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 العامة مقدمةال

تقليدي قوامه األساسي العمل والرأمسال  اقتصادمن  ،القرن العشرين حتوال جذريا يف بنيتهايات اقتصادشهدت 
يتغلغل العامل املعريف يف أنظمة حيث  ،املعارف واملعلومات واألفكار املبدعةحديث مبين أساسا على  اقتصادإىل 

الدراسات والبحوث أن التطورات اليت  وتتفق جل   ،جديدةمنتجات وأساليب إنتاج  جراء ذلك اإلنتاج برمتها لتتولد
، فالدراسات اليت أجرهتا منظمة اإلبداعاتيات الدول املصنعة خالل هذا القرن مصدرها الرئيسي اقتصادحققتها 

أكثر من نصف النمو الكلي لإلنتاج الذي  0771و0791بني سنوات ما تشري إىل أنه  يةصادقتاالالتعاون والتنمية 
يبىن أكثر فأكثر على  قتصاد، وأن هذه النسبة سوف تشهد زيادة أكرب مادام االاإلبداعحتقق يف هذه الدول سببه 

يف األسواق العاملية مما أتاح  اإلبداع انتشاريف سرعة وسعة بارزا ومما الشك فيه أن لظاهرة العوملة دورا  .املعرفة اقتصاد
 االهتمامكما أن تزايد ،  املستمرالتحسني والتطوير احلرص على مع وجين املنافع  اإلبداع فرص أكرب لزيادة عوائد

 بذلك فتحولت ،بدال من األسعار اإلبداعاتي املعاصر قائم أساسا على قتصادجعل التنافس يف احمليط اال اإلبداعب
 .اجلديد قتصاديقوم على أساسها اال يةاقتصادإىل ثروة  اإلبداعيةالطاقة 

يات الدول واجملتمعات زيادة على املؤسسات، اقتصادوانعكاساته اإلجيابية املباشرة على  اإلبداعإن تنامي أمهية 
توفر له  لإلبداعنظام وطين من خالل بناء إىل دعمه وتعزيزه،  وتسعىي اإلبداعبالنشاط  هتتمالكثري من الدول  جعل

باستمرار على توطيد الصلة وتفعيل و  احلرصمع  ،حىت ال ينهارمستلزمات احلكومات كل ما يتطلبه هذا البناء من 
وعامل التكنولوجيا وما يتضمنه من هيآت ومؤسسات  ،وما يتضمنه من هيآت ومؤسسات قتصادالعالقة بني عامل اال

حتويل خمرجات البحث العلمي من فضاء اإلنتاج املعريف إىل فضاء اإلنتاج من  احلكومات أيضا، األمر الذي ميكن
للخروج من  الناميةوعلى رأسها الدول  الدول كلما تطمح إليه  هو غاية يف الواقع وهذا  ،من أجل استغالله الصناعي

 .بؤرة التخلف
تعرتضه الكثري من  اتلإلبداعمبعىن منتج  وذو أداء فعالو  قوي لإلبداعبناء نظام وطين ل سعي الدول غري أن

، اليت حتول دون بنائهالعراقيل ملعاجلة املشاكل واحلد من  التدخل املستمر للدولةاألمر يقتضي  ،والعقبات الصعوبات
تعتمد الدولة على هذه ، حيث اإلبداعية اتهذا التدخل احملصور يف جماالته والدقيق يف أهدافه يطلق عليه بالسياس

 النظام أداءاحلد من املشاكل اليت تعرتض حسن بالتايل و  اإلبداعيةالنشاطات بغية زيادة كثافة وفعالية السياسات 
مس   وصياغتها اإلبداعية رسم السياساتيات املعاصرة لقتصاديف ظل اال تدخل الدولتزايد كثريا ، وقد لإلبداعالوطين 

 أساسا هااقتصاداليت يرتكز بالنسبة للدول املتقدمة  هذا التدخلتربير و  ،النامية على حد سواءالدول الدول املتقدمة و 
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حيدث الكثري من  ، إال أنهاإلبداعالذي حيث على الدافع األول  هوألخري أنه على الرغم من أن هذا ا على السوق
ملعاجلة تلك  باستمرار على التغلب عليها واحلد منها، لذلك يتطلب من الدولة التدخل ميكانزماته عجزت اإلختالالت

اليت تتنوع يف  األمر الذي يؤكد على األمهية البالغة هلذه السياسات ،القادرة على فعل ذلكوحدها هي املشاكل ألهنا 
فهناك صنف من السياسات خيتص بتوفري مدخالت املعرفة إىل عملية  وأهدافها، أدواهتا وختتلف من حيث تأثرياهتا

وصنف ثاين يعمل على توفري ، لتحقيق هدف الصنف األولتعد نشاطات البحث والتطوير أهم أداة و ، اإلبداع
يتم  تضمنه من إجراءات وقوانني أداة أساسيةيوما  االخرتاع، وميثل نظام براءات اإلبداعاملقومات األساسية ألنظمة 

خيتص بتقدمي خدمات  من السياسات وصنف ثالث ،من السياسات الثاين الصنفعليها لتحقيق هدف  االعتماد
من أهم األدوات اليت تصب يف هذا النوع من  ، حيث تعد حاضنات األعمالاملبدعة الناشئة الدعم للمؤسسات

تفعيل تصب يف هدف واحد مشرتك وهو األصناف فكلها  األدوات واختلفت مهما تنوعت هذه لكن ،السياسات
  .االقتصادي األداءوالذي يؤدي بدوره إىل حتسني  لإلبداعالنظام الوطين أداء وتنشيط 

بدرجة كبرية على قطاع عتمد ت، املصدرة للبرتول الدول الناميةاقتصاديات واجلزائر شأهنا شأن الكثري من 
 إمجايل من %79ا يقارب مو  ،من الناتج احمللي اإلمجايل %31 حبوايلتساهم مداخيل هذا القطاع  إذ ،احملروقات

مسامهة هذا القطاع يف الناتج قيمة إذ مل تتجاوز ا ضعيفة جد القطاع الصناعي الصادرات، بينما نسبة مسامهة 
جدا قدرت  مسامهة ضعيفة أي بنسبة، 31031مليار دج سنة  977حدود  احملروقات خارج قطاع اإلمجايلاحمللي 

أجهزة اإلنتاج لتكنولوجيا  استخدامهم أسباب هذه الوضعية املتدنية أمن  ،احمللي االمجايل من هذا الناتج %7,7بـــ
العامل املتقدم اليوم ثورة صناعية ثالثة يف الوقت الذي يشهد فيه ضعيفة اإلنتاج كما ونوعا، و  ،مهتلكةو  ،بالية

الذي تغلغل يف كل أجهزة اإلنتاج وأحدث نسبة منو جد عالية وزيادة متنامية يف الناتج  ،اإلبداعحمركها األساسي 
 .احمللي اإلمجايل

التفاعلي واملتمثل يف لبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ومثرة هذا النشاط بالغة لاجلزائر أمهية  ولتأوقد 
كونه ميثل العنصر األكثر تأثريا على زيادة القدرة اإلنتاجية للمؤسسات   ،ي للبالدقتصاديف حتقيق النمو اال اإلبداع

دائها فتتحول إىل أحتسني نوعية إنتاجها وختفيض تكاليفها، مما يسمح بتحسني ويف  ،الوطنية يةقتصاداال
إعداد وصياغة إىل  تبعا لذلك فسعتي، قتصاداال األداءيف حتسني  إبداعاهتاتساهم بفعل  مبدعةمؤسسات 

إال أنه  ،تتماشى واإلسرتاتيجية التنموية اليت اعتمدهتا منذ سبعينات القرن املاضي علمية وتكنولوجية اتسياس

                                                           
1 ONS. Les comptes économiques en volume de 2000 à 2013, N° 670, p22. 
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التأثري على املؤسسات الوطنية وحتقيق األداء هذه السياسات يف عديدة ومتعددة فشلت نتيجة ألسباب و 
بأن شكلت السياسة  ذلك السياسة، وتبلور النظر يف سبل إعادة تنشيط وتفعيل هذه   أعادت اإال أهن .اإلبداعي

 33الذي صدر يف  79/00رقم  العلمية والتكنولوجية ألول مر ة يف تاريخ اجلزائر املستقلة حمورا للقانون التوجيهي
 .م لهل واملتم  املعد   19/11، والقانون رقم 0779أوت 

 تحديد مشكلة البحث :أوال
االقتصادي، فصاغت خالل الفرتة حمل  األداءوأثره على  اإلبداعيأدركت اجلزائر أمهية وإلزامية النشاط 

، لإلبداعالنظام الوطين  أداء استهدفت يف جمملها تفعيل اإلبداعيةالعديد من السياسات  3102-0779الدراسة 
عني لعل من أبرزها برامج البحث الوطنية هبدف زيادة اإلنتاج العلمي، ونظام براءات االخرتاع هبدف حفز املخرت 

وعليه فإن السؤال  على إيداع طلبات براءة االخرتاع، وحاضنات األعمال هبدف دعم املؤسسات الناشئة املبدعة،
 :احملوري الذي تدور حوله إشكالية البحث هو كما يلي

 ؟بالجزائر لإلبداعالنظام الوطني  أداء تفعيلفي  اإلبداعيةالسياسات  دور هوما  
 :كاآليتنوردها   الفرعية ميكن طرح مجلة من التساؤالتاحملوري السؤال  هذا على بناء

يف حتسني مستوى مؤشرات  19/11ورقم  79/00القانون التوجيهي رقم  أحكامتطبيق  إىل أي مدى ساهم-1
 ؟لإلبداعالنظام الوطين 

يف زيادة  19/11والقانون رقم  79/00القانون رقم لربامج الوطنية للبحث اليت تضمنها ا إىل أي مدى سامهت-2
 ؟تثمني نتائجهو اإلنتاج العلمي 

 ؟االخرتاع ةبراء اتإيداع طلبعلى املخرتعني الوطنيني  حفز يف اجلزائري االخرتاعنظام  ساهم إىل أي مدى-3
املؤسسات الناشئة  دعميف  باجلزائر واالتصالحاضنات األعمال بقطاع تكنولوجيا اإلعالم سامهت  إىل أي مدى-4

 ؟ املبدعة

 فرضيات البحث :ثانيا
 :أعاله متت صياغة الفرضية العامة للدراسة على النحو التايللكي يتم اإلجابة على السؤال احملوري     

 .بالجزائر لإلبداعالنظام الوطني  أداء تفعيل في اإلبداعيةالسياسات  ساهمت
 مت  جتزئتها إىل أربع فرضياتمن أجل دراسة هذه الفرضية واحلصول على اإلجابات املطلوبة والواضحة فقد 

 :وهي كالتايل
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 ؛اإلبداعيف حتسني مستوى مؤشرات  19/11ورقم  79/00القانون التوجيهي رقم  أحكام ساهم تطبيق  -1
 ؛تثمني نتائجهيف و العلمي زيادة اإلنتاج يف الوطنية البحث برامج من خالل  اإلبداعيةالسياسة  سامهت -2

 براءة اتعلى إيداع طلب الوطنيني املخرتعني يف حفز ياجلزائر  االخرتاعنظام من خالل  اإلبداعيةالسياسة  سامهت-3
 ؛االخرتاع

 دعمب باجلزائر واالتصالبقطاع تكنولوجيا اإلعالم حاضنات األعمال  آلية من خالل اإلبداعيةالسياسة  سامهت-4
 .املبدعةاملؤسسات الناشئة 

 البحثهمية أ: ثالثا
دول  اهتمام كثريا  تزايدأحد املواضيع اليت  ،بالدراسة والتحليل والتقييمعاجل ييف كونه أمهيته  البحثستمد ي

تفسريا تناول العامل األكثر ي وفه، وبروز ظاهرة العوملة خالل العشرية األخرية من القرن العشرين خصوصا هبا العامل
وحناول  .اإلبداعواملتمثل يف ي قتصاداالالنمو بوصفه حمرك  اإلبداعأدبيات  اتفقت ما ي أوقتصادلنمو االعلى اتأثريا و 

من  ا االقتصاديهئداأ من ينمي وحيسن لإلبداعميكن للدولة اجلزائرية أن تبين نظاما وطنيا عرب دراستنا هذه إبراز كيف 
النظام الوطين أداء يف تفعيل  دورها احملورييون على قتصاداليت أمجع اال اإلبداعية اتعلى السياس اعتمادهاخالل 
 .مبا خيدم ويعزز هذا النظام  استخدامهامع احلرص على  ،لإلبداع

 البحثأهداف  :رابعا
 :ما يلي نذكر من أبرزها إىل حتقيق مجلة من األهداف البحث اسعى هذي

 من خالل تقييم مستوى مؤشراته من مدخالت وخمرجات؛ لإلبداعحتليل وتقييم وضعية النظام الوطين  -0
اليت تربط بني  الكشف عن طبيعة العالقة، مع حماولة لإلبداعاجلزائري  النظام مكوناتخمتلف  التعرف على -3

 ؛ مع بعضها البعض ومدى تفاعلها مكوناته
قبل وبعد صدور القانون التوجيهي رقم اليت صاغتها اجلزائر العلمية والتكنولوجية لتعريف مبسار السياسة ا -3

 هذه السياسات؛ تنفيذ الوقوف على بعض جوانب القصور يفمع حماولة ، 79/00
ل له، ودور هذه م واملعد  املتم   19/11والقانون رقم  79/00إبراز املضامني األساسية للقانون التوجيهي رقم  -2

 باجلزائر؛ اإلبداعالقوانني يف وضع أسس النظام الوطين للبحث و 
يف توليد املعرفة  ،اإلبداعيةأساسية من أدوات السياسة حماولة تقييم دور الربامج الوطنية للبحث باعتبارها أداة  -1

 العلمية ويف عملية تثمني هذه املعارف؛
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حفز حتول دون  باجلزائر، وحماولة الوقوف على أهم مواطن اخللل واليت االخرتاعدراسة وحتليل مدى جناعة نظام  -7
داء أ، األمر الذي ينعكس وبشكل سليب على االخرتاعطلب براءات على إيداع  االقتصاديةواملؤسسات  ،األفراد

 ؛لإلبداعالنظام الوطين 
آلية مستحدثة تدعم وبشكل كبري اجلزائر باعتبارها بحاضنات األعمال  انتشارمدى حماولة الكشف عن  -9

 ؛الشروط إلجناح هذه اآللية عند إنشائها، وهل وفرت اجلزائر كل املبدعةاملؤسسات الناشئة 
يف تفعيل النظام الوطين الثالث واليت كانت حمل الدراسة بأصنافها  اإلبداعيةحتليل وتقييم مدى فعالية السياسات  -9

 ، ومواطن القوةتذييلهاوالعمل على السياسات هذه اليت خصت كشف مواطن الضعف احلرص على  مع  ،لإلبداع
 دعمها وتعزيزها؛ ل والسعي اإلبداعيةالسياسات زت اليت مي  

والباحثني يف اجلزائر  ،مسريي املؤسساتو  نظر أصحاب القرار، للفتيعد هذا البحث مسامهة متواضعة  -7
يتطلب التواجد املستمر للدولة األمر الذي  ،ي األول وبال منازعقتصادكونه حمرك النمو اال  اإلبداعوحتسيسهم بأمهية 

 .االقتصادي األداءعلى  ومن ث   لإلبداعداء النظام اجلزائري أكن أن يؤثر على ميمعاجلة كل قصور  من أجل

 الموضوع اختيار أسباب :خامسا
 :يلي ماأمهها  نذكر من أسباب إىل عدةاختيارنا هلذا املوضوع  يرجع

سواء على املستوى العريب أو  اإلبداعيةوالسياسات  ،اإلبداعحمدودية عدد الدراسات اليت تناولت كل من أنظمة  -0
 وكمسامهة منا أردنا أن نكتب يف هذا املوضوع؛ على املستوى الوطين،

فأردنا أن ، باعتباره حمرك النمو االقتصادي يف عصرنا احلايل، لإلبداعاألمهية البالغة اليت يكتسيها النظام الوطين  -3
 ودورها يف حتريك عجلة النمو االقتصادي باجلزائر؛ اإلبداعيةنلفت أصحاب القرار يف بالدنا بأمهية السياسات 

 وتعميم تداوهلا وسط املؤسسات الرمسية وغري الرمسية؛ اإلبداعالرغبة يف نشر ثقافة  -3
، وحماولة صياغة السياسات  لإلبداعميكن أن يفيد متخذي القرار للوقوف على جوانب ضعف النظام اجلزائري  -2

  .جوانب ضعف النظام وتفعيل أدائهل ياملناسبة لتذي

 البحث يةمنهج: سادسا
يف  استندناحيث  ،النظري اجلزءوالذي بواسطته مت  إجراء املنهج الوصفي  على يف هذا البحث اعتمدت الباحثة

املراسيم  الرسائل العلمية، ،على مصادر مكتبية عديدة وباللغات األجنبية خاصة، أمهها الكتب العلمية هذا اجلزء
املداخالت يف امللتقيات العلمية وعلى بعض املصادر  ،املقاالت املنشورة يف اجملالت العلمية احملكمةوالقوانني، 

مت  مجع البيانات اعتمدنا على املنهج التحليلي، حيث فقد  التطبيقي اجلزءاإللكرتونية من مصادرها األوىل، أما يف 
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اليت حتصلنا عليها من مصادرها األوىل يف امليدان العملي واملتواجدة كلها على مستوى واملعلومات من الوثائق والتقارير 
املعهد الوطين اجلزائري للملكية و  ،للبحث العلمي والتطوير التكنولوجياملديرية العامة  اجلزائر العاصمة، ممثلة يف

استخدام أدوات اإلحصاء الوصفي ب بتحليلها وقمنا، واحلظرية التكنولوجية بسيدي عبد اهلل ،وزارة الصناعةو  ،الصناعية
 .يتم اختبار الفرضيات املوضوعة واخلروج بالنتائج واملقرتحاتل

 الدراسات السابقة: سابعا
من أحدث املواضيع اليت تناولتها األدبيات  لإلبداعوالنظام الوطين  اإلبداعيةيعد موضوع السياسات 

نصيب األسد من هذه بلدول املتطورة حيث حظيت ا ،يف العشرية األوىل من القرن الواحد والعشرين يةقتصاداال
الدراسات اليت عدد  نقصا كبريا يفيسجل الدول املصنعة حديثا، يف حني بعض الدراسات إضافة إىل إسهامات 

 .عامة ويف اجلزائر باخلصوصالعربية يف الدول تصب يف موضوع حبثنا 
 الدراسات العربية  -أ

-0777 يف اجلزائر خالل الفرتة لالبتكارحممد الطيب، حماولة تشخيص وتقييم النظام الوطين  دراسة دويس-0
وهي  يف اجلزائر واالبتكارللبحث  ثالث أقطاب أساسيةتقييم تشخيص و هدفت هذه الدراسة إىل حماولة : 31171

يف  استخدام، مت  االبتكارمسامهة هذه القطاعات يف  مدى وإبرازوالقطاع الصناعي  ،البحث والتطويرو التعليم العايل، 
إضافة إىل أسلوب املقارنة إلبراز وضعية اجلزائر مقارنة بالدول األخرى، أما عن النتائج الوصفي هذه الدراسة املنهج 

 :املتوصل إليها فتتمثل يف اآليت
بسبب الضعف الكبري يف طبيعة وكثافة العالقات بني خمتلف  ،يف اجلزائر لالبتكارلنظام الوطين وجود تقريبا ل ال-

 الفاعلني؛  
 عدم وضوح وجتانس السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي؛ -
 منظومة البحث العلمي يف اجلزائر من عدة عوائق منها نقص عدد هياكل البحث وضعف الطاقة البشرية؛ تعاين -
يف ذلك إىل العدد القليل  االستنادومت   ،املنظومة الصناعيةب واالبتكارالضعف العام يف نشاط البحث والتطوير  -

 .املوارد املالية املخصصة لنشاطات البحث والتطويرضعف و  ،وضعف عدد باحثيه ،للرباءات املمنوحة هلذا القطاع
 
 
 

                                                           
 . 3103غري منشورة، جامعة ورقلة، ه رسالة دكتورا ،3117-0777يف اجلزائر خالل الفرتة  لإلبداعدويس حممد الطيب، حماولة تشخيص وتقييم النظام الوطين 1
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 الدراسات األجنبية -ب
1- Study of Mani Sunil, role of government in promoting innovation in the 
enterprise sector, 20011. 

يف قطاع املؤسسات اإلنتاجية وقد ركزت  اإلبداعاتحتليل دور الدولة اهلندية يف ترقية يف الدراسة من هذه  دفمتثل اهل
 :التالية اإلبداعيةعلى أدوات السياسة 

 التقين ألفراد البحث والتطوير؛سياسات ترتكز على توفري التكوين :أوال
 سياسات هتدف إىل حتسني اهلياكل التكنولوجية؛:ثانيا
 ي؛اإلبداع توفري حتفيزات ضريبية ختص النشاطسياسات تعمل على : ثالثا
 .ترقية صيغ رأمسال املخاطرسياسات هتدف إىل : رابعا

  باملورد البشري  أدائها، خاصة ما تعلقوقد خصت الدراسة هذه األدوات بالتحديد نظرا للضعف الكبري املسجل يف
 وقد أكدت . األدمغةضف إىل ذلك ظاهرة هجرة  ،والتكوين العلمي والتقين ،حيث تعاين اهلند من ضعف التأهيل
خصوصية،كما يتطلب أن تبذل اجلهود عرب إعداد وصياغة سياسات  إبداعيةالدراسة حاجة اهلند إىل سياسات 

 .االقتصادية بالنسبة لقطاع املؤسسات اإلبداعصناعية وجتارية لتعزيز الطلب على 
 
2- Study of Hsiungchen Hsin and Wenhsu Chiung,The Taiwan innovation system, 
20032. 

اإلسرتاجتية اليت سطرهتا الدولة لغرض بناء نظام وطين لإلبداع مبين على التكنولوجيا  يف هذه الدراسة الباحثان تناوال
فانصب اهتمام احلكومة على ترقية البحث التطبيقي، وتقدمي الدعم املايل ألجل تغطية نفقات البحث  ،العالية

ن يبقى التساؤل احملوري الذي طرحه والتطوير، وإقامة احلظائر التكنولوجية، وتوظيف أفراد ذوو كفاءة ومهارة عالية، لك
يف تيوان، وحث التفاعل بني مكونات النظام  ياإلبداعتوفري حميط مالئم لتسهيل النشاط  الباحثان يكمن يف كيفية
 .بفعاليةإبداعات من أجل توليد وتسويق 

3- Study of Wilhelm Beate, innovation process in Switzerland, 20031.  

                                                           
1 Sunil Mani, Role of government in promoting innovation in the enterprise sector, an analyse of the Indian 
experience, United Nations University, April, 2001. 
2 Hsiungchen, C. Wenhsu, C. The Taiwan innovation system, in the international hand book on 
innovation, Elsevier science, Ltd, 2003. 
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حيث مت  قياس نشاطات البحث السويسري،  اإلبداعحاولت الباحثة من خالل دراستها هذه تشخيص وتقييم نظام 
نفقات البحث والتطوير بالقطاع الصناعي، إضافة إىل حجم النفقات املخصصة هلا، و حجم والتطوير داخل اجلامعة و 

أن نظام اإلبداع السويسري يعاين من ضعف نقل وأهم النتائج اليت توصلت إليها هياكل البحث والتطوير املوجودة، 
ضرورة تفعيل النظام من خالل  الباحثةاملعرفة العلمية إىل منتجات وأساليب إنتاج مبدعة ميكن تسويقها، لذلك ترى 

  .لب االجتماعيحلكومة، والطاإبداعية تعمل على توطيد العالقة بني  الصناعة، والعلم، و سياسة صياغة 
 

2- L’étude de Sander Anne : Les politiques de soutien à l’innovation, une approche 
cognitive, le cas des cortechs en Alsace2 . 

 للتقنيني السامنياتفاقية البحث بالنسبة حاولت الدراسة اإلجابة على التساؤل احملوري واملتمثل يف مدى مسامهة آلية 
اإلبداع يف منطقة يف توليد املعارف والكفاءات وتشجيع التفاعل بني خمتلف فاعلي ـ Cortechsأو ما يعرف بـ  

إىل  0799األلزاس، وقد تضمنت الدراسة قاعدة بيانات مس ت كل االتفاقيات اليت نفذت يف هذه املنطقة من سنة 
تسيري : شاريع فقد صنفت إىل ست جماالت وهيمشروع، أما عن طبيعة هذه امل 329والبالغ عددها  0777غاية 

اإلبداع يف املنتوج، واإلبداع يف أساليب اإلنتاج، ومتثلت أهم النتائج اليت توصلت إليها و البحث، و التنظيم، و اإلنتاج، 
 :الدراسة يف اآليت

 اإلبداع؛يوجد تفاعل قوي بني خمتلف فاعلي  -
 وتطوير ميكانزمات التعلم داخليا وكذلك عرب التفاعل مع اآلخرين؛تسمح اآللية املعتمدة لكل الفاعلني بتوليد  -

 . وقد نتج عن تطبيق هذه اآللية تراكمات يف حجم املعارف ويف الكفاءات يف بعض التخصصات القطاعية
1- L’étude de Kendel Hayet : Stratégie d’agglomération d’entreprises scientifiques et 
technologiques dans la filière électricité-électronique-électroménager en Algérie, 
20073. 

                                                                                                                                                                                           
1
 Wilhelm, B. innovation process in Switzerland, in the international hand book on innovation, Elsevier  

science, LTD, 2003.  
2 Sander, A. les politiques de soutien à l’innovation, une approche cognitive, le cas des cortechs, thèse de 
doctorat, faculté Louis Pasteur, Strasbourg, juin 2005. 
3Kendel, H. Stratégie d’agglomération d’entreprises scientifiques et technologiques dans la filière électricité-
électronique-électroménager en Algérie, Thèse de Doctorat, faculté Paul Cézanne, Aix Marseille, 2007. 
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الطريقة اليت من خالهلا يتم نقل التكنولوجيا بني املؤسسات اجلزائرية ذات متحورت إشكالية هذه الدراسة حول    
  .اإلسرتاجتية مع حتديد ميكانزمات التعاون وأدوات املرافقة الضرورية إلجناح هذه ،الشراكة مبؤسسات الدول املتقدمة

يتسم مبحتواه التكنولوجي العايل وهو قطاع اليت تنتمي إىل التساؤل احملوري حول كيفية حث املؤسسات اجلزائرية فجاء 
والذكاء االقتصادي،  اإلبداعو جية التكتل العلمي يواإللكرتومنزيل وتوجيهه حنو إسرتات كاإللكرتونيو  ءالكهرباقطاع 

مرتفعة  االستريادتوصلت الدراسة إىل أن املؤسسات التابعة هلذا القطاع تستخدم تكنولوجيا مهتلكة كما أن نسبة و 
  .هبذا القطاع اإلبداعو وتتزايد باستمرار، وكشفت الدراسة أيضا غياب نشاط البحث والتطوير 

7- L’etude de Cugusi Battistina : le système national d’innovation au Maroc,20081. 

حيث كشفت النتائج التدين الكبري ملستوى  ،باملغرب اإلبداعانصبت الدراسة حول حتليل وتقييم مدخالت وخمرجات 
ا تتعد نسبتهحبيث مل جدا والتطوير ضعيفة للبحث ، فالنسبة املخصصة من الناتج احمللي اإلمجايل اإلبداعمؤشرات 

ضعف اإلنتاج العلمي، و ، كما توصلت الدراسة إىل ضعف عدد الباحثني وقلة التحفيزات املقدمة إليهم، 1,9%
عدم وجود تفاعل بني اجلامعات ذلك ، إضافة إىل 3112براءة سنة  019العدد تجاوزيوضعف عدد الرباءات إذ مل 

وألول مر ة يف تاريخ املغرب  3111لكن بداية من سنة  .والقطاع الصناعي من جهة أخرى ،ومراكز البحث من جهة
للبالد حيث أصبح  واالجتماعيمت  إطالق إسرتاجتية لتطوير النظام الوطين للبحث وتسخريه خلدمة التطور االقتصادي 

غري أن  باملغرب، اإلبداعالسياسي مسح بتحسني نظام البحث و  االلتزاممقرري السياسة، هذا  انشغاالتضمن 
 .يات الزالت كثرية ومتعددةالتحد

9- Study of National science foundation, research & development, and innovation, 
20122 

، االستثمار يف البحث لإلبداعنظام األمريكي المن بني أهم اآلليات اليت ركزت عليها هذه الدراسة بغية دعم وتعزيز 
احلكومة، هذه القطاعات  تأيت على رأس .يتطلب مسامهة كل القطاعاتوالتطوير، هذا النوع من االستثمار 

وتؤكد الدراسة أنه يف سنة  .وحىت القطاعات اليت ال هتدف إىل الربح ،وقطاع األعمال ،خمابر البحثو اجلامعات، و 
من الناتج احمللي اإلمجايل للبحث والتطوير، حيث حظي  %3,7خصصت الواليات املتحدة األمريكية نسبة  3117

                                                           
1 Cugusi, B. Le système national d’innovation au Maroc, CESPI, 2008 disponible sur le site : 
www.Cespi.it/. RIM/RIM-Innovation Maroc.pdf /.consulté le 20/06/2016. 
2 National science foundation, research& development, innovation, and the science and engineering work 
force, A companion to science and engineering indicators, 2012, available at : 
www.nsf.gov/nsf/publications/2012/nsf1203.pdf. consulté le 13/07/2016. 

http://www.nsf.gov/nsf/publications/2012/nsf1203.pdf.%20consulté
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مقارنة بالقطاعات األخرى احلكومية وغري احلكومية، كما كشفت الدراسة  %77مسامهة بلغت  قطاع األعمال بأكرب
تصب يف البحث  %03,7من موارد البحث والتطوير خيصصها قطاع األعمال للتطوير، يف حني أن  %91أن 

من إمجايل املبالغ املالية املخصصة  %13ط للبحث األساسي، بينما ختصص احلكومة نسبة فق %1و التطبيقي،
 .للبحوث للبحث األساسي

، حيث تسعى إىل اإلبداعتلعب دورا أساسيا يف تنشيط  اإلبداعيةوتؤكد الدراسة أن احلكومة من خالل سياساهتا 
ذا النوع من التعاون ال يعمل فقط على حتسني النشاط أن هكما تعزيز التعاون خاصة بني قطاع األعمال واجلامعات،  

 .وتوفري مناصب شغل يعمل على زيادة النمو االقتصادي اإلبداعي بل
    

9- L’étude de l’OCDE, Examens de l’OCDE des politiques d’innovation : France, 
20141. 

 اإلبداعإبراز أهم مكونات نظام البحث و  االقتصاديةاهلدف من هذه الدراسة اليت قامت هبا منظمة التعاون والتنمية 
وخمتلف السياسات  وحماولة كشف أهم نقاط قوة وضعف النظام، ،العالقات اليت تربط بينهمحتديد و الفرنسي، 

صيغت من  املستقبلي كسياسة عمومية االستثمارليل برنامج قد مس  العمل البحثي أيضا حتو  .املصاغة يف هذا اجملال
بفضل العمل التشخيصي بعض جوانب قصور النظام القضاء على  يف ذا الربنامجه ودور ،3101قبل فرنسا سنة 

وقد بي نت نتائج  .من جهة أخرى اإلبداعووضع فرنسا يف مسار جديد للنمو مبين أساسا على  ،هذا من جهة املعمق
مقارنة بالدول األوربية فهي تأيت وراء أن فرنسا حتتل مرتبة متوسطة  ر،فعالية النظام الفرنسي للبحث والتطويحتليل 

  .الدول األسكندنفية وأملانيا وبريطانيا، وقبل دول أوربا اجلنوبية والشرقية
 دراستنا من هذه الدراسات محل -ج

ودورها يف تعزيز النظام  اإلبداعيةحيث تويل الباحثة أمهية بالغة للسياسة  Wilhelmتتفق دراستنا مع دراسة 
الفضاء و بني الفضاء الصناعي ، كما تؤكد على ضرورة وضع هياكل وساطة تعىن بتقليص الفجوة لإلبداع السويسري

يف كيفية توفري  األخرىاليت تبحث هي Wenhsu و hsiungchen كل من، كما تتفق دراستنا مع دراسة  يالعلم
يف   Cugusiي وتشجيع التفاعل بني مكونات النظام، وتتفق دراستنا مع دراسةاإلبداعالنشاط حميط مالئم لتسهيل 

للبالد، كما  واالجتماعي االقتصاديجية تطوير النظام الوطين للبحث باملغرب وتسخريه خلدمة التطور يتناوهلا إلسرتات

                                                           
1OCDE. Examens de l’OCDE des politiques d’innovation: France, OCDE, 2014. 
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يف البحث والتطوير آلية أساسية  االستثماركوهنا تعترب National science foundation تتفق دراستنا مع دراسة
 .بالواليات املتحدة األمريكية اإلبداعتعتمد عليها احلكومة لدعم وتعزيز 

أي أحد منها يف  استخداممل يتم  اإلبداعيةواليت تستخدم أربع أدوات للسياسة  Mani وختتلف عن دراسة
على آلية واليت ركزت   OCDEاالقتصاديةاليت قامت هبا منظمة التعاون والتنمية  دراسةالختتلف عن كما دراستنا،  

 عن دراسة  أيضا ، وختتلفالقرض الضرييب للبحثاحلكومة واملتمثلة يف ي من قبل اإلبداعأساسية لدعم النشاط 
Kendel  فقط آلية  اإلبداعباجلزائر واعتربت  واإللكرتومنزيلاإللكرتوميكانيك و ، الكهرباءقطاع وضعية  تناولت اليتو

مؤسسات هذا القطاع حىت تتمكن من مواجهة منافسيها وضمان البقاء عليها البد أن تعتمد من ضمن اآلليات اليت 
تشخيص وتقييم النظام الوطين لحاولة اكتفت مبواليت  الطيبحممد  يف السوق، وختتلف دراستنا عن دراسة دويس

 . 3117-0777يف اجلزائر خالل الفرتة  لالبتكار

تبعا ألهدافها  اإلبداعيةز دراستنا عن هذه الدراسات أهنا تناولت األصناف الثالث للسياسة ومن ث  فإن ما ميي  
لكن  لإلبداعودور كل أداة يف تفعيل النظام الوطين  ،من خالل حتليل وتقييم أداة من كل صنف من هذه األصناف

نظام براءات و املعرفة، لتوفري مدخالت حيث تناولت الدراسة برامج البحث والتطوير كأداة أولية من زوايا خمتلفة، 
، املبدعةاملؤسسات الناشئة ، وحاضنات األعمال كآلية ضرورية لدعم اإلبداع أنظمة مقومات كأحداجلزائري   االخرتاع
 اجلزائرية تعاين قصورا أكرب اإلبداعيةليلها وتقييمها أي أصناف السياسة من خالل األدوات اليت مت  حتالكشف وحماولة 

 اإلبداعيف الصنف األول أي يف توفري مدخالت املعرفة إىل عملية  القصور هل داء النظام،أواليت حتول دون حتسني 
من خالل نظام  اإلبداعتوفري املقومات األساسية ألنظمة يف ، أم من خالل حتليل وتقييم برامج البحث والتطوير

من خالل حتليل وتقييم حاضنات  املبدعة، أم يف خدمات الدعم اليت تقدم للمؤسسات الناشئة االخرتاعبراءات 
ودورها يف تفعيل النظام  اإلبداعيةتناولت بالتحليل والتقييم أدوات السياسة األعمال، يف حني أن الدراسات السابقة 

 لإلبداعالوطين لنظام يف تفعيل ا اإلبداعيةكل أداة من أدوات السياسة دور   برازبشكل عام دون إ لإلبداعالوطين 
 .دائهأوحتسني 

 البحثحدود : ثامنا
 لإلبداعاجلزائرية يف تفعيل النظام الوطين  اإلبداعية دور السياساتا دراستنل املكانية دوداحل مشلت: احلدود املكانية -0

واملعهد الوطين اجلزائري للملكية ممثلة يف املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وطنية،  ثالث هيآت
 .سيدي عبد اهللباحلظرية التكنولوجية ، و الصناعية
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سنة إىل غاية  0779سنة من التحليل والتقييم بدابة من سنة  09حوايل يف  دراستنا احنصرت :الزمنيةاحلدود  -3
 :راجع لألسباب التاليةهلذه الفرتة  اختيارنا، 3102

 0779/3113اخلماسي كان خالل الفرتة  والربنامجأن القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي  -0
وحىت يتسىن لنا حتليل وتقييم كل ما حققته هذه  ،3119/3103خالل الفرتة  أيضا كان  لهم ل واملتم  والقانون املعد  

 ؛3102تمديد فرتة الدراسة إىل غاية سنة قمنا ب ؛نتائجالربامج من 
من النشاط فكانت مخس سنوات ، 3101سنة  بشكل فعلي سيدي عبد اهلل شرعت يف العملب األعمالحاضنة  -3

  .بواسطة هذه اآللية أنشأتاليت  املبدعةاملؤسسات الناشئة حلصر عدد كافية مدة   ،3102أي إىل غاية سنة 

 البحثهيكل  :تاسعا
يف  اإلبداعيةدور السياسات  نستعرض فيه ، جزء نظريجزأين ملتطلبات الدراسة مت  تقسيم البحث إىل وفقا

 اجلزء النظريالفصل األول من  سنتناول يف حيث ،ثالث فصول نظرية ويتضمن لإلبداعالنظام الوطين  أداء تفعيل
أمهية النظام الوطين  حناول من خالله إبرازالفصل الثاين  يف أما ،لإلبداعللنظام الوطين  والنظري اإلطار املفاهيمي

 النظام الوطينب وعالقتها اإلبداعية لسياساتا الفصل الثالثسنتناول يف بينما  ،كمصدر للنمو االقتصادي لإلبداع
 . من هذه السياسة ، من خالل تعرضنا لثالث أدواتاإلبداع

 الوطينالنظام  أداء يف تفعيلاجلزائرية  اإلبداعيةالسياسات  دورسنتناول  البحث هذا من تطبيقيال اجلزء يف أما
حتليل تشخيصي للنظام اجلزائري  إجراء البحثمن  لفصل الرابعا يف حناول، حيث ثالث فصول ويتضمن لإلبداع
الفصل اخلامس حتليل مسار السياسة اجلزائرية للعلم والتكنولوجيا  يف نتناولبينما  ،0779/3102خالل الفرتة  لإلبداع
حتليل وتقييم نستعرض فيه فأما الفصل السادس  ،19/11 القانونو  79/00رقم  القانونتطبيق أحكام يف ظل 

نظام  ممثلة يف نشاطات البحث والتطوير، ،لإلبداعالنظام الوطين  أداء ودورها يف تفعيل اجلزائرية اإلبداعيةالسياسات 
 .وحاضنات األعمال ،االخرتاع
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 .ترابط الفصول النظرية بالفصول التطبيقية: 11الشكل رقم 
 

 
 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحثة       : المصدر
 
 

 

 

الفصل األول:اإلطار المفاهيمي 
 والنظري للنظام الوطني لإلبداع

 

نحاول في هذا الفصل إبراز 
المقاربات الثالث للنظام الوطني 

لإلبداع، وأسسه النظرية، وأهم 
 مؤشرات قياسه. 

الفصل الثاني:أهمية النظام 
الوطني لإلبداع  كمصدر للنمو 

 االقتصادي
 

نحاول في هذا الفصل ربط 
العالقة بين األداء اإلبداعي 

 واألداء االقتصادي.
 

الفصل الثالث: السياسات 
 اإلبداعية وعالقتها

 بالنظام الوطني لإلبداع

نحاول في هذا الفصل ربط 
العالقة بين السياسة اإلبداعية 

اإلبداع من خالل ونظام 
نشاطات البحث والتطوير، 

.ونظام االختراع، والحاضنات  

 

الفصل الرابع: تحليل تشخيصي 
 للنظام الجزائري لإلبداع

نحاول في هذا الفصل كشف 
طبيعة مكونات النظام الجزائري 

لإلبداع، وقياس مستوى مؤشراته 
من خالل قياس مستوى  

مدخالته ومخرجاته خالل الفترة 
1991-2114 .  

