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حشهد اإلاإطظاث في عصس اإلاىافظت الشسطت عّدة جدىالث و جؼىزاث عاإلايت حشيل باليظبت لها جدّدًا في       

مجاٌ أعمالها ، ولعّل مً أهم جلً الخددًاث العىإلات و الخؼىزاث الخىىىلىحيت الهائلت في حميع اإلاجــــــــــــاالث 

جسهيز حهىدها لخلم مىخجاث حدًدة ذاث  ألامس الري ًخؼلب طسوزة مىاحهتها،وذلً مً خالٌ،الاكخصادًت

و في ؿل ول هره الـسوف، فان جدظين أداء اإلاإطظت حىدة عاإلايت بفظل معازفها و خبراتها ؤلاهخاحيت ،

ٌعخبر أخد أهم الدعائم ألاطاطيت  مخىكف على مدي جبني اإلاإطظت لظياطت واضخت لإلبداع الخىىىلىجي الري

ص اللدزة الخىافظيت ل مهما واهذ ئمياهياث وكدزاث هره ألاخيرة ال  الاكخصادًت،خيث لمإطظاثفي بىاء وحعٍص

حظخؼيع الخفاؾ على مىكعها الخىافس ي بالعىدة ئلى هفع مظخىي ألاداء و هرا ما ًدفعها ئلى جدظين أدائها ئلى 

مثل دزحاث مخعاليت جخفىق بها على اإلاىافظين ، و ذلً وىن ألاداء أطاض جدظين اللدزة الخىافظيت ، هما ً

ؤلابداع الخىىىلىجي أهم الىطائل التي حعخمدها اإلاإطظاث في البيئت الخاليت ،اإلاخؼيرة و اإلاعلدة في هفع الىكذ 

ل ، فخبدث اإلاإطظاث على جدليله بيل الىطائل اإلاخىفسة  تها و بلائها على اإلادي الؼٍى للخفاؾ على اطخمساٍز

 و بيل ؤلامياهياث الالشمت . لديها

س في فعاليت اإلاإطظاث و أهدافها  هى ما حظعى ئليه أًت و ًـهس دوز        ؤلابداع ئذا أدزهىا أن الخؼيير و الخؼٍى

مإطظت باعخبازه مصدز الخجدًد و ٌعخبر مؼلبا زئيظيا و مإشسا ٌظخدٌ مً خالله على هجاح اإلاإطظاث أو 

أداء هره اإلاإطظاث فشلها في جدليم أهدافها مما ًخؼلب ئًجاد حهىد ئبداعيت مً أحل النهىض بمظخىي 

بىفاءة وفعاليت ذلً وىن ؤلابداع الخىىىلىجي أصبذ أخد ملاًيع ألاداء واإلايزة الخىافظيت للمإطظاث مً 

للد حعاؿمذ في اإلادة ألاخيرة أهميت مىطىع ألاداء باليظبت  في الظىق . الاطخمساز أحل البلاء و الىمى و 

خىكع  اليىم،و هرا ما ًمىً جفظيره بجملت الخدىالث التي ٌشهدها العالم  الاكخصادًت،للمإطظاث  ًُ و التي ال 

و حعلها جخعسض ئلى طؼىػاث  الاكخصادًت.ألامس الري ازس في حميع اإلاإطظاث  معين،لها أن جلف عىد خد 

اث أدائها ، و ذلً مً خالٌ الاطخعاهت باألهـمت الخدًثت لخلي يم ألاداء . و في مخىاميت مً احل جدظين مظخٍى

هرا ؤلاػاز فاهه هـسا للخؼىزاث اإلادظازعت التي ٌشهدها مىطىع جلييم ألاداء ، فلد اخخل اهخماما بالؼا مً 

ً ، و هرا مً كبل مخخلف اإلاإطظاث التي أصبدذ هـستها ال جلخصس على مجاالث  كبل الباخثين و اإلافىٍس

جفىس بعمم و شمىليت في الىيفيت التي طخيىن عليها جدليم السبديت في الىكذ الخاطس فلؽ ، و ئهما صازث 

  أوشؼتها و أعمالها في اإلاظخلبل .

ت خادة وصلذ ئلى خد الخعازض  هما ٌعد جلييم ألاداء اإلاإطظاحي مً ابسش اإلاىاطيع التي شهدث هلاشاث فىٍس

ً الر ًً اخخلفىا على ابظؽ في أخيان هثيرة ، و ذلً زاحع أطاطا ئلى حعدد و جظازب آ زاء الباخثين و اإلافىٍس

س مً اإلاإطظت جخمىً وليي اإلافاهيم اإلاخعللت بهرا اإلاىطىع .  هـام على الاعخماد عليها ًيبغي باطخمساز أدائها جؼٍى

 . مخيامل لإلبداع الخىىىلىجي

 وعلى طىء هرا الخمهيد فان ؤلاشياليت السئيظيت التي ٌعالجها هرا البدث إلاعسفت خليلت ما هبدث عىه :

و ما واقعه في مؤسسة ثكرير السكر يؤثر على أداء املؤسسة ؟أن  إلبداع التكنىلىجي يمكن لكيف  -

 بمستغاهم؟

 هره ؤلاشياليت جلىدها ئلى ػسح الدظاؤالث الفسعيت الخاليت :

 ؟أداء اإلاإطظت   ىعل أزسه؟ و ما هى باإلبداع  الخىىىلىجي ما اإلالصىد  -

 ؟  RAM Sucreما أزس ؤلابداع الخىىىلىجي على أداء مإطظت  -
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 : فرضيات البحث 

 :ًمىً صياػت الفسطياث الخاليت حابت على ألاطئلتؤلا بهدف  و ،طبمما على طىء 

ص جىافظيتها إلاإطظاث امدددا أطاطيا لخدليم أداء  الخىىىلىجي ؤلابداعٌعخبر  - د مً ،فو حعٍص  . ئهخاحيتهايًز

ادة مبيعاتهامً خالٌ  RAM Sucreٌظاهم ؤلابداع الخىىىلىجي في جدظين أداء مإطظت  -   . ٍش

 :الدراسات السابقة 

 :ؼه بأداء اإلاإطظت و مً بينها هجدمىطىع ؤلابداع الخىىىلىجي لىً دون زب هىان بعع الدزاطاث التي جىاولذ

ص ،بىشهاق عبد الؼني  - جىافظيت اإلاإطظت الصىاعيت ،مرهسة ماحظخير ، مظاهمت ؤلابداع الخىىىلىجي في حعٍص

: تهدف هره الدزاطت ئلى ئبساش مظاهمت ؤلابداع 2102-2102جخصص اكخصاد صىاعي،حامعت بظىسة ،

ج الخىىىلىجي باعخبازه اإلاددد ألاطاس ي إلعؼاء ميزة جىافظيت للمإطظت  ٍس ، و واهذ مإطظت وىهدوز ببرج بىعٍس

 مىكع الدزاطت اإلايداهيت . 

، أػسوخت الاكخصادًتللمإطظت  جىميت اإلايزة الخىافظيتد السؤوف حجاج،دوز ؤلابداع الخىىىلىجي في عب  -

يهدف البدث ئلى جىطيذ دوز ئبداع اإلاىخج باعخبازه :  2102-2102دهخىزاه في علىم الدظيير ، حامعت وزكلت ،

زوائذ مإطظت أخد أشياٌ ؤلابداع الخىىىلىجي في جىميت اإلايزة الخىافظيت للمإطظت الاكخصادًت، واخخيرث 

 الىزود لصىاعت العؼىز بالىادي في الجصائس مجاال للبدث وفم دزاطت الخالت

خالت الجصائس ، مرهسة ماحظخير في ئدازة  –ل جىافظيت الدٌو فخان الؼيب ، دوز ؤلابداع الخىىىلىجي في جأهي -

: جىاولذ هره الدزاطت ؤلابداع الخىىىلىجي و أزسه على جىافظيت  2101  -2112ألاعماٌ ، حامعت جلمظان ، 

الدٌو مع دزاطت خالت الجصائس ، خيث جؼسكذ ئلى عالكت ؤلابداع باإلاىافظت و ئبساش دوزه في جدليم اإلايزة 

 يت .الخىافظ

 : أهداف البحث 

 الخاليت : ألاهدافوظعى مً خالٌ بدثىا ئلى بلىغ 

ت . -  الخأهيد على كيمت ؤلابداعاث الخىىىلىحيت باليظبت  للمإطظاث الجصائٍس

 ئبساش أهميت ؤلابداع الخىىىلىجي و طسوزة الاعخماد عليه لظمان هجاح اإلاإطظاث في بيئت خادة اإلاىافظت . -

 و هيف ٌظاهم في جدظين أدائها .  RAM Sucreفي مإطظت الخىىىلىجي  ؤلابداعمعسفت واكع  -

 البحث: أهمية 

 جخمثل أهميت البدث في وىهه ٌظاعد على معسفت مجمىعت مً اإلاعلىماث جخجلى فيما ًلي :

 _ الخؼسق ئلى ؤلابداع الخىىىلىجي مً حميع حىاهبه و الخأهيد على أهميخه باليظبت للمإطظت.

 ؤلابداع الخىىىلىجي على أداء اإلاإطظت و مظاهمخه في جدظين أدائه. _ معسفت مدي جأزير 

ادة  العلمي باإلبداع الخىىىلىجي باعخبازه اإلاددد ألاطاس ي  الاهخمام_ ًمىً لهرا البدث أن ٌظاهم في ٍش

 لخدليم اإلايزة الخىافظيت للمإطظت.

  املىضىع : اختيارأسباب 

 بينها:و دوافع هرهس مً  ئن اخخياز دزاطت أي مىطىع ًيىن هديجت أطباب

ت ئلى ؤلابداع الخىىىلىجي و ذلً للنهىض بها.  _ اشدًاد خاحت اإلاإطظاث الجصائٍس
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 _اعخلادي بأن ؤلابداع الخىىىلىجي ًدظً مً أداء اإلاإطظت.

 _ ألاهميت البالؼت التي ًدـى بها ؤلابداع الخىىىلىجي في اإلاإطظاث على الصعيد العالمي.

 . لعبه في جدظين ألاداء العام للمإطظتًوالدوز الري  بداع الخىىىلىجيألاخيرة باإل  آلاوهتصاًد الاهخمام في ج -

  الدراسة :  و أدواتمنهج البحث 

مً الخدليلي ،و الىصفيلدزاطت ئشياليت البدث و جدليل أبعادها جم الاعخماد في الجاهب الىـسي على اإلاىهج 

ت على واكع ؤلابداع  س الظىس هىمىذجأحل ئطلاغ الدزاطت الىـٍس  .الخىىىلىجي مخخرة اإلاإطظت الىػىيت لخىٍس

 ها؛هخائج فلد كمىا بخدليل ،الاطخبيان اطخمازةالدزاطــت بشــيل أطاطــي علــى  اعخمدثباإلاىطىع  لإلإلاامو 

 باإلاإطظت.باإلطافت ئلى الدزاطت اإلايداهيت 

  املتبعةالخطة:  

 ئلى زالزت فصٌى على الىدى الخالي :كمىا بخلظيم البدث بؼسض معالجت هرا اإلاىطىع 

ٌ  خيث جىاولىا في الفصل  أًً  كظمىاه بدوزه ئلى مبدثين و ،  في اإلاإطظت الخىىىلىجي لإلبداع مدخل: ألاو

 ٌ ٌ : عالجىا اإلابدث ألاو و ًىدزج جدذ هرا اإلابدث زالزت مؼالب على الىدى ؛ الخىىىلىجي ؤلابداع عمىمياث خى

 آلاحي :

 . الخىىىلىجي مظخلصماث ؤلابداع،  الخىىىلىجي مساخل عمليت ؤلابداع،  الخىىىلىجي ؤلابداع مفهىم

ٌ ؛أما اإلابدث الثاوي   كياض ألاداء،  مفهىم ألاداء و اخخىي على اإلاؼالب الخاليت :، ألاداء في اإلاإطظت فيان خى

 .جلييم ألاداء، 

و كظمىاه  الخىىىلىجي في جدليم أداء اإلاإطظت: مظاهمت ؤلابداع  أما فيما ًخص الفصل الثاوي  فلد جظمً

زالر مؼالب و هي و كظمىاه ئلى ، اإلاإطظت في الخىىىلىجي ؤلابداعألاٌو وان عً مبدثين ، اإلابدث  ئلىبدوزه 

 كياض معاًير،  اإلاإطظت في الخىىىلىجي لإلبداع اللجىء ػسق  ،وعىائله الخىىىلىجي ؤلابداع جبني دوافع والخالي :

أًً  اإلاإطظت أداء على الخىىىلىجي ؤلابداع اوعياطاث فيدزض ؛و باليظبت للمبدث الثاوي . الخىىىلىجي ؤلابداع

ص اإلاإطظت أداء لخمييز هعامل الخىىىلىجي ؤلابداع أهميت عالجىا فيه اإلاؼالب الخاليت : ؤلابداع ،  جىافظيتها وحعٍص

 . الخىىىلىجي على اإلاإطظتأزس ؤلابداع ،  الخىىىلىجي هأداة لخدظين أداء اإلاإطظت

اإلابدث بمظخؼاهم ، أًً كظمىاه ئلى مبدثين ،   RAM Sucreأما الفصل الثالث فخصص لدزاطت مإطظت 

 RAMجلدًم مإطظت  زالزت مؼالب و هي : هو ًخفسع عى  RAM Sucreعمىمياث خٌى مإطظت  جمثل فيألاٌو 

Sucre  ، جىاٌو و اإلابدث الثاوي  . جدليل بيئت اإلاإطظت،  لهاالهييل الخىـيمي للمإطظت و اليشاػاث ألاطاطيت

 والخالي : ، و واهذ مؼالبه RAM Sucreجدليل جلييم أزس ؤلابداع الخىىىلىجي على مإطظت 

في  هومظاهمخ ؤلابداع الخىىىلىجي جلييم و أخيرا ،  عيىت الدزاطت جدليل هخائج،  جددًد مجخمع الدزاطت

 .RAM Sucre إطظتجدظين أداء م
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 دجمهي

اشداد اُخماد الِالم ؤهثر مً ؤي وكذ مط ى ُلى الاكخـاد اإلابجي ُلى اإلاِسفت و الخىىىلىحُا و ؤلابداَ فإؿبذ 

جسجب ُلى حؼهد ألاطىاق جدفم اإلاىخجاث الجدًدة و ذلً هدُجت كُام اإلااطظاث باإلبداُاث الخىىىلىحُت 

 ذلً اُخباز هرا ألازير ؤخد ؤهم مددداث ألاداء .

هرلً بن طعي اإلااطظاث لخدلُم ؤداء مخميز ًدخم ُليها الاهخمام باإلاىزد البؼسي باُخبازه الِىـس الفاُل في 

ى الري ًبدَ في اإلاىخج و هرلً ؤطلىب ؤلاهخاج إلاا ًيخج ُىه ميزة جىافظُت جميزه ًُ باقي خُث ؤهه هاإلااطظت 

مً زالٌ الاطخِاهت باألهٌمت اإلاىافظين .و إلاِسفت مدي جدلُم هخائج ألاداء ًجب جلُُمه مّ الىخائج اإلاسووت 

 لخددًد مظخىي ألاداء. ملاًِعاُخماد و الخدًثت لخلُُم ألاداء 

 ؤهم الىلان الخالُت 4 هرا الفـل ًبرش

 .مدزل لإلبداَ الخىىىلىجي في اإلااطظت -

   ألاداء في اإلااطظت   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدخل لإلبداع الخكىولوجي في املؤشصت                                                     الفصل ألاول              

~ 7 ~ 
 

 مدخل لإلبداع الخكىولوجي في املؤشصتاملبحث ألاول:

ت وفىىن ؛ للد ؤزر ؤلابداَ الخىىىلىجي في مسخلف اإلااطظاث خالُا مياهت مِخبرة  إلاا ًيخج ُىه مً ؤفياز باُز

زائِت، وما ًجدز ؤلاػازة بلُه هى ؤن ؤلابداَ ًمثل ؤخد ؤهم ملىماث اللدزة الخىافظُت ، خُث ًلىم ُلى 

ؤطاض جلدًم الجدًد وجدلُم اللُمت اإلالافت هما ؤهه  ًادي بلى جدلُم الخفىق الري ًلمً للماطظاث 

 ٍادة.س  الخميز و ال

 املطلب ألاول : مفهوم إلابداع الخكىولوجي

فه و ذهس زـائـه باإلكافت بلى لخددًد مفهىم ابساش ؤهم ؤهدافه ،  ؤلابداَ الخىىىلىجي طىف هخوسق بلى حٍِس

   و هرا ختى ًخطح لىا مِجى ؤلابداَ الخىىىلىجي 

 الفزع ألاول : حعزيف إلابداع الخكىولوجي 

لرا كبل الخوسق بلى مفهىم ؤلابداَ  ،ؤلابداَ و الخىىىلىحُا 4بن مـولح ؤلابداَ الخىىىلىجي ًخيىن مً حصئين

 4الخىىىلىجي ًجب ؤوال مِسفت مِجى ول مً ؤلابداَ و الخىىىلىحُا

 و حِجي حدًد ؤي بخدار و بًجاد ش يء حدًد. « Novus »ؤؿل اليلمت الجُجي  4إلابداعحعزيف  -

لت ؤو ؤطلىب حدًد في ؤلاهخاج و هرا Schumpeter Joseph و ٌِسفه  ُلى ؤهه " الىدُجت الىاحمت مً بوؼاء هٍس

 .1ؤو هُفُت جـمُمه " اإلاىخجالخُٔير في حمُّ ميىهاث 

 . 2الخفىير اإلاسخلف و الري ٌِجي اللدزة ُلى زئٍت بِم ألاػُاء بوسق حدًدة ًُ ؤلابداَ ٌِبر

اث و مىخجاث جخـف  بذن ؤلابداَ هى ُملُت ُللُت جادي بلى خلٌى و ؤفياز  و مفاهُم و ؤػياٌ فىُت و هٌٍس

 .3بالخفسد و الخدازت

و هى لفٍ ًىهاوي كدًم ٌِجي فً "جكىو" ًخيىن مـولح "جىىىلىحُا" مً حصئين 4حعزيف الخكىولوجيا : -

" العلم الخطبيقي للىواحي  حِجي جكىولوجياو ٌِجي ُلم ؤو مىهج و اليلمت  "لوجيا"الـىاُت ؤو الِمل و 

 4.الصىاعيت"

حِسف الخىىىلىحُا بإنها " ألاطالُب و الِملُاث الفىُت التي حظخسدمها اإلااطظت لخُٔير اإلادزالث ) مثل اإلاىاد و 

ت  5" اإلاِسفت و الواكت و زؤض اإلااٌ( بلى مسسحاث جخمثل في الظلّ و الخدماث .هرلً ٌؼاز بليها بإنها " مجمُى

ُت للِمل ، خُث جوبُلها اإلاِازف و ال خبراث و اإلامازطاث الخلىُت و الِالكاث اإلاخبادلت بين ألاهٌمت الفُس

و بمفهىم ػامل ًمىً ؤن هلىٌ .6، الخلُلُت ؤو اإلاخىكِت" الاحخماُُتو  الاكخـادًتٌظاهم في بػباَ الخاحاث 

ل ا  7إلادزالث بلى مسسحاث".بإنها "هي اإلاِلىماث ،اإلاِداث ،الخلىُاث و الِملُاث التي ًخولبها جدٍى

                                                   
1 Jean Lachman , Le financement des stratégies de l’innovation , Economica , 1993, p22 . 

 . 30, ؾ 3102اليؼس , مـس, طىت طُد مدمد حاد السب , بدازة ؤلابداَ و الخميز الخىافس ي , داز الىفاء لدهُا الوباُت و 2
د مىير ُبىي , بدازة ؤلابداَ و ؤلابياز , داز هىىش اإلاِسفت لليؼس و الخىشَّ , ألازدن , -طلُم بوسض3  .  30, ؾ 3112ٍش
مت ،اطخسداماث جىىىلىحُا اإلاِلىماث و الاجـاٌ-شزشاز الُِاش ي 4 ىافظُت ،داز ؿفاء لليؼس في اإلااطظت الاكخـادًت و دوزها في دُم اإلايزة الخ-ُٓاد هٍس

 . 01،ؾ  3102و الخىشَّ ،ألازدن ،الوبِت ألاولى ، 
, 3111مفاهُم و مدازل جلىُاث جوبُلاث ُملُت, داز اإلاىاهج لليؼس و الخىشَّ, ألازدن, الوبِت ألاولى, طىت  –ٓظان كاطم الالمي, بدازة الخىىىلىحُا   5

 .32ؾ
6Pierre Dusange, Bernard Ramanantsoa, Technologie et stratégie d’entreprise, édition international, Paris, 1994, p13. 

ماٌ،داز شهسان لليؼس و الخىشَّ،الوبِت ألاولى ،الازدن،  ائف مىٌماث ألُا .45،ؾ3102ُمس وؿفي ُلُلي وآزسون،ًو 7 
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ؤطخِمل مـولح ؤلابداَ الخىىىلىجي باإلاِجى الخدًث ألٌو مسة مً هسف حعزيف إلابداع الخكىولوجي : -

 .، بلىله ؤن ؤلابداَ الخىىىلىجي هى الخُٔير اإلايؼإ ؤو اللسوزي 0323طىت  Josef Schumpeterالاكخـادي 

 1 ُلى ؤهه بدزاٌ ش يء مِد مً ش يء حدًد و ٓير مِسوف. 0333طىت  و كد ُسف 

ف خاولذ جىكُذ مِجى ؤلابداَ الخىىىلىجيو  ً ؤو مالفين هىان ُدة حِاٍز  4طىاء مً هسف مىٌماث ؤو مفىٍس

 و الجدًدة اإلاىخجاث مٌِم ؤلابداُاث حٔوي("OCDEخظب مىٌمت الخِاون و الخىمُت الاكخـادًت) -

ًىخمل ؤلابداَ  و الفىُت، للمىخجاث اإلاهمت الخىىىلىحُت الخٔيراث وؤًلا ، الجدًدة الفىُت ألاطالُب

ببداَ ( ؤو اطخِماله في ؤطالُب ؤلاهخاج )ببداَ اإلاىخج ( الخىىىلىجي ُىدما ًخم بدزاله بلى الظىق 

ت")ؤطالُب  .2،وذلً بخدزل ول ؤػياٌ اليؼاهاث الِلمُت، الخىىىلىحُت، الخىٌُمُت، اإلاالُت و الخجاٍز

فه ؤًلا ُلى ؤهه " ول حدًد ُلى ؤلاهالق ؤو ول جدظين ؿٔير ؤو هبير في اإلاىخجاث و ؤطالُب  - ًمىً حٍِس

ؤلاهخاج الري ًدـل بمجهىد فسدي ؤو حماعي و الري ًثبذ هجاخه مً الىاخُت الفىُت ؤو الخىىىلىحُت  وهرلً 

 .3" ؤي جدظين ؤلاهخاحُت و جسفُم الخيالُف الاكخـادًتفِالُخه مً الىاخُت 

بإهه "جلً الِملُت التي جخِلم باإلاظخجداث ؤلاًجابُت و التي جسف اإلاىخجاث بمسخلف ؤهىاُها و هما ٌؼاز بلُه -

 .4هرلً ؤطالُب ؤلاهخاج "

ائف بىاء ُلى ما جلدم مً الخِاٍزف ًمىً ؤن هلٌى ؤن - ت اليؼاهاث ؤو الًى ؤلابداَ الخىىىلىجي هى مجمُى

ل فىسة مىخىج ؤو   .ؤطلىب بهخاج، بلى ٓاًت بهجاشها وججظُدها في ػيل ملمىضاإلاِدة لخدٍى

 خصائص إلابداع الخكىولوجي الثاوي:الفزع  

اهوالكا مً الخِاٍزف الظابلت ًجسي الخمُيز ؤطاطا بين ؤلابداَ الخىىىلىجي للمىخج و ؤلابداَ الخىىىلىجي 

لت الفىُت لإلهخاج . و لخمُيز ؤلابداُاث الخىىىلىحُت هىالً ؤهثر  لت هٌسا لىحىد بمياهُاث  للوٍس مً هٍس

 لليؼان 

ً مهمين ؤال و هما دزحت ؤلابداَ الخىىىلىجيفخـىف الخىىىلىجي ,  ؤلاهخاجي  ببداَاإلاىخج ، ببداَ)بلى ُىـٍس

جي ، ؤلابداَ الخىىىلىجي الجرزي( و زاهيهما هبُِخه (الفجي للخـيُّ ألاطلىب  5 4)ؤلابداَ الخىىىلىجي الخدٍز

  ؤؿىاف و هى جـيُف لالكخـادي ( 14زمظت ) و ًـىف بلى الخكىولوجي:حصب طبيعت إلابداع 

Schumpeter- 4  

 اإلاىخجاث الجدًدة  -

 ألاطالُب الفىُت الجدًدة لإلهخاج  -

 ألاطىاق الجدًدة  -

 اإلاـادز الجدًدة للمىاد ألاولُت  -

                                                   
ماٌ، واكّ مظاهمت بساءة الازتراَ فُدُم و خماًت ؤلابداَ الخىىى زكاًلُت فاهمت الصهساء ، 1 لىجي وجدلُم الخميز الخىافس ي اإلاظخدًم في مىٌماث ألُا

 .3،ؾ 3101ملخلى دولي خٌى ؤلابداَ و الخُٔير الخىٌُمي في اإلاىٌماث الخدًثت ،حامِت البلُدة ، ،الجصائس 
ص اللدزة الخىافظُت للدٌو الِسبُت , مجلت الِلىم الاكخـادًت و ُلىم الدظُير , الِدد 2 , حامِت  00 الجىشي حمُلت , دوز ؤلابداَ الخىىىلىجي في حٍِص

 . 314, ؾ 3100الجصائس, طىت 
اث الجامُِت ،الجصائس ،  3 ائف و وؼاهاث اإلااطظت الـىاُُت، دًىان اإلاوبُى  .000، ؾ0333ؤوهُل مدمد طُِد ،ًو
اث الجامُِت, الجصائس , 4  .  24, ؾ 0335ؤوهُل مدمد طُِد, اكخـاد و حظُير ؤلابداَ الخىىىلىجي , دًىان اإلاوبُى

ع مدمد الوُب ، بساءة الازتراَ ماػس للُاض جىافظُت اإلااطظاث و الدٌو ، مرهسة ماحظخير ،حامِت وزكلت ،   .51، ؾ  3112دَو 5
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 ألاػياٌ الجدًدة للخىٌُم  -

وطىف  ما،الخىٌُم ؤو الظىق إلااطظت  فجي،ؤطلىب  ىخج,مو بـفت ُامت ؤلابداَ الخىىىلىجي ًمىً ؤن ًيىن 

 ألاطلىب.نهخم بإهم ؿىفين ؤال و هما ببداَ اإلاىخج و ببداَ 

م حدًد، ؤو  ..( وحِجي وكّ خيز الخىفُرمىاد،ججهيزاث،مىخج.ًسف جـمُم مىفِت )  املىخج:أ(إبداع  ؤو حظٍى

الخـائف واإلايىهاث اإلاادًت وألادائُت للظلِت ؤو يهدف بلى الخُٔير في فهى الخىىىلىجي.جدظِىه ُلى اإلاظخىي 

سه ؤو بةهخاج بدًل ؤي حدًد باليامل .  1الخدمت وذلً بخدظِىه ؤو جوٍى

لت  و برلً فهى ًسف ول ما ًخِلم باإلاىخج و جدظِىه طىاء حِلم بمفهىم اإلاىخج و زـائـه الخلىُت ، ؤو بوٍس

ى ؤن " ؤلابداُاث الخىىىلىحُت للمىخج تهخم بيل جلدًمه ، و وظخوُّ ؤن هلخف في الخٍِسف الري ًىف  ُل

 زـائف اإلاىخج ، و تهدف بـفت ُامت بلى جدظين الخدماث اإلاىفسة للصبىن ".

 و ٌؼخمل ُلى الجىاهب الخالُت 4

o  َُفي  اإلافهىم4ببدا  للمىخج.جخمثل في ببداَ مفهىم حدًد ؤو الخُٔير الِمُم للمفهىم الًى

o  َجدظُنها.و ًسف الخـائف الخلىُت للمىخج و  الخىىىلىجي4ؤلابدا 

o  َمىخج.هره ؤلابداُاث جسف زـائف جلدًم  الخلدًم4ببدا 

4 وهى مِالجت ؤطالُب ؤلاهخاج و الخىشَّ للخدمت ؤو اإلاىفِت ، و ًسف ول  ب ( إبداع ألاشلوب الفني للخصييع

بوت باإلهخاج ؤو بوبُِت ألاطلىب ما ًخِلم بخدظين ؤطالُب الخـيُّ طىاء حِلم بالِملُاث اإلاسخلفت اإلاسج

للخـيُّ ، وبـفت ؤوطّ ببداَ ألاطلىب ًمىً ؤن ًمخد هةبداَ ًمع جدظين الِمل في اليؼاهاث  الخىىىلىجي

ِسف ؤًلا ُلى ؤهه " ببداُاث ألاطلىب و ؤلاهخاج جسف جدظين زوىاث ؤلاهخاج ، و يهدف  ٓير الـىاُُت ، َو

 ".بـفت ُامت بلى جبظُى و جسفُم الخيالُف

 وهى ٌؼخمل ُلى الجىاهب الخالُت 4 

o  َمِين.واآللت الجصئُت ؤو اليلُت لىٌام جـيُّ  حظلظلها،و جمع ُملُاث ؤلاهخاج و  ؤلاهخاج4ببدا 

o  َباللبى.و جسف هبُِت ألاطلىب الخىىىلىجي لإلهخاج ألاطلىب4ببدا 

 ُت ؤزسي له ، و جي هىان زاؿ4  بجاهب هبُِت ؤلابداَ الخىىىلى حصب درجت إلابداع الخكىولوجي

 2دزحت ؤلابداَ الخىىىلىجي اإلاسخلفت و وظخوُّ ججصئخه بلى فئخين4ي فجخمثل 

جيأ( إلابداع الخكىولوجي الخدريجي :   )ببداَ  للمىخجاث و ؤطالُب ؤلاهخاج باليظبت وهى ًددر جدظين جدٍز

في  حِدًالث حصئُت طىاءؤي" ًيىن مً زالٌ بكافاث ؿٔيرة و مهما وان حجمه ؤو دزحت حِلده ، بالخدظين ( 

خباز .و 3اإلاىخجاث اإلاىحىدة خالُا ،و هرلً في الِملُاث و ألاطالُب ؤلاهخاحُت اإلاظخسدمت"  هىا كائم ُلى الُا

و الىلوت التي ًجب ببساشها هىا  ؤلاهخاج.الفائدة ؤو آلازاز التي ًترهها الجهد اإلابرٌو في جدظين اإلاىخجاث و هسق 

هي ؤن اإلااطظت جىاحه ؿِىباث فىُت ول ًىم ، وولما اطخواُذ خلها ولما كمىذ وظبت هجاح ؤهبر . و ابِد 

و مىه فخذ مجاالث الىجاح  الىبيرة،مً ول ذلً هى ؤن خل اإلاؼاول الـٔيرة هي بداًت خل اإلاؼىالث 

 للماطظت.

