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  التعليم و االبتكار في تحقيق الميزة التنافسية دور :محور المشاركة في الملتقى

  -تحليل نظري وميداني-سيةوالتطوير في المؤسسات كأداة لتحقيق الميزة التناف دعم البحث :البحث/عنوان المداخلة

 
  :العناصر األساسية للمداخلة

محفزا للتطـور  والتطوير في المؤسسات اإلنتاجية     هل يعتبر البحث    : إن اإلشكالية المطروحة في هذه الورقة البحثية هي       
 االقتصادي؟ إن حـل     ؟ وما مدى مساهمة البحث العلمي في الجزائر في النمو         ومن ثم تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة     التكنولوجي  

 دعـم  "والتي عنوانهـا   قسمت موضوع المداخلة لإلجابة على التساؤالت السابقة،    ،اإلشكالية السابقة يتطلب تحليال نظريا وميدانيا     
  .إلى ثالث مباحث" -تحليل نظري وميداني-تحقيق الميزة التنافسيةللنمو االقتصادي والبحث والتطوير في المؤسسات كأداة 

أنواع التراكم المعرفي وأبين فيـه أن        هأتناول في ، والذي   مكانة البحث العلمي من التراكم المعرفي     مبحث األول   يتناول ال 
 والـذي  نموذج البحـث والتطـوير  : أما عنوان المبحث الثاني هو .البحث العلمي يعتبر من األساليب الهامة لتنمية المورد البشري     

إن هذا النموذج يـدخل ضـمن       . التطور التكنولوجي وتحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة      أتناول فيه كيف يساهم التراكم المعرفي في      
النظريات الحديثة الخاصة بالنمو الداخلي التي تعطي تفسيرا للتطور التكنولوجي عكس نموذج سولو الـذي يعتبـر هـذا األخيـر         

 علـى    النظـري  أحاول أن أسقط التحليل   لفة، حيث س  انعكاس االبتكارات على التك   إن المبحث الثالث يتطرق إلى      . كمتغيرة خارجية 
مستعينا في ذلك بتقنيات االقتـصاد القياسـي         ، بخميس مليانة  EIMSحالة المؤسسة الصناعية للعتاد الصحي      -المؤسسة الجزائرية 

 .مدى أثر البحث والتطوير على تدنية التكاليف التي تعتبر دعامة لتحقيق الميزة التنافسيةألبين 
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        طوير في المؤسسات كأداة للنمو االقتصادي وتحقيق الميزة التنافسيةطوير في المؤسسات كأداة للنمو االقتصادي وتحقيق الميزة التنافسيةطوير في المؤسسات كأداة للنمو االقتصادي وتحقيق الميزة التنافسيةطوير في المؤسسات كأداة للنمو االقتصادي وتحقيق الميزة التنافسيةالبحث والتالبحث والتالبحث والتالبحث والت

        ----تحليل نظري وميدانيتحليل نظري وميدانيتحليل نظري وميدانيتحليل نظري وميداني----

  البشير عبد الكريم، جامعة الشلف. د: من إعداد

 مقدمة:

هل يعتبر البحث والتطوير في المؤسسات اإلنتاجية محفزا        : إن اإلشكالية المطروحة في هذه الورقة البحثية هي       
التعلـيم القاعـدي،    (التراكم المعرفـي     ثم تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة؟ وما مدى مساهمة          للتطور التكنولوجي ومن  

إن حـل   في النمو االقتـصادي؟      ...)االكتشافات العلمية، االختراعات، االبتكارات، التكوين والتدريب، التعلم بالتمرن،         
تساؤالت السابقة، قسمت موضـوع المداخلـة والتـي         لإلجابة على ال  واإلشكالية السابقة يتطلب تحليال نظريا وميدانيا،       

إلـى  " -تحليل نظري وميداني  -تحقيق الميزة التنافسية  نمو االقتصادي و  للالبحث والتطوير في المؤسسات كأداة      "عنوانها  
  .ثالث مباحث

نـاول  من التراكم المعرفي، والذي أت    في المؤسسات    )االبتكارات(والتطوير  يتناول المبحث األول مكانة البحث      
أشـرح  نموذج البحث والتطوير والذي    : هوفأما عنوان المبحث الثاني     العوامل المؤثرة فيه،    فيه أنواع التراكم المعرفي و    

إن هذا  . ومن ثم النمو االقتصادي   التراكم المعرفي في التطور التكنولوجي      فيه كيفية بناء هذا النموذج وما مدى مساهمة         
يدخل ضمن النظريات الحديثة الخاصة بـالنمو       الكلي أو القطاعي أو الجزئي كما       يصلح تطبيقه على المستوى     النموذج  

إن المبحث  . الداخلي التي تعطي تفسيرا للتطور التكنولوجي عكس نموذج سولو الذي يعتبر هذا األخير كمتغيرة خارجية              
 هذا التحليـل علـى المؤسـسة    وأحاول أن أسقطانعكاس االبتكارات على الميزة التنافسية للمؤسسة،     الثالث يتطرق إلى    

 بخميس مليانة ومدى أثر البحـث والتطـوير علـى تدنيـة          EIMSحالة المؤسسة الصناعية للعتاد الصحي      -الجزائرية
  .التكاليف التي تعتبر دعامة لتحقيق الميزة التنافسية

 المبحث األول: االستثمارات غير المادية، التراكم المعرفي واالبتكار

قصد برأس المال هي مجموعة وسائل اإلنتاج التي         ن  و ،يديا بالزيادة في رصيد رأس المال     يعرف االستثمار تقل  
هم المؤسسات بالدرجة األولى ثم القطـاع  و األعوان االقتصاديون ، ويقوم بعملية االستثمار  تسمح بإنتاج السلع والخدمات   

لعملية التي بموجبها يحصل العون االقتصادي      االستثمار هو ا  فإذن  . الحكومي وأخيرا العائالت التي تستثمر في السكنات      
على وسائل اإلنتاج من آالت وتجهيزات وعقارات للقيام بعملية اإلنتاج، لكن عملية االستثمار في الوقت الحالي أصبحت                 
ذات مدلول أوسع من السابق سواء تعلق األمر بالزمان أو المكان حيث أصبحت ال تقتصر فقـط علـى االسـتثمارات                     

الموجـه  لتشمل االستثمارات غير المادية أو ما يسمى باالستثمار          ذلك   وإنما تعدت ) االستثمار التقني أو المادي   (المادية  
من أهم عوامل اإلنتـاج    التراكم المعرفي ورأس المال البشري       ، حيث أصبح   وتكوين رأس المال البشري    إلنتاج المعرفة 

أن االسـتثمار تجـاوز    باإلضافة إلى ل ورأس المال المادي بشكل كبير في رفع مردودية وفعالية عنصري العم  اوساهم
 ينمو بـوتيرة  االستثمار األجنبي المباشر أو غير المباشر    ، حيث أصبح    الرقعة الجغرافية للبلد الواحد وتوسع بشكل ملفت      

   هذا التراكم؟ وما عالقته بالتراكم المعرفي وما مكانة االبتكارات منفماذا نقصد باالستثمار غير المادي. سريعة جدا

 



 2 

 1-1: االستثمار المادي وغير المادي

 ،زيـادة اإلنتاجيـة    وأالتوسـع    وأصول على سلع إنتاجية بغرض اإلحالل       حلااالستثمار المادي يتمثل في     إن  
دة  الزيا وأ نتاجيةاإللجديدة والثاني يعني زيادة الطاقة      اب مهتلكةلا مةيدقاالستثمار األول عبارة عن تعويض التجهيزات ال      ف