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الخامس: مسار السياسة 
 الجزائرية للعلم والتكنولوجيا

نحاول إبراز مدى األهمية التي 
أولتها الجزائر للسياسة العلمية 

ومدى ارتباطها  ،والتكنولوجية
بالخيار االستراتجي التنموي 

ودور القانون التوجيهي  ،المنتهج
تعزيز هذه السياسة في  91/11  

الفصل السادس:تحليل وتقييم 
 السياسات اإلبداعية الجزائرية

 
نحاول في هذا الفصل إبراز دور  

كل من نشاطات البحث 
 ،والتطوير، نظام االختراع

وحاضنات األعمال في تفعيل 
 لإلبداع الجزائريأداء النظام 

2114-1991خالل الفترة   
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 اإلبداعيةسياسات هل ساهمت ال
نظام ال أداء الجزائرية في تفعيل

لإلبداع؟الوطني    

هل أثرت السياسة التنموية 
الجزائرية المنتهجة على 

 السياسة العلمية والتكنولوجية؟

ماهي وضعية النظام الجزائري 
لفترةاخالل  لإلبداع  

 ؟ 1998/4102
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 ن
 

 البحثنموذج : عاشرا
برامج )بأدواهتا الثالث اإلبداعيةوالعالقة بني املتغري املستقل واملتمثل يف السياسات  البحثميكن توضيح منوذج 

 لإلبداعلنظام الوطين ا واملتغري التابع واملتمثل يف ،(وحاضنات األعمال ،االخرتاعنظام براءات و  البحث والتطوير،
اليت سوف يتم  (املبدعةودعم املؤسسات الناشئة  ،االخرتاعاحلث على إيداع طلب براءات و  ،زيادة اإلنتاج العلمي)

 :الشكل املوايلمن خالل دراستها 
 البحثنموذج : 12الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحث: المصدر

 عاريف إجرائيةت :إحدى عشر
على جمموعة من اآلليات واألدوات ذات التأثري  باالعتمادجمموع القرارات اليت تتخذها الدولة  :اإلبداعيةالسياسة 

 . ياإلبداع األداءمستوى حتسني بغية ي، اإلبداعالفعال واملباشر على النشاط 

واليت توجه لتوسيع حقل املعارف العلمية بتخصصاهتا  ،اجلهود العلمية والتكنولوجية املنظمةميثل  :البحث والتطوير
 بتحويلهاأما التطوير فيختص  ،املتعددة وإىل تطوير املنتجات وأساليب اإلنتاج، فالبحث يهدف إىل إنتاج املعارف

 . إىل معارف تكنولوجية تطبيقية( املعارف العلمية)

براءة  هلذا األخريمتنح  يهدف إىل توفري احلماية الكاملة للمخرتع، حيث عن نظامعبارة  :االختراعراءات نظام ب
 .محاية إستئثارية شهادةمتثل  اخرتاع

  

اإلبداعيةالسياسات   

برامج البحث والتطوير -  

االختراعنظام براءات  -  

حاضنات األعمال -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لإلبداعالنظام الوطني  أداء تفعيل  

زيادة اإلنتاج العلمي وتثمنين نتائجه -  

البراءات إيداع طلبالحفز على  -  

المبدعةدعم المؤسسات الناشئة  -  



 املقدمة العامة
 

 س
 

تعمل على توفري مجلة من اخلدمات والتسهيالت  ،مؤسسة قائمة بذاهتا هلا هيكلها القانوين :حاضنات األعمال
هبدف شحنهم بدفع أويل ميكنهم من جتاوز  ،مبدعةللمستثمرين الصغار الذين يبادرون بإقامة مؤسسات صغرية 

 .االنطالقمرحلة 

 إبداعاتونشر  ،بغية إنتاج ،تتفاعل فيما بينهاشبكة من املؤسسات الرمسية وغري الرمسية  :لإلبداعالنظام الوطني 
يعرف من خالل ما  اإلبداع، ويتم قياس مؤشرات ليتحقق بذلك األداء اإلبداعي داخل حدود الوطن تكنولوجية

 :اإلبداعدخالت وخمرجات مب

ؤشرات املستخدمة لقياس املمتثل املوارد البشرية واملالية املسخرة للبحث والتطوير من أهم  :اإلبداعمدخالت 
 ؛اإلبداعمدخالت 

 ،االخرتاععدد براءات و  حصة الصادرات من املنتجات ذات التكنولوجيا العالية، تعد :اإلبداعمخرجات 
 .اإلبداعاملؤشرات تداوال واستخداما لقياس خمرجات أكثر  ،واملنشورات العلمية

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



دور السياسات اإلبداعية يف تفعيل أداء النظام الوطين لإلبداع ======================================= األولاجلزء   

 
 
 

 

:األول الجزء  
 في تفعيل أداء النظامدور السياسات اإلبداعية  

 الوطني لإلبداع



(دراسة نظرية)دور السياسات اإلبداعية في تفعيل أداء  النظام الوطني لإلبداع         ======================== الجزء األول  
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  مقدمة الجزء األول
ة بدا ة من املدرسة الكالسكية حيث  عد آدم مسيث ور كاردو أهم روادها، تقصااد األدبيات اال تؤكد جل       

هو حمرك  بدا لإلأن النظام الوطين   Veberو  Lundvall إىل غا ة النظر ة الصطور ة واملؤسساتية وإسهامات كل من
، فالصقدم الكبري الذ  حققصه الدول املصقدمة يف شىت اجملاالت والقطاعات مادره ذلك الصفاعل تقصااد النمو اال

 تنصقلاجلامعات، ومراكز البحث، وتقطا  األعمال، حبيث  :والرتابط القو  الذ  مجع ثالث أتقطاب أساسية وهي
لصصحول  ،يف شكل مدخالت هذا النظام من اجلامعات ومراكز البحث إىل تقطا  األعمالاملخرجات املعرفية يف ظل 

تصداول يف األسواق وتليب حاجات املسصهلكني واملسصعملني على حد  جد دة إنصاجمنصجات أو أساليب إىل  بعد ذلك
يف وأحدثت بدورها تأثريات جذر ة يف الكم والكيف و  اإلنصاجمس ت كل هياكل  اتبداعاإلسواء، كما أن هذه 

 .اإلنصاج تكاليف
كما هو الشأن بالنسبة للدول الصكنولوجي   بدا لإلمنصجا  ذو أداء جيد مبعىن بدا لإلغري أن بناء نظام وطين    

تعمل  يةإبداعصياغة سياسات  عرب ، وذلكاملصقدمة،  صطلب من الدولة الصدخل باسصخدام شىت األدوات والوسائل
هذه السياسات بنيت على عدة أسس نظر ة وتطورت من خالهلا إىل أن اسصقرت عند  .يبداعاإل األداءعلى حتسني 

 يةبداعاإلأن السياسة  Edquistو   Lundvallوعلى رأسهم  بدا اإل، حيث  رى جل  رواد أنظمة بدا اإلأنظمة 
يف هذا اجلزء النظر  من الصفايل  بشيءوسوف نصناول ، بدا اإلمة متثل اآلليات اليت تؤثر من خالهلا الدولة على أنظ

 .  أدائه وحتسني بدا اإلأنظمة ودورها يف تفعيل هذه السياسات خمصلف 
 



املفاهيمي والنظري للنظام الوطين لإلبداع اإلطار===== ===========================================الفصل األول   
 

 

 

:الفصل األول  

اإلطار المفاهيمي والنظري للنظام الوطني لإلبداع   



اعلإلبداإلطار املفاهيمي والنظري للنظام الوطين ===================================================الفصل األول  
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 تمهيد
منحصرا يف ظل قرارات فردية تتخذ يف الغالب داخل املنظمة التكنولوجي  بداعلإلكان التصور التقليدي 

ة، حيث لذاهتا كانت تتبع مسارا خطيا ضمن مراحل متسلس بداعاإلومستقلة متاما عن احمليط اخلارجي،كما أن عملية 
مّت  التكنولوجي بداعلإل أن هذا الفه  الضي  والبسيط غري .ال وجود ألي أثر رجعي يربط هذه املراحل ببعضها البعض

شبكة كبرية من اهليآت املتداخلة حيوي التخلي عنه شيئا فشيئا ليحل حمله تصورا أوسع نطاقا وأكثر ارتباطا باحمليط، 
ليه النظام مفهوم جديد أطل  ع ليربزفيما بينها تعمل يف إطار نظام ترتبط عناصره بعضها ببعض وتتفاعل فيما بينها، 

 النظري إلطاراإىل جانبني أساسيني هلذا املفهوم، ومها من التفصيل  بشيء يف هذا الفصل سنتطرق ،بداعلإلالوطين 
 .ومؤشرات قياسه ،بداعلإلللنظام الوطين  املفاهيميو 
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 دبدا لإلماهية النظام الوطني : المبحث األول
ويف سريورة حتقيقها، إىل أن تبلورت يف هذا املفهوم  ،تصورهايف و  ،هومهاتطورا كبريا يف مف بداعاإلعرفت عملية 

وسنحاول يف هذا املبحث التعريف بفحوى هذا  ،بداعلإلالكلي املتكامل ذو الرتكيبة الثالثية واملتمثل يف النظام الوطين 
 .النظام وأه  أسسه النظرية

  دبدا لإلالمقاردبات الثالث للنظام الوطني  :المطلب األول
املتعددة، سيت  تناوله من خالل  املفاهيميةبغية اإلملام بشكل أحسن هبذا النظام وحماولة إثرائه واإلحاطة جبوانبه     

ثالث مقاربات أساسية كل مقاربة  تنسب لرائد من رواد هذا املفهوم ومؤسسه، وسوف نبدأ بأول مؤسسيه وهو 
 .الربيطاين كريستوفر فرميان قتصادياال

     Freeman مقاردبة فريمان: ولالفر  األ
تتواجد يف القطاع العام على أنه شبكة من املؤسسات  بداعلإلفرميان النظام الوطين  الربيطاين قتصادياال يعرف

 أويستوردها أو يبادر بتكنولوجيات جديدة هذه املؤسسات فيما بينها من شأنه أن  نشاط وتفاعلحيث أن ، واخلاص
بوصف وحتليل ، حينما قام بداعلإلمصطلح النظام الوطين  استخدمأول من يعد فرميان اقع أن والو  .1ينشرها أو يغريها

يف العديد  وبنّي سبب احتفاظ هذا البلد بتفوقه، 7891 الصادر سنة *كتابهيف  األداء الياباين بعد احلرب العاملية األوىل 
جليد ميكن عزوه حسب الكاتب إىل ا قتصادياال األداءوقدرته على مواجهة أشد منافسيه، هذا  من أنواع الصناعات

دون إغفال النظام العلمي والتقين، ( وكذا التعل  ،اإلنتاجو  ،تنظي  البحث والتطوير) خصوصية املؤسسة اليابانية
حيث  هي يف األساس تطبيقية، بداعلإلإن مسامهة فرميان يف حتليله للنظام الياباين . 2احمليط املؤسسايت عاموبشكل 
ية وتتمثل يف املنظمات اليابان بداعاإلوالقدرة على  قتصادياال األداءإىل أن هناك أربع مؤسسات كانت مصدر توصل 

 :هذه املؤسسات يف اآليت
 ؛MITI السياسة احلكومية وبالتحديد وزارة التجارة الدولية والصناعة -1
 مؤسسات البحث والتطوير؛ -2

                                                           
1Wenhsu, C. Hsing, C. The Taiwan innovation system, in the international handbook on innovation, 
Elsevier science ltd, 2003, p 977. 
Technology policy and economic performance : lessons from Japan :                                        الكتاب بعنوان   

*
  

2
 Levesques, B. Innovations et transformations sociales dans le développement social : Approche théoriques 

et politiques publiques, Cahiers du crises, collection études théorique, bibliothèque nationale du Canada, 
2005, p8. 
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 النظام الرتبوي وخاصة التكوين املتواصل؛ -3
 .العام للصناعة اهليكل  -4

 :كاآليت  قتصادياال األداءو  يبداعاإل األداءوحاول فرميان إبراز دور كل مؤسسة يف حتقي  كل من 
بدأ الكاتب أوال بتحليل دور هذه الوزارة اليت تعد حمرك ومؤسس التغيريات  :وزارة التجارة الدولية والصناعة -1

بريا يف تطوير تكنولوجيا جديدة يف ظل وجود أسواق واسعة ة يف اليابان، حيث لعبت دورا كاالجتماعياملؤسساتية و 
اجلوانب هذا التطور وقد مّس  ،وكامنة، عرفت هذه الوزارة تطورا وتنوعا كبريا يف طرق عملها يف ظل وظائفها الشاملة

 :1التالية
 أساسا على نظام املراقبة املباشرة وعلى نظام التخصيص؛ يف سنوات اخلمسينات كان الرتكيز 
 من خالل تفعيل الضرائب غري  االستثماراتوتوسيع حج   يف حفزيف سنوات الستينات ب اهتمام الوزارة انص

 املباشرة؛
  واالتصاليف حني متّيزت سنوات السبعينات والثمانينات بإدراك الوزارة باألمهية اإلسرتاجتية لتكنولوجيا اإلعالم ،

أصبح انشغاهلا األكرب يكمن يف العمل على تطوير هذا سواء على املستوى الوطين أو على مستوى املؤسسات، ف
 .النوع من التكنولوجيا

متثل هدف اإلسرتاجتية الصناعية اليابانية يف العمل على استيعاب مث حتسني التقنيات : مؤسسات البحث والتطوير2-
 .اإلنتاجوأخريا  ،ورالتصمث وضع  بالبحث والتطوير بدايةاملستوردة، من خالل تعاون خمتلف املصاحل مع بعضها 

النظام الرتبوي الياباين عام ومستمر وما ميّيز اليابانيني متسكه  الدائ  بعادات وتقاليد ذات  :أنظمة الرتبية والتكوين-3
مستوى تربوي عايل، وقد حرص هذا البلد على تكوين أفراد مرنني وقابلني للتكيف، كما أن أنظمة التوظيف خمصصة 

ى حياهت  املهنية وتوفر هل  فرص حقيقية للرتقية، أما عن هيكل األجور فهو جد حمفز ألنه لكل املوظفني وعلى مد
 .مرتبط بالنتائج املالية للمنظمة

لعبت البنوك دورا أساسيا يف التمويل الصناعي مما ساه  بشكل كبري يف تفعيل النشاط  :اهليكل الصناعي-4
 ،التكوينو  ،البحثكل من ى البعيد توطيد العالقة بني  جية اليابان على املديالصناعي،كما تضمنت إسرتات

 .واالستثمار
أمهية الدور الذي لعبته املؤسسات يف بناء نظام ياباين  كشف  لقد توصل فرميان من خالل هذه الدراسة إىل

ا اجلديدة ، ويؤكد عموما أن قدرة النظام املؤسسايت لبلد معني هو الذي يسمح له باستغالل وتطوير التكنولوجيبداعلإل
كما يرى أن سري وعمل هذا .الالزمةواليت تشكل سياقا للتطور التكنولوجي، إال أن الكثري من الدول ال توليه األمهية 

احلكومات فقط نظرا للصعوبة اليت يتس  هبا، ولكن يف ذات الوقت من املمكن تغيريه وهذا  اختصاصالنظام هو من 

                                                           
1Speck, C. Système national d’innovation et dynamique institutionnelle, contribution à l’analyse de la 
grande vitesse ferroviaire, Thèse de doctorat en sciences économiques, Lille, 2000, p39.   
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وزارة مكلفة  إنشاءاملؤسسات على تطوير التكوين املتواصل أو  حثّ  أو إما بإجراء إصالحات على النظام الرتبوي
 . MITIبرتقية التكنولوجيا مبستوى

 :1إىل أربع أنواع بداعاإلويصنف فرميان 
 ؛اإلنتاججزئي وهو الذي يتحق  داخل سريورة تكنولوجي  إبداع-1
 جذري ويكون نتاج أنظمة البحث والتطوير؛تكنولوجي  إبداع-2
 يف اجملال التسيريي والتنظيمي؛ اتإبداعالنظام التكنولوجي والذي ينتج عن تغيري -3
 .ويربز بظهور صناعات جديدة قتصادياال -تغيري النموذج التكنولوجي-4

إن اإلشكالية األساسية بالنسبة لفرميان تتمحور أساسا حول التطورات املؤسساتية املرتبطة بالدورات البعيدة 
اليت تتحق  على املدى البعيد واليت تتطلب تكييف التكنولوجية  اتبداعاإلو يتأمل بدقة أكرب املدى يف االقتصاد، فه

 .اإلنتاجمنط و  ،السياسة العموميةو ، االجتماعيمؤسسايت، معىن ذلك تعديل عمي  يف كل من السلوك و  اجتماعي
ة وحدود قتصاديشروط الفعالية اال اجلذرية يف إعادة رس  التكنولوجية اتبداعاإللقد حاول هذا الكاتب إثبات دور 

ر أسباب وجود ليفسّ  بداعلإلوانطالقا من وجهة النظر هذه أدخل فرميان مفهوم النظام الوطين  .القطاعات والصناعات
 إنتاجأي مدى قدرة بعض األم  على  أعظ ، يةإبداعة بعناقيد االجتماعيدولية يف جمال مطابقة املؤسسات  فوارق

 . 2نولوجيا جديدةونشر وبشكل فعال تك

 Lundvall  مقاردبة ليوندفال:الفر  الثاني
 :3ومها اثنتنيمقاربته على أساس فرضيتني  Lundvallالدامناركي  قتصاديبىن اال

، ومن مّث فإن السريورة األكثر أمهية يف هذا تعد املعرفة أعظ  مصدر يف ظل االقتصاد املعاصر :الفرضية األولى
 ؛التعل  تتمثل يفاالقتصاد 

تشكل واليت  ،املستعملني بالتبادل النوعي للمعلوماتبني التفاعل الذي حيدث بني املنتجني و يسمح  :الفرضية الثانية
 .التكنولوجي بداعلإلأمهية كبرية بالنسبة 

يقدم  حيثجانيب العرض والطلب معا،  االعتبارفإن هذا التفاعل يأخذ بعني  اإلنتاجالتكيف مع نظام  وبغية
املنتجني على البحث عن  حلثتبلور يف شكل طلب جديد ت جديدة منتجاتعن  الالزمةاملعلومات  املستعملون

 جديدة إنتاجأو أساليب  منتجاتيقوم املنتجون بتحويل الفرص اجلديدة املعروضة إىل و ، هذا من جهة حلول جديدة
 .من جهة أخرى

                                                           
1Mezouaghi, M. Les approches du système national d’innovation, économies semi-industrialisées, revue 
tiers monde, N°169, Paris,  janvier-mars 2002, p197. 
2Idem.  
3Lundvall, B. National systems of innovation, toward a theory of innovation and interactive learning, 
Anthem press UK, 2010, P1. 
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بني املنتجني  تت لتفاعالت اليت تشمل ا قاعدة حتليل Lundvallالذي بناه  بداعلإليتضمن النظام الوطين 
مبنط  اإلطار الوطين للتحليل، هذا العنصر  االعرتافكذلك على و تكون على املستوى اجلزئي أي اليت  ،واملستعملني

شيئا  حنو هذا املستوى الكلي يتأسس االنتقاليسمح بنقل التحليل من املستوى اجلزئي إىل املستوى الكلي ويف هذا 
على أنه نظام يتكون من العناصر  بداعلإلالنظام الوطين  Lundvallوتبعا لذلك يعرف  .بداعلإلام الوطين النظ فشيئا

، كما أن هذه اقتصاديواستعمال معارف جديدة ذات استعمال  ،ونشر ،إنتاج فيما بينها بغيةوالعالقات اليت تتفاعل 
يف   تتواجدظاهرة التكنولوجي  بداعاإلويرى أن  .1األنظمة الوطنية تض  عناصر وعالقات متأصلة داخل حدود الوطن

كل األوقات نرتقب ونتوقع حدوث عمليات  االقتصاد املعاصر، ففي كل أجزاء االقتصاد ويفظل كل مكان يف 
أشكال جديدة للتنظي   أو واليت تتبلور يف شكل منتوجات جديدة واالستكشافلبحث اعمليات  من خالل التعل 

كما  ويتحق  تدرجييا اتراكمي يأخذ طابعا التكنولوجي بداعاإلأيضا على أن  قتصاديد هذا االويؤك .أسواق جديدة وأ
أنه ميثل سريورة كاملة وليس جمرد مرحلة فقط، هذه السريورة ليست خطية بل تتطلب تفاعالت مستمرة ودائمة بني 

يصف و آخرين،  واجتماعيني نياقتصاديالبنوك إضافة إىل فاعلني و مراكز البحث، و اجلامعات، و الزبائن، و املوردين، 
بالديناميكية وهذا راجع أساسا للعالقات املتعددة اليت تربطه مبختلف الفاعلني، واليت تنج  عنها  بداعاإلنظام 

 بداعاإلالنشاط املركزي  لنظام على اعتبار أن ومعرفية متعددة ،كما أنه يأخذ طابعا اجتماعيا  ،بشريةو تدفقات مالية، 
 . يتطلب تفاعال بني األفراد  ماعيتاج، والتعل  هو نشاط هو التعل 

واهليآت  ،اإلنتاجنظام  تكمن يف بداعلإلالوطين أن الركيزتان اللتان تؤسسان النظام  Lundvall ويشري
 :، ويعطي توضيحا لذلك كاآليتاملؤسساتية

 التطويرو يف إنشاء خمابر للبحث  ملاضياملؤسساتية يف القرن ا اتبداعاإلمتثلت أحد أه   :اإلنتاجالتعل  وهيكل  -1
مّت تقريبه  ببعض لتصبح  ،التقين التغيريإضافة إىل النشاطات العلمية ويف حج   ،املنظمات اخلاصة الكربى يف

ال ميكن أن تت  اليوم مبعزل عن  التكنولوجي بداعاإلحيث أن القدرة على  بشكل كبري، فيما بينها نشاطات متداخلة
كل مدخالت  اعتباريؤكد أنه ال ميكن  قتصاديية وعن جمهودات البحث والتطوير، غري أن هذا االاجملهودات العلم

مصدرها العل  وجمهودات البحث والتطوير، ومن مّث يفرتض أن التعل  بإمكانه أن يأخذ  واليت حتتل أمهية اإلنتاجعملية 
سواء اليت ختص  ، والتجارب اليوميةاالستهالك يف زيع أوالتو أو يف  اإلنتاجمكانته لرتابطه بالنشاطات الروتينية سواء يف 

                                                           
1Feinson, S. National innovation systems: Overview and country cases, 2003, P17.  
Cspo.org/legracy/library/110215F4ZY_lib_feinsoninnovatio.pdf.consultè le10/08/2010 موجود على الرابط التايل:  
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وحىت ممثلي البيع، تؤكد كلها على أن هؤالء الفاعلني أنتجوا معارف وحبوث كانت مبثابة  ،اإلنتاجالعمال، مهندسي 
 .اإلنتاجمدخالت أساسية بالنسبة لعملية 

من شأهنا أن ترفع من كفاءة عملية  learning by doing  وعليه فكل النشاطات اليت تشمل التعل  بالعمل
األنظمة  استعمالفرتفع من كفاءة  learning by using باالستعمال، أما النشاطات اليت تشمل التعل  اإلنتاج

جتعل كل   learning by interaction بـــ املركبة، يف حني أن نشاطات التعل  بالتفاعل أو ما اصطلح على تسميته
ني يف تفاعل دائ  مع بعضه  البعض، هذا التداخل فيما بينه  من شأنه أن يولد وباستمرار املنتجني واملستعملمن 
 بداعاإليعكس التعل ، وكان التعل  يأيت جزئيا من النشاطات الروتينية، فإن  بداعاإليف املنتوج، وإذا كان  اتإبداع

 .جل اهليكل الصناعي النهاية يف البد أن يتأصل يف
متثل اهليآت املؤسساتية ملنظمات خصوصية أو جملموعة من املنظمات أو لدولة ما : اتيةساملؤسالتعل  واألشكال  -2

 عامليف ظل   ، فاملؤسسات متد الفاعلني واجلماعات بلوحات إرشادية للتفاعل فيما بينهبداعاإلالبعد الثاين ألنظمة 
 . بال انقطاع بداعاإلمسته  األساسية 

 :ومها املفهوم الضي  واملفهوم الواسع بداعاإلخمتلفني ألنظمة بني مفهومني  Lundvallوميّيز 
 واالستكشافيشمل هذا املفهوم املؤسسات واملنظمات اليت تنحصر مهامها يف البحث  :المفهوم الضيق-أوال

 ال يتخذ كموضوع للدراسة هذا املفهوم. واجلامعات ،اهليآت التكنولوجياو فقط، ومثال ذلك أقسام البحث والتطوير، 
تقدم دراسات مفصلة  بداعلإلإال النظام العلمي والتكنولوجي، وعليه فإنه يف األدبيات اليت ختتص باملفهوم الضي  

الوطنية، فهي دراسات تركز على املؤسسة وحميطها احمللي فقط،كالتفاعل  بداعاإلللبيئة املؤسساتية والتنظيمية ألنظمة 
 .1بني املورد واملستعمل

راف، إذ يتضمن  طعرب منط  تقارب خمتلف اجملاالت وشىت األ يف هذا املفهوم االنتقاليت   :اسعالمفهوم الو -ثانيا 
 *واالستكشافالبحث و  التعل ، كل من  على واهليآت املؤسساتية اليت تؤثر قتصاديكل أطراف وجوانب اهليكل اال

زاء النظام ومكوناته، ليجد التعل  يف حيث متثل كلها أج النظام التسويقي وكذا النظام املايل،و ي، اإلنتاجالنظام و 
 .  2األخري مكانته بداخلها

 Nelsonنلسون   مقاردبة: الفر  الثالث
 Nationalوالذي حيمل عنوان  1991نلسون الصادر سنة ريتشارد األمريكي  قتصاديتضمن كتاب اال

innovation system  عشر بلدا  ةلت بذلك مسمش ياإبداعنظاما ، دراسة حتليلية من منظور مقارن خلمسة عشر
القس  األول منه ويشمل البلدان ذات الدخل الوطين العايل وذات الكثافة السكانية   :صنفه  ضمن ثالث أقسام

يشمل الدول ذات الدخل العايل غري أن عدد سكاهنا فالقس  الثاين أما  الكبرية كالواليات املتحدة األمريكية واليابان،

                                                           
1Amable, B. Systèmes d’innovation, in Encyclopédie de l’innovation, economica, Paris, 2003, p 371. 

.الطابع الربحيوال يغلب عليه  ةيتم إجراؤه في المؤسسات األكاديمي االستكشاف نوع من البحوث  
 *

  
2Archibigi, D. Innovation systems and policy in a global economy, UK, 1999, p3. 
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والربازيل، حاول  القس  الثالث لبعض الدول املصنعة حديثا مثل كوريا يف حني خصص قليل كالسويد والدامنارك،
على أنه  بداعلإلالنظام الوطين  حيث يعرف، بداعلإليف هذا الكتاب إعطاء صورة أمشل ملقاربة النظام الوطين  نلسون

للمؤسسات  يبداعاإل اءاألد بتحديدالتفاعالت اليت حتدث داخل هذه الشبكة  تسمح ، حيثشبكة من املؤسسات
يؤكد هذا التعريف األمهية الكبرية اليت أوالها لتفاعل اهليآت مع بعضها البعض، فكلما كان التفاعل قويا   .1الوطنية
على األشكال  ركزت نلسون مزواغي أن مقاربة الكاتب للمؤسسات أقوى، وهنا يستنتج يبداعاإل األداءكان  وكثريا

يؤكد على دور املؤسسات الرمسية خاصة منها  فالكاتب، بداعلإلالتنظيمية للنظام الوطين  املؤسساتية ال على األشكال
للنظام الوطين  كما أنه حاول توضيح مفهومه،التكنولوجي بداعاإل إنتاجومراكز البحث يف  ،اجلامعاتو  املنظمات،

لك اجملموعة من الفاعلني املؤسسني تبذلك فكونه يأخذ طابعا نظاميا فهو ميثل  .من خالل التعريف بأجزائه بداعلإل
الطابع الوطين  يف حني ميثل للمؤسسات، يبداعاإل األداءالذين يلعبون مع بعضه  البعض دورا جوهريا يف التأثري على 

وبالتايل حصر جمال الدراسة والتحليل على املستوى الوطين ال على املستوى اجلهوي أو  ،هلذا النظام وضع حدود له
ميثل قلب التحليل ومركزه، إذ يؤكد على أن  بداعاإلفريى نلسون أن  بداعاإلبالنسبة ملكونه الثالث أي الدويل، أما 

بل إن املفهوم الواسع  كمفهوم ال يتوقف على جمموعة من الفاعلني يقومون بنشاطات البحث والتطوير،  بداعاإل
 .جيب استخراجها منه يتطلب حتديد العناصر اليت جيب إدراجها فيه والعناصر اليت بداعلإل

 :2أشكال وهي ةإىل ثالث بداعلإلللنظام األمريكي  األشكال املؤسساتية Nelsonقّس  
متثل املؤسسة قلب النظام ومركزه، ويف هذا الصدد يطرح نلسون مسألة ح  متلك األرباح النامجة عن : املؤسسة-1
 والسر الصناعي؛  االخرتاعا واليت من بينها براءات اهتإبداع، ويذكر بالوسائل اليت حبوزة املؤسسة حلماية بداعاإل
يؤكد الكاتب على الدور احليوي للجامعات باعتبارها منبع للمعارف،كما يؤكد على ضرورة إجراء : اجلامعات-2

 تقارب بني البحث الصناعي والتكوين اجلامعي؛
، ويتخذ هذا الدع  اتبداعلإل زمالاليرى نلسون أن للحكومات دورا أساسيا  يف تقدمي الدع  : احلكومات -1

، ودع  خيصص لزيادة القدرة التنافسية االستثمار احتياجاتجماالت متعددة منها، الدع  املقدم للبحوث األساسية، 
 .لبعض أنواع الصناعات

 .وفقا لرواده الثالث بداعلإلواجلدول املوايل يلخص مفهوم مقاربة النظام الوطين 
 
 
 
 

 
                                                           

1Nelson, R. National innovation systems, a comparative analysis, oxford university press, USA, 1993, p4. 
2Speck,  C. Système national d’innovation et dynamique institutionnelles, op.cit, p36. 
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 دبدا لإلردبات الثالث للنظام الوطني المقا: 11الجدول رقم 

 
 

 
 Freemanمقاربة 

 على أساس شبكة من املؤسسات؛ بداعلإليعرف النظام الوطين : تعريف
جتماعي ومؤسسايت إىل املستوى ا إبداعتكنولوجيا جديدة جذريا ترقى ب :مؤسسات/توضيح تكنولوجيا
 ية؛جزئي وبسيط من الناحية التكنولوج بداعاإلالوطين وإال يصبح 
  وكذا التعديالت اليت تت  على مستوى اهتإبداعمقارنة بني األم  فيما خيص  :موضو  تجريبي

 .ةاالجتماعياملؤسسات 
 

 
 

 Lundvall مقاربة

إىل االقتصاد الوطين،لكن الرتكيز ينصب على أمهية عالقات  بداعلإليرجع مفهوم النظام الوطين : تعريف
 مكون من املؤسسات واهلياكل الصناعية؛ بداعلإلظام الوطين الن ة،االجتماعيالتعل  والتفاعالت 
 ذلك؛    يت  والسؤال هو معرفة كيف بداعاإلاملؤسسات تؤثر يف سريورة  :مؤسسات/توضيح تكنولوجيا

 .يف خمتلف الدول اإلنتاجالتطور التارخيي للمؤسسات وهياكل  :تجريبي موضو 

 
 

  Nelson مقاربة

 ؛إىل االقتصاد الوطين بداعلإلالوطين  يرجع مفهوم النظام :تعريف
مثل )يف اهلياكل الصناعية  باالختالفاتخصوصية األنظمة الوطنية تفسر  :مؤسسات/توضيح تكنولوجيا

 ؛ويف تنظي  املؤسسات( الطابع العمومي أو اخلاص للتكنولوجيا حاجة الصناعة إىل العل  والتكنولوجيا،
 .الية بني البلداناملؤسساتية احل الفوارق :موضو  تجريبي

Source: Speck, C. Système national d’innovation et dynamique institutionnelle, contribution à l’analyse de 
la grande vitesse ferroviaire, thèse de doctorat en sciences économiques, Lille, 2000, p44.  

ؤسسيه الثالث خيتلف من حيث طبيعة األمهية اليت أوالها كل منه  وفقا مل بداعلإلإن مفهوم النظام الوطين 
ويؤكد على أمهية التفاعل بني املنظمات اخلاصة، وإىل ضرورة إتاحة الفرصة لنمو  Lundvallهلذا النظام، فبينما يهت  

ة االجتماعي اتبداعاإلباملقابل يؤكد على أمهية و Freemanعملية التعل  ويركز كذلك على التغيريات التقنية، فإن 
اليت تراف  كل منوذج تكنولوجي جديد،كما يشري إىل دور الدولة وبالتحديد السياسات احلكومية يف إحداث هذا 

جملموعة من الدول،  يةبداعاإلواليت هي خالصة عمل  تطبيقي ضخ  خص السياسات  Nelsonالتغيري، أما نظرية 
كما أن عمله التطبيقي هذا   ،التكنولوجي بداعاإلتعزيز البحث و على دور املؤسسات يف دع  و هذا الكاتب  فيؤكد

إال أن كل هذه  املقاربات الثالث،اليت مّيزت  االختالفاتلكن رغ  هذه  ،بداعاإلاستخدم فيه أدوات لتقيي  أنظمة 
ث والتطوير، هو أوسع بكثري من نظام البح بداعاإلاملفاهي  جتمعها أيضا نقاط مشرتكة، إذ تتف  كلها يف كون نظام 

وتتف   كلها كذلك على دور اجلامعة الريادي يف نقل املعارف العلمية والتقنية، إضافة إىل أن احلكومات تلعب دور 
 جتماعيةاإذن حسب مؤسسيه الثالث ميثل سريورة التكنولوجي  بداعاإل، فبداعاإلاملرشد املؤسسايت يف أنظمة 

 .التغيريات اجلذرية وعدد ال حمدود من التغيريات اجلزئيةودينامكية معقدة، تتمحور حول عدد حمدود من 
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 دبدا لإلمفهوم النظام الوطني : الثانيالمطلب 
بنموذج العلبة السوداء ووصوال إىل  بدايةتفسريات خمتلفة ومّرت بنماذج متعددة،  بداعاإللقد عرفت سريورة 

مل وعناصر معينة لتفسري مدخالت وخمرجات هذه ، فكل منوذج حاول الرتكيز على عوابداعلإلمنوذج النظام الوطين 
، وبغية بداعلإلمن التفصيل هذه النماذج لنقف يف النهاية عند مفهوم النظام الوطين  بشيءالعملية، وسنستعرض 

اإلحاطة بشكل أكثر تفصيال هبذا املفهوم سوف حناول أيضا فك العناصر اليت تكونه وحتديد خمتلف الوظائف اليت 
 .ديتهايفرتض منه تأ
 دبدا لإلمراحل تطور مفهوم النظام الوطني : الفر  األول

 نموذج العلبة السوداء : أوال
حيث تتداول املوارد بداخلها فتعطي بذلك والدة جديدة * ون املنظمة بالعلبة السوداءقتصاديعادة ما يصف اال

، بربطه اقتصادي  من تقدم وتطور واخلدمات، وقد حاول هذا النموذج إعطاء تفسري وراء ما حققته األم للمنتجات
تكنولوجية  منتجاتمن أجل توليد  يف جمال العل  والتكنولوجيا لالستثمارمبدى األمهية اليت أولتها تلك الدول 

القوي بأن  االعتقادة، أدى إىل قتصاديجديدة، فالنجاح الكبري الذي حققته الدول الغربية يف الكثري من املشاريع  اال
، فاألموال اليت ختصصها اتبداعاإلالذي كان وراء هذا الك  اهلائل من  ال البحث والتطوير هويف جم االستثمار

 منتجاتاملؤسسة لنشاطات البحث والتطوير، عبارة عن مدخالت توضع داخل العلبة السوداء لتولد وبطريقة عملية 
 :، كما يوضحه الشكل املوايل1تكنولوجية جديدة يف شكل خمرجات

 نموذج العلبة السوداء: 13الشكل رقم 
 

 العلبة السوداء                                                    
 املخرجات          املدخالت                                                                         

 
 من إعداد الباحثة: المصدر         

الوحيد امله  يكمن يف  الشيءيف حد ذاهتا ليست ذات أمهية، بل  بداعاإلملية يرى رواد هذا النموذج أن ع 
إال أن احلاجة إىل فتح العلبة السوداء وحماولة كشف ما بداخلها والتعرف على  .مدخالت وخمرجات هذه العملية

                                                           

 .عبارة عن جهاز تصميمه الداخلي جمهول يتجلى دوره يف حتويل املدخالت إىل خمرجات السوداءالعلبة * 
1Marinova, D. Phillimore, J. Models of innovation, in international handbook of innovation, Elsevier 
science, LTD, Oxford, UK, 2003, p45. 
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ة وخصوصية هلذه ميكانزمات هذا التحول، كان سببا يف ظهور مناذج أخرى حاولت إعطاء تفسريات أكثر دقة وواقعي
 .  العملية، وبداية كانت مع النموذج اخلطي

 النموذج الخطي :ثانيا
لقد تولد لدى الباحثني فضول كبري ورغبة شديدة يف التعرف على خصوصية هذه العملية، ملا هلا من دور 

البحث والتطوير ، فانكبت املنظمات يف صياغة السياسات اليت من شأهنا حّث نشاطات يبداعاإل اإلنتاججوهري يف 
 على أنه عملية تتكون من عدة مراحل مرتبة بشكل تسلسلي، بداعاإلوحتفيزها وتنمية خمرجاهتا، فأصبح ينظر إىل 

هذا  .Technology push أوما اصطلح على تسميته بالدفع التكنولوجي  بداعاإل فكان أول وصف خطي لسريورة
، إذ يؤكد أن تطبي  نتائج إبداعقاهتا العملية ويعتربها مصدر كل النموذج يعطي أمهية بالغة للبحوث العلمية وتطبي

مث  هاإنتاجالبحوث على مستوى املنظمة، سوف يؤدي ال حمال إىل تطوير منتوجات وأساليب تكنولوجية جديدة، يت  
 :عرضها يف األسواق، يأخذ هدا املسار الشكل التسلسلي التايل

 "تكنولوجيالدفع ال" النموذج الخطي: 14 الشكل رقم
 

البحث 
 األساسي

البحث  
 التطبيقي

  التسويق  اإلنتاج  التطوير 

 
source :Miyata, Y. An analysis of  research and  innovative activities in the United states, the 
international handbook on innovation, Elsevier science, LTD, Oxford, UK, 2003, p715.  

، ويهمل بذلك اإلنتاجيعطي هذا النموذج األمهية خلط واحد فقط متسلسل، يبدأ بالعل  فالتكنولوجيا لينتهي ب
إذ خبالف  ، Need pullهو السوق، األمر الذي أدى إىل ظهور خط سحب احلاجة أال و  ومه عامل أساسي 

لى الطلب الكامن للمستهلكني وحماولة دور السوق وأمهية التعرف ع اخلط الساب  فإن هذا اخلط يؤكد كثريا على
 .، والشكل املوايل يوضح وبشكل مفصل سريورة هذا النموذجإبداع ، ليجعل من قوى السوق مصدر كلاتلبيته

 "سحب الحاجة"النموذج الخطي  :10الشكل رقم 
 

 
Source :Marinova, D. Phillimore, J. Models of innovation, in international handbook of innovation, 
Elsevier science, LTD, Oxford, UK, 2003, p46. 

 البيع التصنيع تطوير تكنولوجي السوق
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يؤثر على نشاط املنظمة بشكل عام وعلى النشاط  قتصاديأن احمليط اال النوع من النموذج اخلطييرى هذا 
كاليف أو بشكل خاص، لكن هذا التأثري حمدود وضي  سواء تعل  األمر بالتغيريات اليت متس األسعار والت يبداعاإل

السوق لدور كل من ما تعل  حباجات املستهلكني ورغباهت ، ورغ  ما نّوه به أصحاب هذا اخلط من أمهية 
واملستهلكني، إال أن الكثري من أصحاب القرارات السياسية عرب العامل تبنوا النموذج اخلطي يف صورته األوىل أي 

لكن هذا  .عقالين للموارد وكذلك بساطة ووضوح تسلسلهال االستخداممنوذج الدفع التكنولوجي، بسبب حرصه على 
كبرية فيما خيص حتديد العوامل ذات   إسهاماته، بل كانت التكنولوجي بداعاإلال يعين أن خط سحب احلاجة مل خيدم 

كثر وحماولة التقرب أ ،واالتصاالتباإلشهار  االهتمامك ،يبداعاإلالعالقة بالتسوي  واليت من شأهنا أن حتق  النجاح 
 .فأكثر من املستهلك، للتعرف على حاجاته ورغباته والعمل قدر اإلمكان على تلبيتها

تكتنفها الكثري من  زالتال يةبداعاإلالعملية رغ  ما اتس  به هذا النموذج من خصائص وميزات، إال أن لكن 
مث تفصيلها، وبذلك مّت  وفهمها يةبداعاإلاحلاجة ماسة لإلحاطة بكل جوانب العملية فكانت  والتعقيد، الغموض

 .تقسي  العملية إىل مراحل منفصلة لكنها متداخلة فيما بينها ليحل حمل النموذج الساب  الذكر منوذج ربط السلسلة
  Chain-linked modelنموذج ردبط السلسلة: ثالثا

ال  بشدة النموذج اخلطي كونه 1991سنة  Rosenberg &Clineلقد انتقد الكاتبان روزنبارغ وكالين 
، ويهمل بذلك حلقة بداعلإلالسيما أنه يعترب البحث والتطوير املصدر الوحيد  ،بداعاإلحقيقة وطبيعة عملية  يفسر

على أنه  بداعاإلوبالتايل ال ميكن فه   .1بداعاإلاألثر الرجعي وكل التفاعالت اليت حتدث بني خمتلف مراحل عملية 
ة تأخذ مكاهنا يف شكل نظام تسلسلي، بل تبنّي أن هناك أثر رجعي نتيجة لعملية خطية كونه مكون من مراحل خمتلف

، لذلك جاء هذا النموذج لريكز على حلقات األثر الرجعي ودورها يف تنشيط يبداعاإلبني خمتلف مراحل النشاط 
  .كما يوضحه الشكل أدناه،  بداعاإل

 
 
 
 

                                                           
1Abrunhosa, A.The national innovation systems approach  and the innovation matrix, faculty conference on 
creating sharing and transferring knowledge, Copenhagen, 12/14june/2003, p6. 



اعلإلبداإلطار املفاهيمي والنظري للنظام الوطين ===================================================الفصل األول  

 

 
15 

 

 نموذج ردبط السلسلة: 10رقم  الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Miyata, Y. An analysis of  research and  innovative activities in the United states, the 
international handbook on innovation, Elsevier science, LTD, Oxford, UK, 2003, p716.          
   

، وحياول تفسريها وإبراز بداعاإليعطي هذا النموذج أمهية أولية للتفاعالت اليت حتدث بني خمتلف مكونات عملية      
باألسواق الكامنة،  باالهتمام، عالقات التفاعل هذه تشمل خمتلف وظائف املؤسسة، بدءا يبداعاإلدورها يف النجاح 

كما .وأخريا التوزيع والبيع ،اإلنتاجمّث إعادة التصمي ،  ،واالختبار ،التصمي  املفصلو التصمي  التحليلي، و ، االخرتاعو 
لعلمية والتكنولوجية ترتبط بكل هذه الوظائف فهناك عالقة تفاعل قوية جتمع بني هذه الوظائف، لكن أن املعارف ا
أو التوزيع، هنا ال بد باملبادرة ببحوث  اإلنتاجمن حل املشاكل اليت يكون مصدرها السوق أو  إمكانيتهايف حالة عدم 

 بداعاإلإن هذا النموذج يؤكد أن  .الالزمةبالبحوث  يةعبدااإلجديدة حيث يكون للجامعة دورا كبريا يف تزويد العملية 
بل كل املراحل مرتبطة  ،تبدأ مرحلة أخرى بداعاإليسلك مسارا خطيا حيث بانتهاء مرحلة من مراحل عملية  ال

ال ينتهي بانتهاء  بداعاإلالبعض ضمن حلقة أثر رجعي معقدة ال مييز أوىل حلقاهتا من آخرها، وعليه فإن  ببعضها
ومنها  ميكن أن يتأثر بالتفاعالت اليت حتدث بني خمتلف الفاعلني، يبداعاإلالتقليد، بل النشاط / لة النشرمرح

وهناك إمجاع من قبل  .1بداعاإلالتفاعل الذي حيدث بني الباحثني واملستهلكني كآخر مرحلة من امجايل مراحل عملية 
الدراسات التطبيقية اآلن تؤكد أن تفاعل  فاعلية،كما أن جلّ سريورة ت بداعاإل اعتبارعلى ضرورة  بداعاإلمعظ  باحثي 

                                                           
1Balzat, M. Theorotical basis and the empirical treatment of national innovation systems, University of 
Augsburg, 2002, p6. www.druik.dk/conferences/winter2003/paper/balzat.pdf (10/12/2011)        موجود عل الرابط:  

http://www.druik.dk/conferences/winter2003/paper/balzat.pdf
http://www.druik.dk/conferences/winter2003/paper/balzat.pdf
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فالتفاعل الذي حيدث بني  .1يبداعاإلومؤسسات املعرفة أصبح شرطا أساسيا للنجاح  ،الزبائنو املؤسسة مع املوردين، 
ية من التقن اتبداعاإلواملؤسسات مصدر  ،(باعتبارمها مصدر البحوث واملعارف العلمية)اجلامعات ومراكز البحث 

األمر الذي  جهة، وبني السوق مصدر الطلب من جهة أخرى، سوف يعمل على توسيع حج  املعارف وتطويرها،
بني املنتجني مما يسمح بسد الفجوة اليت قد حتدث بني األفكار والبحوث  يبداعاإل األداءإىل حتسني  يؤدي

أصبحت جد قصرية من جهة  بداعاإلدورة  ة خاصة وأنقتصاديالتكنولوجية اجلديدة من جهة، وبني املخرجات اال
 .أخرى

على املستوى اجلزئي ويف بعض املؤسسات  فقط اليوم، أن جمال تفاعلها ال يقتصر بداعاإللكن ما ميّيز عملية 
ا جديدا ليولد بذلك منوذجواهليآت، بل اتسع نطاقها وامتدت حدود تفاعلها لتشمل املستوى الكلي أو الوطين، 

 . بداعلإلالوطين  النظام يطل  عليه
 دبدا لإلنموذج النظام الوطني  :رادبعا

من خالل خاصية  بداعاإلوتصورا أكثر دقة ووضوحا لعملية  ،قّدم منوذج ربط السلسلة مفهوما أكثر اتساعا
يط، يف الواقع هي أكثر تشابكا وأوسع ارتباطا باحمل بداعاإل، غري أن عملية يبداعاإلالتفاعل والرتابط اليت متّيز النشاط 

إذ ال يتوقف نطاق تفاعلها وتداخلها على املؤسسات ومراكز البحث فقط، بل أصبح للدول واحلكومات دورا كبريا 
وقد  .بداعلإلبذلك مفهوما كليا يأخذ طابعا وطنيا يف شكل نظام وطين  بداعاإليف التأثري على هذه العملية، ليصبح 

يف األدبيات املعاصرة يف تناوهلا ملفهوم النظام الوطين السب   Friedrich List األملاين قتصاديسجلت مسامهات اال
أن  Lundvall ، حيث يؤكد1981السياسي الذي صدر سنة  لالقتصاد، من خالل كتابه النظام الوطين بداعلإل

 .2بداعلإلأعمال هذا الكاتب هي أول حماولة نظامية ونظرية مبنية على فكرة األنظمة الوطنية 
والتحاقها بركب التقدم  قتصاديحماولة معرفة سبل استدراك البلد لتأخرها االيف  Listغال متثل حمور انش 
، معظمها تتعل  قتصادي، وقد توصل إىل صياغة جمموعة من اإلجراءات واليت من شأهنا اإلسراع بالنمو االواالزدهار

ودورها يف تطوير  اإلنتاجقنية أثناء عملية بفه  وتعل  وتطبي  التكنولوجيا، إذ يؤكد على أمهية املعرفة العلمية والت
، ومن مّث فإن إشكالية النمو اإلنتاججديدة، لتصبح بذلك ضمن تركيبة مدخالت  إنتاجوأساليب  منتجات

                                                           
1Lundvall, B.The university in the learning economy, Danish research unit for industrial dynamics, 2002, 
p16.  
2Lundvall, B. National systems of innovation and interactive learning, op.cit, p16. 
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فكلما  .1يبداعاإلي والنشاط اإلنتاجالنشاط  كل من تعتمد على ميكانزمات التنسي  بني Listحسب  قتصادياال
، وما الفوارق يف قتصاديية والتقنية ودجمها مبهارة ضمن املوارد الطبيعية كلما حتق  النمو االمّت استغالل املعارف العلم

وتوزيع املعارف، ليستنتج هذا املفكر يف النهاية أن  إنتاجمعدالت النمو بني دولة وأخرى إال بسبب التفاوت الكبري يف 
يف الرأمسال  االستثمارمن  قتصاديثريا يف حتقي  النمو االتعد األكثر تأ يف تراك  املعارف العلمية والتقنية االستثمار

األول أي  االستثماراملادي والذي ال يعدو أن يكون جمرد جمموعة من التطبيقات العملية، واليت مصدرها يف الواقع  
لنمو بني جانب آخر ركز عليه هذا الباحث وأواله أمهية كبرية يف حتليله ألسباب التفاوت يف ا .2الرأمسال البشري

الدول، ويتعل  األمر بدور الدولة يف صياغة وتنفيذ السياسات الصناعية ذات األمد البعيد، وهو ما يؤكده 
Freeman  حيث يقول أنList  واليت متثل يف  ،بداعلإلمل يكتف فقط بتحليل جوانب عديدة متس النظام الوطين

 ،املؤسسات التقنية العلوم، ؤسسات الرتبية والتكوين،م)الوقت احلايل صمي  الدراسات املعاصرة واليت من ضمنها 
ز ، ولكنه ركّ (ترقية الصناعات اإلسرتاجتية وغريها من اجلوانب األخرى التكيف مع التكنولوجيا املستوردة، تراك  املعرفة،

 .3ة ذات األمد الطويلقتصاديأيضا على أمهية دور الدولة يف تنسي  وتنفيذ السياسات الصناعية واال
األرضية  هتيئةالفعلية يف  ومسامهاته تؤكد دوره، Listإليها املفكر كل هذه األفكار والتحليالت اليت توصل  إن

، هذا األخري الذي ميثل نقطة حتول مركزية بالنسبة للمؤسسة، إذ بداعلإلورس  الطري  حنو دراسة األنظمة الوطنية 
املوارد املالية، إىل و التسوي ، و باملؤسسة كالبحث والتطوير،  والرتكيز من العوامل الداخلية احملدودة االهتمامحتول 

مراكز البحث و منظمات األعمال، و  ،العوامل اخلارجية غري احملدودة يف شكل شبكة من املؤسسات العامة واخلاصة
ين واليت تتفاعل مع بعضها وتتشابك فيما بينها إلرساء نظام وط ،واجلامعات وغريها من املؤسسات ذات العالقة

وعليه كلما   .4يبداعاإل األداءتفرتض أن زيادة التفاعالت تعمل على حتسني  بداعلإل، فمقاربة النظام الوطين بداعلإل
 .كثيفا يبداعاإل النشاطكلما كان   ومتينةقوية  كانت درجة التشابك داخل هذا النظام

                                                           
1Sollal, P. Système national d’innovation, division du travail et territoire :un retour à F. List and H. Crey, 
revue d’économie régionale et urbaine, N°4, 1997, p548. 
2Uzunidis, D. Systèmes nationaux d’innovation, entreprises et l’état, in l’innovation et l’économie 
 Contemporaine, espaces cognitifs et territoriaux, éditions de Boeck Université, Bruxelles, 2004, p118.  
3Freeman, C.The national system of innovation in historical perspective, Cambridge journal of economics 
academic, press limited, 1995, p7. 
4OCDE, dynamiser les systèmes nationaux d’innovation, OCDE, 2002, p17. 
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العامة ) املنظماتجمموعة من على أنه  بداعلإلواستنادا لكل ما سب  ذكره، ميكن تعريف النظام الوطين 
 ،إنتاجاملؤسسات، تتداخل وتتفاعل فيما بينها من أجل ومن  (واملايل ،والتقين ،واخلاصة، ذات الطابع العلمي

 .داخل حدود الوطن اتبداعاإلونشر  ،واستعمال
يف كون هذا النظام ، يتجلى بداعاإلواملتكرر يف معظ  أدبيات  بداعلإلإن البعد املركزي ملقاربة  النظام الوطين 

فتدف  املعرفة داخل النظام يعد عنصرا جوهريا  مبين أساسا على توليد املعرفة والنشر وكالمها حيدث تفاعال مع اآلخر،
 بداعلإلفالنظام الوطين  .1بالنسبة للمؤسسة بداعلإل، كما أن املعارف اإلضافية هي شرط أساسي بداعاإليف عملية 

املؤسسات اليت يدرس كذلك و  ،طبيعة وخصائص تفاعالهت و  ،بداعاإلة خمتلف فاعلي يفتح العلبة السوداء لدراس
ولكن يت   ه فقط،إبداع ونشر ما متّ  إنتاج، فهو إذن عملية كلية متكاملة ال تفرد تركيزها على بداعاإلهتيكل سريورة 

يل يعطي تفصيال أكثر ملفهوم والشكل املوا .فيها حتليل كل الفاعلني وحتديد خمتلف العالقات اليت تربطه  ببعض
  .بداعلإلالنظام الوطين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1Navarro, L. Industrial policy in the economic literature, recent theoretical  developments and implications. 
for EU policy, enterprise paper N°12, 2003, p12. 
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 دبدا لإلالنظام الوطني  نموذج :10الشكل رقم

Source : Uzunidis, D. Systèmes nationaux d’innovation, entreprises et l’état, in l’innovation et l’économie 
contemporaine, espaces cognitifs et territoriaux, éditions de Boeck Université, Bruxelles, 2004, p120. 