                                                   
ت اإلاىٌمت4 مدزل الِملُاث، داز الُاشوزي لليؼس والخىشَّ  ، ألازدن ،  هاهس مدظً، وِمه ُباض الخفاجي .314،ؾ3101،  هٌٍس 1 

ماٌ ،حامِت جلمظان ، 2  .11،ؾ 3101-3113فخاث الوُب ، دوز ؤلابداَ الخىىىلىجي في جإهُل جىافظُت الدٌو ،مرهسة ماحظخير في بدازة ألُا

.  015،ؾ3112اإلافاهُم و الخجازب الخدًثت ،داز وائل لليؼس ، الوبِت ألاولى ،ألازدن،  -هجم ُبىد هجم ، بدازة الابخياز  3 
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جي هي اُخماده ُلى مجهىداث و مخولباث بظُوت ٓير ميلفت بن الخاؿُت ألاطاطُت لإلبداَ الخىى ىلىجي الخدٍز

ت منهما. و ًمىً ؤن جيىن الىطائل مخىفسة ؤو  هثيرا . ًمىً لللائم به مثال ؤن ًيىن ُامال ؤو مهىدطا ؤو مجمُى

طت ؤو باإلكافت بلى ؤهه ًمىً ؤن ًبدؤ بفىسة ؿٔيرة لخخدٌى بِد الدزاهبير.ًمىً الخـٌى ُليها دون ُىاد 

 لألزباح.الخجسبت بلى مىبّ 

يهخم بسلم مىخجاث و ُملُاث حدًدة فلال ًُ جوىز جىىىلىحُا حدًدة  ( إلابداع  الخكىولوجي الجذري : ب

ِت الخخُاحاث الصبائً لت بهجاش الِمل بهدف الاطخجابت الظَس و هى الري ،1، و ؤحصاء حُٔيراث ؤطاطُت في هٍس

م  ٌٔير  خسفُا  اإلاساحّ اإلاِخادة اإلاسجبوت باإلاىخج و ًدخاج بلى مهازاث حدًدة و هى ؤًلا ًمثل كوُِت في جلٍى

م للخإهُل  ؤو ألاطالُب الفىُت لإلهخاج  م و هرلً جلٍى ل لوسائم ؤلاهخاج ؤو الدظٍى في اإلاىخجاث و جلخط ي جدٍى

ب بدزاٌ مهازاث حدًدة زاؿت في خالت جوبُم جىىىلىحُا اإلانهي و ًبلى بـفت مظخمسة ُبر الصمً . و ًخول

 حدًدة ،و مً آزازه ًمىً ذهس 4 

 ًهىز اهلواُاث جىىىلىحُت ًمىً ؤن ًيىن لها آزاز مرهلت ُلى الظىق . -

 الخـف اليظبُت مً الظىق ًمىً ؤن جلوسب. -

 دزٌى مىخجين حدد ًمىً ؤن ًدخلىا مياها في الظىق.-

. وكُِت السائد في الظىق - َص  ًمىً ؤن جُص

 ًمىً ؤن جسخفي ماطظاث.-

 و ًمىً جىكُذ ذلً مً زالٌ الؼيل الخالي 4

 (:خصائص إلابداع الخكىولوجيI – 1الشكل رقم )
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

  

 

  

 

 

 
خماد ع مدمد الوُب ،  اإلاـدز 4مً بُداد الوالبت و بااُل  مسحّ طبم ذهسه .دَو

                                                   
 . 033ٓظان كاطم الالمي , مسحّ طبم ذهسه , ؾ 1

 إلابداع الخكىولوجيدرجت  طبيعت إلابداع الخكىولوجي

 اإلاىخجاث الجدًدة

 ألاطالُب الفىُت الجدًدة لإلهخاج
 

 ألاطىاق الجدًدة

 اإلاـادز الجدًدة للمىاد ألاولُت

 ألاػياٌ الجدًدة للخىٌُم
 

الخدريجيإلابداع   

 إلابداع  الجذري 

 زـائف ؤلابداَ الخىىىلىجي
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 إلابداع الخكىولوجيالفزع الثالث: أهداف  

 1بلى 4ُمىما يهدف ؤلابداَ الخىىىلىجي 

دا مً  - حظفس الخإزيراث اإلاادًت لجمُّ ؤلابداُاث الخىىىلىحُت بما ًُ مىخجاث حدًدة ) ألامس الري ٌِجي مٍص

 (.ألازباح ، و هفاءاث ؤُلى في ؤلاهخاج (، ؤو ُملُاث بهخاحُت حدًدة ) ألامس الري ًادي بلى ازجفاَ ؤلاهخاحُت

 الازجفاَ في ؤلاهخاحُت ٌِجي اهسفاق في جيلفت الىخدة مً الىاجج . -

الاهسفاق في جيلفت الىخدة مً الىاجج ٌظفس ًُ ازجفاَ ألازباح و همى  اإلااطظاث،ألامس الري ٌؼيل الدوافّ  -

د مً ؤلابداُاث الخىىىلىحُت .  السئِظُت مً احل حهىد ؤزسي إلهخاج اإلاٍص

ادة الىاجج الىلي بىفع اللدز مً اإلاىازد ، ألامس الري ٌِجي الخفاي ُلى اإلاىازد في الازجفاَ في ؤلاهخاحُ - ت ٌِجي ٍش

 اإلاجخمّ .

ىب فيها ، وهرا ٌِجي ؤن  - ّ لها ٌِخبر ؤهداف احخماُُت مٓس د مً ؤلابداُاث الخىىىلىحُت و الاهدؼاز الظَس اإلاٍص

 هىان جوابم بين ؤهداف اإلااطظت و ؤهداف اإلاجخمّ هيل .

ا ؤن هخائج ؤلابداُاث الخىىىلىحُت جدللذ باليامل ًـبذ هىان جوابم بين ألاهداف اإلاسحىة و الىخائج بم -

 الفِلُت.

وجخفم مٌِم اإلااطظاث ُلى هره ألاهداف التي حظعى لخدلُلها مً احل جدظين ألاداء الاكخـادي لها في 

ادة في ؤلازاداث ؤو جسفُم الخيالُف .  ػيل ٍش

 مزاحل عمليت إلابداع الخكىولوجي  الثاوي:املطلب 

 2الخىىىلىجي ؤن ًمس باإلاساخل الخالُت 4 لإلبداَالبد 

س زلافت :_ جوليد ألافكار وجصفيتها  جبدؤ ُملُت ؤلابداَ الخىىىلىجي بخىلُد ألافياز مً زالٌ الاهخمام بخوٍى

وكد جيىن هره ألافياز هدُجت اللدزاث الراجُت ؤو  ألافساد،اإلااطظت و حشجُّ اهخلاٌ اإلاِلىماث الجدًدة بين 

و الخـٌى ُلى هره ألافياز ًيىن مً اإلاـادز الدازلُت  فيها.هدُجت دزاطت البِئت و بدزان اإلاؼاول والفسؾ 

ملترخاث و ػياوي  الِلمُت،اإلااجمساث،اإلاىشُين،)الِاملين باإلااطظت ( و الخازحُت )الىدواث 

ت،الىهالء. الصبائً،اإلاىافظين، اإلاِازق  3..( .الخجاٍز

و اإلاؼيلت التي جىاحه اإلااطظت هي هُفُت فسش ُدد ألافياز  ٓسبلتها،بِد جىلُد ألافياز مباػسة جخم جـفُتها و 

فلد جلىم بلبٌى ؤفياز طِئت في خين ًجب زفلها ؤو ُلى ُىع ذلً زفم ؤفياز حُدة وان مً  اإلاوسوخت،

سها بلى مىخجاث  ت،ـفُت ألافياز خظب مِاًير مسخلفت و وجخم ج هاجخت.اإلامىً جوٍى مً ماطظت بلى  مخىُى

وفي كىء هرا الازخالف كد ًيىن مً الـِب بُداد كائمت ػاملت بمِاًير  ؤزسي،ؤزسي و مً ؿىاُت بلى 

 ألافياز.ٓسبلت 

                                                   
 . 696-696،ص ص :  0226سعید یس عامر،اإلدارة وتحدیات التغییر، مركز واید سیرفیس لالستشارات والتطویر اإلداري، مصر، 1
ص جىافظُت اإلااطظت الـىاُُت ،مرهسة ماحظخير ، جسـف اكخـاد ؿىاعي ، حامِت 2  بىشهاق ُبد الٔجي ، مظاهمت ؤلابداَ الخىىىلىجي في حٍِص

 .01-04ؿف  3102-3103بظىسة ،
 .322-321هجم ُبىد هجم ،مسحّ طبم ذهسه ،ؾ ؾ  3
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م مً ذلً هىان ُدد مً اإلاِاًير اإلاظخسدمت في جـفُت ألافياز  بىاطوت ٓالبُت اإلااطظاث وجخمثل  لى الٓس ُو

اإلااطظت ، الخبرة الفىُت ومظخىي اإلاهازة ، جدلُل  بطتراجُجُتهره اإلاِاًير ؤطاطا في 4اللدزة ؤلاهخاحُت ، 

 اإلااطظت اإلاالُت .الخاحاث ، البِئت ، اإلاىافظت ، كىىاث الخىشَّ الخالُت ، كدزة 

هم مً ذلً وله ؤن ؤلادازة الِلُا هي التي جددد ألافياز و جسخاز منها ألافلل بذ ؤنها اإلاظاولت ًُ وألا 

س . بطتراجُجُت  اإلااطظت في مجاٌ الخوٍى

م ُمل و :_الخبني و تهيئت البيئت للخىفيذ  ل ألافياز الجدًدة للخىفُر وذلً مً زالٌ حؼىُل فٍس ًخم جدٍى

جوبُلي ًخلمً هَى وطائل الِمل ؤي هَى آلاالث واإلاِداث والخىىىلىحُا الخدًثت اإلاظخسدمت،  وكّ مسوى

 مّ دزاطت مىاطبت ليل هره الٌسوف مّ اخخُاحاث الصبائً.

س ،  بكافت بلى ذلً جلىم اإلااطظت بخددًد جيالُف مؼسوَ ؤلابداَ الخىىىلىجي مً جيالُف البدث والخوٍى

ت ، و وكّ دزاطت جخِلم بخىكّ  والخيالُف اإلاخِللت باهوالق اإلاؼسوَ طىاء مً الىاخُت الـىاُُت ؤو الخجاٍز

اإلابُِاث و ألازباح التي ًمىً ؤن جدللها اإلااطظت والخوىزاث اإلاخِللت بالظىق وزد فِل اإلاىافظين لىخائج 

مىً بدزالها في مؼسوَ ؤلابداَ الخىىىلىجي ، ؤي مىاهبت الخٔيراث الجدًدة الخاؿلت في بِئت اإلااطظت و التي ً

 1ؤي لخٌت .

ت الخوىاث التي جلىم بها اإلااطظت ، خُث جلىم بةهخاج :_جىفيذ املشزوع   مىخججخإلف هره اإلاسخلت مً مجمُى

ت وطائل ؤلاهخاج الجدًدة واإلاىاد ألاولُت ومدي هفاءة الُد الِاملت في  بي ٌظمذ لها بالخإهد مً حاهٍص ججٍس

طِظمذ للماطظت بخدلُل آزاء و زد فِل الصبائً و  اإلاىخجهرا  جوبُم الخىىىلىحُا الجدًدة ، خُث ؤن

 اإلاىشُين .

بِدها جيخلل اإلااطظت بلى ؤلاهخاج الفِلي ، خُث ال بد  ؤن جخـف ُملُت ؤلاهخاج باإلاسوهت و اللابلُت ، ؤي اهه 

حاهصا  اإلاىخجًمىً بكافت ؤي حِدًالث حدًدة في ؤي لخٌت ؤزىاء ؤلاهخاج ، بِد اهخماٌ ُملُت ؤلاهخاج ًـبذ 

 لدزٌى الظىق . 

بن ول مسخلت مً اإلاساخل الظابلت جدخاج بلى جدفم مِلىماث للخإهد مً :_جقييم الىخائج والخغذًت العكصيت 

للخإهد مً ُدم وحىد الـِىباث و اإلاؼاول التي حِترق طير ألاوؼوت  لها،ؤن الِملُت حظير بالؼيل اإلاسوى 

بًجاد الخلىٌ اإلاىاطبت في الىكذ اإلاىاطب وججاوش الِلباث وخل   وفي خالت وحىدها ًجب اإلاولىب.بالؼيل 

ة للخإهد مً هجاح  اإلاؼاول ، و لرلً ال بد  ؤن ًيىن هىان جلُُم للىخائج و جيىن هىان حٔرًت ُىظُت مظخمس 

ؤلابداَ الخىىىلىجي و جدلُله للىخائج اإلاسحىة و ًيىن هىان جلُُم مظخمس  لإلبداَ الخىىىلىجي للخإهد مً 

دة  وجدلُله ألهداف اإلااطظت .  ملابلخه للخاحاث اإلادد 

و جىدظب ُملُت جددًد مساخل ُملُت ؤلابداَ الخىىىلىجي ؤهمُت زاؿت ليىنها حِوي ؤلاهاز الِام لىُفُت 

ص  اإلاساخل،بدازة ول  مسخلت مً هره  بن مؼازهت ؤلادازة في ول  مسخلت مً  الىجاح.و هُفُت ججاوش الفؼل و حٍِص

 2هبير.هره اإلاساخل ٌظاهم في هجاح ؤلابداَ الخىىىلىجي و بؼيل 

                                                   
ماٌ، اإلالخلى الدولي ؤلابداَ والخٔیير  لخفُِل هألُتطازة، الاكخـاد اإلاِسفي  خلُميهسهاز ؤخمد،  1 في  الخىٌُميؤلابداَ الخىىىلىجي في مىٌماث ألُا

  .02،ؾ  3100ماي  03-02، الجصائس، البلُدة، حامِت طِد دخلب، -دولُتو  وهىُتججازب  جدلُلدزاطت و  -الخدًثتاإلاىٌماث 
ص جىافظُت اإلااطظت الـىاُُت ،مرهسة ماحظخير ، جسـف اكخـاد ؿىاعي ، حامِت  2 بىشهاق ُبد الٔجي ، مظاهمت ؤلابداَ الخىىىلىجي في حٍِص

 .01-04ؿف  3102-3103بظىسة ،
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 : الخىىىلىجي ؤلابداَو الؼيل اإلاىالي ًلخف لىا مساخل ُملُت 

 : مزاحل عمليت إلابداع الخكىولوجي (I- 2)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

     

س زلافت اإلااطظت     ل ؤفياز حدًدة               جوٍى بي                 جدٍى  جدفم اإلاِلىماثبهخاج مىخج ججٍس

الخإهد مً ُدم                    ؤلاهخاج الفِلي     جددًد جيالُف مؼسوَ      جـفُت ألافياز باطخسدام       

 وحىد 

ٌ       ؤلابداَ الخىىىلىجي                                    ُدة مِاًير        ت اإلاىخج لدزى  ؿِىباث      حاهٍص

بًجاد                                    جىكّ اإلابُِاث و ألازباح    الظىق                 ازخباز ؤفلل ألافياز      

 الخلٌى في خالت 

 ؿِىباث وحىد 
 مسحّ طبم ذهسه .بىشهاق ُبد الٔجي ،باالعخماد على  الطالبت إعداداملصدر: مً 

 مصخلزماث إلابداع الخكىولوجي  الثالث:املطلب 

الىٌس في وؼاهاث  بُادةؤو  ؤلاهواقهىا هسهص ُلى اإلاخولباث التي ًجب ؤن ًساُيها مظيرو اإلااطظاث ُىد 

تو هىزد زالر مخولباث خظب هَى مً  الخىىىلىجي.ؤلابداَ   41ألاولٍى

ً بالدزحت ألاولى زم  باطخمساز،هره ؤولى اإلاخولباث ؤو ختى البدث ُىه  الخغيير:_ قبول 0 و هرا ًسجبى باإلاظيًر

واء ؿىزة ؤهثر  اإلااطظت.بلُت اإلاظخسدمين في  بن ؿىز خدور الخُٔير ال جدص ى و لىً هدزج بِلا منها إُل

ؤهثر فِالُت و بن اطخلصم ذلً بجباَ طلىواث حدًدة مسخلفت ًُ  بهخاجيوكىخا ، ؤهمها هي اُخماد ؤطلىب 

بذا واهذ هىان بزادة ؤو اطخِداد مً هسف ُماٌ اإلااطظت بـفت ُامت و اإلاظاولين اإلاِخاد .و ال ًإحي هرا بال 

 جخسر اإلابرزاث و هرا اللسازاث .بـفت زاؿت . و جبرز هره الخـىؿُت ليىن ؤن ؤلادازة هي التي 

س و ؤلابداَ الخىىىلىجي  الوشط:_ تهيئت 3 ا ث الدظُير و زاؿت حىاهبها التي حِالج البدث و الخوٍى ؤهثر هٌٍس

و ًخمثل مثل هرا الىطى  حدا.جخفم ُلى ؤن تهُئت الىطى اإلاىاطب للِاملين في هره اليؼاهاث ُامل هام 

س مً حهت و جفاهم هاالء بِلهم  و بالفِل؛  بِم.الزاؿت في جفاهم ؤلادازة مّ مظخسدمي البدث و الخوٍى

 مثال.للِمل و ختى الخطخُت بالىكذ  اطخِدادُىدما حظىد زوح الخِاون ًيخج ُىه جيظُم للجهىد و 

ت الِىاؿس اإلاادًت التي جلدم للمظخسدمين بما مظبلا ؤو بِد كُامهم بإُماٌ  _ الحوافز :2 و هره هي مجمُى

ها ؤو ذاث فائدة للماطظت . و ما ججدز ؤلاػازة  دة مً هُى بلُه هىا هى ؤن الخىافص مخِددة الـىز و فٍس

ألاػياٌ ، و لىً الخىافص ٓير اإلاادًت جلِب دوزا هاما حدا  و بالخالي ال ًمىً بهمالها ،بذ ؤن الىاكّ ًثبذ بإن 

                                                   
ائف و وؼاهاث اإلااطظت الـىاُُت، مسحّ طبم ذهسه، ؾ1  .001مدمد طُِد ؤوهُل، ًو

الخىىىلىجي ؤلابداَمساخل ُملُت   

 جىلـــــُد ألافـــــياز
 و جـفُـــخــــــــها

جىفُـــــــــر 
 اإلاؼـــسوَ

الخبــىــي و تهُـــئت 

 البُــئت

 للخىفـــيذ

جلُُم الىخائج و   
 الخٔرًت الِىظُت
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اث ش و بخدي الدالئل التي ًمىً  هىان ببداُاث هثيرة في ماطظاجىا كامذ بها هفاءاث في مسخلف اإلاظخٍى

 .الازتراَي ؤلابداُاث التي جٌهس في هٌام ػهاداث ببساشها بلى الُِان ه

 املبحث الثاوي :ألاداء في املؤشصت  

ت اإلاىٌمت وكدز      ُلى مىاحهت حٔيراث اإلادُى ًخىكف ُلى مخابِت وجلُُم ألاداء بما ًدلم  تهابن اطخمساٍز

ىبت.. لرا فهى  ت ، مً ؤحل جدظين  ًدٌىالىخائج وألاهداف اإلآس باهخمام هبير في مسخلف الاججاهاث الفىٍس

س ؤدواث لللُاض جدىاطب والٌسوف الظائدة.   ألاداء مً حهت و جوٍى

  املطلب ألاول: مفهوم ألاداء

ائف ماطظت اكخـادًت مً مهام و يؤمدـلت إلاا جلىم به  ألاداءٌِخبر  ت ؤداء مسخلف ،  ًو خُث ؤن مجمُى

 الخدماثختى  ؤو الـُِد الخجازي الـىاعي  طىاء وان ذلً ُلى ؛ ٌظمى باألداء اإلااطس ياإلاجاالث ٌؼيل ما 

جفاُلها مّ ُىاؿس بِئتها الخازحُت  جلىم به اإلااطظت في كىء فهى ًمثل برلً اإلاىٌىمت اإلاخياملت لىخائج ما

 .والدازلُت

 الفزع ألاول: حعزيف ألاداء 

فاث للىؿٌى بلى  ٌِخبر ألاداء مً بين اإلاـولخاث فا واخدا و ػامال لرا طىدزج ُدة حٍِس التي لم جخلم حٍِس

 الصخُذ.اإلافهىم 

و لرا فهى مفهىم  جدلُلها،اإلاسسحاث ؤو ألاهداف التي ٌظعى الىٌام بلى "Performance "باألداءًلـد  -

ؤي ؤهه مفهىم ًسبى بين ؤوحه اليؼان و بين ألاهداف  ،1  لخدلُلهاٌِىع هال مً ألاهداف و الىطائل الالشمت 

 .اإلااطظتالتي حظعى هره ألاوؼوت بلى جدلُلها دازل 

،بذن هرا اإلافهىم اكخـس ُلى 2ًُ "كُام الفسد باألوؼوت و اإلاهام اإلاسخلفت التي ًخيىن منها ُمله"ألاداء ٌِبر  -

 .اإلاىزد البؼسي في جدلُم ؤهداف اإلااطظت 

ل اإلادزالث الخاؿت بالخىٌُم بلى مسسحاث  - فه ؤًلا ؤهه اللدزة ُلى جدٍى  .3ًمىً حٍِس

 ألاداء محدداثالفزع الثاوي:  

ُفت، و هى ًيخج مً  ُدة ُىاؿس مً  جلافس ألاداء هى اللُام باألوؼوت و اإلاهام اإلاسخلفت التي جخيىن منها الًى

 44ؤن جازس ُلى ألاداء بًجابُا ؤو طلبُا، و ًولم ُلى هره الِىاؿس مددداث ألاداء و التي جخمثل فُما ًلي نهاػإ

 - .بلى الواكاث الجظمُت و الِللُت التي ًبرلها ألداء مهمخهدفيز و هى الىاجج مً خـٌى الفسد ُلى الخ الجهد:-

ُفت القدراث:  .حِجي الخـائف الشخـُت اإلاظخسدمت ألداء الًى

حِجي الاججاه الري ٌِخلد الفسد ؤهه مً اللسوزي جىحُه حهىده في الِمل مً زالله، إدراك الدور أو املهمت: -

لىم ألاوؼوت و الظلىن الري ٌِخلد الفسد بإهمُتها   .في ؤداء مهامه بخٍِسف بدزان الدوز ٍو

مً واحباث ومظاولُاث و ؤدواث و جىكِاث مولىبت مً  بها وؤًلا ما ًخِلم الوظيفت ) مخطلباث العمل(: -

ف، بكافت بلى الوسق و   .و اإلاِداث اإلاظخسدمت ألادواث و ألاطالُب اإلاًى

                                                   
 .20، ص 0226دار النهضة العربية ، مصر سنة  –، دار الفكر العريب مداخل جديدة .. لعامل جديد –داء توفيق حممد عبد احملسن ، تقييم األ1

 .62،ص9999محد صقر عاشور،إدارة القوى العاملة،دار النهضة العربية ،لبنان،2
 . 06، ص0220حممود سليمان احلنفي ،السلوك التنظيمي و األداء ، إدارة اجلامعات ادلصرية ، 3

092،ص  0229مصر،  الطبعة الثانیة،حسن،إدارة الموارد البشریة رؤیة مستقبلیة، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع،راویة  4 
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ُفت و التي جخلمً  املوقف ) بيئت الخىظيم الداخليت(: - ؤو ما جخـف به البِئت الخىٌُمُت خُث جادي الًى

ت، الهُيل الخىٌُمي، هٌام الاجـاٌ، الظلوت، ؤطلىب مىار الِمل، ؤلاػساف، وفسة اإلاىازد، ألاهٌمت ؤلا  داٍز

 . اللُادة، هٌام الخدفيز، الجصاء و الِلاب

مىً جج  4ظُد هره الِىاؿس في الؼيل الخاليٍو

 ألاداء: عىاصز محدداث ( I- 3)الشكل رقم 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ت، مـس، املصدر:  .031،ؾ3112ُبد البازي ببساهُم دزة، جىىىلىحُا ألاداء البؼسي في اإلاىٌماث، ميؼىزاث اإلاىٌمت الِسبُت للخىمُت ؤلاداٍز

 ألاداء  املؤثزة فيعوامل الالفزع الثالث: 

 14ًمىً جلظُم هره الِىامل بلى دازلُت و زازحُت 

 ت اإلاخٔيراث واللُىد التي جسسج ًُ هواق الخدىم، وبالخالي و  : العوامل الخارجيت جخمثل في مجمُى

فةن آزازها كد جيىن في ػيل فسؾ ٌظمذ اطخٔاللها بخدظين ألاداء، وكد جيىن زوسا ًازس طلبا ُلى ؤداء 

الثباث والخِلُد. اإلااطظت، مما ٌظخدعي كسوزة الخىُف مِها لخسفُف آزازها.زاؿت بذا جميزث بِدم 

وجىلظم هره الِىامل بلى ُىامل اكخـادًت، احخماُُت، زلافُت، جىىىلىحُت، طُاطُت وكاهىهُت جخفاوث في 

 . دزحت جإزيرها ُلى ؤداء اإلااطظت

 جخمثل الِىامل الدازلُت في مسخلف اإلاخٔيراث الىاججت ًُ جفاُل ُىاؿس  : العوامل الداخليت

ادة اإلااطظت الدازلُت والتي جازس ُ ددر فيها حٔيراث حظمذ بٍص مىً للمظير ؤن ًخدىم فيها ٍو لى ؤدائها، ٍو

ا وبالخالي ؿِىبت خـسها، الخدازل تهآزازها الاًجابُت ؤو الخللُل مً آزازها الظلبُت. جخميز هره الِىامل بىثر 

خين زئِظِخين فُما بُنها، الخفاوث مً خُث دزحت جإزيرها والخدىم فيها. وهدُجت لرلً جم ججمُِها في مجمُى

خماد ُلى آلاالث ملازهت بِدد الِماٌ، اإلاىكّ الجٔسافي  هما الِىامل الخلىُت ) هَى الخىىىلىحُت، وظبت الُا

ُت اإلاىخج، ػيله والٔالف، مدي جىافم  للماطظت و جـمُمها مً خُث اإلاساشن، الىزػاث، آلاالث، هُى

                                                   
ادة فِالُتها،مجلت ؤداء اإلااطظاث -الظُِد بَسؽ 1 وُِمت ًدُاوي،ؤهمُت الخيامل بين ؤدواث مساكبت الدظُير في جلُُم ؤداء اإلاىٌماث و ٍش

، ت،الِدد ألاٌو  .21،ؾ3103-3100الجصائٍس

مخولباث 

 الِمل

بِئت الخىٌُم 

 الدازلُت 

الىفاءاث و 

 اإلاهازاث

الفِاٌ ألاداء  

 البِئت الخازحُت
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ُت اإلاىاد اإلاظخ باث اإلاظتهلىين، هُى ت ) مىخجاث اإلااطظت مّ ٓز ِملت في ُملُت ؤلاهخاج ( والِىامل البؼٍس

ت للماطظت مً خُث الظً والجيع، مظخىي جإهُل ؤفساد اإلااطظت ومدي الخىافم بين  الترهُبت البؼٍس

ا والخىىىلىحُا اإلاظخسدمت، ؤهٌمت اإلايافأث والخىافص، الِالكت بين هماهالث الِماٌ واإلاىاؿب التي ٌؼٔلىن

ُت اإلاِ بلى مجاٌ الِىامل اإلافظسة لألداء واطِا حدا وال ًمىً جددًده  (. لىماثالِماٌ وؤلادازة، هُى ٍو

وكبوه، ٓير ؤن الدزاطاث وألابدار بُيذ ؤن ؤهم الِىامل التي جدلم ألاداء اإلاسجفّ جإحي مً اإلااطظت هفظها 

 كبل مدُوها .

 14ُىامل مازسة في ألاداء و هي والخالي ( 15هرا و ًسي البِم ؤن هىان ؤزبِت)

طلىن اإلاسئوطين بةُادة الىٌس في جـسفاتهم ليىنهم ٌِدون الجصء ألاطاس ي في اإلااطظت و الفاُل في جلُُم  -0

 ألاداء.

 جفُِل الِملُت الخىٌُمُت التي مً زاللها ًمىً مساحِت زوى الِمل. -3

 التي ُلى ؤطاطها جخسر كسازاث الىلل و التركُت. دكت اإلاِلىماث -2

اث ألاداء  -5  لتي ُلى ؤطاطها و اُخمادا ُلى هخائجها ًلُم ؤداء اإلااطظت .اجدظين مظخٍى

 املطلب الثاوي:قياس ألاداء

س وجدلُم   ٌِد كُاض ألاداء مً ؤهم ألاطع التي جىفس اُخبازاث ومىوللاث هامت مً ؤحل بخدار الخوٍى

 الازجلاء باإلهجاشاث وجصخُذ اإلاظاز الاطتراجُجي للماطظاث ُلى وافت ؤهماهها

 ألاول:حعزيف قياس ألاداءالفزع  

ؤلادازة في كىء الخإزيراث الدازلُت و الخازحُت مِا. و مً ؤطاطا ُلى كُاض ؤداء الفسد و  كُاض ألاداءًيبجي 

 ٌ اإلاىالي 4جدو و اللُاض الخللُدي لألداء و هىزد ذلً في ال زالٌ ذلً ًمىً ؤن هميز بين كُاض ألاداء اإلااطس ي

 : مقارهت بين قياس ألاداء املؤشس ي و القياس الخقليدي لألداء (I – 1)الجدول رقم 

 

 ألاداء املؤشس ي أداء الوحداث الخىظيميت ألاداء الفزدي 

 معنى املصطلح

ماٌ التي ًمازطها الفسد  ألُا

لللُام بمظاولُاجه التي 

ًلولّ بدىفُرها في الىخدة 

الخىٌُمُت وؿىال لخدلُم 

ألاهداف التي وكِذ له ، و 

التي حظاهم بدوزها في 

جدلُم ألاهداف الىخدة 

 الخىٌُمُت.   