 بغرض اإلحالل وال التوسع وإنما هـو       ، ال ما الثالث فنقصد به شراء اآلالت المتطورة      أ ، المادي الصافية في رأس المال   
ت الطلـب علـى     ابثليل التكاليف ويحدث هذا حتى في حالة        قتواستبدال اآلالت القديمة باآلالت الجديدة لزيادة اإلنتاجية        

ي فـي   دلمـا اثمار غير   تسويتمثل اال . عالقة قوية باالبتكارات والتراكم المعرفي    ، إن هذا النوع من االستثمار له        منتجلا
رامج المعلوماتية الكتساب الحنكة والمهـارة، وتحمـل        بلاالبحث والتطوير الكتساب المعرفة، شراء      ،  التكوينالتدريب و 

 لتطوير المنتوج وأساليب    ختراع، شراء شهادات اال    وزيادة الحصة السوقية   شهار والتسويق للتعريف بالمنتوج   إلاتكاليف  
 غير المـادي    ثمارستالا نكلاالستثمار الكلي    يفعتبرة  ملالى الرغم من أهمية االستثمار المادي وحصته        عف .، الخ اإلنتاج

ي تعتمد عليه المحاسبة الوطنية لتقدير حجم تلالك فإن التراكم اإلجمالي لرأس المال الثابت    وبذ. أصبح ينمو بوتيرة أسرع   
، فـإن   ات الحديثـة  دراسالفحسب  . يعكس حقيقة مستوى االستثمار ألنه يقصي الجانب غير المادي فيه          الثمارات  االست

بته نـس الكلي في الوقت الحالي بعدما كانـت         ثابت اإلجمالي لا من رأس المال  % 40أصبح يفوق   االستثمار غير المادي    
في معظم بلـدان  ) PIB(ن الناتج المحلي الخام  م%2، كما أن حصة نفقات البحث والتطوير تجاوزت  1987في  % 30

حجم االسـتثمارات    إن المجمع الذي يعكس      .2003 في فرنسا سنة     %2.19االتحاد األوروبي و أمريكا وكانت تساوي       
 لكن لألسف ال يدمج معه االستثمارات غير المادية )ABFF(راكم اإلجمالي لرأس المال الثابت   تلاالكلية في الجزائر هو     

 ولتالفي هذا   ،في اإلحصائيات الوطنية هي تقدير ناقص لالستثمارات الفعلية       المنشورة  لي فإن مستوى االستثمارات     وبالتا
المشكل يتحتم على الديوان الوطني لإلحصاء أن يضيف مصلحة هدفها جمع المعلومات عن االستثمارات غير الماديـة                 

بنـد  في المؤسسات اإلنتاجية في غير المادية سجل االستثمارات  وعادة ما ت  .وقياسها باستخدام الطرق اإلحصائية العلمية    
  . كنفقات التدريب مثال الوسيطةتاالستهالكا

مال غير  الة اإلنتاجية في ظل العولمة الحالية هي االستثمار في رأسسسؤإن الضامن لبقاء واستمرارية الم
من تعمل على تطوير وتحسين المنتوج  وهذه األخيرة ،االختراعات واالبتكاراتالتي ينتج عنها المادي الكتساب المعرفة 

وعدم المؤسسة جمود .  من جهة أخرىتجهيزاتها بصورة دائمة ومستمرة، كما تفرض على المؤسسة أن تجدد جهة
إلضافة إلى تقليص حصصها اب نتجملاودة جو سعارألا إلى تدهور قدرتها التنافسية من حيث هايعرضاإلبداع واالبتكار 

 ربتير دليل على ذلك تصفية مؤسسات كثيرة أعلنت إفالسها وأدى ذلك إلى تسريح عدد معخو. ات في السوقمن المبيع
  .من العمال، مما ضاعف من حجم مشكلة البطالة والفقر في الجزائر

 1-2: مكانة االبتكار من التراكم المعرفي:
لنمو االقتصادي إال أنه ال يعطي تفسيراً  واالختراعات في اتاعترف النموذج الكالسيكي بوضوح بأهمية اإلبداعا

نظريات –واضحاً لهذا المتغير الحساس في كيفية الحصول عليه وطريقة نموه، أما في نظريات اقتصاديات المعرفة 
، حيث ترى أن التكنولوجيا هي الكيفية التي تحول بها ا فهي تعطي لمفهوم التكنولوجيا معنى محدد-النمو الداخلي
)بواسطة الدالة المعارف واألفكار نتاج الموارد إلى إ ).f غير أن التكنولوجيا هي نتاج مجموعة من المتغيرات ، 

ن الظروف االقتصادية بشكل عام، ونستطيع جمع هذه المتغيرات تحت يتحستعمل على اإلختراعية التي  اإلبداعية و
  .تسمية اقتصاديات المعارف
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  كم المعرفي الترامميزات: 1-2-1

المعـارف   ويمكن له أن يأخذ عدة أشكال سواء كانت هـذه            يإن التراكم المعرفي يؤدي إلى التطور التكنولوج      
، فمن جهة نجد النظريات العلمية األساسية في مجاالت العلوم المختلفة والتي يمكن تطبيقها في               ة أو عملي  ةنظريواألفكار  

المتعلقـة  ( نظرية األلعاب في االقتصاد، نظريـة األمـراض الفيروسـية      عدة ميادين كنظرية فيثاغور في الرياضيات،     
في مجال الطب، نظرية الفيزياء النووية في الفيزياء، الخ، ومن جهة أخرى نجد بعض المعارف الخاصـة    ) اتفيروسالب
لمعارف توجد أفكار   وبين هذين النوعين من ا    . المتعلقة بمجال محدد كمعرفة السياقة، معرفة إدارة آلة من اآلالت، الخ          و

صـفة خاصـة    نعطي على سبيل المثال المعرفة الخاصـة بو       ومعارف متعددة كاالختراعات وكاالبتكارات المختلفة، و     
كل شكل من هذه األشكال يساهم في النمو االقتصادي إلى درجـة            . مثالحمود بوعالم   كمشروب  بمشروب غازي معين    

  .جة أقلما، فبعضها يساهم بشكل كبير والبعض اآلخر بدر

إن محددات التراكم المعرفي تختلف حسب شكل هذا األخير، فالعوامل المؤثرة في إنتاج النظريـات العلميـة                 
القاعدية تختلف عن العوامل المحددة إلنتاج االبتكارات، وبالتالي ال توجد نظرية موحدة خاصة بالمعرفة وإنما توجد عدة    

 من بينها نماذج البحـث      الجزئيالكلي أو   إن على المستوى     االقتصادي   نماذج تشرح التراكم المعرفي وأثره على النمو      
. الـخ ) Modèles AK(والتطوير، نماذج رأس المال البشري، النماذج الخاصة باالبتكارات، نماذج التعلم بالممارسـة  

ر واالبتكارات في التطوي-نقتصر في هذا البحث على أربعة أنواع من التراكم المعرفي، البحث العلمي القاعدي، البحث      س
  .المؤسسات، التعلم بالممارسة وأخيرا الفرص المتاحة لألفراد العباقرة وانعكاس ذلك على اإلنتاج المعرفي

، فحسب رومـر     قبل التطرق ألنواع التراكم ومحدداته     بعض الخصائص للتراكم المعرفي   في توضيح   أوال  نبدأ  
وتعني أن اسـتخدام  ) la nom-rivalité(نافسة أو الالمزاحمة ن المعارف تتميز بخاصية أساسية وهي الالم، إ)1990(

فكرة ما من طرف شخص ما ال يمنع من استخدامها من طرف شخص آخر فاكتشاف وصفة ألكلة شهية من طرف أحد                     
الطهاة ال يمنع استخدامها من طرف طهاة آخرين عكس المنتجات العادية فاستخدام حذاء أو سروال من طرف شـخص                  

