمة من أجل اجتمع 
 

 

 

 

                                                           
1
 -OCDE, Manuel d’Oslo- principes directeurs proposés pour le recueil et l’interprétation des données 

sur l’innovation technologique, 1 édition, Paris, France, 1994, p : 36. 

63عطية خلف اموموي ،مرجع سابق ،ص  2
  

3
 Randall morck et Yeung Bernard, Les déterminants économiques de l’innovation، Ottawa :Industrie 

Canada, document hors série n°25, Janvier 2001,P1. 
د السمرائي ،- جي والخدمي،م عين اانت م في القط ل  ادارة الجودة الش زيع اأردن،الطبع اأ الت نشر  ،ص دار جرير ل 4
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 لوجي و رابعا انواع اابداع التكن

ولوجي  عادة بن نوعن من ميز ولوجي ودرجة اابداع اابداع التك :حسب طبيعة اابداع التك  

 أوا حسب درجة اابداع التكنولوجي:

 1الجزئي التدريجي: ابداع التكنولوجي ا 

سن عملية   تج موجود( و أساليب اانتاج ) سن م تجات ) سبة للم دث بال يتمثل ي التحسن الذي 
تجات اموجودة حاليا أو العمليات  موجودة( ويكون من خال اضافات صغرة وتعديات جزئية سواء ي ام

 واأساليب اانتاجية امستخدمة

  2الجذري اابداع التكنولوجي: 

ولوجي وع من اابداع التك تجات جديدة  يهتم هذا ال تصميم عمليات انتاجية جديدة  أو وإدخالبتقدم م
از العمل هدف ااستجابة السريعة للزبائن  وإجراء تغيرات أساسية ي طريقة ا  

ولوجياكم أنه يؤدي ا استخدام معارف جديدة تؤدي ا انقطاع ي  له  التك القدمة كما ي الفاكس لتحل 
ولوجيا جديدة هي الريد االكروي وذلك من اجل أداء افضل للمؤسسة 3تك

 

 ثانيا حسب طبيعة اابداع التكنولوجي

 اابداع التكنولوجي للمنتج 

تجات ااخر   تج جديد )سلعة أو خدمة (ا السوق تتصف بالتجديد مقارنة بام امتواجدة ويقصد به ادخال م
تج  4ي السوق :1وبذلك مكن التفضيل بن ثاث انواع لإبداع ي ام  

                                                           

كيل محمد سعيد ، عي أ سس الصن ط الم ئف و نش ، الجزائر ،،وظ معي ع الج ان المطب ،ص.دي 1
  

ب ،ص س ،مرجع س ن ق   2الامي غس
د نج  ر الحديث،نج عب ئص والتج هي والخص ر الم زيع ااردن ، ادارة اابتك الت نشر  ائل ل ل ،دار  ،صالطبع اأ 3

  
ثيره ع أداء المنظم في الجزائر ،- ت جي  ل اقع اابداع التكن في ، ن ،حجم ت ت حن التغيير التنظيمي في منظمابن ع ابداع  4

 
ل الحديث  م،ااعم يدة ،ج ،ص.م -ع سعد دح الب   
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تج ،ابداع تغير خصائص تقدم  ولوجية للم تج ،ابداع الركيبة التك تجابداع الركيبة الوظيفية للم   ام

  اابداع التكنولوجي أساليب اانتاج 

سن طرق  تجات جديدة و  2قائمةهو استحداث طريقة انتاج جديدة أو  دمات او تسليم م ،طرق تقدم ا
تج او تكلفة اانتاج او التوزيع ديد ،ي جودة ام تج ا ها ي ام ب ان تكون معر ع تيجة    3ال

:التكنولوجي المطلب الثاني دوافع وأهمية وجود اابداع  

 اوا دوافع اابداع التكنولوجي 

ية امؤسسة  ولوجية هو تعظيم ر قيق اابداعات التك من بن أكثر الدوافع واأسباب ال تؤدي بامؤسسة ا 
موعة من الدوافع  اك  مل امخاطر امرافقة لذلك كما أن ه وتدعيم الفرص من أجل زيادة حصتها ي السوق و 

ها : 4ال تدفع امؤسسة للقيام هذ العمليات نذكر م
 

 اولة لمنافسة الحادة في السوق ا ا و فاظ على مركزها السوقي ا :ح تتمكن امؤسسة من ا
د امؤسسات تقوم  ة ،هذا  ب عليها تلبية حاجات ورغبات امستهلكن بأحسن طريقة مك ه، سي

اصة ب لوجيةو بااستثمار ي اابداعات التك تجات جديدة أساليب اانتاج ح تتمكن من ادخال ا م
افسية  تشبع حاجات امستهلكن وتعزز من القدرة الت

 : لوجية امتعلقة بأساليب اانتاج و ان استثمار امؤسسة ي اابداعات التكااستجابة لحاجات العميل
صائص أكثر جاذبية مثل  تجات جديدة ا السوق تتصف  ها من ادخال م تج مك السعر اأقل وام

ودة اأعلى أو خدمات أكثر بعد البيع ،ضمان أطول أو ماءمة أحسن ،وذلك لتلبية رغبات  وا

                                                                                                                                                                                     

لجزائر :دراس ميداني- سط ب المت سس الصغيرة  جي في الم ل اقع اابداع التكن ن  ، مع  دمش، بن عنتر عبد الرحم مج ج 1
  

ني ن ال دي  ع ااقتص د  ل ل ،المج مع دمش ،العدد اا ،ص. ،ج  
 

، بن بريك - منظم فسي ل جي في دع المركز التن ل هم اابداع التكن ه ،بن التركي زين ،مس التغيير التنظيمي في منظمعبد ال اابداع   2
 
ل الحديث ا يدة ،،اعم مع سعد دح الب ،ص م -ج   
  

ب ،ص- ن ،مرجع س بن عنتر عبد الرحم 3
  

سامي عمر ر اابداع التكن،ب عيد لي ااجتم ي المس مع سطيف،،جي في تح جيستر،ج دة الم ب نيل ش دم كجزء من متط مذكرة م 4
 

،ص _  
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افسي وتعزيز قدرها  الين احتملن ،وبالتا تتمكن امؤسسة من احافظة على مركزها الت العماء ا
افسية   1الت

  جاح عن الضغوط  التكنولوجيمواكبة التقدم ا تستطيع امؤسسة ي اأجل الطويل ان تعزل نفسها ب
ولوجياها  ديثها تك ولوجية ،فإذا تغاضت امؤسسة عن  احية التك ديث نفسها من ال ال تفرض عليها 

يث ا مكن انقاذها إا من خال  افسية ، ولوجي قد يسبب للمؤسسة كارثة ت ،فان التقدم التك
اعة ،وبامقابل اذا التدخل ا مركية التفضيلية ،أو ااشراف على الص كومي من خال التعريفة ا

اث  ولوجياها من خال تطوير اأ من التعاقدات مع مراكز  واإكثاراستطاعت امؤسسة تطوير تك
امعات ، افسية القائمة اما على أسا  التكلفة اأ فإهاالبحث و ا قق امزايا الت قل أو تستطيع أن 

ه افسي مكن الدفاع ع  2تقدم سلع ميزة ،ما يسمح للمؤسسة بتب مركز ت

 ثانيا أهمية وجود اابداع التكنولوجي:

افسها ،ان معركة  اهة م ها من  افسية مك افسي هو البحث عن ميزة ت يط جد ت ان مسعى امؤسسات ي 
افسية ا تتم عن طريق التخفيض ي ااسعار  افس يكمن ي قدرة امؤسسة  إاالت بصفة هامشية ،اما اسا  الت

وبصفة مستمرةـعلى اابداع دوما   

صصون حصة ااسد  هم أطلقوا ابداعات ناجحة ،وبعض امؤسسات  لإبداعان رجال ااعمال  ،وكثر م
فاظ على هذ العتبة من اابداعية ،وي ك ها استطاعت ا اات فان اصبحت رائدة ي اابداع وقليل م ثر من ا

3اابداع مرادف للمخاطرة وما يغزز ذلك القائمة الطويلة للمبدعن الذين فشلوا ي ذلك
 

اهل امية اابداع  ياة ا مكن  اات ا مثل احد اهم مفاتيح الرفاهية ي اقتصاد امعرفة اذ انه  فاإبداعي كل 
تجات وخدمات تلي ح ظمات العماقة على مستو  العام وخاصة ول افكار و امعرفة ا م اجات اجتمع فام

تجات جديدة  قادة السوق هي ال تضع اابداع التق ي مقدمة اولوياها ولديها قدرات خاقة لتقدم وتطوير م
 باستمرار 

                                                           

زن عبد الغني،  عيب سس الصن فسي الم جي في تعزيز تن هم اابداع التكن مع محمد خيضر ،مس جيستر،ج دة الم ،مذكرة نيل ش 1
 

.ص-  
سامي  ب ،ص ب عمر،مرجع س 2

  
3
 Arthur D. Little.INC,”Les maîtres de l’innovation totale”, traduction Jean-Philippe Deschamps et 

P.Ranganath Nayak, éditions d’organisation, France, 1996, p :61. 
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 1وعليه تتحدد أمية اابداع من خال الفوائد التالية:

اجات امستهلكن على أسا  ما يعرف بالزبونية- سن خدمة امستهلكن وذلك من خال امرونة والتكيف   

از ااهداف واستخدام اموارد - ظمة وذلك بتحقيق ما يعرف بالكفاءة والفعالية ي ااداء و ا سن انتاجية ام
 والطاقة بشكل اقتصادي

افسة - ظمة على ام ديدة و تغير العملية اانتاجيةزيادة قدرة ام تجات ا عن طريق سرعة تقدمها للم  

يع من خال اابداع ي العملية- تقليل كلف التص  

ظمة وجعلها جذابة للمستهلكن - سن صورة ام  

زيادة امبيعات واأرباح -  

ظمات من ميز  فقه الدول وام صصه وت انيتها عل جهود البحث وما يعزز هذ اأمية هو تزايد مقدار ما   

اة الرئيسية لإبداع التق   والتطوير وهو الق

2ثالثا الحاجة الى اابداع التكنولوجي
 

اعية ي  ولوجي للدول الص افس العامي الشديد علقد برزت امية اابداع التك لى نطاق واسع مؤخرا ظل ثورة الت
اء وتعمل امؤسسات ي ظل ظروف متغرة ومعقدة  ميع الدول با استث حيث اصبح العام اكثر انبساطا وتفتحا 

ديات كبر وعديدة م تشهدها من قبل ،ولذلك يتحتم على هذ امؤسسات مواجهة هذ  تفرض عليها 
 التحديات بسرعة وي نفس الوقت بكفاءة وفعالية 

 

                                                           

س  د عب س محم ج ،فرد دة المنت ني في تحسين ج ر اابداع الت د اادد بع،مع دي العدد الس ع ااقتص ص ،مج بغداد ل ارة الرف 1
 

ن ،ص .الثاث  
  

فسي خراز ااخضر ، - سس ميزة تن ر اابداع في اكتس الم ن د سم يد ت مع ابي بكر ب جستر ،ج ،مذكرة تخرج لنيل الم 2
  

،ص.-  
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افسة الشديدة وثورة  وي ية امتسارعة وام امية ال تفرضها ظاهرة العومة والتغرات التق ظل التحديات امت
رة وغرها ما اد  ا زيادة ااهتمام دوضوع اابداع   امعلومات وااتفاقيات الدولية بشان اتفاقية التجارة ا

ج لب ال ودة اافضل وتساعد على توفر حيث يعد اابداع ااداة ااكثر قوة ال  اح ي تسويق السلع ذات ا
 فرص و اسواق جديدة 

اجة وهو مفهوم تكميلي حيث مكن للطفرات  لق سوقا  البحثيةكما يوجد مفهوم اابداع يولد ا اابداعية ان 
اعة جديدا بالكامل فمثا ابداع شبكة امعلومات الدولية اد  ا وجود سوق جديد ماما لكل قطا عات الص

 حيث ربطت الشبكة العام كله ببعضه البعض بأسرع ما كان يتخيله اي انسان 

اك  اية ،فه تلفة وبدرجات متفاوتة من ااهتمام و الع هذا وقد استجابت امؤسسات للحاجة ا اابداع بطرق 
ماعة وامؤسسة لإبداعمن تب سياسات شاملة  ا مستو  اافراد وا  

مية وحدات البحث و التطوير قيام بعض ظيمية خاصة لتطوير اابداع وت امؤسسات بإنشاء وحدات ت  

ماعات فيها على السلوك و التفكر اابداعي   وأخذتكما قامت مؤسسات عديدة بتدريب اافراد وا
افسية  ظر اليه باعتبار ميزة ت ال اابداع وت ها ي  افس فيما بي  امؤسسات تت

اك حاجة ماسة  ماعات وامؤسسات و ي ش اجاات  لإبداعاما ي الوطن العري ،فه على مستو  اافراد وا
ميع ابعادها وللصمود ي مواجهة التحديات  مية الشاملة  قيق الت ارجية و اميادين هدف   الكبرة الداخلية وا

ال اابداع بن اافر  اك قصور واضح ي  1اد وامؤسسات ي الوطن العري حاليااذ يوجد ه
 

:لوجي و عوائقهو المطلب الثالث استراتيجية اابداع التكن  

2أوا تعريف استراتيجية اابداع :
 

صرين أساسين ما :  تتحدد اسراتيجية اابداع حسب" أنسوف" باعتبار ع

ديد الوسائل  و اجاات ال مكن للمؤسسة ان  واإمكانياتديد ااهداف على امدين الطويل وامتوسط و 
اك مانع من اعداد  طقيا ليس ه طبق على ااسراتيجية الشاملة للمؤسسة ككل ،فانه م تساهم فيها اذا كان هذا ي
                                                           

ب ،ص 1خراز ااخضر ،مرجع س
  

كيل محمد سعيد  د وتسيير اابداع  ،أ ب ،ص اقتص ،مرجع س 2
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سبة  طوي على توجيه نشاط امؤسسة  للوظائفاسراتيجية بال ساسة مثل البحث والتطوير هذ ااسراتيجية ت ا
ب على مسار م قطة ااخرة  ها وضمن ال قيق أهدافها و صيانة مصا اءكن من  التالية : باأمور ااعت  

موذج - اك براءات ااخراع والعامة وال ماية القانونية لأفكار ه ماية القانونية : من اشكال ا ا  

التمويل ومقابلة ااخطار -  

ة  متابعة- تائج وذلك تبعا مختلف امراحل امر ال  

طوي على التوظيف امباشر والكامل وااحرام والتقدير - اء ي اء دستخدمي البحث والتطوير :هذا ااعت ااعت
اذ القرار  وااشراك ي عملية ا

 ثانيا أنواع استراتيجية اابداع التكنولوجي

 1:ااستراتيجية الهجومية 

ديدة حيث تعمل   تجات ا اها ي ادخال ام تستعمل امؤسسة هذ ااسراتيجية هدف أن تكون ااو ي 
ولوجية ومن م الوصول ا السوق أوا ديد بااعتماد على قدرها التك تج ا ديدة وام  على التوصل ا الفكرة ا

  ااستراتيجية الدفاعية: 

ااسراتيجية ا تبوء مركز الريادة بل تبحث عن التقليل من امخاطر ال تواجهها  ا هدف امؤسسة من وراء هذ
ب ااخطاء ال ارتكبوها وااستفادة مسبقا من قبل  من سوق مهيأ بتتبع  و دراسة خطوات الرواد ي السوق لتج

افسة القوية   الرواد وهذا للمحافظة  على موقعها ي السوق و الصمود امام ام

 2:ستراتيجية المقلدة اا 

ولوجي الكبر عن طريق امتابعة الدائمة من خال هذ ااسراتيجية هدف امؤسسة  ا تدارك التأخر التك
رة ي امد  الطويل  صول على ترخيص ي امد  القصر أو استغال امعرفة ا شطة للسوق ،اما عن طريق ا وال

اولة  توج قدمويرز هذا ااختيار عن طريق  توج جديد انطاقا من م تطوير م  

                                                           

ب ص  زن عبد الغني،مرجع س   1 ب
2
 Jean Bernard, Maurice Catin, Les Condition Economiques du Changement Technologique, Edition 

l’harmattan, Paris, 1998, p  : 70-71. 
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 1استراتيجية الفرصية :ا 

صص امؤسسة  ة ي السوق ،وتتطلب  توج معن وأن تقوم  بإنتاجتعكس هذ ااسراتيجية البحث عن فئة معي م
ها ي ذلك السوق الذي تستهدفه   بالبحث عن الفرص السوقية من خال مراقبة حاجات زبائ

  التابعة:ااستراتيجية 

و اابداع اا اذا م ذلك بواسطة الزبائن  تقع ضمن هذ ااسراتيجية التعاقدات الفرعية ،حيث ا توجد ريادة 
ها من القيام باانشطة اابداعية  حيث ا ملك هذ امؤسسات اموارد ،او نشاط البحث والتطوير الذي مك

ة  تجات او أجزاء معي  للم

 : 2المزيج ااستراتيجي 

دد  ولوجي بشكل مطلق ،وإما مكن لكل مؤسسة أن  ديد ااسراتيجية امثلى لإبداع التك ا مكن 
ارجية ،وإمكاناها  وحجمها وطبيعة اجال الذي تعمل فيه ما  ااسراتيجية امائمة حسب الظروف الداخلية و ا

دي ارجية من أجل  مو يتطلب التحليل العميق للبيئة الداخلية وا د ااسراتيجية ال تضمن ها البقاء و ال  

اهاها  بؤ با اعي معن و الت ليل سلوك امؤسسة ي قطاع ص ومن خال ااسراتيجية ال تتبعها امؤسسة مكن 
 امستقبلية 

:لوجي و ثالثا عوائق اابداع التكن  

ها ما  وله ا  خسارة غر معروفة نتائجها ،فم اح اابداع و موعة من العوامل ال مكن ان تعكس  اك  ه
قص فعاليتها ،أو التخفيض من نتائجها  ها ما ت عل امؤسسة غر قادرة كليا على بعث نشاطات ابداعية ،وم  

ب الغر كاي ،او عوامل متعلقة بامؤسسة مثل مكن ان تكون عوامل اقتصادية مثل التكاليف امرتفعة او  الطل  

 

                                                           

ب ،ص- زن عبد الغني ،مرجع س ب 1
  

د - ب ،صنج عب نج ،مرجع س 2
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ظيمية 1وهي كالتا : نقص اموارد البشرية امؤهلة او نقص ي امعارف اضافة ا عوامل قانونية وت
 

 عوامل التكاليف :-

اص - نقص ي التمويل ا  

ارجية- نقص أو ضعف ي مصادر التمويل ا  

 :عوامل مرتبطة بالمعارف -

قدرة البحث والتطوير ضعيفة -  

نقص ي الكفاءات البشرية ي امؤسسة -  

نقص ي الكفاءات البشرية ي سوق العمل  -  

ولوجيا - نقص ي امعلومات حول التك  

نقص ي امعلومات حول ااسواق -  

ارجية - دمات ا نقص ي توفر ا  

صعوبة وجود شركاء من اجل تقاسم ااخطار -  

ارين صعوبة وجود شر - كاء   

امقاومة الداخلية من قبل العمال -  

رفض التغير من قبل امسرين-  

هيكلة امؤسسة-  

                                                           

رس - سططراد ف المت سس الصغيرة  ميكي اابداع في الم مين دين مرداس ، ،ت مع ب دي ج جستير ع اقتص مذكرة لنيل الم 1
  

 ص
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ديدة  شاطات ا  عدم قدرة توزيع العمال على ال

 :عوامل السوق-

طلب غر مؤكد وسلع مبدعة-  

سوق مهيمن عليه-  

ماية )حقوق العوامل التنظيمية للدولة :- بانقص ي اهياكل ،ضعف ي ا  ية ئاملكية( ،القوانن امعاير ا

ولوجي ترجع عموما إ اأسباب التالية:  1لقد أشارت بعض الدراسات إ أن معوقات اإبداع التك

ولوجي. -1  قلة الوقت امخصص مشاريع اإبداع التك

ولوجي. -2  قلة اموارد امالية أهم العوائق ااقتصادية ال تواجه عملية اإبداع التك

خفض امتوقع من اإبداع.امر  -3  دود ام

سيق بن اأقسام امختلفة. -4  قلة الت

 قلة الدعم امقدم من اإدارة العليا مشاريع اإبداع و امبدعن. -5

شأة - ولوجي ي القطاع الذي تعمل فيه ام  .نقص امعلومات امتاحة عن التطور التك

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

في- ن ،حجم ت ت حن ب   بن ع ،ص ،مرجع س 1
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: المؤسسة ااقتصاديةلوجي في و المبحث الثاني اابداع التكن  

 المطلب اأول ادارة عملية اابداع التكنولوجي:

توج ولوجيا ام صر رئيسي ي اسراتيجياها  تركز الشركات ال تتبوأ حافة قيادية ي تك ،على البحث والتطوير كع
احها  تجات جديدة وتقدمها ا اأسواق مثل عاما  حاما ي   وعليه فان القدرة على اابداع ي تطوير م

توج  هدف اابداع كأسبقي ولوجيا ام اصية القيادية ي تك ة لذا تتب الشركات ال متلك او تسعى ا امتاك ا
ائي على البحث والتطوير  بغي على مثل هذ الشركات أن تركز جديا وبشكل بارز واستث افسية ها ،وبذلك ي  ت

تجات  جاحها ي مواجهة خصومها هي قدرها على اابداع وتقدم م ي بداية نشاطاها ،ان العامل امهم ل
رجات عملية ادارة اابداع   ديد مدخات و ابية جديدة ،ومن خال  ال تشرك وتؤثر بصورة سلبية أو إ

1على ادارة العمليات اابداعية
 

:أوا دور اادارة في تنفيذ استراتيجية التطوير   

فيذ كافة الرامج التأهيلية و التدريبية الذين  مكن تعزيز العملية التطويرية اابداعية ي امؤسسات من خال ت
كافة مراحلها أو خطواها سيتولون أو يتولون عملية التطوير ب  

شر مفهوم اابداع واابتكار داخل  ارجية ل اء عليه فان دور اادارة يرتبط بتوفر كافة اأجواء الداخلية وا و ب
ية اابتكارية و اأفراد القادرين على ترمة  اد الذه ية و باستخدام كافة اأساليب امؤدية ا ا امؤسسات امع

رجات مادية ملموسة على شكل سلع أو خدمات مدخات هذ الذه 2ية اابتكارية ا 
 

 

 

                                                           

ب ،ص - سمي ،مرجع س ف الم عطي خ 1
  

النشر ،تطوير المنتج الجديدة ابراهي محمد عبيدا ،- ع  طب ائل ل ل ،دار  ،ص،الطبع اأ 2
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 1: لوجيا في ادارة عملية اابداعو دور التكنثانيا 

ها انفاق كثر وجهود كبرة تج ع افسة امؤسسات ومكن أن ي ولوجيا وسيلة مبدئية م ولوجيا تبدأ ، تعد التك فالتك
تائج البحوث اأساسية تج ي السلع امسوقةال من ، ب   وقد تكون مثل هذ البحوث طويلة اأجل، اممكن أن ت

ولوجي بشكل دوري.  مو إاّ إذا م التغير التك   وا مكن للمؤسسة أن تبقى وت
افسن ي  يةناح امؤسسات الياباومن الدائل على ذلك هو  ي الدخول إ اأسواق على الرغم من كثرة ام