 

، فهو ال يتحدد فقط من خالل جهاز واجتماعيهو نظام مفتوح  بداعلإلهذا الشكل أن النظام الوطين  يبني
ات البحث والتطوير، بل متتد عالقاته بعدة مؤسسات وهيآت فاعلة يف اجملتمع، فهناك املؤسسات املالية مصدر التدفق

ة العامة واخلاصة مصدر التدفقات قتصادياملؤسسات االو اجلامعات، و  املالية، وهناك خمابر البحث العامة واخلاصة،
هذا النظام  .املعرفية واملعلوماتية، وغريها من اهليآت الفاعلة األخرى اليت تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على النظام

ووسائل املنافسة والتعاون  ،أشكالو إطار قانوين للرتاك  ويقصد به كل طرق، يف احلقيقة ال ميكنه أن يعمل دون وجود 
، هذا اإلطار يتطلب تدخل الدولة اليت تدع  اإلنتاجاليت من شأهنا أن تسمح بإجناز عملية و ني قتصاديبني األعوان اال

، واحلد من النقائص اعبداإلوتصيغ السياسات وتسن القوانني، بغية تسهيل تطبي  العل  يف الصناعة أي حتقي  
 . ، وتنظي  عالقات نظامية يف جمال البحث والتطويربداعاإلالنظامية اليت تعي  سريورة 
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ة أوجه التفاعل بني خمتلف الفاعلني يف النظام هبدف قياس مدى قتصاديوقد تناولت منظمة التعاون والتنمية اال
لوجية الكربى، قد تأخذ هذه التفاعالت بني خمتلف فعاليتها يف تسهيل تدفقات املعرفة داخل القطاعات التكنو 

بالنسبة لتدف  املعلومات العلمية والتقنية قد  .1قانونيا وحىت جتارياو بشريا، و ماليا، و طابعا إعالميا،  املبدعنياألعوان 
التدفقات  من خالل ، أواملبدعنيبني خمتلف األعوان ( استشارات)أو شفويا ( مقاالتو  كتب،)يت  التدف  إما كتابيا 

مراكز البحث وحىت و  اجلامعات،و  املخابر احلكومية، كل من  املالية حيث تأخذ الدولة على عاتقها مسؤولية متويل
ة قتصاديفيما خيص التدفقات البشرية فهي تت  إما بني اجلامعات واملؤسسات اال .نشاطات البحث والتطوير اخلاصة

أما  .يف نشر املعارفبذلك حث والتطوير بني املؤسسات ويسامهون أو بني املؤسسات ذاهتا، حيث ينتقل أفراد الب
مع اليت تربط املؤسسات وهي ، وأخريا التدفقات التجارية املبدعةالتدفقات القانونية فهي اليت تربط الدولة بالوحدات 

 . والرتاخيص والربامج كبيع الرباءاتتربم فيما بينه   من خالل الصفقات اليت  ،البعضبعضها 
تتف  حول خاصية التفاعل والتداخل  بداعلإلنشري إىل أن كل تعاريف النظام الوطين  على ما تقدم ذكره، اءبنو 

تنحصر يف الرتكيز إما على بعض  االختالفغري أن أوجه  ،باملنظمات أو املؤسساتبني مكوناته، سواء تعل  األمر 
 .عالتاجلوانب اخلصوصية للتفاعالت، أو الرتكيز يف نتائج تلك التفا

 :2ني إىل أن هناك بعض السمات اليت ينفرد هبا هذا النظام وتتمثل يف اآليتقتصاديوقد توصل بعض اال
 أو تستورد أو تتفاعل من أجل أن تبادر أن املنظمات متثل جزء من شبكة املؤسسات القطاعية العامة واخلاصة،-1
 ؛أو تنشرها  تكنولوجيا جديدةريتغ
 غري رمسية؛ على عالقاتقائ  على عالقات رمسية و  بداعلإلالنظام الوطين  -2
 ملوارد فكرية جتمع املؤسسات؛ احيوي تدفق بداعلإلالنظام الوطين  -1
 .قتصاديعلى التعل  الذي يعترب مفتاح املورد اال بداعلإليعتمد حتليل النظام الوطين  -8

 

 

                                                           
1Bertrand, B.Niosi, J. Les systèmes nationaux d’innovation et la formation scientifique et technique, in 
innovation, technologie et qualification, études d’économie politique ;12, presses de l’université du 
Québec, Canada, 1996, p24. 
2Aslesen, W. Langelande, O. Knowledge economy and spatial clustering : the role of Knowledge-intensive 
business services and venture capital firms in the innovation system, DRUID, Copenhagen, June, 2003, p5.    
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 دبدا لإلتعريف عناصر النظام الوطني : الفر  الثاني
من خالل فك  أكثر دقة وتفصيالمفهوم ذو تركيبة ثالثية، وميكن ضبط مفهومه بشكل  بداعلإلالنظام الوطين 
 .وأخريا النظام ،مث البعد الوطين ،بداعاإلأجزائه الثالث بداية ب

  دبدا اإل مفهوم :أوال
تحق  حىت ي اإلبداعإذ اهلدف األساسي من هذا النظام هو تفعيل عملية  قلب النظام وغايته، اإلبداعميثل 

 .وحتديد مفهومه املصطلحضرورة الوقوف عند هذا  األمر يقتضي لذلك ،قتصادياال األداءفاألداء اإلبداعي 
أو ابتدعه أي أنشأه على غري مثال ساب ، فكلمة إبداع تدل على كل ما هو جديد  الشيءواإلبداع لغة من بدع 

و نظرية، غري أن هذه اإلبداعية تظهر قيمتها وبارع أو فريد من نوعه، قد يكون يف شكل فكرة، أسلوب، هنج، أ
لتأخذ خمرجاهتا شكل  اإلنتاجاالقتصادية فقط بعد التطبي ، أي عند استثمار تلك األفكار اجلديدة يف عملية 

جديدة، تعمل من جهة على تلبية حاجات اجملتمع بشكل أحسن، ومن جهة أخرى إجياد  إنتاجمنتجات أو أساليب 
ويف دراستنا هذه سوف  .، هذا ما يطل  عليه مبصطلح اإلبداع التكنولوجياإلنتاجرتض عملية حلول ملشاكل اليت تع

عملية حيوي أفكار جديدة تطب  يف  الذيو الذي يتخذ طابعا عمليا ال فكريا،  أي اإلبداععلى هذا النوع من  نركز
القدرة التنافسية  مل على تعزيزهذا النوع من اإلبداع يع .لتوليد منتجات أو أساليب جديدة أو حمسنة اإلنتاج

األمر على املستوى الكلي،  ؤدي إىل منو حركي لالقتصاد وزيادة العمالةيللمؤسسة هذا على املستوى اجلزئي، كما 
          . للبلد تحسني األداء االقتصاديالذي يسمح ب

 ورائده، اإلبداع التكنولوجي أبّ Joseph    Schumpeterشومبرت ذو األصل النمساوي األمريكي قتصاديويعد اال
هذا حسب التكنولوجي  اإلبداعة، فقتصاديوحمركا للتنمية اال ةقتصادياال جوهرا لنظريته هذا اإلبداع حيث جعل من 
 :1وهيأساسية خل  تركيبة جديدة للوسائل والقوى تغطي مس عناصر االقتصادي ميثل 

 إدخال سلع جديدة غري معروفة لدى املستهلك؛ 
 جديدة؛ إنتاجليب إدخال أسا 
 فتح أسواق جديدة؛ 
 اكتشاف مصادر جديدة من املواد األولية أو املواد نصف املصنعة؛ 
 والدة تنظي  جديد . 

اخلدمات اليت تقدمها  ميسيتصوره كسريورة لتوليد جديد فهو  ،اثنتني من زاويتني بداعاإل فيعرف Loilierأما 
 .1من جهة أخرى اليت تستعملها وتطورها املنظمة( يما التكنولوجيةالس)للموارد  اعميق اتغيري كما ميثل املنظمة،  

                                                           
1Schumpeter, J.The theory of economic development, Oxford University, Paris, 1934, p 66. 
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ة قتصادية، ينجز من قبل املؤسسات االاقتصاديجديد ذو داللة  شيءهو توليد  بداعاإلأن Edquist  يف حني يرى
يدة ينتج بدمج مكونات جدغالبا ما متاما لكن  اجديد بداعاإلقد يكون هذا  ويف بعض األحيان من قبل األفراد،

، وحىت يتضح لنا هذا املفهوم بشكل أحسن سوف نتطرق وبشكل مفصل إىل خمتلف أنواعه 2بأخرى موجودة
 .وتصنيفاته

 اتدبداعاإلأنوا   -أ
النوع األول ومّت تصنيفه حسب طبيعة  :اثنني إىل نوعني اتبداعاإلعلى تقسي   بداعاإلأمجعت معظ  أدبيات 

أما النوع الثاين فتّ  تصنيفه حسب قوة ودرجة التغيري  ،اإلنتاجيف أساليب  اعوإبديف املنتوج  إبداع، فهناك بداعاإل
والشكل املوايل يعطي توضيحا مفصال ألنواع  جزئي، إبداعجذري و  إبداعوهو على نوعني  بداعاإلالذي حيدثه 

 . اإلبداع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                           
1Loilier,T.Tellier, A. Gestion de l’innovation, édition management, Strasbourg ,1999, p12. 
2Edquist, C. The systems of innovation approach and innovation policy: an account of the state of the art, in 
national systems of innovation, institution and public policies,  DRUID conference, june12-15, 2001, p7. 
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 دبدا اإلأنوا  : 10الشكل رقم 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثة : المصدر 

 :ميكن توضيح تصنيفات اإلبداع تبعا هلذا الشكل كالتايل
 

 اإلدبدا 

إدبدا  في 
 المنتوج

في  إدبدا 
سلوب اإلنتاجأ  

إدبدا  
 جذري

إدبدا   إدبدا  جزئي
 جذري

 إدبدا  جزئي

 تكنولوجي تنظيمي تكنولوجي تنظيمي خدمة سلعة خدمة سلعة
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يف أسلوب  إبداعو يف املنتوج  إبداع :إىل قسمنيذا الصنف هل تبعا بداعاإليقس   :دبدا اإلالتصنيف حسب طبيعة -1
 .اإلنتاج

عرض سلعة أو ، قد يتعل  األمر بو اخلدمة على حد سواءاملنتوج أ بداعاإلمن  هذا النوعميس  :في المنتوج دبدا اإل-أ
إذن يعمل على حتسني احملتوى التكنولوجي ف .تقدمي خدمة حتمل اجلديد مقارنة مبا هو موجود أو معروض يف األسواق

وأبعد من  ،التوزيعو ، االستعمالكما يعمل أيضا على حتسني شروط  من حج  الوظائف اليت يقدمها املنتوج، وتوسيع
يعتربه أه   Edquistالسويدي  قتصاديلدرجة أن اال ،1لك قد يشمل حىت إمجايل اخلدمات اليت تعرض على الزبونذ

 .ياإلنتاجميكانزم وراء التغيري الذي حيدث يف اهليكل 
إجراء حتويالت يف العمليات الصناعية املطبقة،  اإلنتاجيف أسلوب  بداعاإليتضمن  :اإلنتاجفي أسلوب  دبدا اإل-ب
حيث يدور التساؤل احملوري حول  واخلدمات، املنتجاتأو من أجل اجناز أو توزيع  جديد من أجل وضع تصور إما

وعلى حميطها  ،يؤثر على املؤسسة بالدرجة األوىل بداعاإلالكيفية اليت تنتج هبا السلع واخلدمات، هذا النوع من 
غري ملموس،كما  إبداعساليب التنظيمية فهو إذن يف األ بداعاإلقطاعها الصناعي كذلك، قد يكون هذا و التنافسي 
له تأثري كبري على النمو  بداعاإلهذا النوع من  يف األساليب التكنولوجية فهو إذن مادي وملموس، بداعاإلقد يكون 

 .2للبالد وكذلك على مستوى التوظيف قتصادياال
 .جزئية اتإبداعجذرية و  اتإبداع :اتبداعاإلومنيز هنا بني نوعني من  :دبدا اإلالتصنيف حسب درجات -2
فهو  جوهر املنتجات والتجهيزات وصمي  األساليب الصناعية،ات بداعاإلهذا النوع من ميس : الجذري دبدا اإل-أ

تصور خمتلف وجديد كليا عن األشياء املوجودة يف األسواق أو اليت يعرفها الناس، حيدث على فرتات متباعدة ويتطلب 
جتديد يف النظريات العلمية، و يتميز هذا النوع بعدم التأكد، . 3معارف ومهارات جديدة ستخداموا جمهودات كبرية

 .عميقة واجتماعية، وغالبا ما حيدث حتوالت تنافسية اإلنتاجوتغيري يف بعض املفاهي  املرتبطة باألسواق وأدوات 
 :4وهي ربع مراحلأل يتحق  وفقا من اإلبداع أن هذا النوع Bright ويرى 
 متثل املرحلة العلمية أي البحث من أجل املعرفة؛: ة األولىالمرحل 
 مرحلة اهلندسة حيث يت  التوجه حنو اجلانب التطبيقي؛ متثل :المرحلة الثانية 
 على املستهلك؛ اجلديدحيث تقوم بعرض املنتوج يف هذه املرحلة يكون بارزا دور املؤسسة  :المرحلة الثالثة 

                                                           
1Edquist, C.The systems of innovation approach and innovation policy, op.cit, p13. 
2Ibid, p7. 

 .118، ص1998 اجلزائر، التكنولوجي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اإلبداعاقتصاد وتسيري حممد السعيد،  أوكيل 3
4OCDE, conditions de succès de l’innovation technologique, Paris, 1971, p684.     
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 اتبداعاإلممكن لتلك  استخدامضمان أكرب  يف هذه املرحلة حتاول املؤسسة: المرحلة الرادبعة. 
ويتضمن حتسني تدرجيي ملا هو معروض من سلع  يطل  عليه بالبحث التحسيين، ماعادة  :الجزئي دبدا اإل -ب

فعل التعل  على التكنولوجيا املوجودة،  استكمالوخدمات على مستوى األسواق، فهو ال يتطلب معارف جديدة بل 
  اجلوهري بني غري أن الفرق كبرية مقارنة بالنوع األول،  يةإبداعة ما جنده غري مكلف وال يتطلب جمهودات لذلك عاد

نسبة املخاطرة فيه عالية خاصة على ف .1اجلذري يتس  بعدم التأكد يف التكلفة والوقت بداعاإلأن كال النوعني، 
حيث تقل درجة  اجلزئي بداعاإلخبالف  ،يقهاملستوى التقين قد ترتتب عن ذلك نفقات ضخمة ووقت أطول لتحق

 . املخاطرة فيه
 دبدا لإلالبعد الوطني  :ثانيا

عدة مستويات، إما أن يكون التحليل على املستوى الوطين أو أن يكون دون  بداعاإليتخذ حتليل أنظمة 
يل، وقد يت  حتليله أيضا املستوى الوطين أي جهوي أو حملي، وقد يتجاوز حدود الوطن ليت  دراسته على املستوى الدو 

 االنفتاحوالسؤال الذي يطرح ملاذا يف عصرنا هذا عصر  داخل احلدود اجلغرافية للوطن فيتخذ بذلك بعدا قطاعيا،
 الواقعيف ، املستويات األخرى أكثر من على املستوى الوطين  بداعاإلبدراسة وحتليل  والرتكيز االهتماموالعوملة يت  

جعلت الرتكيز على الوطن كوحدة للتحليل بدال من املستويات األخرى وقد خلصها كل من هناك مجلة من األسباب 
Bertrand  وNiosi 2يف النقاط التالية : 

اليت هي من إقلي  واحد تستخدم نفس املوارد الطبيعية وختدم نفس املستهلكني بأذواق متشاهبة  املنظماتكون -1
 مل خصائص تقنية متشاهبة؛وبدخل معلوم، فهي تنتج كذلك سلع وخدمات حت

التعاون بني املنتجني واملستعملني املتواجدين يف مكان قريب،  أن Vontrippelو lundvall كل من أشار-2
داخل حدود  تكونواألولوية دائما يف هذا النشر  ،جتمعه  لغة واحدة وثقافة مشرتكة يعملون على نشر التكنولوجيا

 ؛ال خارجه الوطن
 حملي، ويتقدم خطوة خطوة؛و  ولوجي هو تراكمي،أن التطور التكن-3
ألن املعارف العلمية وخاصة التقنية منها تركيبتها ضمنية وحملية، وبالتايل  هي يف األساس وطنية، بداعاإلأن أنظمة -4

، باالختالفيف معظمها ختص األم  اليت أنتجتها كما أهنا تتميز  ةفالقدرات التكنولوجي ،من الصعب تقليدها
 .االستمرارمتيل إىل مع الوقت وأهنا  ،مةومرتاك

                                                           
1Freeman, C. The economic of industrial innovation, penguin education, 1974,  p229. 
2Bertrand, B .Niosi,  J. Op.cit, p24. 
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 أو احليز أن الفضاء فقد أكدت كذلك 7881سنة  PatelوPavit  ائج الدراسات اليت قام هبا كل منأما نت
الصناعي يت  خارج  اإلنتاجمن %22حيث أكد كالمها أن  املعارف، إنتاجو  إبداعالوطين ميثل أكرب مكان يت  فيه  

الدراسة تؤكد أنه كلما كان  هذه .فقط%11إىل نسبته صل تشاط التكنولوجي خارج اإلقلي  يف حني أن الن اإلقلي ،
 على قاعدة وطنية، بسبب العرض احمللي للكفاءات، بداعاإلتوطن عاليا كلما التوسع الرأمسايل لقطاع النشاطات 

ج املعارف الضمنية من خالل واندما  ،حج  السوقو  اآلثار اخلارجية الناجتة عن العالقات مع القاعدة العلمية،و 
 . 1العالقات اجلوارية

أعطى مربرا أقوى للبعد احمللي، فهو يؤكد أن السبب األكثر أمهية للرتكيز على املستوى  Edquist أن غري
أو على االقتصاد   بداعاإلكمن يف أن أه  السياسات العمومية اليت تؤثر على عمليات يالوطين كوحدة للتحليل، 

أمهية السياسة  انتباه تكمن يف لفت بداعلإلذ على املستوى الوطين، مبعىن أن أمهية النظام الوطين ككل تصاغ وتنف
 . 2، فالدولة تعل  عليه أمهية كبريةبداعاإلواجلوانب السياسية ذات العالقة بعملية 

موضوع ، وقد خصصنا بداعاإلإن كل هذه املربرات تؤكد سبب اختاذ البعد الوطين كوحدة لتحليل أنظمة 
 .يةبداعاإلالوثي  بالسياسات  الرتباطهالقطاعي، وذلك  اجلهوي وال على املستوى الوطين ال بداعاإلدراستنا ألنظمة 

 كونه نظام: ثالثا
وعليه فإن  .3يعرف النظام على أنه جمموعة عناصر يف حركة دينامكية متفاعلة، منظمة لغرض حتقي  هدف

لنظام وحتديد عناصره خاصة اليت تشكل أمهية، مث التعرف على خمتلف حتليل النظام يتضمن التعريف حبدود ا
حيث أن  الذي حنن بصدد دراسته يشري إىل جمموعة املؤسسات، بداعاإلالتفاعالت اليت تت  بني هذه العناصر، ونظام 
يرى  ال Nelsonالوطنية، فالنظام الذي تبناه  للمؤسسات يبداعاإل األداءتفاعلها مع بعضها البعض هو الذي حيدد 

ولكنه يؤكد على ضرورة معرفة العناصر اليت ميكن  فيه جمرد جمموعة من الفاعلني يقومون بنشاطات البحث والتطوير،
، والعناصر اليت يبداعاإل األداءواليت من شأهنا أن تعزز ذلك التفاعل فتؤثر بشكل إجيايب على  بداعاإلأن حيويها نظام 

، األمر الذي يسمح ومثمر فالنظام الناجح هو الذي تتفاعل عناصره بشكل فعال ميكن تركها والتخلي عنها، إذن
 . جديدةمنتجات  إنتاجب يبداعاإل األداءبالتأثري اإلجيايب على 

 

                                                           
1Mezouaghi, M. op.cit, p199. 
2Edquist, C. The systems of innovation approach and innovation policy, op.cit, p13.  

ة، تسيري واختاذ القرارات يف إطار املنظور النظامي، معهد العلوم قتصادياملؤسسات العمومية اال استقالليةظور النظامي، يف إطار املن عملية اختاذ القرار بوتني،حممد 3
 . 181، ص 1998 ة، جامعة اجلزائر،قتصادياال
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 دبدا لإلمكونات ووظائف النظام الوطني : الفر  الثالث
 مكونات النظام: أوال

املنظمات : ومها اثننيتتكون من مكونني  بداعإلا، على أن أنظمة بداعاإلهناك إمجاع عام يف أدبيات أنظمة 
 . ، وسوف حناول توضيح مفهوم كليهما والعالقة اليت تربطهما ببعضاملؤسساتو 
مؤسسة رمسية هلا وصف مادي، معرفة بأمساء معينة وتقوم  املنظمة عبارة عن" Organizations ":المنظمات-أ

ا هيكل رمسي ذو أهداف واضحة، من بني أه  األمثلة عن بوظائف ومهام واضحة وحمددة، فهي تعرف إذن على أهن
، اجلامعات، (ومنافسني ،زبائنو  ،موردين)ة يف شكل قتصاديجند املؤسسات اال بداعاإلاملنظمات اليت تكون أنظمة 

ات ، يت  إنشاء املنظم1العمومية يةبداعاإلاملخاطر، وكذلك وكاالت السياسة  رأمسالمراكز البحث، املخابر، منظمات 
 .والنقل التكنولوجي بداعاإلبشكل متعمد ومقصود، كما أن هلذا النوع من املؤسسات دورا كبريا يف تشجيع 

من بني التعريفات الّدالة  ،بداعلإلثل املؤسسات املكون الثاين للنظام الوطين مت ""Institutions:المؤسسات-ب
ملؤسسات بأهنا برامج أو قواعد منظمة مبنية ، فوفقا له تعرف اJeppersonعلى املؤسسات تلك اليت أوردها 

وتشكلها بشكل روتيين، وتعمل كركائز مقيدة نسبيا للبيئات ذات العالقة، وتكون مرتبطة  هاإنتاجاجتماعيا يعاد 
املعايري اليت تؤثر على العالقات و قوانني الرباءات،  جند بداعاإلمن أمثلة املؤسسات يف أنظمة  .2باعتبارات مسل  هبا

فاملنظمات إذن تغطي املؤسسات امللموسة اجملسدة، أو كل ما تعل   .والروتني ،ةقتصادياجلامعات واملؤسسات اال بني
، وسوف نتناول مفهوم املؤسسات فتمثل قواعد اللعبة املؤسساتمبجال الفاعل سواء بعمله أو بأشكال التنسي ، أما 

   . يف املطلب الثالث من هذا املبحث بشكل أكثر تفصيال عند ما نتفحص فحوى النظرية املؤسسية
وكذلك األمر بالنسبة  اتبداعلإلأمهية بالغة بالنسبة  املؤسساتتكتسي العالقة اليت تربط كل من املنظمات و 

فهي مغروسة يف احمليط املؤسسايت أو ضمن جمموعة  املؤسسات، فاملنظمات تتأثر بشكل كبري ببداعاإللسريورة أنظمة 
 .تكون أيضا مغروسة يف املنظمات املؤسساتواألمناط، كما أن  ،املعايريو حتوي النظام القانوين، من القواعد واليت 

كالعالقة اليت تربط املسري بالعامل،كما توجد عالقة أخرى تربط  ومثال ذلك بعض املمارسات اخلصوصية للمنظمات
،كاملنظمات اليت تضع املعايري واملنظمات وهذا حني تعمل بعض املنظمات على إنشاء مؤسسات املؤسساتبني 

ميكن  املؤسسات، كما أن يةبداعاإلبالسياسة  عادة واملنظمات العمومية اليت تصيغ وتنفذ القوانني واليت نطل  عليها

                                                           
1Edquist, C.The systems of innovation approach and innovation policy, op.cit, p5. 

 :املأسسة ومنظمات األعمال واملؤسسات األردنية، اجتاهات املديرين حنو ممارسات إدارية دالة، موجود على الرابط التايلعادل حممود الرشيد،  2
Unpan1.un.org/introdoc/groups/public/documents/arado/unpan006119.pdf, consulté le 1/03/2017.    
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غري أن  .1عندما تضع احلكومة قوانني تؤدي إىل إنشاء املنظمات أن تكون األساس إلنشاء املنظمات ومن أمثلة ذلك
أن  للمؤسسة، يف حني ميكن الالعبنيفهومني أن املنظمة تنشأ بشكل مقصود ومتعمد فهي متثل الفرق بني كال امل

يف  وليس اتأن الفرد ميكن أن يكون عضوا يف املنظمReiman  تتطور بشكل عفوي، واستنادا إىل ذلك يقول
 . 2اتاملؤسس

ي فهو يشمل اإلنتاجسبة للنظام ي واإلطار املؤسسايت، بالناإلنتاجيتضمن النظام  بداعلإلفالنظام الوطين 
( املالية  هيآت البحث والتطوير، األنظمة)يكون هذا النظام مدعما هبيكل مؤسسايت رمسي  ،، واملوردالزبونو  املنتج،

كعملية تعل   يف هناية املطاف مكانته بداعاإل، ليأخذ (اللغةو  الروتني،و  ،االتفاقيات)وهيكل مؤسسايت غري رمسي 
خالل تعيني احملددات  كما أنه يعمل على حتليل الشبكة املؤسساتية من ،3فاعلني داخل النظاممتفاعلة وسط عدة 

اليت حتث أو تعي  سريورة التعل ، وعليه فإن طبيعة املنظمات وطريقة تفاعلها وتشابكها تصبح عوامل مفسرة ملدى 
 .التكنولوجي لألم  من عدمه األداءمع  قتصادياال األداءتواف  
 دبدا لإلائف النظام الوطني وظ: ثانيا

جعل وظائفه  والذي مّرده األساسي تزايد وتعدد الفاعلني فيه، بداعاإلإن التوسع الكبري الذي شهدته أنظمة 
منهج أو طريقة نظرية نظامية، لذلك جند هناك  بإتباعاألساسية غري ثابتة وغري مستقرة، حيث مل يت  إعدادها 

حتديد هذه الوظائف حبسب الزاوية اليت ينظر منها للنظام، فقد حصر كل من ني يف قتصاديكبري بني اال  اختالف
 :4يف مس وظائف أساسية وهي بداعلإلوظائف النظام الوطين Xielu  قتصاديواال White قتصادياال
 ؛(واهلندسة  ،التطويرو  األساسي،)البحث  -1
 ؛(اإلنتاج)التطبي  -2
 ؛(خمرجات العمليةمستهلكي املنتوج أو ) النهائي االستعمال-3
 ربط العالقات؛ -4
 .الرتبية -0

، أن  بداعلإلللنظام الوطين  الباحثانمن هذه الوظائف اليت مّت حتديدها من قبل  استخالصهأه  ما ميكن 
 إنتاجأساليب  ، يف شكل منتجات أواتبداعاإلكالمها ركزا على وظائف توليد ونشر املعارف العلمية وعلى توليد 

                                                           
1Edquist, C. The systems of innovation approach and innovation policy, op.Cit, p 6. 
2Markus, B. Op.cit, p12. 
3Aslesen, HW. Langeland, O. Op.cit, p5.   
4Feinson, S. Op.cit, p11. 
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أمهية كبرية لربط الصلة والتفاعل بني خمتلف  الباحثان ، كما أوىلاإلنتاجل تلك املعارف يف عملية من خالل استغال
النظام الوطين  أداءأنه باإلمكان تقيي   كالمها يرى  Johnsonو  Jacobssonقتصادياالأن  ، غريفاعلي النظام

 :1لة يف اآليتممثوقد حددا مس وظائف هلذا النظام  من خالل تقيي  وظائفه، بداعلإل
 توليد تكنولوجيا جديدة؛-1
 توجيه عملية البحث؛-2
 توفري املوارد مثل الرأمسال والكفاءات؛-3
 ؛(املعرفةو  تبادل املعلومات،)ة خارجية بشرط أن تكون إجيابية اقتصاديالعمل على تسهيل توليد آثار -4
 .تسهيل تكوين األسواق-0

 الكاتبان انهذ أضفى، بداعلإلواليت متثل أه  وظيفة بالنسبة للنظام الوطين إضافة إىل وظائف توليد املعارف العلمية 
 . األسواقذا توفر وك ،والبشرية ،املالية وظائف أخرى للنظام تتمثل يف توفري املوارد

يف حتديد وظائف النظام وأدرجها ضمن جمموعة تض  العديد من  Rickne قتصادييف حني توسع اال      
 :2القيام هبا وهي كاآليت بداعلإلن النظام الوطين الوظائف يفرتض م

 تنمية الرأمسال البشري؛-1
 توليد ونشر فرص تكنولوجية؛ -2
 تقنيات جديدة؛ احتضان-3
 توليد ونشر منتجات جديدة؛-4
 ؛(بإعداد معايري تقنية) تسهيل التنظي  -0
 إضفاء الشرعية على التكنولوجيا والشركة؛ -0
 عرفة فيه؛توليد السوق ونشر امل-0
 والشركاء؛ ،البحثو السوق، و  توجيه التكنولوجيا، -0
 تسهيل إعداد الشبكة؛-9
 ؛بداعاإل لتسهيل متوي-11
 .خل  سوق العمل-11

                                                           
1Amable, B. Op.cit, p374. 

 ة،قتصاديغري منشورة، كلية العلوم اال هكتورارسالة د  ،2009-1991يف اجلزائر، خالل الفرتة  لإلبداعدويس حممد الطيب، حماولة تشخيص وتقيي  النظام الوطين 2
 .122، ص 2012التسيري والعلوم التجارية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جانفي
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غري  بداعاإل، يتبني أن قائمة وظائف أنظمة بداعلإلمن خالل هذا السرد املتعدد لوظائف النظام الوطين 
بدء  بداعاإلنظامي ولكن تنبث  كلها من منط  التوسع التدرجيي ألنظمة حيث مل يت  إعدادها باتباع منهج  مستقرة،

يلخص وظائف النظام الوطين lundvall  قتصاديغري أن اال ،كما أهنا ختتلف من كاتب آلخر العل  والتكنولوجياب
ا الوظيفة ، فسوف أقرتح أهنبداعلإلوظيفة للنظام الوطين  سأخصصيف وظيفة واحدة فقط، فيقول إذا كنت  بداعلإل

 وأعتقد أن ليوندفال .1على عمليات توليد ونشر املعرفة باالعتمادوذلك  قتصادياال األداءاليت تساه  يف حتسني 
 بداعلإلهبذه الوظيفة املختصرة يف عباراهتا والدقيقة جدا يف معناها أن يبني بدقة متناهية وظيفة النظام الوطين  ستطاعا

البد أن يعمل على  اتبداعلإل، فحىت يكون النظام منتجا يف نفس الوقت ممن خالل عرضه لوسيلة وهدف النظا
فعال وديناميكي، ويكون  بداعلإلليت  بناء نظام وطين  توليد مث نشر املعرفة مستخدما يف ذلك شىت الوسائل واآلليات

ة األوىل بالنسبة فريى أن الوظيف Edquist قتصاديأما اال .قتصادياال األداءاهلدف األساسي من ورائه حتسني 
 إنتاجكالرتكيز على   اتبداعاإلواستعمال  ،نشرو تكمن يف الرتكيز على األشياء اليت تؤثر على تطوير،  بداعاإلألنظمة 

 .اتبداعاإلاملعارف عرب نشاطات البحث والتطوير أو الرتكيز على التمويل لتطوير 
 :يف النقاط التالية بداعإللأه  وظائف النظام الوطين  استخالصعلى ما تقدم ميكن  بناءو 

 العمل على توليد ونشر املعارف العلمية من خالل الرتكيز على كل أنواع البحوث؛-1
 ؛اإلنتاجاملعارف العلمية والتقنية يف عملية  استغالل-2
 توفري املوارد املالية والبشرية؛-3
  .ياإلنتاجالقطاع العلمي املعريف والقطاع  احلرص على توطيد الصلة بني-4

 .بداعلإلالنظام الوطين  مكونات ووظائفوالشكل املوايل يبني لنا وبشكل واضح وجلي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1lundvall, B. National systems of innovation Toward a theory of innovation and interactive learning ,op.cit,  
p326.  
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 دبدا اإلأنظمة :  19الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المؤسسات                                                                     المنظمات          
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Source: Bijaoui, I. Innovation management, 2006. 
                                                                                                                                         :موجود على الرابط التايل

    www.biu.ac.il/soc/ec/students/teach/554/data/INNOVATION MANAGEMENT108.pdf. consulté le 
20/08/2016.  

 يرجعطار حيث ، تأيت احلكومة يف مقدمة هذا اإلبداعلإلميثل هذا الشكل اإلطار املفاهيمي للنظام الوطين 
، فهي تضطلع باجلزء األكرب من الوظائف خصوصا احلكومة ملهامها أداءيف  بداعلإلجناح النظام الوطين  منجزء كبري 

أن ، كما بداعاإل، وكذلك صياغة السياسات املناسبة ملختلف وظائف أنظمة بداعلإلمن حيث توفري بيئة مناسبة 
أما عن مكونات أنظمة  .جهويا أو حىت قطاعياأو توى التحليل وطنيا، متعددة، فقد يكون مس بداعاإلأنظمة  حدود

وثي  بني   االرتباطمما الشك فيه أن و  املؤسساتو  اتاملنظم ومها اثننيكما سب  وأن رأينا فتتضمن مكونني   بداعاإل

 الحكومة

دودـحـال  

 المكونات

  ؛ةاقتصادي اتمؤسس  -
 ؛جامعات -
 .مصالح أخرى  -

معايير؛ -  
دبراءات؛ -  
اخترا ؛ -  
.دعائم -  

وتطويردبحث   التردبية التسويق العرض 

 الوظائف

 اإلنتاج

http://www.biu.ac.il/soc/ec/students/teach/554/data/INNOVATION%20MANAGEMENT108.pdf.%20consulté%20le%2020/08/2016
http://www.biu.ac.il/soc/ec/students/teach/554/data/INNOVATION%20MANAGEMENT108.pdf.%20consulté%20le%2020/08/2016
http://www.biu.ac.il/soc/ec/students/teach/554/data/INNOVATION%20MANAGEMENT108.pdf.%20consulté%20le%2020/08/2016
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عالقة  خيصفيما  .داخل املنظمات املؤسساتكليهما، فاملنظمات تتواجد يف احمليط املؤسسايت يف حني تتواجد 
الوظائف باملكونات، فبإمكان عدة منظمات أن تنجز وظيفة واحدة كما هو الشأن بالنسبة ملراكز البحث اليت تقوم 
بوظيفة البحث والتطوير، ويف املقابل بإمكان منظمة واحدة إجناز عدة وظائف كما هو حال اجلامعات اليت تقدم 

 .ا يف آن واحدجديد وتكويناتكنولوجيا جديدة 
 دبدا لإلاألسس النظرية للنظام الوطني  :مطلب الثالثال

 حول البحث عن األساس النظري هلذه املقاربة بداعاإلكبري بني منظري مقاربة أنظمة   اختالفيف الواقع هناك 
يستمد  بداعاإلفالتيار األول يرى أن حتديد جمال التحليل أو األساس النظري ملقاربة أنظمة  :وقد انقسموا إىل قسمني

من االقتصاد اجلزئي التطوري أو النظرية التطورية، معىن ذلك ضرورة تقبل احلتمية التكنولوجية واإلعراض عن إجراء أي 
  بداعاإليف حني يرى التيار الثاين العكس متاما إذ يعتقد أنه البد من تقبل أنظمة  ،حماورة مع املقاربات املؤسساتية

 بداعاإلمن مث التخلي عن احلتمية التكنولوجية، أما بالنسبة لرواد أنظمة ات املعاصرة و قتصاديكنظرية مؤسساتية لال
 :يوضحه اجلدول التايل فيما بينه  حول حتديد جمال التحليل كما  االختالفالثالث فهناك بعض أوجه 

 دبدا لإلالتصورات المختلفة لألنظمة الوطنية : 12الجدول رقم 
 

 يالمؤسساتتدرج ال يالتكامل المؤسسات تركيبة النظام المنظور
 
حسب  دبدا لإلالنظام الوطني 

Freeman 1991 

 
 سياسة تربوية وتكنولوجية
 .تنظي  داخلي للشركات

القدرة على حتديد أهداف النمو 
على املدى الطويل، مع تنسي  

النظام  منط تسيري املنظمات،
 .الرتبوي والسياسة التكنولوجية

 
تفوق البعد اإلرادي للسياسات 

 .العمومية

حسب  دبدا لإلالنظام الوطني 
المدرسة اإلسكندنفية وعلى 

  Lundvall 1992 رأسها

تداخل بني املستعملني 
واملنتجني حول بعض 

 .التقنيات

تكامل تقين حول تكنولوجية 
مشرتكة يف بعض النشاطات 

 مراجع ثقافية مشرتكة، الصناعية،
 .سياسات وطنية

 
 .األولوية للتكنولوجيا والتعل 

حسب  دبدا لإلالوطني النظام 
Nelson 1991 

مبين أساسا على النظام 
 .العلمي والتقين

غري واضحة، كما أن لكل دولة 
 .سياستها اخلاصة

 .حتمية تكنولوجية

     Source :Amable, B. Systèmes d’innovation, in encyclopédie d’innovation           
  Economica, Paris, 2003, P371.  