إن المعرفة المتصفة بالالمزاحمة ال يمكن بحال من األحوال أن          . من استخدامه من طرف أشخاص آخرين     يقف حاجزا   
يكون إنتاجها وتوزيعها يخضع لقوانين السوق أي للربح والخسارة فبمجرد ظهور االكتشاف العلمي، فإن استخدامه مـن           

 عليهالذي يحصل عليه المكتشف معدوم و    ) لربحا(طرف أشخاص آخرين ال يكلف شيئا ويكون مجانا وبالتالي فإن الريع            
  .فإن االكتشافات العلمية ال تخضع لقانون السوق كما تخضع له السلع والخدمات العادية

إن الالمزاحمة ليست هي الخاصية الوحيدة للمعارف وتوجد بجانبها خاصية أخرى وهي حـق التفـرد حـق                  
ج أنه حصري أو متفرد إذا كان باإلمكان منـع اآلخـرين مـن        ونقول عن المنت  ) l’exclusivité(التصرف دون الغير    

 ويتوقف حق التفرد بالنسبة للمعارف على نوعية األفكار المنتجة من جهة والمؤسسات التـشريعية الـضامنة       ،استخدامه
ن فعلى سبيل المثال، إن وصفة كوكاكوال هي معلومة حصرية لشركة كوكاكوال ألنه سر م       . لحق الملكية من جهة أخرى    
وأحيانا تمنح الجهات التشريعية المختصة براءة االختراع للمخترعين وبالتالي ال يمكـن أن             . أسرارها وال يمكن إفشاؤه   

يستخدم هذا االختراع إال بإذن المخترع وينطبق على المعارف العلمية في هذه الحالة مواصفات السوق االحتكارية، وفي   
عالية في حماية المخترعين والمكتشفين لهذه المعلومات وينطبق هـذا فـي            أحيان أخرى ال تكون هذه التشريعات ذات ف       

 فمؤلف كتاب ما ال يمكن له منع آخرين من تقليد أسلوبه في الكتابـة وفـي                 ،مجال حقوق التأليف وفي مجاالت أخرى     
 وبالتـالي فـإن     تنظيم الكتاب وربما يقوم أناس آخرون باستنساخ كتابه خفية وبيعه في السوق بدون دفع حقوق المؤلف               
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عمال كهذا ال يكون حصريا مائة بالمائة وينبغي على المشرعين أن يراجعوا القوانين التي تحمي حقوق المؤلفين، وكلما                  
فعلوا ذلك، كانت المؤلفات حصرية ويمكن تحقيق أرباح معتبرة وبالتالي تحفيز الكتاب على التأليف والنشر مـن جهـة                   

  .ب آخرينومنع سرقة المعلومات من طرف كتا

حسب التحليل السابق يتبين لنا أن إنتاج وتطوير المعلومات يتوقف على الدرجة التـي يتمتـع بهـا الباحـث                    
والمخترع والمؤلف في حق التفرد بإنتاجه العلمي، فكلما كان هذا التفرد أكبر كان الحافز أعلى للتأليف نتيجـة تحقيـق                    

ق هذا على المؤسسات الخاصة التي تقوم باإلنفاق على البحث والتطوير وينطب. أرباح وكلما كان أقل انعدم الحافز للبحث
خاصة كاكتشاف سلع جديدة الختراق السوق أو أساليب إنتاج جديدة مـن            وللوصول إلى ابتكارات جديدة لتحقيق أرباح       

نـشجع هـذه    لكـن حتـى     . أجل تدنية التكاليف، وعادة ما تكون اإلعانات الخارجية لتشجيع هذه البحوث شبه معدومة            
المؤسسات على البحث والتطوير وتطبيق ابتكاراتها ينبغي أن تكون المعلومات الجديـدة حـصرية وبالتـالي سـيكون                  
لصاحبها نوعا من االحتكار ويستطيع بيع براءة االختراع لمنتجين آخرين ويتمكن من تحقيق أرباح غير عادية والتـي                  

اع في اإلنتاج أو مدى احتياج الباحثين لـه الكتـشاف معلومـات             يكون مستواها متوقف على مدى مساهمة هذا االختر       
يشبه إلى حد ما االستثمار إلنتاج الـسلع والخـدمات   ) exclusives(إن االستثمار في إنتاج المعارف الحصرية       . جديدة

  .ماتوتتحكم المردودية والربحية في توزيع عوامل اإلنتاج بين إنتاج المعلومات وإنتاج السلع والخدالعادية 

 عكس إنتاج السلع والخـدمات      بغلة حجم متزايدة  ونضيف ميزة ثالثة و هي أن إنتاج المعارف واألفكار يتميز           
االكتـشافات  (مرتفعة جـداً  األفكار نتاج إليمكن أن تكون التكلفة األولية . حيث تتميز عوامل اإلنتاج بغلة حجم متناقصة      

 نحصل عليها بسهولة أكثـر وذلـك   المواليةولكن الوحدات ) ون ضخمةالعلمية واالبتكارات تتطلب استثمارات أحيانا تك     
هذا مـا  باإلضافة إلى أن األفكار الجديدة المنتجة تساهم هي األخرى في إنتاج المزيد من األفكار وبنسخ الوحدة األولى،    

  .فسة غير التامةيجعل اقتصاد األفكار مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالمردودات ذات غلة الحجم المتزايدة وبالمنا

  أنواع التراكم المعرفي ومحدداته: 1-2-2

 إن المعارف العلمية القاعدية تستخدم بكل حرية من طرف الجهات الطالبـة  :دعم البحث العلمي القاعـدي   -أ
غير األبحاث العلمية التي تجرى في الجامعات وفي المخابر العلمية العامة وفي المؤسسات العلمية              ) منتجات(لها، فنتائج   

بح هـو  وبالتالي ال يكون حافز الر، وعليه فإن هذا النوع من المعرفة يتميز بخاصية الالمنافسة        الربحية تستخدم بالمجان  
و الجمعيـات   بالدرجة األولى   دعم وتمويل الدولة    المحرك لهذه األبحاث وإنما إنتاج وتطوير معارف كهذه يتوقف على           

لـشهرة أو حـب     لحب  الثانية، وربما تتوقف كذلك على الدافع الشخصي من         الخيرية أو األغنياء المتطوعون بالدرجة      
بما أن هذه المعارف توزع بالمجان على مستخدميها وتساهم في زيادة اإلنتـاج فهـي               . في مرتبة ثالثة  لمعرفة  للتطلع وا 

  .عي إنتاجها دعما ومساعدةدتشكل وفورات خارجية إيجابية وبالتالي يست

إن البحث والتطوير هي عملية يتم بموجبها تجميع الموارد          :ر واالبتكارات الخاصة  التطوي–تشجيع البحث    -ب
وتقوم بهذه العملية مؤسسات إنتاجية بحد ذاتهـا     . البشرية والمادية للقيام بالبحوث التطبيقية بهدف الوصول إلى ابتكارات        

ناجحة لالختراعات في المجال االقتصادي     أو هيآت مختصة في هذا المجال، أما االبتكارات فهي عبارة عن التطبيقات ال            
والتجاري، فكل ابتكار يسبقه اكتشاف علمي وكل اكتشاف علمي يسبقه بحث علمي، إذن فاالبتكارات هي نتيجة نفقـات                  

 أنواع من االبتكارات أهمهـا،      5أنه يوجد   ) Schumpeter(وقد وضح االقتصادي النمساوي شمبيتر      . البحث والتطوير 
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يعني ظهور منتوج جديد أو تحسين المنتج القديم، ابتكار في طرق اإلنتاج وتعني تبني طرق جديدة فـي  ابتكار المنتوج و 
  .اإلنتاج أو التسويق وأخيرا ابتكار تنظيمي ونقصد به تبني تنظيمات جديدة في العمل