افسيال أوروبا و يع الت دمة.، وايات امتحدة باإضافة إ وجود امساعدات امتممة كالتص  واممولن والتوزيع وا
تجات افسية ي سوق ام ولوجي يعمل غالبا على تكثيف القو  الت ولوجيا على إثارة ، فالتغير التك بثق قوة التك وت

افسة ا  :لسوقية من قدرها علىام
افسن اأقوياء. أ. افسية بن ام  التأثر على القوة الت

اعة. ب. دد إ الص تجن ا  التأثر على امكانية دخول ام
افسية للمشرين والعماء. جـ.  التأثر ي القوة الت
تجن والعارضن. د. افسية للم  التأثر ي القوة الت

تجات البديل هـ.  .«ةالتأثر ي قوة هديد السوق بام
ديدة  إسراتيجيةإن الشكل امختلف  البيئة امائمة اآن هو الشكل الذي يستعمل للدخول إ اأسواق ا

ديدة أو ما يسمى  إمام ولوجيا ا ،حيث يتم من خاها استعمال مفهوم  اأسواق امتباعدة بإسراتيجيةالتك
كون التطبيق اأفضل هذ ااسراتيجية ي اأسواق وي، التعلم عن طريق البيع والتغذية العكسية من امستهلك

ديدة على الرغم من ، احددة وامتخصصة ولوجيا ا اع عدد قليل من امؤسسات بشراء التك وهي تتطلب إق
سبة للسلع امستخدمة حاليا. تكاليفها  ،ال تكون مرتفعة بال

ولوجية للمؤسسات بشكل كبر من خال عا دد القدرات التك ااسراتيجية  و قاها مع امؤسسات اأخر و
 ال تتبعها

 
                                                           

ن  - س عثم ي التكنولوجي محمد م هرة : تحديث الدول من خال الر مر ،دار الكت ،ال تحدي التغيير ، سعيد يس ع ، مرجع اإدارة  1
  

.،ص   
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أساليب توليد اأفكار الجديدة ثالثا  

ديدة ما يلي :  تتضمن اساليب توليد اأفكار ا

ية بعملية التطوير اي ان  ديدة من قبل أشخاص اخرين ليس هم أية عاقة مع امؤسسات امع _تلقى اأفكار ا
ديدة ال  ديدة تتم من خال جهات خارجية و أهم ما ميز هذا اأسلوب أن اأفكار ا عملية توليد اأفكار ا

ة ي أحيان تلقيها ابداعيتها و غرابتها ،إا أن أهم ما يعيبها أها  قد ا تتفق و مهام و أهداف امؤسسات امعي
 عديدة 

ديدة - ديدة من قبل أشخاص يعملون ي امؤسسات نفسها أي أن عملية التطوير لأفكار ا توليد اأفكار ا
1نتيجة توفر بيئة تفاعلية وي بيئة و فلسفة ادارية تشجع على اابداع واابتكار 

 

2اادارة العليا وتطوير المنتجات الجديدة :رابعا 
 

اعات موضوعية بأمية التطوير باإضافة ا توفر موارد  ان دور اادارة العليا ي عملية التطوير يستلزم وجود ق
 بشرية و مالية لتحقيقها 

ا ا ان تكليف اأشخاص دهام ادارية عليا ي امؤسسات امعاصرة متعددة در ااشارة ه سيات ا يتم إا  و ا
هم كمسؤولن عن عمليات  بعد سلسلة من ااختبارات و امقابات اهادفة لكشف قابلية اافراد امراد تعيي

سبة لعملية التطوير  ال بال امية فان ا اابتكار و اابداع و التطوير و سب ااسس العلمية امتبعة  ،اما الدول ال
اسبن للمواقع اادارية العليا ا مكن القول فيها إا اها  ضعيفة او معدومة أسباب امها تو ااشخاص غر ام

ت مقوات تتغر باستمرار و حسبما ير  من ي يد اأمر   ي امؤسسات اانتاجية ي معظم اأحيان و 

ا امية ا بد من ا دمي ي الدول ال اسب لعملية بشكل عام وح تتحرك عملية التطوير السلعي او ا اخ ام د ام
تلف امستويات اادارية والفئات العمرية ،كما انه من اأفضل ان تتوافر العوامل البيئية امؤيدة  التطوير ومن 

لعملية التطوير ،وذلك هدف حفز تلك الفئات امرعوبة او امرددة من اأفراد لتقدم ما لديها من أفكار وبشكل 
تظم ، ب ان توظف أو تستخدم اادارات العليا ي امؤسسات ااقتصادية اموارد علمي أو متدرج وم كما   

                                                           

بابراهي محمد عبيدا ، - ،ص  مرجع س 1
  

وكي (ابراهي محمد عبيدا ،- ن اأردن ،  ، تطوير المنتج الجديدة )مدخل س نشرعم ائل ل لث دار  ،ص الطبع الث 2
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ويل  طوي على ذلك  هجية علمية ،وقد ي اح مشروعات التطوير وذلك من خال  استخدام م امطلوبة إ
 بعض اموارد امالية والبشرية من بعض وحدات العمل ا وحدات عمل اخر  

د و مشروع التطوير وحسب الواجبات ذات ا ا ترز أمية االتزام ااداري بأعلى مستوياته  و  ااقتصادية وه  

كما أن جدية اادارة العليا ي السعي إجراء الرتيبات الازمة مع كافة اادارات الرئيسية ي امؤسسات و اموردين 
قيق اأهداف اموضوعة ي اسراتيجيات  ي امؤسسات امالية من الأمور امطلوبة و امرغوبة و امساعدة على

فيذها  اري ت  التطوير ا

موارد تفعيل اابداع التكنولوجي داخل المؤسسةخامسا   

ب ان تأخذ بعن ااعتبار كل امكانياها ال تتعلق بصفة مباشرة  من اجل بعث سرورة ابداع داخل امؤسسة ،
ولو  ب أو غر مباشرة باإبداع فزيادة على التك اصر ال تؤثر بصفة كبرة على اابداع و ال  جيا تتلخص الع

سبان : 1اخذها ي ا  

 : العناصر البشرية 

فس ااماط تكون اكر عائق لرمة الفرص ا ابداعات  ااختافات اموجودة بن اافراد ي فهمهم للتغيرات ب
هم امختلف ،نشاطهم داخل امؤسسة وضعية  ظرة نتيجة لتكوي مؤسستهم امالية وغرها فيجب تقريب ال

هم وخلق وضعية تسمح  قيق هدف ابداعي موحد بااتصال الدائم وبث امعلومات فيما بي وتوجيهيها ا 
 بتبادل اافكار و ااداء

 العناصر المالية : 

تظرة فذلك يؤ  احية امالية ام ثر على استمرارية امؤسسة و اموارد امستخدمة تتعلق بوضوح بوضعية امؤسسة من ال
امة عن اابداعات ،إا انه غالبا عمل اجباري من أجل تامن ااستمرارية من ااحسن التحكم  رغم ااخطار ال

افسة عليها او ااختفاء والزوال من السوق هائيا وبسهولة  مل نتائجه بزيادة ام  فيه من 

 

                                                           
1
 -JEAN Lachman.  Le financement des stratégies d’innovation , Economica ,1993. p : 44. 
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  العناصر ااجتماعية والثقافية 

ت تأثر ان نشر اا يا و  بداعات يتعرض لعوائق العادات الراسخة ي امؤسسة و اجتمع و ا تتطور إا تدر
مات ااعامية و التحسيسية ،تاثرات ااماط امعيشية ،ارتفاع مستو  الكفاءات  تلف الضغوط مثل ا

افسة  ووجود قوة م

 العناصر ااقتصادية 

افسة  ها من سياقة امؤسسات الضغوط اممارسة من قبل ام اء مؤسسة ي سوق مفتوح مك او من ضرورة تأمن ب
شط فيه  ا اابداع بشدة حسب القطاع الذي ت

: المطلب الثاني طرق اللجوء الى اابداع التكنولوجي  

شاطات البحث والتطوير ي امؤسسة ليست الطريقة الوحيدة إحداث اابداع  ولوجي ان اممارسة الداخلية ل التك
اطر متفاوتة  اك طرق و أساليب أخر  مكن للمؤسسة اللجوء اليها وهي قابلة لاستغال بتكاليف و حيث ه
ب على امؤسسة امفاضلة ي اختيار أحسن البدائل ومكن حصر  وعما دبدأ ترشيد اموارد ،الوقت و اجازفة 

ولوجية ف : 1يما يليتلف طرق اللجوء إنتاج اابداعات التك  

: )التطوير من الداخل(أوا ادماج نشاطات البحث والتطوير بالمؤسسة  

ية ،ي صور أساليب  ويل امعارف امصادق عليها ا حلول ف ة  يقصد بالبحث والتطوير كل اجهودات امتضم
شاطات اما ي  تجات مادية استهاكية أو استثمارية ،تباشر مثل هذ ال امعات أو ي أو طرق انتاج وم ابر ا

اعية دون اعتبار حجمها 2مراكز البحث التطبيقي و ي امؤسسات الص
 

تج ومركز القيادي ي السوق عن طريق  موية التطويرية فلها هدف أسا  وهو احافظة على ام اما البحوث الت
شيط مبيعاته ،ومكن القيام هذ فيض تكاليف انتاجه وت تج الراهن و اث ي ادارة البحوث  سن ام اأ

  3بالشركات

                                                           

ب ،ص - زن عبد الغني ،مرجع س ب 1
  

كيل محمد - سسالسعيد ،أ ط الم ئف ونش عي ،وظ ب ،ص. الصن مرجع س 2
  

ر،- ع والخدم فريد النج ج التجريبي في الصن معي  اانت هرة ،،الدار الج ،ص ال 3
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خاصة عن ، تطوير اإبداع من داخل امؤسسةي والتطوير التطوير من الداخل ا ويقصد بإدماج نشاطات البحث
على اإبداع. الطريقة ال توفر ومد للمؤسسة  لاعتمادهي الطريقة الكاسيكية  طريق وظيفة البحث والتطوير

اح اإبداع استقاليةأكثر  ها كذلك اأكثر خطورة، ي حالة  وكذلك   فهي طويلة ي امد  وتكلفتها عالية  لك
افسة. من جهة أخر  توج اإبداعي من طرف مؤسسات م مياد اإبداعات ، أخطار  التقليد الذي يتعرض ها ام

تواجه امؤسسات ي هذ الطريقة  من امشاكل الرئيسية ال ها ااعرافبل أكثر من ذلك ، ي داخل امؤسسة
ها من تغير تائج ال ترتب ع ظر إ ال قابات أو من امسرين واهدف  بال ، والذي يقابل غالبا دقاومة من ال

اعة الفرنسية أظهرت أن امورد الرئيسي لإبداع هو  . وي دراسة قامت ها وزارة الص ا فاظ على الوضع ا ا
اعات مثل الصيدلة ، امؤسسة إ درجة كبرةداخلي ي البحث ال  خاصة ي بعض الص

ب توافر الشروط اأساسية التالية: جاح نشاطات البحث والتطوير  1و ل
 

ديدة وامعارف العلمية وجعلها متائمة مع امؤسسة- أراء صادرة من مبدع يستطيع استغال اأفكار ا  

فز ويشجع اابداع واابتكار - يط وجو  توفر   

سيق والتعاون بن الوظائف الداخلية خاصة اقسام البحث والتطوير والتسويق واإنتاج- الت  

شاط  البحث و التطوير: د قيامها ب ب على امؤسسة وضع ااعتبار ما يلي ع 2و
 

اح نشاط البح- ث و التطوير مع اأخذ بعن ااعتبار اأهداف وضع ميع الطاقات و اامكانيات ي سبيل 
 ااسراتيجية للمؤسسة

ميع امعلومات و اأفكار العلمية امتاحة داخليا وخارجيا- اامام   

ديدة - طط والسياسات و اموازنات احددة مع نوع من ااستقالية مستخدميها اكتشاف اأفكار ا التقيد با
لبات السوق وتطويرها وتكييفها مع متط  

 

 

                                                           
1
 -Joel Broustail, Frederic Frery, le Management Stratégique de l'innovation, édition Dalloz, Paris, 1993, p147 

2
 -Jean Claude Tarondeau, Recherche et Développement, édition Vuibert, Paris, 1994, p 70. 
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:ثانيا المقاولة الباطنية   

ية يع قيام امؤسسة باللجوء ا مؤسسات أخر   ولوجي باستخدام امقاولة الباط صول على اابداع التك ان ا
د  ظمات خارجية ،و شاطات البحث و التطوير ،اي ابرام اتفاقيات مع م فيذ جزئي أو كلي ل ها ت طالبة م

اصة ظمات مكاتب الدراسات ،مراكز البحث العامة وا اعية  ضمن هذ ام امعات ،امؤسسات الص ،ا
صول على اابداعات  وادي العلمية و غرها و يتم اللجوء هذا الشكل قصد ا معيات وال امتخصصة ،ا

ولوجية بسبب نقص اامكانيات امالية و القدرات البشرية امؤهلة  1التك
 

ت و ونتائجها جد متغرة فيمكن ، صةي هذ الطريقة تلجأ امؤسسة إ اإبداع خارجيا بواسطة هيئات 
لكن مدة وتكاليف اإبداعات إضافة إ التحكم فيها تبقى غر ، ااستفادة من خرات ذات مستو  عا

اعية الكر  وذلك للتواصل والرابط اموجود بن امؤسسات ، مؤكدة وهي طريقة متطورة ي أمريكا والدول الص
 ومراكز البحوث على اختافها

تصن ذوي فامقاول ال البحث والتطوير وسيلة مهمة للمؤسسة إنشاء عاقات مع خراء و ية ي  ة الباط
امعات يتمثل ي التدريس والبحث  شاط ا ال اابداع ،ف مستو  عا )طاقات وموارد بشرية مؤهلة (ي 

ال امعرفة العلمي اول التوسيع ي  وعيه  البحث العلمي ااساسي ويت ة ،والبحث العلمي التطبيقي الذي العلمي ب
اصة تقوم بتحويل امعلومات العلمية ا  ية ،اما مراكز البحث العامة وا ول امعارف العلمية ا حلول ف

ية ال تواجه امؤسسة ااقتصادية وإنتاج اابداعات بصفة  ية للمشاكل والصعوبات الف ولوجيا وا حلول تق تك
 عامة 

 ثالثا عقود واتفاقيات التعاون :

ولوجية واارتفاع  قص ي القدرات و اامكانيات امتاحة لد  امؤسسة ،وااحتياج للمعارف العلمية والتك يدفع ال
ها وبن مؤسسات أخر   ي تكاليف نشاطات التطوير امؤسسة للقيام بعقود مصادق عليها أو ابرام اتفاقيات بي

ع ،أو ي قطاعات اقتصادية اخر  ،هدف ا انشاء ملة من العاقات واارتباطات ي أو مثلها ي نفس القطا 
اميكية امسرين ة ودي دية ااطراف امعي ددة  2ال البحث التطبيقي وفعاليتها 

 

                                                           

ب ،ص- زن عبد الغني ،مرجع س ب 1
  

2
س المرجع ،ص   ن
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تعتر التحالفات والشراكة من أهم اشكال عقود التعاون و الوصول ا اابداعات ي امؤسسات ،هذ اأمية 
امة عن اابداعات و ال اصبحت كعائق  نابعة من التكلفة امرتفعة للبحث و التطوير خاصة ،و من اأخطار ال
اعة الطائرات( ،زيادة ا البحث عن التجاوب مع  ها )ااعام اا ،ص اعية م ي الكثر من اميادين خاصة الص

ة من اتفاقيات ا ابيات ال 1التعاون ي: عومة اأسواق وتتلخص اا
 

فيض التكاليف امرتبطة بالبحث اابداعي -  

فيض مدة دوران اابداعات-  

قيقها- بعث نشاطات ابداعية جديدة م تتمكن امؤسسة لوحدها من   

ابيات زادت من ااهتمام  و تفعيل بامائة ي اوروبا فيما بن  30عقود التعاون  ،و ال وصلت ا  هذ اا
امؤسسات امبدعة حيث قاموا بعقد تعاون مع شركاء خارجين ،اما ااسباب ال سامت ي ذلك اضافة ا 
ولوجيا اماحظ ي ميع القطاعات خاصة ذات  ابيات و كانت كتحفيز تتمثل ي التعقيد امتزايد للتك اا

افسة امرتبطة بالعومة والتعديات القانونية الدولية ا ولوجيا العالية ،اضافة ا سرعة تطورها واشتداد ام لتك  

فيض  وبذلك مثل عقود التعاون من طرق الدخول  ا تكريس ابداعات اقل خطورة بتقامها مع شريك اخر و
 لعبء التمويل خاصة اذا كانت امؤسسة صغرة او متوسطة

عا اقتناء الرخصة :راب  

اء رخصة اابداع تعتر الوسيلة امباشرة للحصول على اابداع ،وهي عبارة عن شراء ابداع معن من طرف  ان اقت
خارجي مقابل عائد مادي ،كما تعتر ااكثر فعالية لكون امؤسسة على علم دا تشري ،واأسرع من ناحية 

قل امباشر للمعارف  اءا على ااستغال و ال وامعلومات عن موضوع اابداع ي حالة التعاقد ،و اأقل تكلفة ب
اء   2العدد الكبر من طالي ااقت

                                                           
1- OCDE. « Perspectives de l’OCDE. Science, technologie et industrie », 2002. -p : 150-151.  
2
 Joel Broustail, Frederic Frery, op.cit, p 150. 
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ية مصدر اابداع ااصلي بطلب للشراء أو  اعية امع ر حول ابداع معن ،تتقدم امؤسسات الص فبانتشار ا
صول على حق ااستعمال وااستغال بواسطة رخصة يصادق عل يها الطرفان ،ومباشرة يتم الكشف ونقل ا

ها: ودا وشروطا م ية لإنتاج وعادة يضم العقد ب توج او الطريقة الف 1امعلومات وامعارف عن ام
 

 _موضوع العقد 

مدة العقد -  

ال ااستغال -  

امكافأة امالية )مبلغ جزاي او نسبة مالية (-  

ات ال قد يقوم ه- زاعات ي حالة وقوعها شرط ااشعار بالتحسي اصل على الرخصة ،وكذا كيفية حل ال ا ا  

ص مثا العامات التجارية لكا الطرفن- ارية  شروط   

2خامسا التطوير من الخارج :
 

يازة  ارجي مثل ملك مؤسسة مؤسسة اخر  مبدعة بطريقة جزئية وذلك  مو ا يع اعتماد اابداع عن طريق ال
تائج احصل عليها ،او ملك كلي بشراء امؤسسة بكاملها  حصة من رأماها امخصص لإبداع و ااستفادة من ال  

ها مكلفة خاصة اذا   ارجي بواسطة التملك او امشاركة ي را  مال اابداع هو التقارب ااكثر سرعة ،لك مو ا ال
موعة أخطار  كانت امؤسسة امبدعة تقوم بالبحث اابداعي برا  مال كبر مع العلم ان نتائجها غر مؤكدة ،و

د الشراء او امشاركة ي رأ  مال الشركة  ها هروب الطاقات البشرية امبدعة ع  اخر  م

 

 

 

                                                           

كيل محمد سعيد ،- د وتسيير اابداعأ ب ،ص اقتص ،مرجع س 1
 

رس ،- بطراد ف 2  ،صمرجع س
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مسة طر  تار امؤسسة ما بن ا ابيات والسلبيات لكل طريقة  دول التاعلى أسا  اا ق وفقا ما يلخصه ا  

طر احتمل التحكم امتوصل صائص الوقت الضروري  التكلفة الكلية ا  الطريقة /ا
 التطوير من الداخل طويلة مرتفعة مرتفعة مرتفعة
 عقود التعاون غر مؤكدة  غر مؤكدة ضعيفة غر مؤكدة
ارجي  قصرة  مرتفعة  مرتفعة غر مؤكدة مو ا  ال
ية غر مؤكدة غر مؤكدة ضعيفة غر مؤكدة  امقاولة الباط
اء الرخص  قصرة ضعيفة ضعيفة ضعيفة  اقت

إيجابيات وسلبيات طرق اعتماد اابداع  1الجدول رقم   

 .25لوجي في تحقيق المسؤولية ااجتماعية صو لمصدر بوسامي عمر دور اابداع التكنا

 

صصة للمؤسسات ذات سيولة مالية كبرة ،وال تبحث دول ان التطوير من الداخل ،طريق تبقى   يظهر من ا
ة عن طريق ابداعاها افسية اممك  عن ااحتفاظ باميزة الت

ية يعتران اصعب الطرق اعتمادا لإبداع ي امؤسسة نظرا لعدم التأكد  عقود التعاون واللجوء ا امقاوات الباط
 الكبر ي التكلفة ي امدة والتحكم فيها رغم اها ااقل خطورة

ارجي غالبا ما يعتمد ي حاات استعجاليه و للمؤسسات ال ملك موارد مالية هائلة وتتحمل  مو ا سبة لل بال
 بذلك اخطار وتكلفة ،و ا تتمكن من التحكم فيها مع الرغم من اها ااسرع 

اء الرخص فهي ااكثر امية  مقارنة بالطرق ااخر  فهي اقل تكلفة واقل  ص اقت خطورة وواحدة من اما فيما 
 ااسرع )مباشرة التطبيق( ومشكلتها اها تقيد امؤسسة بامؤسسة ااصلية )تؤثر على استقالية امؤسسة(
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 الثالث قياس اابداع التكنولوجيالمطلب 

1أوا مقاييس اابداع :
 

ها :  يقا  اابداع بعدة مؤشرات نذكر م

تلف ي خصائصه- ديدة ال  تجات ا تجة عدد ام تجات ام ا او استخدامها ا حد كبر عن خصائص ام
افسية ي ااسواق تجات وتلبية احتياجات الزبائن وتعزيز امزايا الت ويع ام ظمة هدف ت  سابقا من قبل ام

سن - اصرها هدف  الية و زيادة ادائها بشكل كبر من خال احداث تغيرات جزئية ي ع تجات ا سن ام
ها وتقليل التكاليف وزيادة امبيعاتجود  

ظم وااليات و - يع او انتاج جديدة )ااجراءات ال تصميم عمليات انتاجية جديدة ويشمل ادخال طرائق التص
تجات جديدة وزيادة جودها ومرونتها وسرعة  ظمة هدف انتاج م تلف عن العمليات السابقة للم امعدات (ال 

 تسليمها للزبائن 

الية هدف تقليل التكاليف سن-  عمليات انتاجية قائمة وتتمثل بالتغيرات امهمة ي عمليات اانتاج ا
ودة وزيادة امرونة إنتاج كميات كبرة سن ا  و

افسن- ظمة بن ام صة السوقية للم تطور ا  

ولوجي ي تقليل - ودة وزيادة نسبة اارباح ا امبيعات و تتجسد بأثر اابداع التك سن ا عمليات اانتاج و
ظمة ي ااسواق افسية للم ا تعزيز امواقف الت  امبيعات با

عدد براءات ااخراع-  

 

 

 

                                                           

س الامي ، ن ق بغس ، صمرجع س 1
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:1ثانيا مقاييس التغيير التكنولوجي ذات العاقة باإبداع   

ولوجية باعتبار اسلوبا مائ ديد اميزة التك ولوجي  ما لتشخيص وقيا  التغيرات تتطلب عملية قيا  التغير التك
ظمة اخر   ظمة مستويات ابداعها مقارنة د قق ام يات امستخدمة اعتمادا على مراجعة و امطلوبة ي التق