فاألولوية إذن للحتمية  ،مبين أساسا على النظام العلمي والتقين بداعلإلأن النظام الوطين   Nelsonيرى
 وأن هناك، بداعلإلعلى دور كل من التكنولوجيا والتعل  يف بناء النظام الوطين  lundvall التكنولوجية، يف حني يؤكد
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 قتصاديأما اال .اتبداعاإلتداخل كبري بني املنتجني واملستعملني وقد يكون هؤالء يف كثري من األحيان ه  مصدر 
Freeman  وبذلك يؤكد على أمهية دور بداعلإلفريى أن السياسات الرتبوية والتكنولوجية هي أساس النظام الوطين ،

 . عمومية واليت من ضمنها الرتبوية والتكنولوجيةالدولة يف تفعيل النظام من خالل صياغتها للسياسات ال
، وبني حتليل (النظرية التطورية)التغيري التقين  اقتصاديف الواقع تتقاطع جذورها بني  بداعاإلإال أن مقاربة أنظمة 

ضيح ، وسوف نتناول املضامني األساسية لكلتا النظريتني مع حماولة تو (النظرية املؤسساتية)السياسات التكنولوجية 
 . بداعاإلالرابط املشرتك الذي جيمع بني النظريتني، والذي هو يف نفس الوقت يف صمي  أنظمة 

 مضمون النظرية التطورية :الفر  األول
تنطل  املدرسة التطورية من مبدأ جوهري أال وهو أن حمرك املنظمة األساسي ال يكمن يف حتقي  األرباح 

ون التطوريون التماثل قتصاديوالبقاء، ويستخدم اال االستمراريولوجية يف ما يكمن يف الرغبة الب بقدر ،وتعظيمها
نلسون  قتصاديالبيولوجي إلدراك الطبيعة التفاعلية اليت جتمع االقتصاد بالبيولوجيا، وقد طّور هذه النظرية كل من اال

موعة دينامكية من فحسب هذين الكاتبني فإن املنظمة التطورية متثل جم .1992سنة  Nelson & Winterوونرت
الكفاءات املبنية على الروتني وأن هذا الروتني مبثابة اجلينات بالنسبة لألحياء، وتبعا لرواد هذه النظرية أن إشكالية 

يت  حبثه من خالل حتليل  ائهادأسلوكياهتا أو أو اختالف املنظمات عن بعضها البعض سواء تعل  األمر خبصائصها 
فالكفاءة األساسية بالنسبة للمنظمة تكون مبنية على  .1لكفاءات اخلاصة بكل منظمةدينامكية تراك  املعارف وا

الروتني، وكذلك على معرفة الكيف التنظيمي والتكنولوجي، واليت عادة ما تكون ضمنية وغري قابلة للتحويل، فالذي 
أه   إىلفيما يلي وسوف نتطرق ميّيز منظمة عن األخرى إذن هو حج  وطبيعة املهارات املرتاكمة لديها عرب الزمن، 

 : على النحو التايل بداعلإلالفرضيات اليت تقوم عليها هذه النظرية والعالقة اليت تربطها بالنظام الوطين 
 فرضيات النظرية التطورية-أوال

 :2على الفرضيات التاليةالتطورية النظرية  تعتمد
 فهو مبثابة جينات طبيعية حقيقية بالنسبة للمنظمة؛ ة،يعترب الروتني مبدأ ثابت ودائ  بالنسبة هلذه النظري  -1
مبدأ تغيري وحتول سلوك البحث، إذ يعد بالنسبة للمنظمة اآللية األساسية املولدة للتنوع، خاصة عرب استخدام  -2

 ؛بداعاإلسريورة 
 (.البحث) تغيريعلى ال أو (الروتني) حيث تؤثر إما على اجلينات ،االختيار زماتيتعد كمصفاة لتطور ميكان -3

غري أن خمتلف األعمال التطورية تتف  حول فرضية واحدة مشرتكة، وهي أن اخلاصية األساسية للمنظمة واليت من 
خالهلا تفرد نفسها عن باقي املنظمات، تكمن يف الروتني الذي يعد أساس بناء كفاءات املنظمة وإبراز قدراهتا، 

 . وسوف نتطرق إىل مفهومه وحتديد أنواعه

                                                           
1Plane,  JM. Management des organisations, théories, concepts, cas, dunod, paris, 2003, p153. 
2Cohendet, P. Innovation et théorie de la firme, in encyclopédie d’innovation, op.cit, p338. 
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الكفاءات الفردية للمنظمة، حيث يتحدد مستوى معرفة الكيف   Winterو  Nelsonثل الروتني بالنسبة للكاتبنيمي
، فالروتني ميثل جمموعة من األجوبة الضمنية لنشاطات تتميز عادة بالتكرار هأو املهارات داخل املنظمة على أساس

 األعوان الذين جتمعه  عالقات تفاعل مع بعضه  أنتجها األفراد داخل املنظمة، وأصبح استعماهلا مشرتك بني
 .1البعض

 :2هي و الروتني يف ثالث أنواع Chandler قتصاديحّصر اال
التوزيع مث ، اإلنتاجهذا النوع من الروتني يتطور داخل خمتلف وظائف املنظمات، بداية بوظيفة  :الروتني الوظيفي -1
 التسوي ؛أخريا و 
ا النوع من الروتني من خالل التنسي  بني خمتلف وظائف املنظمة، ويعتربه الكاتب يكتسب هذ :الروتني املكتسب-2

 من النوع األول؛ وثراءأكثر أمهية 
كإجياد أجوبة عن سبب تنقل )جية للمنظمة يأما النوع الثالث من الروتني فإن تطوره يت  ضمن النشاطات اإلسرتات-3

 قتصادياالكيف مع التغيري الدائ  الذي حيدث يف احمليط كيفية الت  أو املنافسني إىل أسواق جديدة مثال،
 .(واالجتماعي

مع سريورة التكيف،  مستوى التفاعالتواملنظمة التطورية وهي بصدد مواجهة التغيريات اليت حيدثها احمليط و 
 :3كي وذلك على النحو التايليتستخدم إما الروتني الساكن أو الروتني الدينام

جية ييف ظل منط  الفعالية تعمد املنظمة إىل تكييفات حمدودة يف إطار اخليارات اإلسرتاتعلى املدى القصري و  -1
الرتكيز على التكوين وتشغيل أحسن و البحث عن ختفيض التكاليف، و  املوجودة، من خالل التخصص الشديد،

 .للمهارات املوجودة، فهي بذلك تستعني بالروتني الساكن
حيث تكون التغيريات واسعة ويت  استغالل إسرتاجتيات جديدة،  ،الفعاليةمنط  املدى البعيد ويف ظل أما على -2

بالروتني  هذا النوع يتطلب سلوكيات جديدة فهي بذلك تسلك تعل  جديد وروتني جديد والذي يطل  عليه
 .الديناميكي

 

                                                           
1Tekfi, S. Survie, innovation et performance de l’entreprise, cas de l’entreprise CMA , SBA, Thèse de 
doctorat, faculté de sciences économiques, gestion et commerciales, Université Aboubaker Belkaid, 
Tlemcen, 2013, p23. 
2Loilier, T.Tellier, op.cit, p47. 
3Ibid, p49. 
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 والنظرية التطورية دبدا لإلالنظام الوطني -ثانيا
والنظرية التطورية، من خالل البحث  بداعلإلالعالقة بني النظام الوطين ني ربط قتصاديلقد حاول العديد من اال

أوث   متثلوالتعل   ،التنوعو  ،عدم التأكدخاصية وقد توصل أغلبه  إىل أن  عن نقاط مشرتكة جتمع بني كلتا املقاربتني،
  .والنظرية التطورية بداعلإلالنظام الوطين  ربط بنيي ما

 بداعلإلعلى فرضيتني أساسيتني لربط العالقة بني النظام الوطين اعتمد  قدف  Lundvall قتصاديبالنسبة لال
 .1والتنوع ،عدم التأكد :والنظرية التطورية، ومها

، ويتجلى ذلك باخلصوص على املستوى بداعلإلمما ال شك فيه أن عدم التأكد ميثل السمة البارزة  :عدم التأكد-1
الذي يسمح  بداعاإل هو د على املستوى التقين يكمن خاصة يف معرفة ماعدم التأك وجود التقين والتجاري، وسبب

أما على املستوى التجاري فإن عدم التأكد  .2اإلنتاجزيادة يف تكاليف التطوير و حدوث بتحقي  املعايري التقنية، دون 
وجند حالة عدم التأكد، وعليه فإن  يرتبط باملراحل املتتالية لفرتة حياة املنتوج، إذ يف كل فرتة من فرتات حياة املنتوج إال

جديدة، ال ميكنه  زع  معرفة كل حصيلة نشاطاهت  ونتائجها،  إنتاجأساليب  أو منتجاتاألعوان حينما يبتكرون 
أما يف املقاربة التطورية فإن عدم التأكد مرتبط مبحدودية القدرات اإلدراكية   ،فه  بذلك يف حالة عدم التأكد

وبعدم جتانس املعلومات املتوفرة واملطورة ، فاألعوان ليس بإمكاهن  معرفة كل احللول للمشاكل  ني،قتصاديلألعوان اال
 .اليت تعرتضه  وال حىت إمجايل نتائج أعماهل 

، بداعلإليعد التنوع الفرضية املشرتكة الثانية اليت تربط بني املقاربات التطورية املعاصرة ومقاربة النظام الوطين  :التنوع-2
ات جديدة من إبداع، ففي ظل املقاربات التطورية يسمح التنوع بتحقي  بداعاإلد هذا األخري حمرك سريورة إذ يع

 .معارف جديدة أو تركيبات جديدة يت  ضمها إىل املعارف املوجودة الكتشاف وهذا إما خالل اإلقدام على البحوث
التكنولوجيا  أو حىت يفيف سلوك املنظمات وقد يكون التنوع يف ختصيص العوامل يف السلع واخلدمات أو تنوع 

وإىل سريورة التعل  فكلما تعددت أشكال التنوع وتفاعلت  ،هذا التنوع ميكن عزوه أساسا إىل الكفاءات .املستخدمة
 .يمتفاعل وديناميك بداعلإلفيما بينها كلما سامهت يف بناء نظام وطين 

دينامكي يسمح بإدخال  ذات طابع مها ميثل عملية تصورإن عدم التأكد والتنوع ليستا حبالة مستقرة، بل كال
فكر التغيري، والتغيري ال ميكن أن يظهر ويتطور داخل املنظمة إال بوجود عوامل تدفع إىل ذلك، كالقدرات 

 . ية املنظماتإنتاجو  التقليد،و  ،يةبداعاإل

                                                           
1Lundvall, B. National systems of innovation toward a theory and interactive learning, op.cit, p48. 
2Freeman, C.The economic of industrial innovation, op.cit, p224. 
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املنظمات، فكل منظمة حباجة إذن  إن السعي إىل تعظي  األرباح وضمان البقاء يف السوق هو هدف كل :التعل -3
من البحوث و إىل أن تكون دائما األفضل يف السوق، هذا األمر يتطلب منها احلرص دوما على التعل  من خرباهتا، 

  اهتماموقد أضحى التعل  مركز  .والتميز اليت توصل إليها اآلخرين، ومن كل املصادر املتاحة أمامها حىت حتق  السب 
، ويعرف التعل  على أنه سريورة مبنية على التكرار والتجربة تسمح بزيادة بداعاإلطورية وأنظمة كل من النظرية الت

ويؤكد أصحاب الفكر التطوري أن التعل  ميثل أحد العناصر املفتاحية  .1نتاجية املنظمة وحتديد فرص جديدة لإلإنتاج
سكية ال يعدو كونه عامل ثالث متبقي خارج الدائرة بعد أن كان يف ظل النظرية الكال يف سريورة إدخال التغيري التقين،

عرب  قتصاديومن أه  أهداف أصحاب الفكر التطوري إدخال التغيري التقين ضمن دائرة التحليل اال ة،قتصادياال
وأن هذا التغيري ليس نتاج  حيث يرى هؤالء أن املنظمة تلعب دورا أوليا يف حتليل التغيري التكنولوجي عملية التعل ،

 .2وجتارب مرتاكمة ترتبط أساسا بسريورة التعل  املوضوعة من قبل املنظمة إبداععلومات سابقة ولكن نتاج سريورة م
 ،بداعاإلرة و العل  ونشاطات البحث والتطوير مصدر املدخالت األساسية  بالنسبة لسري  اعتبارفاملؤكد اليوم إذن عدم 

 ،التوزيعو ، اإلنتاجك من خالل ارتباطه بالنشاطات الروتينية كبل إن للتعل  نصيبا وافرا يف تلك السريورة، وذل
 اعتبار، فالتوجه احلايل ألصحاب الفكر التطوري هو يةبداعاإلتأثري بالغ على العملية  االرتباطاتوالتسوي ، وأن هلذه 

على  االعتمادات إن هذه املقاربة تفرض على املنظم .3والتعل  ظاهرتني لتوليد املعارف والكفاءات بداعاإلكل من 
املعارف اليت حبوزهت ، حىت يتسىن هل  الفه  والتعل  بشكل أسهل وأسرع من أجل مواجهة التغيريات املعقدة والسريعة 

 .اليت حيدثها احمليط
ن أه  مورد أ Lundvall ، ويف هذا الصدد يرىبداعاإلظمة لقد أضحى التعل  حيتل مكانة أولية يف حتليل أن

فاملعرفة والتعل  متثالن  .4قتصاد املعاصر هو املعرفة، ومبقتضى ذلك فإن أه  عملية تكمن يف التعل أساسي بالنسبة لال
للمعرفة اجلديدة، وحينما  واستيعابحجر الزاوية يف حتديد املسار التطوري للمنظمات، وما التعل  إال عملية اكتساب 

أهنا معرفة تتدف  من املصدر إىل املتعل  فيحدث بذلك يت  نقل املعرفة من طرف إىل آخر ينظر إىل هذه العملية على 

                                                           
1Loilier,T.Tellier, A. Op.cit, p49. 
2Cohendet, P. Innovation et théorie de la firme, in encyclopédie d’innovation, op.cit, p383. 
3Sander, A. Les politiques de soutien à l’innovation, une approche cognitive, le cas des cortechs en Alsaces, 
thèse de doctorat de sciences économiques, Université Louis pasteur, Strasbourg, juin 2005,  p24. 
4Lundvall, B. National systems of innovation toward a theory of innovation and interactive learning, op.cit, 
p 329. 
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على اإلطالق  االرتقاءوبدوهنا ال ميكن  يةبداعاإلفاملعرفة إذن وما تقتضيه من تعل  مبثابة عصب العملية  .1التعل 
 .يبداعاإلبالعمل 

والسلوك وتشري إىل  معرفة صرحية ومعرفة ضمنية، هذه األخرية توجد بالعقل البشري :وتنقس  املعرفة إىل نوعني
احلدس والبديهة واإلحساس الداخلي، فهي إذن شخصية ويصعب توثيقها أو تقنينها، وتتضمن عناصر ذهنية إدراكية 

لى التعرف على ما عالعناصر اإلدراكية من خالل النماذج العقلية اليت من شأهنا مساعدة الفرد  تعمل. وأخرى تقنية
ة فتتضمن معرفة الكيف واليت ترتبط باملمارسات واملهارات، ونظرا ألن املعرفة حوله، أما العناصر التقنيمن يدور 

بل ميكن فقط نقلها من خالل  خالل األجهزةالضمنية هي معرفة خفية وتعتمد على اخلربة، فإنه يصعب حتويلها من 
 .جديدة يةإبداعبدأ سريورة ويأيت هنا دور العنصر البشري يف مزج املعرفة الضمنية بالصرحية لت .2االجتماعيالتفاعل 

أن من أه  حتديات  Lundvall يؤكدوتطوره، وهنا  استمرارهأساس و  يبداعاإلمتثل املعرفة إذن جوهر العمل 
يف احلقيقة إال  بداعاإل، وما بداعاإل تعمي  الفه  حول خمتلف املعارف اليت يت  استعماهلا يف عملية بداعاإلأنظمة 

هو عملية دينامكية معقدة مبنية  بداعاإل، معىن ذلك أن لالقتصاد تركيبات جديدة عملية إدخال معارف جديدة أو
على التعل  والذي هو يف الغالب مثرة تعل  تفاعلي وتراكمي، إذ يسمح بتحسني املعارف واليت تعد بدورها أساس 

عبارة عن سريورة ميكن  بداعإلاالتقين، وأن هذا  بداعلإلالتعل  مصدرا  اعتبارومصدر التعل  املستقبلي، وعليه ميكن 
 .3بداعلإلحتليلها من زاوية النظام الوطين 

 :خمتلفة وهي اجتماعيةوهناك عدة أنواع للتعل  تقتضي تفاعالت 
 تعل  بسيط فردي ومنعزل؛ :التذكر-1
النوع  وال يشرتط أن نفه  ما نقوم به من عمل، هذا( التكرار) تعل  يكتسب من خالل التجربة :التعل  بالتكرار-2

كما يتضمن أيضا تفاعالت بشرية أكثر من جمرد تذكر  من التعل  يشمل عادة املالحظة وكذلك التعل  من اآلخرين،
 بسيط؛

 التعل  بواسطة التغذية العكسية، واليت تتطلب تفاعالت أكرب؛ -3

                                                           
 .89، ص 2001إدارة اإلبداع التنظيمي، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، رفعت عبد احللي  الفاعوري، 1
 .110نفس املرجع، ص 2

3Bjon, J. Institutionnel Learning in national system of innovation, in national systems of innovation, toward 
a theory of innovation and interactive Learning, op.cit, p23. 
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  .وهيآت حبث ،جامعاتمبا تزخر به من زة اجملتمعات املتقدمة هناك حبث منظ  ونظامي ملعارف جديدة، وهي ميّ  -4
أشكال واسعة ومعقدة من التفاعل داخل منظمات  ،أقسام البحث والتطوير املوجودة فيها تتطلب من جهة كما أن
 .  بينها وبني املنظمات واألفراد من جهة أخرىكما تقتضي تفاعالت البحث،  

 مضمون النظرية المؤسساتية :الفر  الثاني
 المؤسساتتعريف : أوال

املؤسس للنظرية املؤسساتية، حيث يرى أن املنظمات ال  األبّ  Philip Selznickاألمريكي  يعد الكاتب
وانطالقا من أن املنظمة نظام  .تتكيف فقط مع القيود الداخلية ولكن عليها أيضا أن تتكيف مع قي  وعادات اجملتمع

وتبادل السلع  إنتاجة من خالل قتصادينية واالالتق اللتزاماتهمفتوح على احمليط اخلارجي تؤثر فيه وتتأثر به، فهي ختضع 
من  والثقافية مما يدفعها إىل لعب أدوار حمددة يف اجملتمع ةاالجتماعي اللتزاماته،كما ختضع هذا من جهة واخلدمات

حيث املنظمات على أن تتطاب  مع قي  ومعايري  النوع الثاين التزامات، فاحمليط الذي تسيطر عليه جهة أخرى
 اثننيعلى عنصرين  للمؤسسةتعريفه  Selznickبىن املفكر  واستنادا إىل ما تقدم .إليها واالمتثالاجملتمع ومعتقدات 

 .1والتصورات الواقعية  ،األفعال املتكررة :ومها
 Commonالكاتب إىل جانبة املؤسساتية الذي يعد هو اآلخر من أه  رواد املدرس Veblen الكاتب أما      

 .2على أهنا عادة تفكري مشرتكة بني غالبية الرجال فهي إذن مثرة ونتاج العادات املؤسساتف فقد عرّ  Mitchellو
ألهنا ترتبط بسلوكيات واسعة يف  قتصاديحيث أوىل أمهية كبرية للعادات ويرى أهنا تكتسي أمهية كبرية يف التحليل اال

، حيث عمل على دمج البعد بداعلإلكثريا يف تطوير األسس النظرية Veblenاالقتصاد، وقد سامهت حتليالت 
 .األخري حمصورا يف ظل الفكر التقليدي يف نطاق العلبة السوداء فقطكان هذا ولطاملا   بداعاإلاملؤسسايت يف حتليل 
املعايري والقوانني اليت و القواعد، و  الروتني،و  على أهنا جمموعة من العادات، اتاملؤسس Niosi يف حني عّرف
العادات، الروتني، القواعد، متثل إذن  اتفاملؤسس، 3ألفراد وتشكل كذلك التداخل اإلنساينتؤطر العالقات بني ا

من  إىل ضمان العمل والتعاون املشرتك فيما بينه و  ،من جهة املعايري والقوانني اليت هتدف إىل ضبط سلوكات األفراد
وتوسع من  ،حتررو  يث تراقب،مشرتكا ح متثل عمال املؤسسة أن Common وضمن هذا السياق يرى .جهة أخرى

                                                           
1Hatch, MJ. Théorie des organisations, traduction Delhay Christine, de Boeck Université, Bruxelles, 2000, 
p99. 
2Bjon,  J. Op.cit, p25  
3Picard, F. Rodet, N. La dynamique du système d’innovation dans l’industrie automobile de la région 
Alsace franche-comté: les apports d’une lecture croisée de l’évolutionnisme et de l’institutionnalisme, 
colloque  sur institutionnalismes et évolutionnismes confrontations autour de perspectives empiriques, 
centre Walras-Lyon, les 2 et 3 décembre, 2002, p6. 
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جمال العمل الفردي، معىن ذلك أهنا حتدد إطار العمل الفردي فتحصره وتقيده، ويف ذات الوقت تسمح بإجناز العمل 
  .1الفردي يف ظل التعاون املشرتك

 المؤسساتأهمية -ثانيا
 :يف النقاط التالية بداعاإلودورها يف حفز  املؤسساتميكن إجياز أمهية  

، من خالل تشجيع وتسهيل عملية التعل  بداعاإليف التقليل من عدم التأكد املرتبط بسريورة  املؤسساتعد تسا -1
 وبالتايل حماولة التكيف مع املتغريات السريعة واجلذرية اليت يفرضها التغيري التقين؛

داخل شبكات املعارف احلصول على أحسن املعارف والعمل على التنسي  بني األعوان بتسمح ملختلف الفاعلني -2
نح قواعد اللعبة ملختلف الفاعلني مما يسمح هل  بتبادل املعارف والكفاءات مبوالكفاءات، ويتعل  األمر هنا بالتحديد 

 وبأيسر الطرق؛
والبحث عن التجديد من جهة أخرى، تعد من أه  مهام  ،من جهة االستقرارإن معاجلة املفارقة بني احلاجة إىل -3

اجملتمع ويف نفس  إنتاجإلعادة  الالزم االستقراريف املنظمات، فاملؤسسات توفر  بداعاإلمها ميثل أساس فكال املؤسسات
 حلدوث التغيري؛ االستقرارالوقت توفر 

إطارا لتنظي  وتوجيه السلوك التنظيمي، فهي تؤثر على العاملني وعلى تكوين السلوك املطلوب  املؤسساتتوفر -4
 .2منه  داخل املنظمة

 دبدا اإلالنظرية المؤسساتية و :ثاثال
، حيث عمل على بداعلإلكبري يف تطوير األسس النظرية   بشكل  Veblen لقد سامهت حتليالت الكاتب

ينطل   .أو ما أطل  عليه بالتكنولوجيا مركز تفكري وحتليل بداعاإل، وجعل من بداعاإلدمج البعد املؤسسايت يف حتليل 
وبالتايل كل جمتمع  خيتص ويتميز بتكنولوجيا  اقتصادياسية وهي أن كل نظام الكاتب يف حتليالته من قاعدة أس

من جهة  جمموعة عمليات وطرق عمل وتقنياتو  ،وسائل وإمكانيات من جهة ،اثننيمعينة واليت تتضمن عنصرين 
اجلانب األول  وبعبارة واحدة تتلخص يف معرفة الكيف اليت يعتربها أكثر أمهية من .اجلانب األه  والذي ميثل أخرى

فمعرفة الكيف اليت تتضمنها التكنولوجيا ما هي إال نظام مكتسب بالتجربة، تطور عرب الزمن  ،3أي الرأمسال املادي
ة للمجتمعات قتصاديوملا كانت التكنولوجيا تلعب دورا أساسيا يف احلياة اال مّت تغذيته ونقله من جيل إىل جيل آخر،و 

وعليه ال ميكن ألي فرد أو مجاعة أن  تنمو وتضمن البقاء  ة،اقتصاديالطبيعية إىل قي  فهي اليت تسمح بتحويل املوارد 
 .إذا مل تتمكن من الولوج إىل هذا املخزون امله  من الوسائل غري املادية

                                                           
1Picard , F. Rodet, N. op.cit, p6. 

 . 122ص ،سب  ذكرهرفعت عبد احللي  الفاعوري، مرجع 2
3Tremblay, AD. Le rôle des institutions dans le processus de l’innovation; l’apport de Thorstein, Veblen, in 
revue interventions économiques, N°36/2007, p6. 
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أن التكنولوجيا تكتسي غالفا مؤسساتيا وثقافيا، مبا أن  Veblen فيؤكد املؤسساتأما عن عالقة التكنولوجيا ب      
عادات القي  و والسلوكية، العايري واملمنها العادات املعيشية والفكرية،  ،ل تقنية تعمل على ترسيخ منط حياة معنيك
مؤسسات وثقافة جديدة، فهو يؤكد إذن على أن احمليط املؤسسايت ميارس هو اآلخر أثرا  لتولد يف النهايةتقاليد، الو 

 .1جيا أو تبطئة وترية نشرهاعلى التكنولوجيا إما باإلسراع يف نشر التكنولو 
 التعلم في صميم النظرية التطورية والمؤسساتية :الفر  الثالث

، تصور ضي  حيث بداعاإلثنني ألنظمة اّيز بني تصورين مي lundvall قتصاديكما سب  وأن أشرنا أن اال
أوسع والذي ميتد ليمس كل  والتكنولوجيا ويف بعض األحيان الرتبية، وتصور ،البحثو حدوده ال تتعد جماالت العل ، 

رواد التصور األول مييلون حنو تطبي  أمهية املنظمات  .ياإلنتاجة واملؤسساتية اليت تؤثر على النظام قتصادياهلياكل اال
ذات األثر على املستوى الكلي والقطاعي ويفضلون احملددات التكنولوجية البحتة كمصدر للتأثري، بينما يقوم التصور 

واليت يرتك اجملال فيها مفتوحا لتفسريات ( الرتبية، واملنظمةو  التقنية،و  العل ،)تقارب خمتلف اجملاالت  تباراعالثاين على 
 .  2والتشريعات ،والتقاليد ،العاداتو  الثقافة، :واسعة للنظام

 بداعاإلحتدد سريورة  هي اليتأعضاء املنظمة،  فيهافاملنظمات مبا فيها من قي  وعادات ومعتقدات اليت يشرتك 
من خالل التعل ، وإذا متكنت املنظمات من تتبع سريورة تعل  وأضحى أحد أه  ركائزها، نكون أمام منظمات 

وتعزى  .3جديدة يطل  عليها مبنظمات التعل ، حيث متثل هذه األخرية مصدر دينامكية املنظمة وثقافتها التنظيمية
 يف كل ما حييط باملنظمة سواء باألفراد أو بالتكنولوجيا، فهي تعمل على أمهية منظمات التعل  إىل إحداث التغيري

وبلوغ النتائج اليت يرغبون فيها، كما أهنا توسع مناذج التفكري وحترر الدوافع  بداعاإلتوسيع قدرة األفراد على 
 .4ة، فهي إذن املكان الذي يتعل  فيه األفراد كيفية التعل  بصورة مشرتكةاالجتماعي

إن أه  ما ميّيز منظمة التعل  السعي الدائ  لوضع األفكار املكتسبة وما مّت تعلمه موضع التطبي ، ليكون التعل        
، واملنظمة بداعاإلاجلوهري بني املنظمة التقليدية اليت ال تطمح إىل التعل  يف سبيل التغيري و  االختالفبذلك حمور 

 .لتحقي  التميز والسب  على املنظمة األوىل بداعاإلاملتعلمة اليت تسعى دوما إىل تشجيع 
 
 

                                                           
1Tremblay, DA.  le rôle des institutions dans le processus de l’innovation, op.cit, p9. 
2Amable, B. Op.cit, p371. 
3Speck, C. Op.cit, p126. 

. 111ص ، 2002إدارة اإلبداع واالبتكار، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، عمان، سلي  بطرس جلدة،  4 
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 النظام الوطني لإلدبدا أداءمؤشرات قياس  :المبحث الثاني
يتناول هذا املبحث بالدراسة مفهوم األداء وأمهية قياسه، مث يت  تسليط الضوء على مؤشرات قياس األداء 

   .اإلبداعي أو ما اصطلح على تسميتهما مبدخالت وخمرجات اإلبداع
 النشاط اإلدبداعي تعريف األداء وأهمية قياس: مطلب األولال

يعد األداء مؤشرا هاما تبىن عليه العديد من القرارات اهلامة وتصاغ على أساسه الكثري من السياسات سواء 
مما يستدعي اإلنتاجية منها أو اخلدمية،  ،على املستوى الكلي واجلزئي، أو على مستوى املؤسسات العامة أو اخلاصة

  .النشاط اإلبداعي التعريف باألداء وإبراز أمهية قياس
 األداء تعريف: الفر  األول

لتعدد واختالف مؤشرات قياسه، وكذلك الختالف الباحثون يف حتديد مفهوم األداء وهذا راجع اختلف 
األدبيات  يف ومن التعاريف الشائع تداوهلا. طبيعة عمل املؤسسات االقتصادية وأهدافها واجلهات اليت تقيسه

فهذا . 1أن األداء هو البحث عن تعظي  العالقة بني النتائج واملوارد بغرض حتقي  األهداف املسطرة االقتصادية،
مهما كانت التعريف ربط األداء مبفهوم الفعالية والفاعلية، حيث ترمز الفعالية على أهنا القدرة على حتقي  األهداف 

 : 2هذا التعريف من خالل العالقة التاليةعن   يعربو  ،اإلمكانيات املستخدمة يف ذلك

األهداف احملققة
األهداف احملددة

 الفعالية 

 :أو ما يعرف بالفاعلية فتمثل بالعالقة التالية العالقة بني األهداف احملققة والوسائل املستخدمةأما 

األهداف احملققة
الوسائل املستعملة

ليةعالفا   

 .عملية مستوى أداء أي نشاط أو هو الذي حيددالفاعلية بني الفعالية و  هذا التفاعلإن 
                                      النشاط اإلدبداعي أهمية قياس: الفر  الثاني

 العملياتحتتاج أي هيئة مهما كان نشاطها وطبيعة عملها إىل أداة تستطيع على أساسها احلك  على فعالية 
إىل أنه حني تستطيع قياس ما تتحدث عنه وتعرب عنه باألرقام  اإلدارة عض روادبيشري و  ،اليت متارسها والنشاطات

                                                           

القتصادية والتجارية وعلوم التسيري، عبد الرمحان العايب، التحك  يف األداء الشامل يف اجلزائر يف ظل حتديات التنمية املستدامة، رسالة دكتوراه غري منشورة،كلية العلوم ا
. 741،ص  2077-2070جامعة فرحات عباس سطيف،  1  

. 721، ص2002 ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،طبعة الثالثة، ال بن حبيب، اقتصاد وتسيري املؤسسة،عبد الرزاق  2  
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فمعىن ذلك أنك تعرف شيئا عنه، ولكن حني تعجز عن قياسه والتعبري عنه باألرقام فإن معرفتك ستكون ضئيلة وغري 
ويعرب  .على األمور  ومن مّث احلكفالقياس إذن ميكننا من معرفة ما حيدث يف الواقع بشكل رقمي أو كمي  ،مرضية

لتقيي  قياس األداء عن عملية اكتشاف وحتسني األنشطة من خالل جمموعة من املؤشرات، فهو طريقة منظمة 
  .1يف املنظمات الصناعية وغري الصناعية اإلنتاجيةاملدخالت واملخرجات والعمليات 

 يتحق  ما ملوحتسني من نتائج ق  لتقيي  ما حتواإلبداع شأنه شأن العديد من النشاطات حيتاج إىل مؤشرات 
ل من قام بإعداد مؤشرات البحث والتطوير وكان ة أوّ قتصاديمنظمة التعاون والتنمية اال تعد، و مستقبال من أهداف
، حيث قامت بإصدار دليل فراسكايت الذي أصبح مرجعا أساسيا ومعيارا دوليا يف إعداد مثل هذه 1918ذلك سنة 

بلد ما يف هذا اجملال وحتديد مستواها دوليا، من  أداءسية من هذه املؤشرات تكمن يف تقيي  املؤشرات، والغاية األسا
العلمي والتكنولوجي مع دول أخرى، كما تسمح مبتابعة انعكاسات السياسة املصاغة  نتاجخالل إجراء مقارنة لإل
شرات يف شكل مدخالت حبث واليت غالبا على جمموعة من املؤ  بداعلإلويرتكز النظام الوطين  .واملنفذة يف هذا اجملال

الذي  يبداعاإل األداءتقيي  و  هذا من جهة، يبداعاإلما يكون هدفها وصف اخلصائص األساسية اليت متيز النشاط 
ويف ظل انتشار ظاهرة العوملة وما تفرضه من  .من جهة أخرى إبداعينتج جراء تلك املدخالت يف شكل خمرجات 

باملؤشرات الوطنية لتقيي  كفاءة النظام  االكتفاءهلا فإنه ال ميكن  واالنقيادلعامل اخلضوع قوانني وشروط حتت  على ا
داء النظام الوطين أ إن بل إن هذه الظاهرة تفرض مؤشرات عاملية ال بد من اخلضوع إليها كذلك، بداعلإلالوطين 

ولكن أيضا  ف واملعلومات العلمية والتقنية،املعار  إنتاجو  استيعابال ميكن أن يقي  فقط من خالل قدرته على  بداعلإل
وكذلك املعايري  ،التكنولوجي تثماراالسجذب و  على مدى اندماجه ضمن القوانني الدولية كحماية امللكية الصناعية،

ال  لذلك فإن الدول شأهنا شأن املؤسسات واهليآت املعنية واملمارسة لنشاطات البحث والتطوير، .2س الدوليةيواملقاي
حيث تسمح هذه املؤشرات لواضعي  ن تكون على دراية مستدمية باملؤشرات املستخدمة يف ظل هذه الظاهرة،بد أ

بني  االرتباطسياسات العل  والتكنولوجيا واملشرفني على تنفيذها من احلصول على معلومات كافية حول درجات 
وصياغة  ،بداعاإل قد تعرتض نشاطات البحث و حتديد املشاكل اليتو املركبات املختلفة ملنظومة العل  والتكنولوجيا، 

 .السياسات املالئمة ملتابعة تنفيذها وتعديلها وتطويرها
مدخالت : ومها يبداعاإل األداءإىل أه  املؤشرات املعتمدة لقياس  الثاين والثالث وسوف نتطرق يف املطلب   

 .اإلبداعوخمرجات 

                                                           

. 488، ص2009النشأة والتطور التارخيي، واألمهية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، : عبد الرحي  حممد، قياس األداء 1
  

2Usinidis,D. Système national d’innovation, entreprise et l’état, op.cit, p136. 
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 دبدا اإلمدخالت : الثانيالمطلب 
البحث واملستخدمة بشكل اإلبداع أو ما تعرف عادة مبدخالت املندرجة ضمن مدخالت  من أه  املؤشرات

 :جند مايلي يف قياس مستوى اإلبداع واسع من قبل الدول واحلكومات
 عدد األفراد الباحثين المسخرين للبحث والتطوير: الفر  األول

لتحليل  املستخدمةعد من أه  املؤشرات تتف  كّل الدراسات على أن عدد األفراد املسخرين للبحث والتطوير ي
 frascatiسواء املتقدمة منها أو املتخلفة، ويصنف دليل  ،وتقيي  أوضاع وآفاق منظومة البحث والتطوير يف اجملتمعات

 :1األفراد العاملون يف البحث والتطوير إىل ثالث أصناف
 قياس تعداد أفراد البحث والتطوير؛-1
 ؛ير ما يعادل بوقت كليقياس نشاطات البحث والتطو -2
 .قياس اخلصائص-3

قس  مبين على  :إىل قسمني ينقس أيضا  وبالنسبة  للصنف األول أي تعداد أفراد البحث والتطوير، فه
والقس  الثاين مبين على مستوى  .فراد الدع أو  ،األفراد الفنيونو الباحثون،  :الوظيفة حيث يندرج حتت هذا القس 

من أعلى الشهادات املتحصل عليها الباحثون إىل أدىن مستوى تعليمي ضمن زمرة أفراد  التأهيل حيث يت  التصنيف
واملؤكد أن املعطيات اليت ختص عدد األفراد مهمة جدا عند القيام بدراسات حتليلية من أجل صياغة  .البحث والتطوير

لومات إضافية ختص أفراد البحث ، كما أهنا تعد أحسن قياس من أجل احلصول على معيةبداعاإلالسياسات البحثية و 
 .والتطوير أي قياس خصائص هذه الفئة، خاصة ما تعل  منها بالسن واجلنس والبلد األصلي

أما الصنف الثاين فيقس  نشاطات البحث والتطوير مبا يعادل الوقت الذي ميضيه الباحثون يف أعماهل  
ما،كما يستخدم بلد البحث والتطوير املبذولة يف البحثية، ميثل هذا التصنيف مؤشرا حقيقيا يعكس حج  نشاطات 

أيضا إلجراء املقارنات الدولية، فالفئة األوىل تبعا هلذا التقسي  تض  الباحثني الدائمني وهي الفئة اليت متضي كل وقتها 
ث من وقتها يف هذا النشاط، فهي تشمل عادة املوارد البشرية املتفرغة للبح %100يف النشاط البحثي أي تسخر 

والذين يتحملون  الدكتوراهباإلضافة إىل طلبة  ،ساتذة اجلامعاتأو  ،والعاملة بشكل رئيسي يف مراكز وهيآت البحوث
 .2بداعاإلجيات البحث والتطوير و يجمتمعني مسؤولية تنفيذ سياسات وإسرتات

                                                           
1OCDE. Manuel de Frascati, méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le 
développement expérimental, OCDE, 2002, p 113 . 

 . 10ص  ،2010 بريوت، الطبعة األوىل، البحث العلمي يف الوطن العريب، التقرير العريب الثالث للتنمية الثقافية، مؤسسة الفكر العريب،2



اعلإلبداإلطار املفاهيمي والنظري للنظام الوطين ===================================================الفصل األول  

 

 
44 

 

يوضح هذا التصنيف  أما الفئة الثانية فهي اليت متضي جزء من وقتها فقط يف النشاط البحثي، والشكل املوايل 
 .بشكل  أكثر تفصيال

 تصنيفات أفراد البحث والتطوير: 11الشكل رقم 
 

 
 .من إعداد الباحثة:المصدر
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 : 1ويعرف دليل فراسكايت الفئات املكونة لوظيفة البحث والتطوير كاآليت
أساليب  تجات أوللمنيض  املتخصصون الذين يعملون على وضع التصور أو توليد املعارف سواء : الباحثون-1

يف تسيري املشاريع،كما ينض  إىل هذا التصنيف أيضا إطارات املديريات أو  أو وضع مناهج ألنظمة جديدة اإلنتاج
وكذلك الطلبة  ،وأفراد اإلدارة، حيث تتمثل نشاطاهت  يف ختطيط وتسيري اجلوانب العلمية والتقنية ألعمال الباحثني

 .ج وميارسون نشاطات البحث والتطويرعلى شهادات ما بعد التدر  املتحصلني
وه  األفراد الذين ميارسون نشاطات تتطلب معارف وخربات تقنية يف جمال اهلندسة، علوم : املوظفون الفنيون-2

تنفيذ نشاطات  من خاللفه  يسامهون يف البحث والتطوير  ة واإلنسانية،االجتماعيالفيزياء واحلياة، وكذلك العلوم 
 . الباحثنيب تطبي  مبادئ ومناهج عملية، ويعملون حتت رقابة علمية وتقنية تتطل

تض  هذه الفئة العمال املؤهلون وغري املؤهلون من أفراد األمانة واملكاتب والذين يسامهون يف تنفيذ : أفراد الدع -3
 .مشاريع البحث والتطوير

 اقتصادتمعات، إذ يرتج  قدرة كل أمهية بالغة يف تقيي  مستوى النشاط البحثي للدول واجمل هذا املؤشر يشكل
على جتنيد وتسخري الطاقات العلمية والتقنية الكامنة، فهو إذن يقيس اجملهودات املبذولة من قبل الدولة يف هذا 

، لذلك فإن نوعية هذا املورد امما الشك فيه أن القوى البشرية تعد أه  مكون يف منظومة العل  والتكنولوجيو  .2اجملال
د األساسي يف تطوير منظومات علمية وتكنولوجية منتجة وفعالة، كما توجد عالقة طردية بني مستوى تقدم تعترب احملد

وتشري  .البحث العلمي يف اجملتمعات وعدد الباحثني، وعالقة وثيقة بني منو النشاط البحثي وزيادة عدد الباحثني
خبالف  ،مة نسبة إىل جمموع السكان بشكل ملموسالبيانات ذات العالقة إىل زيادة عدد الباحثني يف الدول املتقد

الربامج مستوى يف تدين  كما تشهدالدول النامية اليت تعرف ضعفا كبريا يف عدد الباحثني نسبة إىل عدد السكان،  
 .التعليمية ومستويات اخلرجيني

 نفقات البحث والتطوير: الفر  الثاني
، كما يعد أحد املؤشرات الرئيسية بداعاإلالبحث والتطوير و  يلعب  املورد املايل دورا حموريا يف جتسيد أنشطة

وقد عرف دليل فراسكايت  الدول واحلكومات بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، اهتمامللحك  على مدى 
معني خالل  اقتصادينفقات البحث والتطوير على أهنا جمموع النفقات املخصصة للبحث والتطوير واملنفذة يف قطاع 

                                                           
1OCDE. Manuel de Frascati, op.cit, p107. 
2Djeflat, A. l’économie fondée sur la connaissance, éditions Dar El  Adib, Algérie, 2006, P50. 
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نفقات جارية ونفقات برأمسال، أما عن مصدر  :زمنية عادة ما تكون السنة، وتنقس  هذه النفقات إىل قسمني فرتة
 :1وهي تلك األموال فقد حددها هذا الدليل يف مس مصادر

 الدولة ؛ -1
 مؤسسات التعلي  العايل؛ -2
 إنفاق املؤسسات اليت ال تتوخى الربح؛ -3
 ة؛قتصادياملؤسسات اال -4
 .من اخلارجاملسامهات الواردة  -5

يت   ،ومن أجل حتديد اجملهودات الفعلية لنشاطات البحث والتطوير لبلد ما ومن مّث إجراء مقارنات دولية
إرجاع النفقات الكلية للبحث والتطوير إىل الناتج احمللي اإلمجايل وحنصل بذلك على مؤشر التمويل، وتشري الدراسات 

من الناتج احمللي اإلمجايل فإن مدى تأثري تلك  %1لتطوير أقل من إىل أنه إذا كانت نسبة اإلنفاق على البحث وا
فهو مستوى جيد يف خدمة التنمية  %2و %1البحوث على التنمية سيكون ضعيفا جدا، وإذا كانت  النسبة تقع بني 

 واكتشاف اإلنتاجفإن مستوى البحث العلمي يكون يف درجة مناسبة لتطوير قطاعات  %2وإذا زادت النسبة على 
من  %1وقد أوصت منظمة اليونسكو بأن ال تقل نسبة اإلنفاق على العل  والتكنولوجيا عن  ،2تكنولوجيات جديدة

إمجايل الدخل الوطين ألي دولة كشرط لإلبقاء على جدوى وفعالية  منظومة العل  والتكنولوجيا، وبطبيعة احلال كل 
تطوير التكنولوجي أكثر فاعلية، واجلدير بالذكر أن نسبة زيادة عن هذه النسبة سوف جتعل منظومة البحث العلمي وال

نفقات البحث والتطوير إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف كثري من الدول العربية أقل بكثري من املستوى احلرج العاملي 
 .من هذه النسبة ومن بينها اجلزائر قاربت ، باستثناء بعض الدول اليت%7املتعارف عليه واملتمثل يف 

 دبدا اإلمخرجات  :الثالثمطلب ال
وغالبا ما يت  تصنيفها إىل  ،بداعلإلالنظام الوطين  أداءبشكل كبري يف قياس درجة  بداعاإلتساه  خمرجات 

 . واملنشورات العلمية ،االخرتاعبراءات و الصادرات من املنتجات ذات التكنولوجيا العالية،  وتشمل ثالث أصناف
 
 

                                                           
1OCDE. Manuel de Frascati, op.cit, p124 . 

والتجديد من أجل التنمية اإلنسانية، سلطنة عمان،  اإلبداعة، املؤمتر السنوي حول اإلدارة، أمة اللطيف بنت شرف شيبان، البحث والتطوير كركيزة إلقامة جمتمع املعرف2
 .91، ص  2002سبتمرب  10-18
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 ذات التكنولوجيا العالية الصادرات من المنتجات :أوال
الوثي  بالرتكيبة الصناعية للبلد وبالتحديد  الرتباطهنظرا  قتصاديعادة ما يطل  على هذا املؤشر باملؤشر اال

ات الدول واجملتمعات من خالل  اقتصاديحصة البحث والتطوير من هذه الرتكيبة، فهو يسمح بتقيي  مدى تطور 
، كما أن حمتواها نوعي كبريتتس  باختالف منتجات  ولوجيا العالية منالصناعة ذات التكن تتشكل .الصناعة

وحتتل هذه املنتجات نصيبا متناميا يف التبادالت العاملية، إذ كلما كانت حصة الدولة كبرية يف  .1جد قوي يبداعاإل
ن استعمال هذا النوع من كلما أبدت قدرة أكرب على جماهبة املنافسة، كما أ أسواق املنتجات ذات التكنولوجيا العالية

 . ية وعلى القدرة التنافسيةاإلنتاجالتكنولوجيا يف االقتصاد ميكن أن تكون له آثار إجيابية معتربة على 
تقسي  الصناعة املعملية وفقا للرتكيبة  EurostatوOCDE ةقتصاديوتستخدم منظمة التعاون والتنمية اال

 :2التكنولوجية اإلمجالية التالية
وأدوات  ،صناعة ماكنات املكتبو  الصناعة الصيدالنية،و  تشمل البناء الطرياين والفضائي، :جيا العاليةلتكنولو ا-1

 .وسائل علميةو  واإللكرتونيك،، االتصاالتو اإلعالم اآليل 
صناعة السيارات، و يتضمن هذا الصنف صناعة املاكنات واألجهزة اإللكرتونية، : تكنولوجيا متوسطة إىل عالية-2
 .ماكنات وأجهزة غري كهربائيةو صناعة وسائل النقل األخرى، و الكيمياوية،  الصناعةو 
بناء و صناعة الفوالذ، و  صناعة املطاط والبالستك،و تشمل الصناعة النووية، : تكنولوجيا متوسطة إىل ضعيفة-3

 .والتعدين ،السفن
الصناعة و الطباعة، و رق، يندرج ضمن هذا الصنف من التكنولوجيا، صناعة اخلشب والو  :تكنولوجيا ضعيفة-4

 .وصناعة النسيج ،التبغو املشروبات، و الغذائية، 
املنتجات ذات التكنولوجيا العالية  استيعابالقدرة على  تعكسإن جتارة املنتجات ذات التكنولوجيا العالية 

الدولية  وتنافسية على مستوى األسواق جديدة منتجات إنتاجالقدرة على كما تعكس   ،هذا من جهة (االسترياد)
 . من جهة أخرى 3(التصدير)

 

                                                           
1Guillou, S. Les industries de haute technologie de la zone Euro et des états- unis, revue de l’OFCE N°98, 
presses de sciences po, 2006, p39. 
2Strack, G. Le commerce de produits de haute  technologie, l’emploi et la valeur ajoutée dans les services à 
forte intensité de connaissance, Eurostat, 2004, p7. 
3Djeflat, A. l’économie fondée sur la connaissance, état des lieux et perspectives pour L’Algérie, op.cit, p63. 
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 االخترا  دبراءات :ثانيا
 .األفرادو  ،اهليآتو ة، قتصادياملنجزة من قبل املؤسسات اال اتاالخرتاعأداة أساسية حلماية  االخرتاع براءةمتثل 

ت لفرتة زمنية الرباءاحتميه الذي  االخرتاع استغاللعلى  احتكاراعلى أهنا سند ملكية مينح  االخرتاعوتعرف براءات 
إن هذه األداة تعد من أحسن املؤشرات املتوفرة  .1حمددة، هذه الرباءات تقدمها اهليآت الوطنية الرمسية املعنية يف البالد

وعادة ما  ،للدول واجملتمعات بداعاإلو االخرتاع واليت تعكس نتائج نشاطات البحث العلمي والتكنولوجي ومستوى 
ف نتناول الرباءة باعتبارها مؤشر إحصائي للعل  والتكنولوجيا وأه  التصنيفات تعرف باملؤشر التكنولوجي، سو 

 .املستعملة
تتحدد  االخرتاع ولنشاطكمؤشر إحصائي للعل  والتكنولوجيا   اعتبارهاإن املعطيات اليت ختص الرباءات ميكن 

 :2ة على النحو التايلقتصاديأسسها القانونية واستخداماهتا اال
ة، فهي سند قانوين حيمي قتصاديالرباءة عبارة عن أداة قانونية تستعمل يف احلياة اال :ية للرباءاتاألسس القانون-أ

 :، كما متنح لصاحبها حقوق التصرف التاليةاالخرتاع
  عرض للبيع أو بيع أو  استخدامأو  إنتاجإذا كان موضوع الرباءة يتعل  مبنتوج، فإن هذه الرباءة متنع اآلخرين من

 ؛هذا املنتوج
  عرض للبيع أو بيع أو  استخدامأو  إنتاج، فإن هذه الرباءة متنع الغري من إنتاجإذا كان موضوع الرباءة أسلوب

 .اإلنتاجأسلوب 
من شأنه أن يشجع  إن ضمان احلماية وح  التصرف املؤقت الذي متنحه الرباءة للمخرتعني: ةقتصادياألسس اال-ب

، ومن جهة أخرى عندما  تنشر لالخرتاعاتالتطبيقي  االستغاللحث ويف يف الب االستثماراملخرتعني على  ،من جهة
فرتة احلماية طبعا فإهنا هبذا النشر تكون  قد أفشت معارف ومعلومات  انقضاءات يف اجملتمع بعد االخرتاعتلك 

ز على إذن حيفز الباحثني على الرتكي االخرتاعفنظام  .خرتاعات جديدةاجديدة تسمح ملخرتعني آخرين بتطوير 
 .اجملاالت التكنولوجية اجلديدة مما يسهل تطوير أسواقها وبالتايل يعمل على حتسني ختصيص املوارد وسط االقتصاد

مثل  بداعاإلواإلحصائيات اليت ختص الرباءات تستخدم من أجل تفعيل بعض اجلوانب اليت ختص سريورة 
الرباءة كمرحلة تتوسط  اعتباراعات أو بني الدول، وميكن التعاون يف جمال حبثي معني أو يف نشر التكنولوجيا بني القط

 األداءة، تساه  الرباءات بذلك يف متابعة قتصاديمن اخللف يف العملية اال بداعاإلالبحث والتطوير من األمام و 
                                                           

1Institut de la statistique du Québec, compendium d’indicateurs de l’activité scientifique et technologique 
au Québec, éditions 2013, p244.     
2OCDE.  Manuel de l’OCDE sur les statistiques des brevets, 2009, p20.  
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نطقة ما أو داخل دولة معينة، حيث تتكيف أكثر مع النشاطات أو مبة قتصاديالتكنولوجي سواء داخل املؤسسة اال
 .1بداعلإلاليت تقرتب من التطور التكنولوجي، كما تساعد أصحاب القرار يف حتديد نقاط قوة وضعف النظام الوطين 

 :2مايلي بالرباءات وانتشارا فيما يتعل  استعماالالتصنيفات  ومن أكثر
 حسب نوع املؤسسة؛ 
 حسب اجملال التكنولوجي؛ 
 حسب البلد أو املنطقة؛ 
 رب الزمنحسب طبيعة النشاط وتطوره ع. 