لمختصة حقوق الملكية، حيث تمنح الهيآت ا     تشريعات  عن طريق   ) exclusivité(تتميز االبتكارات بالحصرية    
لمـدة  تسمح لهم بحق التفرد في استخدام أفكارهم وابتكـاراتهم، لكـن            ) براءة االختراع (شهادة للمخترعين والمبتكرين    

محتكرا البتكاره، فإذا رفعت المبتكر وبالتالي يصبح )  سنة17إن مدة شهادة االختراع في الواليات المتحدة هي (محدودة  
بتكرين ترتفع مما يشجعهم على االستثمار في البحث والتطوير، لكن االحتكـار ال             هذه المدة فإن أرباح المخترعين والم     

موزعة بـشكل   ) الموارد البشرية والمادية  (االقتصادية  وال تكون الموارد    ) التوازن بمفهوم باريتو  (يمثل التوازن األمثل    
تكار االبتكار لها أثرين أثـر إيجـابي   أمثل بين قطاع البحث والتطوير وقطاع إنتاج السلع والخدمات، وعليه فإن مدة اح        

وأثر سلبي، فاألول يتمثل في زيادة النفقات على البحث والتطوير والثاني يتمثل في االحتكار الذي يعتبـر حالـة غيـر             
إن هـذه المـسألة درسـت مـن طـرف           . مثلى، إذن فما هي المدة المثلى  التي توازن بين هذين األثرين المتناقضين            

 سنة هي مدة ذات فاعلية بنسبة 17، حيث توصل إلى أن مدة )Yale(من جامعة ) William Nordhans(االقتصادي 
  . من القيمة العظمى لفائض المستهلكين%90 بمعنى أنها تسمح بتحقيق 90%

الناتجة عن االبتكارات، وقد بينت الدراسـات أن     ) Externalités(في األخير نتطرق إلى المؤثرات الخارجية       
إن أثر فائض المستهلك ينتج من كون       . أثر فائض المستهلك، أثر اختالس الريع وأثر البحث والتطوير        : رهناك ثالث آثا  

تحـصل علـى بعـض الفـائض ألن         ) مستهلكة لهذه األفكـار   (أن المؤسسات المرخص لها استخدام أفكار المبتكرين        
إن اثر اختالس الريع ينـتج  . ر الخارجي إيجابيالمخترعين ال يمكن لهم التمييز التام في األسعار وبالتالي فإن هذا المؤث    

متطـورة يجعـل   جديـدة و من كون أن تطبيق االبتكار بنجاح وعادة ما يكون هذا األخير عبـارة عـن تكنولوجيـات          
أما األثر األخير   .  وبالتالي فإن المؤثر الخارجي سلبي     هاالتكنولوجيات القديمة غير جذابة وبالتالي يلحق الضرر بأصحاب       

في ميادين أخرى ألن المبتكرين ال يمكن جديدة ل في األثر اإليجابي لنفقات البحث والتطوير على إنتاج معلومات          والمتمث
مـن اسـتخدام    لهم منع الباحثين من استخدام المعلومات الموجودة في مبتكراتهم ألن براءة االختراع تمنع المستخدمين               

إن المحصلة . هم من استخدام هذه المعارف في قطاع البحث والتطوير       ال تمنع ، لكنها   في إنتاج السلع والخدمات   االختراع  
 وقد أطلق   .النهائية لهذه القوى تتوقف على مدى قوة كل مؤثر وتكون هذه المحصلة في الحالة العادية ذات تأثير إيجابي                 

  ).destruction créatrice(شمبيتر على الهدم الخالق 

االكتشافات العلمية واالبتكارات الجوهرية عادة ما تكون نتيجـة       إن   :الفرص الممنوحة ألصحاب المواهب    -ج
أعمال األشخاص األذكياء أو األفراد المتفوقون، لكن توجد فرص أخرى في ميادين العمل متاحة لهؤالء غيـر البحـث                   

ر على التـراكم  والتطوير، فهل الحوافز االقتصادية والعوامل االجتماعية التي تؤثر على اختياراتهم بين هذه الفرص تؤث     
المعرفي؟ بما أنه يوجد عالقة طردية بين إنتاج المعارف والنمو االقتصادي يتعين على الدولة أن توجه طاقات هـؤالء                   

يستولون على الثروات الموجودة بدال من إضافة ثـروات  (إلى القطاعات التي تنتج المعارف بدال من القطاعات الريعية       
في أي ميدان يلجونه وبذلك يترتب على الدولة أو المؤسـسات الخاصـة زيـادة                وخاصة أن هؤالء سينجحون      )جديدة

  .التحفيزات في ميادين البحث والمعرفة لصرفهم عن هذه القطاعات الغير منتجة

يـستخدمون تجـربتهم     إن الخبرة والممارسة في إنتاج السلع والخدمات تجعل األفـراد            :التعلم بالممارسة  -د
حسن الطرق في اإلنتاج لتطوير منتجاتهم وكلما كانت مدة العمال فـي االحتكـاك الميـداني         عن أ ومهاراتهم في البحث    

أطول كلما اكتسبوا خبرات جديدة أهلتهم لتطوير عملية اإلنتاج وقد بينت الدراسات الميدانية أن إنتاجية العامل ترتفع مع                  
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ارف هي مكتسبة بطريقة عفوية عكس االبتكارات       إن هذه المع  . مدة ممارسته لعمله مع بقاء األشياء األخرى على حالها        
إن التعلم بالممارسة هو نتيجة النشاط      . واالختراعات التي نحصل عليها عن طريق اإلنفاق في البحث أي بطريقة متعمدة           

االقتصادي وال نحصل عليه بتخصيص الموارد اإلنتاجية من عمالة ورأس المال في قطاع البحـث والتطـوير وإنمـا                   
 بزيادة حجم النشاط االقتصادي وال يتحقق ذلك إال بزيادة االستثمار المادي أو التقني، وعليه فـإن النمـو                   نحصل عليه 

لي فإن النمـوذج الـذي      ااالقتصادي الحاصل من اإلنفاق والتطوير يختلف عن النمو الحاصل من التعلم بالممارسة وبالت            
وحتى نتعرف أكثر على تأثير إنتاج المعارف فـي         . الثانيةيعكس الحالة األولى يختلف عن النموذج الذي يعكس الحالة          

  .النمو نوضح النموذج التالي الذي يعكس االستثمار في البحث والتطوير

  :نموذج البحث والتطوير: المبحث الثاني
بوضوح بأهمية  اعترف - 1956" سولو"نموذج –على الرغم من أن النموذج النيوكالسيكي في النمو االقتصادي 

 إال أنه ال يوضح كيفية يكمصدر أساسي من مصادر النمو االقتصاد) التراكم المعرفي أو التطور التقني(التكنولوجيا 
 الذي يمثل التطور Aوطريقة تحقيق مثل هذا التقدم التكنولوجي، أي ال يعطي تفسيراً واضحاً فيما يخص نمو المعامل

 وهذا من أحد -g بمعدل ثابت Aزيادة – متغير خارجي أي ينمو خارج النموذج بشكل تلقائي Aترض أن التقني ويف
من  على فرضية تناقص اإلنتاجية الحدية المستوحاة ه إلى ذلك هو اعتمادضف، "سولو"األسباب التي تؤخذ على نموذج 

 أي –والتي تعني إمكانية لحاق الدول الفقيرة بالدول الغنية " التقارب"المدرسة الكالسيكية، وهذا ما أدي إلى بروز فكرة 
 وذلك ألن اقتصاديات الدول المتقدمة تعمل بالقرب من الحالة التوازنية، -التقائهما في نقطة معينة في الزمن الطويل