ولوجي دثابة مقاييس اساسية  تجها ،وتكون مستويات اداء اابداع التك متشاهة ي طبيعة اداء عملياها وماثل م
ولوجية ي ا ظمة وهي:للمؤشرات التك م  

تجات )البحث والتطوير(- ديدة لتطوير مسار العمليات او ام عدد اافكار ا  

تجات جديدة(- ديدة )تصميم وإنتاج م تجات ا عدد ام  

سن عمليات وطرائق انتاج جديدة- حاات   

الية - حاات تغير وتطوير خطوط اانتاج ا  

صة السوقية نسب اارباح ا - امبيعاتتطور ا  

:ثالثا كيفية قياس اابداع التكنولوجي   

شاط اابداعي تؤدي ي  ي ااعمال التجريبية حول اابداع يستعمل دائما ثاث انواع من القياسات الكمية لل
تائج تقريبا : موعها ا نفس ال  

 نفقات البحث والتطوير : .1

تاج ا  التخطيط وفق أساليب علمية ،حيث ان القسم ااول من يعتر اانفاق عل البحث والتطوير استثمارا 
 الوظيفة )البحث( اقل تكلفة من التطوير ومعرفة التكاليف امر هام للمؤسسة من اجل تقييم ادائها 

ولوجي ،ففي الوايات امتحدة  وتستعمل بشكل واسع قيمة البحث والتطوير كمقيا  لاستثمار ي اابداع التك
ر امؤ  سسات ال ها ميزانيات معترة ي البحث و التطوير على اظهار هذ القيمة ي اميزانيات اامريكية 

يث تتوفر على معطيات مهمة تبن مد  اهتمام امؤسسات باإبداع واإنفاق عليه وهل هو من  وية ، الس
وية ليس اجباري وهذا ااولويات ااسراتيجية  ام ا ،اما ي دول اخر  ،فان اظهار هذ القيم ي اميزان يات الس

                                                           

س الامي ن ق وكي( غس ب ،ص ،،تطوير النتج الجديدة )مدخل س مرجع س 1
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سبة لبعض  افسيها ونفس الشيء بال ما يسمح لبعض امؤسسات بإخفاء نفقات مهمة للبحث والتطوير على م
ال البحث والتطوير فتخفي ذلك على نظر امستثمرين فق ي  1امؤسسات ال ا ت

 

تجات جديدة تكون عالية فان امؤسسة قد ا د أن الفرة القصرة ال اتيحت ها ي ودا أن تكاليف تقدم م  
تجات جديدة ،واانتقاد  الوحيد  هذا امقيا  كونه مقيا   السوق كافية استعادة تكاليف انتاج وتطوير م

ة  ا قيقية ال ولوجية ا ولوجي ،وليس تعدادا او قيمة لإبداعات التك 2خارجي لإبداع التك
 

 عدد براءات ااختراع : .2

ة ،ومكن ان مثل عدد براءات مثل هذ ية معي وحة للمؤسسة خال فرة زم ا امقيا  عدد براءات ااخراع امم
تج البحث والتطوير  ولوجي باعتبار م  ااخراع مؤشرا مهما لإبداع التك

ولوجية فقد يبقى  ول ا ابداعات تك فذ و ح أصحاها ت ااخراع ولكن ليست كل براءات ااخراعات ال م
ال اانتاج  ها ي  وات طويلة ،ومن م فان عدد براءات ااخراع ا يوضح فاعلية ااستفادة م فيذ لس  دون ت

حيث يؤكد جوزيف شومبير انه طاما م توضع ااخراعات موضع التطبيق فا مع ها اقتصاديا ،وقد يكون من 
ة امضلل ماما الركيز على جانب ااخراع ،ولذا  ية معي فذة من ااخراعات خال فرة زم سبة ام يتعن مقارنة ال

ولوجي   3لقيا  اابداع التك

 

 

 

 

 

                                                           

زن عبد الغني - ب ،ص ب ،مرجع س 1
  

كر - ن ااردن ، ،دراس تسويقي متخصصعسكر أحمد ش نشر عم ،ص،دار زهران ل 2
  

ر التكنولوجيفردري  شرر - ابتك ثره ب د وت دي الطبع ،نظرة جديدة ال النمو ااقتص ن السع ،مكتب العبيك ي اب عمش ، ،ترجم ع 3
  

ل ، ،صاأ  
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 تعداد اابداعات التكنولوجية : .3

تلف امؤسسات وتكون مستخلصة من  ولوجية عبارة عن قائمة اابداعات امتأتية من  تعداد اابداعات التك
ب ان مثل أحسن م صادر امعلومات أها تقيس بوضوح اانتاج احقق قيق شامل ،و  

ددوا ماذا  وي الواقع يوجه انتقاد هذا التعداد لعشوائية الطابع الذي يتميز به فيجب على القائمن بالتحقيق ان 
ولوجية امهمة و الغر مهمة  ولوجي و ما ا مثل ،وعادة ما يفصلون بن اابداعات التك ،ونشر مثل اابداع التك

ولوجية معلومة غر متوفرة ي معظم امؤسسات    1ي ااخر ان تعداد اابداعات التك

 

 2:محددات اابداع التكنولوجي  رابعا

ولوجي هي  ديد وترة اابداع التك  :اهم احددات ال يظهر دورها ي 

  لإعاملوجي و العوامل ااقتصادية و ابداع التكا-

املكية الفكريةصرامة قوانن  -  

حجم امؤسسة و هيكلة السوق -  

غراي للمؤسسات - التوزيع ا  

ية للدولة - الثقافة الوط  

تراكم را  امال البشري -  

ااجراءات ال هدف ا تقليص عدم امساواة -  

كومية - السياسة ا  

 

                                                           

ت ح- ب ،صبن ع في ،مرجع س ن ،حجم ت 1 ن
  

اري ،مداخ - يم ه خضر نصيرة ،بن ح سس ب م ع ااداء ااستراتيجي ل س نج جي اس فس اابداع التكن لي الرابع :المن ت الد ،الم 2
  

ق ،ص. ع المحر رج قط ل العربي خ د فسي ل ااستراتيجي التن  
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 خاصة الفصل اأول :

ولوجي من أهم احاور ال وجب  بيئة ليها مواجهة التغرات وضغوط العلى امؤسسة  الركيز عيعد التغير التك
افسة و ي ما يسمح ها  علها تواكب امؤسسات الرائدة ي سوق ام طاق الذي  ارجية ،ي ال الداخلية وا

اهية متطلبات العماء. اجات الامت  دواجهة ا

توج أو ا ولوجي فهو يعتر التجديد ي  م قيق انتاج جديد ذي قيمة أما اابداع التك سلوب انتاج ويهدف ا 
ادة ومواكبة التقدم  افسة ا من أجل اجتمع ،ويعتر اابداع من أهم اأساليب ال تعتمدها امؤسسات مواجهة ام

ولوجي امت ا ترز اأمية البالغة لإبداع ما مثله من طريقة مثالية للدخول ي الركب التك ولوجي وه طور ،فهو التك
يجية تقوم  امؤسسة من خاها بتحديد أهدافها على امدين الطويل وامتوسط من خال بذلك يعد اسرات

 نشاطات البحث والتطوير .

اسم ي تطوير  ولوجي ي امؤسسة على نشاطي البحث والتطوير كوهما مثان العامل ا وتعتمد ادارة اابداع التك
افسة ،ولذلك وجب عليه تجات وتشكيل الريادة ي سوق ام شر مفهوم ام اسب ل و ام اابداع ا توفر ا

واابتكار داخل امؤسسة
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 تمهيد:

اعية نظرا لعاقتها الوطيدة ي حسن استغال اموارد حيث ان  تلف الدول الص تظهر امية دراسة اانتاجية ي 
صول على افضل عائد مثل هدفا اساسيا ي زيادة الدخل القومي ،ولذلك فأي  ااستغال اأمثل هذ اموارد وا

ديد من ااسراتيجيات امدروسة و امتبعة ي اطار مؤسسة اقتصادية تسعى ا تطوير اانتاجية من خال الع
مو  درة و احدودية ،وهذا فان أمية اانتاجية تكمن ي أمية ال ااستخدام اأمثل للموارد امتاحة ي ظل ال
افسية ،وعلى ضوء هذ  ااقتصادي الذي يعتر أهم امؤشرات ال يقاس ها تقدم الدول و حيازها اميزة الت

ولوجي كأداة فعالة ي تطوير اانتاجية ما مثله من دور اأ د ان امؤسسات ااقتصادية تتب اابداع التك هداف 
سن جودته. توج و كذا تطوير و  اساسي ي تصميم ام

تطرق ا مبحثن امبحث اأول يضم مدخل لإنتاجية ي امؤسسة ااقتصادية وامبحث  من خال هذا الفصل س
سن اانتاجيةالث ولوجي ي  ا دور اابداع التك  
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 المبحث اأول مدخل لإنتاجية في المؤسسة ااقتصادية

 المطلب اأول ااطار النظري لإنتاجية 

 أوا مفهوم اانتاجية 

تجة من السلعة والعمل امستخدم ي انتاج هذ الكمية 1 سبة بن الكمية ام (.التعريف الشائع لإنتاجية اها ال
ري التعميم  صر العمل فقط  سوبة ا ع ية ،ومن هذ اانتاجية ام تجة من وحدة عمل زم ،او هي الكمية ام

اعة بأكملها  1ا الص
 

ويل امصادر ا سلع وخدمات 2 دمات ،او العملية ال يتم من خاها  (.تعريف اانتاج هو خلق السلع وا
اما اانتاجية فإها تتضمن أو تشر ا تعزيز عملية اانتاج يع الوصول ا مقارن جيدة بن امدخات 

فيض امدخات ي حن ان امخرجات ثابتة ي سن ي اانتاجية ،كما ان زيادة وامخرجات ،ذلك ان  ع 
امخرجات ي حن بقاء امدخات ثابتة يؤدي ا زيادة اانتاجية ،كذلك فان زيادة امخرجات معدات اعلى 

 من زيادة امدخات يع زيادة ي اانتاجية 

امصادر من قبل اافراد و (.كما انه مكن تعريف اانتاجية بشكل واسع على اها طريق لقياس فعالية استخدام 3
ظمات و اجتمعات  2امكائن و ام

 

دما تكون اانتاجية معادلة لواحد 4 سبية بن امخرجات و امدخات وع (.تعرف اانتاجية على أها العاقة ال
 صحيح تصبح ي اعلى مستوى لإنتاجية 

سن مستويا افس و ت امعيشة وتشر نتائج اليابان ا ارتفاع وتعتر اانتاجية هامة كمقياس للقدرة على الت
فاض تكلفة جودة اانتاج وحوافز العاملن ،وظهر عن لك ما يطلق  مستويات اانتاجية بسبب مثالية اادارة وا

 عليه اانتاج الرشيدي الذي يستخدم أقل كمية من الوقت وامواد والعمالة والطاقة )اموارد(

1لفة امدخات =الفعالية/الكفاءةاانتاجية قيمة امخرجات /تك
 

                                                           

اني ، كت ، ادارة اانتاجصاح الشن ،ص،مركز ااسكندري ل 1
  

لد ن خ يم مليا عبيدا ،مق س ال ع ، دم في ادارة اانتاج  الطب زيع  الت نشر  ،صالطبع الرابع ،دار المسيرة ل 2
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اك مفهوم اخر لإنتاجية   2وه

تلفة أو العاقة بن اموارد  صل عليه باستخدام موارد  دمات الذي   تع مستوى اانتاج من السلع وا

ها  ة ع ا  امستخدمة ي العملية اانتاجية وبن امخرجات ال

يا أو اداريا ،وهي من امعاير الكمية ي قياس اأداء ان اانتاجية تعكس درجة الرشد ي اأداء  سواءا كان العمل ف
لفة ،ويقصد ها  ية  ظمات ي فرات زم سبة لغرها من ام ظمة بال و امقارنة للتعرف على مستوى اأداء ي ام

ه من موارد بشرية ،معدات ،مواد خام ،رأس اصر اانتاج ،ما تتضم مال ،معلومات ....اخ  ااستخدام اأمثل لع
صول على أعظم و أفضل امخرجات من هذ امدخات ،لذا ترتبط اانتاجية باأبعاد الثاثة التالية :  من اجل ا

ودة  3الكمية ،القيمة وا
 

4 ـ ANDREA VINCENTسبة ل  اما بال

اصر اإنتاج ال محت ″فعرفها كما يلي:  اإنتاجية وقيل كل شيء تثبت العاقة ما بن اإنتاج وميع ع
صول عليه اصر اإنتاج ال محت با صول عليه، أو بن اإنتاج وبعض ع ويقول كذلك: إن اإنتاجية  ″با
صر مدد وتقاس عن طريق قسمة اإنتاج الذي يعر عن بسط امعادلة أما مقامها فه اصر اإنتاج و ع   ن ع

:كما يلي  

 

 

 
اتج على كافة م، من خال هذا التعريف ناحظ أن لإنتاجية مفهومن  فهوم اإنتاجية اإمالية وذلك بقسمة ال

اصر اإنتاج اتج على أحد أو بعض ، ع زئية وذلك بقسمة ال اصر اإنتاج وبالتا فإن ومفهوم اإنتاجيات ا ع
زئية(.  هذا التعريف يعد شاما احتوائه على ميع امفاهيم امتعلقة باإنتاجية )اإنتاجية اإمالية واإنتاجيات ا

                                                                                                                                                                                     

ب ،ص- ر ،مرجع س فريد النج 1
  

بي - الفراأحمد عرف ،سمي ش مع ااسكندري ، ،اادارة اانتاجي  ،ص،مؤسس شب الج 2
 

قي ،- اصرة صاح محمد عبد الب معي ااسكندريقضايا اداري م ،ص، ،الدار الج 3
  

4
 - François Schaller:Essai critique sur la notion de productivité, geneve 1966, p16 

اتج(  اصر اانتاج/اانتاجية = اانتاج )ال  ع
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 مفهوم اإنتاجية الكلية )اإجمالية(: .أ 

وي هذ اجموعة على امفاهيم التالية  1و

 اصر اإنتاج اإنتاجية الكلية لعوامل )عناصر( اإنتاج اتج )امخرجات( وميع ع : وتعرف بأها العاقة بن ال
ها كاآي: صول عليه. يعر ع  ال استخدمت ي ا

 

 

 

 أو 

 

 

2هذا الصدد مكن أن ميز بن مدخلن مفهوم اإنتاجية الكلية )اإمالية( وذلك كما يلي: وي
 

 :ااستخدام امباشر مفهوم اإنتاجية الكلية )اإمالية( وذلك كما يلي 

 

 

 

 

صر العملل وهلي مرتبطلة بلامواد  موعات وهي مدخات ع وعلى هذا الصدد يتم تقسيم امدخات إ أربعة 
صلللللر رأس املللللال وهلللللي مرتبطلللللة بلللللاأموال  البشلللللرية امسلللللتخدمة ي إنتلللللاج امخرجلللللات خلللللال الفلللللرة و ملللللدخات ع

                                                           

يل شهادة اماجيسر ي اا - سن انتاجية امؤسسة ااقتصادية ،مذكرة ل ية عمر ،ادارة اموارد البشرية ودورها ي  .حصاء وااقتصاد التطبيقي ،امعهدب 1
  

زائر ، .، ص2006-2005الوط للتخطيط وااحصاء ا  
2
امعية، إدارة اإنتاج والعمليات )مدخل اتخاذ القرارات( ،مد توفيق ماضي -    ، صالقاهرة،  الدار ا

 امدخات/ اانتاجية الكلية للعوامل = امخرجات

اتج اانتاجية الكلية لعوامل اانتاج =  امواد +العمل +رأس امال   /ال

     

دمات /إما امخرجات          اانتاجية الكلية اامالية =  العمل+ رأس امال + امواد+ ا

          . 
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صللر  امسللتخدمة ي شللكل أصللول ثابتللة أو متداولللة و امللواد اللل يللتم اسللتخدامها خللال الفللرة وأخللرا مللدخات ع
قل باإضافة إ بعض التكاليف غر امباشرة دمات امساعدة وتتضمن الطاقة والتخزين وال صر ا  مدخات ع

صري العمل ورأس امال ي خلق قيمة مضافة للمواد امستخدمة وذلك كما يلي:  تفاعل ع
 
 

 

 

 

 

يلة ملن إملا امخرجلات للتعبلر  دمات( امستخدمة خلال الفلرة الزم الة نستبعد امستلزمات )امواد وا وي هذ ا
اصر  .عن قيمة امضافة ال حققتها باقي الع

 :مستخدم ي امثل اإنتاجية الكلية للعمل العاقة بن اإنتاج والعمل الكلي  اإنتاجية الكلية للعمل
ي دمج أو اماضي(، والذي يوجد ي  ،و إنتاجه والذي يشم كا من العمل ا العمل اميت )امتجسد أو ام

دمات امعدات  1.وا

ج على العمل الكلي وذلك كما يلي:ويعر عن اإنتاجية هذا امفهوم بقسمة اإنتا   

 

 

 

لي( مضلافا إليله العملل  إن العمل الكلي يقصلد بله العملل امبلذول أو الواجلب القيلام بله بامؤسسلة لإنتلاج )العملل ا
هيزات اإنتاج وامواد اأولية  . ،الطاقة وغرها )العمل اميت( امبذول ي اماضي وامتجسد ي 

اصر اإنتاج إا أنه بدا من التعبر عن مقام   إن اإنتاجية العمل الكلي تقارب مفهوم اإنتاجية الكلية لع

                                                           

ية عمر،-1  .  ، ص سابقمرجع ب

دمات امشراة – رجاتإما امخ) اإنتاجية الكلية =  /القيمة امضافة   )=+ رأس امال العمل( /(امواد وا
 )العمل+ رأس امال )

ي+ العمل اميت . /اإنتاج )امخرجات(  اإنتاجية  =  العمل ا
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اصر اإنتاج فإنه ه بوحدات العمل امبذولة للحصول على العمل الكلي. امعادلة بقيمة ع  يعر ع

 

 :  اإنتاجية الجزئية .ب 

صللر  للاتج )امخرجللات( علللى الع صللل عليهللا بقسللمة ال اصللر اإنتللاج و للاتج وأحللد ع ويقصللد هللا العاقللة بللن ال
 امراد قياسه

زئية كما يلي: 1لذلك مكن التعبر عن اإنتاجية ا
 

 

 

زئية وال هي كاآي:، وعلى أساس الكتابة السابقة  مكن ان ميز عدة أنواع من اإنتاجية ا

  زئية لإنتاجية وأكثرها شليوعا وبشلكل خلاص  :  إنتاجية العمل مثل مؤشر إنتاجية العمل من أهم امؤشرات ا
اعي.  على امستوى القومي وعلى مستوى القطاع الص

اعات الكثيفلللة اللل تعتملللد عللللى اليلللدوي أكثللر ملللن فلللأكثر ملللن  صلللر تظهللر أميتهلللا ي الصللل إن إنتاجيللة هلللذا الع
اصر اأخرى الة وتعرض بالصيغة التالية:، وبفضل استعمال هذ الع  ا امؤشر ي هاته ا

 

 

 

 اصلللر اهاملللة الللل تسلللاهم ي العمليلللة اإنتاجيلللة   : إنتاجيةةةة المةةةواد اأوليةةةة صلللر املللواد اأوليلللة ملللن الع يعتلللر ع
اعات التحويليللة حيلث مثللل تكلفلة امللواد صللر  وخاصلة ي الصل نسلبة كبلرة مللن التكلفلة الكليللة وترجلع أميللة هلذا الع

هائيلل بسللبب أثللر امباشللر للودة وقيمللة السلللع ال ،وتتللأثر إنتاجيللة بسللامة مصللادر التوريللد والتوصلليف الللدقيق ة علللى ا
للللودة امطلوبللللة و صللللومات اللللل مكللللن ، والسللللرعة ي التوريللللد، العاليللللة للمللللواد وا قللللل وا وشللللروا شللللراء تكللللاليف ال

صول عليها وغرها ها بالعاقة التالية:، ا  ويعتر ع

                                                           

ية عمر  -1  .  ص، سابق،مرجع ب

زئية = اإنتاج )امخرجات( اصر اإنتاج   /اإنتاجية ا صر من ع   .ع

 

اتج )امخرجات(  إنتاجية  العمل =  العمل    /ال
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 مثلل إنتاجيلة رأس املال أحلد امؤشلرات لإنتاجيلة وتشلر إ كفلاءة رأس املال ي العمليلة إنتاجية رأس المةال :
اعة  ، اإنتاجيللللة اعة السلللليارات والصلللل اعات الكثيفللللة رأس امللللال كصلللل إن أميللللة هللللذا امؤشللللر تظهللللر جليللللا ي الصلللل

ها بالصيغة التالية: ، الكيميائية اإلكرونية و  ....إخ. ويعر ع

 

 

 

 

 

 لدمات امقدملة مثلل الطاقلة و : إنتاجيةة الخةدمات صلر إنتاجيلة أنشلطة ا  ،امخللازن الصليانة ويتضلمن هلذا الع
ها بالعاقة التالية: قل....إخ. ويعر ع  ال

 

 

 

 إن هلذ اإنتاجيلة تعلر علن العاقلة ملا بلن اإنتلاج والعملل ورأس املال معلا كملا  :إنتاجية العمةل ورأس المةال
 هو مبن ي العاقة التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتج )امخرجات( إنتاجية  امواد =  امواد اأولية /ال

 

اتج )امخرجات( إنتاجية  رأس امال =  رأس امال /ال

 

دمات = لاتج )امخرجات( إنتاجية  ا دمات امقدمة للمؤسسة / ال  إما ا

 

 /العمل + رأس امال : // //اإنتلاج إنتاجية =ا
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 :مزايا وعيوب اانتاجية الكلية والجزئية2الجدول 
 امقاييس 

 
 امزايا العيوب

زئية اانتاجية الكلية   اانتاجية ا

تأخللذ ي اعتبارهللا كافللة امللدخات - امزايا 
وامخرجللللات وللللللذلك تعتللللر امقيلللللاس 

 اكثر دقة ي مثيل صورة امؤسسة
رقابللة ااربللا  مللن خللال اسللتخدام -

اانتاجيللللللة الكليللللللة مكللللللن ان تكللللللون 
 ذات فائدة كبرة 

مكلللن ي ظلللل هلللذا امقيلللاس اللللربط -
ه وبن تكاليف ام  ؤسسةبسهولة بي

 سهلة الفهم -
 سهولة حساب ادلة اانتاجية ها -
مكللللن اسللللتخدام ادوات شخصلللللية -

لللللاات لتحسلللللن  لتحديلللللد و ابلللللراز 
اانتاجيللللللة مللللللع مؤشللللللرات اانتاجيللللللة 

 الكلية 

 العيوب
 

صول على البيانات - من الصعب ا
ساب هذا امقياس خاصة  الازمة 
تج وعلى مستوى  على مستوى ام

اصر اانتاج   ع
اصر - ا تأخذ ي اعتبارها سوى الع

 املموسة ي امخرجات و امدخات 
يث ا تظهر  بشكل مباشر 
اصر  صر من ع مسامة كل ع
 اانتاج ي امخرجات الكلية

 