تعرف بنظامها القانوين، قد يتعل  األمر  االخرتاعبالنسبة للتصنيف األول، فإن طبيعة املؤسسة املتحصلة على براءة 
هذا التقسي   .، الوكاالت احلكومية، اجلامعات، املؤسسات اليت ال تتوخ الربح(قطاع خاص) ةاقتصاديبالفرد، مبؤسسة 

التعاون يف جمال البحث بني اجلامعة ومراكز البحث العمومية، وجتدر اإلشارة  قد يسمح لنا بالتعرف مثال على درجة
هتماما بالرباءات اواألفراد مها األقل  ،إىل أنه يف معظ  الدول املتقدمة يالحظ أن املؤسسات اليت ال تتوخ الربح

 االخرتاعكرب نسبة من براءات العلمي والتكنولوجي، خبالف الدول املتخلفة وعلى رأسها اجلزائر حيث أن أ اإلنتاجوب
 .التطبيقية دراستنامن نصيب األفراد املخرتعني كما سوف نؤكده يف  كانتاملودعة لفرتة زمنية طويلة  

التصنيف الثاين خيص اجملال التكنولوجي حيث تشكل الرباءات مصدر معلومات أساسي عن التطور التكنولوجي، ألن 
ويف  ية واليت متثل يف الغالب املصدر الوحيد ملعطيات ناجعة جملال تقين معني،ات التقناالخرتاعاألمر يتعل  أساسا ب

 :3حتليل التطور التكنولوجي تستخدم معطيات عن الرباءات بغرض مالحظة اجلوانب التالية
 وتطورها؛ ،بروزها ،اجملاالت التكنولوجية اجلديدة 
  كنولوجيات؛تبعض ال والكشف عن تراجع ،(نضج التكنولوجيا)فرتة حياة التكنولوجيا 
  ؛(كيف ميكن لتكنولوجيا أن تؤثر على األخرى)ختصيب تقاطعي 

وقد تصنف حسب البلد أو املنطقة، وعموما يستخدم هذا التصنيف إلعطاء نظرة شاملة عن النشاط التكنولوجي 
اجلهوي أو أو دويل لبلد ما أو منطقة معينة، كما يستخدم هذا األخري بغرض إجراء املقارنات سواء على املستوى ال

 بني منطقة وأخرى؛

                                                           
1OCDE. Manuel de l’OCDE sur les statistiques des brevets, op.cit, p34. 
2OCDE. Les données sur les brevets d’inventions et leurs utilisations comme indicateurs de la science et de 
la technologie, manuel brevet, OCDE, 1994, p45. 
3OCDE, Manuel de l’OCDE sur les statistiques des brevets, op.cit, p95. 
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كمدخالت  البحث والتطوير، مبعىن إنتاجأما التصنيف األخري أي حسب قطاع النشاط، فتستعمل الرباءات كمؤشر 
  :النشاط على املستوى القطاعي، وهناك معيارين خمتلفني لتخصيص الرباءات حسب قطاع بداعلإل

، أو تبعا استخداماألصلي أو ما يطل  عليه مبؤشر التخصص  وهو األكثر إما أن ترتبط الرباءة بالقطاع الصناعي ا
 .(االخرتاعالقطاع األساسي الذي ينتمي إليه املنتوج الذي يشمل ) االستعماللقطاع 

 المنشورات العلمية: اثالث 
دم العلمي، ميثل النشر العلمي اجلزء األساسي من النشاط العلمي، ويعكس مؤشره مستوى ونوعية املعرفة والتق

 .املؤسسات العلمية، وحىت الوزن العلمي للدولةو ية العلمية واملستوى العلمي لألفراد، اإلنتاجإذ ميكن من خالله قياس 
فاملعارف اجلديدة اليت أنتجها الباحثون يف تارخيها البد أن تتحول إىل معلومات تكون حتت تصرف املنظومة العلمية، 

 كل مرّة يعمل اإلنسان فإنه ينتج أشياء جديدة، وإذا كانت هذه النتائج عبارة عن يف   Priceويف هذا الصدد يقول 
منشورات فهو بذلك قد صنع علما وأن عبارة انشر أو حتط  تشري إىل أن نشر نتائج البحث هي من أولويات 

ية، واكتساب نشاطات رجال العل ، وللمنشورات ثالث أهداف وهي نشر النتائج العلمية، محاية امللكية الفكر 
منشورات، و يف شكل مقاالت، ( املخرجات)العلمي  اإلنتاجويدعى التخصص الذي يقيس وحيلل  .1الشهرة

فالقياس العلمي يرتكز يف حتليل نتائج  ،la bibliométrie، ومؤشرات أخرى مشتقة بالقياس العلمي أو اقتباساتو 
، وغايته االقتباساتوىل على املنشورات العلمية وعلى البحث والتطوير على القياس الكمي معتمدا يف ذلك وبدرجة أ

 . 2األساسية تكمن يف الدراسة الكمية للمنشورات العلمية ألغراض إحصائية
املستوى اجلزئي ويقع التحليل على مستوى الفرد   :وتشمل الدراسة الببليومرتية يف حتليالهتا ثالث مستويات

العلمي للجامعات مثال أو فرق  اإلنتاجوفرق البحث حيث تصف على مستوى اهليآت أو باحث ما  إنتاجكقياس 
الوطين لبلد ما وحتليله،كما يسمح هذا املستوى من التحليل  اإلنتاجالبحث، وعلى املستوى الكلي حيث يت  قياس 

 ، فهذا القياس إذن يعد أداة أساسيةبداعاإلأيضا بإجراء مقارنات مع دول أخرى حول األنظمة الوطنية للبحث و 
العلمي للدول واجملتمعات، إذ يستخدم  األداءوتقيي  حىت  ،ملخابر البحثو  لتقيي  نشاطات البحث العلمي للباحثني،

 . يف السياسة العلمية بغرض تقدمي عناصر التقيي  وتوجيه جمهودات البحث والتطوير الوطنية
 

                                                           
1Okubo, Y. Indicateurs bibliométriques et analyse des systèmes de recherche: méthodes et exemples, 
OCDE, paris, 1997, p11. 
2Gauthier, E. l’analyse bibliométrique de la recherche scientifique et technologique: guide méthodologique 
d’utilisation et d’interprétation, CIRST statistique, Canada, 1998,  p 12 . 
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 :وتنقسم المؤشرات الببليومترية إلى قسمين وصفية وعالئقية
يف التحليل العلمي،  الستخدامها واالقتباساتتتمثل املؤشرات الوصفية يف تعداد املقاالت  :الوصفية المؤشرات-1

وإذا امتد هذا التعداد  ،وهي املؤشرات األكثر استخداما إذ تقيس حج  وانعكاسات البحوث على عدة مستويات
ما، وطريقة التعداد مبنية على حساب عدد البحث يف بلد  اجتاهاتلفرتة زمنية طويلة نسبيا فهو يسمح بالتعرف على 

 قطاع نشاط، ، مؤسسة،(الباحث)املنشورات العلمية اليت ختص الفاعلني يف هذا اجملال سواء تعل  األمر بالفرد 
هذه املؤشرات ميكن أن تطب  على املنشورات أو على الرباءات تبعا جملال التحليل هل  بلد معني،بمنطقة أو  جامعة،

 .اجملال العلمي أو التكنولوجيهو قائ  على 
وهي املؤشرات اليت تقيس وتوضح العالقات والتفاعالت بني خمتلف فاعلي األنظمة الوطنية  :المؤشرات العالئقية-2

 . املشرتكة واالقتباساتهناك التوقيعات  استخدامامن أه  املؤشرات العالئقية واألكثر  ،والدولية للعل  والتكنولوجيا
 ،Jorge,H.Hirschنسبة ملؤلفه  H.indexدبيات النشر العلمي منذ فرتة قصرية مؤشر هريش أو وقد أدخل على أ

وهو مبين على أكثر البحوث املنشورة للباحث وعدد  ية العلمية واألثر العلمي للباحث،اإلنتاجالذي يقيس كاّل من 
على بحثية مثل األقسام أو اجلامعات أو يف حبوث اآلخرين، وميكن أن يطب  هذا املؤشر على اجملاميع ال تاإلستشهادا
 .1الدولةمستوى 

العلمي، فهو يقيس  الوزن النسيب للبالد كما  نتاجإن تعداد املنشورات العلمية لبلد ما يعطي حتليال مفصال لإل
وقد عرف النشر العلمي تزايدا كبريا يف أعداده فإذا أخذنا  .2ميكن أن يستخدم إلجراء مقارنات مع دول أخرى

بلدان األعضاء يف إيسكوا خالل عشرين سنة املاضية مثال، جند  أن هذه الفرتة عرفت ارتفاعا متزايدا يف عدد ال
ورقة بني عامي  2.912األوراق البحثية املنشورة يف الصحف واجملالت الدولية احملكمة حيث ارتفع العدد من 

كلما ازداد عدد املنشورات العلمية  و ، 1992-1990ورقة بني سنوات  18.298 أن بلغ عددهاإىل  1910-1912
وسعيه املكثف لتطوير قدرات  ،وحرص هذا البلد على هذا اجلانب اهتمامعلى  من جهة، يف بلد ما كلما ّدل

من جهة أخرى، ملا هلذه املنشورات من أمهية بالغة يف معاجلة الكثري من املشاكل  ككل  تطوير االقتصادعلى الباحثني و 
 .العلمي اإلنتاج هذاتربز فعاليتها أكثر إذا مّت تثمني لكن  الدول يف جماالت شىتاليت تعاين منها 

 
  

                                                           
 .18، ص سب  ذكرهمرجع  مؤسسة الفكر العريب،1

2Gauthier, E. op.cit, p13. 
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 األول خالصة الفصل
تطورا كبريا يف تصورها ويف اتساع مفاهيمها، إىل أن تبلورت حتت مفهوم النظام الوطين  بداعاإلشهدت سريورة 

األساس خطية تتضمن سلسلة من املراحل املتتابعة،  ، فكانت النظرية التقليدية ترى أن هذه السريورة هي يفبداعلإل
، ويف هذه السلسلة خمرجات كل مرحلة متثل مدخالت ملرحلة اجلديدتبدأ بالبحث األساسي لتنتهي بتسوي  املنتوج 

كان من أبرزها إغفال عامل التفاعل  واألثر   انتقاداتأخرى واليت تتبعها مباشرة، إال أن هذه النظرية وجهت هلا عدة 
إىل أمهية  االنتباه، فظهر منوذج ربط السلسلة كأول منوذج حاول شد بداعاإلالرجعي بني خمتلف مراحل عملية 

 اهتماموجناحه، شّد هذا العامل  بداعاإلودورها يف تنشيط  بداعاإلالتفاعالت اليت حتدث بني خمتلف مكونات عملية 
رورة توسيع نطاقه ومد حدوده لينتقل بذلك التحليل ني، فانكبت الدراسات والبحوث حول ضقتصاديالكثري من اال

مفهوم جديد ذو تصور أوسع وتفاعل أشد وأقوى بني خمتلف العناصر  ويربز من املستوى اجلزئي إىل املستوى الكلي،
 . بداعلإلاليت يتضمنها أال وهو النظام الوطين 

لتطورية واملؤسساتية، فالنظرية التطورية واليت أساسه النظري من النظرية ا بداعلإليستمد مفهوم النظام الوطين    
يف ثالث عناصر وهي عدم  بداعلإلختتص يف حتليلها باملستوى اجلزئي أي املنظمة، تشرتك نظريا مع النظام الوطين 

واملؤسسات واليت تض  جمموع العادات  املنظماتأما النظرية املؤسساتية واليت تشمل  .التنوع، والتعل و التأكد، 
فهذه املفاهي  تؤثر كذلك على  ،األفراد بنيوالروتني واليت تؤطر يف جمملها العالقات  ،والقوانني ،والقي  ،اليدوالتق

ي أكرب أو تبطئتها إبداع إنتاجفهي إما أن تساه  يف تسريع وترية نشر التكنولوجيا مما حيث على  ،يبداعاإلالنشاط 
سسه أب بداعلإلر التعل  العامل املشرتك الذي جيمع النظام الوطين ، ويبقى عنصيبداعاإلمتاما وبالتايل ضعف النشاط 

 .النظرية
ال تقتصر فقط على جمرد اإلحاطة جبوانبه املفامهية، بل ال بد من إبراز  بداعلإلغري أن دراسة النظام الوطين     
ح يف الوقت احلايل وبال منازع ة والدور اجلوهري الذي لعبه يف تقدم األم  واجملتمعات وتطورها ليصبقتصاديآثاره اال

الذي  قتصاديمن خالل ربطه بالنمو اال بداعلإل، وسوف حناول إبراز أمهية النظام الوطين قتصاديحمرك النمو اال
 .  مستقبال ويؤثر به على االقتصاد  والدور الذي سيحققهحتق  يف املاضي 
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 تمهيد
نمو األكثر سرعة خالل اللقد حققت الدول املتقدمة وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية وترية      

جند يف كل توتريته واملا ا النمو النريع يف  . يههداا تاري  الشهرية من  لال  النننمل القرون الثالث املنصرمة
معتربة  لفوارقن تلك الدول من مضاعفة مداخيلها أضعافا مضاعفة كما كان ا ا التقدم مصدرا مك   ،احلياةمناحي 

دول متقدمة حتتل الصدارة يف كل  ،ما أحرزته من تقدم على أساس تصنف بن الدول واجملتمعات فأضحت الدول
وازدادت ا ه الفجوة اتناعا خاصة مع بروز ظاارة العوملة ، مجيع اجملاالتودول متخلفة يف احلياة  جماالتمناحي و 

 اتاإلبداعالشحوث و منتوى  وتطور واالتصالالكشري لتكنولوجيا اإلعالم  واالكتناح وما صاحشها من شدة املنافنة
امليكانزم ال ي أشر  على  او وما؟ سشب ا ا النمو املتنارع مايتشادر إىل األذاان دائما والنؤال ال ي  ،ك لك

 ا ا الزمن القياسي؟ يف ظر ا ا النمو وكان األكثر تأثريا فيه 
للنظر يف تاري  االقتصاد املعاصر احتلت مكانة بارزة يف اجلدل  الالفتةمما ال شك فيه أن ا ه الظاارة  

ن  زمن االقتصادين م االقتصادينمو سشب ومصدر الاالقتصادي، إذ بدأت الدراسات والتحاليل تفنر وحتلل 
 أمجعت  من  مئات الننن النظريات االقتصادية املفنرة للنموإال أن جل  الكالسيك والزالت قائمة إىل يومنا ا ا، 

 .االقتصادي النموتعاظم ا ا  يف اإلبداعومن مث   على الدور األويل ملنظومة العلم والتكنولوجياكلها 
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 والنظريات المفسرة للنمو اإلبداع: المبحث األول
تفنرياهتا ملصدر النمو ال ي حدث عرب التاري  و النظريات االقتصادية  خمتلف يف ا ا املشحث حتليل نتناول
النظرية نتناول أوال ما قدمته وسو   ،ودوره يف ا ا النمو ال ي حتقق اإلبداعوعالقة  ،دول العامل القتصاديات
 . يف ا ا الهأن تفنرياتمن  الكالسيكية

 والنمو في التحليل الكالسيكي اإلبداع :المطلب األول
حيث كانت حبوثهم ودراساهتم يف  ااتم االقتصاديون الكالسيك األوائل بهكل كشري بظاارة النمو االقتصادي،

ومن أبرز االقتصادين ال ين سامهوا بنظرياهتم ومناذجهم يف حتليل  ا ا اجملال مبثابة احلجر األساس لدراسات الحقة،
 :يلي ن كر ما اإلبداعوربطها با ه الظاارة 
 اإلبداعوبحوث ( 3271-3271)سميث  أدم: الفرع األول
دور اإلبداع التكنولوجي يف حتقيق النمو االقتصادي من خالل عملية  القرن الثامن عهر من  مسيث لدم أكد

حتليل فانصشت دراسته يف  يف زيادة إنتاجية العملا ا األخري دور ا ا االقتصادي  حيث بن   تقنيم العمل،
 اخرتاعويف  ،الوقت ادخارويف  حتنن براعة العاملن، يناام يف ، إذ يؤكد على أن تقنيم العملاألساسية هخصائص

 .1يدار هبا العمل أو أنظمة لالت أو وسائل
ميزات تقنيم العمل  ،على حنو مفصل حبوث حول الطشيعة وأسشاب ثروة األمم لدم مسيث يف كتابه بن  وقد 

الكثري بفعل تقنيم العمل حتققت :"قائال واليت تعمل بدوراا على حتقيق النمو اقتصادي اتاإلبداعودوره يف حتقيق 
من  اخرتاعهامت   تاملاكيناكشريا من ا ه   جزءاليت تعمل على تنهيل العمل، كما أن  تاملاكينامن االخرتاعات يف 

من  اقشل عمال بنطاء ينتخدمون فكرام للشحث عن أسهل وأقصر الطرق للقيام بعملهم، ومن مث  فإن جزء كشري 
اليت هتد  إىل حتنن اآلالت واألدوات حتققت من قشل الرجال ال ين ينتخدموهنا شخصيا، والشعض  االكتهافات

ولكن يف مالحظة كل  شيءمن ا ه التحنينات مصدره الفالسفة أو املتأملن ال ين ال تتمثل مهمتهم يف فعل أي 
األكثر تشاعدا واختالفا، ويتابع لدم  شياءاألقوى و الوال ين جيدون أنفنهم بفضل املالحظة قادرين على تركيب  شيء

العمل الرئيني أو  مع تطور اجملتمع تصشح الفلنفة أو التأمل مثل أي عمل لخرمسيث طرح أفكاره وتصوراته  قائال و 
وكأي عمل او اآلخر يقنم إىل ختصصات وفروع عديدة حيث  ،املواطننمن لطشقة معينة غل الهاغل هالوحيد وال

كشرية فيها، ليخلص يف األخري أن تقنيم العمل يف العلوم أو يف سائر األشياء األخرى يهد  يكون للعلماء مكانة  
الوقت، إذ أن كل فرد يف جمال ختصصه يكتنب خربة أكرب ويف النهاية يتعاظم  وادخارإىل حتنن مهارة العاملن 

                                                           
 . 77ص  ،0202 إثراء للنهر والتوزيع، األردن،الطشعة األوىل، ، علم اقتصاد التنمية، القريهي حممد صاحل تركي1
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 زإىل أفكار وتصورات مسيث مي   ستنادااو  ،1"جمموع العمل ال ي حتقق، كما تتعاظم حجم العلوم بهكل معترب
lundvall  او األسلوب املشين على التجربة وال ي ينطشق مع أسلوب و ، األسلوب األول لإلبداعبن أسلوبن خمتلفن

 أما األسلوب الثاين فينطشق مع أسلوب عمليات الشحث اليت مصدراا العلم، والتفاعل، باالستعمالالتعلم أثناء العمل 
، ويعد ا ا التمييز ذو أمهية أولية عندما يتم حتليل أنظمة اإلبداعكمرحلة أوىل باجتاه التكنولوجيا و   فالعلم إذن يعترب

لقد خلص لدم مسيث إىل أن خمابر الشحث والتطوير اليت تتولد فيها حتنينات  .احلديثة والنياسات العمومية اإلبداع
أفكار جتند يف شكل تصميمات و أفراد مشدعن،  :تكنولوجية جديدة تتطلب منامهة ثالث عناصر أساسية واي

مما يفتح الشاب أمام أسواق جديدة فيزداد ب لك الطلب الفعال  صناعية، ومتويالت مالية تدفع ا ه العملية إىل األمام،
 .لتصشح ا ه العوامل جمتمعة القوة الرئينية وراء النمو االقتصادي

 .(3271-3227)دايفد ريكاردو:ثانيالفرع ال
بينما كان لدم مسيث يؤكد أن تراكم الرأمسال او عامل أساسي يقود على حنو منتظم إىل إجراء حتنينات يف       

العلمية  االكتهافاتالقوى اإلنتاجية، فإن ريكاردو وعلى عكس مسيث ينظر إىل أن التحنينات مصدراا األساسي 
مها ألول مر ة سو  حتقق ميزات إضافية انات واستخدي، كما يرى أن اخرتع املاكوال ترتشط بالضرورة برتاكم رأمسال

كما أن   من وضعية احتكار مؤقتة الستفادتهتعاظم األرباح مع مرور الوقت وذلك  من أام ا ه امليزات ،للرأمسايل
نات حيث يقدم اؤالء على يمن استخدام املاك اي األخرى طشقة العمال مثلها مثل سائر الطشقات سو  تنتفيد

، وباإلضافة إىل تأكيده على دور العلم يف إحداث حتنينات 2جم من النلع واخلدمات بنفس األجرشراء أكرب ح
تكنولوجية جديدة، فإن ريكاردو يعد من أوائل االقتصادين ال ين أكدوا على أن التقدم التكنولوجي ميكن أن يأخ  

واملهاركة يف اإلنتاج بن الريع  واالستخدامه، النظام االقتصادي ومنو  ألداءأشكاال متعددة ترتافق مع متضمنات خمتلفة 
 .خارجية ال داخلية كما كان ينظر إليها لدم مسيثالتقدم التكنولوجي ظاارة أن  يرىكان و  .3واألجور واألرباح

 
 

                                                           
1Smith,  A. Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Tome 1, Traduction Germain 
Garnier 1881, pp 19. http:// www.uqac.uquebec,-ca/zone30/classiques des sciences sociales/index.html 
consulté le 10/8/2016.  
2Ricardo, D. On the principales of political economy and taxation, third edition, 1821, Batoche books, 
Kitchener, Canada, 2001. 
 Socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3113/ricardo/principales.pdf. consulté le 20/02/2017.  موجود على الرابط التايل:  

 .02، ص0220 التكنولوجي، تعريب علي أبو عمهة، العشيكان، اململكة العربية النعودية، اإلبداعإىل النمو االقتصادي وتأثره ب فريديريك، نظرة جديدة شرر3

http://www.uqac.uquebec,-ca/zone30/classiques%20des%20sciences%20sociales/index.html
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 والنمو في التحليل الكالسيكي الحديث اإلبداع :المطلب الثاني
التكنولوجي اإلبداع  يف إبراز دوراالقتصادي شومشرت وسولو  كل من  سو  نتناول حتت ا ا العنوان إسهامات

 . رؤى خمتلفةو  أفكار النمو االقتصادي لكن يف ظليف حتقيق 
 في النمو االقتصادي( 3791-3221)نظرية جوزيف شومبتر :الفرع األول

كتابه نظرية التطور االقتصادي  فيف ،احلديثة اإلبداععد االقتصادي النمناوي جوزيف شومشرت مؤسس حبوث ي
كما سشق وأن بي نا ذلك   وال ي يتضمن مخس حاالت جديدة اإلبداع، اعترب ا ا االقتصادي 0100ال ي صدر سنة 
توضيح مفهوم الرتكيشات اجلديدة حياول واو  أام ميكانزم وراء النمو االقتصادي،من ا ه الدراسة  يف الفصل األول

يطرح تناؤل مهم حول األفراد القادرين على تنفي  ا ه الرتكيشات اجلديدة، ليؤكد بعد ذلك أن املقاولن ام ال ين 
حيول جمرى عوامل اإلنتاج من فاملقاول  ،1واليت عرباا ينمو النظام االقتصادي إبداعيةبإمكاهنم أن يشادروا بأعمال 

وحتث على  اقتصادياتنا، ا ه النريورة تغري وباستمرار اياكل *إىل ما ينمى بنريورة اهلدم اخلالق اديةاالعتيوظيفتها 
وقد أعطى دورا أوليا للعوامل التنظيمية والفنية يف عملية النمو االقتصادي وأدرجها ضمن عناصر  ،2النمو االقتصادي

اعترب التنظيم مركز الصدارة يف التنمية وركز على كما  ،والعوامل الطشيعية ،الرأمسالو  ،اإلنتاج، إضافة إىل عنصر العمل
بل او ذلك  بالرجل العاديواجملدد ال او بالرأمسايل وال  املشدعاملنظم واعتربه من أام عناصر النمو، فاملنظم او ذلك 

 اإلبداعيف املنظم ال ي يدخل إن فعالية ودينامكية ا ا النظام تكمن  يف النوق، جديدة أشياءال ي يعرض  املشدع
أن تقدمي منتج جديد وإجراء حتنينات منتمرة يف ا ا االقتصادي ويؤكد  .3إىل النوق وخيلق مؤسنات جديدة

ري تلقائي وغري منتمر يف قنوات التدفق الدائري ي، حيث يعترب التنمية تغ4املنتجات القائمة اي اليت تقود إىل التنمية
ازن اليت كانت سائدة، وأن ا ه التنمية حتصل بهكل قفزات دون اننجام واي فرتات ازداار واليت تغري من حالة التو 

التابع ال ي يتحدد بالربح والفائدة  االستثمار، اتاالستثمار يعقشها فرتات كناد، وقد مي ز شومشرت بن نوعن من 
واستثمار تلقائي وال ي يعتربه  ،وحجم الرأمسال القائم فهو يرتشط أساسا بالتغيريات يف حجم النهاط االقتصادي

                                                           
1Schumpeter, J.Théorie de l’évolution économique, recherches sur le profit, le crédit, l’intérêt, et le cycle 
de la conjoncture.: http:// www.uqac.uquebec,-ca/zone30/classiques des sciences sociales/ index.html 
consulté le 8/10/2016. 

.فحوى سيرورة الهدم الخالق أن اإلبداعات الناجحة تطيح بالتقنيات األدنى مستوى وتتوزع عبر التقليد والنشر في كل القطاع االقتصادي 
*
  

2Brémond, J.Géledau, A. Dictionnaire des théories et mécanismes économiques, hâtier, paris, 1984, p 356 .     
3lundvall, B. National systems of innovation, op.cit, p323. 

 . 91، ص0227دار وائل للنهر، األردن ،الطشعة األوىل،  مدحت القريهي، التنمية االقتصادية، نظريات وسياسات وموضوعات، 4

http://www.uqac.uquebec,-ca/zone30/classiques%20des%20sciences%20sociales/%20index.html
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ال بالتغيريات والتجديد  اإلبداعبعملية ويتحدد احملدد األساسي لعملية النمو االقتصادي يف األجل الطويل، 
 .1االقتصادية

والدميقراطية فإن شومشرت يوجه ااتمامه حنو  ،االشرتاكيةو بعنوان الرأمسالية،  0190كتابه ال ي صدر سنة   أما يف
ا ه الهركات بامتالكها ملوارد  مصدر لخر يعتربه أكثر فعالية ودينامكية من املنظم ويتمثل يف الهركات الضخمة،

بقوى اهلدم اخلالق  مدفوعة تكون ،شا ما تكون احتكاريةكشري من اخلرباء واليت غال  واستحواذاا على عددمالية ضخمة 
متتلك املوارد اإلضافية الضرورية والالزمة  كما أهناخيرج من حلشة املنافنة،  هب ه املؤسنات  اإلبداعيعجز عن فال ي 
 .2يالتكنولوج االنطالقلتحقيق 

 3791 نموذج سولو:الفرع الثاني

ا ه أو النظرية التقليدية يف تفنرياا لظاارة النمو على منوذج سولو، تقوم  اجلديدة ةكييالكالستعتمد النظرية      
 :واي على ثالث فرضيات أساسيةالنظرية 

 أسواق تنوداا املنافنة التامة؛-3
 مكافأة عوامل اإلنتاج تكون تشعا إلنتاجيتهم احلدية؛ -7
 .التهغيل الكامل لعوامل اإلنتاج -1

أن يشين سولو منوذجه أن تراكم رأمسال او النشب الرئيني يف زيادة إنتاجية  لقد اعتقد معظم االقتصاديون قشل
يف زيادة اإلنتاجية واليت تؤدي بدوراا إىل حتنن املنتوى املعيهي لألفراد، حاول سولو  ومن مث   ساعات العمل،

ريات يفقام جبمع التغ ،كية النالفة ال كرياختشار مدى صحة ا ه الفرضية اعتمادا على الفرضيات التقليدية الكالس
وتوصل إىل أن ا ه  ،0191-0121الننوية يف اإلنتاج لناعة العمل يف الواليات املتحدة األمريكية بن سنوات 

األوىل مرتشطة بزيادة الرأمسال املوظف لكل ساعة عمل حيث بن  املركشة الزيادة يف النمو مصدراا مركشتن منفصلتن، 
اإلنتاجية على املدى الشعيد يعود سششها إىل زيادة الرأمسال املوظف، أما املركشة املتشقية  يف ريفقط من التغي % 01أن 

فهناك جزء من النمو  ،3من منو اإلنتاجية واليت ال ميكن أن نعزواا إىل زيادة استخدام الرأمسال فتتمثل يف التغري التقين
 .عليه اسم التقدم التكنولوجي وأطلقتربه عامال خارجيا املتوازن ال ي يتحقق على املدى الشعيد مل جيد له تفنريا واع

                                                           
 .72ص مدحت القريهي، مرجع سابق، 1
 . 97شرر فريديريك، مرجع سابق، ص  2
 .92، صنفس املرجع 3
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سولو منوذجه على أساس النتائج اليت توصل إليها، فأدخل التقدم التكنولوجي يف دالة اإلنتاج مع افرتاض أن  بىن
 تأخ  دالة وعليهاملنتوى التكنولوجي يتحدد خارج إطار النموذج وبهكل منتقل عن بواقي العوامل األخرى، 

 :1اإلنتاج الهكل التايل

Y=A(t) F(K,L)           

 : حيث متثل    
          = yالناتج احمللي اإلمجايل
      = K    رصيد الرأمسال املادي

     = Lعنصر العمل غري املناام
 = Aوضح املنتوى التكنولوجي األساسي يثابت املعادلة 

t                                        الزمن         =                                                         
لعنصر العمل غري املناام سو  يرفع من فعالية العمل، فتصشح وحدة   Aإن إضافة املتغري التكنولوجي    

ولوجي كنتبنيط من التغيري الو  ذو طابع خصوصيسولو أن اناك نوع  لقد بن  العمل مع مرور الزمن أكثر فعالية، 
طريف املعادلة تكون مضروبة بفاملعادلة تشقى على حاهلا لكن عدد املخرجات املرتشطة  أدى إىل مضاعفة دالة اإلنتاج،

فإن التغيري ال ي طرأ على املخرجات يعود أصال إىل التقدم التقين وما حيمله من منو  وبالتايل A(t)يف العامل 
*النمو االقتصادي يعتمد على تراكم الرأمسال بهقيه الشهري واملاديينظر إىل أن  النموذج إن ا ا .اقتصادي

أيضا و 
 .2التقدم التكنولوجي على

كية احلديثة يف النمو، من خالل األمهية اليت أوالاا يلعب منوذج سولو دورا كشريا يف تطوير النظرية الكالسلقد 
لكن رغم ذلك  االقتصادي ال ي حققته الدول املتقدمة،للمتغري التكنولوجي بإضافته ا ا املتغري يف معادلة النمو 

 إعطاءأو يف  فهلت ا ه النظرية وبالتحديد منوذج سولو يف توضيح مصادر النمو االقتصادي على املدى الشعيد،
تفنري مقشول للنمو التارخيي ال ي حققته الدول الصناعية، فه ا النموذج اعتمد أساسا على عنصري العمل والرأمسال 

                                                           
1Sollow, R. A contribution to the theory of economic growth,The quarterly journal of economics, Vol 70, 
N°01, 1956, P 85. 

 .consulté le 20/02 /2017.                                                                      http://www.jstor.org :الرابط التايلعلى موجود 

.واالدخار االستثمارأما الرأمسال املادي فيزداد بزيادة  لرأمسال الشهري إىل الزيادة الكمية والنوعية يف عنصر العمل من خالل النمو النكاين والتعليم،يهري ا  *
  

 
 .09ص مرجع سابق،  ،حممد صاحل تركي القريهي2
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عليه وعلى حنو شائع بواقي سولو  أطلقتفنري مصادر النمو االقتصادي، يف حن اعترب التقدم التكنولوجي أو ما يف 
من ا ا النمو التارخيي ال ي  %02عن  منئولعامال خارجيا، يتحدد خارج الدائرة االقتصادية ال كعامل أساسي 

كما ،  يف ا ا النموذج االعتشار، فهناك إذن جزء كشريا من منو اإلنتاجية مل يتم أخ ه بعن 1حتقق يف الدول الصناعية
الفعال للموارد  االستعمالفقط ضمن وظيفة ختصيص املوارد أي ينحصر  دور التكنولوجيا يف ظل ا ه النظريةأن 

 منتجات إنتاج)أي  ة توليد املواردغفل متاما دوراا يف وظيفيالعامة واملتمثلة أساسا يف العمل ورأمسال، يف حن 
بقدرة املؤسنات على توليد املعار  بقدر ااتمامها بالظرو  اليت عرباا يتم  ال هتتم، فهي (جديدة إنتاجوأساليب 

تكنولوجيا جديدة ونهراا، فإن كل  إبداع، حيث يف ظل املنافنة التامة ومبجرد ما يتم 2نهر التكنولوجيا اجلديدة
املؤسنات جتد نفنها جمربة على تشنيها واعتماداا حبجة أن عدم اعتماد ا ه التكنولوجيا او سلوك غري رشيد 

 .والنتيجة اي اإلقصاء هنائيا من النوق 
بهكل عام  إلبداعاكية احلديثة فيما خيص نظرهتا إىل يأيضا اليت وجهت للنظرية الكالس االنتقاداتومن بن       

 :3يلي ن كر ما
 شكليتخ   جديد وال ي إنتاجيف أساليب اإلنتاج وتعتربه أسلوب  اإلبداعاحلديثة حتصر  ةالكالسيكيأن النظرية -3

منتشعدين وغري واردين  االجتماعي اإلبداعو  ،التنظيمي اإلبداعو يف املنتوج،  اإلبداعومن مث  فإن  دائمة، إنتاجوسائل 
 متاما يف ا ا التحليل؛

، كية احلديثة أمهية كشريةيال تعريه النظرية الكالس اإلبداعونهر  إنتاجاجلانب الثاين املهم أن املكان ال ي يتم فيه  -7
 ،تنرتشد هبما ا ه النظريةومن مث يوجد منوذجن  ،اإلبداعفاهليكل االقتصادي او معطى وال بد أن يتأقلم مع 

 فورا إىل حتويلهوميكن إعادة  من املمكن استعادته كليا االستثمارف يف فوري وعام لإلبداع التقين،يأحدمها يتنشأ بتك
، أما النموذج الثاين فهو ال لالقتصاداإلنتاجية  بهكل ينمح بإعادة تهكيل فوري لكل الطاقات تكنولوجيا جديدة

ذاهتا ال بد  احلالة ال يكفي توفر املوارد املالية بل عملية التحويل يف حدينمح إال بتحويل تدرجيي للموارد، ففي ا ه 
 أن حتقق املردودية؛

يف وسرعة نهر التكنولوجيا يف املؤسنة أو  ،امتدادو  على حناب قياس، يف حد ذاهتا مهمهة اإلبداعأن عملية  -1
 ؛ككل  االقتصاد

                                                           
 .11ص  حممد صاحل تركي القريهي، مرجع سابق،1

2Gauthier, O .Op.cit, p47. 
3Tremblay, DG. Le rôle des institutions dans le processus de l’innovation, in revue interventions 
économiques, N°36/2007. https://interventionseconomiques.revues.org/562 (10/6/2013)  على الرابطموجود:    

https://interventionseconomiques.revues.org/562
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، فااتمامها ينحصر فقط يف جتديد بعض القدرات اإلبداعالنظرية الكالسيكية يأيت عقب استكمال عملية  اتماما-4
 .لإلبداعاإلنتاجية تشعا لتقنية جديدة، يتعلق األمر إذن بنظرة حمدودة وضيقة 

 (النظرية الجديدة للنمو)نظرية النمو الداخلي النمو في ظل و  اإلبداع :المطلب الثالث
املتواضع للنظرية الكالسكية احلديثة يف تفنري دور التقدم التكنولوجي أو ما يعر  بشواقي سولو  األداءإن      

التقدم )حمدداته أي  حيث من املنتحيل حتليل ومنامهته يف النمو االقتصادي، وافرتاض خارجية التقدم التكنولوجي
اد التحليل املعاصر هل ا العامل الرئيني جعل رو  كونه منتقال كليا عن القرارات االقتصادية، ا ا اإلغفال(التكنولوجي

وذلك بفصل لثار التقدم التكنولوجي عن تراكم رأمسال وقياس منامهته يف النمو  ،بدراسات جتريشية للنمو يقومون
ت أن معدل تراكم رأمسال ال نتائج ا ه الدراسة بين   ،االقتصادي مع اعتشار أثره على عملية اإلنتاج كعنصر متشقي

، األمر ال ي استدعى القيام بشحوث ودراسات واسعة لفهم وقياس 1قياسه إال بننشة قليلة ا ا النمو ال ي مت   يفنر
 . ا ا اجملهول

 الكاتبوميكن تأصيل نظرية النمو الداخلي إىل بداية العقد النتن من القرن املاضي، حيث حاول        
ARROW  و ،0190سنةUZAWER  طرح منألة التقدم التكنولوجي وعالقته بالنمو، غري أهنا بقيت  0190سنة

 0112وبداية سنوات  0102جمرد حماوالت ومل ترق إىل منتوى التحليل االقتصادي املعمق، إىل غاية أواخر سنة 
اولت حيث أحدثت الدراسات والتحاليل االقتصادية حتوال عميقا يف املنظور التحليلي للظاارة، وذلك بظهور مناذج ح

إدخال املتغريات املفنرة للنمو االقتصادي يف مقدمة ا ه املتغريات التقدم التكنولوجي، فتم  إبراز وحتليل دور العنصر 
ستدخاله أي حتويله من كونه عنصرا خارجيا إىل اعتشاره عنصرا داخليا، وكان على رأس ا ا إاملتشقي وذلك من خالل 

 LUCASواالقتصادي ليكاس( 0111، 0112، 0109)وات خالل سن  ROMERالتجديد االقتصادي رومر

، حيث تعد أعمال كل منهما مرجعا أساسيا لنظرية النمو الداخلي، ا ه النظرية حددت اإلطار النظري (0100)
لتحليل النمو الداخلي للناتج احمللي اإلمجايل، وال ي يتحدد وفقا هل ه النظرية بالنظام ال ي حيكم العملية اإلنتاجية 

فاملشدأ األساسي  .2كية احلديثةيس عن طريق قوى من خارج النظام، خبال  ما كانت تفرتضه النظرية الكالسولي
لنظرية النمو الداخلي او تفنري كل من اختال  معدل النمو بن الدول وارتفاع معدل النمو املالحظ، فهي ك واحملر 

وال ي حتدد  مل يتم تفنريه،الناتج احمللي اإلمجايل ال ي تشحث عن تفنري للعوامل اليت حتدد حجم ومعدل منو 
النمو الداخلي أربع عوامل نظرية  رواد أدرج خارجيا يف معادلة النمو لدى سولو أو ما يطلق عليه بشواقي سولو،

                                                           
1Gauthier, O. op.cit, p48. 

 . 000، ص 0229ميهيل تودارو، التنمية االقتصادية، ترمجة حممود حنن حنين، دار املري  للنهر، اململكة العربية النعودية، 2



 أمهية النظام الوطين لإلبداع كمصدر للنمو االقتصادي =========================================الفصل الثاين
 

 
62 

 

جيا، التكنولو و  ،الرأمسال املادي: بهكل ملموس على معدل منو االقتصاد تتمثل يفو أساسية واليت من شأهنا التأثري 
 .والرأمسال العمومي ،الرأمسال الشهريو 
وأثره على النمو االقتصادي، من خالل النموذج ال ي اقرتحه  االستثماردور  Romerلقد بن   :الرأمسال املادي-3

حن تنتثمر يف ا ا الكاتب وال ي يعتمد على ظاارة اآلثار اخلارجية بن املؤسنات، فاملؤسنة حنب  0109سنة 
سواء تعلق األمر  ،املؤسنات األخرى إنتاجويزداد  االستثماربفعل ا ا  إنتاجهاوسائل إنتاج جديدة سو  يزداد 

يف تكنولوجيا جديدة اي نقطة انطالق لتعلم جديد من خالل  االستثمارف، غري منافنةمبؤسنات منافنة هلا أم 
زيادة كفاءة العمال، وعليه فإن ا ه املهارات واملعار  اليت اكتنشتها أو  حتنن يف الوسائل املوجودة،أو ، املمارسة

لن تكون حكرا على املؤسنة اليت أنتجتها ولكن سو  تنتهر حتما يف املؤسنات  االستثمار ااملؤسنة من جراء ا 
 .1األخرى

 :يف يتمثل يف الشحث والتطوير أثر مضاعف االستثماريرتتب على : التكنولوجيا -7
شحث والتطوير مها مصدر النلع واخلدمات اجلديدة احملمية بواسطة الرباءات، ومن مث  فهما يهكالن مصدر أن ال-أ

 ؛للمشدعندخل 
، ا ه األفكار اي عشارة عن إبداعاتأن الشحث والتطوير يهكالن مصدرا ألفكار جديدة قد تتحول الحقا إىل -ب

إن تراكم ا ه  ،األول بتطوير التقنية املشدعسلع عمومية حيث تعترب منف ا مفتوحا تنمح ملؤسنات أخرى خبال  
 .  تعمل بدوراا على تطوير التكنولوجيا ومن مث  اإلنتاجية ،املعار  اجلديدة واملتأتية من معار  قدمية ومن الشحث

 :2كاآليتالعالقة اليت من خالهلا تؤثر األفكار على النمو االقتصادي   Romerصاغ وقد  
 منافنة غري تامة مردود متزايد  عدم وجود منافنة  أفكار

 للمردود ووجوداا مبثابة مصدر ي ز األفكار،تشعا لرومر اي خاصية جوارية مت االستهالكإن عدم وجود منافنة يف 
األفكار ختتلف بهكل كشري عن النلع االقتصادية التقليدية، فه ه األخرية  تتمثل يف كون االنطالقةونقطة  املتزايد،

تتنم يف غالشيتها خباصية املنافنة، معىن ذلك أن استعماهلا من طر  شخص ما مينع استعمال شخص لخر لنفس 
ا ا ما ينمح  االستهالكفنة يف مناالتلك النلعة، لكن األمر خيتلف متاما بالننشة لألفكار، فكوهنا تتميز خباصية ال
من  ستهالكهااإضافية، وعليه فإن  إنتاجلعدد كشري من األعوان االقتصادين من استخدامها دون حتملهم تكاليف 

                                                           
1Beitone, A. Et autres. Dictionnaire des sciences économiques, 2eédition Armand colin, Paris, 2007, p121. 
2Jones, C.Théorie de la croissance endogène, traduction Fabrice Mazerolle, De Boeck université, Bruxelles, 
2000, p79. 
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طر  شخص ما ال يقلل من الكمية املتوفرة لآلخرين، مبعىن أن النلع غري املنافنة مثل األفكار هلا تكلفة إنتاج 
دية الناجتة عن وجود منتهلك إضايف تناوي صفر، فتكلفة اإلنتاج املشدئي لربنامج معاجلة ثابتة،كما أن التكلفة احل

ميكن احلصول عليها بنهولة كشرية من خالل إعادة نن   الالحقةالنصوص مثال اي جد مرتفعة، غري أن الوحدات 
من فكرة ألخرى، فهناك أفكار منافنة فإن درجة استشعاداا ختتلف  الوحدة األوىل، وإذا كانت األفكار عموما غري

ومثال ذلك بعض احلصص  ،منها إال بعد دفع مثنها االستفادةحبيث ال ميكن  االستشعادتتميز بدرجة عالية من 
التلفزيونية أو املشاريات الرياضية حيث تكون مهفرة فال يتنىن لكل األفراد استقشاهلا ماعدا املنتعملن ال ين ميلكون 

توصل  اك العديد من الربامج غري احملمية وميكن ننخها مشاشرة من القرص الصلب، ومن مث  حل الهفرة، يف حن ان
رومر إىل النتيجة الشنيطة واألساسية يف نفس الوقت واي أن اقتصاد األفكار مرتشط ارتشاطا وثيقا بالعوائد املتزايدة 

ما تظهر فكرة جديدة تتطلب تكلفة مشدئية ثابتة،  للحجم وبالنافنة غري التامة، فارتشاطها بالعوائد املتزايدة يتم مبجرد
ضشطا ملعاجلة النصوص تتطلب نفقات حبث ثابتة من أجل جتنيداا، وبعد اجناز النموذج  فالفكرة اليت تتضمن مثال

الوحدات اإلضافية تكون ذات مردود ثابت، وعليه فإن اإلنتاج يتضمن تكلفة مشدئية ثابتة وتكلفة حدية  إنتاجفإن 
 واو)ثابتة أيضا، أما كوهنا ترتشط باملنافنة غري التامة معىن ذلك أن سعر املنتوج حيدد بأعلى من تكلفته احلدية 

اسرتجاع التكاليف الثابتة، وعليه فإن اد  حتقيق األرباح حىت يتم ( متاما لتوازن النوق يف ظل املنافنة التامة مناقض
 :أو أفكار جديدة وا ا ما يشعدنا عن املنافنة التامة واليت تقوم أساسا على أن منتجاتاو شرط أساسي إلنتاج 
 .التكلفة املتوسطة= التكلفة احلدية = النعر                             

 إذ يؤكد أنه مبجرد ما يتم اكتها  فكرة ما، أمهية األفكار ودوراا يف زيادة رفااية اجملتمع، 0112لقد بن  رومر سنة 
يطشقها كما ميكن أن تنتهر بهكل واسع ضمن الدائرة االقتصادية، ويف نفس الوقت ميكنها  بإمكان أي شخص أن

يت تنتج من اخرتاع منتوج جديد تنخفض فالتكاليف ال أن حتدث لثارا خارجية إجيابية تؤدي إىل زيادة منافع اجملتمع،
 .  1مع تراكم األفكار يف اجملتمع

ميثل الرأمسال الشهري جمموعة القدرات اليت تعلمها الفرد واليت تعمل على زيادة كفاءته اإلنتاجية،  :الرأمسال الشهري-1
 سوق العمل، فالرتبية فكل فرد او يف احلقيقة مالك جملموعة من الكفاءات يعمل على تثمينها وذلك بشيعها يف

سعيه لتحنن منتواه التكويين، فإن كل فرد  ويفينتظر الفرد عائدا منه،  حقيقي استثمار والتكوين متثل كل منهما
 .2ومن مث سو  يناام يف حتنن إنتاجية االقتصاد الوطين سيناام يف رفع املخزون الشهري لألمة،