الت نمو ضئيلة على العكس من الدول النامية التي تعمل اقتصادياتها بعيداً عن والتي تعني في نفس الوقت وجود معد
  .  قابلة ألن تكون كبيرة- ومعدالت التراكم الرأسمالي-نقطة التوازن أين يكون عندها معدالت النمو

ات ونظراً لذلك فمنذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي بدأ االقتصاديون يشككون ويبتعدون عن افتراض
النظرية النيوكالسيكية في محاولة منهم لتحديد المصدر األساسي واآللية األساسية لعملية النمو االقتصادي، وبالتالي نشأ 
ما يسمى بنظريات النمو الداخلي، وترى هذه النظريات أن هناك عدة مصادر للنمو االقتصادي، وأنها تتشابه مع تلك 

نيوكالسيكية ولكن مع وجود بعض االختالفات، وقد كانت هناك عدة محاوالت في التي سبق اإلشارة إليها في النظرية ال

 يركز أبحاثه في هذا المجال على البحث ROMERPaulهذا المجال قام بها مجموعة من االقتصاديين، فنجد مثالً
 فقد ركز على رأس LUCASا ، أم)التعلم عن طريق الممارسة(والتطوير باإلضافة إلى التمرن عن طريق التطبيق 

على البنى التحتية والنفقات العمومية، وركز البعض اآلخر على BARROالمال البشري في بناء نموذجه، في حين ركز
  .االنفتاح االقتصادي ودوره في النمو االقتصادي

دون األخرى، نموذج من هذه النماذج  فإننا سنتطرق إلى تزال نظريات النمو الداخلي قيد التطوير، ولذلك و ال
 ألنه يرتبط بالتراكم المعرفي للمؤسسات اإلنتاجية وبالتالي فإن 1990 المقترح سنة ROMERنموذجبونكتفي فقط 

  .نتائج حل هذا النموذج تظهر عالقة االبتكارات بالنمو االقتصادي

  :افتراضات النموذج: 2-1

  .هذا النموذج الرقي التقني داخلي المنشأ وينتج عن إنتاج المعارف من طرف باحثين دافعهم الربحفي  �
  .-مضاعفاً–يبحث النموذج في تفسير كيف ولماذا البلدان األكثر تقدماً تعرف نمواً مسانداً  �
)الرقي التقني المرتبط بنشاطات البحث والتطوير  � )tDReسيرهو أساس التف.  
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دالة اإلنتاج التي تكون النموذج هي مجموعة من المعادالت التي تشرح الطريقة التي تتطور بها عوامل اإلنتاج  �
  :في الزمن وهي على الشكل التالي

( ) αα −= 1
YALKY  

( )10 pp α  
A :رصيد األفكار.  
K :س المالرصيد رأ.  

عامل إنتاج تصبح دالة اإلنتاج A، ولكن عندما يتم اعتبارK وYL هي ذات غلة حجم ثابتة فيYإن مردودية �
 بتحويل االستهالك الحالي إلى فترة أخرى –" سولو"ذج  مثل نموKالمعطاة ذات غلة حجم متزايدة، ويتراكم

  : وعليه نكتبδ، ويهتلك بمعدل خارجي المنشأs بمعدل ثابت-أي االدخار

dt

dK
KKsYK =−=

•
&      /        δ  

 : حيثnبنسبة خارجية المنشأ ثابتةينمو إن العمل العائد إلى اليد العاملة  �

dt

dL
L  /   n

L

L ==
•

&  

 يكون داخلي Aفـ" رومار"خارجي المنشأ ويتزايد بمعدل ثابت، أما في نموذج Aكان " سولو"في نموذج  �

)يخ حتى اللحظة  هو رصيد أو مخزون المعارف المتراكمة عبر التارtAالمنشأ، حيث  )tو ،
•
A هو عدد

 مضروباً في ALاألفكار الجديدة في كل لحظة والتي تساوي عدد األشخاص الباحثين عن األفكار الجديدة
)المعدل الذي يجد به األشخاص هذه األفكار )γالمعادلة التالية، وعليه نكتب : 

ALA .γ=
•

 

  :إذن

yA LLL +=  

  .التي تتلقى تكويناإنتاج األفكار وحجم العمالة العاملة في  ALاإلنتاج المباشر وحجم العمالة في قطاع YL:حيث
 :يمكننا افتراض أن �

ργ Ab.=  

) ثوابت، فعندما يكونρ وb:وهذا االفتراض استمد من المالحظة الواقعية حيث )0fρ فإن إنتاجية البحث ترتفع مع 
) يكونارصيد المعارف واألفكار المكتشفة، أما عندم )0pρ تصبح أكثر فأكثر صعبة االكتشاف فإن األفكار الجديدة.  

  
  :فإذا فرضنا أن عدد االكتشافات يرتفع مع عدد الباحثين يكون لدينا �

( )10 pp λλ
AA LL =  

 يساوي الواحد، ومنه فإن λحيث يكون عدد االكتشافات يساوي عدد الباحثين عندما يكون معامل اإلهتالك المعرفي
  : يأخذ الشكل التاليالتغير المعرفي

λρ
ALAbA ..=

•
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)حيث نالحظ أنه بأخذ كل باحث على حدى فإن )γأما على المستوى الكلي - مردودات ثابتة- يعتبر ثابت 
)فإن )γ ظهور اآلثار الجانبية – يتغير متأثراً بنشاط المجموعة Externalités - السياق يتم معاملة وفي نفس ρA 

  .بطريقة خارجية المنشأ من طرف األفراد مع أنه داخلي المنشأ من طرف المجموعة

  :النمو المتوازن مسار :2-2

  :نلخص النموذج الذي حصلنا عليه في المعادالت التالية  

( ) ( )
( )
( )
( )












=

=

−=

= −

4..................       

3................   ..

2.............     

1............1

yY

A

Y

nLL

LAbA

KsYK

ALKY

&

&

&

λρ

αα

δ
 

اج لقطاع السلع والخدمات، أما المعادالت الباقية فتبين ديناميكية وتطور عناصر إن المعادلة األولى عبارة عن دالة اإلنت
 باإلضافة إلى gkنستنتج معدل نمو المعارف واألفكار ) 3(من المعادلة ). رأس المال، رصيد المعارف والعمالة(اإلنتاج 

  :تطور هذا المعدل في المدى الطويل

λρ
ALAbA ..=

•
 ⇒ 








= −

•

ρ

λ

1
.

A

L
b

A

A A ⇒ gA = 







−ρ

λ

1
.

A

L
b A  

  :لنتعرف على تطور معدل نمو المعارف في المدى الطويل، من المعادلة األخيرة نستنتج أن

( ) AL
A

A

A

A gg
A

A

L

L

g

g
A

)1(1. ρλρλ −−=













−−














=

•••

 

  : فتصبح المعادلة األخيرة على الشكلnلنفترض أن معدل نمو عدد الباحثين يساوي معدل نمو السكان 

A
A

A gn
g

g
)1( ρλ −−=

•

 

إن هذه المعادلة تبين متى يكون معدل نمو المعارف متزايدا ومتى يكون متناقصا ومتى يكون ثابتا، فمهما كان معدل 

) : فإن معدل نمو المعارف يزداد في حالة ما يكونgkنمو رأس المال  )ρ
λ
−1

.n
g A p وينقص في حالة ما يكون معدل ،

 ومنه فإن معدل نمو المعارف في المدى الطويل بت عندما يتساوى مع هذا المقدار من هذا المقدار ويثأكبرنمو لمعارف 
  :يساوي

( ) ( )5.........
1

.