مكن ان تكون مضللة اذا -
استخدمت وحدها وقد تؤدي ا 

 اخطاء مكلفة 
ها ي عرض - ا مكن ااستفادة م

 زيادة التكلفة 
ي ا رقابة غر جيدة من قبل تؤد-

 اادارة
 

 
 12المصدر :بنية عمر ، مرجع سابق،ص
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 1مفهوم العملية اانتاجية ثانيا 

اعية ،و ما صاحبها من  ذ ظهور الثورة الص حظيت العملية اانتاجية باهتمام ااقتصادين و رجال ااعمال م
تلفة للعملية اانتاجية مكن  لى هذا ااهتمام ي ظهور تعريفات  ظيم ،و اات الفكر و الت تطور و ابداع ي 

اهن ،يركز ااول على مضموها التق ،و  يفها ي ا ية احيطة ها تص يدعو الثا ا ااهتمام بالظروف التار  

ية   ال على جوانبها التق  والبعد اايديولوجي مع التأكيد بطبيعة ا

رجات  ويل امدخات من اموارد اانسانية وامادية ا  ا ااول على اها  تعرف العملية اانتاجية حسب اا
اعية او يرغب فيها امستهلكون ،ويطلبوه ا ي شكل سلع أو خدمات سواءا تعلق اامر بالوحدات اانتاجية الص

حصر ي عمليات التحويل اانتاجي الضروري  اعية مع ان تعريف العملية اانتاجية ي بباقي الوحدات الغر ص
فعة ما  دمات الكفيلة بتحقيق م  للحصول على السلع او ا

ا الثا ي تعريف الع ملية اانتاجية ،فقد ظهر ااهتمام به مع ظهور امدارس السلوكية ال تركز على اما اا
فسية وااجتماعية وتكرس اكثر بظهور امدرسة اماركسية ال تضفي على العملية اانتاجية الطابع  وانب ال ا

اس امرتبطون اايديولوجي ،ما يتماشى وفلسفتها امتميزة حيث ترى ان اانتاج عبارة عن عملية ما رس فيها ال
رات امادية ،على شكل وسائل انتاج وسلع واستهاك شخصي ،ضرورية من  ة ،انتاج ا بعاقات انتاجية معي
اس موارد الطبيعة حسب حاجاهم ،وذلك عر تغير اشكال هذ  اجل وجودهم ي عمليات اانتاج يكيف ال

يتها الفيزيائية او الكيمي ائية ،بااعتماد على ادوات عمل اموارد او تغير ب  

2المطلب الثاني :العوامل المؤثرة على اانتاجية 
 

اكمة امؤثرة على اانتاجية وتشمل تلك العو إدارية : اوا عوامل  امل تعد العوامل اادارية اهم العوامل ا
اذ القرارات كما تشمل الكفاءة وامهارة ااداريةااساليب العلمية لإدارة ي  ممارسة اادارة لوظائفها ي  ا

ظيم و توجيه السلوك اانسا و خافه وبالرغم من أمية العوامل ااخرى ي التأثر على  التخطيط والرقابة و الت
اكمة ي التأثر على اانتاجية نظرا للدور الكبر لإدارة  اانتاجية ،فان العوامل اادارية تعتر من أهم العوامل ا

                                                           
1
ر ،-  معي ، اانتاجي في المؤسسالترشيد ااقتصادي للطاقا أحمد طرط ع الج ان المطب   ،ص 2001الجزائر،دي

ب ،ص - بي ،مرجع س احمد عرف ،سمي ش 2
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 و توجيه اافراد و ي التأثر على رغباهم وقدراهم ،وسد الفجوة بن امفاهيم العلمية و اممارسات ي التغير
 العملية 

قائق و امفاهيم و :ثانيا عوامل انسانية  القدرة على العمل :وتشتمل على امعرفة )التعليم ومعرفة التعريفات وا
ماذج و اارشادات وخافه ( وامهارة )امما رة و اكتساها من خال العمل و ايضا ال رسة و التطبيق من خال ا

اات ولعب اادوار و ااستشارات و خاقة (وامهارة قد ترجع ا الصفات اموروثة ايضا   التدريب و دراسة ا

 الرغبة ي العمل : تتأثر بااي :

قيق الذات (  _حاجات اافراد )ااولية و ااجتماعية وحاجات 

ظافة و التسهيات و اوقات الراحة و خافة (_ظ رارة و التهوية و ال روف العمل امادية )كاإضاءة و ا  

قابات ،وغرها( ظيمات العمال غر الرمية ،أساليب امشاركة ،أساليب لقيادة ،ال  _ظروف العمل ااجتماعية )ت

ام ،: ثالثا عوامل فنية وطرق اساليب اانتاج وتصميم العمل ،وهذ العوامل وتشمل اامكانيات االية ،و امواد ا
ا بتحسن تلك العوامل فان ذلك  ها أثرها ي رفع أو خفض اانتاجية هذا مع ثبات ي العوامل ااخرى ،فإذا قم

سن اانتاجية  سن اانتاجية و العكس على   قد يساعد على 

ية و القانونية و السياسية ال ا  و هي تلك العوامل ااجتماعية و:رابعا عوامل خارجية  ااقتصادية و التق
دود او جزئيا ها التأثر ي بعضها فان تأثرها يكون  شاة التحكم فيها وح اذا امك  تستطيع ام

 1باإنتاجية ماالبحث والتطوير وعاقتهخامسا 

اك بعض الغموض والذي يرجع ا نسبة كبرة من جهود  ص عاقة البحث والتطوير باإنتاجية فان ه فيما 
مل ي  تجات جديدة غر ان ذلك  و ادخال اجهزة او مواد او اساليب او م البحث والتطوير توجه عادة 

ات طياته تدنية ي تكاليف امدخات امعوضة أو امطورة و تزايد ي كفاءة  شاة مع تب امزيد من التحسي ام
عكس غالبا على التكاليف باهبوا وعلى اانتاجية باارتفاع  تجات فان هذا ي وعية ي ام  ال

                                                           
1
ف ،-  ر معر شي جي ه ل نيتحليل ااقتصاد التكن الطبع الث

 
زيع ، الت نشر    -ص، 2000اأردن،،دار جرير ل
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و اثبت ساو ان 0,70أن معامل اارتباا بن البحث والتطوير وزيادة اانتاجية قد قدر ب ميناسين لقد وجد
( تعود ا تغر1949-1909زراعي اامريكي خال الفرة )من زيادة ناتج الفرد ي القطاع غر ال %90 

يكي ترافقه زيادات ضئيلة ي الرأمال اانتاجي لكل فرد  تك

ا اوضح  " شات الصغرة و امتوسطة ستروكتمانوتأييدا هذا اا " زيادة اانفاق على البحث والتطوير ي ام
تيجة ارتفع % 30-%20تقليل راس امال امطلوب ) بواقع مرتن ونصف ا ثاث مرات قد اسهمت ي ( وبال

انتاجية العمل بست ا سبع مرات و ازداد ااعتماد على امكائن ال ها كفاءة انتاجية مثلى و خاصة تلك 
" ان زيادة اانتاجية تعود ا وفورات السعة و معدل اكر من دونسيونالقائمة على اأمتة ،و ي مقابل ذلك" 

ولوجي مع دل تأثر التحول التك  

هم " شاة كون سكوتوقد بن البعض وم شاة ااكر حجما أكثر كفاءة ي البحث والتطوير من ام " أن ام
تج قيمة مضافة  الصغرة وامتوسطة و ذلك بعد اثبات فرضية مفادها ان مستوى معطى من البحث و التطوير ي

شاة اكر  اعلى ي م

 اانتاجية المطلب الثالث :قياس

 1: حساب مؤشرات اانتاجية-

طوة ااساسية قي حساب مؤشرات اانتاجية ي توفر البيانات حول مقادير امدخات و امخرجات ال  تتمثل ا
مكن استخدامها مباشرة ي حساب بعض امؤشرات أو استخدماها ي تقدير دوال اانتاج ،ومن م ي حساب 

 البعض ااخر من امؤشرات 

 :أوا المؤشرات الجزئية لإنتاجية 

تج باأسعار الثابتة  مكن حساب مؤشر متوسط اانتاجية أي من عوامل اانتاج بسهولة ،وذلك بقسمة قيمة ام
تج على متوسط مقدار ااستخدام ي حالة   على مقدار ااستخدام لعامل اانتاج ،او بقسمة متوسط قيمة ام

                                                           

اعيس محمد الغزالي ،- قياس ن  اانتاجي  الست احد  ي ،العدد ال لك تخطيط ب د العربي ل دس ص،المع ،السن الس 1
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تج  مكن حساب مؤشرات  Kو مقدار راس امال  Lو مقدار العمل    yامشاهدة امتعددة فمثا مقدار ام
L� متوسط اانتاجية كاآي: = �� متوسط انتاجية العمل  =  متوسط انتاجية راس امال

يتن بقسمة دية أي من عوامل اانتاج فيمكن حسابه أي فرتن زم التغر ي مقدار  اما مؤشر اانتاجية ا
اتج باأسعار الثابتة على التغر ي مقدار استخدام عامل اانتاج امع ،او بإجراء القسمة على متوسط مقادير  ال
دية للعمل   يتن ،فللمثال السابق مكن حساب مؤشر اانتاجية ا التغر ي حالة امشاهدات أكثر من فرتن زم

− كاآي :t-1و  tامال بن الفرتن  y −l − l − = ∆y∆l = دية للعامل −  اانتاجية ا y −k − k − = ∆y∆l = دية راس امال  اانتاجية ا
دية بأخذ  اما ي حالة توفر البيانات ال مكن من تقدير دوال اانتاج ،فانه مكن حساب مؤشرات اانتاجية ا

= التفاضل لدالة اانتاج وتعويض نتائج التقدير فمثا بتقدير دالة كوب دوجاس : � � � 

دية  فعلى سبيل امثال ل̂و αل ̂ وتعويض قيم امقدرات Kو Lالتفاضل ل بأخذمكن حساب اانتاجية ا
حو التا : دية ي امتوسط على ال ̂ مكن حساب اانتاجية ا ̅ = دية للعمل ��  اانتاجية ا

دية لراس امال  ̂ اانتاجية ا ̅ = �� 

دية هذ الطريقة لكل  l،̅k̅،̅حيث  امشاهدات ال تتوفر ها مثل قيم متوسطات فانه مكن حساب اانتاجية ا
 امعلومات
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 1ثانيا المؤشرات الكلية للعوامل اانتاجية :

تاج اامر اوا مؤشر يقيس مستوى ملة ااستخدام لعوامل اانتاج وكذلك  ساب مؤشرات اانتاجية الكلية 
يات اانتاجية ذات امخرجات امتعددة ، ومن م يتم حساب امؤشرات ا مؤشر لقياس ملة اانتاج ي حالة التق

دية حسب القوانن السالفة ،وتتمثل ااشكالية ااساسية ي حساب مؤشرات ملة  اانتاجية امتوسطة وا
تجات امختلفة ي امؤشر ،وعادة ما تستخدم اارقام  ااستخدام و ملة اانتاج ي كيفية ترجيح العوامل و ام

ل مثل هذ ااشكالية ،و   بالتا ي حساب مؤشرات اانتاجية الكلية للعوامل القياسية 

 القياسي من اشهر اارقام القياسية امستخدمة ي دراسات Tornqvestالقياسي و Fisherيعتر رقمي 

 لتوضيح كيفية حساب مؤشري فيشر و ترونفست لإنتاجية الكلية للعوامل :

Xij  مثل مقدار امدخلi  ية  j.او الوحدة اانتاجية jي الفرة الزم

Rij  مثل سعر امدخلi  ية  j.او الوحدة اانتاجية jي الفرة الزم

Ykj  مثل مقدار امخرجk  ية  j.او الوحدة اانتاجية jي الفرة الزم

Pkj  مثل سعر امخرجk  ية  j.او الوحدة اانتاجية jي الفرة الزم

الية أو امقارنة  t امرجع وهي نقطة ااساس او sوحيث   j=s,tحيث  قطة ا  هي ال

د نقطة ااساس   نصيب تكلفة امدخل ي اما تكلفة امدخات ع

� = ��  �∑ �� ��  

د نقطة ااساس  تجات ع تج ي اما قيمة ام = نصيب قيمة ام �∑ �  

                                                           

ب ،ص- محمد عيس الغزالي ،مرجع س 1
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قطةيعرف رقم فيشر القياسي  د ال قطة t للمدخات ع  بالتعبر s مقارنة بال

� =√∑���� ��∑���� ��  

 يعرف رقم فيشر القياسي للمخرجات ب

� = √∑∑  

قطة  د ال قطة tيعرف رقم تورنفست القياسي للمدخات ع  sمقارنة بال

� = ∏ (xixi )vi +vi
 

 ويعرف رقم تورنفست للمخرجات ب

� = ∏ ( )�� +��
 

 وتبعا لذلك مكن حساب مؤشرات اانتاجية الكلية للعوامل كمايلي

 :مؤشرات اانتاجية الكلية للعوامل3الجدول رقم  

 مؤشر تورنفست مؤشر فيشر  
� متوسط اانتاجية الكلية للعوامل  F⁄  � �⁄  

ملة العوامل  دية  log اانتاجية ا � − log F  log � − log �  

 محمد عيسى الغزالي ،مرجع سابقالمصدر :من اعداد الطالبة بااعتماد على 
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 المبحث الثاني :تأثير اابداع التكنولوجي على اانتاجية في المؤسسة ااقتصادية 

ولوجي  افسية ومعرفة عاقة اابداع التك تجات والتكاليف و اميزة ات تتعلق اانتاجية ي امؤسسة اقتصادية بام
تطرق ي هذا امبحث ا امطلب ااول دور اابداع  ب توضيح تأثر على ما سبق لذلك س باإنتاجية 

تجات ،وامطلب الثا دور اابد ولوجي ي تطوير ام فيض التكاليف و امطلب الثالث التك ولوجي ي  اع التك
افسية  قيق اميزة الت ولوجي ي   دور اابداع التك

 دور اابداع التكنولوجي في تطوير منتجات الشركة المطلب ااول  

 1اوا دور اابداع في تصميم المنتج 

تج ،وتعرف كلمة  دسية فضا عن مواصفات ام تج توقعات الزبون ا متطلبات وظيفية وه يرجم تصميم ام
صول  تج ذي كفاءة وجودة عالية ،وا صول على م اصر لضمان ا تصميم بأها تركيب اانشطة او ااجزاء و الع

،فيجب معرفة مبادئ وأدوات لتوجيه  على التوافق بن متطلبات التصميم وقدرات عملية اانتاج ليس كافيا
تج   ،وترشيد و تفكر وتقييم واختيار بدائل تصاميم ام

 : مبادئ اساسية عند تصميم المنتج

طأ ي عملية - زء ا تج ا اد ما مكن يؤدي ا تقليل فرصة استخدام ا تقليل عدد اأجزاء امستخدمة ي ام
 التجميع 

تج استخدام ااجزاء امشرك- ة و الشائعة تؤدي ا اقتصار و تقليل العدد الكلي لأجزاء و امكونات ي ام
 الواحد 

ودة العالية و أداء وظيفي جيد - مطية و قياسية( أها متاز با مطية )والعدد ال  استخدام اأجزاء ال

                                                           

ب ،ص - سمي ،مرجع س ف الم عطي خ 1
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ولوجيا - اصلة ي التك علها ابسط واستخدام التطورات ا التصاميم باستخدام برامج تبسيط عملية التجميع 
CAD/CAM فيذها بسرعة  ما يسهل عملية التصميم وجعل ت

ديد السماحات امسمو  ها بشكل مقبول - تج و  وضع مواصفات ام

 1ثانيا تطوير المنتج

الية على انواع   اعية ا اضر جراء زيادة طلب امستهلكن ي البيئة الص تج ي الوقت ا تزايدت أمية تطوير ام
ديثة  ولوجية ا تج معن ا آخر متاز بامزايا التك تجات و التمويل امتسارع من م  كثرة من ام

ا من خال : تج ا  اسباب قيام الشركة بتطوير ام

دما ا- ا اهداف الشركة وغاياها ع تج ا قق ام   

 التغير امتسارع ي رغبات وحاجات امستهلكن -

 اعتبارات اقتصادية -

افسية -  مواجهة التهديدات الت

 اكتشاف مواد اولية بديلة بكلف اقل -

ديدة تعتمد على  تجات ا د ا نظام تطوير ام ظ و اما يست ديد ا يعتمد على ا تج ا ان عملية تطوير ام
 ثاث خصائص :

ديدة - تجات ا  التشجيع امستمر و القوي لتقدم اكر عدد من اأفكار للم

للي الشركة - تجات من  قبل   امراجعة السريعة والغر مكلفة أفكار ام

ظام حاويا على افضل اأفكار ال مكن ان تصل ا السوق ا-  ن يكون ال

 

                                                           

ب ،ص- سمي ،مرجع س ف الم عطي خ 1
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 :اانتاجية ثالثا تحسين وتصميم العملية

اعية خاصة هي بصورة اعمق مارسة عملية التحويل اانتاجي على امواد  ان العملية اانتاجية ي الوحدات الص
ة ووفق اساليب  يات معي اأولية بواسطة اآات و امعدات ،و بإدارة و اشراف القوى العاملة وباستعمال تق

ة مغايرة تجات معي ددة ،للحصول على م ولوجية و ادارية  عة ي شكلها و   تك كليا او جزئيا للمواد اأولية امص
 1مواصفاها و استعمااها 

قيق مستوى معن من امخرجات قياسا  اصر اانتاج امختلفة  لذا تعرف اانتاجية بأها مؤشر يوضح قدرة ع
 2بامدخات ال م استثمارها للغرض اانتاجي 

سن العملية اانتاجية اإنتاجي سن وتعرف  فذ  للسيطرة على  موعة من الطرائق و اممارسات ال ت ة بأها 
تج ذي جودة عالية   العمليات ما يؤدي ا انتاج م

طط ها بانسيابية اكر ودون عطل  عا من العملية اانتاجية تعمل كما هو  سن العملية  لذا فان السيطرة و
 أو توقف أو ضياع امواد اأولية 

 :اابداع في نمو اانتاجية تأثير 

اسب لابتكارات العلمية ،ولزيادة  مو اانتاجية ،وهذا يع العمل على التوظيف ام يعتر تقدم اابداع مصدرا ل
افع اابتكار و اابداع من خال ااضافات امستمرة و امتزايدة للمعارف و  ب ان  م مو اانتاجية 

ديد ولوجيا اابداعات العلمية ا ة وترمتها ا عائد اقتصادي ي شكل ارتفاع مستمر ي اانتاجية ،لذا فالتك
يات و اأجهزة و امعدات و  ولوجيا ما فيها العمليات و التق امستخدمة ومثل التغرات ي معدات استخدام التك

 اآات كلها ها تأثر على اانتاجية 

 

 

 

                                                           

ب ،ص - ر ،مرجع س احمد طرط 1
  

ب ،- سمي ،مرجع س ف الم صعطي خ 2
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 كنولوجي في تخفيض التكاليف بالمؤسسة ااقتصاديةالمطلب الثاني :دور اابداع الت

افسة والعقد اأخر شهد أشهر نتائج تلك العملية أا وهو  دث ثورة ي هيكل ام اجح  ولوجي ال اابداع التك
فيض عوائق الدخول و هيئة الفرصة مؤسسات جديدة أصغر لدخول  خفض التكاليف الثابتة لإنتاج ،ومن م 

افس ال البحث ال ام ب على امؤسسة ان تركز جهودها على  الة  ة مع مؤسسات أخرى كبرة ي هذ ا
توج  فيض التكاليف ،بدا من الركيز على ابداع م تجات وتطوير العمليات بغية  والتطوير من أجل تطوير ام

جا  .اذن مكن القول بأن البعد ا قيق ال قيقي والفعلي لعملية اابداع ذي تكاليف عالية و الذي ا يضمن 
ولوجي هو التخفيض ي التكاليف بصفة عامة والتكلفة الوحدوية بصفة خاصة   التك

يعها  يث يسهل تص تجات  دث وان تتسابق امؤسسات عل تصميم م رة  افسة الشرسة و ا أنه ي ظل ام
تج و التخفيض من الوقت الا زم لتجميع اأجزاء ما يساعد على رفع وذلك بتقليل عدد اأجزاء امكونة للم

فيض تكلفة انتاجية الوحدة   1مستوى انتاجية العامل و 

 2تطوير المنتجات والتكلفة اوا 

تجات هو تقليص التكاليف عن طريق ترشيد العملية اانتاجية و التعديل من  ان الغرض اأساسي من تطوير ام
حصة امشريات واستهاك الطاقة ،فالتطوير مهما كانت درجته جذريا أو طفيفا يؤدي عموما ا تقليص تكلفة 

ية التكاليف و توزيعها تج و ا تعديل ب ابا على  الوحدة الواحدة من ام حسب طبيعتها ما يع التأثر ا
يات جديدة ي عملية اانتاج  دما يتم ادخال تق قيقي للتطوير  هو تقليص التكلفة ،فع امردودية ،ان البعد ا
تجة ،كما مكن من  يات من عدد الوحدات ام ،يكون تأثرها ااساسي على كمية اانتاج حيث ترفع هذ التق

ة ،وهذ الزيادة ي  ااسراع ي عملية ية معي ة اكر كمية من امدخات خال فرة زم اانتاج من خال معا
تجة خاصة ،اأمر الذي يضمن  اانتاج غالبا ما تؤدي ا التخفيض من تكاليف اانتاج عامة وتكلفة الوحدة ام

                                                           

ن مريز ع- عي ،دم فسي المؤسس الصن ير في تعزيز تن التط ر البحث  فد ااستراتيجي التن فس  ل المن لي الرابع ح تق الد سي ،الم 1
  

ق ،ال ع المحر رج قط عي خ مؤسس الصن رة ،الجزائر ،ل تج ي ل . ص مدرس الع  

ل ،- ر كم ل ،براهيمي سمير ،زم ك ديعبد الكري ش مؤسس ااقتص فسي ل عيل الميزة التن ير المنتج في ت ر تط لي د تق الد الرابع،الم 2
  

رة ،الجزائر ،ص  تج ي ل ق ،المدرس الع ع المحر رج قط عي خ مؤسس الصن فسي ل ااستراتيجي التن فس  ل المن .ح  
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ف قيقي للتطوير ي  يض التكلفة عن طريق ترشيد للمؤسسة احسن انتاجية )مردودية( ،وهذا يظهر اأثر ا
 العملية اإنتاجية وااستخدام اامثل لعوامل اانتاج 

 : دور اابداع التكنولوجي في بناء ميزة التكاليف المنخفضةثانيا 

دد تكاليف اداء بعض اأنشطة ،دوافع التكاليف  ولوجي  تتمثل دوافع التكاليف ي عامل اقتصادي او تك
شاا ،كما تستطيع امهمة ال تشكل اقتصاد ح التعلم و ح موقع أداء ال ر أو م جم ،تأثرات ا يات ا

خفضة عر اأنشطة امختلفة امضيفة  اء قيادة التكاليف ام امؤسسات تفصيل استخدام هذ الدوافع التكاليفية لب
 للقيمة 

 : اقتصاديات الحجم وتأثيرات الخبرة أوا

خفض مع الزيادة ي الطاقة اانتاجية ،وحجم اأعمال ويرجع السبب  شاا معن ت ان تكاليف الوحدة امتعلقة ب
اصة بامعدات ،او مصاريف البحث والتطوير ،او مصاريف  تلف التكاليف الثابتة سواءا ا ميل  ي ذلك ا 