ماٌ التي جمازطها الىخدة  ألُا

الخىٌُمُت لللُام بدوزها 

الري جلولّ بدىفُره في 

اطظت ، وؿىال لخدلُم اإلا

ألاهداف لها ُلى كىء 

 ؤلاطتراجُجُتألاهداف 

للماطظت و طُاطاتها الِامت 

. 

اإلاىٌىمت اإلاخياملت لىخاج 

ؤُماٌ اإلاىٌمت في كىء 

جفاُلها مّ ُىاؿس بِئتها 

 الدازلُت و الخازحُت . 

 

م حىدة ألاداء في اإلااطظاث الخِلُمُت ، داز ؿ املصدر:  .22،ؾ3100فاء ، ألازدن ، الوبِت ألاولى ،طىطً ػاهس مجُد ، جلٍى

                                                   
ت ،مرهسة جسسج لىُل ػهادة ماطتر ؤوادًمي،جسـف بدازة و  1 خباغ زدًجت،جلُُم ألاداء و دوزه في زفّ دافُِت الِماٌ في اإلااطظاث الجصائٍس

 .3ؾ 3104-3105اكخـاد اإلااطظاث ،حامِت مظخٔاهم،
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مفهىم  بُواء، لرا طىداٌو  ؤهدافهاهبلا لوبُِت اإلااطظت بؼيل ًدىاطب مّ  ألاداءهثرث حِاٍزف كُاض 

 ػامل بخلدًم الخِاٍزف الخالُت 4

كُمت  ،مثل 4حجم ؤو 1ٌِخبر كُاض ألاداء "الخددًد الىمي لإلحساءاث و اإلاسسحاث باطخِماٌ ملاًِع ألاداء" -

دزحت  و ذلً لخددًد، ؤلاهخاج في الظاُت ،هـِب الؼسهت في الظىق،ألازباح في الظىت ، اإلابُِاث في الُىم

.و لىً كد جيىن اإلالاًِع ؤهثر جسهُبا لىحىد ؤهداف مخِددة كد ًـِب كُاض في اإلاىٌماث ألاهداف جدلُم

ت  . 2بِلها مثل كُاض زكا اإلاظتهلىين ؤو اإلاهازاث ؤلاداٍز

ت مً اإلااػساث  ألاوؼوتُملُت اهدؼاف و جدظين  - التي جازس ُلى زبدُت اإلااطظت ، و ذلً مً زالٌ مجمُى

جسجبى بإداء اإلاىٌمت في اإلااض ي و اإلاظخلبل بهدف جلُُم مدي جدلُم اإلااطظت ألهدافها اإلادددة في الىكذ 

 .3الخاكس

ت ُىد البدء بِملُت كُاض ألاداء  4 :هىان حاهبان نهخم بهما طٍى

ًجب ؤن جخلمً ُملُت اللُاض حىاهب الخيلفت و اإلاـاٍزف و التي حؼمل جلً اإلافسداث التي ًمىً  – 0

س ، جيالُف الخجهيز ، جيالُف الخـمُم للمىخجاث ،  جلُُمها ؤو كُاطها بالىلد ، مثل مـاٍزف البدث و الخوٍى

بنها جلاض و لىً لِع باللُمت الىلدًت ، و جيالُف الخىشَّ ، و هرلً مفسداث ألاداء ٓير الىلدًت بلُمتها ، ؤي 

مثل الخـت الظىكُت ، الجىدة ، ُدد الصبائً الرًً ٌِىدون للخِامل مّ اإلااطظت بِد ؤن ٓادزوها 

 للمىافظين .

؛ فالدازلي ٌؼمل ُدد اإلاىخجاث الجدًدة ، دوزان الِاملين ، بن اللُاض بما ؤن ًيىن دازلُا ؤو زازحُا  – 3

ملاًِع الجىدة . ؤما الخازجي فِؼمل اإلالازهت مّ ؤداء اإلاىافظين ، الخـت الظىكُت ، جيالُف ؤلاهخاج ، و 

 الـىزة الرهىُت لدي الصبائً ، و اُخبازاث البِئت .

 :معاًير قياس ألاداء ويالفزع الثا 

ؤؿبدذ ملاًِع ألاداء جلِب دوزا ؤطاطُا في هجاح ؤو فؼل اإلاىٌمت ، فُىٌس بلى ؤي مىٌمت ال جمخلً 

ًخم كُاض مظخىي ألاداء بمِاًير ، و 5ؤدواث مالخت باللبوان الري ًبدس بدون  ؤػبهُلى ؤهه  ملاًِع لألداء

 64مسخلفت بذ ؤن ول مُِاز ًلدم جلُُما مُِىا ، و مً هره اإلاِاًير ما ًلي

 4 املعاًير الخاريخيت 

خي -  4ملازهت ألاداء الخالي مّ ؤداء الفترة اإلااكُت .اإلاُِاز الخاٍز

 4ملازهت ؤداء اإلااطظت مّ ألاداء اإلاخميز للماطظاث الِاملت بىفع اليؼان.اإلاُِاز اإلاسحعي -

                                                   
ت و الخوبُم الِلمي،الظِىد1ً اًت الصخُت 4ألاطع الىٌٍس ص خبِب هللا هُاش،حىدة الُس  .224،ؾ2004ت،ُبد الٍِص

ماٌ الاكخـادًت و الِاإلاُت ،ماطظت ػباب الجامِت ،مـس   د الىجاز ،بدازة ألُا .021،ؾ 3114فٍس 2 
طمير زلُل ػموى، ؤطاطُاث جلُُم هفاءة ؤداء اإلااطظاث الفىدكُت ،داز ألاًام ،ألازدن ، الوبِت ألاولى ، -ؿفاء ُبد الجباز اإلاىطسي -مدمد دًاب 3

 .42، ؾ 3104
ماٌ  4 ائف مىٌماث ألُا ازة ، ًو د فهمي ٍش  . 52، ؾ 3113مدزل مِاؿس ، داز الُاشوزي الِلمُت ، ألازدن ،–فٍس
ائف اإلاىٌمت اإلاِاؿسة  –زكا ؿاخب ؤبى خمد آٌ ُلي  5 هٌسة باهىزامُت ُامت ، ماطظت الىزاق لليؼس و الخىشَّ ،  –طىان واًم اإلاىطىي،ًو

 .321،ؾ  3113الوبِت ألاولى ،ألازدن ، 
 .23،22، ؾ ؾ 3104، ؤطاطُاث جلُُم هفاءة ؤداء اإلااطظاث الفىدكُت ،داز ألاًام ،ألازدن ، الوبِت ألاولى ، و آزسون -مدمد دًاب 6
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ت -  4حظدىد ُلى البُاهاث و اإلاِلىماث و ؤلاخـاءاث اإلاخِللت بيؼان الىخدة في الظىت الخالُت .اإلاِاًير الجاٍز

 : املعاًير املقارهت 

 التي جلمىتها بطتراجُجُت اإلااطظت.اإلاسووت  ألاهدافاإلادلم مّ  ألاداءاإلاُِاز اإلاظتهدف4ملازهت  -

ُفت.مِاًير اإلالازهت - ً، و جيىن هره اإلاِاًير ؤما ُلى مظخىي اإلاىٌمت ؤو الًى خماد ُلى ججازب آلازٍس  4الُا

 : املعاًير الخصميميت 

 4حِخمد الخدلُل الفجي ، و جوبم هره اإلاِاًير بؼيل ُام ُلى ؤطالُب ؤلاهخاج.مِاًير هىدطُت -

 : معاًير الشموليت 

 4 جبدث الِالكت بين اإلاسسحاث وحمُّ ُىاؿس ؤلاهخاج اإلاظخسدمت للخـٌى ُلى اإلاسسحاث.اإلاِاًير اليلُت -

 4تهخم بالِالكت بين اإلاسسحاث و ول ُىـس مً ُىاؿس ؤلاهخاج ُلى اهفساد.اإلاِاًير الجصئُت -

 :املعاًير الحصابيت 

 ؤلاحمالُت للمخٔيراث ؤلاهخاحُت و اإلاالُت و الاكخـادًت في الىخدة .4جإزر باللُم اإلاِاًير ؤلاحمالُت -

 .4تهخم باللُم الـافُت اإلاِاًير الـافُت -

4حِخمد اإلااػساث اإلاظخلاة مً سجالث الؼسهت اإلاالُت و اإلاداطبُت ) ؤلازباح اإلاِاًير اإلاالُت و اإلاداطبُت -

 ه اإلااػساث و الىكىف ُلى هفاءة ؤلادازة .،ؤلاًساداث، الىفلاث ...(لٔسق جددًد الِالكت بين هر

4جإزر بالِمل الحي و الِمل اإلاخجظد في اإلاِداث و اإلايائً و اإلاىاد ألاولُت و زؤض اإلااٌ و اإلاِاًير الاكخـادًت -

 1ٓيرها ُىد كُاض مظاهمت ُىاؿس ؤلاهخاج في الِملُت ؤلاهخاحُت. 

 و ػيل اإلاىالي ًىضح ول هره اإلاِاًير4

 مِاًير كُاض ألاداء:(I - 3)الشكل رقم 

 

 أهواع املعاًير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .22، مسحّ طبم ذهسه،ؾو آزسون دًابمدمد املصدر:

                                                   
. 24و آزسون ، مسحّ طبم ذهسه ، ؾ -مدمد دًاب  1  

خي   الخاٍز

 اإلاسحعي

 الجازي 

 اإلاظتهدف

 إلالازهت

 هىدطُت

 حصئُت 

 ولُت
 بحمالُت

 ؿافُت

مالُت و 

 مداطبُت 

 اكخـادًت 

 التاریخیة 

 الحسابیة 

 الشمولیة

 التصمیمیة 

 المقارنة
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 الثالث:العوامل املؤثزة على قياس ألاداءالفزع  

حِخمــد اإلااطظــاث ُلى ماػـساث في اجساذ كسازاتهـا و التي ٓالبــا مـا جسلـّ لِىامـل جيىن مازسة في كُاض ألاداء 

 :ُــدة جسخلف بازخالف اإلاىٌماث و لِل ؤبسش هره اإلاازساث ما ًلي

  و ٌِبر ُىه بالِدد ؤلاحمالي للِاملين فيها و كد ال ٌِبر ُدد الِاملين ًُ الدجم  :حجم املؤشصت

، خُث ؤن حجم الاطدثمازاث ، حجم اإلابُِاث ، زؤض اإلااٌ و ٓيرها مً الِىاؿس جازس في الخلُلي للماطظت 

لت ؤو بإزسي بال ؤن هره الِىاؿس ال جدزل كمً مفهىم الىٌام الاحخماعي الري ًخيىن  حجم اإلااطظت بوٍس

اب ـــــبُت الٌِمى مً الىخلــاُُت في هٌس الٔاــم احخمـــاث هي هٌــمً آلادمُين فلى ، و خُث ؤن اإلااطظ

ً ، اكخـس مفهىم حجم اإلاىٌمت ُلى الِدد ؤلاحمالي للِاملين فيها  1.اإلاِاؿٍس

 بن اإلاىٌماث في الخلُلت ال حِدو ؤن جيىن بال هاججا ًُ الخفاُالث  : البيئت الخارجيت للمىظمت

ـت لِىاؿـس البِئـت، فمـً زـالٌ الخبـاًً و هبُِتهـا الدًىامُىُـت جيؼـإ مىٌمـاث مسخلفـت  اإلاظـخمسة و اإلاخىُى

الـتي جـترحم بلى  و ألاحجـام هىدُجـت هبُُِـت ؤو وامخـداد لخىـَى اإلاـىازد و ازـخالف الخاحـاث و  الاطتراجُجُاث

ماطظـاث بىاطـوت ؤخـد ؤهـم ُىاؿـسها و هـى الِىـس البؼسي الىخُد اللادز ُلى اللساءة زم الخدلُل و بُادة 

بىـاء و جسهُـب ميىهـاث خدًثـت جـازس و جخـإزس بـاإلادُى اإلاخفاُلـت مِـه. و ًهـىز هـره الدؼـىُالث الجدًــدة طـُادي 

إلاـىازد اإلاخاخــت و طــخداٌو هــل واخــدة ؤن حظــخٔل ؤي ُىـــس مخــاح ًمىــً الاطخفادة مىــه بلى الخىـافع بُنهـا ُلـى ا

والواكــت ، البؼــس ، ألافىــاز ، اللُم،اإلاِـادن، لخلبُـت الخاحـاث اإلاخِللـت بـالىمى و البلـاء. و كـد ًىـىن الخىـافع 

 . ن بِىاكب وزُمتبُنهـا بىـاءا همـا كـد ًىـىن في هثير مً ألاخُا

 الاطتراجُجُاثللـد كـدمذ ؤبدـار هثـيرة خـٌى الِالكـت بـين كُـاض ألاداء و  : إشتراجيجيت املؤشصت 

 لالطتراجُجُاثاإلاسخلفـت الـتي جخبىاهـا اإلاىٌمـاث في وحـــه مىافظـــيها، و للـــد اُخمـــدث هـــره ألابدـــار ُـــدة همـــاذج 

 بطتراجُجُتالترهُــص ،  بطتراجُجُتزئِظــُت 4 اطتراجُجُاثو اإلاـــىفت بلى زــالر  Porterدمها هخلـــً الـــتي كـــ

 2:الخيلفــت اإلاىسفلــت بطتراجُجُتالخمُُــص، 

ُــً الخمُــص و الخفـسد بســـائف ذاجُــت فىــل بــرلً بلى  ؤلاطتراجُجُتجبدث هــره  الخمييز: إشتراجيجيت -1

جلــدًم كُمـت ملــافت ٓــير مىحــىدة في اإلاىخجــاث اإلاىافظــت جلــبي اخخُاحاث الِمُــل، و حظــخسدم هــره 

، في خالــت وحــىد مىافظت ػـدًدة بـهدف الخمُُـص ُـً الٔـير هخلـدًم اإلاىخجـاث في و  ؤلاطتراجُجُت كـذ ؤطـَس

  .جدظـين زـدماث مـا بِـد البُـّ ، جدظين الخٔلُف و الخِبئت ، جلدًم مِلىماث بكافُت ًُ اإلاىخج

تهدف بلى وكّ حظِير كُادي و جلّ اإلاىٌمت هفظها  ؤلاطتراجُجُت4هره الخكلفت املىخفضت إشتراجيجيت-2

الخٔلٔـل و الاكخدام و هـي  بةطتراجُجُت ؤلاطتراجُجُتهإكل اإلاىخجين جيلفـت في الظـىق و ٌظمي البِم هره 

م ت مِسوفـت في مُـدان الدظٍى  .طُاطـت طٍِس

و جدـاٌو فهـم  هىا جسهص اإلااطظت ُلى كواَ مِين ؤو حصء مِين مـً الظـىق  و  4 التركيز إشتراجيجيت-3

  .اإلادازُلاخخُاحاجه بِمم لخلبي الولباث الخاؿت فخلمً برلً الىالء مً الصبائً واطخلسازا في 

 

 

                                                   
 .42ُمس و ؿفي ُلُلي و آزسون ، مسحّ طبم ذهسه،ؾ 1

2 http://biblio.univ-alger.dz, 06-03-2017,15:10. 

http://biblio.univ-alger.dz/
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 املطلب الثالث: جقييم ألاداء

ا باليظبت للماطظت و وطُلت   بن ُملُت جلُُم ألاداء ال جلل ؤهمُت ًُ مفهىم ألاداء ذاجه، فهي حِد ؤمسا خٍُى

 مهمت إلاِسفت مدي ؿىاب اللسازاث التي جم اجساذها.

 الفزع ألاول:حعزيف جقييم ألاداء 

هى كُاض ألاداء الفِلي و ملازهت الىخائج اإلادللت بالىخائج اإلاولىب جدلُلها ؤو اإلامىً  خلُُم ألاداءاإلالـىد ب     

الىؿٌى بليها ختى جخيىن ؿىزة خُت إلاا خدر و إلاا ًددر فِال و مدي الىجاح في جدلُم ألاهداف و جىفُر 

ت بما ًىفل اجساذ ؤلاحساءاث اإلاالئمت لخدظين ألاداء.  1 الخوى اإلاىكُى

ن جلُُم ألاداء هى هٌسة مِملت للىخائج الفِلُت بما لها مً ملازهاث و ُالكاث مظخيخجت و مما طبم هسي ؤ

تها و جددًد الاًجابُاث لدُمها ، باإلالازهت بالىخائج  س لخلٍى مظخيبوت حظاُد في جددًد و مِسفت فسؾ الخوٍى

خباز اإلاسووت مّ ألازر في  لظلب البد و ؤن ًيىن لها زوت ؤن هدُجت جلُُم ألاداء طىاء واهذ باإلًجاب ؤو ا الُا

سُت جفُد ؤلادازة في اجساذ اللسازاث  2بهدف الخٔرًت الِىظُت و السكابت  Action Planُمل  ، لخيىن زلفُت جاٍز

 4جىكُذ ذلً مً زالٌ الؼيل الخالي مظخلبال و ًمىً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
  12مدازل حدًدة ..لِالم حدًد ،مسحّ طبم ذهسه ، ؾ –جىفُم مدمد ُبد اإلادظً، جلُُم ألاداء 1
ب و اليؼس، مـس، مدمىد ُبد الفخاح زكىان، جلُُم ؤداء اإلااطظاث في ًل مِاًير ألاداء اإلاخىاشن، اإلاجمى 2  .03، ؾ3102-3103ُت الِسبُت للخدٍز
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 ُملُت جلُُم ألاداء اإلااطس ي:(I – 4)الشكل رقم 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ب و اليؼس ، مـس ، مدمىد ُبد الفخاح زكىان ، جلُُم ؤداء اإلااطظاث في ًل مِاًير ألاداء املصدر :  ت الِسبُت للخدٍز اإلاخىاشن ، اإلاجمُى

 .03ؾ،3103

جىؿلذ بلُه مً  هرلً ًىٌس بلى ُملُت جلُُم ألاداء ُلى ؤنها " جلُُم وؼان الىخدة الاكخـادًت في كىء ما -

مظبلا و زاهُا هخائج في نهاًت فترة مالُت مُِىت ، و هي تهخم ؤوال بالخدلم مً بلْى ألاهداف اإلاسووت و اإلادددة 

ت ؤو زؤطمالُت "  .1بلُاض هفاءة الىخدة في اطخسدام اإلاىازد اإلاخاخت طىاء واهذ مىازد بؼٍس

ُملُت تهدف بلى كُاض ما جم اهجاشه مً كبل مىٌم ما زالٌ فترة شمىُت مدددة ، و ملازهت بما جم الخلُُم  -

ت مً اإلاِاًير و اإلااػس  ا و باطخسدام مجمُى اث مّ جددًد ؤوحه اللـىز و الاهدساف الخسوُى له هما و هُى

 .  2بن وحدث و طبل ُالحها في الخاكس و اإلاظخلبل 

 

                                                   
1،  .34،حامِت بظىسة، ؾ3110ُبد اإلاالً مصهىدة ، ألاداء بين الىفاءة و الفِالُت4 مفهىم و جلُُم ،مجلت الِلىم ؤلاوظاهُت ، الِدد ألاٌو
م حىدة ألاداء في اإلااطظاث الخِلُمُت، داز ؿفاء، ألازدن، الوبِت ألاولى،  2  .  02، ؾ3100طىطً ػاهس مجُد، جلٍى

 تقييم األداء المؤسسي 

دراسة حتليلية ومعمقة  النتائج ادلخططة
 الفعليةنتائج لل

 مقارنة

 النتيجة

 ايجابيات فرص التطوير 

 خطة عمل وفقا لآلتي:

(معرفة نقاط الضعف9  

(تحلیل أسباب الضعف0  

(اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة و المتابعة 0  

 خطة عمل وفقا لآلتي:

(معرفة نقاط القوة9  

(تحلیل كیفیة الوصول لؤلهداف 0  

األهداف ( تقدیر و مكافأة القائمین بتحقیق0  
 
 

اخللفية التارخيية لتقييم األداء داخل 
 ادلؤسسات



 مدخل لإلبداع الخكىولوجي في املؤشصت                                                     الفصل ألاول              

~ 22 ~ 
 

 

 الفزع الثاوي:أهميت و أهداف جقييم ألاداء 

بن ألاداء مً ؤهم اإلاىاكُّ التي جىدس ي ؤهمُت بالٔت ومتزاًدة في اإلااطظـاث الاكخــادًت إلاـا جدٌى به مً 

ماٌ،مياهت مخميزة في بِئت   ؤهدافها.ه لخدلُم و بدؤث الترهيز ُلُالىبيرة ؤدزهذ ؤهمُخه للد ف ألُا

  أهميت جقييم ألاداء 

 41جٌهس ؤهمُت جلُُم ألاداء ُلى مظخىي الفسد و الجماُت وذلً ُلى الىدى الخالي

 :ٌظخفُد الفسد مً هدُجت جلُُم ؤدائه في ؤنها جسػده بلى مدي هجاخه ؤو فؼله في ؤداء باليصبت للفزد

 الخإزس،ُمله اإلايلف به في حماُخه ؤو هى اللىء الري ٌظترػد به في جددًد اججاهه هدى الخلدم ؤو  مهام

ُلى هفع الىهج و ٌظير ُلى هفع  الاطخمساز ففي خالت جلدم ؤدائه فةهه ٌِلم ؤطباب هرا الخلدم و ٌِمل ُلى 

بالخالي ٌِمل ُلى  الاهسفاق و را فاهه ٌِلم ؤًلا ألاطباب التي واهذ وزاء ه اهسفاق ؤدائهالظلىن و في خالت 

 كائده.ججىبها مظخلبال و مداولت الابخِاد ًُ الظلىن الري ًللل مً هفاءجه مً وحهت هٌس 

  : ة باليصبت لجماعت العمل ُلى الجاهب آلازس حظخفُد حماُت الِمل مً جلُُم ألاداء في ُد 

 اطخسداماث هي 4 

بُتالىؼف ًُ الاخخُاحاث -ؤ 4 ًىؼف جلُُم ألاداء ًُ مجاالث الىلف في اإلاِلىماث و اإلاهازاث الالشمت  الخدٍز

 لألفساد بىاء ُلى طائس ما حظفس ُىه هخائج الخلُُم . 

بُادة الىٌس في طُاطاث و ؤطالُب ازخُاز ألافساد 4 جىؼف هخائج جدلُل و جلُُم ألاداء ًُ ؤوحه اللـىز -ب

 .2للخـٌى ُلى ألافساد اإلاولىبين في اإلاـادز التي جلجإ حماُت الِمل بليها 

اث في اإلااطظت -  جسجبى ؤهمُت جلُُم ألاداء ازجباها وزُلا بالخسوُى ُلى وافت اإلاظخٍى

  أهداف جقييم ألاداء 

 3 و جىخمل ُملُت الخلُُم بالخِسف ُلى ألاهداف الخالُت4

بن  ؤهدافها،ًىفس جلُُم ألاداء ملُاطا إلادي هجاح اإلااطظت مً زالٌ طِيها إلاىاؿلت وؼاهها بُٔت جدلُم -

ّ ُالىجاح ملُاض مسهب بين الفاُلُت و الىفاءة و بالخالي فهى ؤػمل مً ؤي منهما و في ولخا الخالخين حظخو

 اإلااطظت ؤن جىاؿل البلاء و الاطخمساز في الِمل 

ساق الخسوُى و السكابت و  ًىفس هٌام جلُُم- ت في اإلااطظت أٓل اث ؤلاداٍز ألاداء مِلىماث إلاسخلف اإلاظخٍى

ُت.اجساذ اللسازاث اإلاظدىدة ُلى خلائم ُلمُت و   مىكُى

م  ألاطىؤ،ًٌهس جلُُم ألاداء الخوىز الري خللخه اإلااطظت في مظيرتها هدى ألافلل ؤو هدى - و ذلً ًُ هٍس

ة  فيشمىُا هخائج الخىفُر لألداء   ألزسي.اإلااطظت مً مد 

هَى مً اإلاىافظت بين ألاكظام و ؤلادازاث و اإلايؼأث اإلاسخلفت و هرا بدوزه ًدفّ اإلااطظت  بًجادٌظاُد ُلى  -

 ؤدائها.لخدظين مظخىي 

 و جددًد الِىاؿس التي جدخاج بلى مظاُدة مً ؤحل النهىق بإدائها . الىفاءةًادي بلى الىؼف ًُ الِىاؿس -

                                                   
 .41، ؾ0333مدمىد ًىطف ُلله ، مدزل في جلُُم اإلاؼسوُاث، داز الخمد لليؼس، ألازدن، الوبِت ألاولى، طىت  1
 .41مدمىد ًىطف ُلله ، مسحّ طبم ذهسه ، ؾ 2
 .25، ؾ3111و الخيبا بالفؼل، ماطظت الىزاق لليؼس و الخىشَّ، ألازدن الصبُدي ، الخدلُل اإلاالي 4 جلُُم ألاداء خمصة مدمىد3
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 داء ًادي بلى جدلُم ألاهداف اإلادددة.بن جلُُم ألا -

ها  - ب الىخائج مً الخىكِاث و الخيبا باألزواء كبل وكُى ماػساث ألاداء همدواث بهراز مبىس  باطخسدامجلٍس

  1 ُىد خدور اهدساف.

 2.ٌظاُد ُلى اهدؼاف ذوي اإلاىاهب و الىفاءاث الِالُت -

 الفزع الثالث:صعوبت جقييم ألاداء 

ً ، و  الاجفاقبذا واهذ ُملُت جلُُم ألاداء ُلى اإلاظخىي الىٌسي كد خٌُذ بص يء مً  بين الباخثين و اإلاىٌٍس

ا ما باُخبازها مسخلت مً مساخل ُملُت السكابت ، ًلىم اإلاظيرون مً زاللها  جبدو خظب ما طبم طهلت هُى

م مً هثرة الدزاطاث و الب  دىر التي تهخم باإلاىكَى .بلُاض اهجاشاث جوسح بػيالُاث مِلدة بالٓس

سا لـِىبت كُاض ألاداء ًلٌى ؤخد  " ألاداء مفهىم مجسد احخماُُا ميىن في ؤذهان باخثي و  الباخثين4و جبًر

له بلى مفهىم ملمىض ؤمسا ؿِبا زاؿت  مىٌسي الخىٌُماث "، مما حِل بطلاهه ُلى واكّ اإلااطظاث و جدٍى

 جىمُمه.بذا حِلم ألامس بلُاطه و 

ت فلى ؤو و ٌؼاز هى ا بلى ؤن كُاض ألاداء حِسق لىفع بػيالُت ؤلاهخاحُت مً خُث كـسه ُلى اإلاىازد البؼٍس

حِمُمه ُلى باقي ُىامل ؤلاهخاج ؤلاػيالُت التي هخجذ ؤؿال ًُ مفهىم ألاداء ًُ خد ذاجه ، و ذلً مً خُث 

ُم ألاداء ال جبدو بال ؤن اُخباز مـولح ألاداء ٌؼمل وامل اإلااطظت ؤم  ًسف مىازدها فلى فةن ُملُت جلُ

 .3ُىـس الِمل دون باقي الِىاؿس  إلهجاشاثجيىن كُاطا 

 : 4و هدزج هىا بِلا مً هره الـِىباث

ُت اإلاؼسفين ؤو السئطاء الرًً ًمازطىن ُملُت الخلُُم ؤو ُدم دكتهم و ُدم خسؿهم ُلى - بجمام ُدم مىكُى

لت ُادلت و ُلمُت . و كد ًىجم ذلً ًُ  الخديز الري ًبدوهه ججاه البِم. و هره ًاهسة ػائِت الخلُُم بوٍس

 و

ٌؼيى منها السئطاء و اإلاسئوطين مِا في ؤٓلب اإلاجخمِاث الىامُت . و كد ًيىن اإلاُل هدى البِم ؤو كدهم  

 ؤهفظهم.ػِىزٍا و ال ًخدىم به ألافساد 

 بلىُٓاب اإلاِاًير و اإلالاًِع و اإلااػساث الىمُت التي حظهل جسحمت اإلااهالث و ؤهمان الظلىن ووخداث الاهجاش -

 و جلدًساث حِخمد للخلُُم و الترجِب و اإلالازهت.دزحاث 

خماد ُلى مِلىماث وافُت و دكُلت في ُملُت الخلُُم ذلً وىهه ٌظخلصم بُاهاث مفـلت ًُ همُت  - ُدم الُا

ُخه...ؤلاهخا  ج و هُى

 

 

 

                                                   
 04،مسحّ طبم ذهسه، ؾمدمىد ُبد الفخاح زكىان1.

2 kenanaonline.com , 02-04 -2017 , 09400 .  
ادي فاهمت ، ؤزس بدازة اإلاِسفت ُلى ألاداء اإلااطظاحي ، مرهسة3 جسسج لىُل ػهادة ماطتر ، جسـف بدازة و اكخـاد اإلااطظاث ، حامِت مظخٔاهم  بً ٍش

 . 53،ؾ 3105 -3102،طىت 
ت ، مـس ،  4 ت في الخدمت الىهىُت،اإلاىٌمت الِسبُت للخىمُت ؤلاداٍز  . 300،ؾ 3114ُامس زلير الىبِس ي ، بدازة اإلاىازد البؼٍس
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 خالصت 

ؤؿبذ ؤلابداَ الخىىىلىجي خخمُت للماطظاث مً ؤحل جدلُم همىخها لالطخمساز و البلاء في هرا اإلادُى        

فهى ًلِب دوزا في حٔير و زلـم كواُاث حدًدة خُث ؤن اإلاىخجاث اإلاظخِملت ؤو اإلاىخجت جخولب ؤهثر  الـِب،

ل ؤلابداُاث التي جىؿلذ بليها بلى فإهثر جلىُت ُالُت و خدًثت ، و مً  هىا فان اإلااطظت ؤمام جدد و هى جدٍى

م جخدـل منها ُلى ُائد ًمىنها مً حٔوُت هفلا ل دوزة حدًدة مً  تهامىخجاث كابلت للدظٍى وهرا جمٍى

 ؤلابداُاث و ما ًسافلها مً جدٌى جىىىلىجي و اطدثمازاث. 