ρ
λ
−

= n
g A  

  :يكون خط النمو المتوازن للمعارف على الشكل) gk, gA(إن الرسم التالي يوضح لنا هذه الحقيقة، حيث في المستوي 
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 في Yينطبق على ديناميكية رأس المال، حيث نشتق خط النمو المتوازن لرأس المال بتعويض نفس التحليل السابق 
  :فيصبح لدينا) 1(في النموذج السابق بالمعادلة ) 2(المعادلة 

( )( ) ( )
YLK

K

K
Y gg

g

g
KALKsK +−=⇒







=⇒−= −
•

A

-1

Y1 g)-(1 -
K

AL
s

K

K
 αδδ

α
αα &&

 

  :لتالي فإن المعادلة األخيرة تصبح على الشكل اnوبما أن معدل نمو العمالة يساوي معدل نمو السكان ويساوي 

( )ng
g

g
K

K

K +−= Ag)-(1 α
&

 

ngg : يزداد في حالة ما يكونgkإن معدل نمو رأس المال  AK +p وينقص في حالة ما يكون معدل نمو رأس ،
 من هذا المقدار ويثبت عندما يتساوى مع هذا المقدار ومنه فإن معدل نمو رأس المال في المدى الطويل أكبرالمال 
  :يساوي

( )6.............ngg AK +=  

تمثل المعادلة السابقة خط مستقيم ميله يساوي الواحد ويكون خط النمو المتوازن لرأس المال هو ) gk, gA(في المستوي 
  :الخط الذي يمثل المعادلة أعاله والرسم التالي يوضح بشكل أدق ديناميكية رأس المال

Ag  

kg  

0f& Ag  0p& Ag  

0=Ag&  

ρ
λ
−

=
1

n
g A  

  خط النمو المتوازن لرصيد المعارف): 1(الشكل 
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في المدى ، وفي حالتنا هذه يحصل التوازن  ككلنحصل على خط النمو المتوازن لالقتصاد) 2(و ) 1(بدمج الشكلين 
  :يوضح هذه الحقيقة) 3(عند نقطة التقاء الخط األول مع الثاني، والشكل الطويل 

 

  :حو التاليوإذا رجعنا إلى دالة اإلنتاج، يمكن استنتاج معدل نمو اإلنتاج الفردي على الن

( ) ( )

( )7......................)1()(

)1(11

AKy

AKy
yy

Y

gngg

gnggA
L

K

L

Y
ALKY

αα

αααα
α

αα

−+−=⇒

−+−=⇒













=⇒= −−

 

  :نحصل على خط النمو المتوازن والذي يحقق الشرط التالي) 7(و) 6(، )5(من المعادالت 

Ag  

kg  

0=Kg&  

ρ
λ
−

=
1

n
g A  

  لالقتصاد ككل النمو المتوازن مسار): 3(الشكل 
0=Ag&  

Ag  

kg  

0f& Kg  

0p& Kg  

0=Kg&  

  رأس المالخط النمو المتوازن لرصيد ): 2(الشكل 
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ρ
λ
−

=−==
1

n
nggg KAY  

عارف تتزايد بنفس المعدل على  ومخزون الم)gK - n (رأس المال الفردي، هذا يدل على أن اإلنتاج الفرديو
، إن على المدى الطويل و.ن، وفي غياب الرقي التقني فإنه ليس هناك نمو في هذا النموذج النمو المتوازطول مسار

يحدد بعوامل دالة إنتاج المعارف ومعدل نمو عدد الباحثين الذي يرتبط بمعدل نمو السكان معدل نمو الناتج الفردي 
نات البشرية والمادية للبحث العلمي أي ، وعليه فإن الرقي االقتصادي ال يتحقق عفويا وإنما بتسخير اإلمكاالعاملين

  .إلنتاج المعارف واألفكار ومن ثم االبتكارات

  :، فإنρ=0 وλ=1كان أي إذا  -)externalités (غياب الخارجياتعند -

ALbA .=
•

 

، ويؤول ا كذلك يكون ثابت.ALbنفإثابت،  LA و  ثابتbفإذا كان
•
Aإلى الصفر عندما يؤول tالنهاية،   إلى ما

 كبيراً nيتم الحصول عليه إال إذا كان يكون النمو ممكناً إال إذا كان عدد األفكار الجديدة يرتفع مع الوقت، وهذا  ال وال
يمكن اختبارها في   غير أن هذه الفرضية البسيطة ال-g يؤول إلى سلبيةnحيث تزايد" سولو" خالفاً لنموذج –بالكفاية 

ق نستطيع أخذ فرضية أخرى حيث يكون ، ولتفادي هذا العائا أو ثابتا يكون متناقصnحالة الدول المتقدمة وذلك ألن
==1:فيها λρومنه يصبح لدينا :  

ALbA A..=
•

 

  :إذن

ALb
A

A
.=

•

 

 .حيث تتزايد إنتاجية الباحثين مع الزمن حتى لو بقي عدد الباحثين ثابتاً

 فإن AL، والمعادلة السابقة تستلزم أنه عندما يرتفع للبحث كثيراً والخاصفي القرن العشرين ارتفع المجهود العام
ليس عليه الحال حيث كان في  معدل نمو االقتصاديات األكثر تطوراً يجب أن ترتفع بقوة خالل نفس الفترة، لكن هذا ما

  .0pρيجبرنا اإلبقاء على  ة، وهذا ما في السن%1.8يبلغ سوى   في الو م أ مثالً الgالقرن العشرين

يمكن لتغيرات السياسات االقتصادية وال لتغيرات معدل االستثمار أن   ال)نموذج سولو (في النموذج النيوكالسيكي
جي المنشأ للرقي التقني، وفي المعدل الخاريتحدد النمو فقط ب، ألنه في هذا النموذج gتؤثر في المدى الطويل على

نموذج النمو الداخلي المنشأ المبين هنا حصلنا على نفس النتيجة غير أن األعمال المندرجة في هذا اإلطار والتي تمت 
وآخرون حاولت تبيين دور السياسات االقتصادية على النمو " رومار"في فترة التسعينات من القرن الماضي من طرف 

  . الطويلاالقتصادي في المدى

  : على الميزة التنافسية للمؤسسةاتانعكاس االبتكار: الثالثالمبحث 

 يؤدي إلى تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة سواء  المتمثل في نفقات البحث والتطويرإن االستثمار غير المادي  
د التوصل إلى اكتشاف طرق الميزة بمجرهذه تنشأ وتعلق األمر بتنافسية في السعر أو تنافسية في التميز في المنتوج 

 علىاليوم يتوقف لمؤسسات استمرارية وبقاء هذه اوعليه فإن ، جديدة أفضل من تلك المستخدمة من المنافسين اآلخرين
  .تنمية هذه االستثمارات من جهة ورفع حصتها من االستثمارات الكلية من جهة أخرى
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 طرق جديدة وأفضل للتنافسية وذلك فالعمل على اكتشاالميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية يتم  قصد تنميةو  
يكون من خالل ما يعرف باالبتكار، الذي يتمثل في تحسينات وتطويرات في المجال التكنولوجي مع استخدام أساليب 
أفضل لألداء قصد إحداث تغييرات على المنتج أو في أشكال توزيعه أو تسويقه بعد إجراء بحوث ودراسات لتحقيق 

  .ذلك

  أنواعها تعريفها،: الميزة التنافسية :3-1

  تعريف الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية: 3-1-1

إن الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية تتعلق بالخصائص و الصفات التي يتصف بها المنتــوج مما يعطي 
طرق  إلى اكتشاف لما يتم التوصـلللمؤسسة تفوقا وتميزا عن منافسيها اآلخرين، و نشوء الميزة التنـافسية يكون 

وتعرف الميزة التنافسية . جديدة وفعالة مقارنة بالمنافسين، ويكون تحقيق ذلك ميدانيا من خالل وجود ما يعرف باإلبداع
  .للمؤسسة على أنها ميزة أو عنصر تفوق المؤسسة يتم تحقيقه في حالة إتباعها إلستراتيجية معينة للتنافس