                                                           
1Boutillier, S. op.cit, p41. 
2Beitone, A. et autres. Dictionnaire des sciences économiques, op.cit, p121. 
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 اتاالستثمار الرأمسال العمومي ما او إال شكل من أشكال الرأمسال املادي، وال ي ينجم عن : الرأمسال العمومي-4
، والرتبية والنقل كما يهمل قطاع الشحث االتصاالتاليت تقوم هبا الدولة واجلماعات احمللية، يهمل أساسا اياكل 

، إذ بوجود لثار اإلبداعيت متيز النوق من بينها مهكلة امتالك فالنظرية احلديثة للنمو تهري إىل النقائص والثغرات ال
 اإلبداعسو  ينتهر بطريقة أو بأخرى، ومن مث  فإن املردودية الناجتة عن ا ا  اإلبداعخارجية بن املؤسنات فإن 

ا ا النياق يف الشحث والتطوير، ويف  لالستثماروا ا مهما كان مشلغها أو قيمتها سو  تدفع األعوان االقتصادين 
األمثل يف جمال الشحث  االجتماعي االستثمارسيقع على عاتق الدولة منؤولية التدخل من أجل احلفاظ على منتوى 

، ويتم ذلك من 1اليت تنتج عوائد يف املدى القصري اتاالستثمار جزء من  ك لك  وحتمل ،محاية النتائجو  ،والتطوير
مردودية املؤسنات اخلاصة والنهاطات ذات املردودية القليلة  خالل خلق اياكل مؤسنية واليت من شأهنا تدعيم

 .ضروري بالننشة للمجتمع يعد ا ا النوع من االستثمار ،بالننشة لألعوان االقتصادين
املؤسنات  إنتاجيةإن تدخل الدولة من خالل استثماراا يف اهلياكل االقتصادية سو  يؤدي إىل حتنن 

تناام بهكل اجيايب يف منو  اتاالستثمار اخلاصة، ويف ا ا الصدد فإن الضرائب املخصصة لتمويل ا ا النوع من 
 .لالستثماراتاجملتمعات ولينت عامل حمشط 

على أمهية اهلياكل اليت تنهؤاا الدولة يف تنهيل  ك لك  يؤكد 0112سنة  Barroالتحليل ال ي توصل إليه  كما أن
لقد اعتربت نظرية النمو الداخلي اهلياكل العمومية إذن عامل منو ينتج عنه ..2والنلع ،األشخاصو علومات، حركة امل

كما أكدت أن احملدد   ،للمنتجن اخلواص أتاحتهعوائد متزايدة على املدى الطويل بنشب االقتصاد الداخلي ال ي 
 .اإلبداعاملنظمات يف الشحث والتطوير والقدرة على  استثماربل يف  األساسي للنمو ال يكمن يف تراكم رأمسال

أحد مفاتيح معجزة النمو الرأمسايل أن إنتاج التقدم التكنولوجي يف أن  Baumol  يرىويف ا ا الصدد  
 .3أصشح ينتج اليوم يف شكل جتميعي اإلبداعأن كما االقتصاديات املعاصرة أصشح أمرا روتينيا،  

تعترب ا ه النظرية التقدم التكنولوجي حمل تطشيق املعار  اليت مصدراا نهاطات الشحث والتطوير يف عملية اإلنتاج،   
يف ظل ا ه النظرية يشقى عنصرا داخليا أو داخل ضمنها، وا ه اخلاصية أي داخلية النمو ناجتة  اإلبداعومن مث  فإن 

بهىت أنواعها، فكلما كان خمزون الرأمسال الشهري املخصص للشحث  عن تكامل عوامل اإلنتاج اليت ميتلكها االقتصاد
  .ا ا القطاع بنمو مهم ننشيا لقطاعات اإلنتاج التابعة لنهاطه إنتاجيةوالتطوير مهما كلما مسحت 

                                                           
1Harfi, M.L’huillery, S.  les  systèmes nationaux de recherche et d’innovation, in recherche et innovation : 
La France dans la compétition  mondiale, la documentation française,  paris,1999, p 32. 
2Beitone, A .Et autres. Op.cit, p122. 
3Navaro, L. Op.cit, p 4.  
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واملادية واملؤسنية من أجل  ،املاليةو  لقد كان اد  منظري النمو الداخلي الشحث عن كيفية جتنيد املوارد الشهرية،    
على نفقات الشحث والتطوير اليت تتم على و ، وكان الرتكيز على الرتبية، اإلبداعكية النمو االقتصادي و يتغ ية دينام

املودعة من قشل املؤسنات، وعلى املؤسنات العامة واخلاصة اليت  االخرتاععلى عدد براءات و منتوى املؤسنات، 
 . 1الشحث والتطوير على املنتوى الوطين تناام يف تفعيل جمهودات
أن الدينامكية  عندما قال Gauthierد عليه الكاتب ما أك   ،حول فحوى ا ه النظرية وتأسينا لكل ما سشق

ومن قدرة ا ه األمة  ،(الشحث والتطوير)تش هلا يف إنتاج املعار  نابعة من حجم اجملهودات اليت  ،االقتصادية ألية أمة
 .أي استغالل املعار  واستخدامها يف االقتصاد  اإلبداععلى 

 االقتصادي في ظل العولمة األداءو  لإلبداعالنظام الوطني  :المبحث الثاني
يههد العامل من  العهرية األخرية من القرن العهرين ما يعر  بظاارة العوملة واليت ارتشطت بهكل كشري مبفهوم       

التغيري التكنولوجي، حيث يؤكد الكثري من الشاحثن أن مفهوم العوملة ما او إال اختصار لتزايد النطاق الدويل يف توليد 
احملققة أو  اتاإلبداعاهلائل سواء من حيث حجم  ياإلبداعتقدمة بإنتاجها ونهر التكنولوجيا، وقد اختصت الدول امل

كان هلا   وفعالة قوية لإلبداعأنواعها لتمس ب لك كل اجملاالت وكل القطاعات، ومتكنت ب لك من بناء أنظمة وطنية 
االقتصادي خاصة من حيث زيادة ننشة النمو والتوظيف، وسو  حناول يف ا ا املشحث  أدائهاانعكاس إجيايب على 

 .االقتصادي األداءوأثر ا ا األخري على  لإلبداعإبراز العالقة اليت تربط العوملة بالنظام الوطين 
 ةياإلبداعالعولمة والعملية  :المطلب األول

ة يف الوقت احلاضر ظاارتن متالزمتن ال ميكن الفصل بينهما، نظرا ملا تفرزه من ياإلبداعأضحت العوملة والعملية      
لثار خاصة يف اجملال التكنولوجي، فالعوملة مل تعمل فقط على زيادة حدة تنافنية األسواق ولكنها غريت مشدأ 

ا تغري منطق التشادل يف التكنولوجي،كم اإلبداعالتنافس من تنافس قائم أساسا على األسعار إىل تنافس قائم على 
 اإلبداعظل العوملة حبيث أصشح ال ينتند على الوفرة الننشية لعوامل اإلنتاج، بل على مدى سيطرة الدولة على عنصر 

مل  لإلبداعاألنظمة الوطنية  أداءحىت أن قياس  ،2التكنولوجي واليت على أساسها تقاس القدرة التنافنية للمؤسنات

                                                           
1Boutillier, S. Op.cit, p39. 

  .09، ص0229جانفي اجلزائر، ،7العدد ،للشحوث والدراسات اإلننانية  الشصرية ،قتصادية مركزت ادراسا على االقتصاد الوطين، العوملة حتديات ناصر مراد،2
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املعار  واملعلومات العلمية والتقنية، ولكن أيضا  وإنتاجة على جمرد القدرة على استيعاب يعد يقتصر يف ظل العومل
 .1على ضرورة دمج القواعد العاملية املوجودة وفرض قواعد جديدة

والنياسات املصاغة  اإلبداعة وخمتلف تصنيفات عوملة ياإلبداعوسو  نشن يف ا ا املطلب أثر العوملة على العملية 
 .من قشل الدولة تشعا لكل صنف

 ةياإلبداعأثر العولمة على العملية  :الفرع األول
 : ة يف النقاط التاليةياإلبداعتتجلى أام مظاار تأثريات العوملة على العملية 

 فالوقتوأساليب اإلنتاج،  نتجاتلقد عر  التغيري التكنولوجي تنارعا كشريا خص بهكل كشري امل :زيادة النرعة-3
الفرتة املنتغرقة للمرور من  حيث أنلطرح منتوج جديد بتكنولوجيا عالية يف األسواق قد تقلص بهكل معترب،  الالزم

جد قصرية، كما أن فرتة حياة املنتوج سواء تعلق األمر مبنتوج ذو  اآلنسريورة اإلنتاج املعريف إىل التنويق أصشحت 
اإلعالم  تكنولوجيا الستعمالبنيطة أصشح او اآلخر جد قصري، وقد كان  حىت متوسطة أوأو تكنولوجيا عالية 

سواء تعلق  ، فهناك تنارع كشري إذن يف حدوث التغيريات التقنية2وتطوراا دورا أوليا يف إحداث ا ا التغيري واالتصال
ويتم بنرعة   باالستمراريةالتنارع يتنم  كما أن ا ا ج ري أو حمنن، بإبداعاإلنتاج،  لوبا ا التغيري باملنتوج أو أس

للمؤسنات عالية  بتطويره ومنوه وحتقيق عوائد كشرية، ويف نفس الوقت يؤثر بهكل إجيايب على النهاط االقتصادي
والهكل املوايل  ،3أصشحت تقاد وتدفع بواسطة العوملة لإلبداع فالوترية املتنارعة املشتكرة تفوق بكثري تكاليف إنتاجها،

 .الكشري للمنتجات اجلديدة خالل حقشة زمنية االنفجاريشن لنا حركة 
 
 
 
 
 

                                                           
1Usunidis, D. Op.cit, p 36. 
2Lundvall, B . Borras, S. The globalizing learning economy: implications for innovation policy, commission 
of the European union, December 1997, p 28. 
3 OECD. Innovation and growth, Rationale for innovation strategy, 2007, p3. 

                                                     .www.oecd.org/sit/inno/39374789.pdf   consulté le 4/5/2017: موجود على الرابط التايل
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 انفجار المنتجات الجديدة: 33الشكل رقم

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 . 009ص ، 0221ردن،األ دار وائل، املفاايم واخلصائص والتجارب احلديثة، ،اإلبداعإدارة  جنم عشود جنم، :المصدر

 
الكشري للمنتجات اجلديدة ال ي مي ز القرن الواحد والعهرين عن القرن العهرين،  االنفجاريشن ا ا الهكل        

يف ظهور منتجات جديدة مشتكرة، عكس الفرتة األوىل اليت اتنمت بتشاطئ كشري يف ظهور  اكشري   احيث عر  تنارع
 .منتج جديد واختفاء القدمي

 ،منتجاتاي نتاج دمج متزايد لعدة  املنتجاتإن التغيريات التكنولوجية اهلائلة اليت حتملها  :زيادة درجة التعاون-7
ا ا ما جيعل املؤسنات تواجه صعوبة كشرية سواء تعلق األمر  حتمل يف طياهتا اجلديد من الناحية العلمية والتقنية،

أو يف اقتحام األسواق ، تاجية والتكنولوجيةبالتحكم يف تكاليف تطوير املنتوج، أو التطور ال ي ميس األنظمة اإلن
اليت تتميز بفرتة حياة قصرية، وللتخفيف من ا ه الصعوبات تلجأ الكثري من  املنتجاتالعاملية الكربى يف حالة 

السيما  املتشادل يف اجملال اإلنتاجي، إىل تكثيف خطط التعاون فيما بينها وزيادة درجة التعاون ،املؤسنات من جهة
ومن جهة أخرى أصشحت الكثري من املؤسنات تدرك أنه من أجل ضمان  اعات ذات التكنولوجيا العالية،يف الصن
املعرفة   إنتاجالبد أن تنهأ عالقات تعاون وطيدة مع مراكز  وحل مهاكلها التقنية، ياإلبداعإنتاجها  استمرارية

 .واملخابر بنوعيها العام واخلاص ،ومراكز الشحث ،كاجلامعات
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إذ أصشحت كمية مواد اخلام لوحدة  :الننيب ألمهية املوارد الطشيعية واملواد اخلام يف العملية اإلنتاجية االخنفاض-1
،كما أصشحت القيمة املضافة تعتمد يف املقام 0122املنتج الصناعي حاليا مخس الكمية اليت كانت مطلوبة سنة 

 .1باجلوانب الشحثيةاألول على الدراية الفنية أو على العوامل ذات الصلة 
 وسياسات الدولة اإلبداعتصنيفات عولمة  :الفرع الثاني

 اإلبداعتصنيفات عولمة  :أوال
ة حبكم التأثري املتشادل والوثيق بينهما، ياإلبداعكما سشق وأن أشرنا أن العالقة وثيقة بن ظااريت العوملة والعملية      

التكنولوجي أصشح عامليا ال يتقيد  اإلبداعميكن الفصل بينهما، فحبيث أن أي منهما يعتمد على اآلخر بدرجة ال 
أنتج ثالث أصنا  من عوملة  اإلبداعحبدود الوطن بل يتخطااا ويتجاوزاا ليصشح عامليا، ا ا التزاوج بن العوملة و 

لوجيا، اإلنتاج الدويل للتكنو  االستغالل، برزت بهكل متتايل الواحدة تلوى األخرى وتتمثل ا ه األصنا  يف اإلبداع
 .من التفصيل ا ه التصنيفات بهيءوالهكل أدناه يوضح  . 2التقين العاملي-والتعاون العلمي ،اتلإلبداعالعاملي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .011ص ،0227مصر، جامعة اإلسكندرية، دراسة يف املفهوم والظاارة واألبعاد، العوملة، ممدوح حممود منصور،1

2 Mouhoud, E. Les logiques de l’innovation, Mondialisation et localisation des activités de R /D, croissance 
et innovation, cahiers français N°323, 2002, P3. 
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 اإلبداعتصنيفات عولمة : 11الجدول رقم 

 الصنف الفاعلين الشكل التدفقات

ارتفاع منتمر على 
 .مر  القرن املاضي

           منتجاتتصدير -
 ،جديدة

التنازل عن الرباءات -
 والرتاخيص،

األجنيب  اإلنتاج
 اجلديدةمنتجات لل

 .املنتجة داخليا

 
 
 

 الهركات واألفراد
 
 
 
 

 

ات لإلبداعالدويل  االستغالل
 .املنتجة وطنيا

 

 
 
 

على  بطيءتزايد 
 .طول الوقت

 
 

 

الشحث والتطوير  -
ة، ياإلبداعوالنهاطات 

 يف كل من الشلد األم
 والشلد املضيف،

اكتناب خمابر للشحث -
 .والتطوير
 

 الهركات املتعددة
 .اجلننيات

 
 
 .اتلإلبداعالتوليد العلمي 
 
 
 

 

زيادة طوال العهر 
 .سنوات األخرية

 
ارتفاع حاد خالل 
 .الننوات األخرية

 ،مهاريع علمية
تدفق  تشادالت علمية،
 .دويل للطلشة

رأمسال املخاطر ملهاريع 
 .خصوصية

للمعلومات التقنية  تشادل
 .أو لوسائل اإلنتاج

جامعات ومراكز -
 .حبث عمومية

 
 

شركات وطنية -
 .ومتعددة اجلننيات

 .تقين عاملي-تعاون علمي

Source :Archibugi, D. Iammarino, S .The implications of the globalization of innovation, in innovation 
systems and policy in a global economy, Cambridge University press, UK, p244. 
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كما أنه  اإلبداعا ا الصنف أقدم أصنا  عوملة  ميثل :الدويل للتكنولوجيا املنتجة على املنتوى الوطين االستغالل-3
األفراد ال ين  املشدعنفئة  اإلبداعويتضمن الصنف األول من عوملة  ،اآلخرينحيقق أكرب العوائد مقارنة بالصنفن 
أن يقوم  أو عرب استغالل كفاءهتم التكنولوجية اخلاصة داخل األسواق، اقتصاديةحياولون إما احلصول على ميزات 

يف األسواق  اتاإلبداع الستغاللواناك طريقة غري مشاشرة  ،اخلواص بشيع براءاهتم إىل املؤسنات األجنشية املشدعون
 بلد ما ضمن االقتصاد العاملي، القتصاديعد للية إدماج جوارية  حيثاألجنيب املشاشر  االستثمارعرب  وا ااألجنشية 

منتوى ، وتوفر النياسي واالقتصادي كاالستقرارفيه، االستثمارخاصة إذا توفرت بعض الهروط يف الشلد ال ي يدار 
فالصن مثال عرفت  ملمارسة النهاط،إضافة إىل توفري التنهيالت الالزمة وبهىت أنواعها  معن من التطور االقتصادي،

 االستثمارحجم ا ا األجنيب املشاشر لنهاطات الشحث والتطوير، إذ ارتفع  االستثمارحجم زيادة متنامية يف إمجايل 
كما أن ،  1% 00بننشة زيادة سنوية قدرت ب  0220مليار دوالر سنة  00,9إىل  0110مليار دوالر سنة  0,0من 

تضمن فقط النهاطات اإلنتاجية اليت تتم يف الشلد املضيف واليت ال تتطلب توليد ي اتاإلبداعا ا الصنف من عوملة 
 .  قدرات تكنولوجية حملية إضافية

فاإلنتاج  ،اليت تنتجها الهركات املتعددة اجلننيات اتاإلبداع يتضمن ا ا الصنف :اتلإلبداعاإلنتاج العاملي -7
إذ  الهركات،ا النوع من وتكنولوجية ال تتوفر إال يف ا  ،رييةيتنو  يتطلب مهارات تنظيمية، اتلإلبداعالعاملي 

فإن ا ه الهركات متتلك فروع منتهرة عرب خمتلف أحناء  داخلية خاصة هبا، إبداعيةباإلضافة إىل امتالكها لهشكة 
ن اإلسرتاجتية الكلية هل ه الهركات، ا ه الفروع ال تقدم فقط مدخالت لوحدات اإلنتاج ولكنها تندمج ضم العامل،

وقد أضحت ا ه الهركات اليوم  ،تكنولوجية إبداعاتفهي تنتعن باخلربات اليت حتظى هبا فروعها من أجل توليد 
 .2من الرباءات املنتهرة يف األسواق العاملية %92وأكثر من  ،من الشحث والتطوير الصناعي %70عن حوايل  منئولة

 اتلإلبداعواإلنتاج العاملي  ،اتلإلبداعالدويل  االستغاللبعد الصنف  ا اظهر  :التقين العاملي-العلميالتعاون -1
املربمة بن الهركات تزايدا كشريا يف عدداا خاصة  االتفاقياتفقد عرفت  واو مبثابة الوسيط بن الصنف األول والثاين،

من ا ا الهكل من أشكال التعاون مسح  التكنولوجية ذات اخلصوصية، االكتهافاتما تعلق بالتطوير املهرتك لشعض 
احلاجة ومن جهة أخرى أن  ،برتقية وتطوير ميكانزمات متعددة فيما خيص تقاسم التكاليف واستغالل النتائججهة، 

شح  قد ول د أشكال تنظيمية صناعية جديدة واياكل متلك جديدة، توسعت اليوم لتص اإلبداعإىل ختفيض تكاليف 
 . أبعد من جمرد احنصاراا يف ظل نطاق تكنولوجي بنيط

                                                           
1 Mouhoud, E. Les logiques de l’innovation, Mondialisation et localisation des activités de R /D, op.cit, P5. 
2Archibugi ,D. Iammarion, S . Op.cit, p 245. 
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التطرق إليها لنفا، ترتب عنها ثالث أنواع من التفاعالت والعالقات  الثالث اليت مت   اإلبداعكما أن تصنيفات عوملة 
واناك عالقات تربط احلكومات مع بعضها  ،فهناك تفاعل بن الهركات فيما بينها اليت متخضت عن ا ه األصنا ،

 .جيمع بن احلكومات والهركات وأخريا اناك تفاعل ،الشعض
املنتجة وطنيا، يقوم التفاعل بن الهركات على  اتلإلبداعالدويل  االستغالليف الصنف األول واملتمثل يف  
 فتكون وحكومة أخرى حكومةبن  على أكرب حصة سوقية، أما االستحواذمن أجل  احلادة فيما بينهااملنافنة 
على محاية منتجاهتا الوطنية باستخدام كل الوسائل  كل حكومةأشداا، حيث حترص   على ك لك  املنافنة

يأخ  طابع مناعدة أو دعم حيث حترص احلكومة على تقدمي تفاعل احلكومة مع الهركة يف حن أن واإلمكانيات، 
 . األجنشيةنتجات أمام استرياد املووضع احلواجز  ،لهركاهتا مالالز الدعم 

، فإن التفاعل بن شركة وأخرى قائم أساسا على املنافنة من أجل اتاإلبداعبالننشة للصنف الثاين من عوملة 
 اكتنابمن خالل  فيتمباخلربات واحلد من التقليد، أما التفاعل بن احلكومات  االحتفاظو التأثري على االقتصاد، 

يف الشحث والتطوير، يف حن يكون تفاعل احلكومة مع الهركة أن احلكومة عادة ما حتث  االستثمارتكنولوجيا عالية و 
 .اإلبداعيف جمال العلم والتقنية وحتفزاا على  االستثمارالهركات الوطنية على 

تكون املنافنة على أشداا بن الهركات، أما بن احلكومات فإن التفاعل  اإلبداعيف الصنف األخري من عوملة    
يظل  اتالهركمع احلكومة تفاعل يف بينما تقنية قد تكون ثنائية أو متعددة األطرا ، -صناعية تفاقياتايأخ  طابع 

ث على التعلم إضافة إىل احل ،وتعزيز فرصها على املنتوى الدويل، دعم الهركات الوطنيةاد  احلكومة دائما 
 .  املهرتك

 الدولة وتدخل اإلبداعتصنيفات عولمة :ثانيا
انعكاسات على االقتصاد الوطين، إذ تؤثر على احلياة  اإلبداعلنريورة العوملة فيما خيص كل من التكنولوجيا و 

للدولة وتهكل ب لك حتدي كشري أمام احلكومات، مما يربر تدخل الدولة ملواجهة التغيري  واالجتماعيةاالقتصادية 
التكنولوجي والتصدي لظاارة العوملة، وا ا من خالل جمموعة من القرارات واألادا  تصاغ يف شكل سياسات  

اسات اليت من شأهنا تعزيز ، فالدولة تعمل على حتليل النياإلبداعتلعب أدوار خمتلفة يف كل صنف من أصنا  عوملة 
واجلدول  ،لإلبداع، ا ا التدخل العمومي يربره خاصة رواد مقاربة النظام الوطين واالجتماعيةمنفعتها االقتصادية 

من  االستفادةخمتلف الوسائل اليت تنتخدمها الدولة واألادا  اليت تنعى إىل حتقيقها من أجل  لنا املوايل يشن
 .إجيابيات ا ه األصنا  من جهة، ومحاية اقتصاداا وجماهبة أخطار ا ه األصنا  الثالث من جهة أخرى
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 الوسائل واألهداف: السياسات العمومية :14الجدول رقم 
 األصناف األهداف الوسائل

 تهجيع الدولة للصناعات-
الوطنية الفتية وتقدمي حتفيزات لالستثمار 

 املشاشر؛ األجنيب
ذات التحفيز على استرياد صناعة -

 تكنولوجيا عالية؛ 
 التفاوض حول حقوق امللكية؛           -
 ؛تقدمي الدعم للشحث األساسي-
يف مهاريع  األرباح إعادة استثمار-

 .جديدة  إبداعية

 تقليص الفجوة التكنولوجية؛-
 زيادة التعلم؛-     
 احلصول على عروض تنافنية؛-
امليزات التنافنية حفظ  وتطوير -

 .للصناعات  ذات التكنولوجيا العالية

 
 

 اتلإلبداعاالستغالل الدويل 
 

 

ك ا و ترقية اهلياكل العلمية والتكنولوجية -
 ؛املؤسنات

 أساسهاج -م-ش إىلتقييم احلاجة -
 جمال وطين لالستثمار يف اخلارج يف

الشحث والتطوير ويف النهاطات 
 .ةياإلبداع

 التكنولوجية الوطنية؛دعم القدرات -
 ؛األجنيبمسال أمراقشة الر -
 .تعزيز املوقع التنافني للهركات الوطنية-

 
 

ات من قشل لإلبداعالتوليد العاملي 
 .الهركات املتعددة اجلننيات

 

تشادل الربامج العلمية وتهجيع املهاريع -
 العلمية الدولية؛

املهاركة يف املنظمات العاملية العلمية -
 والتقنية؛

 تطوير اياكل للتعاون التقين؛-
 صناعة؛/تطوير العالقة جامعة-
 .املهاركة يف تنظيمات دولية-

 ترقية الكفاءات العلمية؛ -
النماح للشلد أن يكون  -

حمور تقاطع للمعلومات 
 العلمية والتقنية؛

 .تطشيق املعرفة يف اإلنتاج-

 
 
 .التقين العاملي –التعاون العلمي 

 
 

 
Source: Archibigui, D. Iammarino, S. The implications of the globalization of innovation, in innovation 
systems and policy in a global economy, Cambridge University press, UK, p260. 

ري ج ري حول النياسات كون ا ا الصنف او األقدم فإنه ال حيتاج إىل إعادة تفك:الدويل للتكنولوجيا االستغالل-أ
ما كوالنظريات املطشقة عليه، فالدولة حتاول قدر اإلمكان تعظيم استغالل كفاءاهتا التكنولوجية يف األسواق اخلارجية،  

يف األسواق األجنشية، وامليزات تظهر أكثر إذا كانت القدرة التنافنية قائمة على املعار   منتجاهتاأهنا تعمد إىل بيع 
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تطورة بدال من األسعار،كما أن جناح الهركات الوطنية يف منافنة األسواق العاملية ترتشط كثريا التكنولوجية امل
بالنياسات اليت هتد  إىل ضشط التدفقات الداخلية واخلارجية للتكنولوجيا، وأن احلكومات حباجة أيضا إىل مراقشة 

حىت  التاسع عهرخالل القرن  listا األجنيب املشاشر، واألكيد أن النياسات اليت اقرتحه االستثمارطشيعة ونوعية 
 .تطشيقها لتنتفيد منها الدول النامية يف الوقت احلاضرو تتمكن أملانيا من منافنة اجنلرتا ينصح بصياغتها 

، نظرا ملا اتاإلبداعا كشريا يف توليد مما الشك فيه أن للهركات املتعددة اجلننيات دور  :التوليد التكنولوجي العاملي-ب
متتلكه من قدرات تكنولوجية اائلة قد ينتفيد منه الشلد املضيف ال ي تتواجد فيه تلك الهركات، يف شكل تدفقات 

بلغ حجم  0220أنه يف سنة  اإلحصائياتإذ تؤكد  ،(توفري مناصب شغلو تكنولوجيا متطورة، و أمسال، ر )إىل الداخل 
مليار يف الشحث والتطوير يف العامل، حبيث أن أكثر من ثلثي نهاطات الشحث  110ا ه الهركات حوايل  استثمار

املشاشر حيث  االستثمارالنياسات احلكومية أن متيز بن  إال أنه يتوجب على .1والتطوير خصت القطاع التجاري
وبن ما او جمرد  ،يكون اهلد  منه توليد قدرات تكنولوجية ينتفيد منها الشلد األم لتعزيز قاعدته التكنولوجية

اكتناب تكنولوجي،كما يقع على عاتق الدولة منؤولية محاية شركاهتا الوطنية وأسواقها من سيطرة الهركات املتعددة 
 .ألدوات اليت حبوزهتااجلننيات، باستخدام خمتلف الوسائل وا

بل قائم  خبال  النوعن النابقن فإن ا ا الصنف ال يقوم على املنافنة بن الدول :التعاون التكنولوجي العاملي-ج
يأخ  شكل مهاريع مهرتكة أو حتالف لكن  قد ،أساسا على التعاون ال ي حيقق الكنب لكل األطرا  املتعاونة

الدويل، فالتعاون حيقق  االندماجوبإمكان الدولة أن تناعد الهركات للمهاركة يف مثل ا ا  ،2دون مهاركة بالرأمسال
، غري أن الدولة ال بد أن تنتقي املهاريع اليت حتقق هلا أكرب قدر من املنافع العلمية اإلبداعالتعلم ومن التعلم يتحقق  

جل ب ا ا  الالزمةا أن توفر الظرو  واإلمكانيات والتقنية، وحىت تنتفيد الدولة من ا ا الهكل من التعاون البد هل
بهرط أن تكون وثيقة الصلة بالقطاع الصناعي،  الالزمةالتعاونية،كتوفري اياكل الشحث والتطوير  االتفاقياتالنوع من 
لوسائل التحكم اجليد يف لغة دولية، وميكن للدولة  أيضا أن تنتخدم خمتلف او وكفاءة عالية،  أفراد باحثن ذووتوفري 

 .واألدوات اليت متتلكها لتحقيق أقصى نفع من ا ا التعاون الدويل
 االقتصاد في لإلبداعالنظام الوطني  دور :المطلب الثاني

                                                           
1Conseil de la science et de la technologie. Innovation et mondialisation, rapport de conjoncture, Québec, 
2008, p8. 
2 Mouhoud, E. Les logiques de l’innovation, op.cit, p3. 
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ات، دورا كشريا يف إتاحة الفرص للمؤسنات لإلبداعلقد كان لظاارة العوملة وما أفرزته من انتهار دويل سريع 
 اإلبداعمن التغيريات التكنولوجية اليت تتحقق عرب العامل، حيث تدفع املؤسنات إىل  لالستفادةاالقتصادية 

، مما أث ر بهكل إجيايب على فعالية النظام 1والتخصص وإىل خلق قيمة مضافة أكرب حىت تكون أكثر قدرة على املنافنة
ر او اآلخر على املخرجات االقتصادية ات قد أث  لإلبداعاإلجيايب  األداء، ا ا أدائهوعلى حنن  لإلبداعالوطين 

القدرة التنافنية سواء على منتوى املؤسنات االقتصادية أو  وعلى ،من جهةا ا خاصة من جانيب النمو والتوظيف 
 .،كما سو  نوضحها يف الفروع اآلتيةمن جهة أخرى على املنتوى الدويل

 النمو والتوظيف: األول الفرع
، وعلى الدور اجلواري ال ي لعشه يف حتقيق النمو اإلبداعالنظريات املفنرة للنمو على عامل  ركزت جل  : النمو-أوال

والتغيري  اإلبداعاالقتصادي لألمم وتعاظمه خالل الفرتات املاضية، والكثري من الدراسات التطشيقية اليوم تؤكد أن 
أو على منتوى  قطاع النهاطأو املؤسنة التقين ميثالن احملددات األساسية للنمو االقتصادي سواء على منتوى 

اإلنتاج وأساليب  اثننوال ي ميس جانشن  ياإلبداعفعندما تنتثمر املؤسنة االقتصادية يف اجملال  ،2االقتصاد ككل
منتجات جديدة، فه ا النشق سو  ميكنها من اقتحام أسواق جديدة وبالتايل تعظيم  إنتاجاإلنتاج وتتوصل إىل 

أساليب إنتاج جديدة، فه ا  إنتاجأخرى إذا متكنت من  ناحيةحصتها النوقية فتزداد ب لك قيمة أرباحها، ومن 
 تعظيم حصتها النوقية األمر ال ي يؤدي إىل ،اإلجناز ينمح هلا بتخفيض تكاليف إنتاجها وزيادة اإلنتاج كما ونوعا

والتصدي للمنافنة، وقد أعد  صندوق النقد الدويل دراسة بن  فيها العالقة اليت تربط التقدم التقين مبعدل إنتاجية 
عر  معدل منو  مثال، ففي الواليات املتحدة األمريكية 0111-0112العمل يف بعض الدول املتقدمة خالل الفرتة  

،كما شهدت 3%0، أما يف كندا فشلغ معدل النمو %0,1،يف فرننا %0,0يطانيا يف بر  ،%0,9إنتاجية العمل 
للناتج احمللي اخلام لكل  متنرعابعض دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنها الواليات املتحدة األمريكية منوا 

 .يف إنتاجية واستعمال العمل الفروقفرد، يف حن أن بعض الدول عرفت تراجعا كشريا بنشب 

                                                           
1OCDE .Dynamiser les systèmes nationaux d’innovation, op.cit, p 17 
2Pilat, D. Le rôle du changement technique dans les formes récentes de la croissance, in institutions et 
innovation, Albin Michel, Paris, 2002, P 181. 

مركز الشصرية للشحوث والدراسات اإلننانية،  ،دراسات اقتصادية-حال الدول العربية-التكنولوجي ودورمها يف حفز النمو االقتصادي،  اإلبداعو  املعرفة بهري مصيطفى،3
 .91ص  ،0229، جانفي7اجلزائر، العدد 
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من النمو الرتاكمي لدخل الفرد يف الواليات املتحدة األمريكية  % 02ويقدر بعض االقتصادين أن أكثر من 
يف الشحث والتطوير أعلى بكثري من  لالستثمارمصدره التقدم التكنولوجي، كما وجد أن العائدات االقتصادية الكلية 

 .1ت األخرىااالستثمار أي شكل من أشكال 
إن عامل الهغل أو العمل وما يتضمنه من خلق مناصب العمل وفقداهنا يتأثر بهكل كشري بالتغيري  :التوظيف-ثانيا

يف ظل العوملة  لإلبداعمن مهارات، والنظام الوطين  تتطلشه الوظيفة ما التكنولوجي، سواء يف حمتوى العمل ونوعيته أو
اليت متس عملية  اتاإلبداعأحدمها إجيايب واآلخر سليب، وا ا راجع لطشيعة  اثننيؤثر على التوظيف من جانشن 

 :يف اإلنتاج، فإذا تعلق األمر بأساليب اإلنتاج فاألثر املشاشر يتمثل
بنشب إستخ ام تكنولوجيا عالية التقانة، فإن احلاجة إىل اليد العاملة يرى بعض االقتصادين أنه : فقدان الوظيفة -أ

عليها قد  نوعها، كما أن زوال بعض القطاعات أو حدوث ضعف يف الطلب يف حمدودة سواء يف كمها أوتكون جد 
، إال أن الشعض يرى أن ا ه النتائج تكون يف املدى القصري فقط ويربرون ذلك أن حمدودية يكون سشب ذلك أيضا

غري أن ا ه الظاارة تتالشى شيئا فهيئا فرص العمل اليت تتاح يف االقتصاد للعمل ترتشط يف الغالب باألجل القصري، 
وا ا كله الزمن لتزداد فرص العمل يف األجل الطويل نتيجة توسع االقتصاد ومنوه وتنوع نهاطاته وزيادهتا،  مرورمع 

 .  2بفعل استخدام مضامن ومعطيات اقتصاد املعرفة وتقنياته
سو  يتولد عنه كنب وظيفي من  اإلبداع يف منتجاهتا، ا ا إبداعاإذا حققت املؤسنة : الكنب الوظيفي-ب

توسع يف أو  ،يف املنتوج اإلبداعخالل خلق مناصب شغل جديدة، والناتج بدوره عن التغيري التكنولوجي ال ي ميس 
يناام يف توفري فرص عمل  إذن التكنولوجي فاإلبداع .3االستهالكيزيادة الطلب من مث  بعض القطاعات ومنواا و 

ومتزايدة نتيجة التوسع والتنوع يف النهاطات االقتصادية، السيما اليت تنتخدم تكنولوجيا متقدمة،  ،متعددةو واسعة، 
 .والهكل أدناه يوضح أكثر ا ا األثر

 
 
 
 
 

                                                           
 .001ص ،0221 األردن، دار اليازوري للنهر والتوزيع،الطشعة األوىل،  ملعرفة،ا اقتصاد سليمان، مجال داود1
 .09ص، 0202 عامل الكتب احلديث، عمان،، العوملة االقتصادية فليح حنن خلف،2

3Pianta, M. Op.cit, p51. 
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 واألثر االقتصادي لإلبداعالعولمة والنظام الوطني : 37الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Pianta, M.Technology, growth and employment, in innovation systems and policy in a global 
economy, Cambridge University press, UK, p52 . 
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االقتصادي، فالعوملة التكنولوجية  األداءعلى  لإلبداعيشن ا ا الهكل تأثري كل من العوملة والنظام الوطين 
باحلصص  االكتفاءتعمل على نهر ما مت  ابتكاره يف كل أحناء املعمورة والزيادة يف حدة املنافنة، مما يؤدي إىل عدم 

ل التطلع إىل األسواق العاملية وبالتايل تعظيم القيمة املضافة العاملية، فيصشح تركيز الدول خارج الوطن أي الوطنية ب
يعمل النظام  كماالعمل ينتقل إىل اخلارج األمر ال ي ينتج عنه منافنة أكرب بن الدول أو بن املؤسنات االقتصادية،  

يف املنتوج وال ي يؤدي  إبداععلى إحداث تغيري تكنولوجي، يأخ  شكل  االثننمن خالل مكونيه  لإلبداعالوطين 
أو يف أساليب اإلنتاج وال ي يؤدي إىل فقدان العمل، إال أن ا ا التغيري اهليكلي ال ي حتقق  إىل خلق مناصب شغل

الدخل الوطين  ويرفع ،ويهز ايكل الصناعة ،االقتصاديعمل على حتريك  حيثله لثاره اإلجيابية،  اتاإلبداعبفعل 
 .فيتحقق ب لك النمو االقتصادي

 تعزيز القدرة التنافسية: الفرع الثاني
قتصادي عاملي يتخصص يف موضوع القدرة التنافنية، ويعرفها اأول   Porterيعد االقتصادي األمريكي بورتر

منافنيها من خالل توليد قيمة على أهنا مركز متميز حتققه املؤسنة، ينمح هلا ا ا املركز من أن تعمل أحنن من 
، وينوه يف كتابه امليزة التنافنية أن التنافس ناتج عن أكثر من منافنيها أو من خالل تكاليف إنتاج أقل لعرض مماثل

دخول منافنن جدد، هتديد املنتجات الشديلة، القوة التفاوضية للزبائن، القوة التفاوضية للموردين، : مخس قوى واي
يعد أحد أام الوسائل ملهامجة  اإلبداعملنافنن املوجودين، ومن جانب لخر يرى ا ا الكاتب أن والتزاحم بن ا

  :1املنافنن األكثر قوة ، ويربز دوره يف التأثري على القوى التنافنية اخلمس على النحو التايل

على تعزيز احلواجز اليت متنع املنافنن من الدخول إىل جمال  اإلبداعيعمل : واحلواجز عند الدخول اإلبداع -3
 . النهاط، كوضع تصور للمنتجات بتكلفة أقل أو التنويع يف املنتجات

على تغيري عالقات القوى بن مؤسنات القطاع  وزبائنها من خالل تأثريه  اإلبداعيعمل : وقوة الزبائن اإلبداع -7
 . على التميز وك ا التكاليف

التغيري من القوى التفاوضية بن مؤسنات القطاع ومورديها، إذ بإمكانه أن  لإلبداعميكن : وقوة املوردين اإلبداع -1
 . جيرب القطاع على الهراء من مورد جديد مثال

                                                           
1 Porter, M. L’avantage concurrentiel, traduction Philippe de Lavergne, Dunod, Paris, 1999, p213. 
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تكمن أساسا يف تشديل  اإلبداعاألثر األكثر شيوعا يف القوة الرابعة واليت حيدثها : األثر على املنتجات الشديلة-4
 . نتجات موجودة مبنتجات أخرى مشتكرة، قد تكون ا ه املنتجات جديدة أو حمننةم

بأشكال عدة على طشيعة وأساس املزامحة بن املنافنن، فيمكن أن حيدث  اإلبداعيؤثر : األثر على شدة املنافنة-9
ن شكل املنافنة سواء بتخفيضها ، فاإلبداع ميكن أن يغري مااتزازا يف ايكل التكاليف أو اختاذ القرار بتثشيت األسعار

 .1أو رفعها يف القطاع، كما يؤثر على منو القطاع وعلى اامش الربح

مل يكتفي بدراسة امليزة التنافنية على املنتوى اجلزئي، بل بن  يف منوذجه اجلديد للميزة  Porterغري أن 
التنافنية دور الدولة اجلواري يف حتديد امليزة التنافنية، وقد حد د مخس أدوار للدولة، من بينها املنامهة يف حتنن 

ظام الرتبوي للدولة ينعكس بهكل جد اجيايب إن حتنن الن .2املؤسنات وعلى رأس ا ه املؤسنات النظام الرتبوي
إذن يعد أحد أام  فاإلبداع، اإلبداعينظرا للعالقة الوطيدة بن نظام الرتبية والتعليم والنظام  اإلبداعيعلى نهاطها 

، فه ه امليزة 3وحىت على منتوى األمماملناطق، و القطاعات، و العوامل اليت تؤثر على القدرة التنافنية للمؤسنات، 
لتنافنية تنهأ مبجرد توصل املؤسنة إىل اكتها  طرائق جديدة أكثر فعالية من تلك املنتعملة من قشل املنافنن، ا

 .مبفهومه الواسع اإلبداعأي مبجرد إحداث 
االقتصادي للدول  األداءيلعب دورا حموريا يف حتنن  لإلبداعبناء على ما تقدم، يتشن أن النظام الوطين       

وتعزيز القدرة التنافنية للشلد، والهكل أدناه  ،زيادة معدالت التهغيلو واجملتمعات، بزيادة منو اإلنتاجية كما ونوعا، 
 .   لإلبداعواالقتصادي للنظام الوطين  األداء اإلبداعييوضح بهكل جلي 

 
 
 
 
 
 

                                                           
، ص 0201 ،جامعة حممد خيضر بنكرة ،12/10العدد  جملة العلوم اإلننانية، يف ضمان املركز التنافني للمؤسنات االقتصادية والدول، االبتكار دور أمحد عالش،1

911   . 
2 Ackah, T. Les déterminants d’une grappe définis par le modèle de Michaël Porter, Université du Québec, 
Montréal, 2010, p10. 
3Amable, B. Système d’innovation in encyclopédie d’innovation économica, Paris, 2003, p372. 
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     أهمية النظام الوطني لإلبداع بالنسبة للنجاح االقتصادي:  31 الشكل رقم

النظام الوطني                   
  لإلبداع 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

إبداعات                    
 تقدم تقني
 

 

       نمو اإلنتاجية
 تعزيز القدرة التنافسية 

  Source : Balzat, M. The theorotical basis and empirical treatment of national innovation systems,   
Uuniversity of Augsburg, 2002, P 13.                               