عل نصيب الوحدة ام الة ااشهار على حجم كبر من اانتاج ما  خفض مقارنة  تجة من هذ التكاليف م
صول على  جم بتقوية القدرة على التفاوض مع اموردين وا اانتاج بكميات قليلة ،كما تسمح اقتصاديات ا

وحة من قبل مورديها نتيجة السراء بكميات كبرة   حسومات الكمية امم

 :تأثيرات الخبرة 

فاض الوقت الازم إمام امهمة ،وكذا يرجم التعلم بتحسن انتاجية العمل ال   تقاس بتكرار مهمة ما ،وا
از امهمة ترتفع مع مرنه ،وهذا  فيض تكلفتها .هذا يع ان تكرار العملية يكسب العامل مهارات وسرعة ي ا

عكس على امؤسسة بأكملها ما فيها وحدات اانتاج فأثر التعلم متعلق بالوقت امستغرق إمام امهمة وكذا  ي
 1حجم اانتاج امراكم 

 

 

                                                           

ش ،- دح ن ب ليف كمدخل لدع الميزة العثم يض التك عي الجزائري تخ فسي في المؤسس الصن جستيرتن دة الم ،مذكرة مكم لنيل ش 1
  

مع  د  تسيير المؤسس ،ج . ،ص -سكيكدة ، ا  تخصص اقتص  
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 ثانيا موقع اأنشطة :

شاا امضيف للقيمة قد يكون باعثا مهما للتكاليف لتحقيق ميزة تكاليفية للمؤسسة  اموقع الذي يتم فيه أداء ال
افسية قائمة على التكاليف يتمثل ي  اء ميزة ت ،و أحد أهم اأمثلة حول كيفية اابداع ي استخدام اموقع لب

اعة السيا رات ،إبقاء التكاليف ي حدها اأد و على جودة اسراتيجية تويوتا للتعامل مع مورديها ي ص
ميع  اء مصانع مكونتها بالقرب من مصانع  اأجزاء ي حدها اأقصى تعمل تويوتا مع اموردين اأساسين لب
ازها من  ها تطبيق ادارة  ميع سياراها فان تويوتا مك دما تكون مصانع اموردين قريبة من خطوا  سياراها .وع

هج التوقيت بالضبط خا تاج  Just in time(JIT)ل م يع ان تويوتا تستطيع استام اأجزاء ال 
ال دون تكلفة ااحتفاظ بامخزون ،اسراتيجية اانتاج الرشيق   Leanاليها تقريبا ي ا

Production ميع السيارات ،يضاف ا هذا أن  هذ مكن تويوتا اء و  فيض التكاليف لب مزيد من 
 (التحسن،مارسات اإنتاج الرشيق و ي الوقت امضبوا مكن كا من تويوتا و مورديها للتحسن امستمر )ابداع 
ب ان تكون كل امكونات ي أعلى معاير جودة اإنتاج أنه ا تجاها باإضافة ا ذلك   تويوتا و ا ي م

فض لذلك فوائد اامداد و التموين الداخلة  مورديها تستطيع التوقف عن اإنتاج بسبب عيوب فقد اأجزاء ،
ا تويوتا ا حد كبر حيث امخزون ي مستودعاها قليل جدا ،باإضافة ا ذلك تدار عمليات التشغيل بكفاءة 

اات توقف بسبب  ادر التعرض  فض لذلك موارد عالية ومن ال ططة أو مكونات أو أجزاء ، توصيات غر 
اامداد و التموين الداخلة ا تويوتا ا حد كبر حيث امخزون ي مستودعاها قليل جدا باإضافة ا ذلك تدار 
ططة أو مكونات أو  اات توقف بسبب توصيات غر  ادر التعرض  عمليات التشغيل بكفاءة عالية ومن ال

هج اانتاج الرشيق ي كل من اليابان و الوايات امتحدة اأمريكية أها أج زاء ذات جودة ضعيفة ،مارس تويوتا م
اويات الكبرة للسوق اأمريكي على مدى  جم وا قد بدأت اانتاج على نطاق واسع للسيارات متوسطة ا

 1العقد الزم السابق .

 لمال :ثالثا التجديد واستبدال العمل برأس ا

اصر  اصر ااضافية أو تعويضها بع تج هدف إلغاء الع رة يسمح من جهة بالقيام بتعديات غلى ام ان تراكم ا
سن عمليات اإنتاج باستبدال متزايد لليد العاملة بتجهيزات انتاج ترفع من   أكثر اقتصادا ،ومن جهة أخرى 

اعة وتركيب الت اصر تزيد عن كفاءة امؤسسة فعلى سبيل امثال ص موعة من الع ات يتطلب  لفاز ي بداية السبعي
                                                           

ب ،ص 1خراز اأخضر ،مرجع س
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رة امراكمة ا تزيد  5000 تج  وكذا عمليات اانتاج و اإبداع و ا صر أما اليوم وبفضل التحسن ي ام ع
فيض معتر ي تكاليفه . 500مكوناته عن  اك   1قطعة ،وبالتا ه

 دور اابداع التكنولوجي في تحقيق ميزة تنافسية في المؤسسة ااقتصادية :المطلب الثالث 

 : اوا مفهوم الميزة التنافسية

افسية فكرة  تلف الكتاب حول مضمونه حيث يرى البعض أن الت دد و افسية مفهوم م يتفق علة تعريف  الت
مو ااقتصاد افسية ها عريضة تضم اانتاجية الكلية و مستويات امعيشة و ال ي ،ي حن يرى آخرون أن الت

 2مفهوما ضيقا يرتكز على مفهوم السعر والتجارة 

شا اساسا من القيمة ال استطاعت امؤسسة  Porterحسب  افسية ت يث تقوم اميزة الت ها ، لقها لزبائ ان 
افسيها ،مع الق تجات متميزة عن م درة على ااحتفاظ هذ بتقدم سلع او خدمات بتكلفة أقل ،او تقدم م

 3اميزة

قيق  افسيها ،والذي سيؤهلها إ  افسية تتمثل ي ذلك ااختاف والتميز الذي ملكه امؤسسة عن م ان اميزة الت
صول على حصة سوقية اكر  خفضة ،وا صول على هوامش مرتفعة وتطبيق اسعار جد م ها ا مزايا عدة م

افسية مرتبطة  مو البقاء أطول ما مكن ،ولقد جاءت كلمة الت باميزة  )القدرة (كإشارة أمية كون هذ اميزة وال
افسن أو اموردين أو امشرين وغرهم فهي هذا امع  ارجية سواءا م ذات عاقة تضاد وتصادم مع اأطراف ا
ارجية و  افسية بدون القدرة على حجم اأطراف ا مل هذا خارجيا يتمحور حول حقيقة انه ا توجد ميزة ت

 معها على اسس راسخة من القوة والسيطرة والثبات التعامل 

يدة للقدرات و اامكانات و ااستثمار فيها بشكل  افسية بعدا داخليا يتمثل ي امعرفة ا مل اميزة الت كما 
يتها ااقتصادية اموجهة  ع  ،امام هذا الواقع فانه يستوجب على هذ الدول تعزيز ب افسية للمص قق اميزة الت

سن ل صيص اموارد واستخدامها وتشجيع اابداع الفكري واابتكار والبحث ما يؤدي ا  تحقيق كفاءة 
دودية الياته ال تعد أكر  اوز عقبة ضيق السوق احلي و اانتاجية واارتفاع مستوى اانتاج وحجمه ونوعيته و

                                                           

ب ،ص - ش ،مرجع س دح ن ب عثم 1
  

س ،- ان مسم ني ،رض جيس شي ل ل العربي اابداع التكن عي في الد فسي الصن فس  التن ل المن لي الرابع ح تق الد ،ال 2
  

ل العربي ،ص  ق في الد ع المحر رج قط عي خ مؤسس الصن فسي ل .ااستراتيجي التن  
3
 -Michael Porter, L’avantage concurrentiel, Inter édition, Paris, 1986, p 08. 
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سن الكفاءة اانتاجية وااستفادة من سن  العقبات ي طريق  مو ااقتصادي و جم واستدامة ال اقتصاديات ا
  1مستويات امعيشة 

 اثر اابداع التكنولوجي في تعزيز المميزة التنافسية للمؤسسات :ثانيا 

 2ومكن حصرها ي ااثار ااقتصادية :

 :وتظهر هذ اآثار من خال حالتن ما  ااثار على التكلفة النهائية .1
 : الرفع في عدد المخرجات 

ة والتدقيق  وعة ،سرعة امعا ديد ي العملية اانتاجية هدفه اأساسي الرفع ي عدد الوحدات امص ان ااتيان با
ية ،وهذا ما  ة أكر كمية من امدخات ضمن فرة زم ،مع مكن التجهيزات ووسائل اانتاج من ااسراع ومعا

  يرتفع العرض إشباع حاجيات الطلب مثل امردودية وبالتا

 تخفيض التكاليف العامة : 

فيض  تجات و أساليب اانتاج ،ال تعمل على  ات على ام سي افسة تتسابق امؤسسات إحداث  ي ظل ام
فيض التكاليف ما يسمح بتحقيق هامشا أكر و امكاني ولوجي هو  ة التكاليف العامة ،وعليه فأثر اابداع التك

افسية للمؤسسة   ااستمرار و البقاء وتعزيز للمكانة الت

 اآثار على ااستهاك و ااستعمال : .2

تجاها بغية ارضاء رغبات امستهلكن وكسب وائهم بشكل  سن نوعية وجودة م تسعى امؤسسة دائما ا 
موعة من امعاير و الشروا تضمن  تجات امقدمة من قبل امؤسسة  مستمر ،و بالتا ابد من توافر ي ام

تجات ،وتشم تلف باختاف طبيعة ام ياة ،قابلية الصيانة سامة ااستعمال وااستهاك و ل الضمان فرة ا
اعية  قيق كل امعاير و امقاييس الص ولوجي ي العمل على  وسهولة ااستعمال ،ويكمن دور اابداع التك

                                                           
1
بع-  جستير في ع  ب ب نيل درج الم دي ،مذكرة مقدم ضمن متط مؤسس ااقتص فسي ل ر في دع الميزة التن ر اابتك ه ،د عبد ال

ر قسنطين ، مع منت   ،ص -التسيير ،ج
 

د - عيل سع مؤسس الصغيرة  المت،اسم فسي ل جي في تعزيز الميزة التن ل ر اابداع التكن ديمي ،تخصص ع سط د ستر اك ،مذكرة م 2
  

رق ، ح ، صد مرب مع ق -،ص -التسيير ،ج  
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تجات وتلبية الرغبات امتزايدة  سن جودة ام ولوجية ي عملية اانتاج ،مع  باستخدام امعارف العلمية والتك
ة مع ضمان سامة امستهلك للمستهلك عر تقدم س تجات جديدة أو    م

 على التصدير : التأثير  .3

افسي لدولة ما ومن خاله امؤسسات  د اليها كفاءة اأداء ااقتصادي الت يعتر التصدير من أهم امعاير ال يست
ولوجي هو القدرة على التسويق ودخول أسواق  امشكلة هذا ااقتصاد ،وبالتا التحدي ااكر لإبداع التك

افسية حقيقة جديدة من خال التصدير ،وعلى هذا ااساس مكن لإبدا  قق للمؤسسة ميزة ت ولوجي أن  ع التك
ال التصدير ودخول أسواق خارجية فقط ،بل ي تصدير  ها من زيادة حصتها السوقية وتفتح ها  ي السوق مك

ولوجية متقدمة كقيمة عالية  تجات مواصفات تك  أكر قيمة من ام

فيض ي تكاليف اا دث  ودة  سن ا افسية أقوى ،فااستحواذ على فانطاقا من  نتاج ،فاحتال وضعية ت
صول على أربا  أكر  ة سوقية أكر فارتفاع أو تعظيم لرقم اأعمال م ا  1شر

اذن حقيقة اأمر ام القدرة الفعلية ا تتمثل ي تصدير أكر الكميات فحسب بل ي تصدير اكر كمية أو أعظم 
ف مواصف تجات ال تص ولوجية متطورة وماركة مسجلةقيمة من ام  2ات تك

 لوجي على القوى التنافسية الخمسة و تأثير اابداع التكن

تجات بديلة الداخلن  افسي للمؤسسة ما فيه من زبائن وموردين و م مسة ي احيط الت افسية ا تتمثل القوى الت
افسة   احتملن وشدة ام

 

 

 

                                                           

سمين ،- سع ي منظمي د ل ا ع اأداء ااقتص م  ااتص جي المع ل سي أثر تكن دي قي دة  دراس اقتص ،مذكرة مقدم لنيل ش 1
 

دي  تخ جستير في الع ااقتص مرداس ،الم ة ب قر مع امحمد ب ،ص -صص تسيير المنظم ،ج   
 

ان :- ي ،مداخ بعن دال ع ل العربيب عي في الد مؤسس الصن فسي ل جي كإستراتيجي تن ل ر التكن اابتك لي  اابداع  تق الد ،الم 2
  

عي مؤسس الصن فسي ل ااستراتيجي التن فس  ل المن ق ،ص الرابع ح ع المحر رج قط   خ
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 1ئن والموردين :.تأثير اابداع التكنولوجي عل الزبا1

اات  تجن والزبائن كما ي ا ولوجي أن يغر من نطاق امفاوضة بن ام اات يستطيع اابداع التك ي بعض ا
 التالية :

 تمع معن إذا اد ميط  تمكن الزبائن من  ى اابداع ا ت جن آخرين بسهولة ويل طلباهم ا م
زادت القوى التفاوضية للعماء مع البائعن حيث يتجه الزبائن ا اموردين الذين  وبتكلفة اقل ،و

 يقدمون أفضل الشروا .

  صائص تعتر اأساس تج ،وهذ ا صائص ا ام ولوجي أن يضيف بعض ا اذا استطاع اابداع التك
تج ،فسوف يؤدي ذلك ا خلق تفضيل قوي من جانب امشرين  الذي يعتمد عليه الزبائن ي اختيار ام

تجن والزبائن   ما يؤدي ا تضييق نطاق امفاوضة و امساومة بن ام

د ان له تأثر  ا  ولوجي على القوى التفاوضية للزبائن فإن ديث عن التأثر الذي يفرضه اابداع التك كما سبق ا
اات التالية :  ايضا على القوى التفاوضية للموردين كما ي ا

  ولوجي ولوجيا انتاج امواد أو اأجزاء أو قطع الغيار أي بعبارة أخرى إذا كان اابداع التك اذا كانت تك
قل الزبائن من مورد  تجات أو ي أساليب اانتاج متا  أمام عدد كبر من اموردين فان ت ال ام ي 

افسة بن اموردين  خفضة ،اأمر الذي يزيد من شدة ام ،ويضعف القوى التفاوضية آخر تكون م
 للموردين أمام الزبائن 

  ددة ها تستطيع أن صائص  ة متصلة بأداء سلعة أو  ولوجيات معي اذا كان يتوفر لدى اموردين تك
حهم قوة تفاوضية كبرة  افسة وم ترغم الزبائن على الشراء من هؤاء اموردين فإن ذلك يضعهم ي قمة ام

 مع عمائهم 

 

 

                                                           

ب ،ص - زن عبد الغني مرجع س -ب 1
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 1ر اابداع التكنولوجي على المنتجات البديلة :. تأثي2

تج اأصلي ،ويعتر اثر اابداع  علها قابلة لتعويض ام تجات ال متلك خصائص  تجات البديلة هي تلك ام ام
تجات البديلة يعتر نتيجة طبيعية لإبداع ،ففي عل تجات البديلة من أهم اآثار حيث ان هديد ام ى تلك ام

تجات البديلة هي نتيجة إبداعات جذرية م التوصل اليها ،وتكون هذ اابداعات على  أغلب اأحيان فإن ام
مل العوام صائص هامة كالوزن والصابة ، توجات تتميز  رارة العالية شكل م مل درجة ا  ل الطبيعية ،و

دث عملية تبديل داخلية أي تبديل قطاع  ولوجية قد  اات أن اابداعات التك در ااشارة ي بعض ا و
اسب متوسط  تمي ا نفس القطاع و الذي م يكن له تأثر ا حد اآن مثل :تعويض ا اسراتيجي بآخر ي

اسب الصغر ي ال جم با  سوق العامية لإعام اآ ا

ة عن ابداعات جذرية حصلت ي قطاع ما و هذ  تجات البديلة هي ي أغلب اأحيان نا تج أن ام ما قد نست
توجات اأصلية إا ي  تجات البديلة و ال ي أغلب اأحيان تقوم بتعويض ام اإبداعات اثر كبر على ام

افسية اضافة ا الدولة نظرا اعتبارات ما  حاات نادرة يعارض فيها ذلك كل  القوى الت

 2.تأثير اابداع على الداخلين المحتملين :3

ولوجي التأثر على امكانية دخول مؤسسات جديدة  اك العديد من الطرق ال من خاها يستطيع اابداع التك ه
ها :  ا السوق نذكر م

 ولوجية امؤسسة م ن زيادة حواجز الدخول ا السوق وذلك اذا كان من قد مكن اابداعات التك
ولوجية  ديدة من خال ااستحواذ على حقوق ملكية اابداعات التك اممكن اانفراد بطرق اانتاج ا
ولوجية يكون من السهل على  رة التك ية وا اما اذا كان من السهل ااستحواذ على امعارف الف

يدة الدخول ا ال  سوقامؤسسات ا

 

 

                                                           

ميني ،- سين ح ئن ي لزب ي اابداع من خال تنمي العاق ب عيل عم جيستر في ع التسيير تخصص ادارة ، ت دة الم مذكرة تخرج لنيل ش 1
  

مع الجزائر ، ل ،ج . ،ص-اعم  
زن عبد الغني ،مر- ب ،صب جع س 2
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 ولوجي ي أساليب اانتاج قد مكن امؤسسة من تغير ااحتياجات الرأمالية الازمة لدخ ول اابداع التك
اعة و ذلك من خال  هيز مرافق اانتاج الص اء و حاجات امؤسسات ا ااستثمار الرأما الازم لب

ديدة ،و كلما زادت ااحتياجات الرأمالية ال تستلزمها  ولوجية ي اانتاج كلما ا اابداعات التك
قيقة ذلك يعتمد على امدى الذي تستطيع  ارجية وي ا ارتفعت حواجز الدخول أمام امؤسسات ا

ولوج ع تقليد تك ولوجيا من أن م د امؤسسات امتقدمة تك افسة ع دما يتها من جانب امؤسسات ام فع
ولوجية داخل  امؤسسات يكون من السهل مايتها من التقليد واانفراد باستخدامها تتولد ابداعات تك

سن من   فإذابواسطة براءات ااخراع ، فض التكلفة أو  وع الذي  ولوجيات من ال كانت هذ التك
افسية عالية  تج فان امؤسسات امبدعة بذلك ترفع من حواجز الدخول وتتمتع بقدرة ت  جودة ام

 1لتكنولوجي على شدة المنافسة :.تأثير اابداع ا4

افسة و ذلك  افسة ،فيمكن لإبداعات أن تغر شدة ام ولوجي على شدة ام اك عدة أوجه أثر اابداع التك ه
شاا بواسطة التأثر على موها أو نسبة هامش امؤسسات فانه كلما كان  عن طريق ااقال أو الزيادة من قدرة ال

ا نتيجة إبدا  شاا مر ة كلما ازداد عدد امؤسسات ال تريد ااستثمار ي هذا القطاع ال افذ مر ع جذري يوفر م
شاا غر مربح نتيجة هذا اابداع فيقل عدد امتدخلن ي هذا القطاع ،ومكن لإبداع  وعلى العكس فإذا كان ال

روج ،وهذا يؤدي  افسة و ذلك بتغير حواجز الدخول أو ا ا تغير عدد امؤسسات ان يغر من شدة ام
ولوجيا ا دخول عدد من امؤسسات ا السوق وخروج  ي للتك امتواجدة ي السوق ويؤدي التقادم التدر

 مؤسسات اخرى 

افسن ي  ا ا تزايد عدد ام شاا مر عل من ال افسة فقد تؤدي اابداعات ال  لإبداع اثر شديد على شدة ام
اذبيته افسة أو العكس اذا أدت اابداعات ا جعل نشاا ما غر مربح فان  السوق نظرا  ،فتشتد بذلك ام

افسة ي هذا القطاع  افسن وبالتا تقل شدة ام  ذلك يؤدي ا خروج عدد من ام

 

 

 

                                                           

ب ،ص - سين حميني ،مرجع س ي 1
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 خاصة الفصل الثاني : 

رجات اانتاج كما أها تعتر طريقة لقياس فعالية استخدام امصادر  يدة بن مدخات و تعتر اانتاجية امقارنة ا
سن مستويات  افس و ظمات و اجتمعات ،وتعتر هامة كمقياس للقدرة على الت من قبل اأفراد و امكائن و ام

يا أو اداريا وهي من امعاير الكمية لقياس اأداء و امعيشة فهي تعكس درجة الرشد ي اأداء سواء كا ن العمل ف
ظمة وغرها .  امقارنة بن ام

ارجية ،وترز عاقة البحث  ية وا اك عدة عوامل تؤثر على اانتاجية أمها العوامل اادارية و اانسانية و الف وه
شاة أن عملية التحسن تؤدي ا تدنية التكاليف والتطوير باإنتاجية من خال تدنية التكاليف وتزايد كفاءة ا م

 وتزيد ي اانتاجية .