س التي جلد ُفت البدث و الخوٍى م ًو ت مً ؤلابداُاث كد جيىن خلٌى ول ذلً ًُ هٍس م للماطظت مجمُى

ًدُذ للماطظت ؤن جبرش  إلاـؼاول زاؿـت بمىخىحاث كائمت، ؤو ازتراُاث حدًدة كد جولم مىخىحاث حدًدة

ؤخـد الخُـازاث اإلاوسوخت  م ٌِدالري لوؼاهها.اإلااطظت  ؤداءجدظين  بلى، التي بدوزها جدفّ مصاًا جىافظُت 

، و هٌسا ألهمُت ؤلابداُاث الخىىىلىحُت طىف  .ُت فسكتها الِدًد مً الٌـسوفؤمام اإلااطظاث بل هى خخم

 هخوسق في الفـل الثاوي بلى مظاهمت ؤلابداَ الخىىىلىجي في جدلُم ؤداء اإلااطظت .
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 جمهيد

للذ ؤـبدذ اإلااظعاث الُىم حعدىذ بلى ؤلابذاع الخىىىلىجي ليىهه ًخممً ؤلاجُان بالجذًذ ،فإضحذ جماسظه     

ش التي  بظتراجُجُتهابؽيل علمي و مىٍم ًخىافم مع ؤهذافها و  ادة الاهخمام بإوؽىت البدث و الخىٍى م ٍص عً وٍش

 حعخبر اإلافذس ألاظاس ي لإلبذاع الخىىىلىجي و رلً باالهخمام باإلاىسد البؽشي الزي ًملً اللذسة على ؤلابذاع 

ض  و الزي هى بذوسه ؤـبذ ؤخذ ؤهم مدذداث ألاداء اإلااظس ي المامً الشئِس ي الظخمشاس اإلااظعاث و حعٍض

 الزي ٌعخبر مدفلت إلاا جلىم به ؤي ماظعت في لىء جفاعلها مع بِئتها الذاخلُت و الخاسحُت . جىافعُتها ،

 و لإلإلاام باإلاىلىع جىشكىا في هزا الففل بلى8

 ؤلابذاع الخىىىلىجي في اإلااظعت -

  اوعياظاث ؤلابذاع الخىىىلىجي على ؤداء اإلااظعت -
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 ؤلابداع الخكىىلىجي في اإلاؤصضت ألاول: اإلابحث

إلاىخجاث الؽشواث و هزا هدُجت اهخمامها به و الاعخماد علُه  ؼهذ عفشها الحذًث عذًذا مً ؤلابذاعاث والخجذًذ

لىجاح    ُعخبر ؤلابذاع والخجذًذ عامال مهما وسئِعُا بل خاظماف لخلم مىخجاث حذًذة مخإجُت مً ؤفياس مبذعت ،

 .اإلااظعاث 

  دوافع جبني ؤلابداع الخكىىلىجي و عىائله  ل:ألاو  اإلاطلب

 دوافع جبني ؤلابداع الخكىىلىجيألاول: الفرع 

 ؤلابذاع الخىىىلىجي و هزهش منها 8هىان العذًذ مً الذوافع التي ؤدث باإلااظعاث بلى الاعخماد على 

حىدة اإلاىخج و الععش فلي بل حعذدث لدؽخمل  ؤـبدذ اإلاىافعت ال جلخفش علىاإلاىافضت الحادة في الضىق: -1

،و ؤـبذ مً المشوسي جدبع بظتراجُجُاث اإلاىافعحن و سغباث الضبائً ختى جخمىً ول ؤوؽىت اإلااظعاث 

ش خىي بظتراجُجُت بعُذة اإلاذي ، و علُه ؤـبذ لضاما على اإلااظعاث اللجىء بلى  اإلااظعاث مً ـُاغت و جىٍى

 1ث مً ؤحل الحفاً على الحفت العىكُت و حعٍُم سبدُتها .ؤلابذاع الخىىىلىجي في اإلاىخجا

اإلااظعت في ؤلابذاعاث الخىىىلىحُت اإلاخعللت بإظالُب ؤلاهخاج و اإلاىخج  اظدثماس بن لحاحاث السبىن : الاصخجابت -2

جخفف بخفائق ؤهثر حاربُت مثل الععش ألاكل و الجىدة ألاعلى ،ؤو  ًمىنها مً بدخاٌ مىخجاث حذًذة بلى العىق 

خذماث ؤهثر بعذ البُع ، لمان ؤوٌى ، مالئمت ؤخعً ، و رلً لخلبُت سغباث العمالء الحالُحن و اإلادخملحن، و 

ض جىافعُتها .  بالخالي جخمىً اإلااظعت مً اإلادافٍت على مشهضها الخىافس ي و حعٍض

ل ؤن حعٌض هفعها بىجاح عً المغىه الزي الخكىىلىجي:مىاهبت الخلدم  -3 ال حعخىُع اإلااظعت في ألاحل الىٍى

فةرا حغالذ اإلااظعت عً جدذًث جىىىلىحُاتها، فةن  الخىىىلىحُت.جفشك عليها جدذًث هفعها مً الىاخُت 

مً خالٌ مىذ مي الخلذم الخىىىلىجي كذ ٌعبب واسزت جىافعُت ، بدُث ال ًمىً بهلارها مً خالٌ الخذخل الحيى 

فت الجمشهُت الخفمُلُت ، ؤو ؤلاؼشاف على الفىاعت و باإلالابل برا  ش  اظخىاعذبعاهاث ؤو الخعٍش اإلااظعت جىٍى

ش ألابدار و ؤلاهثاس مً الخعاكذاث مع مشاهض البدث و الجامعاث ، فةنها حعخىُع ؤن  جىىىلىحُاتها مً خالٌ جىٍى

ؤظاط الخيلفت ألاكل ؤو جلذًم ظلع ممحزة ، مما ٌعمذ للماظعت بإن جبني جدلم اإلاضاًا الخىافعُت اللائمت بما على 

 2مشهضا جىافعُا ًمىً الذفاع عىه.

ش الىثحر مً أزمت الطاكت و ضرورة إًجاد بدائل طاكىيت : -4 بن ؤصمت الىاكت وان لها فمل هبحر على جىٍى

تي حعاعذ على الاكخفاد في اظتهالن الىاكت، اإلاىخجاث وجلذًم عذد هائل مً اإلاىخجاث الىهشبائُت واإلاُياهُىُت ال

ائف  خُث ؤن الباخثحن ًاهذون دوس هزا العامل في الفترة التي سجلذ عذدا هائال مً الاختراعاث والخغُحراث في ٌو

.وكذ ؤزبذ الحاٌ ؤن  3751اإلاىخجاث اإلاخخلفت وهي علذ العبعُىاث خُث خفلذ ألاصمت ألاولى للىاكت عام 

الذٌو واهذ ظببا في ؤلابذاع الخىىىلىجي خُث جضداد الحاحت للبدث عً خلٌى للمؽاول  ألاصماث في هثحر مً

 اإلاترجبت على جلً ألاصماث

                                                   
 .23، ص 9111العلمية ، الدار الجامعية ، مصر ،  األسسو  األصول – اإلستراتيجية اإلدارةعوض محمد أحمد ، 1

ش ؤلاداسي، مفش، . .471، ؿ 6004ظعُذ ٌغ عامش،ؤلاداسة وجدذًاث الخغُحر، مشهض واًذ ظحرفِغ لالظدؽاساث والخىٍى 2 
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التي جلذم لذعم عملُاث ؤلابذاع الخىىىلىجي ظىاء واهذ في ؼيل  الحكىميت:و اإلاضاعداث  الدضهيالث -5

 1    . بذعتؤو مالُت وخاـت للماظعاث اإلا معاعذاث فىُت

حعبر جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجفاالث عً مجمىعت مً اإلايىهاث :الاجصاالث جطىر جكىىلىحيا اإلاعلىماث و  -6

اإلاادًت، البرمجُاث، الاجفاالث، البُاهاث وألافشاد التي حعخخذمها اإلااظعت في اظخلباٌ البُاهاث واإلاعلىماث 

ت، الىفُتوخضنها ومعالجتها واظترحاعها باظخخذام بشمجُاث مخعذدة  الخىىس  بن. (الىظائي ) العمعُت، البفٍش

الهائل في هزا الىىع مً الىظائل كذ ؤدي بلى الىثحر مً ؤلالافاث، منها ما هى بؽيل ظلع ؤو خذماث والتي جلذمها 

ع للىثحر مً اإلاىخجاث. هزه الخىىىلىحُا جدعً الاجفاٌ وحعضص جبادٌ  ؤلاهترهذ ؤو في ؼيل جفمُم ظهل وظَش

 2.واإلاعاسف بحن ألافشاد داخل اإلااظعت وخاسحها اإلاعلىماث

 الخكىىلىجيعىائم ؤلابداع الفرع الثاوي : 

 3و ًمىً جلعُمها بلى زالر فئاث8

 الاكخفادًت التي جىاحه عملُت ؤلابذاع8 ًمثل عائم كلت اإلاىاسد اإلاالُت ؤهم العىائم  الاكخفاديعلى اإلاعخىي -3

الخىىىلىجي ظىاء على معخىي اإلااظعاث ؤو الهُئت ، فمعف اإلاخففاث اإلاالُت ال ٌعمذ باللُام ببدىر 

بلى رلً عادة ما جيىن هزه ؤلابذاعاث راث مشدودًت غحر وافُت  بلافتمخلذمت بغُت جدلُم ببذاعاث جىىىلىحُت ، 

(و ًمىً بلافت عامل الخيالُف خاـت برا جمذ ؤلابذاعاث على معخىي الهُئاث )الجامعاث ، مشاهض البدث

 العالُت للخجهحزاث اإلاعخعملت في ؤلاهخاج ؤو البدث و التي جدذ مً ؤلابذاع الخىىىلىجي. 

الخىىىلىجي على اإلاعخىي الاحخماعي هى  ؤلابذاع8 جخمثل ؤهم العىائم التي جلف في وحه  الاحخماعيعلى اإلاعخىي  -6

 ججاهحهىدهم في  جخمافش ، اإلاعاهمحن ، العماٌ ، الىلابت( بدُث ال  ؤلاداسةالاجفاٌ العيئ بحن ؤكىاب اإلااظعت )

ألنهم ًشون  ؤلاهخاجمذي جلبل اإلاعخخذمحن لفىشة حذًذة في  بلى باإللافتالخىىىلىجي  ؤلابذاعواخذ معاعذ على 

لبل الخىىىلىجي لممان معخ ؤلابذاعفيها تهذًذا إلاىاـبهم ؤو جخفُن في ألاحىس لزلً ًجب جىعُتهم بمشوسة 

 اإلااظعت و لهم ؤًما .

ًمثل اللُام جىىىلىجي مجاصفت هبحرة جىىىي على عذة مخاوش ظىاء على اإلاعخىي الخجاسي  الخلني8على اإلاعخىي  -1

بلى ؤن  بلافت،  ؤلابذاعلزلً فهزه اإلاخاوش خاـت الخلىُت حعخبر ؤخذ العىائم التي جلف في وحه  الخلني.اإلاالي ؤو 

 ؤلابذاعمً عملُت  عاملت جلىُت ماهلت ، خُث وعخبر جشهُبت الخجهحزاث الجذًذة عائم ًدذ اللُام بها ًدخاج بلى ًذ

 هٍشا لىلق الخبرة .

 

 

                                                   
-6032، ؤوشوخت دهخىساه في علىم الدعُحر ، حامعت وسكلت ،الاكخفادًتللماظعت  الخىافعُت اإلاحزة جىمُتعبذ الشئوف حجاج،دوس ؤلابذاع الخىىىلىجي في  1

 .https://bu.univ-ouargla.dz ،11،ؿ 6033
 .32عبذ الشئوف حجاج، مشحع ظبم رهشه ، ؿ2
ض جىافعُت اإلااظعت الفىاعُت بىصهاق عبذ الغني،معاهمت ؤلابذاع 3 دساظت خالت ماظعت وىهذوس ، مزهشة ملذمت لىُل ؼهادة –الخىىىلىجي في حعٍض

 .http://thesis.univ-biskra.dz ،32،ؿ6031-6036اإلااحعخحر في العلىم الاكخفادًت جخفق اكخفاد ـىاعي،حامعت بعىشة ،
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 طرق اللجىء لإلبداع الخكىىلىجي في اإلاؤصضتاإلاطلب الثاوي :

لت الىخُذة إلخذار  ش)على معخىي اإلااظعت( لِعذ الىٍش ؤلابذاع بن اإلاماسظت الذاخلُت ليؽاواث البدث والخىٍى

الخىىىلىجي، خُث هىان وشق و ؤظالُب ؤخشي ًمىً للماظعت اللجىء بليها وهي كابلت لالظخغالٌ بخيالُف 

ومخاوش مخفاوجت، وعمال بمبذؤ جشؼُذ اإلاىاسد، الىكذ واإلاجاصفت ًجب على اإلااظعت اإلافاللت في اخخُاس ؤخعً 

مىً خفش مخخلف وشق اللجىء إلهخاج ؤلابذاعاث الخ  1 8  ىىىلىحُت في ما ًليالبذائل، ٍو

ش حجش ألاظاط في العملُت ؤلابذاعُت 8إدماج وشاطاث البحث والخطىير باإلاؤصضت-1 ُفت البدث والخىٍى حعخبر ٌو

ول اإلاجهىداث اإلاخممىت ه ب فُلفذ،الث هٍام ؤلابذاعــــم مذخـــذ ؤهـــاسها ؤخـــاث ورلً باعخبـــــىي اإلااظعـــعلى معخ

ل اإلاعاسف  في ـىس ؤظالُب ؤو وشق بهخاج ومىخجاث مادًت اظتهالهُت ؤو  اإلافادق عليها بلى خلٌى فىُتجدٍى

ت، جباؼش مثل هزه اليؽاواث بما في مخابش الجامعاث ؤو في مشاهض البدث الخىبُلي وفي اإلااظعاث  اظدثماٍس

 . الفىاعُت دون اعخباس لحجمها

ش ؤداة لخلم الخىىىلىحُت وؤ ظالُب للخمحز الخىافس ي، رلً وىهه ٌعاهم في جىمُت اللذساث هما ٌعخبر البدث والخىٍى

ا  .في ألاداء ختى جممً بلائها وخماًـت مىاكعها الخىافعُت خاـت في ٌل تهاؤلابذاعُت للماظعت وجشكُت معخٍى

ت  الدعاسع الىبحر الزي ٌؽهذه اإلادُي خاـت فُما ٌعشف جىلُذ الخىىىلىحُا وخماًت ملىُتها الفىٍش

ش في اإلااظعت ٌعىيها اظخلاللُت هبحرة لىلع بشهامج ببذاعي ًممً لها حاهبا بن بدماج  وؽاواث البدث والخىٍى

ت والثلت ليؽاواتها، اث ألاداء الىلي للماظعت ما مً ؼإهه اإلاعاهمت في جدلُم محزة  مً العٍش جدعحن معخٍى

دذ مً جىلعاث اإلاللذًً في الحفٌى على ألافياس الجذًذ جىافعُت للماظعت، ة وؤلابذاعاث كُذ ؤلاهجاص، وهزا ٍو

  .مما ًجعل اإلاىافعحن ٌعخغشكىن فترة ما بحن ظيخحن بلى زالزت ظىىاث لخللُذ فىشة ؤلابذاع

ش على جىافش الؽشوه ألاظاظُت آلاجُت ع الذاخلُت للبدث والخىٍى خىكف هجاح اإلاؽاَس  2 : ٍو

 .الجذًـذة واإلاعـاسف العلمُت وحعلـها مخىُفـت مع اإلااظعـتاكتراخاث ـادسة مً مبـذع كادس على اظخغالٌ ألافىـاس -3

 .وظي مصجع ومذعم للخجذًذ وؤلابذاع -6

م-1 ش وؤلاهخاج والدعٍى ائف البدث وجىٍى  .حعاون وجيعُم داخلي، خاـت بحن ٌو

ليؽاواث البدث هزا باإللافت بلى عذة اعخباساث جإخزها اإلااظعت بعحن الاعخباس عىذ كُامها باإلاماسظت الذاخلُت 

ش، جخمثل في  :والخىٍى

 ؤلاإلاام باإلاعلىماث وألافياس واإلاعاسف العلمُت اإلاخاخت داخلُا وخاسحُا؛  -ؤ

ش مع ألاخز  -ب ع البدث والخىٍى ججىُذ الىاكاث وؤلامياهُاث اإلاخاخت لذيها، التي حؽيل ولها ؤظغ هجاح مؽاَس

 للماظعت؛  ؤلاظتراجُجُتبعحن الاعخباس ألاهذاف 

خلُذ بالخىي والعُاظاث واإلاىاصهاث اإلادذدة، مع هىع مً الاظخلاللُت إلاعخخذميها الهدؽاف ألافياس ال -ث

شها وجىُُفها مع مخىلباث العىق  ش  .الجذًذة وجىٍى هما ًلىد ؤلادماج الفعلي واليامل ليؽاواث البدث والخىٍى

                                                   
ائف و وؽاواث اإلااظعت الفىاعُت ،مشحع  .331ظبم رهشه،ؿاوهُل مدمذ ظعُذ،ٌو 1 

 .11،ؿمشحع ظبم رهشه عبذ الشئوف حجاج،2
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ُت الضمً وألاهثر جيلفت في جىفحر وجخفُق باإلااظعت لىخائج حُذة ومعخبرة وباإلالابل ٌعخبر الىظُلت ألاوٌى مً هاخ

 اإلاىاسد، وألاعلى

ًذفع الىلق في اللذساث وؤلامياهُاث اإلاخاخت لذي اإلااظعت، والاخخُاج للمعاسف  :علىد واجفاكياث الخعاون -2

ش، اإلااظعت لللُام بعلىد مفادق عليها ؤو ببشام  العلمُت والخىىىلىحُت والاسجفاع في جيالُف وؽاواث الخىٍى

فاكُاث حعاون بُنها وبحن ماظعاث ؤخشي ؤو مثُلت لها في هفغ اللىاع، ؤو في كىاعاث اكخفادًت ؤخشي، تهذف اج

بلى بوؽاء حملت مً العالكاث والاسجباواث في مجاٌ البدث الخىبُلي، وفعالُتها مدذدة بجذًت ألاوشاف اإلاعُىت 

ً مثل في اظخغالٌ اإلاعلىمـاث واإلاـعاسف اإلاىدعبـت ليل بن ؤظاط اللُام بةوؽاء عالكاث حعاون ًخ .ودًىامُىُت اإلاعحًر

ش وجدمل مؽترن  ع البدث والخىٍى وشف، وجىخُذ الجهىد الشامُت ألخذر ؤلابذاعاث واخخفاس مذة بهجاص مؽاَس

للخيالُف وألاخىاس، ومً حهت ؤخشي بن الىاكاث وؤلامياهُاث واإلاعاسف ال جخىاحذ دائما في مجاٌ وميان معُىحن، 

كاث حؽيل مشحعا خلُلُا لالظخفادة بحن اإلااظعاث، وجىخُذا للىاكاث وؤلامياهُاث واللذساث خاـت فهزه العال

ش وألاهم هى اظخغالٌ العالكاث الىاؼئت بىُفُت حعمذ بالخىفل الفعلي والفعاٌ  .في مجاٌ البدث والخىٍى

ش، ورلً باظخغالٌ اإلاعاسف وألافياس اإلاىدعبت واإلاخاخت، وجدمل مؽترن للخيالُف  بيؽاواث البدث والخىٍى

ع البدث الخىبُلي؛ ؤي العمل على دعم عملُاث ؤلابذاع الخىىىلىجي وؤلاظهام  وألاخىاس وجللُق مذة بهجاص مؽاَس

 في جدلُم محزاث في ؤلاهخاج واإلاىخجاث حعضص مياهت اإلااظعت في العىق 

بن الحفٌى على ؤلابذاعاث الخىىىلىحُت عبر اإلالاولت الباوىُت، ٌعني كُام اإلااظعت بعملُت :اإلاــــلاولت الباطىـــيت  -3

ش، ؤي ببشام اجفاكُاث مع  اللجىء بلى ماظعاث ؤخشي والبت منها جىفُز حضئي ؤو هلي ليؽاواث البدث والخىٍى

امت والخاـت، الجامعاث، مىٍماث خاسحُت. وهجذ لمً هزه اإلاىٍماث مثال 8 مياجب الذساظاث، مشاهض البدث الع

خم اللجىء لهزا الؽيل كفذ الحفٌى  اإلااظعاث الفىاعُت اإلاخخففت، الجمعُاث والىىادي العلمُت وغحرها ٍو

ت   .اإلااهلت لذي اإلااظعت اإلاعىُت على ؤلابذاعاث الخىىىلىحُت بعبب هلق ؤلامياهُاث اإلاالُت واللذساث البؽٍش

ش وظُلت مهمت للماظعت إلوؽاء عالكاث مع خبراء ومخخفحن روي فاإلالاولت الباوىُت في مجاٌ البدث والخ ىٍى

غ والبدث  ت ماهلت (في مجاٌ ؤلابذاع؛ فيؽاه الجامعاث ًخمثل في الخذَس معخىي عالي )واكاث ومىاسد بؽٍش

دىاٌو الخىظُع في مجاٌ اإلاعشفت العلمُت، والبدث العلمي الخىبُلي  -العلمي بىىعُه  البدث العلمي ألاظاس ي ٍو

ل اإلاعلىماث العلمُت  ؤما مشاهض  -زي ًدٌى اإلاعاسف العلمُت بلى خلٌى فىُتال البدث العامت والخاـت جلىم بخدٍى

بلى جىىىلىحُا وبلى خلىٌ جلىُت للمؽاول والفعىباث الفىُت اإلاجابهت للماظعاث الاكخفادًت وبهخاج ؤلابذاعاث 

ش مع اإلاىٍماث اإلاخخففت في بففت عامت، فةبشام اجفاكُاث لإلهجاص الجضئي ؤو الىلي ليؽا واث البدث و الخىٍى

ت الفعالت، وجمىً اإلااظعاث مً جخفُن  بهجاص ؤلابذاعاث واإلاعاسف العلمُت البدخت،حعخبر مً ؤلاحشاءاث الدعُحًر

 .الخيالُف وجشؼُذ اإلاىاسد اإلاخاخت لذيها

ٌ : اكخىاء الرخصت -4 على ؤلابذاع، وهي عباسة عً ؼشاء  بن اكخىاء سخفت ؤلابذاع، حعخبر الىظُلت اإلاباؼشة للحفى

ببذاع معحن مً وشف خاسجي ملابل عائذ مادي، هما حعخبر ألاهثر فاعلُت ليىن اإلااظعت على علم بما حؽتري، 

وألاظشع مً هاخُت الاظخغالٌ والىلل اإلاباؼش للمعاسف واإلاعلىماث عً مىلىع ؤلابذاع في خالت الخعاكذ، وألاكل 

فباهدؽاس الخبر خٌى ببذاع معحن، جخلذم اإلااظعاث الفىاعُت  .بحر مً والبي الاكخىاءجيلفت بىاءا على العذد الى
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لي بىلب للؽشاء ؤو الحفٌى على خم الاظخعماٌ والاظخغالٌ بىاظىت سخفت ًفادق  اإلاعىُت إلافذس ؤلابذاع ألـا

لت ال  .فىُت لإلهخاجعليها الىشفان، ومباؼشة ًخم الىؽف وهلل اإلاعلىماث واإلاعاسف عً اإلاىخىج ؤو الىٍش

 و حاحت اإلاىظماث إليه كياش ؤلابداع الخكىىلىجياإلاطلب الثالث : 

 الفرع ألاول : كياش ؤلابداع الخكىىلىجي  

 هىان زالر كُاظاث حعمذ بلُاط وؽاه ؤلابذاع الخىىىلىجي و هي 8

ش وؽاه جىىىلىجي ماظس ي ًلىم على جىحُه مخىي هفلاث البحث والخطىير:-1 لإلهفاق البدث و الخىٍى

فهى ًذخل في عملُت ؤلابذاع الخىىىلىجي مً خالٌ جدعِىاث ؤو حغُحراث جدذر داخل الفىاعت و الاظدثماسي ،

ت التي ؤؼاس بليها خاـت فُما ًخعلم بالعى ل و Schumpeter  اـش الابخياٍس و التي هي 8ؤظالُب ؤلاهخاج و مىاد الخدٍى

بؽيل واظع هملُاط كُمخه حعخعمل ؛  ؽاه حذ ميلفٌعخبر وفهى 1مىخجاث الفىاعت و جىٍُم اإلايؽإة...

لالظدثماساث في ؤلابذاع. بن حصجُع البدث العلمي ًدخاج بلى ظُاظت حادة في جىوحن العلم و جإظِغ البيُت 

الخدخُت الالصمت له ، و هى ؤمش ًدخاج بلى جىفحر محزاهُت مالُت ، بر ًلذس ما جخففه الذٌو العشبُت للبدث ؤكل مً 

مً بهفاق  % 67هما ؤن  % 3و  6.3%مً الىاجج اللىمي، في خحن جتراوح اليعب في الذٌو اإلاخلذمت ما بحن % 0.6

ذ هزه اليعبت في الذٌو اإلاخلذمت عً   .%30البدث العلمي في الذٌو العشبُت مفادسه خيىمُت بِىما جٍض

ش ملاسهت ببعن هما حؽحر ؤلاخفاءاث الذولُت اإلاخىافشة عً الذٌو العشبُت، بلى لعف ؤداء ك ىاع البدث و الخىٍى

ش باليعبت للىاجج اإلادلي ؤلاحمالي  % 0.23الذٌو الىامُت ألاخشي، خُث بلغ مخىظي ؤلاهفاق على البدث و الخىٍى

في جىوغ، و هي حعخبر مً ؤخعً الذٌو العشبُت ؤداء في هزا اإلاجاٌ، و ٌعادٌ هزا الشكم فلي  6000-3767للفترة 

ش. ظذط ما جىفله وىسٍا على  البدث و الخىٍى

حعخبر بشاءاث الاختراع ؼهادة ؤو وزُلت جمىدها هُأث سظمُت معُىت جخممً الاعتراف باختراع  براءاث الاختراع: - 2

ت الاظخعماٌ . فهي ماؼشاث مفُذة و 2ما و جخٌى لفاخبها ظىاء وان شخفا ؤو ماظعت خم اإلالىُت ، و بالخالي خٍش

 ىس الخلني هما حعخبر مفذس مهم حذا للمعلىماث عً ؤلابذاع الخىىىلىجي.مهمت عً وؽاه البدث العلمي، و الخى

ؤهبر ظىق ٌععى بلُه معٍم ألافشاد والؽشواث في مخخلف بلذان العالم لحماًت  الىالًاث اإلاخدذة وحعخبر

ت ألامحروي  .( USPTO) اختراعاتهم في العىق ألامحرهُت، بدسجُلها لذي مىخب بشاءاث الاختراع والعالماث الخجاٍس

بشاءاث اختراع  وليي هللي هٍشة ؤعمم على اإلاىلىع، ظىف وعشك فُما ًلي ؤسكام بعن الذٌو  التي خفلذ على 

ت ألامحروي عام   603383مً مىخب بشاءاث الاختراع والعالماث الخجاٍس

 766ؤلفا و 333بعذد بلغ  6033على معخىي الترجِب العالمي اخخلذ الىالًاث اإلاخدذة اإلاشجبت ألاولى عاإلاُا عام ف

في اإلاشاهض الثاوي والثالث والشابع على الخىالي،  ؤإلااهُاو  وىسٍا الجىىبُتو  الُابان، بِىما حاءث بشاءة اختراع ممىىخت

 .بشاءة اختراع  35536و 60603و 32266بعذد بلغ 

                                                   
ش لليؽش و الخىصَع ، ألاسدن ، الىبعت الثاهُت ، ، هىؼُاس معشوف ، جدلُل الاكخفاد الخىىىلىجي 1  626،653. ،ؿ ؿ 6004داس حٍش
 .343الخىىىلىجي ، مشحع ظبم رهشه ،ؿ ؤلابذاعمدمذ ظعُذ ؤوهُل ، اكخفاد و حعُحر  2

3http://www.aljazeera.net 
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،خُث البدث العلمي ، في الذٌو العشبُت  وؽاه و جاهذ اإلاعىُاث اإلاخعللت بعذد بشاءاث الاختراع،لعف

. ،6032الزي خللخه في العام العابم  67، مشجفعت مً اإلاشهض ( بشاءة142) 6033عام  66الععىدًت اإلاشجبت  هالذ

ذوحاءث  ُذ  مفش؛ بِىما اخخلذ  6033بشاءة عام  42في اإلاشهض الثاوي بفاسق هبحر مع  اليٍى اإلاشهض الثالث بـش

ُذ  ؤلاماساث، وحاءث  6033زالزحن بشاءة عام   .6033بشاءة عام  34العشبُت اإلاخدذة في اإلاشهض الشابع بـش

 اإلاغشب، هجذ ؤن الععىدًت وؤلاماساث وكىش و 6033و 6032وفُما ًخعلم بىمى عذد بشاءاث الاختراع اإلاسجلت عامي 

؛ سجلذ همىا بًجابُا، بِىما ؼهذث باقي الذٌو العشبُت جشاحعا في عذد الجضائش و ظىسٍاو  لبىانو  ألاسدنو جىوغو 

خعب عذد  6033و هزا  ما ًاهذه  الجذوالن  الخالُان لترجِب الذٌو لعىت  6033.1بشاءاث الاختراع اإلاسجلت عام 

 بشاءاث الاختراع عشبُا و عاإلاُا8

 60338جشجِب الذٌو ألاوائل على معخىي العالم خعب عذد بشاءاث الاختراع لعىت (:02الجدول ركم )

 

 مً بعذاد الىالبتاإلاصدر:

 6033الذٌو العشبُت خعب عذد بشاءاث الاختراع لعىت  (:03الجدول ركم )

 عذد بشاءاث الاختراع الذولت الترجِب ) عاإلاُا ( الترجِب) عشبُا(

 142 الععىدًت 66 3

ذ 22 6  42 اليٍى

 34 مفش / 1

 10 ؤلاماساث 25 2
 مً بعذاد الىالبتاإلاصدر:

لت و  و وؽحر بلى ؤهه لِعذ ول بشاءاث الاختراع التي جمىذ ألصحابها جىفز فلذ ًبلى الاختراع دون جىفُز لعىىاث وٍى

 مً زم ال ًىضح فاعلُت الاظخفادة منها في مجاٌ ؤلاهخاج. 