سية عن قدرة المؤسسة على صياغة وتطبيق االستراتيجيات التي تجعلها في مركز أفضل  التنافةتعبر الميز
بالنسبة للمؤسسات األخرى العاملة معها في نفس النشاط والتي تتحقق من خالل االستغالل األفضل لإلمكانيات والموارد 

ها التي تتمتع بها المؤسسة والتي تمكنها من الفنية، المادية، التنظيمية، باإلضافة الى القدرات، الكفاءات، المعرفة وغير
  .تطبيق استراتيجياتها التنافسية

وتجتهد المؤسسة في بيئتها التنافسية قصد التفوق على منافسيها ضمن قطاع نشاط معين، وال يكون ذلك إال 
ية واستغاللها حتى تنال بحيازتها لعناصر تميزها عنهم، لذلك عليها أن تعمل أكثر حتى تتفوق من خالل بناء مزايا تنافس

رضا زبائنها وتحافظ على بقائها في السوق، وذلك يعد من أهم األهداف الذي تصبوا إليه المؤسسة في ظل وجودها في 
 التطوير، محيط تنافسي، وقد أصبحت المزايا التنافسية كنتيجة لسعي اإلنسان واستعماله لمواهبه و قدرته على االبتكار،

 وتتحقق الميزة التنافسية للمؤسسة بناء على طريقة أداء أنشطتها وما يمكن القيام به .افه للجديدإيجاده للبديل واكتش
 لتحقيق أهدافها فيما يخص إنتاج استثمارهاالموارد والقدرات التي تستطيع المؤسسة  ، التكنولوجيات،باستخدام المهارات

  .لهذه المنتجات مقارنة بالمنافسينيز  وتماختالفمنتجات ذات قيمة أعلى من منتجات منافسيها وخلق 

  األنواع الرئيسية للميزة التنافسية: 3-1-2

  .هناك نوعين رئيسيين من المزايا التنافسية هما ميزة التكلفة األقل وميزة تميز المنتج

من نتاج وبيع نفس المنتجات بسعر أقل نظرا لتمكنها إتتميز بعض المؤسسات بالقدرة على  :ميزة التكلفة األقل •
تقليل التكلفة، و يمكن للمؤسسة حيازة ميزة التكلفة األقل إذا ما استطاعت ممارسة نشاطاتها والحصول على 

 أقل من مثيالتها لدى المنافسين، والتكلفة ترفع من درجة منافسة المؤسسة من خالل تأثيرها فمنتوج وفق تكالي
محافظة على هذه الميزة التنافسية وتحاول ، وعلى المؤسسة أن تعمل على الة لهاعلى خلق أسعار تنافسي

ضمان استمرارها، وذلك من خالل تصميم، تصنيع وتسويق منتج بأقل تكلفة بالمقارنة مع الشركات المنافسة 
  . تحقيق عوائد أكبرإلىوبما يؤدي في النهاية 

دة ولها قيمة منفردة  حيازة خاصية منفرإلىتتميز المؤسسة عن منافسيها في حالة توصلها  :ميزة تميز المنتج •
حتى أنها تبيع منتجاتها بسعر أعلى من منافسيها، ورغم  لدى الزبائن، ومن خالل هذه الميزة يمكن للمؤسسة

 فئة معينة من إلىموجهة كما يمكن أن تكون منتجاتها  ،ويعود سبب ذلك لوالء زبائنها لهاذلك تحقق تنافسيتها 
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هذه المنتجات بجودة أعلى وبخصائص خاصة بالمنتج، ومن ثم تتمكن الزبائن أو إلى فئات مختلفة منهم وتكون 
  .المؤسسة من تقديم منتجات متميزة وفريدة لها قيمة كبيرة من وجهة نظر الزبائن

  -دراسة ميدانية–انعكاس االبتكار على التكلفة  :3-2

 لعتاد الصحيالصناعية ل سسةلمؤل بالنسبة 2006 و 1999 مابينالممتدة للفترة دالة التكلفة تقدير  تلقد حاول
EIMS لم ي لكننعوامل المؤثرة فيها من جهة ثانية،بخميس مليانة بهدف معرفة تطور التكاليف من جهة واستنتاج ال 

 بتقدير دالة التكلفة توقم.  على نتائج جيدةتكافية حتى يكون التقدير جيدا ورغم ذلك حصلالمشاهدات الحصل على أ
   وهل هي تتزايد أم تتناقص؟،ة الكلية لمعرفة التكلفة الوحدويةالمتوسطة بدال من التكلف

 08 في صورتها التكعيبية على أساس عينة تتكون من ثمانية EIMSتقدير دالة التكلفة المتوسطة لمؤسسة ب لقد قمت
بقسمة المتوسطة وحصلت على مستوى التكاليف الكلية و رقم األعمال المقابل لكل مستوى، كما قمت بحساب التكلفة مشاهدات 

  :حتى نتمكن من تقديرها، والجدول التالي يبين المعطيات التي اعتمدت عليهاالتكلفة الكلية على رقم األعمال 
  دج1000:وحدة القياس 2006-1999   خالل الفترة EIMSالتكاليف المتوسطة لمؤسسة  : 1الجدول رقم 

CT 
  التكلفة الكلية

CD 
  رقم األعمال

Année 
  السنة

CM 
  لفة المتوسطةالتك

196099 200227 1999 0.979 
219289 207442 2000 1.057 
200862 205196 2001 0.978 
187021 264342 2002 0.707 
219219 455211 2003 0.481 
237851 401471 2004 0.592 
280583 292333 2005 0.959 
225019 227967 2006 0.987 

  .الباحثمن إعداد صحي، أما التكلفة المتوسطة فهي المؤسسة الوطنية للعتاد ال: المصدر 

 واخترت الدالة التكعيبية والدالة الخطية لتوفيق نقاط انتشار دالة التكلفة ألنهما ألنهما SPSS 16.0برنامج استخدمت 
  :يعكسان بشكل جيد هذه النقاط وكانت النتائج كالتالي

Description du modèle  

Nom du modèle MOD_ 
�	���دا�� ا�����  ا�

Variable dépendante : 1 CM 

Equation 1 Cubique 

Variable indépendante : CD 

Constante Exclu 

Variable dont les libellés illustrent les observations 

dans les graphiques 
Non spécifié 

Tolérance pour l'entrée des termes dans les équations ,0001 
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Récapitulatif des modèles a 

R R-deux R-deux ajusté 

Erreur std. de 

l'estimation 

,995 ,990 ,984 ,109 

La variable indépendante est CD. 

a. L'équation a été estimée sans la constante. 

 

 

 

ANOVAa 

 Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Régression 5,954 3 1,985 166,672 ,000 

Résidu ,060 5 ,012   

Total 6,014 8    

La variable indépendante est CD.    

a. L'équation a été estimée sans la constante.   

 

Coefficients  



 15 

 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardizes 

 B Erreur std. Bêta t Sig. 

CD 1,190E-5 ,000 4,064 5,054 ,004 

CD ** 2 -4,353E-11 ,000 -5,297 . . 

CD ** 3 4,343E-17 ,000 2,126 . . 

 

اإلحصائية كانت جيدة بالنسبة للدالة التكعيبية لكن معامالت المتغيرة المستقلة كانت صغيرة جدا ولهذا إن االختبارات 
  :قيم وكانت النتائج كالتاليارتأت أن أوفق نقاط االنتشار بمعادلة خط مست

Description du modèle  

Nom du modèle MOD_�
���  دا�� ا��	��� ا�

Variable dépendante : 1 CM 

Equation 1 Linéaire 

Variable indépendante : CD 

Constante Inclus 

Variable dont les libellés illustrent les observations 

dans les graphiques 
Non spécifié 
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Récapitulatif des modèles  

R R-deux R-deux ajusté Erreur std. de l'estimation 

,913 ,833 ,805 ,096 

La variable indépendante est CD. 