تجات الشركة  سن اانتاجية من خال الدور الفعال الذي مثله ي تطوير م ولوجي ي  ويرز دور اابداع التك
اسم ي سن العملية اانتاجية ،وكذلك دور ا تج و وتصميمه و سن ام فيض التكاليف  من خال عملية 

خفضة . اء ميزة التكاليف ام  من خال دور البارز ي ب

افسية ما  قيق ميزة ت قق للمؤسسة انتاجية عالية وبالتا يقودها ا  ولوجي  د ان اابداع التك ا  ومن ه
افسية  دثه من اثار اقتصادية و اثار على القوى الت
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 تمهيد 

 و  امتبع التحليل وأسلوب الدراسة من اهدف حسب ذلك و تلفة، بطرق يتم اإحصائية امعلومات مع إن  

 تكون ما بقدر امدروس للمجتمع ومثلة ،دقيقة،كاملة عليها صل الي اإحصائية امعلومات تكون ما بقدر

تائج  الطرق من ااستبيان بواسطة امعلومات مع يعد ،و علمية  دالة ذات و صحيحة امتوقعة و إليها امتوصل ال

 .اأولية مصادرها من معلومات على خاها من نتحصل حيث ، للجمع امباشرة

ولوجي و ا ل الدراسة انتاجيةيهدف ااستبيان اموزع ا قياس اابداع التك ا بتوزيع  ،ي امؤسسة  يث قم

ل الدراسة  يع للوصول ا معرفة مدى ادراك اجتمع  ااستمارات على مدراء اقسام و عاملن ي ورشات التص

ولوجي ي تطوير اانتاجية وذلك من خال مدى معرفتهم أهم العوامل امسامة ي اابداع  أمية اابداع التك

ولوجي   التك

ا قياس مدى تأثر العوامل  ية امتعلقة و ي هذ الدراسة حاول ظمة و التق ولوجي باام على اانتاجية إبداع التك

ا من خاها ي امؤسسة ااقتصادية من خال ثاث هجية ام نقاط اساسية عرض  تبعة ي اجراء الدراسة القياسية ام

ا  و  صائص افرادالتحليل الوصفكذلك قدم قطة ااخرة تقدم ي  ا من خال ال ة امدروسة، و كذلك  حاول  العي

ولوجي على اانتاجية   دراسة احصائية قياسية لتأثر عوامل اابداع التك
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 :منهجية الدراسة أوا

 تقديم المؤسسة  .1
  تعريف المؤسسة 

ع الشركة اايطالية ترانس كنال مؤسسة  ة   casagrand الغرب من ص ة  1987س م  1990وي س
رسانية  وات نقل اميا ا اعة اانابيب وق ارب حول ص حيث كانت ي بداية ظهورها قامت امؤسسة باجراء 

ال ولكن ي   الغرب ترانس كنال قامت بتغير امها ا  1997ديسمر 17تسمى هيدروك

ال الغرب بوادي رهيو واية غليزان زائر و هران  4على الطريق الوط رقم  تقع ترانس ك  الرابط بن ا

ة ماا حوا  مر مربع ،وتعتر من اهم فروع امؤسسة اام براس مال يقدر ب  500وتبعد عن وسط امدي
رسانية 2000.000.000  دج وهي مؤسسة اقتصادية هدف ا انتاج وتسويق اانابيب ا

  الهيكل التنظيمي 

ظيمي مؤسسة ترانس كانالنعرض فيما يلي اه  :بوادي ارهيو واية غليزان يكل الت
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 الغربمخطط للهيكل التنظيمي لمؤسسة ترانس كنال  1الشكل رقم 

 

 

 

                                                  

 

  

 

 

 

  

 

 

 ترانس كنال الغرب بوادي رهيو واية غليزان مؤسسةالمصدر :
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ظيمي للمؤسسة من :  يتكون اهيكل الت

  المديرية العامة: 

ظيم  تعتر امديرية العامة امسؤولة عن سائر امديريات ،وامصاح اموجودة ي امؤسسة كما تسهر على حسن ت

تلف انشطة امؤسسة  ظيم امؤسسة وضمان سر نشاطها ومراقبة   امؤسسة كما تسهر على حسن ت

 : وتتمثل مهامها ي :اامانة 

تلف اهيا  .1 سيق بن   كل وامصاح داخل امؤسسة الت

 تعتر امكان الرئيسي لتجميع التقارير و التعليمات الكتابية  .2

 تسجيل الرقيات الواردة والصادرة  .3

 استقبال امكامات اهاتفية و تسجيلها  .4

 استقبال الريد والزوار وغرها من ااعمال امختلفة  .5

 : ومهمتها تتمثل ي :مديرية الموارد البشرية 

 دراسة ملفات توظيف  العمال وترقيتهم  .1

 تتو ااجراءات التدريبية للعمال  .2

وي  .3 طط العمل الس  اعداد 

 متابعة غيابات العمل  .4

 حيث تتكون من مصلحة الوسائل العامة ومصلحة امستخدمن 
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 : مديرية المحاسبة والمالية 

 اعداد نتيجة الدورة احاسبية  .1

ة و الكشوفات اح .2 زي  اسبية متابعة ا

 التخطيط امركزي للموارد امالية  .3

 : مديرية التسويق والتموين 

د فيها : تجات و  تقوم بتموين امؤسسة بامستلزمات الازمة لعملية اانتاج كما تقوم بتسويق ام

 مصلحة التموين :تقوم بتوفر امواد ااولية وتشرف على تسير امخزون 

تجة للمؤسسة من خال دفع الفواتر و استام امبالغ من الزبائن مصلحة التسويق :  تصة ي تسويق الوحدات ام

 : مديرية التنسيق المتابعة و المراقبة 

توي على  تعتر من اهم وظائف امؤسسة والي تقوم متابعة مراحل اانتاج ومراقبة نوعية و جودة اانتاج وهي 
 ثاث مصاح :

ديد معاير اانتاج كاستهاك امواد ااولية ومراقبة عملية اانتاج مصلحة مراقبة ا .1 وعية :  ل

 مصلحة الصيانة :يرتكز دورها ي الصيانة ميع متلكات امؤسسة ما فيها وسائل اانتاج معدات و .2

 ادوات كما تعمل على عصرنة اآات ومراقبتها 

تجات تامة هذ امصلحة ي الوحد أميةمصلحة اانتاج :نظرا  .3 ة الي تقوم بتحويل امواد اأولية ا م
ع قابلة للتسويق   الص
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 نموذج الدراسة حدودها وعينتها .2

 : نموذج الدراسة 

 يتكون موذج الدراسة من امتغرات التالية :

 لوجي وهي :و امتغر التابع امتمثل ي اانتاجية و امتغرات امستقلة امتمثلة ي عوامل اابداع التك

 نيةتقالعوامل ال : 

ديثة ،وفرة امعلومات و و العاملون ي قسم البحث والتطوير ،امخصصات امالية للبحث والتطوير ،التك لوجيا ا

هات ااكادمية   قواعد البيانات ،التعاون مع ا

 العوامل المنظمة : 

شاة  وافز ،اسراتيجية ام  دعم اادارة ،ضغوط العمل ،ا
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 ج الدراسة بامخطط التا : ومكن مثيل موذ 

 المستقلة المتغيرات                                          :يمثل نموذج البحث 2الشكل رقم     

 

 

   المتغير التابع 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعداد الطالبة بااعتماد على معطيات الدراسةالمصدر من 
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 ومكن مثيل موذج الدراسة كاآي :

 Yوهي امتغر التابع  PROاانتاجية مثل امتغر التابع ويرمز ها بالرمز :

تمعة ويرمز ها بالرمز تقالعوامل ال  X1وهي امتغر امستقل TEQية 

تمعة ويرمز ظمة   X2وهي امتغر امستقل ORGها بالرمز  العوامل ام

 :الصيغة الرياضية للنموذج هي

= � X ; X   

 : حدود الدراسة 

 رهيو التابعة لواية غليزانابوادي TRANSCANELم تطبيق هذ الدراسة ي شركة الحدود المكانية :

امعية م تطبيق الدراسة ميدانيا خال السداسي الثاي من الحدود الزمانية : ة ا  2015-2014الدراسة للس

يع من م توزيع ااستمارات على عدد :الحدود البشرية   رؤساء اقسام وعاملن ي ورشات التص

 على مستوى الوطن ترانس كنال: ميع عمال وموظفي مؤسسات  مجتمع الدراسة

ة  عينة الدراسة والي مثل  3اجتمع إ طبقات واختيار الطبقة رقم: بتقسيم الطبقية عشوائية ال: م استخدام امعاي

ة بصفة عشوائيوحدة  عمال ال ومن خال هذ الطبقة م اختيار عي ة من العمال للوحدة وكان مؤسسة ترانس ك

  35وم تطبيق الدراسة على  46حجمها 
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ال على العاملن بوحدة  استمارة 46 م توزيع  استمارة هذا استبعاد البقية  35وقد م استعادة ترانس ك

 التالية : لأسباب

ااجابة  3وم يتم ارجاعها  5واستمارات لعدم ااجابة على بعض اأسئلة من قبل بعض ااطارات  03 -

زئية على ااسئلة   ا

 تصميم ااستبيان وتحليله .3

  تصميم ااستبيان 

هج امستخدم ي الدراسة  اء عنظرا لطبيعة موضوع البحث وام وجدنا ان اأداة لى طبيعة البيانات امراد معها، وب

كبيانات امتعلقة باموضوع   امعلومات وذلك لعدم توافر ،ااكثر ماءمة لتحقيق اهداف الدراسة هي ااستبيان

صول على امعلومة باأساليب ااخرى كامقابلة و اماحظة وعليه فقد م تصميم  شورة اضافة ا صعوبة ا م

 ااستبيان بااعتماد على الدراسات السابقة امتعلقة باإبداع 

صول على بيانات متعلقة باإنتاجية  لى مستوى الفرد و استخدام ااسئلة الواردة ي ااستبيان ع ،ونظرا لعدم ا

اسق ااطارات العمالية ي امستوى الوظيفي وللوصول ا نتائج دقيقة باستخدام وحدة قياس موحدة م  وعدم ت

ها لقياس انتاجية العمالمن ااسئلة استخدام عدد  ا ما أول إن ،معر ع  اور ديد هو ااستبيان إعداد به قم

 تقدم م قد و ،مت الي امقابات خال من عليها احصل و امعلومات الدراسة فرضيات من انطاقا ذلك فتم

 و التجاوب حسن ،التعاون على اإطارات حثم من خاها  الدراسة تعريفية موضوع بفقرة ااستبيان هذا

الة تعريفية لتليها معلومات ،ةاإجاب ي الصدق  عدد، التعليمي ،امستوى السن ص للمجيب الشخصية با

وات رة س   ا
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ا مح سبق ما كل إن  اور : ثاث عبارة موزعة على 23 ضم استبيان بتصميم ل

ية  احور اأول  خاص بالعوامل الف

ظمة احور الثاي  خاص بالعوامل ام

 خاص باإنتاجية  احور الثالث

 يلي : فيما مبن هو كماذلك   و ماسي اابعادت(ليكر  سلم ) على العبارات هذ تدريج م قد و هذا

 ا ا اتفق  ايد اتفق  اتفق بشدة 
5 4 3 2 1 
 

 : تحليل ااستبيان  

ليل الدراسة أهداف لتحقيق  اإحصائية اأساليب من العديد استخدام م فقد ميعها م الي البيانات و

اسبة زم باستخدام ام  ((Package for social sciences statisticalةااجتماعي للعلوم اإحصائية ا

  SPSS بالرمز ها يرمز والي

 سب و التكرارات استخراج   .ااستبيان ي عبارة لكل امؤوية ال

 سابية امتوسطات قياس ادا ااستبيان ي عبارة لكل ا ة  أفراد واختيارات اإجابات إ است  امشار العي

ساي امتوسط و بااستبيان إليها        التابع امتغر و امستقل للمتغر ا

 راف قياس راف مدى معرفة امعياري اا ة أفراد إجابات ا سابية عن الدراسة عي    امتوسطات ا

 ظمة و اانتاجية لقياس التأثر بن هذ امتغرات ية و ام دار خطي على العوامل التق  اجراء ا
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  قياس مدى مصداقية البيانات 

 1معامل الثبات :

ة  تائج اذا اعيد تطبيقه على نفس العي اقضه مع نفسه أي انه يعطي نفس ال  يع استقرار امقياس وعدم ت

او التجزئة  كرونباخ الفاإجراء اختبار الثبات أسئلة ااستبيان نستخدم احد معامات الثبات مثل معامل و 

صفية اك ثبات ي البيانات فان القيمة الصحيح فإ 1و 0ومعامل الثبات يأخذ قيما تراوح بن ، ال ذا م يكن ه

كان الثبات   0فذلك يع ان الثبات مرتفع و اذا اقربت من  1والعكس صحيح اذا اقربت من  0تقرب ا 

خفضا   م

ذر الربيعي معامل الثبات معامل الصدق  : يع ان امقياس يقيس ما وضع لقياسه ويساوي رياضيا ا
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,860 23 

 

دول اعا ان قيمة معامل الثبات   الصحيح  1وهي قيمة جيدة وتقرب من  0,86ناحظ من ا

د ان معامل الصدق يساوي ا   أي ان امقياس يقيس ما وضع لقياسه  0,92و

 

 

 

 

 

                                                           
1
لد الفر،  ن خ ئي وليد عبد الرحم مج ااحص ستخدا ا البرن ن ب ن ااستبي يل بي شب ااسامي SPSS تح لمي ل   8ه ص ،الندوة الع
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  كاآي :ومكن قياس معامل الثبات للمحاور الثاث  

 الثاث قياس معامل الثبات للمحاور 4 جدول رقم 
 معامل الصدق معامل الثبات احور

ولوجي ية لإبداع التك  0,89 0,80 العوامل التق
ولوجي ظمة لإبداع التك  0,89 0,80 العوامل ام

 0,86 0,74 اانتاجية 
 SPSSمن إعداد الطالبة بااعتماد على مخرجات البرنامج اإحصائي  المصدر

 و معامل الصدق يدل على مصداقية اسئلة احاور الثاث 1قرب من مل الثبات للمحاور الثاث اجاي اي يمعا
 

 :التحليل الوصفي لخصائص افراد العينة ثانيا 
 التوزيع حسب الجنس و العمر :.1

ة أفراد توزيع عرض يتم يلي فيما س فئات حسب الدراسة عي   والعمر ا
  التوزيع حسب الجنس 

ة أفراد توزيع عرض يتم يلي فيما س حسب الدراسة عي  .ا
ة أفراد توزيع 5:رقم الجدول س فئات حسب الدراسة عي  ا

س  اجموع انثى ذكر ا
 35 14 21 العدد
سبة  100 40 60 ال

 

 SPSSمن إعداد الطالبة بااعتماد على مخرجات البرنامج اإحصائي المصدر 
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 :توزيع افراد المجتمع حسب الجنس  3رقم  الشكل

 

 
 SPSSمن إعداد الطالبة بااعتماد على مخرجات البرنامج اإحصائي المصدر  

دول رقم   سب امئوية  4يتضح من ا ان نسبة الذكور العاملن ي هذ امؤسسة حوا والشكل امستخرج بال

صف ااكر للعمال ذكور وبلغت نسبة ااناث 60% وهي تقرب من نسبة الذكور % 40و هي تعر عن ان ال

فاض احسوس ي درجة اامية الي كانت  7حيث يعتر الفارق ضئيل نوعا ما اي حوا  افراد وهذا يعود ا اا

سوي انب ال زائرية عامل الشغل بقوة  مس ا زائر ونظرا ايضا ا كون دخول امرأة ا  سياسةو اكثر ي ا

اة التوظيف صر أولوية تعطي الي امؤسسة وؤ مس طرف من امتب سوي للع  ال

  العمر افراد اجتمع امدروس حسب توزيع عرض يتم يلي فيماالتوزيع حسب العمر  

 العمر اجتمع امدروس حسبافراد  توزيع 6الجدول رقم 

 اجموع فاكثر50 50ا 40بن  30ا40من  30اقل من  الفئة
 35 0 10 10 15 العدد
سبة  100 0 %28,6 %28,6 %42,9 ال

 SPSSمن إعداد الطالبة بااعتماد على مخرجات البرنامج اإحصائي 
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 :العمر  توزيع افراد المجتمع حسب 4  رقم الشكل

 

 SPSSمن إعداد الطالبة بااعتماد على مخرجات البرنامج اإحصائي المصدر 

 

دول اعا والشكل الذي يليه ان نسبة الشباب الذين تقل اعمارهم عن  ة مثل اكر نسبة  30  يتضح من ا س

ة وتليها فئة الذين تراوح اعمارهم بن %42,9ب  ة حيث مثل ما نسبته  40و  30 من اما افراد العي س

ة  50 و 40وهي تليها فئة الذين تراوح اعمارهم بن 28,6% سبةس فس ال وانطاقا ما سبق مكن القول ان  ب

صر الشباب حيث مثلون جل اأفراد العاملن  ة البحث تعتمد على ع  امؤسسة عي

 التوزيع حسب المؤهل وسنوات الخبرة.2

  العلمي التوزيع حسب المؤهل: 

 التوزيع حسب المؤهل العلمي  7 الجدول رقم 

 امؤهل ماجيسر ليسانس ثانوي شهادات اخرى اجموع

 العدد 3 20 8 4 35

سبة 8,6 57,1 22,9 11,4 100  ال

 SPSSمن إعداد الطالبة بااعتماد على مخرجات البرنامج اإحصائي الصدر 
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 توزيع افراد العينة حسب المؤهل العلمي 5رقم  الشكل

 
 SPSSمن إعداد الطالبة بااعتماد على مخرجات البرنامج اإحصائي المصدر  

 

دول والشكل اعا ان  شهادة ليسانس ويليها ثانوي م يليها  اغلب عمال امؤسسة هم من حاملييتضح من ا

ا ان اغلب العمال ي الشركة هم من حاملي شهادة  حاملي شهادة اماجيسر وشهادات اخرى على الرتيب ومع

صف ااكر   الليسانس حيث شكلت ال

 : التوزيع حسب سنوات الخبرة 

وات حسب  تمع أفراد توزيع عرض يتم يلي فيما رة س  ا

وات حسب  تمع أفراد توزيع 8جدول رقم   رة س  ا

وات 5اقل من  اجموع وات 7ا  5 من  س وات 10ا  7من  س رة فما فوق 10من  س وات ا  عدد س

 العدد 14 4 3 14 35

سبة 40 11,4 8,6 40 100  ال

 

 SPSSمن إعداد الطالبة بااعتماد على مخرجات البرنامج اإحصائي المصدر 



 ةتأثير عوامل اابداع التكنولوجي على اانتاجيدراسة قياسية ل

 

 

85 

 

 : توزيع افراد العينة حسب سنوات الخبرة  6رقم  الشكل

 

 SPSSمن إعداد الطالبة بااعتماد على مخرجات البرنامج اإحصائي :المصدر 

دول اعا والشكل الذ رة يوضح ا وات ا وات نالت اكر  10 ي يليه ان نسبة العمال الذين تفوق عدد س س

سبة نالتها فئةنسبة من افراد اجتمع و  وات العمل  نفس ال وات ويليها العمال الذين تراوح  5عن الي تقل س س

وات عملهم من  وات عملهم من  10-7س حصر س وات م الذين ت وات للعمل وهذا يدل على ان  7-5س س

رة امه ديد اي توافق بن ا ية وتفتح اجال للتوظيف ا امعات جخر ية و امؤسسة توظف عمال ذو خرة مه  ي ا

 :  التوزيع حسب الوظيفة. 3

ة أفراد توزيع عرض يتم يلي فيما  : يشغلوها الي الوظيفة حسب الدراسة عي

ة أفراد توزيع 9الجدول رقم   يشغلوها الي الوظيفة حسب الدراسة عي

 الوظيفة مدير عام نائب مدير رئيس قسم  اخرى اجموع

 العدد 0 3 10 22 35

سبة 0 8,6 28,6 62,9 100  ال

 SPSSمن إعداد الطالبة بااعتماد على مخرجات البرنامج اإحصائي المصدر 
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 :المشغولة الوظيفة حسب المجتمع أفراد  توزيع 7رقم  الشكل

 

 SPSSمن إعداد الطالبة بااعتماد على مخرجات البرنامج اإحصائي المصدر 

ة هي وظائف اخرى تشمل  دول والشكل اعا ان معظم الوظائف الي يشغلها العمال افراد العي ناحظ من ا

سبة  وتليها نسبة اافراد الذين يشغلون وظيفة رئيس قسم ،وتليها نسبة اافراد  55,1اادارة الدنيا ي امؤسسة ب

عظم ااجابات كانت من قبل رؤساء ااقسام و اادارة الذين مثلون نواب امدراء وامدير العام على الرتيب ،م

 الدنيا داخل امؤسسة 

 التحليل ااحصائي لمتغيرات الدراسة ثالثا 

زء لتحليل ساي امتوسط معيار على ااعتماد م ستبياناا من الثاي ا  عبارة كل على اموافقة   درجة اختيار ا

راف على أيضا ااعتماد م كما،ااستبيان ي ة أفراد إجابات تشتت مدى معرفة امعياري اا  عن الدراسة عي

سابي ات متوسطا  .ليكارت مقياس العمل بتوضيح نقوم التحليل ي البدأ وقبل، ةا

يارا عن يعر الذي امتغر أن ما   الي واأرقام ترتيي مقياس (ا أتفق، ا متأكد، غر ،أتفق ماما، اتفقت)ا

 م(5=  ماما ،أتفق 4=،أتفق 3= ايد،  2= أتفق ،ا1 = اك ) يوه اأوزان عن تعر الرنامج ي تدخل
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ساي امتوسط ذلك بعد سب ا ي وهي أوا الفرة طول حساب بعد ذلك ويتم ،ا  عن عبارة هذ دراست

 من ثانية، مسافة3 إ 2 ،ومنأو مسافة 2 ا1 من ) امسافات عدد ثلم 4 حيث ،5 علي 4 قسمة حاصل

د ااختيارات عدد مثل 5 رابعة، مسافة5 إ 4 ومن ، ثالثة مسافة 4 إ 3 تج 5 علي 4 قسمة وع  طول ي

دول حسب التوزيع ويصبح 0.80 يساوي فرة  : التا ا

 
المتوسط 

 المرجح
  إ 1.80 1.79-1من

2.59 
 إ 2.60 من

3.39 
إ  3.40 من

4.19 
إ  4.20 من
5 

 اتفق بشدة أتفق متأكد غر أتفق ا كا المستوى
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  محاور المتعلقة بالمتغيرات الدراسة الوصفية لل.1
  تقنيةالعوامل المحور  

 الدراسة الوصفية للعوامل التقنية 10جدول رقم 

اتفق  المقياس العبارة
 ش

ا  محايد موافق
 اتفق

 الترتيب النتيجة اانحراف المتوسط كا

اتفق  1,07297 4,2857 1 2 4 7 21 التكرار 1
 ش

4 

 7 اتفق 0,98134 4,0857 1 2 3 16 13 التكرار 2

اتفق  0,70054 4,5429 0 1 1 11 22 التكرار 3
 ش

2 

 8 اتفق 1,09774 4,0286 2 2 2 16 13 التكرار 4

 13 اتفق 0,88593 3,5429 0 5 10 16 4 التكرار 5

 6 موافق 0,95090 4,0857 1 1 5 15 13 التكرار 6

 3 موافق 0,85994 4,2857 1 0 3 15 16 التكرار 7

 9 موافق 0,93305 3,8000 0 3 10 13 9 التكرار 8

 11 موافق 1,11370 3,7714 3 1 5 18 8 التكرار 9

 10 موافق 0,99410 3,8000 2 9 0 16 8 التكرار 10

 12 موافق 1,28534 3,7714 5 3  17 10 التكرار 11

اتفق  0,77024 4,6286 1 0 0 9 25 التكرار 12
 ش

1 

 5 اتفق ش 0,95001 4,2571 2 0 0 18 15 التكرار 13

  موافق 0,46931 4,0476 19 29 43 187 177 التكرار النتيجة

 SPSSمن إعداد الطالبة بااعتماد على مخرجات البرنامج اإحصائي المصدر 
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د انه   حصل :بعد دراسة نتائج احور اأول 

اصة  2ا  1 العبارة من  العاملن ي قسم البحث والتطوير نالت درجة موافق بشدة من سلم ليكرت  بأميةا

اصة ب امخصصات امالية للبحث والتطوير من  نالت درجة موافق على سلم ليكرت  4ا  3وتليها العبارات ا

اصة ب التك ديثة ووفرة امو وتليها العبارات ا علومات وقواعد البيانات نالت درجة موافق و العبارات لوجيا ا

هات ااكادمية نالت بدورها درجة موافق بشدة على سلم ليكرت ،و دلت نتائج احور  اصة بالتعاون مع ا ا

اصة  ية  بأميةا و ناحظ انه حسب ،لوجي بدرجة موافق على سلم ليكرت و التك لإبداعالعوامل التق

س ص على  12ابية العبارة امتوسطات ا قد نالت اكر الرقابة امسبق و التغذية العكسية للمعلومات امية الي ت

ة ي معظمهم يتفقون على ضرورة  راف معياري يدل على ان افراد العي وفرة امعلومات و متوسط حساي واقل ا

صيص  3و العبارة قواعد البيانات  اموارد امالية للبحث والتطوير حازت على ثاي الي تعر بدورها على امية 

ة على ضرورة و امية وجود قسم للبحث  راف معياري ضئيل يدل على اتفاق افراد العي اكر متوسط حساي و ا