عباسة عً كائمت ؤلابذاعاث اإلاخإجُت مً مخخلف اإلااظعاث وجيىن  هيالخكىىلىحيت:حعداد ؤلابداعاث  -1

عخىُع  جب ؤن ًمثل ؤخعً مفادس اإلاعلىماث ألنها جلِغ بىلىح ؤلاهخاج َو معخخلفت مً جدلُم ؼامل، ٍو

.وفي  عتهذفىن اإلااظعاث، الفىاعاث ؤو الذٌو اللائمىن على الخدلُم ولع كىاعذ بعذاد مجمل اإلاعىُاث َو

خلاد لهزا الخعذاد لعؽىائُت الىابع الزي ًخمحز به، فُجب على اللائمىن بالخدلُم ؤن ًدذدوا الىاكع ًىحه اه

                                                   
1http://www.aljazeera.net 

ٌ  الترجِب  عذد بشاءاث الاختراع الذو

ىُتاإلاخدذة  الىالًاث 3  333766 ألامٍش

 32266 الُابان 6

 60603 وىسٍا الجىىبُت 1

 35536 ؤإلااهُا 2
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http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/0af3d438-1679-44f6-be72-b93ea5f9df61
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/0af3d438-1679-44f6-be72-b93ea5f9df61
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مارا ًمثل ببذاع جىىىلىجي وما ال ًمثل، وعادة ما ًففلىن بحن ؤلابذاعاث الخىىىلىحُت اإلاهمت وغحر اإلاهمت، ووؽحر 

 1.اظعاثٍم اإلافي ألاخحر ؤن حعذاد ؤلابذاعاث الخىىىلىحُت معلىمت غحر مخىفشة في مع

 الفرع الثاوي: حاحت اإلاىظمت إلى ؤلابداع الخكىىلىجي

في ٌل الٍشوف الحالُت التي جضداد فيها دسحت اإلاىافعت بحن اإلاىٍماث ظىاء على اإلاعخىي اإلادلي ؤو على اإلاعخىي 

عملُت ؤلابذاع الزي هي في ؤمغ الحاحت بلى فان اإلاىٍماث في الىكذ الحالي ،الخاسجي و عىإلات الاكخفاد و ألاعماٌ 

ت في البِئت التي  ًمىً مً خالله ؤن جىاحه ول الخدذًاث و بن عملُت ؤلابذاع جمىً اإلاىٍمت مً الىمى و الاظخمشاٍس

 حعمل بها و هم مً مىٍماث فؽلذ في جدلُم ؤهذافها و ؤؼهشث بفالظها ؤو اظخدىرث عليها ؼشواث مبذعت .

ت على وافت و بالخالي بن عملُت ؤلابذاع هي مً ؤهم ٌو ائف ؤلاداسة اإلاعاـشة للمىٍماث و حصجُعه معإلت لشوٍس

، ؤو ألافشادو بهه ًجب ؤن ٌؽمل جبني ظُاظاث و ؤظالُب مخىىسة على معخىي  اإلاىٍمت،ألاوؽىت التي جلىم بها 

وخذاث مخخففت بعملُاث  بةوؽاءؤو معخىي اإلاىٍمت هيل.وكذ كامذ الىثحر مً اإلاىٍماث الجماعت،معخىي 

ت مً احل بحشاء البدىر و الخجاسب التي مً  ش و سخشث لها وافت ؤلامياهُاث اإلاادًت و البؽٍش ؤلابذاع و الخىٍى

ل بلى ؤفمل الىشق و الىظائل لخإدًت ألاعماٌ و ألاوؽىت في اإلاىٍمت.  2خاللها جخـى

ُت للمىٍمت جمىنها مً الخلذم و ًىٍش آلان في هثحر مً مىٍماث ألاعماٌ بلى عملُت ؤلابذاع هي بدذ راتها محزة جىافع

 و الخفىق على اإلاىٍماث ألاخشي التي ال جملً هزه اإلاحزة .

 اإلابحث الثاوي :اوعكاصاث ؤلابداع الخكىىلىجي على أداء اإلاؤصضت

ن العالكت الىزُلت بحن ؤلابذاع الخىىىلىجي و اإلاىافعت جفشك على اإلااظعت العمل على جدعحن ؤدائها و ب     

ش هفاءاث اإلاىسد البؽشي باعخباسه العامل ألاظاس ي لعملُت ؤلابذاع وىهه مفذس ألافياس الجذًذة   .خاـت جىٍى

 جىافضيتها حعسيس و اإلاؤصضت أداء لخمييز هعامل الخكىىلىجي ؤلابداع أهميت: ألاول اإلاطلب 

 في الخىافعُت بحن اإلااظعاث ،  ؤلابذاع الخىىىلىجيللذ ؤـبذ 
ً
  ؤظاظُا

ً
ًمثل الُىم ؤخذ ؤهم ألاظغ  فهى عامال

ل، ل اإلااظعت بلى اهدؽاف  اإلاحزة الخىافعُت جيؽإفالبىائُت للمضاًا الخىافعُت والجىدة على اإلاذي الىٍى بمجشد جـى

مً جلً اإلاعخعملت مً كبل اإلاىافعحن .خُث ًيىن بملذوسها ججعُذ هذا الاهدؽاف  وشائم حذًذة ؤهثر فعالُت

مىً الىٍش بلى اإلاىافعت هعملُت مىحهت   3. مُذاهُا،بمعنى ؤخش بمجشد بخذار عملُت ببذاع بمفهىمه الىاظع ٍو

ا الخىافعُت،ألنها العملُاث التي جدلم الىجاح ًمىً ؤن حؽيل مفذسا سئِعُا للمضاً و بىاظىت الخجذًذ وؤلابذاع،

ؽعشها باخخالفها عً غحرها،  جمىذ اإلاىٍمت ؼِئا ًفخلش بلُه مىافعىها ٌعمذ بالخفشد للمىٍمت بخمُحز هفعها َو

بيعبت هبحرة ملاسهت بمىافعيها، اظدىادا بلى  هافمال عً فشك ؤظعاس عالُت إلاىخجاتها ؤو خفن بعن جيالُف

ععى اإلاىافعىن عادة بلى  4.مداواة عملُاث الخدذًث الىاجح لذي بعن الؽشواث ببذاعها وججذًذها. َو

                                                   
،سظالت ماحعخحر ،حامعت وسكلت ،الجضائش  1  غ مدمذ الىُب ،بشاءة الاختراع ماؼش للُاط جىافعُت اإلااظعاث و الذٌو   ، 6003دَو

http://www.univ-setif.dz. 
 . 677،ؿ6033،داس اإلاعحرة للىباعت و اليؽش ، الىبعت ألاولى ،ألاسدن، صاهذ مدمذ دًشي،العلىن الخىٍُمي 2

3  http://www.uokufa.edu.iq, 02-042017, 098 03 
4 http://chmq.com , 26-04-2017. 
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ت كذساتها وفي هفغ الىكذ  ش واظخمشاٍس  في معاعذتها على جىٍى
ً
 سئِعُا

ً
خُث ؤن الخىىىلىحُا ًمىً ؤن جلعب دوسا

، فضاد الاهخمام باإلاىسد البؽشي الزي ًملً اللذسة على بًجاد فشؿ همى حذًذة اظخجابت لٍشوف العىق اإلاخغحرة

ذ في البلذان الفىاعُت اإلاخىىسة ؤهه  ؤلابذاع ش، خُث ؤزبدذ دساظاث ؤحٍش والابخياس، الاهدؽاف، البدث والخىٍى

ٌعىد بلى جشاهم  % 60مً الخدعحن في اإلاعخىي اإلاعِش ي ًشحع بلى الخلذم الخىىىلىجي وؤن  % 60بلى  % 40مً 

 سؤط اإلااٌ.

ض كذستها الخىافعُتًلعب ؤلابذاع الخىىىلىجي دوسا هاما في جمُحز ؤداء  ، خاـت مع اؼخذاد اإلاىٍمت وحعٍض

ًلىم على ؤظاط اللذسة على ؤلابذاع ،خُث ـاسث اللذساث ؤلابذاعُت الُىم مً ؤهم  الزي الخىافغ في ألاظىاق

اإلاعاًحر اإلاعخمذة للُاط وجلُُم ؤداء اإلاىٍمت ، بر ال ًمىىىا ججاهل ؤهمُت ؤلابذاع الخىىىلىجي على وحه الخفىؿ 

ض لُم الشقي إلاخخلف اإلاجخمعاث واإلاىٍماث، في جد وجىمً ؤهمت ؤلابذاع الخىىىلىجي في جدلُم ؤداء اإلااظعت و حعٍض

 مً خال8ٌ جىافعُتها 

م عشك  - ت الىلب ألاولي)الخجهحزاث( عً وٍش بزاسة الىلب خاـت في ألاظىاق اإلاؽبعت، بر ًلىم ؤلابذاع بخلٍى

لىي ؤلابذاع الىلب الثاهىي )الخجذ م بخالٌ مىخجاث حذًذة وبصالت اإلاىخجاث اإلاخىاحذة، حذًذ، ٍو ًذ( عً وٍش

 فالشغبت في الؽشاء جخىاحذ بخىاحذ مىخجاث حذًذة. 

ش  - عذ ؤلابذاع مىسدا هاما لخىٍى بزاسة العشك وخلم مىاسد حذًذة للذخل8 جبدث اإلاىٍماث دوما على الخىىس َو

ادة العشك، جلبُ م بعث مىخجاث حذًذة، ٍص ع اليؽاه، وؽاوها، فعً وٍش ت الحاحاث الجذًذة في العىق، وجىَى

 .جلىم اإلاىٍمت بخلم مىاسد حذًذة للذخل جمٌى بها جىىسها

ادة كذسة اإلاىٍمت على الخىافعُت - لت ؤلابذاع مً خالٌ  خخفُن جيالُف ؤلاهخاجمً خاللو رلً ٍص في اإلاىخج ؤو وٍش

خمثل جلذًم مىخجاث حذًذة في ؤظشع وكخو مً حهت ؤخشي  ،، ومىه بجاخت فشؿ الىلىج في ألاظىاق الخفيُع.

عت  التي جخخلف عما ًلذمه اإلاىافعحن،  مفذسا لخمحز اإلاىخجاث مً خالٌ  الجىدة العالُت و الخذماث اإلامحزة والعَش

 1مما ًدفض رلً العمالء على جلً العلع ؤو الخذماث .ومىه خلم الىالء للعالمت مً كبل الضبائً بصاء مىخجاتها.

مىاحهت اإلاىصعحن فاإلبذاع هى العالح الىخُذ واإلاباؼش للمىخجحن، خاـت وؤن هلىت لعف اإلاىصعحن هي اإلاىخجاث -

 الجذًذة فُفبذ الخفاوك ممىىا ولفالح اإلاىخجحن. 

م جلذًم مىخجاث مخىّىسة وفعالت-  .حزب الضبائً والحفٌى على سلاهم عً وٍش

ادة الشبدُت،ورلً اإلابذعت للماظعت  فخذ ؤظىاق حذًذة- ادة حجم اإلابُعاث ومً زم ٍص  .ًادي بلى ٍص

ت رهبُت ًمىدها لها ؤلابذاع ..في مجاٌ وؽاوها جيىن كائذة للعىق  بمياهُت اإلااظعت ؤن-  فهزه فـش

ت اإلاىٍمت- ش مىخجاتها ،و رلً هدُجتالحفاً على بلاء واظخمشاٍس ع في مىخجاتها  جىٍى إلاىاهبت حغحراث اإلادُي و الخىَى

لت .مما ًجعل م  ً دوسة خُاتها وٍى

 بةبذاعاث ؤخشي جيؽإ مً هفغ الفىشة اإلابخىشة وتهذف بلى جدلُم هفغ الحاحاث. ًدبعؤلابذاع -

                                                   
 .33، ؿ سكاًلُت فاومت الضهشاء، مشحع ظبم رهشه 1
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بمياهُت كُاط كُمت اإلاىٍمت و ؤدائها بفىسة دكُلت و واملت خاـت وؤن اإلاعشفت جمثل كعىا هبحرا مً كُمت  -

 1.اإلاىخىج و مً كُمت اإلاىٍمت في مجخمع اإلاعشفت

ت، ًجب ؤن ال جىخفي باللُام بإعمالها ؤو جادي  فاإلاىٍمت الىاجحت ومً ؤحل لمان بلائها واظخمشاسها كٍى

ُفت اإلاللاة على عاجلها فدعب، بهما ًجب ؤن جيىن بظتراجُجُتها ؤهثر بعذا وجىلعا للمعخلبل اظخعذادا  الٌى

وهفاءة ؤداءها وجىظُع ؤهذافها، وبخعبحر وجىُفا، خُث جمحز مشهضها الخىافس ي في العىق مً خالٌ حىدة خذماتها 

 آخش وي جيىن اإلاىٍمت خالكت ومبذعت ًجب عليها ؤن جىلي اهخمام وحصجُعا واضحا لإلبذاع والخجذًذ الخىىىلىجي.

 .: الخكلفت، الخمييز، الترهيزو إصتراجيجيت ؤلابداع الخكىىلىجي :  وياإلاطلب الثا

  .الخغحراث البُئُتُجي ألاهثر لماها للماظعاث في مىاحهت مخخلف الخىىىلىجي الخُاس ؤلاظتراج ؤلابذاع ٌعخبر 

 82على 8الخيالُف، الخمُحز ، الترهحز س لخإزحر ؤلابذاع الخىىىلىجياخخفباوفُما ًلي ظيخىشق 

والعلذ ألاخحر ؼهذ ؤؼهش  بن ؤلابذاع الخىىىلىجي الىاجح ًدذر زىسة في هُيل اإلاىافعت،:الخكاليف الخأثير على  -3

ت  هخائج جلً العملُت ؤال وهى خفن الخيالُف الثابخت لإلهخاج، ومً زم جخفُن عىائم الذخٌى وتهُئت الفـش

مع ماظعاث ؤخشي هبحرة . في هزه الحالت ًجب على اإلااظعت ؤن  إلااظعاث حذًذة ؤـغش لذخٌى مجاٌ اإلاىافعت

ش  جشهض حهىدها على مجاٌ ش اإلاىخجاث وجىٍى ش مً ؤحل جىٍى  العملُاث بغُت جخفُن الخيالُف، بذالالبدث والخىٍى

اللٌى بإن البعذ  مً الترهحز على ببذاع مىخىج رو جيالُف عالُت والزي ال ًممً جدلُم الىجاح . برن ًمىً

 .1الحلُلي والفعلي لعملُت ؤلابذاع الخىىىلىجي هى اسجفاع حجم ؤلاهخاج و جذوي في جيلفت بهخاج الىخذة 

 ادة عذد الىخذاث 8 بدُث ؤن اسجفاع حجم ؤلاهخاج بدخاٌ جلىُاث حذًذة في عملُت ؤلاهخاج، ًيىن هذفه ٍص

ادة اإلاشدودًت و بالخالي جخفُن الخيلفت.  اإلاىخجت خالٌ فترة صمىُت معُىت ؤي ٍص

  ت 8 بن الهذف مً ؤلابذاع الخىىىلىجي هى جخفُن الخيالُف و خاـت اإلاىخىججخفُن الخيلفت الىخذٍو

ي ًمىً مً جشؼُذ العملُت ؤلاهخاحُت و جدلُم هامؾ ؤهبر و بالخالي لمان جيلفت بهخاج الىخذة، ألامش الز

ت و اإلاىافعت.   الاظخمشاٍس

ًــازش ؤلابــذاع علــى بظــتراجُجُت الخمحــز مــً خــالٌ عــشك اإلااظعــت إلاىخجــاث حذًــذة، ؤو بلــافت  الخــأثير علــى الخمييــز: -2

ولـه هـى بؼـباع سغبـاث الضبـائً بؽـيل  بعن الخفائق، ؤو اظخعماالث حذًـذة إلاىخجـاث كذًمـت. و الغـشك مـً رلـً

مخخلــف و مخمحــز عمــا جلذمــه اإلااظعــت اإلاىافعــت. و مــً زمــت بكىــاع الضبــائً بمــشوسة دفــع زمىــا مشجفعــا، ملابــل اللُمــت 

خذعىا. ًُ  التي ًخـللىها و هم مخإهذون بإنهم لم 

ش الىفاءة اإلاخمحز  غحر ؤهه ًخعحن على اإلااظعت ليي ا في مجاٌ البدث جدبنى بظتراجُجُت الخمُحز جىٍى ة خفـى

ش الخفائق  ورلً مً ؤحل بهخاج حؽىُلت واظعت مً اإلاىخجاث جخذم ؼشائذ ؤهثر مً العىق، ؤًً جمثل والخىٍى

                                                   
1 www.robic.ca 

ثح  2 اك، مدمذ ظُذ ؤخمذ   سفاعي مدمذ سفاعي,  جشحمت ،مخيامل مذخل .ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت ،حىهض ؽاسلض وحاٍس خ . لليؽش. الٍش اإلاملىت  اإلاخعاٌ، ، داس اإلاٍش

 .373ؿ،   ،6003العشبُت الععىدًت،
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بهخاج ظلع ممحزة بجىدة عالُت وجلذًم  والخفامُم ؤلابذاعُت وألاظالُب الفىُت الجذًذة مفذسا لخمُحز اإلاىخجاث و

عت جخخلف عما ًلذمه   اإلاىافعحن.خذماث ممحزة وظَش

دت معُىت مً اإلاعتهلىحن  ًمىً ؤلابذاع الخىىىلىجي اإلااظعاث مً جشهحز حهىدها على  :على الترهيز الخأثير -3 ؼٍش

ؤلابذاع في اإلاىخجاث ؤو في ظىق مدذدة مً ؤحل جلبُت  وهزا مً خالٌ الترهحز على ؤلابذاع في خىىه ؤلاهخاج، ؤو

 .وحه خاحتهم وسغباتهم على ؤهمل

دت معُىت مً العىق جخجه للععيفبعذما جي الترهحز مً  بظتراجُجُتوساء  خهي اإلااظعت مً عملُت اخخُاس ؼٍش

حعخخذم اإلااظعت ؤظلىب الترهحز على الخيلفت  خالٌ ؤظلىب الخمُحز ؤو ؤظلىب الخيلفت اإلاىخفمت، فعىذما

 .ومىاحهت سائذ الخيلفت اإلاىخفمت فهي بزلً جذخل في مىافعت

الخمُحز، فةهه ًفبذ في مخىاولها ول وظائل الخمُحز اإلاخاخت  بلى اظخخذام ؤظلىب الترهحز علىوبرا اججهذ اإلااظعت 

دت  ؤلاؼاسة بلُه هىا هى ؤن اإلااظعت التي جدبنى مفهىم الترهحز جىافغ اإلاىخج اإلاخمحز في للمىخج اإلاخمحز. وما ًجذس ؼٍش

مفهىم الترهحز، وهي جىافغ  اث هجذها جدبنىواخذة ؤو في عذد كلُل مً الؽشائذ، فلى ؤخزها ؼشهت بىسػ للعُاس 

الُت في ظىق    العُاساث. ؼشهت حجراٌ مىجىسص في ـىف العُاساث الٍش

جخفُن الخيالُف ومعاهمخه في جمُحز اإلاىخجاث برن  فىما ظبم وؤن رهشها بإن ؤلابذاع الخىىىلىجي له دوس هبحر في

بظتراجُجُت الترهحز ، ففي خالت كُام اإلااظعت باإلبذاع له جإزحر ؤًما على  ًمىً اللٌى بإن ؤلابذاع الخىىىلىجي

على الخيالُف ليي جدفل على محزة جىافعُت في العىق اإلاعتهذفت فُجب عليها ؤن  الخىىىلىجي مً ؤحل جشهحزها

جلىم باإلبذاع  وافت ألاظالُب الفىُت الجذًذة في عملُت ؤلاهخاج، هفغ ألامش باليعبت للماظعت التي حعخعمل

فةنها ليي جدلم رلً ًجب عليها اظخخذام  ىجي بهذف الترهحز على جمُحز مىخجاتها في العىق اإلاعتهذفت،الخىىىل

 1 .وؤظالُب العمل اإلاخخلفت وافت الخفائق والخفامُم ؤلابذاعُت ووشق 

 : آثار ؤلابداع الخكىىلىجيالثالث اإلاطلب 

 منها 8جخخلف و جدىىع آلازاس الىاحمت عً ؤلابذاع الخىىىلىجي و هزهش 

 آلاثار الاكخصادًت لإلبداعاث الخكىىلىحيت الفرع ألاول :

ش ؤلابذاعاث الخىىىلىحُت عذًذة، و هي جشجبي ؤظاظا بالىمى و  بن آلازاس التي ًمىً ؤن جيخج عً وحىد و جىٍى

 الخىمُت الاكخفادًت بففت عامت و ختى جخضح الفىسة هخىشق بلى الىلاه الثالزت الخالُت8

و هىا ًمىً الخمُحز بحن خالخحن هما خالت اسجفاع حجم اإلاخشوج و خالت جذوي :آلاثار على الخكلفت النهائيت  -3

لُت للىخذة 8  الخيلفت ألـا

جإزحرها ألاظاس ي على همُت ؤلاهخاج، خُث  بدخاٌ فىُاث حذًذة في عملُت ؤلاهخاج ًيىن  عىذما ًخمالحالت ألاولى8 -

معالجت ؤهبر همُت مً عملُت ؤلاهخاج و رلً ب مً ؤلاظشاعخذاث اإلاىخجت هما جمىً جشفع هزه الخلىُاث مً عذد الى 

                                                   
ٌ حجماوي جىفُم، - بً عاجم خىان   1 ،حامعت البلُذة ؤلابذاع و الخغُحر الخىٍُمي في اإلاىٍماث الحذًثت دساظت و جدلُل ججاسب ووىُت و دولي ملخلى دولي خى

 .7ؿ ،

 

 



 مضاهمت ؤلابداع الخكىىلىجي في جحليم أداء اإلاؤصضت                                                  الفصل الثاوي    

~ 37 ~ 
 

و هزا هدُجت اظخخذام الخىىىلىحُاث الجذًذة ، باإللافت بلى جدعحن .مً اإلاذخالث لمً فترة صمىُت معُىت 

ب الجُذ.  العملُاث مً خالٌ الدعُحر ألافمل و الخذٍس

ادة في ؤلاهخاج غالبا ما جادي بلى الخخفُن في الخيالُف  الحالت الثاهُت8 - ت الٍض بففت عامت و الخيلفت الىخذٍو

البعذ الحلُلي و الفعلي لعملُت  الزي ًممً للماظعت ؤخعً مشدودًت ، و بالخالي فان ألامش بففت خاـت ،

م  احُت التي حعذ اإلاعُاس الحلُلي جشؼُذا ؤهثر للعملُت ؤلاهخؤلابذاع الخىىىلىجي هى الخخفُن مً الخيالُف عً وٍش

م اظدثماساث حذًذة.  1للُاط الىمى الاكخفادي و جدلُم هىامؾ ؤهبر و بالخالي لمان البلاء و الاظخمشاس عً وٍش

ذ مً ؤحل جخفُن  عىذما جادي ؤلابذاعاث الخىىىلىحُت بلى جخفُن الخيلفت، فةهه هجذ بإن المغىه جىمى وجٍض

ظالح ألاظعاس لجزب العمالء بعُذا  اظخخذام)اإلااظعاث( مىخفض ي الخيلفت  ألاظعاس، بدُث ٌعخىُع اإلاىخجحن

م جخفُن  عً مىافعيهم، وكذ جداٌو اإلااظعاث مشجفعت الخيلفت الذفاع عً معاهمتها العىكُت عً وٍش

ث ألاظعاس، بال ؤهه جىاحذ مؽيلت اهخفاك هامؾ الشبذ، وسبما ججزلم بلى جدلُم خعائش، وبالخالي فةن الخىىىلىحُا

اإلاخفمت للخيالُف جذعم ؤلاظتراجُجُت الخىافعُت التي حعتهذف ؤلاهخاج بإكل جيلفت ممىىت على معخىي الفىاعت 

ت ؤو بدلىق الاختراع،  بإظشها، برن برا واهذ ؤلابذاعاث الخىىىلىحُت مً الىىع الزي ًمىً الحفاً علُه بالعٍش

م ًفبذ معذودا ؤمام اإلاىافعحن للحفٌى على جىىى   2.لىحُا ممازلت ؤو مداواتهافةن الىٍش

بن هزه آلازاس جخعلم باإلاىخجاث ؤهثر مً ؤظالُب ؤلاهخاج، فالخجذًذ و :آلاثار على الاصتهالن أو الاصخعمال -6

و باليعبت لألفشاد و  العلعت،الخدعحن في العلع ًفترك ؤن ًممىان ظالمت الاظتهالن ؤو الاظخعماٌ خعب وبُعت 

 ظىاء.ألاعىان الاكخفادًحن على خذ 

مً حاهب الخىخُذ الفىاعي مثال ، ٌعخلضم ألامش برن ـىع اإلاىاد و العلع وفم مىاـفاث بدُث ال حعشك 

بففت عامت و العماٌ بففت خاـت بلى ألاخىاس مهما واهذ دسحتها ، و عادة ما جذخل هزه ألامىس ولها في اإلاىاوىحن 

 مجاٌ حىدة اإلاىخجاث ، بر ؤهه ولما كلذ العُىب و الىلائق ولما هجحذ عملُت ؤلاهخاج . 

بن بخذي اإلاعاًحر التي ٌعدىذ بليها في كُاط ؤداء اإلالاوالث اإلاعاـشة في كذستها على الخصدًر:آلاثار على -1

الخفذًش، و بالخالي الحفٌى على ؤهبر همُت مً العملت الفعبت. و الىاكع ؤن ؤوحه العملُت بزاتها مشجبىت ببعمها 

ت النهائُت ، فاخخالٌ ولعُت البعن ، فاهىالكا مً جدعحن الجىدة ، ًدذر جخفُن في جيالُف ؤلاهخاج و الخيلف

دت ظىكُت ؤهبر ، فاسجفاع ؤو حعٍُم سكم ألاعماٌ ، زم الحفٌى على ؤسباح  جىافعُت ؤكىي ، فاالظخدىار على ؼٍش

، و مً هزه جىصَع حضء منها على اإلاعاهمحن و بعادة اظدثماس الجضء الباقي في وؽاواث مخخلفت منها البدث ؤهبر 

ىجي . في خلُلت ألامش ، فان اللذسة الفعلُت ال جخمثل في جفذًش ؤهبر الىمُاث فدعب ، الخىبُلي ؤو ؤلابذاع الخىىىل

 1بل و في جفذًش ؤهبر همُت ؤو ؤعٍم كُمت مً اإلاىخجاث التي جخفف بمىاـفاث جىىىلىحُت مخلذمت.

 الفرع الثاوي :آثار ؤلابداع الخكىىلىجي في اإلاؤصضت

                                                   
،ولُت العلىم الاكخفادًت وعلىم واكع و آفاق ،مجلت علىم اكخفادًت و علىم الدعُحر –بىظعذة ظعُذة ، ؤلابذاع الخىىىلىجي في الجضائش  -عماسي عماس 1

 .33،ؿ 6002، 1، العذدظىُفحامعت  -الدعُحر
2 http://kenanaonline.com,  63 - 04 -6035,18 :05 

http://kenanaonline.com/
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اإلاضاًا الخىافعُت  الخىىىلىجي ؤخذ ؤهم الشوائض ألاظاظُت في بىاء بالىٍش مً صواًا عذًذة ٌعخبر ؤلابذاع     

الخىافس ي فةهه ًخعحن عليها اجخار خىىاث  للماظعاث. فةرا ؤسادث هاجه ألاخحرة ؤن ال جخخلف عً العباق

ش جلىُاث  . حذًذة إلهخاج هزه اإلاىخجاث بيل زلت وملابل جيلفت مىخفمت وبحشاءاث لخلذًم مىخجاث ؤو لخىٍى

ألاهثر لماها للماظعاث في مىاحهت مخخلف  الاظتراجُجيالخىىىلىجي هى الخُاس  وبالخالي ًمىً اللٌى بإن ؤلابذاع

 . اإلادُي الالىشاباث اإلادخملت في

على 8جدعحن ألاداء ،جدعحن الخىٍُم ؤلاداسي ،  وفُما ًلي ظيخىشق بؽيل مخخفش لخإزحر ؤلابذاع الخىىىلىجي

 .مىاهبت الخىىس الخىىىلىجي

ش واظخخذام جلىُاث مخىىسة  :جحضين أداء اإلاؤصضت-1 ًادي ؤلابذاع الخىىىلىجي مً خالٌ جفعُل البدث والخىٍى

ت  ادة اللذسة ؤلاهخاحُت للماظعت ، هما ٌعمل على الاظخعماٌ العلالوي إلاىاسدها اإلاادًت واإلاالُت والبؽٍش بلى ٍص

 1300ي ألاداء. وكذ بُيذ بخذي الذساظاث التي ؼملذ والخىىىلىحُت، مما ٌعمل على جدلُم الىفاءة والفعالُت ف

يا الؽمالُت، ؤن هىان اسجباه كىي بحن ألاداء الحالي وؤلابذاع الخىىىلىجي، بر  ماظعت في ؤوسوبا والُابان وؤمٍش

اث ؤداء جلً اإلااظعاث عالُت وؤسباخها مخمحزة بعبب الخىىىلىحُا اإلاخىىسة في ؤلاهخاج والعملُاث.  واهذ معخٍى

ٌعمل ؤلابذاع الخىىىلىجي على جشظُخ العمل الجماعي بحن ؤفشاد  : جحضين الخىظيم ؤلاداري في اإلاؤصضت-6 

م، هما ٌعمل على حصجُع الذًملشاوُت واإلاؽاسهت، مما ٌؽيل خافضا لىشح  اإلااظعت ؤي جيؽُي العمل بالفٍش

هىس اللذساث ؤلابذاعُت. هما ٌعمذ ؤلابذاع الخىىىلىجي بالخدى  ٌ مً ؤلاهخاج الىاظع للمىخجاث اإلابادساث ٌو

الىمىُت بلى مىخجاث وفلا لىلباث الضبائً، التي جخىلب الاعخماد على هٍم ؤلاهخاج راث مشوهت عالُت حعاعذ في 

هزا ما ًادي بلى جدعحن الىاكت ؤلاهخاحُت و الشفع مً حىدة اإلاىخج ، بل ًادي ؤًما بلى .جلذًم مىخجاث مخمحزة

به و بالخالي فةن الخجذًذ في وظائل ؤلاهخاج ال بذ ؤن ًفاخبه حغُحر في هىعُت و همُت حغُحر جىٍُم العمل و ؤظالُ

نها و جإهُلها الظخخذام هزه الخجهحزاث الحذًثت .  1الُذ العاملت اإلاؽخغلت بها ، بخيٍى

ىجي، ًادي ؤلابذاع الخىىىلىجي بلى كذسة اإلااظعت على مىاهبت الخىىس الخىىىل: مىاهبت الخطىر الخكىىلىجي -1

ش، كفذ الخدعحن اإلاعخمش إلاىخجاتها، وبالخالي جمذًذ دوسة خُاتها  .ورلً مً خالٌ جىثُف وؽاواث البدث والخىٍى

حذًذة، هٍشا  فاإلااظعاث حعمذ بلى بدخاٌ الخدعِىاث والخعذًالث على مىخجاتها ؤهثر مً لجىئها بلى وشح مىخجاث