اإلطار المؤسساتي   

 النظام التربوي

 المنظومة
 الصناعية

المنظومة 
 البحثية

 األداء التكنولوجي

 األداء االقتصادي
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 لإلبداعوال ي ينتج عن طريق النظام الوطين  ياإلبداع األداءيوضح ا ا الهكل العالقة القوية اليت تربط 
بإطاره املؤسنايت واهليكلي وبأقطابه األساسية الثالث ممثلة  لإلبداعاالقتصادي، فالدور اجلواري للنظام الوطين  األداءب

إىل زيادة  املنظومة الشحثية واملنظومة الصناعية، يتمثل يف جتميع العمل واجلهود بغية الوصول هباو يف النظام الرتبوي، 
وحىت بن املؤسنات  بن تنافنيةالتكون أداة لزيادة  إبداعاتإنتاج املعرفة وجتنيداا صناعيا، مما ميكنها من إجناز 

 .الدول
 األداءبن املنظومات الثالث وتوحيد جهوداا يف تطوير وحتنن  واالتصالإن تثمن عالقات التعاون  

االقتصادي للمؤسنات، مما يناام بصفة  األداءالتكنولوجي للمؤسنات، سو  يناام بقوة يف حتنن وتطوير 
 أداءيكون فعاال إذن عندما حيقق  لإلبداع، فالنظام الوطين 1مشاشرة يف حتقيق منوا اقتصاديا مهما يهمل كل األصعدة

بزيادة  اقتصاديااج، معىن ذلك حدوث  تقدما تقنيا يتشلور أساليب اإلنت يف يف املنتوج أو إبداعاتتكنولوجيا يف شكل 
اإلنتاجية وتعزيز القدرة التنافنية لألمم واجملتمعات، ا ا النجاح االقتصادي املتحقق أو ما اصطلح على تنميته 

 . إليه  كل األمم واجملتمعات تطمح االقتصادي او يف احلقيقة غاية ما  األداءب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .000دويس حممد الطيب، مرجع سابق، ص 1



 أمهية النظام الوطين لإلبداع كمصدر للنمو االقتصادي =========================================الفصل الثاين
 

 
81 

 

 خالصة الفصل
 ا ا ما أكدت علية جل   دورا جواريا يف تطور وتقدم األمم واجملتمعات، التكنولوجي اإلبداعقد لعب ل         

املفنرة للنمو بدء بالنظرية الكالسكية وعلى رأس منظريها لدم مسيث وريكاردو، إىل غاية أحدث النظريات  النظريات
 اإلبداع     إىل أن حيث أكد رومر صاحب ا ه النظرية  ،املفنرة للنمو أو ما اصطلح على تنميتها بنظرية النمو الداخلي

    .وتقدمها و اقتصادي لألمم وأساس تطورااإىل أن أصشح حمرك من  تغلغل شيئا فهيئا يف االقتصاد
املنافنة وبروز   وبرز دوره أكثر فأكثر خاصة مع بروز ظاارة العوملة وما صاحشها من شدة اإلبداعمت أمهية ظوتعا      

، حيث جيمع الكثري من الشاحثن بأن ا ه الظاارة ما اي إال اختصارا لتزايد النطاق واالتصالتكنولوجيا اإلعالم 
 أو ،أو على منتوى القطاعات ،فأصشحت املنافنة سواء على منتوى املؤسنات ،كنولوجياتالدويل يف توليد ونهر ال

فالعوملة ، أو اختفي من الوجود ابدعليصشح الهعار  ،على األسعار ال اإلبداعالدول قائمة أساسا على  على منتوى
يف ظل العوملة ميكن أن حيظى بإمكانات عالية  اإلبداعه، والواقع أن إىل اإلقليم وإىل العامل كل اإلبداعميكن أن تنقل ميزة 

حيث أن تنوع الشيئات والثقافات وخصائص اجملموعات  من مصادر إقليمية وحملية كانت خارج دائرة املنافنة والتأثري،
 .مصدرا غنيا لألفكار اجلديدة متثل كلهااحلضارية 

تعزيز  حرصت الدول املتقدمة خاصة على االقتصادي، األداءو  ياإلبداع األداءوملا كانت العالقة وطيدة بن      
 واآللياتبصياغة سياسات عديدة ومتعددة منتخدمة خمتلف األدوات  ودعم النهاط اإلبداعي من خالل تدخلها

سو  نشن ، كما ذات التأثري املشاشر على أنظمة اإلبداع، مما ساام وبهكل كشري يف تفعيل أداء أنظمتها اإلبداعية
    .ذلك يف الفصل الثالث من ا ه الدراسة

 



لإلبداع الوطين بالنظام وعالقتها اإلبداعية السياسة==============================================الثالث الفصل   

 

 

 

:الفصل الثالث  
بالنظام السياسة اإلبداعية وعالقتها   

 الوطني لإلبداع
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 تمهيد

يف ظل التغيريات التقنية اهلائلة والتطورات االقتصادية الكبرية اليت يعيشها العامل اليوم، كان لزاما على الدول أن 
تتدخل وتبسط نفوذها لتقوم مبهام وأدوار جديدة تتماشى وهذه التغيريات والتطورات، فأصبحت أهم أدوار الدولة 

نشر و  من خالل تسهيل إنتاج لإلبداعساسا يف خلق ظروف مالئمة تكمن أ املبدعةواليت يطلق عليها البعض بالدولة 
يشهد بالدور الفعال الذي لعبته الدول يف تفعيل النشاط  اإلبداعوتاريخ  .1املؤسساتواستغالل املعارف من قبل 

من خالل حرصها الدائم على ربط الصلة بني خمرجات منظومة العلم والتكنولوجيا وتطبيقاهتا الصناعية،  ياإلبداع
 . اإلبداعيةومتثلت األداة األساسية اليت استخدمتها يف توطيد هذه العالقة وتعزيزها ما يسمى بالسياسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1Nimijean, R. système régional d’innovtion  en Exterie, département de science politique, Carleton 
University, Ottawa, Novembre 1998, p7. 
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 اإلبداعيةللسياسة  مدخل عام: المبحث األول
يف البداية طابعا ماليا  السياسةفاختذت ، لتحقيق أهدافها وحل مشاكلها تستخدم الدولة السياسات كأداة أولية      

ي كان تدخلها بطيئا ومتثاقال، نظرا للتطور السريع اإلبداعيف اجملال و غري أنه  .إبداعيامث صناعيا وأخريا  مث نقديا
 ف حناول يف هذا املبحث اإلحاطة ببعض اجلوانب املفامهيةوسو  .ات التكنولوجيةاإلبداع شهدتهوالكبري الذي 

 . اإلبداعيةللسياسة 
 اإلبداعيةالسياسة  ماهية :المطلب األول

أهم املربرات ، مث نشري إىل ومراحل تطورها اإلبداعيةسوف نتطرق يف هذا املطلب إىل خمتلف تعاريف السياسة       
 .اليت أدت إىل تدخل الدولة يف هذا اجملال

 اإلبداعيةمفهوم السياسة  :الفرع األول
 تعرفو  متثل السياسة عادة برنامج عمل تقرتحه الدولة لتوضيح الفرص املستهدفة والعراقيل اليت ينبغي جتاوزها،

أما إذا تعلق األمر بالسياسة  .1األهداف والقرارات امللموسة واملوجهة حلل مشاكل معينةمن على أهنا جمموعة 
مصطلح  اإلبداعيةالتدخل، والسياسة  فهنا نكون قد حصرنا جمال تدخل الدولة وحددنا بدقة أهداف هذا اإلبداعية

فمثال يف  .ضمن سياسات سابقة بتسميات خمتلفةحديث النشأة غري أن الربامج واألهداف اليت تتضمنها كانت 
طلح املتداول آنذاك ما يعرف بالسياسة فكان املص ،لعلميف تطوير اتركيز واهتمام الدول  سنوات الستينات كان جل  

التكنولوجيا فأصبح املفهوم األكثر انتشارا يتمثل يف السياسة التكنولوجية، ومع إىل بعد ذلك  االهتمامالعلمية، حتول 
 . األكثر تداوال يف األدبيات االقتصادية اإلبداعيةهناية العشرية األخرية من القرن املاضي أصبح مصطلح السياسة 

على أهنا كل السياسات اليت من شأهنا التأثري على  اإلبداعيةيعرف الكثري من االقتصاديني السياسة     
على أهنا ذلك العمل احلكومي الذي  اإلبداعيةفقد عر ف السياسة  Edquist أما االقتصادي السويدي .2اإلبداع

الت خمتلفة ومستويات متعددة عناصر متس جماات، فهو يتضمن اإلبداعيؤثر على التغري التقين وعلى أنواع أخرى من 
فهذا  ،ياسة اجلهوية والسياسة الرتبويةسياسة البحث والتطوير، السياسة التكنولوجية، السياسة اهليكلية، الس منها

تتضمن  اإلبداعيةأن السياسة  Lundvall يف حني يرى .3واملستقبل الدينامكيةو  املرونةو  املصطلح يتالزم مع التغيري

                                                           
1Gottelman, G. Stratégie d’innovation technologique et politiques éducatives, UNESCO, 1989, p9. 
2Fagerberg, J .Innovation policy, national innovation systems and economic performance: in search of a 
useful theorotical framework, Aallborg University, Oslo, octobre, 2015. 
3Edquist, C. Innovation policy- a systemic approach, department of technology and social change, 
linkoping University, Sweden, 1999, p2. 
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واضح وجلي إىل ترقية التطوير  الصناعية، وأهنا هتدف بشكلالسياسة التكنولوجية و والسياسة  ر السياسة العلميةعناص
ى مستوى سواء على مستوى األسواق أو علل للسلع واخلدمات وكذلك األساليب الفعا واالستعمال ،النشرو 

 .1االجتماعياالقتصادي والتماسك  داءويكون الرتكيز فيها أساسا حول أثرها على األ .املؤسسات العامة واخلاصة
حتوي الكثري من األهداف والربامج اليت تتضمنها السياسة العلمية  اإلبداعيةوكما سبق أن ذكرنا أن السياسة 

، فإن هدف الباحثنيم وتكوين فبينما تعىن السياسة العلمية بتطوير العل بينهم اختالفوالتكنولوجية، إال أن هناك 
أما  ،ئة واجلانب العسكريالسياسة التكنولوجية يكمن يف تعزيز وتطوير التكنولوجيا خاصة ما تعلق منها حبماية البي

وتركز بشكل أكرب على خمتلف  اإلبداعالتعقيدات اليت ختص سريورة  االعتبارفتأخذ بعني  اإلبداعيةالسياسة 
 .2التفاعالت اليت حتدث داخل النظام

يب واليت ختتص بتطوير ونشر منتجات وأسال اإلبداعيةفعل حكومي يؤثر على العمليات  اإلبداعيةفالسياسة        
دة القدرة على زياو  منو اإلنتاجيةو ،كالنمو االقتصادي اقتصادياهدفها فهو يف الغالب يأخذ طابعا  أما ،جديدةإنتاج 

 .3عسكريالأو حىت  البيئي، االجتماعيالثقايف،  متس اجلانبوقد تكون هلا أهداف أخرى  ،املنافسة والتشغيل
على  باالعتمادجمموعة من القرارات اليت تتخذها الدولة  أهناعلى  اإلبداعيةميكن تعريف السياسة  وتأسيسا ملا سبق 

 .ياإلبداع هائداأي هبدف حتسني اإلبداعجمموعة من األدوات واآلليات ذات الـتأثري الفعال على النشاط 
من  اإلبداعتتمثل يف استهداف كل الفرص اليت من شأهنا أن تطور أنظمة  إبداعيةالغاية إذن من أية سياسة و  

 :4يخالل إعداد برنامج عمل يشرتط فيه توفر ثالث خصائص أساسية وه
 واقتصادية حقيقية؛ اجتماعيةيليب  حاجات أن  -1
 يسمح بتعزيز القدرة التنافسية لألسواق العمومية واخلاصة على املدى البعيد؛ -2
 .داءمستوى األ وحىت علىلتنظيمي وا الصناعيو  بلية طموحة يف اجملال التكنولوجييعمل على طرح أهداف مستق -3

منوذجا مرتبا زمنيا للتطور الذي مر ت به السياسات العلمية والتكنولوجية بالواليات املتحدة  Mulder وقد خلص
 :ميكن جتسيده يف اجلدول التايل يكية بعد احلرب العاملية الثانيةاألمر 

 
                                                           

1Lundvall, A. Borras, S. Op.cit, p37. 
2Ibid, p 42. 
3Edquist, C.Chaminade, C. From theory to practice: The use of systems of innovation  approach in 
innovation policies, center for innovation, research, and competence in the learning economy, lund 
University, Sweden, 2005,p5.  
4Amable, B.et autres. Les systèmes d’innovation à l’ère de la globalisation, Economica, Paris, 1997, p347. 
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 تطور السياسات العلمية والتكنولوجية في الواليات المتحدة األمريكية :50الجدول رقم

 وسائلال
 الهدف النهائي

 علوم أساسية
1505-1590 

 تكنولوجيا مفتوحة
1590-2555 

 إبداعات
 وما بعدها2555

    اجتماعي

    صناعي

    عسكري
Source: M’heni, H. Relever les capacités scientifiques et technologiques des  pays du Maghreb, vers de 
nouveaux défis pour la région, ADEA, 2012, p16.  

 

 فاحلكومة يف هذا النموذج ربط هذا الكاتب العالقة بني الغاية من البحث والوسائل املستخدمة لتحقيقها،     
العلوم األساسية كوسيلة أولية  ،لقرن املاضي إىل منتصف السبعيناتاستخدمت مع بداية مخسينات ا األمريكية

لتحقيق أهدافها العسكرية، فتحقق هلا ذلك وأصبحت أعظم قوة عسكرية يف العامل، مث تطلعت إىل جانب آخر وهو 
من جمرد زبون إىل شريك صناعي، فاستخدمت التكنولوجيا   بأن تتحول مهمتهااجملال الصناعي وسطرت أهدافها 

الصناعي، غري أن الدولة مل تكتف هبذه األهداف فبدخول القرن الواحد والعشرين  أساسية لدعم وتعزيز القطاع كأداة
وحترص على القيام هبا وتوفريها ألفراد جمتمعها،   االجتماعيةكبريا من املسؤولية   جزءتتحمل  هذه األخريةأصبحت 

    .بلوغ تلك األهدافاألداة األساسية ل اإلبداعاختذت من فكتوفري مناصب الشغل وحتقيق املزيد من النمو، 
لة من مراحل التطور يف الدول املتقدمة بعدة خصائص وهذا يف كل مرح اإلبداعمتيزت سياسات البحث و 

 :وسوف نوجزها يف اجلدول التايل الذي مر ت به
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 في الدول المتقدمة اإلبداعخصائص سياسات البحث و : 50الجدول رقم 
 الفرتة 5791-5712 5771-5791 وما فوق 0222سنة 

 اهلدف األساسي سياسي اقتصادي اجتماعي

 احملددات األمن العسكري القدرة التنافسية الصناعية الشغل ونوعية احلياة

 اإلطار اجلغرايف وطين دويل عاملي

 تصور سريورة البحث خطية (توليد ونشر)خطية  تفاعلي ونظامي

 اختيار األفعال يقودها التعلم تقودها التكنولوجيا يقودها الطلب

 طبيعة األفعال البحث والتطوير أساسي لإلبداعدعم غري مباشر  اتاإلبداعتسويق 

 سياسية-اجتماعية
Bottom-up 

 صناعة-تكنولوجيا
Top-down 

 سياسة علمية
Top-down 

 طبيعة وحمددات
 األولويات

 قيادة وزارية البحث-الرتبية-الدفاع الصناعةو  الرتبية والبحث، تنسيق وزاري متداخل

 إعالم آيل، إلكرتونيك، وتكنولوجيا  علوم
 واالتصالاإلعالم 

فيزياء -الكيمياء-الفضاء
 نووية

 أهم التكنولوجيات
 املمولة

 التنفيذ هيآت حبث عمومية برامج حتفيزية وتعاونية خمتلفة برامج ذات ختصصات

 منط التمويل إداري إداري-تقين مايل-تقين

 وانعكاساتتقييم مايل 
 قتصاديةا-اجتماعية

تقييم علمي من اآلخرين 
 ومن املستعملني

 منط تقييم املشاريع تقييم علمي من اآلخرين

املسامهة يف سد حاجة اجملتمع 
 والصناعة

امتياز علمي واملسامهة يف 
 تعزيز القدرة التنافسية

 االختيارمعايري  علمي امتياز

 تقييم األثر االجتماعي، 
 ومتابعة اإلسرتاجتيةاالقتصادي و 

 تقييم األفعال تقييم األثر العلمي تقييم األثر العلمي والتقين

Source: Chaabani, R. Science, technologie, et innovation, Université virtuelle de Tunis, 2007, p11. 
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 :يف الدول املتقدمة وهي كالتايل اإلبداعزت سياسات البحث و يبني هذا اجلدول املراحل الثالث اليت مي  
 علم، حيث كان تركيز /بتفوق البحث املبين على الزوج دفاع زت املرحلة األوىل من هذا التطورمتي :المرحلة األولى

اهلدف من هذا البحث خدمة القطاع العام  فتمثل ،العمومية على البحث األساسي والرتبية العلمية االستثمارات
أما  .تزايدا ملحوظا اختصت بإجناز املشاريع العمومية مراكز البحث العمومية والوكاالت الفدرالية اليت لتعرفوالدفاع، 

وهي متويل البحث والتطوير فيعتمد بالدرجة األوىل على األموال العمومية إىل غاية منتصف مخسينات القرن املاضي، 
 .هذا النوع من البحوث يف متويل املسامهةفيها يف القطاع اخلاص  شرعالفرتة اليت 

 كنولوجيات-على الزوج صناعة وارتكزت أساسامع هناية سنوات السبعينات  هذه املرحلة بدأت :المرحلة الثانية، 
جية، القدرة التنافسية الصناعية والتدخل يزت هذه املرحلة بربوز مفاهيم جديدة متثلت أساسا يف الصناعة اإلسرتاتمتي  

ظهر و فتحول دور الدولة من جمرد زبون إىل شريك صناعي،  ،هلذه املرحلة اجلوهريةالقطاعي حيث شكلت املتغريات 
تصور جديد حول حتويل اآلليات املرتبطة بتغيري نشاطات البحث من قبل احلكومات األمريكية واألوربية، إذ قرروا 

 .على التصورات التقليدية للسياسة الصناعية باالعتمادالعلمية والتكنولوجية  تعزيز القواعد
 يف هذا النموذج حتاول احلكومات البحث عن حلول إبداع/ترتكز هذه املرحلة على الزوج جمتمع :المرحلة الثالثة ،

ولكن جمرد وسيلة من أجل  ،يف حد ذاهتا غايةفالقدرة التنافسية الصناعية ليست  .االجتماعيةملموسة للمشاكل 
أصبح يف أيامنا  اإلبداعف .كذلكخلق مناصب شغل  و من النمو  تعظيم مسامهة العلم والتكنولوجيا يف حتقيق املزيد

لذلك جند احلكومات هتدف من وراء ختصيص جزء من نفقاهتا  ،وحمركه األساسي هذه ميثل املصدر األول للنمو
على تقييم سياسات البحث  أيضا كما حترص ،لالقتصاد اإلبداعيةالقدرات العمومية للبحث والتطوير إىل زيادة 

 . باستمرار وغايتها حتقيق سياسات تتسم بالفعالية والفاعلية  تقوم بصياغتهااليت  اإلبداعو 

 مبررات تدخل الدولة :الفرع الثاني
 ،بالدرجة األوىل يف حتقيق النفع العامنشاط يكمن  مما الشك فيه أن اهلدف من تدخل الدولة يف أي جمال أو      

والنظرية الكالسكية احلديثة جتد يف  .يث يعجز القطاع اخلاص عن فعل ذلككالسعي إىل توفري احلاجات العامة ح
هناك مربر قوي لتدخل  نأ Edquist  ويف هذا الصدد يشري .النقائص اليت حيدثها السوق مربرا قويا لتدخل الدولة
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السوق ال بد من توفر شرطني  اقتصادالدولة خاصة ما تعلق بالتغيري التقين، غري أنه يف هذا اجملال بالتحديد ويف ظل 
 :   1أساسني حىت ميكن للدولة أن تتدخل ومها

وجود  ضرورةتسطريها، أي  ال بد أن تفشل ميكانزمات السوق وكذا املؤسسات يف إمتام األهداف اليت ت   -1
 ؛مشاكل

الدولة وهيآهتا املختلفة القدرة على حل املشكل، مبعىن أن الدولة إذا كانت ال تتوفر فيها هذه تكون لدى أن -2
 .القدرة فال جمال إطالقا للتدخل

 اإلبداعيةإذا متك ن السوق مبؤسساته املختلفة من حتقيق األهداف املسطرة، فإن دور السياسة  بالنسبة للشرط األول
 .هنا يكون مكمال فقط لعمل السوق وال حيل حمله

وجد يف هذه احلالة أي يفال  على حل املشاكل أما بالنسبة للشرط الثاين فإذا كان القطاع العمومي ال ميلك القدرة
 إمكانيةغري أن أكرب صعوبة ميكن أن حتدث هي عدم  امت النتيجة سوف تكون حتما سلبية،مربر لتدخل الدولة ماد

، فالقرار الذي سوف يتم اختاذه يتسم بعدم أم ال حل املشكل علىالتدخل العمومي قادر  مسبقا ما إذا كان التعرف
 . تدخلها التأكد، غري أن صياغة األهداف وتسطريها بشكل جلي يساعد كثريا الدولة يف حتقيق النجاح عند

 :2مربرات تدخل الدولة يف اآليت أهم بالتحديد، تتمثل اإلبداع اقتصادففي ظل      
 :يث أنحب االجتماعية حتقيق األمثلية-1

 ،مركزيالالمستوى جمهودات البحث والتطوير بالنسبة للمؤسسة يف التوازن 
                            ≥ 

 .مستوى جمهودات البحث والتطوير املثلى بالنسبة للمجموعة
 

يف حالة ما إذا كان مستوى جمهودات البحث والتطوير  كذلك لتدخل الدولة  ومرغوب فيه اقتصاديإذن مربر يوجد 
 .املثلى بالنسبة للمجموعة أكرب من مستوى جمهودات البحث والتطوير بالنسبة للمؤسسة

 

                                                           
1Edquist, C. Systems of innovation for development, department of technology and social change, 
linkoping University, Sweden, 2008, p22. 
2Guédou, B. les politiques d’innovation: fondements théoriques du soutien public à la R&D et applications 

au cas de France, direction générale du trésor et de la politique économique, séminaire repères, 21mars 
2008, P6. 
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 اآلثار اخلارجية التكنولوجية-2
فالبحث والتطوير ال تستفيد  يف النشر التكنولوجي،أساسا إن تدخل الدولة حيدث آثار خارجية تكنولوجية وتتمثل 

 : ومن مث  فإن عود بالنفع على اجملموعة بكاملهاولكن ي منه فقط املؤسسة اليت توصلت إليه
 املردود اخلاص للبحث والتطوير

             ≥ 
 .املردود اجلماعي للبحث والتطوير

 .اجملتمعفهناك إذن جزء من القيمة املضافة اليت متخضت عن هذا النشاط يستفيد منها 
 املخاطرة-3

يصعب حتملها من قبل حيث  ،من املخاطرة عالية بدرجة البحث والتطويراملرتبطة بنشاطات شاريع املتتسم      
الزمن  يف حتمل املخاطر عرب ملذلك من الضروري تدخل الدولة ملشاركته على املدى البعيد، مبفردهم األعوان اخلواص

 .وتوزيعها كذلك على عدة مشاريع
 التمويل -4

فإن وبالتايل ، فإن البنك ال ميتلك املعلومات الكافية لتقييم املشروع املبتكر يف حالة اللجوء إىل التمويل اخلارجي،   
 .عالية املعدل ظل فوائديف  حىت ولو يرفض متويل مشروع تشوبه املخاطرة وعدم التأكد،هذا األخري 

من خالل جعل  البحث والتطوير حتقيق املنفعة العامة،ويبقى اهلدف األساسي من تدخل الدولة يف جمال 
ال بد أن هتدف إىل  اإلبداعيةفالسياسة  .1هلذا النشاط االجتماعييف البحث يكون يف مستوى املردود  االستثمار

البحث وهنا على الدولة إما أن تتدخل بنفسها يف نظام  ،كل أفراد اجملتمع  الفائدةتسهيل إنتاج ونشر املعرفة حىت تعم 
يف جمال البحث  االستثمارأو بتشجيع املؤسسات على  حيث تقوم باإلنتاج البحثي وتطوير التكنولوجيا والتطوير

ومن أمثلة ذلك اإلعانات اليت تقدمها  التنظيم بدال من ميكانزمات العرض والطلب،على  باالعتماد اإلبداعو 
أو من خالل تدخلها   ،اإلبداعيةاليت ختص النشاطات الضريبية  احلوافزأو  للمؤسسات يف جمال البحث والتطوير

أو  االخرتاعكأن تقوم الدولة بإنشاء سوق يف جمال  لتضييق وحصر عجز السوق ومن مث حتسني عمل األسواق،
 .شراء وبيع املعارف التقنيةعملية يسهل  األمر الذي مؤقت احتكارتشريع الرباءات حبيث تعطى لصاحب الرباءة حق 

 

                                                           
1Guellec, D. Economie de l’innovation, collection de la découverte, N°259, 1999. 

  fille:///E :copie deD_guellec Economie de l’innovation-copie.htm consulté le 10/6/2013:موجود على الرابط



 لإلبداعوعالقتها بالنظام الوطني  اإلبداعيةالسياسات ================= =======الفصل الثالث

 

 
91 

 

 وخطوات صياغتها اإلبداعيةمبادئ السياسة : لمطلب الثانيا
عند  إتباعهاوبعض اخلطوات اليت جيب  املبادئ اليت جيب أن تقوم عليها ببعض اإلبداعيةالسياسة  تتسم

 :سوف نستعرضها يف الفروع التالية ،صياغة هذه السياسة
 اإلبداعيةمبادئ السياسة  :الفرع األول

 :على مجلة من املبادئ نوجزها يف النقاط التالية اإلبداعيةتقوم السياسة 
 صياغتها، فجل  الدول املتقدمة تعتمد عند إسرتاجتيةحجر الزاوية ألية سياسة صناعية  اإلبداعيةمتثل السياسة -1

ات اإلبداعاملعرفة واليت من شأهنا العمل على ترقية  اقتصادزة للسياسات الصناعية على العوامل اليت تشكل مي  
 .1والسياسة الصناعية يف استخدامها لتلك العوامل اإلبداعيةالتكنولوجية، فالعالقة إذن وثيقة بني السياسة 

إىل  وعلى حنو متزايد اليت استطاعت أن حتتل مكانتها يف األسواق العاملية وأن تندمج دوليا املؤسسات حتتاج-2
يفرض عليها  مثال واالتصالتكنولوجيا جديدة، فالتقدم الكبري الذي حققته تكنولوجيا اإلعالم استعمال وتطوير 

 .ضرورة استغالل عناصره يف عملية اإلنتاج
مامل ترتبط بتعلم األفراد  رهناك اتفاق جامع على أن التكنولوجيا لوحدها ال ميكنها أن حتل املشاكل وحتقق التطو -3

األمر الذي جيعل  الصعب جدا التحكم يف التكنولوجياعدمت الرباعة والتعلم يصبح من وبتوسيع معارفهم، فإذا ان
 .جد مستبعدة اإلبداععملية 

هي تلك اليت تويل أمهية كبرية يف مشاريعها التنموية إىل  أن السياسة التكنولوجية اليت حتقق نتائج إجيابية-4
حيث يكون هلم دورا كبريا يف حث املنتجني على  املستعملني فهم يف النهاية الذين يستعملون تلك التكنولوجيا،

حىت تتعلم املؤسسات من بعضها  إىل نشر املعارف وسط املستعملني ، فالسياسة املثمرة هي اليت تسعىاإلبداع
 .2بعضال

املعرفة تكمن يف ترقية عملية التعلم، واليت تتطلب تفاعال  اقتصاديف ظل  اإلبداعيةفاملهمة األوىل إذن للسياسة 
ومستعمليها  ،(اجلامعات) أي وضمان اتصاالت وطيدة بني منتجي املعارف ،(املنظمات واألفراد) بني أجزاء النظام

 (.املؤسسات)أي 
 
 

                                                           
1lundvall ,A.Technlogy policy in the Learning economy, op.cit, p28. 
2Uzunidis, D.Op.cit, p129. 
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 اإلبداعيةخطوات صياغة السياسة  :الفرع الثاني
 : 1و تتمثل يف اآليت اإلبداعيةإليها عند صياغة السياسة  االستنادهناك بعض اخلطوات اليت جيب 

عن  وحماولة الكشف ،ل حتديد نقاط القوة ونقاط الضعفمن خال بكاملها اإلبداعحتليل أنظمة ضرورة  –1
 وسبل سد تلك النقائص وحل املشاكل؛ العالقات املفقودة يف النظام

الرتكيز على مدى قدرة النظام يف التحكم يف املعرفة املطورة السيما التكنولوجيا األجنبية وتكنولوجيا اإلعالم  -2
 املوجود؛ اإلبداعخصائص نظام  االعتبارعناصر ومؤسسات جديدة تأخذ بعني  وإدخال، واالتصال

مطورة تشمل اإلنتاج األويل، الثاين والثالث وكذلك كجزء وثيق الصلة هبيآت حتليل االقتصاد يف شكل كتلة -3
 ورصد مواطن ضعف العالقات؛ األسواق املستقبلية هلذه الكتلة مع حتليل ،اإلنتاج املعريف

، وهذا مهما كانت طبيعتهم سواء كانوا مؤسسات حكومية اإلبداعيةالرتكيز على املستعملني عند صياغة السياسة -4
 السلطة واملوارد ذات العالقة بتطوير املنتجات أو األنظمة؛و  الكفاءة وتوفري ،خاصة مؤسسات أو

وتشجيع  ،يف حالة وضع برامج هتدف إىل حتسني اإلنتاجية وحتقيق الكفاءة يف اإلنتاج الرتكيز على املورد البشري -0
 ضرورة حتسني مؤهالت العمال؛مع  د أن يتم إجياد احللول التنظيميةوضع سريورة تكنولوجية جديدة بع

على االقتصاد برمته، معىن ذلك هل تسريع  االجتماعيأثر اإلسرتاجتية السياسية للتماسك  االعتباراألخذ بعني -0
 .التغيري يتوافق والقدرة على التعلم والتعديل

 اإلبداعيةاألسس النظرية للسياسة  :الثالثالمطلب 
وهذا استنادا إىل التطور الذي شهدته  ،اإلبداعيةبنيت وتطورت على أساسها السياسة وأسس توجد عدة ركائز 

 :يف اآليت نوردها، اإلبداعسريورة 
 كسلعة عمومية  اإلبداعسياسات ترتكز على  :الفرع األول

، مث 5711أول من أكد على ضرورة تدخل الدولة يف جمال البحث وكان ذلك سنة  Grilichesلقد كان 
واليت مفادها أن إنتاج املعرفة اجلديدة شبيهة باملعلومة وهي يف طابعها سلعة  Arrow ذلك فرضية جاءت بعد

 الشيء نفس .2عمومية، معىن ذلك أنه يصعب متلكها كما ميكن نقلها وتقليدها بكل سهولة من طرف اآلخرين
ألنه يسهل نقلها واستعماهلا من طرف  حيث يكون من الصعب متلكها املتوصل إليها نتائج البحوثل بالنسبة

بشكل كلي من استثماراهتم يف هذا اجملال، إذ أن حجم املنافع  االستفادةاملنافسني، وهذا ما مينع الباحثني من 
                                                           

1lundvall, A. Technology policy in the learning economy, op.cit, p29. 
2Cohendet, P. Innovation et théorie de la firme, op.cit, p386. 
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لذلك يرى  .فع اليت تنتج من اآلثار اخلارجيةواألرباح اليت يتحصل عليها الباحثون تكون ضئيلة مقارنة باألرباح واملنا
Arrow  أن البحث األساسي ال بد أن يكون مفتوحا وعموميا، بينما البحث التطبيقي الذي يتحقق على مستوى

 يقع على عاتقال بد من محايته من خالل حقوق امللكية السيما الرباءات من أجل منع كل تقليد، وعليه  املؤسسات
يقع على و  ،ة املنال باعتبارها سلعة عموميةلالبحوث األساسية والعمل على نشرها وجعلها سه إنتاجالدولة مسؤولية 

يف املقام األول، وعلى الدولة أيضا  اقتصاديةمسؤولية إنتاج البحوث التطبيقية بغية حتقيق أهداف  املؤسساتعاتق 
مسؤولية محاية هذه البحوث من كل أشكال التقليد، فهناك إذن فصل واضح وجلي بني البحوث األساسية والبحوث 

 . التطبيقية
يتحقق وفق سريورة خطية  اإلبداعتقوم هي األخرى على هذا الفصل، إذ ترى أن  لإلبداعوالرؤية التقليدية 

ودورها على سائر  حيث تتفوق يف أمهيتها، اإلبداعمتتالية تبدأ من البحث األساسي كمرحلة أوىل أساسية يف عملية 
. اجلديدإىل غاية تسويق املنتوج  األخرى دون حدوث أي تفاعل بينهم املراحل األخرى يف تسلسل متتايل مرحلة تلوى

بداية من احلرب العاملية الثانية )هلذه الفرتة  اإلبداعيةفقد ت  ربط خصائص السياسة  اإلبداعيةوفيما يتعلق بالسياسة 
 . 1خمرجات-مدخالت: بالنموذج اخلطي( إىل غاية سنوات السبعينات

هياكل البحث سواء من حيث عددها أو من حيث حجم املوارد املسخرة هلا، مما جعل  زت هذه الفرتة بضعفمتي  
طريقتني خمتلفتني، متثلت الطريقة األوىل يف إنشاء عدة ب فكان تدخلها ياإلبداعالدولة تتدخل حلفز وتشجيع النشاط 

لطريقة الثانية فتمثلت يف وكاالت لدعم البحث املنجز على مستوى اجلامعات مثل املؤسسة الوطنية للبحث، أما ا
الوطين للبحث العلمي، ومع بداية  كحال فرنسا اليت أنشأت املركز  األساسيإنشاء هيآت متخصصة يف البحث 

سبعينات القرن املاضي بدأت الدول تفكر يف كيفية استغالل ونقل خزان املعارف الذي تنتجه اجلامعات ومراكز 
 :2السياسات الوطنية عدة إجراءات لتعزيز هذا النقل متثل يف اآليت، وقد اختذت املؤسساتالبحث إىل 

من احلصول على التكنولوجيا والتحكم  املؤسسات، حيث كان اهلدف األساسي هو متكني اإلبداعتدعيم نشر -1
 فيها؛

 ؛االخرتاعتطوير براءات  من خالل تعزيز حقوق امللكية الصناعية -2

                                                           
1Heraud, JC. Régions et innovation, in encyclopédie d’innovation, op.cit, p657. 
2Laredo, P. Et Mustar, P. Les Politiques publiques de recherche et d’innovation, in Encyclopédie 
d’innovation, op.cit, p617. 
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 املؤسساتوالذي تعاين منه الكثري من  اإلبداعمعاجلة التكاليف املتزايدة اليت ختص نشاطات البحث والتطوير و  -3
وباألخص املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ويف هذا الصدد أقدمت فرنسا عرب وكالتها الوطنية لتقومي البحث بتقدمي 

ثل ذلك مبنح تسبيق مايل للمؤسسات اليت متارس نشاطات ي القت جناحا كبريا، ومتاإلبداعمساعدات لتعزيز النشاط 
قرض على أن يتم تسديد هذا التسبيق الحقا من قبل املؤسسات اليت حققت فقط النجاح ويكون هذا ال إبداعية

غري أن هذا األساس النظري القى عدة انتقادات من قبل االقتصاديني أمهها تضييق وحصر  .خايل من الفوائد أيضا
فيه على املشاريع ذات احلجم الصغري  اإلبداعيةواقتصرت آثار السياسة  ،سلعة عمومية إنتاجيف جمرد  اإلبداع

 .والتكنولوجية البسيطة 
 Ergasمقاربة : الفرع الثاني
متثلت نوعني من السياسات التكنولوجية طبقت يف الدول الغربية خالل مثانينات القرن املاضي  Ergas وضع

 Diffusion-oriented سياسةو Mission –oriented يف ما يعرف بسياسة  
 له فقط،فهي إما خمططة هلذا النشاط أو مسهلة  ياإلبداعال النموذجني ميثالن رؤى خمتلفة لتدخل الدولة يف اجملال ك

 .السياسات  التعريف هبذه وسوف نوضح طبيعة هذا التدخل من خالل
 Mission oriented: التكنولوجيةالسيا سة -1

 :1تتسم هذه السياسة باخلصائص التالية
 تتميز القرارات اخلاصة بتسطري األهداف املتعلقة بالسياسات التكنولوجية وعملية تنفيذها مبركزية كبرية؛ 
  تركيز الوسائل يكون حول عدد من األهداف ذات العالقة بالدرجة األوىل بالسيادة الوطنية؛ 
  بعض املخابر و  الوكاالت احلكوميةويتعلق األمر باحلكومة،  عالقة بالسياسة الذين تربطهمالرتكيز على الفاعلني

 وعدد قليل من املؤسسات ذات احلجم الكبري؛ اجلامعية
   مما يؤدي إىل ضعف التطبيقات التجارية لتلك النتائج ل إليه يكون جد حمدودنشر نتائج  برامج البحث املتوص. 

 من نوع أو منط  إبداعمنوذج  من نابعةاملطبقة يف هذه السياسة  عإبدا  /علمال بني كل من أن طبيعة العالقة كما
down-top  أي أن قوة الدفع تتم من األعلى إىل األسفل، حبيث يتكيف مع املواضيع التكنولوجية املعقدة

الفيزياء النووية و  الدولة كمجال الفضاءص أساسا سوق املستعملة يف اهلياكل العمومية الكربى، واليت خت
 .1واالتصاالت

                                                           
1Sander, A.  Op.cit, p 73 . 
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واليت ختص بعض املؤسسات الكربى  إىل مساعدة برامج البحث الكربىات السياس يهدف هذا النوع من
وتتضمن عدد قليل من خمابر البحث الكبرية والعمومية، وهذا ما يؤدي إىل ضعف التحرك اجلغرايف ألفراد البحث 

يصعب حتويلها حنو  املوجودة حيث أن املعارف اجلديدة والكفاءات .عالقات مع النسيج اإلنتاجيربطهم الذين ال ت
القطاع اخلاص، كما أن قلة حترك أفراد البحث من فضاء املعرفة إىل الفضاء الصناعي من شأنه أن يضيق جماالت 

ورة تعزيز الوكاالت احلكومية أن هذه السياسة تؤكد على ضر  ذلك علىزد  .املعرفة ويضعف تطبيقاته التجارية
السلبيات اليت ترتتب عن إنشاء تلك  أكثر ، غري أنه منالالزمةاملتخصصة يف جمال حبثي ما باملوارد البشرية واملالية 

توكل إليها مهام أخرى جديدة ليست هلا عالقة بالضرورة  بنجاحالوكاالت أن هذه األخرية إذا استكملت مهامها 
بعض  يف كثري من األحيان وبالتايل حتدث ،املتوفرة لديها أنشأت من أجلها وال بالكفاءات يتباملهمة األوىل ال

يث تتطلب وسائل وجتهيزات ضخمة ال ميكن حب كما انصب اهتمام هذه السياسة على املستوى املركزي،اإلخفاقات
توفريها على املستوى اجلهوي الذي كان مهمال  إىل حد ما، غري أن أهم ما مييز هذا النوع من السياسات أنه يعتمد 

 .ات مهمش بشكل كلياإلبداعيف حني أن جانب نشر  ،إذ يركز على اجلانب البحثي لإلبداععلى الرؤية اخلطية 
 Diffusion-oriented :ولوجيةالسياسة التكن -2

تعلق بتحويل دة داخل القطاع الصناعي، فاألمر يتقوم هذه السياسة بفتح اجملال للتكنولوجيات اجلدي
ات اإلبداعتكيف تبعا حلالة املؤسسة،كما تعمل على تشجيع  ذات طابع خصوصيتكنولوجيا مولدة إىل تكنولوجيا 

 هي أهم ما مييز هذه السياسة، الالمركزيةكانت   األساسية للسياسة األوىلي السمة وبقدر ما كانت املركزية ه اجلزئية
 : 2وميكن تلخيص أهم خصائص هذه السياسة يف النقاط التالية

  يف اختاذ القرار، حيث متيل احلكومة ووكاالهتا حنو تفويض قوي ألعماهلم إىل اجلمعيات  بالالمركزيةتتسم هذه السياسة
 أو منظمات البحث اليت تعمل يف إطار شراكة مع القطاع الصناعي؛

  بل ترتك املبادرة إىل الفاعلني حيث يكون  كزي أو من قبل الوكاالت احلكوميةال يتم تسطري األهداف على املستوى املر
شكل منط حيث تأخذ  top- dowتتخذ منطا مغايرا لسياسة  إبداع/ري ومتعدد، يف حني أن العالقة علمعددهم كب

bottom-upمبعىن ترك املبادرة ملختلف الفاعلني إذ تنطلق من أسفل القاعدة باجتاه أعالها؛ ، 

                                                                                                                                                                                           
1Branciard, A.Verdier, E. la réforme de la politique scientifique française face à la mondialisation, colloque 
international sur l’action publique face à la mondialisation, 14/15 novembre, Paris, 2002, p10. 
2Sander, A. les politiques de soutien à l’innovation, op.cit p76. 
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 مث تكييفها  فيتعلق األمر أوال بضرورة التحكم يف التكنولوجيا املوجودة، لتكنولوجيا اليت من املمكن نشرهاا فيما خيص
 ؛املؤسساتمع حاجات 

 بل اهلدف هو النشر الواسع لنتائج البحث والكفاءات والتكنولوجيا على   تبقى حكرا على املستوى املركزيالنتائج ال
 املستوى املركزي؛

 وتسعىالعالقات مع خمتلف الفاعلني،  وتوطيد أكثر من توجيهه تبادل التكنولوجيهذه السياسة إىل تسهيل ال هتدف 
 .التكوين املتواصل احلرص على أيضا إىل تكوين رجال ذوو كفاءة عالية من خالل

شكل كبري يف الزيادة من حدة التخصصات التكنولوجية، دون أن تسمح يف ب Ergas سامهت هذه السياسة حسب  
مما أدى إىل كبح كل تغيري  عن املسار التكنولوجي املبدئي االنفصالالواقع بفتح جماالت جديدة، إذ مل تتمكن من 

 .تكنولوجي
 اإلبداعسياسات ترتكز على أنظمة : الفرع الثالث

زية فعاليتها يف سنوات السبعينات، وبعد أن تأكدت كذلك حمدودية سياسة نيبعد أن فقدت السياسات الك
ذي تركته النظريات لتسد الفراغ النظري ال اإلبداعدعه يعمل مع بداية تسعينيات القرن املاضي، جاءت مقاربة أنظمة 

القدرة و  يةرتشد به بغرض حل مشاكل اإلنتاجمن خالل رسم طريق جديد للسلطات العمومية تس السابقة الذكر
ويعد  .ولة اللحاق هبم عرب هذه املقاربةالتنافسية، وتضييق الفجوة التكنولوجية بني الدول املتقدمة والدول النامية وحما

لتجديد  االنطالقمبثابة نقطة  الذي حققه اليابان االستثنائيعن سبب النمو  5719التساؤل الذي طرحه فرميان سنة 
، وقد اقرتح تفسريا جتاوز كل التحليالت اإلبداعمقاربة اإلطار السياسي واالقتصادي الذي تنتشر داخله عملية 

، فبىن مقاربة نظامية مفادها أن جناح اليابان كان بسبب اعتماده على بعض اإلبداعوالتفسريات التقليدية لفهم سريورة 
 والتجارية واالجتماعية سياسته االقتصاديةو  نظامه الرتبوي والبحثيو  ئز واألسس متثلت أساسا يف صناعتهالركا

MITI، فكل  .1ظامه املايل وكذلك الطريقة اليت تتفاعل فيما بينها هذه العناصر حيث تكون تآزرا وتشكل نظاماون
من حتقيق قفزة  مك ن هذا البلد ذو فعالية إبداعيهذه الركائز جمتمعة ومتفاعلة مع بعضها البعض بنت لليابان نظام 

 .تنموية يف ظرف قياسي وجيز
، ومن اإلبداعترتكز بشكل كبري على مقاربة أنظمة  اإلبداعيةأن السياسة  اإلبداعيرى الكثري من رواد أنظمة 

يف  .2اإلبداعيةأداة تطبيقية وعملية لصياغة السياسة  اإلبداعالذي يعترب مفهوم أنظمة  lundvallبني هؤالء الرواد 

                                                           
1Laredo, P. Mustar, P. Op.cit, p 617. 
2Lundvall. Op.cit, p320. 
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 لإلبداع، إذ يعرف النظام الوطين اإلبداعيةمن خالل ربطه بالسياسات  لإلبداعالنظام الوطين  Metcalf يعرفحني 
جموعة خمتلفة من املؤسسات تساهم مجاعيا أو فرديا يف إعداد ونشر تكنولوجيا جديدة، توفر هذه املؤسسات  على أنه

 Edquistأما  ،1اإلبداعإىل التأثري على سريورة  اإلطار الذي من خالله تطور احلكومات وتنفذ السياسات اهلادفة

 .اإلبداعتتضمن امليكانزمات اليت عربها تؤثر الدولة على أنظمة  اإلبداعيةفريى أن السياسة 
ومن مث  فإن هذا املفهوم بالنسبة للسلطات العمومية ال يسمح فقط بربط السياسات العلمية والسياسة التكنولوجية    

مع بعضها البعض، لكن يؤكد على ضرورة بناء جسور متينة تربط تلك السياسات بسياسة التنمية  اإلبداعيةوالسياسة 
 .أو حىت على املستوى اجلهوي اء على املستوى الوطين وهو األهماالقتصادية سو 

، االخرتاعت براءا) السياسة التكنولوجيةو تسمح بتحالف كل من السياسة العلمية،  اإلبداعيةوإذا كانت السياسة 
توسع اجملال أكثر  اإلبداعوكذلك السياسة الصناعية، فإن مقاربة أنظمة ( هياكل البحث األساسي والبحث التطبيقي

اليت حتدث بني عناصر والعالقات ملختلف التفاعالت  االنتباه من خالل لفت ،للتقارب والتفاعل بني هذه السياسات
ميكانزمات  وطرق تدخلها عرب عدة أدوات أو اإلبداعيةالسلطات العمومية أن جتدد سياساهتا  بإمكانالنظام، لذلك 

لكن تبقى السياسات األكثر القروض اجلبائية، و  دمها للمؤسسات الصغرية واملتوسطةاملساعدات اليت تقك تستحدثها
 .2ربط عالقة وثيقة بني املؤسسات وخمابر البحث العموميهي  جناعة وفاعلية

أهم السياسات اليت اعتمدهتا الدول املتقدمة من خالل األدوات اليت  إىليف املبحث املوايل  حناول التطرقو       
 .اإلبداعية تهاأنظم أداءاستخدمتها واليت كانت هلا انعكاسات جد إجيابية على 

 لإلبداعلنظام الوطني المؤسسة ل اإلبداعيةالسياسات : المبحث الثاني
 الصناعيأو  قتصاديأن أية سياسة مهما كانت طبيعتها واجملال الذي تؤثر فيه سواء اجلانب االمما ال شك فيه 

البد أن تستخدم الدولة يف ذلك بعض األدوات املناسبة واليت تسمح  ،التكنولوجي أو غريها من اجملاالت أو املايلأو 
وسوف خنتص يف  .ف اليت ت  تسطريهاتوافق واألهداتنسيق وتنفيذ سياساهتا بشكل أحسن ومبا ي هلا بتخطيط،

، هذه األدوات اليت عرفت تطورا وتنوعا كبريا يف أساليبها خاصة خالل اإلبداعيةدراستنا هذه على أدوات السياسة 
العشرية األوىل من هذا القرن، فبعد أن كان الرتكيز يشمل أساسا اجلانب البشري واملايل أصبح حمور اهتمام وانشغال 

يكمن يف كيفية استغالل حجم البحوث واملعارف املتوصل إليها، وكيفية نقلها من مراكز وخمابر البحث  الدولة اليوم
واالقتصادية  اإلبداعيةبغية تعزيز القدرة  إبداعاتلتحويلها إىل  املؤسساتإىل ( اخلاص العام أو)العلمي واجلامعي 

                                                           
1Ziane cherif, A. Et autres. Promotion de l’innovation en méditerranée, ANIMA, étude N°63, 2012, p38. 
2Levesque, B. Op.cit, p12. 
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على أنظمة  من جهة أخرى طة اإلبداع واليت تؤثرالسياسات اإلبداعية ذات العالقة بأنش  أهم ومن بني للبالد،
   :1اإلبداع ما يلي

  ؛         اإلبداعصنف خيتص بتوفري مدخالت املعرفة  إىل عملية 
  ؛اإلبداعصنف يعمل على توفري املقومات األساسية ألنظمة 
  املبدعةصنف خيتص بتقدمي خدمات الدعم للمؤسسات الناشئة. 