ودة ي التصميم اي استخدام  الي 7وتليه العبارة ، والتطوير و ضرورة مويله ص على خفض التكلفة وزيادة ا ت

ولوجيا ين العاملن ي  التك ة على ضرورة زيادة عدد الف ة ،واتفاق افراد العي ديثة نالت اتفاق بن افراد العي ا

 قسم البحث والتطوير
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  العوامل المنظمةمحور  

 الدراسة الوصفية للعوامل المنظمة  11جدول رقم:
اتفق  امقياس العبارة

 ش
راف امتوسط كا ا اتفق ايد موافق تيجة اا  الترتي ال

 7 موافق 0,95706 3,7143 1 3 7 18 6 التكرار 14

 5 موافق 0,98476 3,9714 1 1 8 13 12 التكرار 15

 2 موافق ش 0,71831 4,3143   5 4 16 التكرار 16

 6 موافق 1,17251 3,9143 3 2 1 18 11 التكرار 17

 3 موافق ش 0,89349 4,2857  2 4 11 18 التكرار 18

 4 موافق 0,99325 4,1143 2 3  17 13 التكرار 19

 1 موافق ش 0,94824 4,4286 1 2 6 13 13 التكرار 20

تيجة   موافق 0,63165 4,0464 8 13 31 81 89 التكرار ال

 SPSSمن إعداد الطالبة بااعتماد على مخرجات البرنامج اإحصائي المصدر :
د بعد   دراسة نتائج احور الثاي 

ولوجي هذا ما ترمته العبارة  ة لتحقيق ابداع تك ة على ان امؤسسة لديها اسراتيجية معي  20اتفاق افراد العي

راف معياري  ح حرية للعاملن  16،اما العبارة بأكر متوسط حساي واصغر ا ص على ان امؤسسة م فهي ت

فيز ا ة الذي بالتصرف ي العمل اي حثهم على اابداع ما يدل على  لعمال على اابداع يتفق عليه افراد العي

راف امعياري الضئيل ،وتليها العبارة  ولوجي  20يرر اا  الي تدعم ان اادارة تتب اسلوبا ي اابداع التك
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  اانتاجية محور 

 الدراسة الوصفية لإنتاجية 12جدول رقم  
موافق  المقياس العبارة

 ش 
ا  محايد اتفق

 اتفق
 الرتيب النتيجة اانحراف المتوسط كا

اتفق  0,81787 4,5143 1 1  11 22 تكرار 21
 ش

1 

 2 موافق 1,02899 4,0000 1 2 6 13 13 تكرار 22

 3 موافق 0,93305 3,8000  3 10 13 9 تكرار 23

  موافق 0,54405 4,1905 2 5 16 37 44 تكرار النتيجة

 SPSSمن إعداد الطالبة بااعتماد على مخرجات البرنامج اإحصائي  المصدر :
 

اص  دول ا  د ان باإنتاجيةبعد دراسة نتائج ا

ولوجيالدالة  21العبارة  ة  على تتحسن اانتاجية بتحسن مستويات التغير و اابداع التك يتفق عليها افراد العي

راف ضئيل  ساي اي ا ديثة و يث ا يوجد تشتت على امتوسط ا ولوجيا ا والعبارة الدالة على ان التك

ها قد نالت درجة موافق على سلم ليكرت  سي نشاط البحث والتطوير يساما ي الرفع من انتاجية العمال و 

ماسي  ديثة قد وان انتاجو ثاي متوسط حساي ا ولوجيا ا ية العمال تتحقق معرفة العمال لكيفية استخدام التك

ة امدروسة   اتفق عليه افراد العي
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 العاقة بين اانتاجية و العوامل التقنية و التنظيمية لإبداع التكنولوجي .2

 لوجي وو اابداع التك عوامل بن العاقة عن امعر الدراسة موذج بتكوين نقوم الدراسة فرضية باختبار القيام قبل

موذج معامات بتقدير نقوم اانتاجية م  فرضية الدراسة واختبار بتقييمه نقوم اأخر ،وي الرياضي ال

 تكوين النموذج 

 العاقة بين المتغيراتشكل تحديد -

 :شكل اانتشار للعوامل التقنية و اانتاجية 8شكل رقم 

 

 SPSSمن إعداد الطالبة بااعتماد على مخرجات البرنامج اإحصائي  المصدر :
 

 

ية ومن شكل اانتشار ناحظ ان العاقة خطية بن  نتاجية أن نقاط امشاهدات على استقامة اا العوامل التق

 واحدة ما يدل على خطية العاقة 
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 :شكل اانتشار بين العوامل المنظمة و اانتاجية9شكل رقم 

 
 SPSSمن إعداد الطالبة بااعتماد على مخرجات البرنامج اإحصائي  المصدر :     

 

ان معظم نقاط من شكل اانتشار العاقة بن امتغر امستقل و امتغر التابع اانتاجية هي عاقة خطية 

 امشاهدات هي على استقامة واحدة 

ة خال من ة أفراد إجابات اإحصائية امعا   spss) ) برنامج باستعمال ااستبيان ي إليها امشار و العي

ا أن اتضح موذج العام اا  امعادلة على ثيلهم ي ااعتماد م ولذلك ، مستقيمة خطية عاقة مثل الدراسة ل

 ( Y= a X +b). للمستقيم العامة
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 تكوين نموذج الدراسة-(2

ه تكون الصياغة من خال شكل اانتشار السابق تبن ان العاقة  خطية بن امتغرات امستقلة وامتغر التابع وم

:  العادية  الرياضية باستخدام طريقة امربعات الصغرى  كالتا

i = β + β X + β X + εi 
i=1 ,2 ,3, …….. 

 يث :
Y  مثل امتغر التابع اانتاجية 

X1 ية لإبداع ولوجيمثل امتغر امستقل اأول العوامل التق  التك

X2 ولوجي ظمة لإبداع التك  مثل امتغر امستقل الثاي العوامل ام

 εiطأ العشوائي ي امشاهدة  مثل ا

i مثل عدد امشاهدات 

ة خال منو  ة أفراد إجابات اإحصائية امعا  ومن spssبرنامج  باستعمال ي ااستبيان إليها امشار الدراسة عي

 :آتيةامعادلة ا وامتمثل ي الدراسة موذج تقدير م 1رقم  املحق

 

 
 

تج ان ال ولوجي نست موذج الرياضي للعاقة بن اانتاجية و اابداع التك عاقة خطية طردية بن من شكل ال

ولوجي يؤدي ا التحسن ي ية و اانتاجية اي ان زيادة وحسن تطبيق العوامل العوامل التق ية لإبداع التك التق

سبة  ظمة  % 50,7اانتاجية ب سبة سن ما و العوامل ام ولوجي أي ان عوامل  % 34,9 ب ها اابداع التك

ظمة عاقة طردية اي  ية و ام ولوجي لإبداعان اانتاجية تتحسن بتحسن العوامل التق  التك

̂ = , + , + , �  
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 .تقييم نموذج الدراسة .3
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 R مثل معامل اارتباط: 

  : R . مثل معامل التحديد 

  Fc :  مثلF-statistic إحصائية فيشر(. .سوبة(  

وية ااحصائية  0,000، 0,009، 0,005و .tنت) (: مثل إحصائية ستود    هو مستوى امع

ظمة و اانتاجية هو  ية والعوامل ام طي بن العوامل التق  ارتباط قوي بن امتغرات  0,75ان معامل اارتباط ا

ظمة هي  ية والعوامل ام اي ان العوامل  % 57وان مدى الدقة ي تقدير امتغر التابع اانتاجية بالعوامل التق

سبة  ظمة تفسر اانتاجية ب ولوجي والعوامل ام ية لإبداع التك   % 57التق

 

R = ,   R = O,    FC = ,  

 = . + . + 0.349  

 ( ,  )       ( ,                           ,               ,  

                                                            ,  
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  5اختبار المعنوية ااجمالية للنموذج عند مستوى معنوية% � : � = � =  � : � ≠ , � ≠    
 

وية هو   1املحق  من ه    0,05 وهو اقل من مستو دالة الفرضية الصفرية 0,000ناحظ ان مستوى امع وم

د مستوى  وية امالية ذات دالة احصائية ع موذج مع نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة و ان لل

وية  ال ثقة 0,05مع  %95وي 

 0,05المعالم ااحصائية عند مستوى معنوية  اختبار معنوية: � : � =  � : � ≠  

 ̂�للمعلمة ااحصائيةالمعنوية اختبار : 13جدول رقم 

تيجة  ااحتمال ستدونت امعلمة � ال  0,05اقل من  0,005 2,986 

 SPSSمن إعداد الطالبة بااعتماد على مخرجات البرنامج اإحصائي المصدر : 

دول ناحظ ان احتمال امعلمة اقل من من  وبالتا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اي  0,05ا

وية  د مستوى مع وية ذات دالة احصائية ع ال ثقة  %5ان للمعلمة مع  %95ي 

 � : � =  � : � ≠0 
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 ااحصائية 2معنوية المعلمة اختبار  14جدول رقم 

� ااحتمال ستودنت المعلمة  2,767 0,009 

 SPSSمن إعداد الطالبة بااعتماد على مخرجات البرنامج اإحصائي المصدر : 

 
دول اعا ناحظ ان قيمة ااحتمال للمعلمة اقل من   و بالتا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل  0,05من ا

وية ذات دالة احصائية  وية الفرضية البديلة و للمعلمة مع د مستوى مع ال ثقة  %5ع  %95ي 

 

 : طوات الي ترتكز عليها الدراسة  اختبار التوزيع الطبيعي يعتر اختبار التوزيع الطبيعي من اهم ا

توزيع فرضية اتباع ااخطاء العشوائية للقق  ان القياسية باستخدام طريقة امربعات الصغرى اي جب

 الطبيعي

 � ∶ �� ~� , �  � : �� ≠̃ � , �  
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 كلوموقروف سيمر نوفاختبار جودة امطابقة أي ان توزيع ااخطاء يتبع التوزيع الطبيعي نستخدم اختبار 

وية الفرضية الصفرية  ا مستوى دالة ااختبار للمعلمات الثاث مع مع مستوى دالة مع  1الذي يقارن ل

جد  spssباستخدام الرنامج ااحصائي  وية الفرضية الصفرية ف دول مع مستوى مع وية ي ا  نقارن القيمة امع

 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

  X1 X2 Y 

N 35 35 35 

Paramètres normaux
a,,b

 Moyenne 4,0476 4,0464 4,1905 

Ecart-type ,46931 ,63165 ,54405 

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,182 ,207 ,141 

Positive ,100 ,095 ,105 

Négative -,182 -,207 -,141 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,079 1,223 ,837 

Signification asymptotique (bilatérale) ,195 ,101 ,485 

 

دول اعا امستخرج من الرنامج ااحصائي  ان مستوى دالة ااختبار للمتغر امستقل ااول اكر  spssمن ا

ه نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلة  0.05من  ونفس الشيء للمتغر امستقل الثاي وامتغر التابع وم

 أي ان ااخطاء العشوائية تتبع التوزيع الطبيعي 

 

H   اختبار تجانس التباين  ثانيا : σui = σui`      ∀        i` ≠ i                  انس  تباين اأخطاء    H :  σui ≠ σui`                                                 انس تباين اأخطاء  عدم 

 

 

                                                           
ء التطبيقي -1 ي لمقرر ااحص د نشوان ،الدليل العم مع القدس المفتوح عم  ،ص ،ج
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لتجانس تباين ااخطاء بااعتماد على الرنامج ااحصائي  *نيليفاختبار صحة الفرضيات باستخدام اختبار 

spss  : تيجة كما يلي  فكانت ال

 

Test d'homogénéité des variances 

 Statistique de 

Levene ddl1 ddl2 Signification 

X1 1,973 1 33 ,169 

X2 ,039 1 33 ,845 

Y 2,666 1 33 ,112 

 

وية ل وية الفرضية الصفرية   ليفنيقيم مقارنة مستوى امع للمتغرات امستقلة و امتغر التابع مع مستوى دالة مع

وية الفرضية الصفرية وبالتا  نرفض  0.05 وية للمتغرات الثاث اكر من مستوى مع د ان مستوى امع

انس ي تباين ااخطاء اك  ة امدر  الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية اي ه  وسةي العي

 

 اختبارات على عينة الدراسة :ثالثا 

اك عاقة :chi-square اختبار ااستقالية .1 يب على السؤال هل ه بن باستخدام هذا ااختبار 

ظيمية لإبداع صائص الت ولوجي  ا  و اانتاجيةالتك

 يلي : نفرض ما ولإجابة

H0   ظيمية و اانتاجيةا توجد عاقة بن صائص الت ا  

H1 ظيمية و اانتاجية   صائص الت يوجد عاقة بن ا  

 

                                                           
ر -* ناختب و ا ا  يلي ين العين متس ء العين هل تب نس اخط ص بفحص تج ر خ ن مستوى المعنوي هو اختب اكبر من مستوى   Sigاذا ك

و αالدال  ين غير متس ن اصغر يكون التب و ا اذا ك ين العين متس  يكون تب
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  د ما يلي : spssوبااعتماد على برنامج  مربع كاي نستعمل اختبار

 مربع كاياختبار : 15جدول رقم   
 درجة الحرية ااحتمال  ᵡقيمة  الخصائص التنظيمية 

 11 0,493 10,417 الجنس
 33 0,951 20,830 المستوى التعليمي

 22 0,269 25,603 الوظيفة 
 33 0,434 33,694 سنوات الخبرة المهنية

 22 0,627 19,289 السن
 SPSSمن إعداد الطالبة بااعتماد على مخرجات البرنامج اإحصائي  المصدر :

 

وية  تج ومقارنة ااحتماات الواردة مع مستوى امع دول اعا نست اكر د ان ميع ااحتماات  0,05من ا

صائص  اك استقالية بن ا وية وبالتا نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلة اي ه من مستوى امع

ل الدراسة ظيمية لأفراد ي امؤسسة  صائص الت ظيمية و اانتاجية اي ان اانتاجية ا ترتبط با  الت

 تحليل التباين اأحادي :.2

 ق في متوسطات اجابة اافراد تبعا للخصائص التنظيمية :السؤال المطروح هو هل هناك فر 

ليل التباين ااحادي  ري اختبار  الة    ANOVAويسمى  Fي هذ ا

H0 ظيمية   :ا توجد فروق بن متوسطات ااجابات تبعا للخصائص الت

H1 ظيمية   :توجد فروق بن متوسطات ااجابات تبعا للخصائص الت
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ظيميةوللتأكد من صحة   الفرضية نقوم بدراسة الفرضيات امتعلقة بكل خاصية ت

 : تبعا للجنس 

H0 س :ا توجد فروق بن متوسطات ااجابات تبعا للج  

H1 س: توجد فروق بن متوسطات ااجابات تبعا للج  

س  16 جدول رقم  فروق متوسطات ااجابات تبعا للج

 f  النتيجة ااحتمال 
 0,05اكر من  0,749 0,104 العوامل التقنية 

 0,05اكر من  0,494 0,478 العوامل المنظمة

 0,05اكر من  0,468 0,540 اانتاجية

 SPSSمن إعداد الطالبة بااعتماد على مخرجات البرنامج اإحصائي  المصدر :

وية  تج ان ااحتماات الواردة للتباين ااحادي اكر من مستوى الدالة امع دول اعا نست  0,05من ا

وبالتا نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلة اي انه ا توجد فروقات بن متوسطات ااجابات تبعا 

س   للج

  : تبعا للنوع الوظيفة 

H0 ة:ااجابات تبعا للوظيفمتوسطات ا توجد فروق بن   

وع الوظيفة    H1 توجد فروق بن متوسطات ااجابات تبعا ل
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 فروق متوسطات ااجابات تبعا للوظيفة 17جدول رقم:

 f النتيجة ااحتمال 
 0,05اكر من  0,711 0,345 العوامل التقنية 

 0,05اصغر من  0,013 4,965 العوامل المنظمة
 0,05اكر من  0,720 0,332 اانتاجية

 SPSSمن إعداد الطالبة بااعتماد على مخرجات البرنامج اإحصائي  المصدر :

ية و اانتاجية  ونرفض الفرضية  صوص احاور امتعلقة بالعوامل التق دول اعا نقبل الفرضية الصفرية  من ا

 البديلة اي ا توجد فروقات ي ااجابات امتعلقة باحورين 

رفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اي توجد فروقات ي ااجابات  ظمة ف صوص العوامل ام اما 

ظمة  ولوجي حسب الوظيفة  لإبداعامتعلقة محور العوامل ام  التك

 : حسب السن 

H0 ق بن متوسطات ااجابات تبعا للسن:ا توجد فرو   

H1 وع للسن: متوسطات ااجابات تبعاتوجد فروق بن  ل  

 فروق متوسطات ااجابات تبعا للسن 18جدول رقم 

 f  النتيجة ااحتمال 
 0,05اكر من  0,565 0,581 العوامل التقنية

 0,05اكر من  0,246 1,465 العوامل المنظمة

 0,05اكر من  0,558 0,595 اانتاجية 

 SPSSمن إعداد الطالبة بااعتماد على مخرجات البرنامج اإحصائي  المصدر :



 ةتأثير عوامل اابداع التكنولوجي على اانتاجيدراسة قياسية ل

 

 

103 

 

وية  تج ان ااحتماات الواردة للتباين ااحادي اكر من مستوى الدالة امع دول اعا نست  0,05من ا

تبعا وبالتا نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلة اي انه ا توجد فروقات بن متوسطات ااجابات 

 للسن

  :حسب سنوات الخدمة 

H0دمة وات ا  ا توجد فروق بن متوسطات ااجابات تبعا لس

H1 دمة:توجد فروق بن متو  وات ا سطات ااجابات تبعا لس  

دمة 19جدول رقم   وات ا  فروق متوسطات ااجابات تبعا لس
 f النتيجة ااحتمال 

 0,05اكر من  0,458 0,888 العوامل التقنية

 0,05اكر من  0,067 2,635 العوامل المنظمة

 0,05اكر من  0,937 0,137 اانتاجية

 SPSSمن إعداد الطالبة بااعتماد على مخرجات البرنامج اإحصائي  المصدر :
وية  تج ان ااحتماات الواردة للتباين ااحادي اكر من مستوى الدالة امع دول اعا نست  0,05من ا

وبالتا نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلة اي انه ا توجد فروقات بن متوسطات ااجابات تبعا 

رة  وات ا  لس

  حسب المؤهل العلمي 

H0 :للمؤهل العلمي سطات ااجابات تبعاا توجد فروق بن متو   

H1 للمؤهل العلمي توجد فروق بن متوسطات ااجابات تبعا   
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 فروق بن متوسطات ااجابات تبعا للمؤهل العلمي 20جدول رقم 
 f النتيجة ااحتمال 

 0,05اكر من  0,979 0,064 العوامل التقنية

 0,05اكر من  0,945 0,124 العوامل المنظمة

 0,05اكر من  0,860 0,250 اانتاجية

 SPSSمن إعداد الطالبة بااعتماد على مخرجات البرنامج اإحصائي  المصدر :
 

وية  تج ان ااحتماات الواردة للتباين ااحادي اكر من مستوى الدالة امع دول اعا نست  0,05من ا

بن متوسطات ااجابات تبعا  فورقاتوبالتا نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلة اي انه ا توجد 

 للمؤهل العلمي 

تج انه ا اصة محور  إاات ي ااجابات توجد فروق ومن نتائج ااختبارات نست ي ااجابة على ااسئلة ا

ظمة  سبة للتوزيع حسب الوظيفةالعوامل ام ولوجي ي تطوير  بال اجة لإبداع التك وهذا يدل على ان ادراك ا

ساسية هذا امو  ا ي السلم التوظيفي زادت درجة ا  ضوعاانتاجية يكون بدرجة الوظيفة امشغولة اي كلما ارتفع
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 :الخاصة 

اولة قياس  ولوجي على اانتاجية ي امؤسسة ااقتصادية م التوصل ا  تأثرمن خال  عوامل اابداع التك
تائج التالية   :ال

 ة م ال صائص افراد العي ل الدراسة تعتمد على تمن خال التحليل الوصفي  وصل ا ان امؤسسة 
رة ي ميدان العمل  اصب شغل جديدة و كذلك بن ذوي ا صر الشباب و توافق بن فتح اجال م ع

امعات ي التوظيف اي تعتمد على امؤهل العلمي   وكذلك تعتمد على خرجي ا
 ة أفراد إجابات خال ومنااحصائية  الدراسة خال من  طرديهعاقة  وجود إ التوصل م الدراسة عي

ولوجي و اانتاجية   R=0 .75قوية  ظمة لإبداع التك ية و العوامل ام  بن العوامل التق

  ومن خال مثيل موذج الدراسة وبااعتماد على الرنامج ااحصائيspss  طي دار ا وبتطبيق اا
ا ا وجود عاقة  ولوجي و اانتاجية اي  طرديهتوصل ظمة لإبداع التك ية و ام بن كا من العوامل التق

ية يزيد ي ظمة تزيد  % 50.7 نسبتهاانتاجية ما  سن ان زيادة العوامل التق وكذلك زيادة العوامل ام
 %34اانتاجية ما نسبته سن ي 

 ولوجي اثر كبر ي تطوير  إبداعا عوامللودنت م التوصل ا ان وبتطبيق اختبار فيشر و ست التك
سن   ترانس كنال الغرب اانتاجية مؤسسة و

  ة امدروسة م التوصل ا ان افراد اجتمع يدركون مام اادراك امية ليل اجابات افراد العي ومن خال 
ولوجي ي امؤسسة  وجود اابداع التك

  د انه ا توجد فروقات ي ااجابات أي ان ميع ة  ليل التباين إجابات افراد العي ومن خال 
سن انتاجية  ولوجي ي  ظمة لإبداع التك ية و ام اموظفن على ادراك تام أمية وجود العوامل التق

 امؤسسة 
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ديات كبرة ،وي نفس  اتضح من خال الدراسة ان التغرات السريعة ي عام اليوم ،تفرض على امؤسسات 
اميكية و التطور  ديدة ال تتميز بالدي اسراتيجيات اأمس الوقت تقدم ها فرصا ا حدود ها ،ففي ظل البيئة ا

ب ان تتوفر لديها ااساليب و اأدوات الازمة  قق امؤسسات اهدافها  ل مشاكل اليوم ،وح  دية  م تعد 
ان هذ العملية عادة ما تكون صعبة ما م تدعم بالقدرة على اابداع و اابتكار اللذين مثان  إالذلك ،

 .لبقاء و التميز ي عام اليوم مؤسسة ترغب ي ا أيالدعامة ااساسية 

افسية امزايا زوال إى يؤدي امؤسسات بن ما التسابق أن وما ولوجي اإبداع فإن، الت  أن شأنه من امستمر التك

 امتطلعة امؤسسات على لزاما كان فقد ،لذلك القطاع ي للبقاء حظوظها كل للمؤسسة ويبقي،  امزايا هذ دد

مو التميز إى افسي احيط ديات مواجهة وال ولوجي اإبداع أن اإدراك،  الت  من تسعى أساسيا مصدرا يعد التك

افسي مركزها تدعيم إى امؤسسات خاله  وامستمرة امتطورةالعماء  وحاجات لرغبات وااستجابة،  السوق ي الت

 .والسريعة

ولوجي اإبداع فإن لذلك  لتحسن انتاجيتها أساسية وركيزة حتمية ضرورة أصبح بل للمؤسسات خيارا يعد م التك