 . فش لذي ول اإلااظعاثإلاا جخىلبه هزه ألاخحرة مً بمياهاث هبحرة كذ ال جخى 

 و هىضح ول هزه آلازاس مً خالٌ الؽيل الخىلُحي الخالي 8

 

 

 

 

                                                   
 6030  -6007خالت الجضائش ، مزهشة ماحعخحر في بداسة ألاعماٌ ، حامعت جلمعان ،  –فخان الىُب ، دوس ؤلابذاع الخىىىلىجي في جإهُل جىافعُت الذٌو  
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 ي(: آثار ؤلابداع الخكىىلىج II – 6الشكل ركم )
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 خالصت

مً خاللها اإلاىٍمت بلى بًجاد وجىبُم ؤفياس حذًذة  تهذف بلى مجمىعت العملُاث التيالخىىىلىجي ؽحر ؤلابذاع ٌ      

مً خالٌ جإزحر اًجابي على مىاسد اإلااظعت وبظتراججُتها  إلاا له مً ،جادي بلى جدعحن ؤداءها داخل اإلااظعت

عذ مىلبا هاما وؼشوا ؤظاظُا ته اظخغاللها لجمُع مىاسدها اإلاخمحزة بىُفُت ض مياهتها في العىق َو ذف بلى حعٍض

 على اإلااظعاث الاكخفادًت ؤن بلضاما ؤـبذبت اإلاعخجذاث اإلاخعللت باإلادُي الزي جخىاحذ فُه اإلااظعت ولزا إلاىاه

 .جماسظه بالؽيل الزي ًخىافم مع ؤهذافها و  تهخم بمفادس ؤلابذاع الخىىىلىجي

واضحت وفعالت ٌعخىحب على اإلاىٍماث على اخخالف حجمها ووبُعت وؽاوها الاعخماد ؤهثر على اظتراجُجُاث    

ض جىافعُتها مً ؤحل مىاحهت جدذًاث الاهفخاح الاكخفادي والعىإلات  .لخإهُل ؤولاعها الاكخفادًت، وحعٍض
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 جمهُد

ظىداٌو في هزا الفصل  ، لزلًأزش ؤلابذاع الخىىىلىجي غلى أداء اإلاإظعت "للذ كذمىا في اللعم الىظشي "     

ت مً خالٌ دساظت خالت إلخذي  الخؼبُلي الخؼشق إلاػشفت واكؼ أزش ؤلابذاع الخىىىلىجي في اإلاإظعت الجضائٍش

ت وبالخدذًذ  ش العىش مإظعت"اإلاإظعاث الجضائٍش  . بىالًت معخغاهم " RAM Sucreجىٍش

ت التي حععى لخدلُم ألاسباح لخخمىً مً النهىض و الاظخلشاس و  حػخبر مً اإلاإظعاث الاكخصادًت الجضائٍش

 سغم الصػىباث التي جىاحهها في ظل الظشوف الخىافعُت الخذًثتاإلادافظت غلى بلائها ،

وكمىا ها غلى غُىت مً مىظفي الاظخبُانوإلاػشفت ول هزا اغخمذها غلى الذساظت اإلاُذاهُت للمإظعت مؼ جىصَؼ 

م بشهامجصائي لبلىسة الىخائج اإلاخدصل غليها ؤلاخبالخدلُل  باالظخػاهت  .  Excelغً ػٍش

 : مبدثينوبالخالي ظيؽير في هزا الفصل ئلى 

ٌ  جلذًم مػلىماث -  .معخغاهم  – RAM Sucreمإظعت  خى

 . اإلاإظعتغلى أداء  أزش ؤلابذاع الخىىىلىجي هخائج الذساظت الخؼبُلُت وجدذًذ واكؼجلُُم  -
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  RAM Sucreىل مؤسست :عمىمُاث ح ألاول املبحث 

ش العىش معخغاهم         تي جخىاحذ بالجضائش. اإلاإظعت الىػىُت للعىش وخذاث  أسبؼ وخذة مًحػخبر ؼشهت جىٍش
ّ
ال

كاإلات  ملُاهت )والًت غين الذفلى(، ظفيزف )والًت ظُذي بلػباط( و الىخذاث ألاخشي جىحذ في وّل مً خمِغ

لها ئلى ميان آخش بمىحب كشاس مً  1كاإلات(. )والًت مدذدة بىظام كاهىوي ًظبؽ خعً حعُيرها؛ًمىً جدٍى

خ كُذها  99 الجهت الػامت و بلشاس مً مجلغ ؤلاداسة خعب اإلاادة الشابػت و حعخمش إلاذة ظىت ابخذاء مً جاٍس

بالسجل الخجاسي و ًمىً جمذًذها هما ًمىً خلها معبلا ػبلا ألخيام اللاهىن الخجاسي و اللاهىن ألاظاس ي 

خ 05خعب اإلاادة  ش العىش بخاٍس  .16/05/1970أوؽئذ وخذة معخغاهم لخىٍش

 :  RAM Sucreاملعلب ألاول :جقدًم مؤسست 

خُت غً اإلاإظعت الفرع ألاول :        إلادت جاٍس

RAM Sucre  دج ؛جلؼ الىخذة غشب مذًىت 16400000000 : ب هي ؼشهت راث أظهم بشأط ماٌ ًلذس

م الشابؽ بين وهشان و معخغاهم ؛و ظاهمذ في اهجاصها ؼشهت الفشوعُت و  ؤلاًؼالُت  أخشي مضغشان غلى الؼٍش

خ 1974خُث وان وطؼ حجش ألاظاط ظىت  .18/04/1974و اهؼللذ غملُت ؤلاهخاحُت بها بخاٍس

فاظخللذ ول 2000   ظىتوهظشا للصػىباث التي واحهذ هزه اإلاإظعاث فلذ جم حػذًل وصاسي في فُفشي 

 2001الىػىُت للعىش جخػامل مؼ اللؼاع الخاص مىز ظىت مإظعت لىخذها، وأصبدذ بػذ رلً اإلاإظعت 

 .ألاولُتهظشا لخخلي الذولت غً الذغم اإلاالي واإلاادة 

م الؽشاهت مؼ الخىاص 2001ابخذاء مً ظىت  ؼشواث لخلف "ذ مؼ لخػامف اجبػذ الخىصصت غً ػٍش

خالي وهى مجمؼ بشخاٌ للعُذ " ئلى اإلاخػامل ال ال و مؼ "مإظعت ؼشفاوي للخجاسة" وغيرها ، وصى " (LIC )الخجاسة

، وفي هفغ العىت كشسث الذولت بُؼ وخذاث اإلاإظعت الىػىُت ومً بُنها  2008بشخاٌ كادة " مىز بذاًت ظىت 

مؼ ة معخغاهم ئزشها جدصل مجمؼ بشخاٌ غلى وخذ للخىاص وأغلىذ مىاكصت دولُت وغلىوخذة معخغاهم 

ً لتزوٍذ اإلاإظعت باإلاادة وخذة خمِغ ملُاهت  ً الجضائشي الزي ًلىم بخمٍى ألاولُت؛ بذأ أٌو ؼشاهت مؼ الؽٍش

 غامل. 250مخظمىت "مجمؼ بشخاٌ"أصبدذ الؽشهت خاصت ملً ٌ 2008الؽشهت بالعىش ألاخمش و مىز ظىت

ر السكرالفرع الثاوي :    "مسخغاهم -رام -حعٍرف مؤسست "جكٍر

ش العىش معخغاهم" هي في ألا  جابػت للمإظعت الىػىُت هما رهش ظالفا، وبذأ صل وخذة اإلاإظعت" سام لخىٍش

ش العىش اليائىت بىال  1974وؽاػها مىز ظىت  م بشخاٌ" بؽشاء وخذة معخغاهم لخىٍش ًت ،وللذ خظي "الفٍش

،بػذ كشاس  2008ًت غين الذفلى في غام طافت ئلى وخذة ظُذي لخظش ببلذًت خمِغ ملُاهت بىال اإل معخغاهم ب

 هُيلت غخاد  غادةو ئلى وؽاغ اإلاإظعت بل غذة ؼشوغ مً بُنها اإلادافظت غالذولت ببُؼ هزه الىخذاث ملا

ش العىش، ومىخجاتها هيحذًذ و ئبلاء   اإلاىخىج الشئِس ي  :اإلاىظفين الخالُين باإلاإظعت. ًخمثل وؽاػها في جىٍش

شالىاجج غً غملُت ص ُال اإلاىخىج الثاهىي ًخمثل في اإلا بُع اإلابلىس، وًخمثل في ئهخاج العىش ألا  أهم  ، ومًالخىٍش

، عخغاهمماليائىت  مخُحيمإظعت سامي فىد للمؽشوباث ، مإظعت ئدًاٌ ملشها بىهشان، مإظعت ها : صبائن

 .مإظعت سوٍاٌ للمؽشوباث ، مإظعت ػُبت فىد، مإظعت غضالن للمؽشوباث ..... وغيرها

                                                           
1 http://mosta- forum.7olm.org , 21-02-2017, 11 :14. 
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م مضغشان  جلؼ اإلاإظعت  اإلاذًىت ، خُث ًدذها مً ولم مً الجىىب الغشبي لىظؽ  5.2غلى بػذ ، ػٍش

ث ومباوي ظياهُت ومً الجىىب ال الؽماٌ مباوي ظياهُت ومً الغشب غابت صغيرة ومً الؽش ق مدؼت الخاف

م ًإدي ئلى و   .هىخاس 11ب تهامعاخجلذس  وًتي وهشان وغليزان،ال ػٍش

 : معلىماث خاصت حىل املؤسست (III - 7) الشكل رقم
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 مشاخل هي : و كذ مشث اإلاإظعت بػذة

،  ONACOجلذم خذماث للذًىان الىػجي لخىصَؼ اإلاىاد الغزائُت 1974اإلاشخلت ألاولى :واهذ ابخذاء مً ظىت  -

 واهذ حعخفُذ مً الذغم اإلالذم لها مً ػشف الذولت )اإلاادة ألاولُت و ألامىاٌ(.

ل الزاحي ، غير أن الذولت هي الى ًىمىا هزا اغخمذث اإلاإظعت ظُاظت الخمٍى1987اإلاشخلت الثاهُت : في ظىت  -

 التي جفشض ألاظػاس . 

و غملُاث الخىصَؼ "ظىش خام" ألاولُتجخلذ اإلاإظعت غً ؼشاء اإلاادة  2001اإلاشخلت الثالثت : ابخذاء مً ظىت  -

،و أصبذ سحاٌ ألاغماٌ ًلذمىن لها هزه اإلاادة و ما غليها ظىي ؤلاهخاج فلؽ ، بدُث :العُلُلُىص،اليلغ،اإلالح 

و الىهشباء،الغاص و اإلااء و غيرها مً اللىاصم غلى غاجلها أما جيالُف الخىصَؼ فهي غلى غاجلهم لخخلاض ى أحش 

ش فلؽ ، أما فُما ًخص اإلاخػ و بػذ LTCاملىن فياهذ جخػامل ظابلا مؼ ؼشهت لخلف للخجاسة خذمت الخىٍش

 OUESTاإلاخػامل الخالي فهى ؼشهت  أما CIVITAL،فؽشهت BLONYرلً مإظعت ؼفشاوي  للخجاسة ، مإظعت 

IMPORT اإلاإظعت ألام بػذ كشاس الذولت بخىصصخه. ئلىكذم ملفا 

ش العىش  الاسم الكامل:  معخغاهم -اإلاإظعت الىػىُت لخىٍش

RAM Sucre - Mostaganem 

 معخغاهم -سام العىش -ا -ر -ػ الاسم املخخصر للمؤسست:

 خاصت العابع القاهىوي:

 .وهشاناملقر الاحخماعي:

 مإظعت ئهخاحُتهىع اليشاط:

 Tél :+213/0/45-30-86-80/81 .أرقام الهاجف:

 Fax :+213/0/45-30-86-80 ::أرقام الفاكس

د الالكترووي:  Email: raffine-mosta@ yahoo-fr البًر

www.berrahalgroup.com املىقع اإللكترووي   

http://www.berrahalgroup.com/
http://www.berrahalgroup.com/
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 و همثل هزه اإلاشاخل بالجذٌو آلاحي :

 RAM Sucre: مشاخل جؼىس مإظعت ( III- 4الجذٌو سكم )

 

 2008 2001 1987 1974 بداًت املرحلت

ل الزاحي الذغم اإلاادي مميزاتها  اللؼاع الخاص أداء الخذماث الخمٍى

 اإلاصذس : مً ئغذاد الؼالبت باالغخماد غلى مػلىماث مً اإلاإظعت

 املؤسست  الفرع الثاوي : أهداف

 جدلُم حملت مً ألاهذاف هزهش أهمها : ئلىفشع معخغاهم  -   RAM Sucreمإظعت ععى ح

اظدثماس و حعُير و جىمُت وؽاػاث ئهخاج العىش و ول اليؽاػاث الصىاغُت ألاخشي التي لها غالمت وؽاػها  -

 ألاظاس ي .

ً لخخمىً مً جدلُم اإلاخؼؼاث اإلاخػذدة فيها فُخص ؤلاهخاج مادة العىش. -  طمان الخيٍى

ش هُاول الصُاهت ب -  دُث جشفؼ مشدودًت ؤلاهخاج . جىظُم و جؼٍى

 حػظُم ؤلاهخاج و الشبذ الجُذ . -

الػمل غلى الاظخفادة مً الخىىىلىحُا و ألاظالُب الخذًثت في الػمل بما ٌعهل غملُاث ؤلاهخاج و الدعُير مً  -

ب و اإلالخلُاث في هزا الؽأن .  خالٌ غملُاث الخذٍس

 ُت الؼلب غلى اإلاادة .حعُير و جىمُت وؽاػاث ئهخاج العىش بما ًظمً حغؼ -

م.-  طمان بُؼ بظاغتها في ئػاس ألاهذاف اإلاعؼشة و الخذابير اإلاخخزة مً كبل الخيىمت فُما ًخص الدعٍى

 و املشاكل التي جىاحهها  للمؤسست الهُكل الخىظُمياملعلب الثاوي :

لت جلعُم اإلاعإولُاث غلى مخخلف مصالخها ٌػخبر الهُيل الخىظُمي للمإظعت  ، و هزا بالخذسج جخؼُؽ لؼٍش

ت الػامت ئلى آخش مصلخت بها.   مً اإلاذًٍش

 الفرع ألاول: الهُكل الخىظُمي للمؤسست

اث و ول  ت غامت حعير و جىظم بشفلت ألاماهت الػامت و التي جلعم ئلى زالر مذًٍش هجذ غلى سأط الؽشهت مذًٍش

ت بذوسها   :1جخفشع ئلى مجمىغت مً اإلاصالح أو ألاكعاممذًٍش

I. :ت الخجارة  و التي جخفشع ئلى زالر مصالح : مدًٍر

. مصلخت الىظافت و ألامً: حػخمذ  بؽيل هبير غلى ألامً الذاخلي و جظم مجمىغت مً الفشق اإلاخىاوبت خاصت 1

 مً.و أن الػملُت ؤلاهخاحُت ال جخىكف ختى اللُل و غلُه هىان معإوٌ واخذ غً ألا 

م أو بُؼ اإلاىخج.2  . مصلخت البُؼ : خاصت بدعٍى

ً:. مصلخت 3 ً اإلاإظعت. الخمٍى  جمٍى

II.  :ت إلادارة و املالُت  و التي جخفشع ئلى:مدًٍر

ت: خُث جخيىن مً مىخب اإلاعخخذمين الزي جخمثل صالخُتها في الخىصِب، دظترة  اإلاىاطُؼ 1 .اإلاصلخت ؤلاداٍس

ت ،و ؤلاهجاصاث ، الخيالُف ا  إلاهمت و الاهخلاٌ، التركُت و الخلذم ،العاغاث ؤلاطافُت و اإلايافأة .ؤلاداٍس
                                                           

مً اإلاإظعت مػلىماث بىاء غلى   1  
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بهم غلى الػمل. - ً الػماٌ الجذد و جذٍس ً يهخم بخيٍى  مىخب الخيٍى

 مىخب اإلاصالح و خظيرة العُاساث. -

م . كعم اإلاداظبت و اإلاالُت : جىلعم ئلى: اإلاداظبت و اإلاالُت جخم فيها غملُاث اإلاداظب بصفت غامت و جظ2

ىت.  مىخب اإلاداظب ، مىخب خاص باإلايزاهُت اإلاػمٌى بها في اإلاإظعت ، مداظب اإلاىاد و الخٍض

III. :ت الاسخغالل  و التي جخفشع ئلى: مدًٍر

.كعم اإلاخابش: خُث ًخم فُه مػاًىت غُىاث مً العىش ألاخمش هما ًلىم اإلاخبرون باإلاخابػت اإلاعخمشة و الػُىت 1

ش العىش بصفت خا  صت مشاكبت و جدلُل العىش .إلاخخلف مشاخل جىٍش

ت 2 .كعم الصُاهت :و هي اإلاعإولت غً طمان غملُت ؤلاهخاج بصُاهت الخجهيزاث و صىاغت كؼؼ الغُاس الظشوٍس

ػت و في هزا اللعم هىان معإولين ازىين  لآلالث، ففي خالت حػؼل أي آلت ججذ اإلاهىذظين في الخذمت العَش

 غلى مجمىغت اإلاُياهًُ.

. كعم ؤلاهخاج : جظم هزه ألاخيرة كعمين لئلهخاج و الخصيُؼ خُث الخصيُؼ هي اإلاىؼلت التي فيها مخخلف 3

 غملُاث ؤلاهخاج و هي ميىهت مً آلاالث ؛غماٌ جلىُين و مهىذظين . 

و هىضح هزا مً خالٌ الؽيل الخالي و الزي ًمثل هُيلها الخىظُمي:
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 –فرع مسخغاهم  – RAM Sucreالهُكل الخىظُمي ملؤسست رام سكر

 المديرية العامة

 مديرية التجارة

العامة األمانة  

 قسم التجارة املخرب

 مديرية االستغالل مديرية المحاسبة و المالية مديرية املوارد البشرية 

 مصلحة النظافة و االمن

حضرية 
 السيارات

فرع 
 االجتماعي

 مصلحة املوارد البشرية

مصلحة 

 التموين 
مصلحة  التدخالت

 التجارة

اإلنتاجقسم   مصلحة املالية قسم الصيانة 

احملاسبة 
 العامة

مكتب 
 املستخدمني

التحليل 
 و املراقبة

مصلحة 

 الميكانيك
مصلحة  األجورفرع 

 الكهرباء
مصلحة 
 التهيئة

 الخزينة

 مصلحة التصنيع مصلحة البيع المخزن المراقبة محاسبة المواد

 الصندوق
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 املشاكل التي جىاحهها  الثاوي:الفرع 

ش العىش و هخاحُت الخاصت بىالًت معخغاهم ؤلا معخغاهم ئخذي اإلاإظعاث  -سام -حػخبر اإلاإظعت الىػىُت لخىٍش

 1:مً أهم اإلاؽاول التي حػاوي منها ما ًليهباقي اإلاإظعاث جىاحهها غشاكُل جدٌى دون جؼىسها ،و 

لُت فػالت في جصٍشف مىخجاتها النهائُت ما أدي ئلى هعاد مىخجاتها النهائُت هدُجت  - اوػذام ظُاظت الدعٍى

اإلاىافعت مً ػشف الخىاص ، فمثال بلغذ كُمت اإلاخضوهان مً اإلاىخىحاث النهائُت ) مىخىج جام ( في العذاس ي 

 ٌ  ملُاس ظىدُم . 80مً ظىت أهثر مً  ألاو

اكخصاد العىق فخذ اإلاجاٌ ئلى الخىاص لليؽاغ ألاهثر ، فىجذ مإظعت معخغاهم ئن اهفخاح الجضائش غلى  -

هأي مإظعت غمىمُت حػاوي مً كظُت اإلاىافعت مً ػشف الخىاص ، خُث غلى ظبُل اإلاثاٌ ئن اإلاإظعت 

ت ألظػاس هفغ اإلاىخىج اإلاعخىسد مً الخاسج رو  جبُؼ مىخجاتها ) العىش ( راث الىىغُت غادًت بأظػاس مىاٍص

 ىىغُت الشفُػت .ال

جىكف بػع وسؼاث اإلاإظعت التي واهذ جيخج مىخىحاث جخخلف غً اإلاىخج الخالي مثل الىسؼت اإلاخخصصت  -

 ظىىاث ، بعبب اسجفاع الخيالُف . 7باهخاج ظىش اللؼؼ و هزا مىز خىالي 

-  ً )بؼاكت اإلاخضن(و بُاهاث الاخخالف في التركُم لبػع اإلاىاد بين مصلخت الؽشاء ) فاجىسة اإلاىاسد ( الخخٍض

 اإلاصلخت اإلاداظبُت .

  املعلب الثالث :جحلُل بِئت املؤسست

 2.مً بِئت اإلاإظعت الذاخلُت و الخاسحُت  ول ًجب أن ًخظمً الخدلُل

 الفرع ألاول :جحلُل البِئت الخارحُت  

اإلاخأجُت مً مدُؼها ًخم جدلُل البِئت الخاسحُت مً خالٌ جىاٌو أهم الػىامل التي جإزش غلى اإلاإظعت و 

 الخاسجي و جخمثل في :

 ومً أهمها : املخغيراث الاقخصادًت : -1

  الخغير في أظػاس اإلاىاد ألاولُت :باغخباس أن أظػاس اإلاىاد ألاولُت جخدىم فُه البىسصت فان حغيرها ًإزش

 غلى ظػش اإلاادة ألاولُت باالسجفاع أو الاهخفاض .

  غذم جىافش اإلاىاد الالصمت لئلهخاج مدلُا : ئن غذم جىافش اإلاىاد ألاولُت في ألاظىاق اإلادلُت بالدجم و

ً و التي جإزش  الىىع اإلاؼلىب ًذفؼ باإلاإظعت ئلى اظخيرادها مً الخاسج ، هزا ما ًإدي ئلى اسجفاع جيلفت الخمٍى

 بذوسها غلى الخيلفت اليلُت للمىخج. 

 ائذة غلى اللشوض: ئن الخغير في أظػاس الفائذة ًإزش غلى اإلاإظعت مدل الذساظت الخغيراث في أظػاس الف

فاالسجفاع فيها ٌؽيل غائلا و الاهخفاض فيها ٌؽيل فشصت و خعب كعم اإلاالُت فان اإلاإظعت ال جلجا هثيرا ئلى 

ل الزاحي .  اللشوض ألامش الزي ٌػخبر اًجابي لها هزا ما ٌػجي أن لها اللذسة غلى الخمٍى

جمخلً اإلاإظعت ججهيزاث مخؼىسة ، فهي ججذدها باظخمشاس خاصت اإلاعخخذمت في  املخغيراث الخكىىلىحُت : -2

 الػملُت ؤلاهخاحُت،و هزلً جلً الخاصت بالشكابت غلى حىدة اإلاىخجاث بالشغم مً اسجفاع الخيالُف .

 اإلاخمثلت في :بػذ جدلُل بِئت اإلاإظعت الخاسحُت ًمىً اظخخشاج الفشص و التهذًذاث و 

                                                           
مً اإلاإظعت مػلىماث بىاء غلى   1

  

مً اإلاإظعت مػلىماث بىاء غلى   2
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 الفرص:

ل الزاحي. -  اللذسة غلى الخمٍى

 جىفش ججهيزاث مخؼىسة.    -

 :التهدًداث

 الخغير في أظػاس اإلاىاد ألاولُت. -

  غذم جىفش اإلاىاد الالصمت لئلهخاج مدلُا.-

 . Cevitalمىافعت ؼذًذة مً ػشف مإظعت -

 الفرع الثاوي : جحلُل البِئت الداخلُت  

اظخخالص أهم هلاغ اللىة و  ئلى باإلطافتًخم جدلُل البِئت الذاخلُت مً خالٌ الخؼشق ئلى أهم وظائفها 

 ، و هخص بالخدلُل الىظائف الخالُت :الظػف فيها 

جخخص في ئهخاج العىش فان اإلاادة ألاولُت جخمثل في العىش ألاخمش،فىظشا  ػاإلاا أن اإلاإظعتوظُفت إلاهخاج :  -1

ل .الوػذام هزه   اإلاادة مدلُا فان اإلاإظعت مدل الذساظت جلجأ ئلى الاظخيراد مً هىذا ، وىبا ، البراٍص

ت جيخج وفم ؤلامياهُاث اإلاخاخت لذيها  باغخباس أن ول ئن اإلاإظعت و خعب معإوٌ مصلخت اإلاىاسد البؽٍش

 الىمُت اإلاىخجت جباع هظشا لىثرة الؼلب غلى مادة العىش وهزلً صغش حجم اإلاػمل . 

 ظبم وعخيخج ماًلي : مما

 ػاكت ئهخاحُت مخىفشة  -

 اوػذام اإلاادة ألاولُت مدلُا -

 اسجفاع في الخيالُف هدُجت اظخيراد اإلاادة ألاولُت مً الخاسج  -

ق : -2 لي و هي :وظُفت الدسٍى ج الدعٍى  و رلً بخدلُل غىاصش اإلاٍض

 : ػً ًىمُا  300جيخج اإلاإظعت مىخج واخذ و اإلاخمثل في ... بما ًلاسب املىخج. 

  :للىُلىغشام الىاخذ  دًىاس حضائشي  60.2ث اإلاإظعت ظػش العىش ب: خذدالسعر. 

  : حػخمذ اإلاإظعت ئما غلى مىصغيها، هما كذ حػخمذ مىصغين خاسج اإلاإظعت ، فمىخىحها ًصل الخىزَع

 .ئلى ول الىالًاث 

  :ذة رلً وىنها جيخهج  ئؼهاسي ال جلىم اإلاإظعت بأي وؽاغ التروٍج ظىاء في الخلفضة أو ؤلاراغت أو الجٍش

 غلى غمالها فلؽ للخػٍشف باإلاىخىج.ظُاظت اجصاٌ طُلت ، فهي حػخمذ 

 مً خالٌ جدلُل هزه الىظُفت جىصلىا ئلى :

 حغؼُت اإلاىخىج ليافت الىالًاث . -

 غذم جىىع مىخجاث اإلاإظعت . -

 اجصاٌ طُلت .ظُاظت  -

 . ؤلاهخاحُتاسجفاع  -

ت : -3 غامل أغلبهم ؼباب و روي معخىي حػلُمي مشجفؼ  270جدخىي اإلاإظعت غلى   وظُفت املىارد البشٍر

ب و الخىافضالخؼشق ئلى ظُفت مً خالٌ ًمىً جدلُل هزه الى  ووعبُا ،  : الخذٍس

  : ب غمالها غىذ الظشوسة و حػخمذ في رلً ماًلي ب: جلىم اإلاإظعت بخذٍس  الخذٍس



 RAM Sucre  دراست جعبُقُت لىاقع إلابداع الخكىىلىجي في مؤسست                             الفصل الثالث

~ 50 ~ 
 

ب أزىاء الػماٌ للػماٌ الجذد - ب داخل اإلاإظعت : ًىلعم ئلى هىغين الخذٍس م   الخذٍس و هزلً غً ػٍش

ب خاسج أوكاث الػمل .  جىحيهاث روي الخبرة و الخذٍس

ً حػخمذ غليها في خال - ب في مشاهض الخيٍى ب غمالها بىفعها، ألن مشاهض الخذٍس ت غذم كذستها غلى اللُام بخذٍس

ب  ً جىفش ول ؤلامياهُاث الالصمت لخدعين  أداء  الػمل ، و جلؼ معإولُاث الخذٍس غلى غاجم سؤظاء الخيٍى

اث   اإلاذًٍش

  ت . جلػب الخىافض دوسا مهما في دفؼ ألا فشاد الخىافض : جخمثل هزه الخىافض في التركُت ؛ اإلاشدودًت الؽهٍش

ت فهي ؼبه مىػذمت .  هدى الػمل ، لىً باليعبت للخىافض اإلاػىٍى

 مما ظبم جىصلىا ئلى الىخائج الخالُت :

ت هبيرة مخاخت أمام اإلاإظعت، و راث معخىي حػلُمي  . -  ئمياهُاث بؽٍش

ب . - ً و الخذٍس  جىفش بشامج الخيٍى

ت ؼبه مىػذمت ، بِىما جدفيز اإلاىظفين مادًا  -  . الخىافض اإلاػىٍى

 RAM Sucreأثر إلابداع الخكىىلىجي على مؤسست جحلُل جقُُم  املبحث الثاوي :

) اهظش اإلالخم غُىت  35اظخماسة ميىهت مً كمىا بخىصَؼ  إلاػشفت واكؼ ؤلابذاع الخىىىلىجي في هزه اإلاإظعت     

ت ، و كمىا بخدلُلها للىصٌى ئلى ( 11: سكم  اث ؤلاداٍس مخمثلت في غماٌ اإلاإظعت مىصغين غلى مخخلف اإلاعخٍى

 اإلاؼلىب . 

 جحدًد مجخمع الدراست علب ألاول : امل

ش العىش RAM Sucreغامل بمإظعت  35جيىهذ أفشاد الػُىت مً   .معخغاهم التي جيؽؽ في جىٍش

  أدواث الدراست 

بخىصَؼ الاظخبُان لجمؼ اإلاػلىماث اإلاخػللت بمىطىع دساظدىا خُث ؼمل مػلىماث مخػللت بالبُاهاث  للذ كمىا

ظىىاث الخبرة ( غً الػماٌ، و هزلً حضء آخش  الىظُفت، الخػلُمي،اإلاعخىي  الػمش، الجيغ،الشخصُت) 

 والخالي:أكعام  3زش ؤلابذاع الخىىىلىجي غلى ألاداء مىصغت ئلى غباسة للُاط أ 20جظمً

 .غباساث8: و ًظم ؤلابذاع الخىىىلىجي في اإلاإظعت -

 .غباساث  5: و ًظم ألاداء في اإلاإظعت -

 .غباساث  7و ًظم : أزش ؤلابذاع الخىىىلىجي غلى أداء اإلاإظعت -

 .أخُاها  –ال  –و جيىن ؤلاحاباث ب: وػم 

  أسلىب الخحلُل إلاحصائي 

 Microsoft Excelأفشاد الػُىت كمىا بخدلُلها و رلً باظخخذام بشهامج  ئحاباثاإلاػلىماث مً بػذ ججمُؼ 

غ  بغشض  البُاهاث.جفَش

 

 

 

 



 RAM Sucre  دراست جعبُقُت لىاقع إلابداع الخكىىلىجي في مؤسست                             الفصل الثالث

~ 51 ~ 
 

 عُىت الدراست  جحلُل هخائجاملعلب الثاوي : 

ت لدعهُل جدلُل مخخلف الاحاباث غلى  ؼ ألاحىبت في ؼيل وعب مئٍى لخدلُل مدخىي الاظخبُان كمىا بخفَش

 الاظئلت اإلاؼشوخت .  