  

 

Coefficients  

 Coefficients non standardisés 
Coefficients 

standardisés 

 B Erreur std. Bêta 

t Sig. 

CD -2,042E-6 ,000 -,913 -5,474 ,002 

(Constante) 1,418 ,110  12,846 ,000 

 

ستقيم توفق بشكل جيد نقاط االنتشار، وحتى االختبارات اإلحصائية كانت جيدة سواء تعلـق              إن معادلة خط الم   
ونقاط االنتشار  من خالل الشكل السابق     و. األمر باختبار فيشر أو اختبار ستودنت وعليه يمكن االعتماد على هذه النتائج           

  :يمكن استنتاج عدة مالحظات
  

زيادة في اإلنتاج وهذا يوافق النظرية االقتصادية من جهـة          متناقصة مع ال  ن دالة التكلفة المتوسطة     إ •
مع التوسع في اإلنتاج وهذا لعدة أسباب منها ما يـسمى بوفـورات             تتناقص  ويدل على أن التكاليف     

 ومنهـا مـا     )، الخ  تكون أكبر  ، مردودية اآلالت الضخمة   شراء المواد األولية بسعر أرخص     (الحجم  
حيث يكتسب العمال الخبرة والتأهيل الالزمـين لزيـادة         )  بالممارسة التعلم(يتعلق بالتراكم المعرفي    

 .اإلنتاج على الرغم من بقاء عوامل اإلنتاج األخرى على حالها

 حيث كانت   2003نة  دنيا س تها ال لتصل إلى نقط  هو تدني التكلفة    المالحظ في الشكل    الشيء المهم   إن   •
 عـن   ولما استفسرنا المؤسسة  مته القصوى،   وفي نفس الوقت وصل اإلنتاج إلى قي      ،  0.48157قيمتها  

 عالية يقتصد الطاقة مما    اأسباب تدني التكلفة، تبين لنا أن المؤسسة استخدمت فرنا جديدا ذو تكنولوجي           
 .سمح للمؤسسة تخفيض كلفة الطاقة

إن الكلفة األدنى قابلت اإلنتاج األكبر وهذا يعكس الميزة التنافسية السعرية التي سمحت للمؤسسة  •
  .يادة حصتها في السوق عن طريق تخفيض السعربز

ANOVA  

 Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Régression ,274 1 ,274 29,969 ,002 

Résidu ,055 6 ,009   

Total ,329 7    

La variable indépendante est CD.    
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يتبين لنا من التحليل السابق أن التراكم المعرفي سواء كان في شكل ابتكارات أو تعلم عن طريـق الممارسـة                    
هذه الميـزة ال تكتـسب   .  وزيادة حصتها من السوقمن زيادة مبيعاتهالها مما سمح للمؤسسة حقق ميزة تنافسية سعرية   

ستثمارات مادية وغير مادية وخاصة في البحث والتطوير الكتشاف أساليب جديدة في اإلنتـاج ولـم ال                 عفويا وتتطلب ا  
  .منتجات جديدة

  :الخاتمة

مال غير  الة اإلنتاجية في ظل العولمة الحالية هي االستثمار في رأسسسؤإن الضامن لبقاء واستمرارية الم
 ،من جهةتطوير وتحسين المنتوج ب  التي تسمحت واالبتكاراتاالختراعاالتي ينتج عنها المادي الكتساب المعرفة 

 إلى هايعرضوعدم اإلبداع واالبتكار إن الجمود .  من جهة أخرىتجديد تجهيزاتها بصورة دائمة ومستمرةوضرورة 
 يرخو. إلضافة إلى تقليص حصصها من المبيعات في السوقاب نتجملاودة جو سعارألاتدهور قدرتها التنافسية من حيث 

 من العمال، مما ضاعف من ربتدليل على ذلك تصفية مؤسسات كثيرة أعلنت إفالسها وأدى ذلك إلى تسريح عدد مع
  :هذه الدراسة المتواضعة، اتضح لناحسب  و.حجم مشكلة البطالة والفقر في الجزائر

في حق التفرد ن إنتاج وتطوير المعلومات يتوقف على الدرجة التي يتمتع بها الباحث والمخترع والمؤلف إ .1
بإنتاجه العلمي، فكلما كان هذا التفرد أكبر كان الحافز أعلى للتأليف نتيجة تحقيق أرباح وكلما كان أقل انعدم 

وينطبق هذا على المؤسسات الخاصة التي تقوم باإلنفاق على البحث والتطوير للوصول إلى . الحافز للبحث
 جديدة الختراق السوق أو أساليب إنتاج جديدة من أجل خاصة كاكتشاف سلعوابتكارات جديدة لتحقيق أرباح 

لكن حتى نشجع هذه . تدنية التكاليف، وعادة ما تكون اإلعانات الخارجية لتشجيع هذه البحوث شبه معدومة
المؤسسات على البحث والتطوير وتطبيق ابتكاراتها ينبغي أن تكون المعلومات الجديدة حصرية وبالتالي 

 من االحتكار ويستطيع بيع براءة االختراع لمنتجين آخرين ويتمكن من تحقيق أرباح سيكون لصاحبها نوعا
غير عادية والتي يكون مستواها متوقف على مدى مساهمة هذا االختراع في اإلنتاج أو مدى احتياج الباحثين 

لى حد ما يشبه إ) exclusives(إن االستثمار في إنتاج المعارف الحصرية . له الكتشاف معلومات جديدة
وتتحكم المردودية والربحية في توزيع عوامل اإلنتاج بين إنتاج العادية االستثمار إلنتاج السلع والخدمات 
 .المعلومات وإنتاج السلع والخدمات

حقوق الملكية، حيث تمنح الهيآت المختصة تشريعات عن طريق ) exclusivité(تتميز االبتكارات بالحصرية  .2
تسمح لهم بحق التفرد في استخدام أفكارهم وابتكاراتهم، لكن ) براءة االختراع(تكرين شهادة للمخترعين والمب

 لمدة محدودة

إن محددات التراكم المعرفي تختلف حسب شكل هذا األخير، فالعوامل المؤثرة في إنتاج النظريات العلمية  .3
نظرية موحدة خاصة بالمعرفة وإنما القاعدية تختلف عن العوامل المحددة إلنتاج االبتكارات، وبالتالي ال توجد 

 من الجزئيالكلي أو إن على المستوى توجد عدة نماذج تشرح التراكم المعرفي وأثره على النمو االقتصادي 
بينها نماذج البحث والتطوير، نماذج رأس المال البشري، النماذج الخاصة باالبتكارات، نماذج التعلم بالممارسة 

)Modèles AK (الخ. 
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هي التي تشرح بشكل جيد النمو االقتصادي إن على المستوى الكلي أو الجزئي، ج النمو الداخلي المنشأ ذانمإن  .4
من بين هذه النماذج نموذج البحث والتطوير الذي أوضح لنا أن االستثمار في البحث هو سبب رقي المجتمعات 

 .من جهة وزيادة رصيد المعارف واالبتكارات من جهة أخرى

عرفي سواء كان في شكل ابتكارات أو تعلم عن طريق الممارسة حقق ميزة تنافسية سعرية ن التراكم المإ .5
هذه الميزة ال تكتسب عفويا وتتطلب . للمؤسسة مما سمح لها من زيادة مبيعاتها وزيادة حصتها من السوق

لم ال منتجات استثمارات مادية وغير مادية وخاصة في البحث والتطوير الكتشاف أساليب جديدة في اإلنتاج و
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