تجاها ي التميز قيق خال من وذلك واستمرارها هائبقا لضمان  .عليهم واحافظة عمائها إرضاء إى للوصول م
 

تج الفرضية اأولى في  ولوجي بااعتماد على البحث امقدم ي م او عملية انتاجية جديد يتمثل اابداع التك
تج او جديدة  سن م  وهو ما يؤكد صحة الفرضية ااوى  انتاجية عمليةسن او 

ولوجي دور من خال دراسة و  نية الفرضية الثا سن اابداع التك اانتاجية ي امؤسسة ااقتصادية ي ي 
سن ي جودة  ولوجي  ا اى ان اابداع التك ظري توصل انب ال توج من خال دور الفعال ي التصميم و ا ام

العملية اانتاجية وكذلك هو يؤثر على التكاليف خفضها من خال تدنية تكاليف امدخات امطورة و يزيد ي  
مسةكفاءة امؤسسة  ما يؤدي اى اخفاض التكاليف ،و ايضا تأثر  افسية ا ما يؤدي  الواضح على القوى الت

قيق ميز  افسية للمؤسسة وهو ما يؤكد صحة الفرضية الثااى    نيةة ت

ولوجي  على اساسو ثالثةالفرضية ال ا من خاله اى دراسة تأثر عوامل اابداع التك انب التطبيقي الذي تعرض ا
ظمة لإبداع الت ية والعوامل ام اك عاقة خطية طردية بن العوامل الف ا اى انه ه ظمة توصل ية و ام ولوجي و الف ك
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ل الدراسة بااعتماد على نتائج ااستبيان امتعلقة باأفراد العاملن بامؤسسة و كذلك  اانتاجية ي امؤسسة 
وية  spssباستخدام نتائج  د مستوى مع  الثالثة وهو ما يؤكد صحة الفرضية  % 5ع

ا ولقد  ولوجي وبواسطة حاول ا اى  طريقة  هذا البحث التعرض اى اابداع التك اللجوء اليه ،وكذلك تطرق
ظرية و  تأثر طريقة  اانتاجية واهم ما يرتبط و ا بعد الدراسة ال ولوجي على تطويرها ،حيث مك اابداع التك

 التطبيقية التوصل اى ما يلي :
 : اوا النتائج المتعلقة بالجانب النظري

تج او  .1 ولوجي عملية لتحسن م تج جديد او اسلوب انتاج جديديعتر اابداع التك  عملية انتاجية او م

ولوجي على درجة اابداع او طبيعة اابداع  .2  يتوقف نوع اابداع التك

ال اعماها  مثل نشاطا .3 قيق الريادة ي   البحث والتطوير ركيزة اساسية للمؤسسة ي 

ولوجي و تتمثل ااك عدة اسراتيجيات تستطيع امؤسسة ااقتصادية من خاها اللجوء ه .4  ى اابداع التك
 واإسراتيجية التقليد إسراتيجية،  الدفاعيةااسراتيجية  ، اهجومية ااسرتيجية ي اإسراتيجيات هذ

 اإسراتيجي امزيج أو التخصص اسراتيجية التابعة؛و

ولوجي امها عقود و اتفاقيات  .5 اك عدة طرق تتبعها امؤسسة ااقتصادية ي اللجوء اى اابداع التك ه
ارج  ية او التطوير من ا اء الرخص او التطوير الداخلي او امقاولة الباط  التعاون ،اقت

ي تطبيق هذ ركزية ام لوجي ي امؤسسة ااقتصادية على دور اادارة و تتوقف عملية ادارة اابداع التك .6
ولوجيا امستخدمة و  البشرية وامالية و امعرفية ي تطبيق اابداع  مدى تفعيل العوامل العملية وكذلك التك

ولوجي   التك

ولوجي على نفقات البحث والتطوير وعدد براءات ااخراع و تعداد اابداعات  .7 يعتمد قياس اابداع التك
ولوجية   التك

افس تعر اانتاجية  .8 سبية بن امدخات وامخرجات وتعتر هامة كمقياس للقدرة على الت عن العاقة ال
سن مستويات امعيشة   و

اك نوعان لإنتاجية انتاجية كلية و انتاجية جزئية  .9  ه

ان ادماج نشاطي البحث والتطوير يؤثر غالبا على اانتاجية من خال تدنية تكاليف امدخات  .11
شاة فان هذا يؤدي اى اخفاض التكاليف و ارتفاع ي اانتاجية  اداء امطورة وتزايد يو امعوضة ا  ام
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زئية  .11  تقاس اانتاجية بالعديد من امؤشرات الكلية وا

ولوجي ي تطوير اانتاجية من خال عدة جوانب امها دور ي تطوير  .12 يرز دور اابداع التك
فيض التكاليف تجات ودور ي  افسية للمؤسسة ااقتصادية  ام قيق ميزة ت اسم ي   ودور ا

 النتائج المتعلقة بالجانب التطبيقي 
ية امهمة و الرائدة ي ا ترانس كنالتعتر مؤسسة  .1 زائر ي انتاج وتسويق اانابيب من امؤسسات الوط

رسانية   ا

سن تطوير سياسة على امؤسسة تعتمد .2 تجات و ويعها ام  امصادر من موعة طريق عن وت

ما امختلفة ولوجيا نقل على تعتمد ،بي ديدة اإنتاجية واآات امعدات على للحصول والشراكة التك  ا

 ةاإنتاجي طاقتها لزيادة  
شاط البحث والتطوير بامع الفعلي اا .3 ل الدراسة ا ملك قسم ل اها تلجا اى اابداع  ان امؤسسة 

وعية أي التطوير من الداخل  ودة و ال ولوجي من خال مراقبة ا  التك

ظري  .4 انب ال ولوجي ال م التطرق اليها ي ا  ان امؤسسة ا تطبق كل اساليب اابداع التك

ولوج .5 ل الدراسة على ادراك تام بأمية اابداع التك  تطوير اانتاجية ي ي ان اأفراد العاملن ي امؤسسة 

 ااقتراحات 

موعة من ااقراحات نوجزها  ا طرح  تائج امتوصل اليها ارتأي ا ها و بااعتماد على ال على ضوء الدراسة ال قم
 يلي :فيما 

  ولوجي كإسراتيجية ترانس كنال ا على مؤسسةنقرح صيص قسم للبحث والتطوير واخذ اابداع التك
شاطها على امدى الطويل   اساسية ل

  ين يؤدي بشكل تلقائي اى الرفع من اانتاجية ي امؤسسة و ذلك بااعتماد ين والتق زيادة عدد الف
اصب شغل  تائج امتوصل اليها فعلى امؤسسة فتح اجال لتوفر م ال على ال ين والباحثن ي  امام التق

 التطوير 

 امعات و امراكز التكوي ولوجي ذوباعتبار ان عقد اتفاقيات تعاون مع ا ال اابداع التك امية ي  ية ي 
 فعلى امؤسسة اخذ هذا اموضوع بعن ااعتبار اارتقاء باإنتاجية 
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  ترسيخ فكرة اابداع لدى اأفراد العاملن ي امؤسسة من خال فتح اجال لتب افكار جديدة ي اانتاج
ح امتيازات للمبدعن ي هذا اجال كتحفيزهم على امبادرة اكثر   و م

  يها كإسراتيجية على امدى الطويل  زيادة امخصصات امالية للبحث والتطوير وتب

 ولوجيا ية للتعريف باستعماها  ادخال تك صيص دورات تكوي  حديثة و 

  ولوجي لرقيته داخل امؤسسة ال اابداع التك هات امختصة ي  وات ااتصال مع ا  زيادة ق

  ديثة لتسهيل عملية استعماها ولوجيا امطورة و ا اصة بالتك  توفر امعلومات و قواعد البيانات ا

 ولوجيالتخفيف من ضغوط العمل وفت ية لإبداع التك  ح اجال اكثر امام الدوارات التدريبية والتكوي
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:بالعربية المؤلفات   

مد عبيدات ، .1 تجات الجديدة )مدخل سلوكي (ابراهيم  دار وائل ،الطبعة الثالثة  ، تطوير الم
شر   2006 عمان ااردن ،،و التوزيعلل

مد عبيدات ، .2 تجات الجديدة ابراهيم  شر تطوير الم عمان ،الطبعة اأو ،دار وائل للطباعة وال
 2000،اأردن

امعية  الترشيد ااقتصادي للطاقات اانتاجية في المؤسسةأمد طرطار ، .3 ،ديوان امطبوعات ا
زائر     2001  ا

درية ، ،اادارة اانتاجية والفراغأمد عرفة ،مية شلي  .4 امعة ااسك  2002،مؤسسة شباب ا

مد س .5 اعية عيد ،أوكيل  امعية،وظائف و نشاطات المؤسسة الص زائر ، ديوان امطبوعات ا ا
1992 

مد أوكيل ، .6 ولوجيسعيد  امعية، اقتصاد وتسيير اابداع التك زائر،،ديوان امطبوعات ا  1994ا
ر عبودي ، .7 شر والتوزيع عمان  ادارة اابداع و الابتكارسليم بطرس ،زيد م وز امعرفة لل ،دار ك

 2006اأردن 
شر الطبعة الرابعة عبيدات ،مقدمة في ادارة اانتاج والعمليات  سليمان خالد .8 ،دار امسرة لل

 2013 عمان اأردن ،والتوزيع والطباعة ،

درية للكتاب، ادارة اانتاج،ي و اصاح الش .9  2000، مركز ااسك

مد عبد الباقي ، .10 درية ،قضايا ادارية معاصرة صاح  امعية ااسك  2001،الدار ا

شر عمان ااردن ، ،دراسات تسويقية متخصصةعسكري أمد شاكر  .11  2000،دار زهران لل
يات تطبيقات عملية،غسان قاسم الامي ، .12 ولوجيا مفاهيم ومداخل تق الطبعة  ادارة التك

شر والتوزيع عمان اأردن ، اأو  اهج لل  2007دار ام
جار .13 اعات والخدمات، فريد ال امعية  بدون طبعة ، اانتاج التجريبي في الص ،القاهرة الدار ا

، 2007 
ولوجيم شرر  فريدريك .14 مو ااقتصادي وتأثر باابتكار التك ، ،ترمة  ،نظرة جديدة الى ال

 2000،،مكتبة العبيكان السعودية اأو  الطبعة علي ابو عمشة

امعية ، إدارة اإنتاج والعمليات )مدخل اتخاذ القرارات( ، مد توفيق ماضي .15 ،الدار ا
 1999القاهرة 
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ولوجية مد موسى عثمان  .16 ديات : تحديث الدولة من خال الرؤية التك ، مرجع اإدارة و
 2001ب ،القاهرة اسعيد يس عامر ،دار الكت التغير

 الطبعة اأو  ، اانتاجي والخدميادارة الجودة الشاملة في القطاعين مهدي السمرائي ، .17

شر والتوزيع ، .18  2007 اأردن ،دار جرير لل
الطبعة اأو ،دار ، ،ادارة اابتكار المفاهيم والخصائص والتجارب الحديثةجم عبود جم  .19

شر والتوزيع ااردن   2003وائل لل
ولوجي هوشيار معروف ، .20 شر  ،،الطبعة الثانية ،تحليل ااقتصاد التك دار جرير لل

 2000،اأردن ،والتوزيع

 امقاات

زائر :دراسة ميدانية .1 ولوجي ي امؤسسات الصغرة وامتوسطة با ر عبد الرمان  ،واقع اابداع التك  بن ع
 2008،جامعة دمشق ،العدد ااول ،24اجلد  للعلوم ااقتصادية والقانونية لة جامعة  دمشق،

تجات الشركة، عطية خلف اموسوي،تأثر .2 ولوجي ي تطوير م  مجلة اادارة وااقتصاداابداع التك
 2009،العدد الثامن والسبعون 

مد الغزا ، .3 ،العدد الواحد والستون  المعهد العربي للتخطيط بالكويت، اانتاجية وقياسهاعيسى 
ة السادس2007  ة،الس

مود عباس  .4 سن جودة ،فردوس  توج ،معهد اادارة الرفاصة دور اابداع التقي ي   بغداد لة،ام
 والثاثون للعلوم ااقتصادية العدد السابع

دوة SPSS ليل بيانات ااستبيان باستخدا ام الرنامج ااحصائي وليد عبد الرمان خالد الفر، .5 ،ال
 ه 1430العامية للشباب ااسامي 

 المداخات 

لوجي اساس جاعة ااداء ااسراتيجي و اابداع التكبلخضر نصرة ،بن حليمة هوارية ،مداخلة  .1
افسية للدول العربية خارج قطاع  افسة وااسراتيجيات الت للمؤسسة ،املتقى الدو الرابع :ام

 احروقات
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افسي  .2 ولوجي ي دعم امركز الت ب ،مسامة اابداع التك بن بريكة عبد الوهاب ،بن الركي زي
ظمة،اابداع والتغ ظماتللم ظيمي ي م ديثة ا ير الت -12جامعة سعد دحلب البليدة ،،اعمال ا

 2010ماي  13
زائر ب .3 ظمة ي ا ولوجي وتأثر على أداء ام ان ،حجماوي توفيق ،واقع اابداع التك ن عاتق ح

ظماتا، ظيمي ي م ديثة  ابداع والتغير الت  13 -12جامعة سعد دحلب البليدة ،،ااعمال ا
 2010 ماي

افسية للمؤسسات  .4 ولوجي كإسراتيجية ت وان :اابداع واابتكار التك بودال علي ،مداخلة بع
اعية ي الدول العربية ،املتقى الدو  افسية للمؤسسات  الص افسة وااسراتيجيات الت الرابع حول ام

اعية خارج قطاع احروقات  الص

اعية ي الدول العربية ،اللتقى سهام شيهاي ،رضوان مسموس ،اابداع التك .5 افسية الص ولوجي والت
اعية خارج قطاع احروقات ي  افسية للمؤسسات الص افسة وااسراتيجيات الت الدو الرابع حول ام

 الدول العربية
اعية  .6 صور فؤاد ،التخطيط ااما لانتاج ي امؤسسات الص عبد القادر خداوي مصطفى ،سعيد م

اعية خارج قطاع ،املتقى ال افسية للمؤسسات الص افسة وااسراتيجيات الت دو الرابع حول ام
 احروقات ي الدول العربية

افسية  .7 تجات ي تفعيل اميزة الت عبد الكرم شوكال ،براهيمي مر ،زموري كمال ،دور تطوير ام
افسة وااسرا للمؤسسة ااقتصادية،املتقى الدو الرابع افسية للمؤسسات حول ام تيجيات الت

زائر اعية خارج قطاع احروقات ،امدرسة العليا للتجارة ،ا  الص
اعية ،املتقى الدو الرابع ،عدمان مريزق  .8 افسية امؤسسات الص دور البحث والتطوير ي تعزيز ت

افسية  افسة وااسراتيجيات الت اعية خارج قطاع احروقات ، حول ام امدرسة العليا للمؤسسات الص
زائر  للتجارة ،ا

 

افسية للمؤسسات الصغرة و امتوسطة ،اماعيل سعود  .1 ولوجي ي تعزيز اميزة الت دور اابداع التك
صص علوم   2013-2012التسير ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ، ،مذكرة ماسر اكادمي ،
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ية عمر ، .2 سن ب يل شهادة  انتاجية امؤسسة ااقتصاديةادارة اموارد البشرية ودورها ي  ،مذكرة ل
زائر ، اماجيسر ي ااحصاء وااقتصاد التطبيقي ،امعهد الوطي للتخطيط و -2005ااحصاء ا

2006 
افسية للمؤسسة ااقتصادية ،مذكرة مقدمة ضمن بوبعة  .3 عبد الوهاب ،دور اابتكار ي دعم اميزة الت

ة ،  علوم متطلبات نيل درجة اماجستر ي طي توري قس  2012-2011التسير ،جامعة م
اعية،مذكرة نيل شهادة و بوزناق عبد الغي،مسامة اابداع التك .4 افسية امؤسسة الص لوجي ي تعزيز ت

مد خيضر اماجيسر  2013-2012،بسكرة ، ،جامعة 
قيق امسؤولية ااجتماعيةو دور اابداع التك،بوسامي عمر .5 مذكرة مقدمة كجزء من ،لوجي ي 

 2013_2012 ،جامعة سطيف متطلبات نيل شهادة اماجيسر
يل  .6 رج ل افسية ،مذكرة  ،جامعة  اماجسترخراز ااخضر ،دور اابداع ي اكتساب امؤسسة ميزة ت

 2012-2011اي بكر بلقايد تلسمان ،

اميكية اابداع ي امؤسسات الصغرة وامتوسط .7 يل اماجستر علوم ، ةطراد فارس ،تأمن دي مذكرة ل
 2008_2007اقتصادية جامعة بومرداس 

اعيةعثمان بودحوش ، .8 افسية ي امؤسسات الص  الجزائرية فيض التكاليف كمدخل لدعم اميزة الت
يل شهادة اماجستر  1955اوت  20صص اقتصاد و تسير امؤسسة ،جامعة  ،مذكرة مكملة ل

 2008-2007سكيكدة ،
ولوجيا امعلومات و ااتصاات على اأداء  ياسع- .9 ة ،دراسة اقتصادية قياسية أثر تك يامي

يل شهادة ظمة ،مذكرة مقدمة ل صص تسير  ااقتصادي للم اماجستر ي العلوم ااقتصادية  
مد بوقروة بومرداس ، ظمات ،جامعة ا  2011-2010ام

يل شهادة ، مية العاقة بالزبائن ياسن حاميي ،تفعيل عملية اابداع من خال ت .10 رج ل مذكرة 
زائر ، صص ادارة اعمال ،جامعة ا  .2006-2005اماجيسر ي علوم التسير 
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Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,757
a
 ,573 ,547 ,36624 

a. Valeurs prédites : (constantes), org, teq 

 
 

ANOVA
b
 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés D Sig. 

1 Régression 5,771 2 2,886 21,513 ,000
a
 

Résidu 4,292 32 ,134   

Total 10,063 34    

a. Valeurs prédites : (constantes), org, teq 

b. Variable dépendante : Y 

 

 
 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) ,726 ,552  1,315 ,198 

X1 ,507 ,170 ,437 2,986 ,005 

X2 ,349 ,126 ,405 2,767 ,009 

a. Variable dépendante : Y 
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 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 

التجارية والعلوم ااقتصادية وعلوم التسييركلية العلوم   

 قسم العلوم ااقتصادية 

 

  لكم أصدق التحايا والسام

والمسمى تأثير اابداع التكنولوجي على اانتاجية صمم هذا ااستبيان الذي بن ايديكم كأداة للبحث العلمي 
مقرحاتكم القيمة وامفيدة حول والذي نسعى من خاله اى التعرف على ارائكم و  بالمؤسسة ااقتصادية

ها ااستبيان   الفقرات الي يتضم

تمكن من اجراء  ا باإجابة على ااسئلة الواردة ي ااستبيان ،ل لذا يرجى من سيادتكم اموقرة التكرم والتفضل علي
ا واحرمتانا  التحليل العلمي ،ولكم خالص تقديرات

 اوا البيانات الشخصية 

اسبة : انة الي تراها م  يرجى وضع العامة "×"ي ا

 :                    ذكر     )   (               انثى  )    ( الجنس  .1

 :  امدير العام )    (  نائب مدير عام  )   (     رئيس قسم )   (      أخرى )   ( الوظيفة .2

ة )    ( 30:  اقل من العمر  .3 ة    )   (     مابن  40و  30مابن       س ة )    ( 50و 40س  س

ة فأكثر )   ( 50   س
 : ثانوي   )    (    ليسانس  )   (          ماجيسر  )    (     أخرى )   ( المؤهل  .4

وات  )   (        من 5: أقل من  سنوات الخدمة .5 )    (   من    10 -7)   (      من    7-5س
 فوق )   (فما  10
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 مضمون السؤال ر ت
 

 اتفق
بشد

 ة

ات
 فق

 غير
متاك

 د

ا 
ات

 فق

ك
 ا

ين العاملن ي قسم البحث والتطوير يؤدي اى زيادة اابداع  1 ان زيادة عدد الف
ا  شات ولوجي ي م  التك

     

وع إن 2 اها كثرة قي واضًحا أثر يبدو ااختصاصات ت ولوجية الي حقق       اإبداعات التك
 اإبداعات زيادة عدد إى أدى قد التطوير و للبحث امالية امخصصات كفاية إن 3

ولوجية  التك
     

اسب الوقت ي الازمة اأموال توافر إن 4 ي التوصل اى ابداعات  رئيسي سبب ام
ولوجية  تك

     

 حقيق عدم ي عامل رئيسي التطوير و البحث أنشطة الازمة اأموال صرف تأخر إن 5

ولوجي إبداع  تك
     

ولوجية اكثر تسجيل إى تؤدي اأغراض متعددة امكائن استخدام إن 6       إبداعات تك
ا ي اأكر الفضل إن 7 ولوجية إبداعات حقيق  برنامج اعتمادنا على إى يعود تك

ودة السرعة زيادة و الكلفة فضCADالتصميم   التصميم ي وا
     

اسوب استخدام إن 8 التوصل اى ابداعات  ي اأول الدور له كان عام بشكل ا
ولوجية   تك

     

هات مع التعاون إن 9 ولوجي  تطوير ي ساعد العلمية اأكادمية ا ا التك       إبداع
امعات ي العلمية اأقسام مع والتعاون امشاركة إن 10 ا  أدى ا إى تقليل امخاطرة ي ابداع

ولوجي  التك
     

وع و التوقيت و التطوير بالكمية و البحث مشاريع إجاز الازمة امعلومات وفرة إن 11  ال

اسب شاة حقيق إى يؤدي ام ولوجي ي ام  إبداع تك
     

ولوجي  ي يسهم للمعلومات عكسية تغذية و مسبقة رقابة وجود إن 12       حقيق ابداع تك
ا فيها امختلفة امواقع و اإنرنت شبكة ساعدت لقد 13 شأت ا ي تطوير م  إبداع

ولوجي  التك
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ولوجي إبداع و حقيق جاحها ي التطوير و البحث مشاريع العليا اإدارة دعم يساهم 14       تك
ح إن 15  إبداع حقيق يسهم ي الكافية الصاحيات التطوير و البحث مشاريع مديري م

ولوجي  تك
     

ولوجي اإبداع جاح ي الرئيس السبب إن 16  بالتصرف للعاملن حرية كافية جود و هو التك

 . العمل و
     

ولوجي  على العاملن حث ي كبر دور لأزمات كان لقد 17       اإبداع التك
وافز إن 18 وية ا شأة ي امادية و امع ولوجي على تشجع ا ام       اإبداع التك
ولوجي اإبداع إن 19 ا ي التك شأت  إسراتيجية أساسًيا من جزًءا كونه بسبب يتحقق م

ا شأت  . م
     

ولوجي اإبداع إن 20  الشخصي وااهتمام امصادفة بسبب كان غالبيته ي امتحقق التك

ين لبعض  الف
     

ا حرص 21 شآت اء على م اصة  الكمبيوتر برامج أحدث اقت يعا تجات  تطوير و بالتص ام
 وحسن اانتاجية 

     

يع  22 ولوجيا امستخدمة ي التص ا تتحسن بتحسن التك       ان اانتاجية ي مؤسست
ديثة  23 ولوجيا ا       تتحسن انتاجية العمال مدى معرفتهم استخدام التك

 

 

 

 