 راست البُاهاث الشخصُت ألاول : دالفرع  

 ( : جىزَع خصائص أفراد العُىت حسب البُاهاث الشخصُت III- 5الجدول رقم ) 

ت العدد الخصيُف   اليسبت املئٍى

 88.57 31 رهش الجيس

 11.43 4 أهثى

 %111 35 املجمىع

 35أكل مً  13 37.14 العمر 

48.57 17 35-50 

 50أهثر مً 5 14.29

 املجمىع 35 100%

 5 14.29 ابخذائي املسخىي الخعلُمي

 7 20.00 مخىظؽ

 11 31.43 زاهىي 

 12 34.29 حامعي

 35 100 اإلاجمىع

 8.57 3 5أكل مً  عدد سىىاث الخبرة 

5-10 12 34.29 

10-15 11 31.43 

 25.71 9 15أكثر مً 

 100 35  اإلاجمىع

 20.00 7 ئػاس معإوٌ الىظُفت

 31.43 11 ئػاس

 14.29 5 مخدىم

 34.29 12 مىفز

 100% 35 املجمىع
 

 Excelباالغخماد غلى مخشحاث مً ئغذاد الؼالبت املصدر: 

ٌ ـــالٌ الجـــــمً خ         فهزا ًشحؼ ئلى ػبُػت الػمل باإلاإظعت  مً الػماٌ روىس ) %88.57( هالخظأغاله  ذو

ائف ــــهم في الىظــــاء ًلخصش غملـــــاث ؤلاهخاج فاليعــــــو رلً في وسؼاء ــــــىس أهثر مً اليعــــالزي ًخؼلب الزه

ت.ت ــــؤلاداٍس  والعـــىشجــــاٍس
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، و  ظىت 50و 35بين  ما أغماسهممً الػماٌ جتراوح (  %48.57أما باليعبت للػمش حؽير هخائج الجذٌو ئلى أن )  

والصالذ في أوج هزا ما ًذٌ غلى أن الُذ الػاملت لذي اإلاإظعت ؼابت ظىت ، ف 35أكل مً  ( منهم% 37.14)

ت و اللذسة غلى أداء غؼائها   اإلاهام.مما ًجػلهم ًخميزون باليؽاغ و الخٍُى

اث لجامعي مً خالٌ الجذٌو هالخظ أن وعبت الػماٌ مً اإلاعخىي ا   ( جليها %34.29)جفىق ول اإلاعخٍى

مشجفؼ فهزا ٌعاغذ غلى معخىي حػلُمي الػُىت   رو  أفشادأن ًذٌ غلى  هزا ( %31.43اإلاعخىي الثاهىي )

 .RAM Sucreز إلاإظعتخميمجدلُم أداء 

 10ئلى 5مً أفشاد الػُىت جتراوح خبرتهم مً  %)34.29أما الىخائج اإلاخػللت بػذد ظىىاث الخبرة فدؽير ئلى أن) 

ئرا ول الىخائج جإهذ أن ،ظىت خبرة  15( أهثر مً %25.71ظىىاث بِىما )15و 10( بين %31.43ظىىاث و)

ت راث  – RAM Sucreمإظعت   أظاظُاا ٌػذ مؼلبا زفه، الخبرة الىبيرة فشع معخغاهم جدخفظ باإلاىاسد البؽٍش

تلخىلي اإلاىاصب   و اجخار اللشاساث اإلاىاظبت . التي حعاغذ غلى فهم الخغيراث التي جىاحه اإلاإظعت ؤلاداٍس

( ئػاساث %31.43( غباسة غً مىفزًً باإلاإظعت و )%34.29اإلاخغيراث اإلاخػللت بالىظُفت ف)و فُما ًخص 

، هزا ما فاإلاإظعت جظم غماٌ روي وظائف في ؤلاداسة الػلُا و الخىفُزًت ؛ (ئػاساث معإولت %20بِىما )،

 ٌػىعه اإلاعخىي الخػلُمي لهم .

 الفرع الثاوي :دراست إلابداع الخكىىلىجي و أداء املؤسست   

  دراست إلابداع الخكىىلىجي في املؤسست 

 الخكىىلىجي في املؤسست إلابداع( :III- 6الجدول رقم )

ت   اليسبت املئٍى

(% ) 
 إلابداع الخكىىلىجي في املؤسست العبارة الخكرار

شجخصص اإلاإظعت مبالغ وافُت -1 وػم 10 28.57  لخغؼُت هفلاث البدث و الخؼٍى

 ال 16 45.71 

 أخُاها 9 25.71

 املجمىع 35 111

 جدظى ألافياس اإلابذغت باللبٌى مً ػشف معإولي اإلاإظعت-2 وػم 11 31.43

 ال 16 45.71

 أخُاها 8 22.86

 املجمىع 35 111

 جلذم اإلاإظعت جدفيزاث ألصخاب ألافياس اإلابذغت-3 وػم 10 28.57

 ال 19 54.29

 أخُاها 6 17.14

 املجمىع 35 111
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 جىفم مإظعخىم غلى اظخغالٌ أفياس الػماٌ و ئبذاغاتهم-4 وػم 10 28.57

 ال 19 54.29

 أخُاها 6 17.14

 املجمىع 35 111

جلىم مإظعخىم بػملُت الخدعين بصىسة معخمشة باليعبت -5 وػم 18 51.43

 ال 10 28.57 للمىخج و مػذاث ؤلاهخاج

 أخُاها 7 20.00

 املجمىع 35 111

 حػخمذ مإظعخىم غلى البدث لئلجُان بالجذًذ-6 وػم 17 48.57

 ال 10 28.57

 أخُاها 8 22.86

 املجمىع 35 111

 حػخمذ مإظعخىم غلى الخىىىلىحُا اإلاعخىسدة لئلجُان بالجذًذ-7 وػم 15 42.86

 ال 13 37.14

 أخُاها 7 20.00

 املجمىع 35 111

 ظبم إلاإظعخىم و أن جدصلذ غلى بشاءة اختراع-8 وػم 3 8.57

 ال 28 80.00

 أخُاها 4 11.43

 املجمىع 35 111

 Exceباالغخماد غلى هخائج الاظخبُان و بشهامج   مً ئغذاد الؼالبت املصدر :

  الجدول  هخائج جحلُل 

رجخصص املؤسست مبالغ كافُت لخغعُت هفقاث البحث و  -1  :الخعٍى

زم ،(ب "وػم" %28.57و )؛ مً أفشاد الػُىت واهذ ئحاباتهم ب "ال" (%45.71مً خالٌ الجذٌو ًدبين أن )

ش فهزا ًذٌ غلى أن اإلاإظعت ال جخصص . ب"أخُاها"  (25.71%) أو  مبالغ لخغؼُت هفلاث البدث و الخؼٍى

ش وؽاػها ليىن  هظشا لىثرة وله باع ً مىخجهاجخصص مبالغ غير وافُت وهزا ساحؼ ئلى غذم اهخمامها بخؼٍى

ئلى وىن مادة العىش  ,باإلطافت وفم ؤلامياهُاث اإلاخاخت لذيهافهي جيخج  وهزلً صغش حجم اإلاػمله ُالؼلب غل

 .راث ػلب متزاًذ في العىق 



 RAM Sucre  دراست جعبُقُت لىاقع إلابداع الخكىىلىجي في مؤسست                             الفصل الثالث

~ 54 ~ 
 

 ظرف مسؤولي املؤسست جحظى ألافكار املبدعت بالقبىل مً -2

و ؛ (ب"وػم" %31.43جليها)،  ب "ال"(%45.71 (أحابىا أفشاد الػُىت ؛ باليعبت لؤلفياس اإلابذغت في اإلاإظعت 

 .هزا ما ًإهذ أن اإلاعإولين باإلاإظعت ال ًىلىن اهخماما بأفياس الػماٌ و اكتراخاتهم . (ب"أخُاها"22.86%)

 :ألافكار املبدعتجقدم املؤسست جحفيزاث ألصحاب  - 3

بِىما  ،جدفيزاث ألصخاب ألافياس اإلابذغتال جلذم (اجفلىا بأن اإلاإظعت %54.29مً الجذٌو العابم ًدبين أن )

كالىا "أخُاها".هزا ٌػجي بأن اإلاإظعت ال جلذم جدفيزاث لؤلفياس (%17.14زم )، "وػم"  ئحابتهمواهذ   (28.57%)

 مً ػشف الػماٌ .ألافياس اإلابذغت ال جلبل اإلابذغت هُف ال و هي 

 :جىفق مؤسسخكم على اسخغالل أفكار العمال و إبداعاتهم - 4

( سدوا % 17.14و )، كالىا "وػم"  (% 28.57)بِىما ؛  (% 54.29بلغذ وعبت الػماٌ الزًً أحابىا ب "ال" )

غلى اظخغالٌ أفياس الػماٌ و هزا ٌػجي أن أهثر مً هصف الػماٌ اجفلىا غلى أن اإلاإظعت ال جىفم . ب"أخُاها" 

 غذم اهخمامها بأفياسهم ، فهي ال جإمً بأن أفياسهم كذ ًيخج غنها مىخج حذًذ .هزا ساحؼ ئلى .ئبذاغاتهم

 جقىم مؤسسخكم بعملُت الخحسين بصىرة مسخمرة باليسبت للمىخج و معداث إلاهخاج -5

 ،ب"ال"  (% 28.57باإلالاسهت مؼ )؛  (% 51.43)ذ وعبت الػماٌ الزًً أحابىا ب "وػم" غلى الػباسة أغاله جشاوخ

اإلاإظعت جإمً بالخجذًذ فهي جلىم بخغُير مػذاث ؤلاهخاج  بىاء غلى اإلاػؼُاث جبين أن  ."أخُاها" (% 20جليها )

 .باظخمشاس لظمان ظير الػملُت ؤلاهخاحُت  

  حعخمد مؤسسخكم على البحث لإلجُان بالجدًد-6

، بِىما حػخمذ غلى البدث لئلجُان بالجذًذاإلاإظعت أن  اجفلىا (%48.57)حؽير هخائج الجذٌو ئلى أن 

" . هزا ٌػجي أن اإلاإظعت جبدث غً الخجذًذ و هزا أخُاهاكالىا " )  %22.86 (و  (اجفلىا غلى "ال"،28.57%)

 . بغشض الخغُير في مىخجاتها معخلبال و مىافعت اإلاإظعاث الشائذة في مجاٌ وؽاػها

 مؤسسخكم على الخكىىلىحُا املسخىردة لإلجُان بالجدًدحعخمد  -7     

( واهذ  %37.14)مً أفشاد الػُىت واهذ ئحابتهم ب"وػم" ، هما أن  (% 42.86)ًدبين مً الجذٌو أغاله أن 

(هاحابت ب "أخُاها" ،وىن أغلبُت الػماٌ اجفلىا مؼ الػباسة ،  فهزا ًذٌ غلى %20ئحابتهم ب"ال"، فُما واهذ )

حػخبرها مصذس للىصٌى ئلى الشفؼ مً مشدودًت مىخىحها وىن أن اإلاإظعت جلىم باظخيراد الخىىىلىحُا و 

 اإلاػذاث الجذًذة و اإلاخؼىسة حػؼي هدُجت أخعً .

 سبق ملؤسسخكم و أن جحصلذ على براءة اختراع - 8

، فهي حػخمذ غلى ( %80و رلً باألغلبُت ) غلى بشاءة اختراعفلىا الػماٌ غلى أن اإلاإظعت لم جدصل اج

 الخىىىلىحُا اإلاعخىسدة هُف هزا و هي ال جذغم ألافياس اإلابذغت و جدفضهم .
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  دراست ألاداء في املؤسست 

 ( : ألاداء في املؤسستIII- 7الجدول رقم )

ت   ألاداء في املؤسست  العبارة الخكرار اليسبت املئٍى

 جىظش اإلاإظعت ئلى اإلاىسد البؽشي أهه أهم غىصش بها - 9 وػم  20 57.14

 ال 5 14.29

 أخُاها 10 28.57

 املجمىع 35 111%

م بين أفشاد اإلاإظعت - 10 وػم 18 51.43  حشجؼ مإظعخىم الػمل بالفٍش

 ال 9 25.71

 أخُاها 8 22.86

 املجمىع 35 111%

بُت - 11 وػم 18 51.43  جذخل مإظعخىم الػاملين في بشامج جذٍس

 ال 8 22.86

 أخُاها 9 25.71

 املجمىع 35 111%

ب اإلاعخمش للػاملين لخىمُت مهاساتهم  - 12 وػم 15 42.86 جلىم مإظعخىم بالخذٍس

 ال 11 31.43 وكذساتهم

 أخُاها 9 25.71

 املجمىع 35 111%

ش الذوسٍت جلُُم أدائها - 13  وػم 19 54.29  حعخخذم مإظعخىم الخلاٍس

 ال 11 31.43

 أخُاها 5 14.29

 املجمىع 35 111%

 Excelباالغخماد غلى هخائج الاظخبُان و بشهامج  مً أغذاد الؼالبت املصدر :

 :جحلُل هخائج الجدول 

 جىظر املؤسست إلى املىرد البشري أهه أهم عىصر بها - 9

 .(ب"ال"% 14.29( ب "أخُاها ، زم )% 28.57جليها) ؛ب"وػم" (% 57.14الػماٌ غلى الػباسة ) كذسث  ئحاباث

،فهزا  باألوؽؼت و اإلاهام اإلاخخلفت التي ًخيىن منها غمله هكُامفي  الفشد هزا ٌػجي أن اإلاإظعت جإمً بلذساث 

 في جدلُم أخعً أداء.ما ٌعاغذ 
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ق بين أفراد - 11  املؤسست حشجع مؤسسخكم العمل بالفٍر

م                     ؛ واهذ ئحابتهم "ال"  (%25.71) ،أهثر مً هصف الػماٌ اجفلىا أن اإلاإظعت جذغم فىشة الػمل بالفٍش

م بين أفشادهزا ٌػجي بأن اإلاإظعت  ( كالىا "أخُاها".%22.86و ) جإمً  ئرا  اإلاإظعت ،  هاحشجؼ الػمل بالفٍش

 حعاهم في خلم مىخج حذًذ أو حغُير اإلاىخج الخالي .فىشة حذًذة بأن الػمل حماغت كذ ًخلم 

بُت - 11  جدخل مؤسسخكم العاملين في برامج جدٍر

ب الػاملين ،(اجفلىا بأن اإلاإظعت % 51.43مً الجذٌو العابم ًدبين أن )  (% 25.71)بِىما جلىم بخذٍس

بُتجذخل هزا ما ًإهذ أن اإلاإظعت . "ال(ب"%22.86جليها)، "أخُاهاب "أحابىا  و رلً  الػاملين في بشامج جذٍس

 ، و هزلً لظمان خعً اظخػماٌ اإلاػذاث اإلاعخىسدة .لخىمُت كذساتهم و جأدًت مهامهم غلى أخعً وحه 

ب املسخمر للعاملين لخىمُت مهاراتهم وقدراتهم - 12  جقىم مؤسسخكم بالخدٍر

 ،ب"ال"(%31.43باإلالاسهت مؼ ) ؛(%42.86جشاوخذ وعبت الػماٌ الزًً أحابىا ب "وػم" غلى الػباسة أغاله )

ب الػماٌ لخىمُت اإلاإظعت  "أخُاها" ، بىاء غلى اإلاػؼُاث جبين أن  (%25.71جليها ) ت جذٍس جدشص غلى اظخمشاٍس

 مهاساتهم و هزا جدعبا ألي حغُير في بِئت اإلاإظعت 

ر الدورٍت جقُُم أدائها - 13  حسخخدم مؤسسخكم الخقاٍر

 زم  ؛(ب "ال"%31.43و )، مً أفشاد الػُىت واهذ ئحاباتهم ب "وػم" (%54.29مً خالٌ الجذٌو ًدبين أن )     

ش الذوسٍت اإلاإظعت فهزا ًذٌ غلى أن . ب"أخُاها"  (14.29%) اإلاإظعت ئرا ،  خلُُم أدائهالحعخخذم الخلاٍس

 جدعبا ألي مؽيل.جخدىم في حعُير و ئداسة أدائها و جلىم باإلاشاكبت الجُذة لزلً 

  دراست اثر إلابداع الخكىىلىجي في املؤسست 

 اثر إلابداع الخكىىلىجي في املؤسست ( :III- 8الجدول رقم  )

ت   أثر إلابداع الخكىىلىجي على أداء املؤسست العبارة الخكرار اليسبت املئٍى

ب الػماٌ ٌعاغذهم في جدلُم مشدود ئهخاجي أخعً - 14 وػم 20 57.14  جذٍس

 ال 8 22.86

 أخُاها 7 20.00

 املجمىع 35 111%

 حععى اإلاإظعت ئلى خلم مىخجاث حذًذة - 15 وػم 8 22.86

 ال 13 37.14

 أخُاها 1 2.86

 املجمىع 35 111%

 الخغُير ٌعمذ لىم بخدلُم خصص ظىكُت حذًذة - 16 وػم 12 34.29

 ال 11 31.43

 أخُاها 8 22.86
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 املجمىع 35 111%

 حعخخذم مإظعخىم جلىُاث مخؼىسة في ؤلاهخاج - 17 وػم 15 42.86

 ال 13 37.14

 أخُاها 7 20.00

 املجمىع 35 111%

 مىخىحىم ًيخج وفم ػلباث الضبائً - 18 وػم 12 34.29

 ال 18 51.43

 أخُاها 5 14.29

 املجمىع 35 111%

 جخفُع الخيالُفحػخمذون ظُاظت مػُىت مً احل  - 19 وػم 12 34.29

 ال 16 45.71

 أخُاها 7 20.00

 املجمىع 35 111%

حعخخذم مإظعخىم ألاظالُب الخذًثت في جىزُم اإلاػلىماث  - 20 وػم 18 51.43

 ال 10 28.57 والبُاهاث التي جخص أداءها

 أخُاها 7 20.00

 املجمىع 35 111%

 Excelباالغخماد غلى هخائج الجذٌو و بشهامج   مً ئغذاد الؼالبتاملصدر: 

 :جحلُل هخائج الجدول 

ب العمال ٌساعدكم في جحقُق مردود إهخاجي أحسً -14   جدٍر

ب الػماٌ ٌعاغذ في جدلُم مشدود ئهخاجي أخعً(اجفلىا بأن  %57.14لجذٌو العابم ًدبين أن )مً ا  ،جذٍس

ب الػماٌ (كالىا "أخُاها".هزا ٌػجي بأن اإلاإظعت 20%زم )،" الئحابتهم " واهذ (%22.86)بِىما  جىفم غلى جذٍس

ض كذساتهم في أداء اإلاهام   يُت خاسج مإظعتهم لخػٍض ادة مشدودها  و رلً باسظالهم ئلى ئحشاء دوساث جيٍى في أمل ٍص

 .ؤلاهخاجي 

 حسعى املؤسست إلى خلق مىخجاث حدًدة - 15

و  ،(ب"وػم"22.86%جليها)،ب "ال"(% 37.14 (أحابىا أفشاد الػُىت  ؛ لخلم مىخجاث حذًذةعبت بالي

لخدلُم حػظُم ؤلاهخاحُت بأن اإلاإظعت ال حععى لخلم مىخجاث حذًذة بل هزا ما ًإهذ . (ب"أخُاها"2.86%)

ادة في صىاغت العىش  ً ٌعدثمشون  الٍش رلً وىن الؼلب في جضاًذ معخمش مً كبل صبائنها الخالُين و ظهىس آخٍش

  العىش همادة أولُت مثل اإلاؽشوباث .مادة في كؼاغاث جدخاج ئلى 
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  الخغُير ٌسمح لكم بخحقُق حصص سىقُت حدًدة - 16

( سدوا 22.86%) و ، " الكالىا " (31.43%) بِىما ،  (34.29%) " وػمبلغذ وعبت الػماٌ الزًً أحابىا ب " 

بخدلُم خصص ظىكُت حذًذة هدُجت الخغُير فيعبت ؤلاحابت مخلاسبت هىان ئمياهُت هزا ٌػجي أن .ب"أخُاها" 

ئرا اإلاإظعت جإمً بالخجذًذ لىً طمان بُؼ مىخجها هى ما ًذفػها ئلى غذم الخفىير في  بين "وػم" و "ال".

ش العىش ومً أخذ  وىنها  ،ؤلابذاع و الخجذًذ  الشئِعُت  كؼابألامً اإلاإظعاث الشائذة في مجاٌ صىاغت جىٍش

 .عىاق بمىخجاتها هظشا للذم وؽأتها وجىظؼ خبرتهاالفي جضوٍذ 

 حسخخدم مؤسسخكم جقىُاث مخعىرة في إلاهخاج - 17

ب"ال"   (%37.14) باإلالاسهت مؼ  ،(%42.86جشاوخذ وعبت الػماٌ الزًً أحابىا ب "وػم" غلى الػباسة أغاله )

التي و حػخمذ غلى جلىُاث مخؼىسة في ؤلاهخاج اإلاإظعت  بىاء غلى اإلاػؼُاث جبين أن  ."أخُاها"  (20 %) جليها ،

 ".جدعين ؤلاهخاحُت و أظلىب الخصيُؼ هذف بصفت غامت ئلى ت

 مىخىحكم ًيخج وفق ظلباث السبائً - 18

، بِىما جيخج وفم ػلباث الضبائً اإلاإظعت أن غلى خفلىا ال ً  (%51.43)حؽير هخائج الجذٌو ئلى أن 

جيخج مىخىج همؼي و لِغ " . هزا ٌػجي أن اإلاإظعت أخُاهاكالىا " ) %14.29   (و  "،وػم(اجفلىا غلى "34.29%)

غم رلً س و ئرا مىخىحها ال ًخصف بخصائص أهثر حاربُت هزا ما يهذد مشهضها الخىافس ي ،وفم خاحاث الضبىن 

  . هعادا وىن مادة العىش راث ػلب متزاًذ مىخىحها ال ٌػشف

 حعخمدون سُاست معُىت مً احل جخفُض الخكالُف - 19

( واهذ  %34.29)" ، هما أن المً أفشاد الػُىت واهذ ئحابتهم ب" (%45.71ًدبين مً الجذٌو أغاله أن )

فلِغ ؛ ئرا اإلاإظعت ال حععى لخخفُع الخيالُف . (هاحابت ب "أخُاها" %20"، فُما واهذ )وػمئحابتهم ب"

ادة غلى  لت لزلً ، هظشا لصػىبت الخصٌى غلى اإلاادة ألاولُت مً الخاسج و رلً بخيلفت مشجفػت ٍص هىان ػٍش

 مصاٍسف هللها مً اإلاُىاء ئلى اإلاػمل، و جيلفت ؤلاهخاج و غيرها .

 حسخخدم مؤسسخكم ألاسالُب الحدًثت في جىثُق املعلىماث والبُاهاث التي جخص أداءها - 21 

حعخخذم ألاظالُب الخذًثت في جىزُم اإلاػلىماث والبُاهاث التي الػماٌ غلى أن اإلاإظعت أهثر مً هصف اجفلىا 

هزا ما ًذٌ غلى أن اإلاإظعت . كالىا "أخُاها"  %20أحابىا الػىغ ، و   %30بِىما خىالي ،  جخص أداءها

جدعً الاجصاٌ وحػضص جبادٌ اإلاػلىماث واإلاػاسف بين ألافشاد داخل  التيجىاهب الخؼىساث الخلىُت الخذًثت 

والتي جىحذ لذي اإلاإظعاث هبيرة الدجم .و هزا ما ، فهي جخىفش غلى مػذاث وجؼبُلاث  اإلاإظعت وخاسحها

  مشهضا جىافعُا ًمىً الذفاع غىه. و ًدلم لها أداء حُذ 

  RAM Sucre ؤسستمجحسين أداء في  هومساهمخ الخكىىلىجي  إلابداعجقُُم املعلب الثالث : 

ت و هامت فُما  جدلُلمً خالٌ غشض و  أظئلت الذساظت جىصلىا خعب ئحاباث أفشاد الػُىت ئلى هخائج زٍش

ش العىشم أزشه غلى أداء ؤلابذاع الخىىىلىجيًخػلم بىاكؼ  معخغاهم والتي ًمىً ئدساحها في ؼيل  –إظعت جىٍش

 . ظخماسةكا مً أظئلت وغباساث الا الهلاغ اهؼ
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 : إلابداع الخكىىلىجي في املؤسست 

أظئلت ، فلذ  08خصص اللعم ألاٌو مً الاظخبُان اإلاخظمً في مجاٌ مػشفت ؤلابذاع الخىىىلىجي للمإظعت

 واهذ مػظم ؤلاحاباث هما ًلي :

ال جلىم بأي ، فان اإلاإظعت غملُت الخدعين بصىسة معخمشة باليعبت للمىخج و مػذاث ؤلاهخاجمػشفت  ئػاس في  -

جدعين فُما ًخص اإلاىخج بِىما جلىم بالخغُير اإلاعخمش إلاػذاث ؤلاهخاج رلً وىهه ٌعهل غلى الػماٌ غملُت 

 و بالخالي الشفؼ مً ؤلاهخاحُت .  ؤلاهخاج

و رلً مً خالٌ اظخػماٌ جىىىلىحُا مخؼىسة  ا لئلجُان بالجذًذخمذ غلُه فان اإلاإظعت حػ لبدثباليعبت ل -

 و حعهُل الػملُت ؤلاهخاحُت. هزا ما ٌعاغذها غلى جخفُع الخيالُف  ؤلاهخاجإلاػذاث 

فهي ئخذي  لئلجُان بالجذًذغليها بصفت هبيرة حػخمذ ت إظع، فاإلاالخىىىلىحُا اإلاعخىسدة أما فُما ًخص  -

 ػشق اللجىء لئلبذاع الخىىىلىجي ئرن اإلاإظعت جلىم باإلبذاع الخىىىلىجي مً خالٌ اظخيراد الخىىىلىحُا .

و مً خالٌ الخدلُل العابم اظخيخجىا أن اإلاإظعت ال تهخم باإلبذاع الخىىىلىجي بدُث أن أهم مصادس 

 الخجذًذ ال تهخم بها اإلاإظعت و جخمثل في ـ

شص ُجخصغذم   -  مبالغ وافُت لخغؼُت هفلاث البدث و الخؼٍى

 مً ػشف معإولي اإلاإظعت ألافياس اإلابذغت  ئهماٌ -

 م جدفيزاث ألصخاب ألافياس اإلابذغتًجلذغذم  -

 :غلى اظخغالٌ أفياس الػماٌ و ئبذاغاتهم  قاهفؤلا غذم  -

 غلى بشاءة اختراعاإلاإظعت  خصلغذم  -

  أداء املؤسست 

 خائج هما ًلي :أظئلت و واهذ أغلب الى 05إلاػشفت أداء اإلاإظعت و كذ جظمً  اللعم الثاوي خصص     

 .جإمً بلذساث الػماٌ في جدلُم أخعً أداء فهي  جىظش اإلاإظعت ئلى اإلاىسد البؽشي أهه أهم غىصش بها -

م بين أفشاد اإلاإظعت - ، فالػمل حماغت كذ ًخلم فىشة حذًذة حعاهم في  حشجؼ مإظعخىم الػمل بالفٍش

 خلم مىخج حذًذ أو حغُير اإلاىخج الخالي .

بُت - لخىمُت كذساتهم و جأدًت مهامهم غلى أخعً وحه ، و هزلً  جذخل مإظعخىم الػاملين في بشامج جذٍس

 لظمان خعً اظخػماٌ اإلاػذاث اإلاعخىسدة .

ب اإلاعخمش للػاملين لخىمُت مهاساتهم وكذساتهم - حغُير في بِئت ، و هزا جدعبا ألي  جلىم مإظعخىم بالخذٍس

 اإلاإظعت

ش الذوسٍت جلُُم أدائها - ،فهي جخدىم في حعُير و ئداسة أدائها و جلىم باإلاشاكبت   حعخخذم مإظعخىم الخلاٍس

 الجُذة لزلً جدعبا ألي مؽيل في ألاداء.

مً خالٌ ما ظبم وعخيخج أن أداء اإلاإظعت ٌعير في ظشوف حُذة و هزا هدُجت اهخمام اإلاإظعت بالخغُير        

ب الجُذ للػماٌ غلى رلً اإلاعخمش إلاػذاث ؤلاهخاج فهزا ما ًدلم مشدودًت أفظل باإلطافت   .الخذٍس

  الخكىىلىجي على أداء املؤسست  إلابداعأثر 

خصصىا اللعم الثالث لزلً و   RAM Sucreخىىىلىجي غلى أداء مإظعت و مً أحل مػشفت أزش ؤلابذاع ال     

 أظئلت و واهذ الاظخيخاحاث  والخالي : 07كذ جظمً 
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ب الػماٌ ٌعاغذ في جدلُم مشدود ئهخاجي أخعً - ب الػماٌ و رلً باسظالهم ئلى  جذٍس ، فهي جىفم غلى جذٍس

ض كذساتهم في  يُت خاسج مإظعتهم لخػٍض ادة مشدودها  ؤلاهخاجي .ئحشاء دوساث جيٍى  أداء اإلاهام  في أمل ٍص

ئرا اإلاإظعت جإمً بالخجذًذ لىً طمان بُؼ مىخجها هى ما ، الخغُير ٌعمذ بخدلُم خصص ظىكُت حذًذة -

 .ًذفػها ئلى غذم الخفىير في ؤلابذاع و الخجذًذ

ؤلاهخاحُت و أظلىب جدعين هذف بصفت غامت ئلى التي ت جلىُاث مخؼىسة في ؤلاهخاج تإظعاإلاحعخخذم  -

 .الخصيُؼ

، فهي جىاهب   ألاظالُب الخذًثت في جىزُم اإلاػلىماث والبُاهاث التي جخص أداءهات إظعاإلاحعخخذم  -

جدعً الاجصاٌ وحػضص جبادٌ اإلاػلىماث واإلاػاسف بين ألافشاد داخل اإلاإظعت  التيالخؼىساث الخلىُت الخذًثت 

 .وخاسحها

مما ظبم وعخيخج أن لئلبذاع الخىىىلىجي دوس هبير في جدعين أداء اإلاإظعت فهى ًفخذ اإلاجاٌ أمام      

ه اإلاإظعت ئال أن ؤلابذاع الخىىىلىجي ال ًدلم اإلاعخىي  اإلاإظعاث لخدلُم أهذافها ، لىً سغم ول ما جدخٍى

هُف رلً و هي ال ػاملين غلى رلً اإلاؼلىب مً أدائها هدُجت  غذم جشهيزها غلى ؤلابذاع الخىىىلىجي و جدفيز ال

 ، أو ال حػؼي أهمُت لشغباث الضبائً . حععى ئلى خلم مىخجاث حذًذة بل جىخفي بمىخىحها الىخُذ 

ش العىش ال حػؼي اهخماما هبيرا لػملُت ؤلابذاع ؽشهت المً خالٌ الىخائج العابلت وعخيخج أن   الىػىُت لخىٍش

مما الخىىىلىجي بالشغم مً جىفشها غلى ول ؤلامياهُاث الالصمت لزلً ، فهي جلىم بخأدًت اإلاهام بصفت غادًت 

 ٌػُم الخصٌى غلى أداء مخميز .

ش العىشؽشهت الالػالكت بين الػملُت ؤلابذاغُت وأداء  لٌى أنمً خالٌ هزا ًمىً ال هي غالكت  الىػىُت لخىٍش

إظعت مدل الذساظت مشاغاة رلً و الػمل غلى لىً غلى اإلا  صاد ؤلابذاع صاد مػه ألاداء اإلاخميز أي ولما  ػشدًت

 الاهخمام باألفياس اإلابذغت  و جدعِعهم بظشوسة الخجذًذ و الخدعين 

ادة هما أنها حععى اإلاإظعت ألام لفخذ فشع آخش بىهشان و رلً خالٌ الع ش مىخىحها  و ٍص ت ورلً لخؼٍى ىت الجاٍس

 .الخصت العىكُت
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 خالصت 

ت  ؤلابذاعللذ خاولىا في هزا الفصل حعلُؽ الظىء غلى واكؼ       الخىىىلىجي غلى أداء اإلاإظعاث الجضائٍش

اإلاُذاهُت بهزه اإلاإظعت جبين لىا أن  تذساظال هزه مً خالٌ.  -فشع معخغاهم  - RAM Sucreجدذًذا بمإظعت 

مػظم اإلاىظفين لِغ لذيهم فىشة واضخت غً اإلافاهُم اإلاخػللت باإلبذاع الخىىىلىجي و ما ٌػىغ هزا بػع 

 ؤلاحاباث التي واهذ جبين كصش هظش اإلاىظفين لئلبذاع الخىىىلىجي   .

ئغؼاؤه  ًيبغي غ اإلاىخج في خذ راجه ، لزا ه ًخػلم باألظلىب الفجي لئلهخاج و لِفي اإلاإظعت و لىىفهى مىحىد  

 .صىسة واضخت  و الاهخمام باإلاىظفين روي ألافياس اإلابذغت ، و جدفيزهم غلى رلً 

م اللجىء لئلبذاع  RAM Sucreًجب غلى مإظعت  ػه و رلً غً ػٍش ش مىخىحها و جىَى الععي وساء جؼٍى

و و حػلها في معخىي جىافعُت اإلاإظعاث الشائذة  الخىىىلىجي وىهه اإلادذد ألاظاس ي إلاياهت اإلاإظعت في العىق 

  في مجاٌ وؽاػها  .

ئن أهم ما ًمىً الىصل ئلُه هى غذم ئدسان اإلاإظعت ألهمُت ؤلابذاع في جذغُم و جىمُت كذساث الػماٌ  

مً خالٌ حشجُػهم غلى ؤلابذاع و هزا ساحؼ ئلى ئهماٌ اإلاإظعت لؤلفياس اإلابذغت مً كبل الػماٌ و 

ا مما ًيخج غذم الاظخفادة مً أفياس الػماٌ لغُاب مصلخت البدث و غذم جدفيزه م مادًا و مػىٍى

ش و هزا ما ٌػىغ ػبُػت هُيلها الخىظُمي  .الخؼٍى

 



 خاثمة عامة
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بداع الخىىىلىجي أهم اإلاسجىصاث التي جلىم عليها الخىاؿسُت الدولُت، خُث حساهم في جدعُم حىدة ؤلاإٌعخبر       

داء ، وبالخالي ؿبن الدٌو التي جدبنى ؤلابداعاث الخىىىلىحُت حسخعُع هسب الإسجبعت بصاًا اإلاإلاىخجاث واإلاا

جبيذ هره ؤلابداعاث مبىسا، لما كائمت على حاذبُت مىخجاتها، وو استراجُجُتمعسهت اإلاىاؿست الدولُت ببجباع 

 .سخـادة مً هره اإلايزةمىً ذلً مً لاإ ماول

ضماها باليسبت للمئسساث الُىم إلاىاحهت مخخلف التهدًداث  ٌعد ؤلابداع الخىىىلىجي خُازا استراجُجُا ألاهثرإ

اإلادخملت مً بِئتها، هما ٌعخبر ألاهثر ؿاعلُت في جدلُم ميزة جىاؿسُت لها إلاىاحهت اإلاىاؿست الشدًدة التي ؿسضها 

و ذلً مً خالٌ العمل على جخـُض الخيالُف و ؿخذ أسىاق حدًدة أمام مىعم العىإلات واهـخاح ألاسىاق؛

ومً  ست ، جدسين اللدزة ؤلاهخاحُت للمئسست مً خالٌ جدسين أداء العماٌ و ججدًد اإلاعداث ...الخ،اإلائس

أهم الخصيُـاث لإلبداع الخىىىلىجي هجد ؤلابداع الخىىىلىجي في اإلاىخج وؤلابداع الخىىىلىجي في عملُت ؤلاهخاج؛ 

س مً الداخل  هما حعخمد اإلائسساث على العدًد مً آلالُاث والعسق العخماد ؤلابداع الخىىىلىجي أهمها الخعٍى

س اإلامٌى  عخبر وشاط البدث الخعٍى ألاساس ي واإلاصدز السئِس ي لإلبداع الخىىىلىجي، لرا واكخىاء السخص؛ َو

ت له؛ و اليشاط لاهخمام بهرالى اإلائسساث وحب ع  جخصُص ميزاهُاث سىٍى

لت اإلادي، ًجب على  اذبالخالي ًمىً اللٌى بؤن ؤلابداع الخىىىلىجي ًمىذ للمئسساث ميزة جىاؿسُت ظٍى

الجصائس بشيل خاص اللُام ببلىزة سُاست خلُلُت اإلائسساث لاكخصادًت في الدٌو الىامُت بشيل عام، وفي 

 .لإلبداع الخىىىلىجي مً أحل بلىغ اإلاسهص الخىاؿس ي لاستراجُجي اإلاسمىقإ

 صحة الفرضيات: إثبات 

إجمىىا مً الىصٌى الى اخخباز الـسضُاث الخالُت :اهعالكا مما سبم 

على جخـُض الخيالُف و ؿخذ أسىاق حدًدة أمام اإلائسست ،  ٌعمل ؤلابداع الخىىىلىجي فرضية ألاولى :ال -

إ، اذا الـسضُت مدللت  جدسين اللدزة ؤلاهخاحُت للمئسست مً خالٌ جدسين أداء العماٌ و ججدًد اإلاعداث

جدلُم خصص باإلضاؿت الى  جدلُم مسدود اهخاجي أخسًؤلابداع الخىىىلىجي ٌساهم في  الفرضية الثانية : -

إجدسين ؤلاهخاحُت و أسلىب الخصيُع، و الـسضُت صحُدت . و سىكُت حدًدة

 : النتائج 

إما ًلي :سي  و هرا الخعبُلي ظمً الجاهب الىعلى ضىء ما سبم وسخيخج 

ًلىم ؤلابداع الخىىىلىجي بدعم جىاؿسُت اإلائسست بصىزة مسخمسة إلاىاحهت الخؼيراث اإلادُعت واإلائزسة  -1

ألازباح وجىمُت الحصت السىكُت، اضاؿت الى الحـاظ على اإلاياهت بيشاظها، وهرا مداولت زؿع مسخىي 

  .الخىاؿسُت للمئسست أمام مخخلف التهدًداث الخاصت بلىي اإلاىاؿست

لت اإلاثلى لالزجلاء  -2 ت ليل اإلائسساث باخخالؾ أهىاعها باعخبازه العٍس ؤلابداع الخىىىلىجي عملُت ضسوٍز

إبمسخىي أدائها.

ت بين ؤلابداع الخىىىلىجي و أداء اإلائسست ، اذ ٌعخبر ؤلابداع اإلادسن ألاساس ي الري  -3 هىان عالكت ازجباط كٍى

إمً خالله جلىم اإلائسست مً جؤدًت مهامها على أخسً وحه، و هرا بعبُعت الحاٌ ًخلم لها ؿضاء اإلاىاؿست .  

لتي جمىىذ مً جدلُم هخائج معخبرة في اخدي اإلائسساث الىظىُت الخاصت ا  RAM Sucreحعخبر مئسست -4

س السىس. السىق الىظىُت  إ في مجاٌ جىٍس
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س وعلى حعخمد اإلائسست  -5 ع جعٍى م ؤلاهخاج وسائل  جىَى حعخمد على هلل  ؿهي، الخىىىلىحُا اإلاسخىزدة عً ظٍس

ادة ظاكتها ؤلاهخاحُت إ.الخىىىلىحُا والشساهت للحصٌى على اإلاعداث وآلاالث ؤلاهخاحُت الجدًدة لٍص

هما أن اإلائسست لخىـُر وشاظاث ؤلابداع الخىىىلىجي حعخمد على عدة ظسق واإلاخمثلت في اكامت اجـاكُاث  -6

إ.حعاون مع الجامعاث، اكخىاء السخص

 ثوصيات الدراسة 

س أداء على الىخائج اإلاخىصل اليها ًمىً اكتراح مجمىعت مً الخىصُاث التي ًمىً أن حساهم في بىاء  جعٍى

 و مً أهمها ما ًلي : RAM Sucreمئسست 

ت ب -1 إلاا له مً أهمُت هبيرة في جدسين أداء  ؤلابداع الخىىىلىجي خعبُمضسوزة اهخمام اإلائسساث الجصائٍس

إالخؼيراث الحاصلت في بِئت اإلائسست اإلائسست وضمان بلائها في 

ً مً أحل حشجُعهم  -2 ادة لاهخمام بلىة اإلاياؿآث، وجلدًم اإلاياؿآث بؤهىاعها إلاىظـيها اإلابدعين واإلاخميًز ٍش

 .على جىلُد أؿياز حدًدة وجىـُر الخؼُير اإلاىاسب الري ًئدي الى خل اإلاشىالث

س مىخجاث  -3 إاإلائسست على مدمل الجداخر اكتراخاث الصبائً إلاخعللت بخعٍى

إمداولت البدث على مصادز حدًدة للمىاد ألاولُت جيىن أكل جيلـت  . -4

ب و ػيرها . -5 إاعادة الىظس في سُاساث حدًدة في مجاٌ الخعُين و التركُت و الخدٍز

اتها ؤلابداع الخىىىلىجي  حعل ًجب على اإلائسساث  -6 و ذلً بخخصُص مبالؽ واؿُت مً أخد أهم أولٍى

س وىهه مصدز الخجدًدلل   .بدث و الخعٍى

س، كصد الخدسين اإلاسخمس إلاىخجاتها، وبالخالي جمدًد دوزة خُاتها   -7    جىثُف وشاظاث البدث و الخعٍى

مً أًً جؤحي لهىا ال وعلم  ابداعاتهمالـسصت لخجسُد  اععائهملاهخمام بالعماٌ اإلابدعين و ضسوزة  -8

إ اهخاحهخلم مىخىج حدًد أو حعدًله أو جخـُض جيلـت اإلاعلىمت اإلاـُدة التي كد حساهم في 

إ.اإلائسست  أخد أهم عىامل هجاحضسوزة جدسِس العماٌ أنهم  -9

  آفاق الدراسة 

أزىاء كُامىا بمعالجت اشيالُت البدث جبين لىا بعض الدساإالث التي ًمىً أن جيىن مىضىع بدىر مسخلبلُت 

إ:و هي 

إ.مساهمت وسائل لاجصاٌ الحدًثت في جدسين أداء اإلائسست  -1

س هؤداة لخلم ؤلابداع الخىىىلىجي.إ-2 إوظُـت البدث و الخعٍى

إدوز ابداع اإلاىخج في جدلُم زضا الصبىن. -3

ت . -4 إواكع ؤلابداع الخىىىلىجي في اإلائسساث ؤلاهخاحُت الجصائٍس
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o : املؤلفات 

ز لليػز و الخىسَع ، ألاردن ، الطبعت الثاهُت ، هىغُار معزوف ، جحلُل الاكخؿاد الخىىىلىجي  -10 ، دار حٍز

6112 . 

ث ػارلش وح -16 خ  محمذ ضُذ ؤحمذ   رفاعي محمذ رفاعي,  جزحمت ،حىهش حاٍر إلادارة  ،املخعاٌ، دار املٍز

اف ،مخيامل مذخل -إلاضتراجُجُت  .6110اململىت العزبُت الطعىدًت، لليػز ، الٍز

دار  –، دار الفىز العزبي مذاخل حذًذة .. لعالم حذًذ –جىفُم محمذ عبذ املحطً ، جلُُم ألاداء  -10

 .10، ؽ 6112النهكت العزبُت ، مؿز ضىت 

 .0191حمذ ؾلز عاغىر،بدارة اللىي العاملت،دار النهكت العزبُت ،لبىان، -12

و الخيبا بالفػل، ماضطت الىراق لليػز و الخىسَع،  الخحلُل املالي 2 جلُُم ألاداء حمشة محمىد الشبُذي ، -10

 .6111ألاردن 

ت رئٍت مطخلبلُت، الذار الجامعُت لليػز والخىسَع،الطبعت الثاهُت، مؿز،  -12 ت حطً،بدارة املىارد البػٍز راٍو

6110 . 

همزة باهىرامُت عامت  –ىممت املعاؾزة ضىان واظم املىضىي،وظائف امل –رقا ؾاحب ؤبى حمذ آٌ علي  -19

 .6111، ماضطت الىراق لليػز و الخىسَع ، الطبعت ألاولى ،ألاردن ، 

  .6100ساهذ محمذ دًزي،الطلىن الخىمُمي ،دار املطيرة للطباعت و اليػز ، الطبعت ألاولى ،ألاردن، -10

مت ،اضخخذاماث جىىىلىحُا املعلىماث و -سرسار العُاش ي -11 في املاضطت الاكخؿادًت و -الاجؿاٌ غُاد هٍز

 . 6102دورها في دعم امليزة الخىافطُت ،دار ؾفاء لليػز و الخىسَع ،ألاردن ،الطبعت ألاولى ، 

ز إلاداري، مؿز،  -01 ضعُذ ٌظ عامز،إلادارة وجحذًاث الخغُير، مزهش واًذ ضيرفِظ لالضدػاراث والخطٍى

.6112. 

ذ مىير عبىي , بدارة إلابذاع و إلابيار , دار هىىس املعزفت لليػز و الخىسَع , ألاردن , -ضلُم بطزص -00  . 6112ٍس

م حىدة ألاداء في املاضطاث الخعلُمُت، دار ؾفاء، ألاردن، الطبعت ألاولى،  -06 ضىضً غاهز مجُذ، جلٍى

6100  . 

افس ي , دار الىفاء لذهُا الطباعت و اليػز , مؿز, ضىت ضُذ محمذ حاد الزب , بدارة إلابذاع و الخميز الخى -00

6100. 

ت املىممت2 مذخل العملُاث، دار الُاسوري لليػز والخىسَع  ،  -02 طاهز محطً، وعمه عباص الخفاجي ،  همٍز

 .6101ألاردن ، 

ت في الخذمت الىطىُت،املىممت العزبُت للخىمُت -00 ت ، مؿز  عامز خكير الىبِس ي ، بدارة املىارد البػٍز إلاداٍر

،6110. 

ش حبِب هللا هُاس،حىدة  -02 تعبذ العٍش  .2004الطعىدًت، العلمي، الخطبُمو  الزعاًت الصخُت 2ألاضظ الىمٍز

الباري ببزاهُم درة، جىىىلىحُا ألاداء البػزي في املىمماث، ميػىراث املىممت العزبُت للخىمُت عبذ-09

ت، مؿز،   .6110إلاداٍر

 . 0111ألاؾٌى و ألاضظ العلمُت ، الذار الجامعُت ، مؿز ،  –إلادارة إلاضتراجُجُت  عىف محمذ ؤحمذ ، -00
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ىسَع،الطبعت ألاولى عمز وؾفي علُلي وآخزون،وظائف مىمماث ألاعماٌ،دار سهزان لليػز و الخ-01

 .6100،ألاردن،

مفاهُم و مذاخل جلىُاث جطبُلاث عملُت, دار املىاهج لليػز و  –غطان كاضم الالمي, بدارة الخىىىلىحُا  -61

 .6119ألاردن, الطبعت ألاولى, ضىت الخىسَع, 

ذ الىجار ،بدارة ألاعماٌ الاكخؿادًت و العاملُت ،ماضطت غباب الجامعت ،مؿز  -60  .6110فٍز

ارة ، وظائف مىمماث  -66 ذ فهمي ٍس  .6111مذخل معاؾز ، دار الُاسوري العلمُت ، ألاردن ،–ألاعماٌ فٍز

ضمير خلُل غمطى، ؤضاضُاث جلُُم هفاءة ؤداء املاضطاث -ؾفاء عبذ الجبار املىضزي -محمذ دًاب -60

 . 6100،ألاردن ، الطبعت ألاولى ، الفىذكُت ،دار ألاًام 

طبىعاث الجامعُت ،الجشائز ًىان املمحمذ ضعُذ ؤوهُل ،وظائف و وػاطاث املاضطت الؿىاعُت، د -62

،0116. 

 .  0112ث الجامعُت, الجشائز , ؤوهُل, اكخؿاد و حطُير إلابذاع الخىىىلىجي , دًىان املطبىعا محمذ ضعُذ -60

ت ، -62  .6110محمىد ضلُمان الخىفي ،الطلىن الخىمُمي و ألاداء ، بدارة الجامعاث املؿٍز

ؤداء املاضطاث في ظل معاًير ألاداء املخىاسن، املجمىعت العزبُت  محمىد عبذ الفخاح رقىان، جلُُم -69

ب و اليػز، مؿز،   .6100للخذٍر

ألاردن، الطبعت ألاولى، ضىت محمىد ًىضف علله ، مذخل في جلُُم املػزوعاث، دار الخمذ لليػز،  -60

0111. 

املفاهُم و الخجارب الخذًثت ،دار وائل لليػز ، الطبعت ألاولى ،ألاردن،  -هجم عبىد هجم ، بدارة الابخيار -61

6110  . 

o Les ouvrages :   

- 01 Jean stratégies de l’innovation , Economica , 1993, p22 .Lachman , Le financement des  

00 - Pierre Dusange, Bernard Ramanantsoa, Technologie et stratégie d’entreprise, édition 

international, Paris, 1994. 

o : الرسائل الجامعية 

حالت الجشائز ، مذهزة ماحطخير في  –فخان الطُب ، دور إلابذاع الخىىىلىجي في جإهُل جىافطُت الذٌو   -06

 . 6101  -6111بدارة ألاعماٌ ، حامعت جلمطان ، 

ادي فاطمت ، ؤثز بدارة املعزفت على ألاداء املاضطاحي ، مذهزة جخزج لىُل غهادة ماضتر ، جخؿـ  بً -03 ٍس

 .6102 -6100بدارة و اكخؿاد املاضطاث ، حامعت مطخغاهم ،ضىت 

ش جىافطُت املاضطت الؿىاعُت ،مذهزة ماحطخير  -34 بىسهاق عبذ الغني ، مطاهمت إلابذاع الخىىىلىجي في حعٍش

 .6100-6106ؿاد ؾىاعي ، حامعت بطىزة ،، جخؿـ اكخ

ت ،مذهزة جخزج لىُل  -35 حباع خذًجت،جلُُم ألاداء و دوره في رفع دافعُت العماٌ في املاضطاث الجشائٍز

 .6100-6102غهادة ماضتر ؤوادًمي،جخؿـ بدارة و اكخؿاد املاضطاث ،حامعت مطخغاهم،

o : ألاوراق البحثية 
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ش اللذرة الخىافطُت للذٌو العزبُت , مجلت العلىم الجىسي حمُلت , دور إلابذاع  -36 الخىىىلىجي في حعٍش

 . 6100, حامعت الجشائز, ضىت  00الاكخؿادًت و علىم الدطُير , العذد 

ؼ - 37 ادة -الطعُذ بَز وعُمت ًحُاوي،ؤهمُت الخيامل بين ؤدواث مزاكبت الدطُير في جلُُم ؤداء املىمماث و ٍس

،فعالُتها،مجلت ؤداء املاضطا ت،العذد ألاٌو  .6106-6100ث الجشائٍز

عبذ املالً مشهىدة ، ألاداء بين الىفاءة و الفعالُت2 مفهىم و جلُُم ،مجلت العلىم إلاوطاهُت ، العذد  -38

،  .6110 ،حامعت بطىزة ألاٌو

و واكع و آفاق ،مجلت علىم اكخؿادًت  –بىضعذة ضعُذة ، إلابذاع الخىىىلىجي في الجشائز  -عماري عمار -39

 .6112، 0حامعت ضطُف، العذد -علىم الدطُير،ولُت العلىم الاكخؿادًت وعلىم الدطُير

o : املداخالت العلمية  

مطاهمت بزاءة الاختراع فُذعم و حماًت إلابذاع الخىىىلىجي وجحلُم الخميز ركاًلُت فاطمت الشهزاء ، -40

ملخلى دولي حٌى إلابذاع و الخغُير الخىمُمي في  ،الخىافس ي املطخذًم في مىمماث ألاعماٌ، واكع الجشائز 

 .6101املىمماث الخذًثت ،حامعت البلُذة ،

لخفعُل إلابذاع الخىىىلىجي في مىمماث ألاعماٌ،  طزطار ؤحمذ، حلُمي ضارة، الاكخؿاد املعزفي هألُت -41

، حامعت -ججارب وطىُت ودولُتدراضت وجحلُل  -امللخلى الذولي إلابذاع والخغیير الخىمُمي في املىمماث الخذًثت

 .6100ماي  01-00البلُذة، الجشائز، 

o  نترنتمواقع لا : 

ش جىافطُت املاضطت الؿىاعُت  -42 دراضت حالت –بىسهاق عبذ الغني،مطاهمت إلابذاع الخىىىلىجي في حعٍش

 ؾىاعيي العلىم الاكخؿادًت جخؿـ اكخؿاد ماضطت وىهذور ، مذهزة ملذمت لىُل غهادة املاحطخير ف

 . biskra.dz-http://thesis.univ،  6100-6106 ،،حامعت بطىزة

،رضالت ماحطخير ،حامعت  -43 ظ محمذ الطُب ،بزاءة الاختراع ماغز للُاص جىافطُت املاضطاث و الذٌو دَو

 . setif.dz-http://www.univ، 6110وركلت ،الجشائز 

عبذ الزئوف حجاج،دور إلابذاع الخىىىلىجي في جىمُت امليزة الخىافطُت للماضطت الاكخؿادًت، ؤطزوحت  -44

   ouargla.dz-https://bu.univ،6100-6102دهخىراه في علىم الدطُير ، حامعت وركلت ،

alger.dz-http://biblio.univ.-45 

www.robic.ca-46 

. setif.dz-http://www.univ-47  

.http://www.aljazeera.net-48 

http://www.aljazeera.net.-49  

 50- http://kenanaonline.com .  

51 - http://chmq.com . 

52-http://www.uokufa.edu.iq. 

.forum.7olm -http://mosta- 53 

54 - www.berrahalgroup.com ،  

http://thesis.univ-biskra.dz/
http://www.univ/
https://bu.univ-ouargla.dz/
http://biblio.univ-alger.dz/
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 -فسع مسخغاهم-RAM Sucreحىل أثس إلابداع الخكىىلىجي على أداء مؤسسخكم اسخبيان (: 10امللحق رقم )

 

 مستغاهم -عبد الحميد بن باديس جـــامعة 

 و علوم التسییر التجاريةو  الاقتصاديةكلیة العلوم 

 املؤسسات تسيیر اقتصاد و التخصص :  اقتصاديةقسم : علوم  

 

 -فرع مستغاهم-RAM Sucreأثر إلابداع التكىولوجي على أداء مؤسستكم : حول  استبيان

 

 RAMأثس إلابداع الخكىىلىجي على أداء مؤسسخكم مدي  جحدًدأیدیكم إلى  نيبالتي  الاسخبياناسخمازة تهدف 

Sucre-حىل  املفيدةو مقترحاجكم القیمت و  كمئزاآالخعسف على  ها إلىو التي وسعى مً خالل-فسع مسخغاهم

الخكسم و الخفظل علیىا باإلحابت و بدقت و  سادجكملرا هسحى مً  . الاسخمازةهره  تهاالفقساث التي جظمى

بىطع  هراالعلمي املطلىب و  الخحليلألاسئلت الىازدة في الاسخمازة لىخمكً مً إحـساء  حميععً  مىطىعيت

ة حسخخدم ألغساض الدزاست فقط وجخم الاسخماز  هره علما أن . زأًكمفي الخاهت التي جخفق مع )×(إشازة 

ت  .الخامت بالسٍس

 

 

 و احتراماجىا جقدًساجىاولكم خالص 

 

 

 

 



لقد قمىا بخقسيم هره الاسخمازة إلى حصئين :ألاول ًخعلق بالبياهاث الشخصيت عً العمال و الثاوي إلابداع 

 الخكىىلىجي على أداء املؤسست على الىحى الخالي :

 الشخصية البياهاتالجزء ألاول :

1 
 / / أهثى ذكس الجيس

 / 50أكثر مً 50 -35 35أقل مً  العمس  2

 حامعي ثاهىي  مخىسط ابخدائي املسخىي الخعليمي 3

 15أكثر مً  15-10 10- 5 5أقل مً  عدد سىىاث الخبرة 4

 مىفر مخحكم إطاز  إطاز مسؤول ىظيفت ال 5

 

 إلابداع التكىولوجي و أداء املؤسسة الجزء الثاوي :

 ثالثت أقسامعبازة مىشعت على 20مً و ًخكىن 

o إلابداع التكىولوجي في املؤسسة 

 عبازاث 8و ًخظمً 

 العبارة الرقم
                  ال               وعم

 أحياها

جخصص املؤسست مبالغ كافيت لخغطيت هفقاث البحث و  1

س  الخطٍى
 

  ألافكاز املبدعت بالقبىل مً طسف مسؤولي املؤسستجحظى  2

  جقدم املؤسست جحفيزاث ألصحاب ألافكاز املبدعت 3

  جىفق مؤسسخكم على اسخغالل أفكاز العمال و إبداعاتهم 4

جقىم مؤسسخكم بعمليت الخحسين بصىزة مسخمسة باليسبت  5

 للمىخج و معداث إلاهخاج
 

  على البحث لإلجيان بالجدًدحعخمد مؤسسخكم  6

  حعخمد مؤسسخكم على الخكىىلىحيا املسخىزدة لإلجيان بالجدًد 7

  سبق ملؤسسخكم و أن جحصلت على بساءة اختراع 8

 



o ألاداء في املؤسسة 

 عبازاث5و ًخظمً

 العبارة الرقم
             ال                    موع

 أحياها

  املىزد البشسي أهه أهم عىصس بهاجىظس املؤسست إلى  09

ق بين أفساد املؤسست 10   حشجع مؤسسخكم العمل بالفٍس

بيت 11   جدخل مؤسسخكم العاملين في بسامج جدٍز

ب املسخمس للعاملين لخىميت مهازاتهم   12 جقىم مؤسسخكم بالخدٍز

 وقدزاتهم
 

س الدوزٍت حسخخدم مؤسسخكم 13   جقييم أدائها الخقاٍز

 

o أثر إلابداع التكىولوجي على أداء املؤسسة 

 عبازاث  7و ًخظمً 

 أحياها              ال                   وعم العبارة الرقم

ب العمال ٌساعدكم في جحقيق مسدود إهخاجي أحسً 1   جدٍز

  حسعى املؤسست إلى خلق مىخجاث حدًدة 2

  حدًدة الخغيير ٌسمح لكم بخحقيق حصص سىقيت 3

  حسخخدم مؤسسخكم جقىياث مخطىزة في إلاهخاج 4

  مىخىحكم ًيخج وفق طلباث الصبائً 5

  حعخمدون سياست معيىت مً احل جخفيع الخكاليف 6

حسخخدم مؤسسخكم ألاساليب الحدًثت في جىثيق املعلىماث  7

 .والبياهاث التي جخص أداءها
 

 

 

 

 

 

 



 :ملخص

أحد أهم العوامل التي ًتوقف عليها هجاح الذي ٌعتبر ،إلابداع التكىولوجي جىاولت هذه الدراست موضوع      

ًأخذ  . فهو باعتباره املحدد ألداء أحسن لهاأهم الدعائم ألاساسيت في بىاء القدرة التىافسيت و  املؤسساث

ز، و  أسلوبشكل مىتجاث جدًدة و  عن إهتاجي جدًد, و استغاللها ًكون عبر ممارست وشاط البحث و التطٍو

ق ز  من أجلجمع ألافكار واملعارف املتاحت,  طٍز , و كسب مزاًا جىافسيت و كذا أداء املؤسستاستغاللها في جطٍو

أمام  فاإلبداع لم ٌعد أحد الخياراث املطزوحت .ملحيط خاصت في ظل بيئت معقدةالتأقلم مع متغيراث ا

و جوصلىا من خالل الدراست إلى أن إلابداع املؤسست بل ضزورة حتميت لتميز املؤسست في مجال وشاطها.

 التكىولوجي ٌساهم في جحسين أداء املؤسست 

ز إلابداع التكىولوجي ، التجدًد ،  :الكلمات املفتاحية . ألاداء ، امليزة التىافسيت ،البحث و التطٍو  

Summary : 

    The following study deals with thechnological  creativity . This end is considered to be among the 

most important factors for the success of any association or company . It builds what is called 

« competitive spirit » . It Can be seen in the new products and styles . technological creativity is used 

throgh researches and developement  in addition to the collection of basic knoweledge and ideas 

in order to ameliorate the production of that company and also to win competitive option  . 

futhermore  to accumulat with the surrownding circumanstances . 

Creativity becomes  not a choice for the companies but a nessecity .By the end of this study , we 

come up with the following conclusion , technological creativity has an important hand in the 

amelioration of any company ‘s performance . 

Keys words : Renewing – technological creativity – research and developement – performance – 

competitive option . 
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