، حبيث أن كل أداة تنتمي إىل صنف من اإلبداعيةوسوف نركز يف دراستنا هذه على ثالث أدوات للسياسة 
 .وحاضنات األعمال ،االخرتاعواليت تشمل نشاطات البحث والتطوير، نظام براءات  هذه األصناف الثالث

 البحث والتطويرنشاطات : المطلب األول
تعد نشاطات البحث والتطوير من أهم األدوات اليت تستخدمها الدولة بغية توفري مدخالت املعرفة إىل عملية 

، وتعرف نشاطات البحث والتطوير على أهنا تلك اجلهود العلمية والتكنولوجية املنظمة واليت توجه لتوسيع اإلبداع
، الفيزياء، اهلندسة وغريها من التخصصات، وكذلك لوجياا املتعددة مثل الطب، البيو حقل املعارف العلمية بتخصصاهت

إىل تطوير املنتجات وأساليب اإلنتاج، فالبحث يتضمن إنتاج املعارف العلمية أما التطوير فيختص بتحويل تلك 
 .2املعارف إىل معارف تكنولوجية تطبيقية

تصدره منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، الذي Manual of Frascati  بــــــ أو ما يعرف يب فرسكايتلكت ستنادااو 
 .3والتطوير ،البحث التطبيقيو البحث األساسي،  :فإن مفهوم البحث والتطوير يغطي ثالث أنشطة أساسية وهي

 توسيع املعارف العلمية األساسية يهدف إىل ،يعرف البحث األساسي على أنه جمهود فكري :البحث األساسي-1
وتفسري الظواهر الطبيعية لتأخذ شكل قوانني ونظريات، وملا كان هذا النوع من البحوث بعيدا عن األهداف التجارية 

 .ومتوله فإن الدولة عادة هي اليت هتتم به
 يهدف البحث التطبيقي إىل الكشف عن تطبيقات لتلك املعارف العلمية النظرية اليت ت  : البحث التطبيقي -2

 .خبالف البحث األساسي اجتاري يبقى ، غري أن هدفهالتوصل إليها
التجارب  أو يهدف إىل زيادة املعرفة املوجودة من خالل البحث ،نظاميالعمل يتسم التطوير بال: التطوير -3

أو  ت، األساليب، األنظمة أو اخلدماتاآلالت، الطرق، املنتوجاب األمر سواء تعلقديد اجلوهذا إما بإنتاج  ،التطبيقية

                                                           
1Edquist, C. Chaminade, C. From theory to practice, op.cit, P 20. 
2Oukil, MS. Economie et gestion de l’innovation technologique, OPU, Algérie, 1995,  p134. 
3OCDE. Manuel de Frascati, op.cit, P34. 
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وهنا يربز دور الدولة يف عملية التثمني االقتصادي لنشاط البحث العلمي والتطوير  .حتسني كل ما هو موجود
أي عملية نقل املنتجات واملعرفة من فضاء البحث إىل القطاع االقتصادي، وينقسم التثمني إىل ثالث  ،التكنولوجي

 : 1ميكن تفصيلها كاآليت أنواع
 واملؤمترات؛ ،تنظيم امللتقياتو  اإلشهاري،يندرج ضمن هذا النوع من التثمني النشاط : التثمني غري السوقي-أ

ويعرف كذلك على أنه التثمني الذي حيمل السبق املعريف ويتم تثمينه عرب تعميم املعارف : االجتماعيالتثمني -ب
 ونشرها يف اجملتمع؛

انطالقا من  يتضمن تسويق منتجات وخدمات جديدةحث اجلامعي والذي أي تسويق نتائج الب: التثمني التجاري-ج
ذات أمهية  اقتصاديةاليت حتققت يف إطار البحوث العمومية، حيدث هذا التثمني آثار  واالكتشافات اتاالخرتاع

 إنشاءيتم تصب يف شكل منتجات أو أساليب إنتاج جديدة أو حمسنة تستغل إما من قبل املؤسسات املوجودة أو أن 
 : 2األشكال التالية تأخذ بوجود شراكةوالتثمني يرتجم دائما  .مبدعةمؤسسات ناشئة 

 حبث تعاوين؛ 
  ؛االخرتاعنقل تكنولوجي من خالل براءات 
  ؛املؤسساتحترك الباحثني إىل 
 تقدمي خدمات ذات مستوى جد عايل؛ 
  مبدعةإنشاء مؤسسات ناشئة . 

ميثل الشكل األكثر  مبدعةإال أن إنشاء مؤسسات ناشئة  ياإلبداعرغم أمهية هذه األشكال ودورها يف حفز النشاط 
 . للبالد اإلبداعيةتأثريا وأمهية يف تعزيز القدرة 

د حقق منوا كبريا هلذا ي قاإلبداعاحلكومات ومشاركة قطاع األعمال يف رعاية النشاط البحثي و  هتماماإن 
جاء هذا النمو على مسارين أفقي وعمودي، فعلى مستوى النمو العمودي حققت البحوث العلمية زيادة  النشاط و 

وظهور النظريات اجلديدة يف االقتصاد واإلدارة والرتبية  ،اتاإلبداعو  اتاالخرتاعكبرية انعكست يف الكم اهلائل من 
أما التوسع األفقي فتحقق من خالل  .ائل البحثيةتكنولوجي وتطوير الوسوغريها من العلوم، باإلضافة إىل التقدم ال

                                                           
1Boussaid, S. Valorisation de la recherche et mécanismes de financement de l’innovation en Tunis, 
Université de Monastir, Tunis, décembre 2013, p4. 

  .www.um.rnu.tn/…/valorisation consulté le 10/08/2015  :                                          موجود على الرابط التايل
2Idem. 
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زيادة اجملاالت املستهدفة بالدراسة باضطراد وتعميم تطبيقات البحوث والدراسات على خمتلف اجملتمعات بغض النظر 
 .   1عن مصدرها

ات لإلبداعقد أدركت الدول املتقدمة أمهية البحث والتطوير ودوره يف توليد املعارف ويف كونه مصدر أساسي و 
ن أغلب البحوث األساسية يتم متويلها من طرف الوكاالت احلكومية، يف حني يقوم أخاصة منها اجلذرية، لذلك جند 

ظمة التعاون والتنمية اليت ختص دول من 5777 وتبني إحصائيات .بتمويل البحث التطبيقي والتطوير القطاع اخلاص
يف الربتغال وتصل  %05مولة من قبل املؤسسات اخلاصة ترتاوح بني أن نسبة نشاطات البحث والتطوير امل االقتصادية

مما يؤكد الدور احليوي الذي يلعبه القطاع اخلاص يف متويل هذا النشاط احليوي  ،يف اليابان كأقصى نسبة %90إىل 
جدا، لكن رغم هذه  ةأيضا، خبالف الدول النامية حيث نسبة مسامهة القطاع اخلاص يف متويل النشاط البحثي ضعيف

إال أن حكومات الدول املتقدمة حتاول قدر  ع اخلاص يف متويل البحث والتطويرالنسبة العالية اليت يساهم هبا القطا 
مدركة متاما األمهية الكبرية اليت  وتعزيزه بشىت الوسائل، وهذا لكوهنا من جهة باستمرار اإلمكان دعم هذا النشاط

 الكثري من املخاطرة وعدم التأكد حتمل يف طياهتا اإلبداعأخرى ونظرا ألن سريورة  حيتلها هذا النشاط، ومن جهة
سواء من جانبها التقين أو التجاري حيث من الصعب التكهن مسبقا بنجاحها، فالعديد من احلكومات تكون لديها 

 .يع البحثية أو تنفيذهااملشار  حبيث إما أن تقتصر على متويلرؤية واضحة للدور الفعال الذي ميكن أن تضطلع به 
وقد ازدادت أمهية هذا الدور بشكل كبري خاصة بعد احلرب العاملية الثانية يف مجيع أحناء العامل، حيث أصبح من 

إمجايل من  %12الشائع يف العديد من دول العامل أن تصل نسبة املسامهات احلكومية يف أنشطة البحث والتطوير إىل 
 .2التمويل

أن تلعب دورا جوهريا من أجل إرساء قواعد للبحث والتطوير والتأثري اإلجيايب على هذا  وبإمكان احلكومات
البشرية و  والتطوير بتوفري املوارد املاليةإما أن تستثمر الدولة مباشرة يف قطاع البحث وهذا  ،النشاط من عدة جوانب

لى أشكال الدعم للقطاع اخلاص حلثه ع واملادية يف اجلامعات، املخابر ومراكز البحث العمومي أو عرب تقدمي كل
 .3القطاعات كل ميسمنو اإلنتاجية و ، اإلبداعنظرا ملا له من عالقات وطيدة تربطه ب ممارسة نشاطات البحث والتطوير

وعلى حكومات الدول النامية أن تدرك أمهية النشاط البحثي ودوره احليوي يف خروجها من بؤرة التخلف الذي تدور 
جاهدة لتسخري كل إمكانياهتا لدعم وتعزيز هذا النشاط، فالسياسة العمومية إذن بإمكاهنا أن  حوله وأن تسعى

                                                           
 .97مرجع سبق ذكره، ص  أمة اللطيف، 1
 .97، ص0222فون براون كريستوف، حرب اإلبداع، ترمجة عبد الرمحان توفيق، فن اإلدارة باألفكار، سلسلة منشورات مبيك، ديسمرب2

3Edquist, C.  Identification of policy problems in systems of innovation through diagnostic analysis, prime-
latin America, conference at Mexico city, September 24/26 2008, p9. 
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يف جمال البحث والتطوير، وكذلك حث  االستثماراتمن خالل الزيادة يف حجم  تساهم يف حتقيق النمو وباستمرار
ألجل تفعيل  الدولومن أبرز أشكال الدعم اليت تساهم به  .1يف اإلبداع املعريف االستثماراملؤسسات اخلاصة على 

 .ورأمسال املخاطر ،ض الضرييب للبحثما يعرف بالقر  اإلبداعأنظمة 
 القرض الضريبي للبحث :الفرع األول

يعترب القرض الضرييب للبحث آلية جبائية تستخدمها العديد من الدول واحلكومات ملا هلا من انعكاسات جد 
نشاطات البحث والتطوير، فالقرض الضرييب للبحث عبارة عن مساعدة ضريبية هتدف إىل تشجيع إجيابية على 

آلية جبائية تسمح بتخفيض مبلغ الضرائب اليت متس نفقات  كما يعداملؤسسات يف جمال البحث والتطوير،   اتجمهود
 .2تنظيمهاحىت أو  نتمي إليهنشاط الذي تقطاع ال أو وهذا مهما كان حجمها البحث والتطوير اخلاصة باملؤسسات

 .ختفيض نفقات وأعباء هذا النشاط من هذه األداةإذن فاهلدف األساسي 
اليت طبقتها، فالقرض الضرييب عبارة عن منحة أو  املؤسساتوقد أثبتت هذه اآللية جناعتها لدى الكثري من الدول و 

تعدد أشكال تطبيق هذه اآللية خاصة يف ظل يف جمال البحث والتطوير، وت االستثمارنح للمؤسسات جراء ميتعويض 
تأخذ هذه اآللية شكل ختفيضات ضريبية ، أما يف  ة، ففي بلد مثل بلجيكا أو النمسادول التعاون والتنمية االقتصادي

 االجتماعيةعلى تسهيالت يف اإلهتالك، يف حني حرصت فرنسا على ختفيض األعباء  فيحصلونبريطانيا ودامنارك 
 االمتيازاتوإذا قارنا أنظمة  .لتحقيق ذلك الالزمةفاختذت اإلجراءات الضريبية ، اليت تثقل أفراد البحث والتطوير

الضريبية املمنوحة يف جمال البحث والتطوير ملختلف دول هذه املنظمة، جند أن نسبة التخفيضات الفعلية ختتلف 
فإهنا تتحصل  أورو يف نشاطات البحث والتطوير 5ما مقداره  بشكل معترب من بلد آلخر، وعموما املؤسسة اليت تنفق

 . سنتيم 0إىل  5من مصلحة الضرائب على ختفيضات يرتاوح مقدارها من 
عن طريق بطريقة غري مباشرة وذلك  املؤسساتاليت متارسها  اإلبداعميكن للدولة أن تدعم نشاطات البحث و و 

من تلك القروض الضريبية  االستفادةختفيض الضرائب بقدر نفقات البحث، مما يسمح للمؤسسات االقتصادية من 
دول منظمة التعاون والتنمية  اهتماموقد تزايد  .اإلبداععلى النفقات اليت ختص نشاطات البحث والتطوير وكذا 

، فبعد أن كان عدد الدول اليت تستخدم ومستمرا وهي تعرف استخداما متزايدا القتصادية بشكل كبري هبذه اآلليةا
، 0221دولة سنة  05وتصل لتتزايد  دولة51إىل  0222، ارتفع سنة 5771دولة سنة 50ال يتجاوز هذه األداة 

                                                           
1Navarro, L. Op.cit, p4. 
2Centre d’analyse stratégique. Colloque sur les aides publiques à l’innovation en Europe: quels instruments 
pour quelle performance, 9/11/2010, Paris, p14.  
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إذ توسعت لتمس   يف هذه املنطقة وتعد فرنسا من أكثر الدول استخداما هلذه اآللية .1يف تزايد مستمر يبقى العددو 
امتدت  ي، فبعد أن كان  هذا النوع من القروض يقتصر فقط على نفقات البحث والتطوير،اإلبداعكذلك النشاط 

، 0257لقانون املالية الفرنسي لسنة   استنادا وهذاي، اإلبداعوتوسعت جماالت تطبيقها لتشمل بعض نفقات النشاط 

 :وميكننا توضيح كيفية استخدام هذه اآللية يف هذا البلد كاآليت
 :2من آلية القرض الضرييب للبحث بالشكل التايل االستفادة املؤسساتبإمكان  :الضريبيي للبحثالقرض -أ

املؤسسة ضريبة  ففي هذه احلالة تدفع ،شكل قروض ضريبية مبعىن خصم مبلغ من الضريبة الواجب دفعها تأخذ :أوال
دعم وتشجيع البحث والتطوير وكذلك  هتدف إىل، فهي عبارة عن مساعدات ضريبية املبلغ الواجب دفعهأقل من 

، وهذا مهما كان حجمها أو القطاع الذي تنتمي إليه، وقد تراوح معدل املؤسساتالذي يتم من قبل  اإلبداع
 .الضرائبحجم من  %22إىل  %72القروض الضريبية احملسوب على نفقات البحث والتطوير يف هذا البلد من 

يقع على الدولة تسديده يف حالة ما إذا كانت الضرائب الواجب دفعها أقل من تعترب القروض الضريبية كدين :ثانيا
 :القروض الضريبية للبحث، هنا بإمكان املؤسسة أن تستفيد مباشرة من الفارق معىن ذلك

 .القروض الضريبية للبحث  مطروح منه مبلغ الضرائب
 :لبحث فتتمثل يف اآليتضمن وعاء قروض ضرائب ا االعتبارأما عن النفقات اليت تؤخذ بعني 

 خمصصات اإلهتالك؛ 
  ؛(واالشرتاكات العالوات األجر،)نفقات أفرد البحث والتطوير 
 (مواد أولية نفقات إدارية،)نفقات ختص وظيفة البحث والتطوير. 
واليت أصبحت سارية التطبيق وفقا لقانون املالية  لإلبداعفيما خيص القروض الضريبية : لإلبداعالقرض الضرييب -ب

 :فتتمثل أهم مضامينها يف اآليت  0257الفرنسي لسنة 
من بشكل خاص على أنه آلية جبائية تسمح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  لإلبداعالقرض الضرييب  يعرف

البحث والتطوير، وأهم النفقات اليت اليت تأيت خلف أعمال  اإلبداعيةمن قرض ضرييب على بعض النفقات  االستفادة
 :3ختص هذا النشاط مايلي

                                                           
1Centre d’analyse stratégique. Op.cit,  p15 . 
2www.enseignementsup-recherche.gouv.fr,guide du crédit d’impôt recherche 2013.consulté le 8/8/2015 
3www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, guide du crédit d’impôt recherche 2013.consulté le 8/8/2015. 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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 مثل األتعاب املدفوعة إىل اهليآت املعنية حبماية امللكية الصناعية  ) النفقات ذات العالقة حبماية امللكية الصناعية
 ....(كالرسوم املدفوعة، مصاريف الرتمجة

  أثناء إشراك  حتدث هذه النفقات، االجتماعيةالصناعية واليت تشمل األجور واألحباث  املنتجاتنفقات توحيد
 .الرمسية اليت ختص عملية التوحيد االجتماعاتالعمال فيها وكذلك 

 :1يف اآليت فتتمثل أهداف هذا النوع من القروضأما عن 
 ؛(قطاع عام أو خاص)شراكة إقامة البحث و  استخدام نتائج تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات عرب 
  ؛لإلبداعتستخدم هذه اآللية كركيزة أساسية 
 حث املؤسسات على توظيف أفراد يتمتعون خبربة عالية وتكوين علمي. 

جديدة أو  منتجات لنماذج ختص بوضع تصورفتشمل أساسا كل النشاطات اليت تعىن  اإلبداعيةأما عن النشاطات 
  .ديدجتركيب منوذجي 

ن أعلى قرض أمعىن ذلك  أورو على التوايل سنويا، 222.222و %02 بـــــــد معدل وسقف هذه القروض وقد حد  
ورو سنويا، فاملبلغ املسرتجع إذن سنويا إذا كان أ 12.222ميكن للمؤسسة أن حتصل عليه ال ميكن أن يتجاوز مقدار 

 .وروأ 12.222أورو هو 222.222السقف 
جد إجيابية حققت نتائج  ،واليت استخدمتها الدولة الفرنسية واإلبداعيوالواقع أن هذه اآللية اجلبائية بشقيها البحثي 

 .الفرنسي اإلبداع نظام أداءوسامهت بذلك يف حتسني 

 صيغة رأسمال المخاطر: الفرع الثاني
حتفوها الكثري من  اإلبداعنظرا ألن سريورة  اإلبداعيةيعد التمويل من أهم الشروط املؤسسية لنجاح العملية 

الروتيين الذي هو يف منأى إىل حد ما عن تلك املخاطر، فعلى الصعيد  باالستثماراملخاطرة وعدم التأكد مقارنة 
خماطرة وعدم التأكد حني ال حيقق النموذج اجلديد النجاح التقين املتوقع، فهناك  املؤسساتالتقين مثال قد تواجه 

وعلى الصعيد التجاري أيضا قد  ،دون أن يلقى املنتوج اجلديد رواجا يف األسواقائلة رمبا قد بذلت لكن أموال ط
وبالتحديد يكمن ( فشل واجه املنتوج اجلديد على مستوى األسواق) يفشل املنتوج اجلديد يف حتقيق النجاح التجاري

قد  باهظةلتكاليف  املؤسساتمما يرتتب على هذا الفشل حتمل  املستهلك وعدم تقبله له ىرضهذا الفشل يف عدم 
 .اإلفالس حد توصلها حىت إىل

                                                           
1Christensen, J. The role of finance in national systems of innovation, in national systems of innovation, 
toward a theory of innovation and interactive learning, op.cit, p157. 
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بالنسبة للدولة أن تتدخل باستخدام كل اآلليات والوسائل  مبكاني أصبح من األمهية اإلبداعونظرا خلصوصية النشاط 
 الالزمي غري مضمون النتائج، وتقدمي العون اإلبداعاملتاحة لديها من أجل تعزيز وتفعيل ودعم هذا النشاط 

اليت  اإلبداعيةاليت تلقى صعوبات مالية كبرية يف هذا اجملال، والواقع أن هناك العديد من املشاريع  املبدعةللمؤسسات 
لكن إذا  ن هذه املشاريع من رأمساله اخلاصول حصة كبرية ممتتشكل خطورة كبرية بالنسبة للقطاع اخلاص، حيث 

لذلك جند الكثري من  .1األمر بالدولة فال تشكل خطورة متاما عليها حيث بإمكاهنا توزيع تلك املخاطر كلياتعلق 
تتواجد يف مراحلها األوىل عند الدولة حيث تكون معدالت الفشل فيها  اإلبداعيةالربامج احلكومية اليت ختص املشاريع 

وكذلك نفقات القطاع الرتبوي تتكفل هبا الدولة، وهذا  النفقات اليت ختص البحوث األساسية عالية، كما أن جل  
وهناك صيغة أخرى أثبتت جناحا  .وقع ال ميكن احلصول عليه مباشرةينطبق على كل دول العامل مادام أن العائد املت

 .ي خاصة يف الدول املتقدمة وهي ما يعرف برأمسال املخاطراإلبداعوفعالية كبرية يف متويل النشاط 
 رأسمال المخاطر مفهوم-أوال

ممن يسعون إىل حتقيق مكاسب رأمسالية عالية،  االستثمارميثل رأمسال املخاطر األموال اليت يستثمرها خرباء 
ويكون هؤالء اخلرباء يف نفس الوقت على استعداد لتحمل درجة عالية من املخاطر، ويعد رأمسال املخاطر وسيط مايل 

 : وعادة ما يعرب عنه باملعادلة  التالية املبدعةخيتص يف متويل املؤسسات الناشئة 
 .2دعم إستراتيجي+ المساهمة في األموال الخاصة = رأسمال المخاطر

اليت تفتقر إىل مصادر متويلية،  املبدعةويعد رأمسال املخاطر مصدرا هاما من مصادر التمويل بالنسبة للمؤسسات 
وغياب الضمانات املادية خاصة إذا كانت هذه املشاريع يف مرحلة  بسبب نسب املخاطرة العالية اليت ترتبط بأعماهلا

البداية وهو ما تتضمنه املعادلة أعاله، فاملسامهة يف األموال اخلاصة ال تكفي بل ال بد من دعم إسرتاتيجي يصاحب 
 .هذه املسامهة

سة رمسية لرأمسال املخاطر حيث تأسست أول مؤس ،املؤسساتا كان للدولة دورا بارزا يف إنشاء هذه وتارخيي     
وأطلق عليها اسم املؤسسة األمريكية للبحوث والتنمية، وقد قدمت احلكومة  5721بالواليات املتحدة األمريكية سنة 

ندما قرر الكونغرس ع 5791دعمها الكبري هلذه اآللية خالل اخلمسون سنة اليت خلت، وجتلى دورها أكثر سنة 
كما صاحب هذا القانون تغيريات تشريعية   ،املعاشات يف شركات رأمسال املخاطر األمريكي استثمار جزء من أموال

                                                           
1Cherif, M. Le capital risque, in revue banque, 2emeédition, Paris, 2008, p46. 
2Farber, A. le financement de l’innovation technologique, presse universitaire de France, 1994, p 84. 
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وتنظيمية متخض عنها حتسن يف مناخ عمل رأمسال املخاطر، وتشكل الواليات املتحدة األمريكية اليوم أكرب سوق 
 .    يف العامل لرأمسال املخاطر

 أبعاد رأسمال المخاطر-ثانيا
اطر شكال وسطيا تتحصل من خالله املؤسسة الصغرية اليت تتمتع بطاقات متطورة على متثل شركات رأمسال املخ    

 : 1رأمسال لتمويل مشروعها الذي يتسم بدرجة عالية من املخاطرة، فهذا الشكل يتضمن بعدين أساسيني ومها
 التمويل؛-أ

 .املتابعة وتقدمي النصائح حول تسيري املؤسسات -ب
 :مخس معايري أساسية وهي يضم البعد األول

 التمويل املمنوح يأخذ شكل أموال خاصة أو سندات؛-1
 يشمل املؤسسات اليت تتمتع بطاقات عالية؛-2
 يتحقق عن طريق وسيط مايل؛-3
 يلعب دورا أساسيا يف تطوير املؤسسة؛ -4
 .يهدف إىل حتقيق فائض قيمة-0

أهنا تتمتع بقدرة عالية يف اختيار ومراقبة املشاريع اليت تتسم باملخاطر  تبني أن أهم ما مييز هذه الشركاتهذه املعايري 
 .وباستطاعتها أيضا زيادة أصوهلا

إن تدخل هذه الشركات ميكن أن ميس املراحل الثالث األساسية اليت متيز  :مراحل تدخل شركات رأمسال املخاطر-ب
 : 2فرتة حياة املنتوج وهي

توفري الرأمسال إىل فريق صغري أثناء حتديد املنتوج اجلديد  ويتضمن التمويل يف هذه املرحلة :مرحلة البحث والتطوير-1
 .والكشف عن األسواق

 .اليت تغطي بداية تسويق املنتوج االنطالقيتم يف هذه املرحلة متويل مرحلة  :االنطالقمرحلة -2
من الرأمسال العامل الناتج عن منو املبيعات مث متويل  االحتياجاتتغطية يتم يف هذه املرحلة  :مرحلة النمو والنضج-3

 .املرحلة األخرية اليت تسمح بتوسيع الطاقة اإلنتاجية والشبكة التجارية

                                                           
1Farber, A. op.cit, p90. 
2Edquist, C. Identification of policy problems in systems of innovation through diagnostic analysis, op.cit, 
p9. 
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قرار املوافقة أو رفض  اذالخت الالزمةإن وظيفة اختيار املشاريع صعبة التحقيق ألن الوسيط أو املمول تنقصه املعلومات 
وحىت تتجنب هذه الشركات ، مع اإللتزام باحرتام بنودها قابة تفرض تكوين عقود حتدد بدقةر كما أن وظيفة ال  .التمويل

حىت تتحكم و ، ومن جهة أخرى %72 نسبته حدودصل تحتمل خماطر الفشل فإن مردودها من الرأمسال املستثمر قد 
تسيري تلك املشاريع وهذا أكثر يف املخاطر وتتمكن من مراقبتها بشكل أفضل، فإهنا تفرض ضرورة مسامهتها يف 

وجود فريق عمل جد متمكن وذو دراية كافية بالتسيري ) شرية عالية الكفاءة اليت متتلكهابالنظر إىل اإلمكانيات الب
مما يسمح هلا بدراسة املشاريع وتقدير درجة املخاطرة  ي جد عايلوسط تكنولوج ها يف ظلكذلك وجودو  ،(العملي

 .1حه من مشاريعاقرتا وإعطاء رأيها فيما ت  
تواجد  كبريا من هذا النجاح سببه  جزءفإن  ي،اإلبداعوإذا كانت املؤسسات األمريكية حتتل الصدارة يف اإلنتاج 

 ا متمثال يف آلية رأمسال املخاطرفاإلبداع التكنولوجي كان له الفضل يف توليد إبداعا مالي ،مثل هذه املؤسسات املالية
 . فهناك إذن عالقة تفاعل جد قوية بني كال املتغريين ،ياإلبداعومن جهتها فإن هذه اآللية هلا دور كبري يف اإلنتاج 

فإنه يقع على عاتق الدولة  ي،اإلبداعوملا كانت هذه اآللية أي رأمسال املخاطر هلا أمهيتها الكربى يف دعم النشاط  
يف األوساط املالية، وحث املؤسسات على التعامل مع شركات رأمسال  مهمة تأسيس هذه الصيغة والعمل على نشرها

 .  املخاطر
 االختراعنظام براءات  :المطلب الثاني

يف ظل االقتصاد املبين على املعرفة إىل ثروات حقيقية مثينة تتنافس على أساسها  اإلبداعيةلقد حتولت الطاقة 
مما يستوجب  اإلبداعالدول واملؤسسات على حد سواء، وتعد محاية حقوق امللكية الفكرية أحد أهم مقومات أنظمة 

من أجل تقليص وهذا لدويل، من الدولة التدخل لتوفري احلماية الكافية هلذه احلقوق وهذا على الصعيدين الوطين وا
التعدي على حقوق املخرتعني واحلد من كل أساليب الغش والتقليد، األمر الذي يفتح اجملال ملزيد من التطور 

 .التكنولوجي والصناعي والتجاري وحىت األديب
 مفهوم الملكية الفكرية: الفرع األول
إدراج ذلك النتاج يف  وأمكن ،نتيجة جلهود ذهنية اإلنسانالذي توصل إليه فكري النتاج الامللكية الفكرية  متثل

للمعلومات وتكون امللكية فيها  ،أشياء ملموسة تتمثل يف املؤلفات أو النسخ األدبية أو املنتجات التجارية أو الصناعية
صاحبها  كما تشمل حقوق امللكية الفكرية احلق املعنوي والذي تنسب األفكار فيه إىل  .املتضمنة لتلك األشياء

                                                           
1Navarro, L. Op.cit, p4. 
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 االنتفاعأو  استغالهلامن  االستفادةيف  فيكمن احلق املادي أما .رها أو تعديلها أو اإلضافة إليهاويكون له احلق يف نش
 . 1الغري إال مبوافقة صاحبها أو الرتخيص بتلك احلقوق قبل من ، وال جيوز استغالهلاهبا يف اجملاالت التجارية والصناعية

كل ما ينتجه ويبدعه العقل والفكر من أفكار تتحول هذه األفكار يف الغالب إىل أشكال   فامللكية الفكرية إذن هي
برن حلماية  اتفاقيةو  5117باريس سنة  اتفاقيةبأمهية امللكية الفكرية ألول مر ة يف  ملموسة يتطلب محايتها، وقد أقر  

 .5111املصنفات الفنية واألدبية سنة 
 .األدبية وحقوق امللكية الصناعية حقوق امللكية :قسمني حقوق امللكية الفكرية إىل وتنقسم

 ،برامج الكومبيوترو يتضمن هذا النوع من احلقوق عددا من البنود منها املؤلفات، : حقوق امللكية األدبية-1
 املعلومات السرية؛و  تصميمات الدوائر املتكاملةو 
وهي خمتلف احلقوق اليت تكون مثرة النشاط اإلبداعي اخلالق للفرد يف جمال الصناعة : حقوق امللكية الصناعية -2

، ومن بني أهم البنود اليت حتويها 2للتصرف فيه بكل حرية إبداعهوالتجارة وهي ختول لصاحبها سلطة مباشرة على 
 .الدالئل اجلغرافية والرسومو  العالمات التجارية، النماذج الصناعية، االخرتاعهذه احلقوق براءات 

 من محاية االستفادةفكرية أو صناعية، من  إبداعاتهتسمح حقوق امللكية للمبدع وهذا مهما كانت طبيعة 
قرر له محاية ضد أي تعد النامجة عن نسبة اإلنتاج العلمي أو األديب أو الفين إىل مؤلفه،كما تت املصاحل املعنوية واملادية

فهي وإن كانت  ،العقلي والذهين إبداعهوتعد هذه احلقوق مجيعا ذات قيمة مالية ملالكها اليت هي نتاج  .ن الغريم
 .إال أهنا حقوق ذات قيمة مالية يدركها كل املتعاملني يف التجارة الدولية أو ملموسة حقوق غري مادية

  مبررات وأهداف حماية حقوق الملكية الفكرية: الفرع الثاني
 :أهم مربرات محاية امللكية الفكرية واألهداف املتوخاة منها يف اآليت تكمن       
 المبررات :أوال

به يف اجملاالت التجارية  واالنتفاعذلك النتاج الفكري من قبل الغري  استغالليقصد حبماية امللكية الفكرية عدم 
أي منتج يتطلب وقتا طويال واستثمارات مالية  كانوملا  والصناعية إال مبوافقة صاحبها أو الرتخيص بتلك احلقوق، 

تسمح له بوضع قيود  حبصوله على حقوق امللكية الفكريةضخمة جند أن املبدع يطالب بعائد على جمهوده وذلك 
يتم السماح ألي كان باستخدام أو تصنيع أو عرض  على استخدام امللكية الفكرية اخلاصة به، فعلى سبيل املثال ال

                                                           
 . 512ص، 0222، الرياض ،جامعة نايف العربية، ألوىل الطبعة حقوق امللكية الفكرية، خالد عقيل، 1
يف القانون اخلاص،كلية احلقوق،جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، السنة اجلامعية  هرسالة دكتورا محاية حقوق امللكية الفكرية يف التشريع اجلزائري، بن دريس حليمة، 2

 .11ص  ،0252 -0257
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املربرات  :وعموما هناك نوعان من املربرات حلماية امللكية الفكرية .دون أخذ تصريح من صاحبه بداعاإل بيعأو 
فبينما تقوم األوىل على فكرة العدالة واإلنصاف تقوم الثانية على احلاجة إىل الوصول إىل  .واملربرات النفعية األخالقية

احلد األقصى من الفوائد اليت تعود على اجملتمع والتقليل إىل احلد األدىن من اخلسائر اليت قد حتدث نتيجة لعدم وجود 
 توفرحيث  ة مصاحل املخرتعني وبني املصلحة العامساعد على إقامة توازن بنيتفحماية امللكية الفكرية  .1محاية كافية

 .بيئة يزدهر فيها اإلبداع ولصاحل اجلميع
 األهداف :ثانيا

 : 2تكمن أهم أهداف محاية حقوق امللكية الفكرية فيما يلي 
من خالل هتيئة الظروف املواتية  املهارات واستقطاب رؤوس األموال دعم األنشطة العلمية والتكنولوجية وصقل-1

 للبحث والتطوير؛
 جديدة؛ إلبداعاتتسمح حقوق امللكية الفكرية بإنفاق املزيد من املوارد لفتح اجملاالت -2
 .بإتاحة فرص عمل جديدة وبروز قطاعات صناعية أيضا جديدة دفع عجلة التقدم الصناعي-3

 وما توفره من حماية االختراعبراءات : الفرع الثالث
به أو توزيعه أو بيعه ألغراض جتارية دون  االنتفاعال ميكن صنعه أو  االخرتاعباحلماية مبوجب الرباءة أن  يقصد       

فقد اعتمدت الكثري من  اإلبداعيةأهم خمرجات العملية  أحد متثل االخرتاعموافقة مالك الرباءة، وملا كانت براءات 
ات على حتليالت شومبرت اليت أكدت على الدور اجلوهري للرباءات يف اإلبداعونشر  نتاجإالدراسات اليت خصت 

بعد  الخرتاععلى أهنا شهادة متنح من جهة خمتصة ملن يدعي توصله  االخرتاعوتعرف براءة  .واحلث على اإلبداعحث 
وختول لصاحبها القدرة على  لالخرتاعاستكماله جملموعة من الشروط املوضوعية والشكلية، تتضمن وصفا دقيقا 

 .3استغالهلا
خالل مدة محايته،كما  االخرتاعهبذا  االنتفاعتتمثل حقوق مالك الرباءة يف تقرير من جيوز له أو ال جيوز له 

وجيوز ملالك الرباءة أيضا بيع  .وفقا للشروط املتفق عليها االخرتاعب باالنتفاعجيوز له التصريح للغري أو الرتخيص له 
مدة الرباءة تنتهي احلماية  انقضاءاجلديد، وعند  االخرتاعلشخص آخر يصبح بذلك مالك براءة  االخرتاع حقه يف
ات االخرتاعويف املقابل يلتزم مجيع مالكي الرباءات بالكشف عن املعلومات املتعلقة ب .إىل امللك العام االخرتاعويؤول 

                                                           
 .79ص ،0221 والعالمات التجارية للواليات املتحدة األمريكية، االخرتاعمنشورات مكتب براءات  الكتاب األساسي للجميع،:أساسيات امللكية الفكرية أمري حات،1
مركز البحوث  ،71العدد  جملة آفاق اقتصادية، تقييم أنشطة البحث والتطوير يف صناعة الدواء املصرية يف ظل اتفاقية حقوق امللكية الفكرية، اللحلح،أمحد عبد اهلل 2

 .501،ص0227ديب، والتوثيق،
 .17،ص0221 األردن، الطبعة األوىل، ،دار وائل للنشر الوجيز يف حقوق امللكية الصناعية والتجارية، اخلرشوم، عبد اهلل حسني3
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نظام قانوين وقيام  ،من أجل إثراء جمموعة املعارف التقنية يف العامل مقابل احلماية املمنوحة مبوجب الرباءة للجمهور
ات للمجتمع من قبل املخرتعني عند االخرتاعيؤدي إىل تقدم الفن الصناعي وذلك بالكشف عن سر  االخرتاعحلماية 

لنظام القانوين الذي يقرر حق احتكار للمخرتع على كما أن وجود مثل هذا ا. االخرتاعطلب احلصول على براءة 
وبالتايل حتقيق املزيد من التقدم العلمي والتكنولوجي، وعلى  االخرتاعاخرتاعه يعطي للغري احلافز على البحث و 

 باملبادرة االمتيازعلى تشجيع رجال األعمال والشركات العاملية صاحبة حقوق  االخرتاعاملستوى الدويل تعمل براءات 
إن وجود تشريعات خاصة حبماية براءات  .اتاالخرتاعوالعمل على نقل التكنولوجيا إىل الدول اليت حتمي  باالستثمار

وذلك باستئثاره  املبدعمن خالل مكافأة  اتاالخرتاعونشر وتطبيق  اإلبداعمن شأنه أن يشجع روح  االخرتاع
يعطي املشاريع ضمانة لتطوير قابليتهم للمنافسة وتشجيع  االخرتاعباستغالل اخرتاعه، كما أن نظام محاية براءات 

 .املشاريع القائمة واملستقبلية
خاصة يف الفرتة املمتدة بني  هلاوقد شهدت عدد الرباءات املودعة يف العامل خالل أواخر القرن املاضي أعلى نسبة منو 

من النمو يف الفرتة املمتدة بني سنوات  %75مقابل  ،من النمو %512يث بلغت النسبة حب 0222-5712سنوات 
 . 1الصناعيةامللكية  ، ومن بني أهم املربرات هلذا النمو املتزايد هو تطور حقوق5712-5712

الكامنة  اإلبداعية، ويعطي أيضا تقديرا عن الطاقات االخرتاعأحسن مؤشر للقدرة على  الرباءةوميثل إيداع 
 سواء على مستوى املؤسسة أو على مستوى الدولة، فضال على أن وجود مثل هذه التشريعات يف شكل براءات كان

ففي املكسيك مثال  .يف بعض دول العامل االستثماراتخلق فرص العمل وتنمية و  له دور كبري يف نقل التكنولوجيا
جانب القطاع اخلاص،كما ازدادت قوة الشركات الدوائية  اخلاصة بالبحث والتطوير خاصة من االستثماراتازدادت 

ارتفعت استثمارات البحث والتطوير ، ف5772 نظام حمسن حلماية الرباءات وكان ذلك سنةل إدخالهاحمللية وذلك بعد 
، وهذا بعد تطبيق املكسيك لقانون 5775من قبل شركات األدوية إىل ثالثة أضعاف عما كانت عليه قبل سنة 

 لالستثمارحتوال ظاهرا يف نظرة الشركات األمريكية  ول دالقانون قد  هذاباإلضافة إىل أن  .5775ت الدولية عام الرباءا
أظهر امليزان التجاري للصناعة الدوائية حتسنا سريعا بعد أما يف اليابان فقد  يف املكسيك وكذا إىل نقل التكنولوجيا،

 .57912سنة وكان ذلك  للكيماوياتتطبيق نظام محاية براءات اإلنتاج بالنسبة 

                                                           
1La perche, B. la propriété industrielle: métier ou frein à l’innovation, in l’innovation et l’économie 
contemporaine, op.cit, p72. 

 .11ص مرجع سابق، اخلرشوم، عبد اهلل حسني2
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ونظرا ألمهية الرباءات يف نشر املعارف العلمية والتقنية وتراكمها مما يغذي بشكل كبري العملية  وبناء على ما تقدم
املعقول أن  إذ ليس من ،واملبدعني، فإنه يقع على عاتق الدولة مسؤولية توفري احلماية القانونية للمخرتعني اإلبداعية

ويف هذا الصدد  .ذات أمهية اقتصاديةتبذل جهود وتنفق أموال دون التفكري يف محاية هذا املخروج الذي حيمل آثارا 
إذا مل تتوفر احلماية القانونية  االخرتاعسرعة وال كثافة يف نشاط  النتظاريعتقد الكثري من الكتاب أنه ال جمال 

 . 1الالزمة
 ألعمالحاضنات ا: المطلب الثالث

راجت كثريا يف العقود األخرية خاصة يف الدول املتقدمة وأعطت  تعد حاضنات األعمال آلية دعم مستحدثة     
وسوف نتناول يف  .املبدعةنتائج جد إجيابية، إذ سامهت يف تقدمي خدمات دعم أساسية لصاحل املؤسسات الناشئة 

 .هذا املطلب أهم مضامني هذه اآللية
 مفهوم حاضنات األعمال :الفرع األول

حاضنات األعمال بأهنا هيآت هتدف إىل  NBIA تعرف اجلمعية الوطنية األمريكية حلاضنات األعمال      
 األماكنو  اخلرباتو  الالزمنيوالدعم  ورجال األعمال اجلدد، وتوفر هلم الوسائل املبدعة مساعدة املؤسسات الناشئة

منتجات هذه  ، ونشركما تقوم بعمليات تسويقوالتأسيس،   االنطالق مرحلةالدعم املايل لتخطي أعباء و 
 وتعرف أيضا على أهنا مؤسسة قائمة بذاهتا هلا هيكلها القانوين، تعمل على توفري مجلة من اخلدمات .2املؤسسات

م من هبدف شحنهم بدفع أويل ميكنه مبدعةالذين يبادرون بإقامة مؤسسات صغرية  والتسهيالت للمستثمرين الصغار
 . 3االنطالقجتاوز أعباء مرحلة 

، املبدعةكما يرى البعض أن حاضنات األعمال هي املكان الذي يتم فيه استقبال حاملي مشاريع املؤسسات الناشئة 
، فإن هذا الدعم من شأنه أن يعمل على جتسيد الالزمةوضع حتت تصرفهم الكفاءات واإلمكانيات  واليت إن ت  

 .لالستمرارأفكارهم ومشاريعهم يف شكل مؤسسة مهيكلة قابلة 
يف والية نيويورك   Bataviaويرجع تاريخ احلاضنات إىل أول مشروع ت  إقامته يف مركز التصنيع املعروف باسم 

عندما قامت عائلة بتحويل مقر شركتها اليت توقفت عن العمل إىل مركز  ،5717بالواليات املتحدة األمريكية سنة 
                                                           

 .511ص مرجع سابق، أوكيل، حممد السعيد1
التجربة اجلزائرية بني الواقع واملأمول، امللتقى  دور حاضنات األعمال التقنية يف دعم اإلبداع وتنمية القدرات التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، الشريف،رحيان 2

 51/57 ، التجارية وعلوم التسيريو  العلوم االقتصادية، كلية ،ورقلة جامعة قاصدي مرباح جية التنظيم ومرافقة املؤسسات املتوسطة والصغرية يف اجلزائر،يالوطين حول إسرتات
 .52، ص0250 أفريل

، 0العدد جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، حاضنات األعمال كآلية لدعم التجديد التكنولوجي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، نظم حسني رحيم،3
 .511ص ،0227
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. ةالالزم واالستشاراتالنصائح هلم وفر يكما يتم تأجري وحداته لألفراد الراغبني يف إقامة مشروع  حيث  لألعمال
انطالقا من  غري أن البداية الفعلية لعمل احلاضنات كانت فيما بعد إىل ما يعرف باحلاضنة  حتولت هذه الفكرة

ومفهوم احلاضنة مستوحى من احلاضنة اليت يتم فيها وضع األطفال غري املكتملني فور والدهتم  ،مثانينات القرن املاضي
وتوفري كل الظروف من أجل وذلك عن طريق هتيئة كل السبل  ،من أجل ختطي صعوبات الظروف اخلاصة هبم

 .مث يغادر الوليد احلاضنة بعد التأكد من قدرته على النمو والعيش حياة طبيعية وسط اآلخرين رعايتهم
تصنف حاضنات األعمال إىل ثالثة أصناف، فقد تكون ذات ملكية عامة أو خاصة أو خمتلطة، غري أن 

والبشرية  ،املاليةو ، احلاضنات التابعة للدولة تعطي دعما أقوى ومساعدات عديدة متس جوانب خمتلفة منها الفنية
مثال ففي الواليات املتحدة األمريكية  وهذا ما أكدته جتارب الدول املتقدمة، تعجز احلاضنات اخلاصة عن توفريها

من إمجايل احلاضنات تتلقى دعما من الدولة واجلمعيات اخلريية، فاحلاضنات العمومية يكون تأثري الدولة  %10حوايل 
 .ومساندهتا شاملةفيها قوي ومسامهتها كبرية 

 :1تكمن أهم خصوصيات حاضنات األعمال العمومية فيما يلي
  ذات العالقة بالبحث العمومي يف املقام األول؛ املبدعةمشاريع املؤسسات  العموميةحاضنات األعمال تستقبل 
 وهذا من أجل احملافظة على  بداخل أو بالقرب من موقع علمي( لحاضنات األعما)هذا النوع من املؤسسات  يتواجد

 العالقة الوطيدة بينها وبني خمابر البحث؛
 البحث والتمويلو تقدمي النصائح،ويف  التكوين يف جمالدعما قويا وكثيفا  تقدم. 

 الخدمات التي تقدمها حاضنات األعمال :الفرع الثاني
ميكن  تقدمي مجلة من اخلدمات املبدعةتتوىل حاضنات األعمال خالل احتضاهنا املؤقت للمؤسسات الناشئة 

 : تلخيصها يف النقاط التالية
 ،؛...، مقهىاالنرتنت قاعة احملاضرات، ،االستقبالقاعة  توفري خدمات أساسية مثل األمانة 
 منه سواء تعلق األمر بالعمليات اليومية  االستفادةهذا النوع من اخلدمات يتم و  تقدمي النصائح واملساعدات

تقدمي النصائح يف التسيري، ضبط )اإلسرتاجتية  باجلوانبأو ما تعلق ...( مشاكل قانونية، مع البنوك أو مع األفراد )
امللكية الصناعية، وتساعدها حىت يف نقل التكنولوجيا وتوطينها  املايل، نصائح متس اجلانب التسويقي، خمطط العمل،

 ؛(كبرية  استثماراتيا، خاصة إذا كانت التكنولوجيا ال تتطلب حمل

                                                           
1www .enseignementsuperieur-recherche.gouv.fr/ind5739, les incubateurs d’entreprises innovantes liés à la 
recherche publique, publié le 30/12/2013.  
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  ؛1خدمات التكوين ذات العالقة بالتسيري والتدريب الفرديتوفري 
 من شبكات  االستفادةإقامة املعارض، وكذا متكينها من  ،التعريف باملؤسسات احملتضنة من خالل وسائل اإلعالم

 اليت جتمع املؤسسات احملتضنة، زيادة على مساعدهتا على تنظيم تظاهرات يف حمل عملها؛ االتصال
 تربطها عالقات مع معتمدة يف ذلك على الشركات الكبرية اليت  ؤسسات احملتضنة على دخول األسواقمساعدة امل

 ؛البعض بعضها
 من هذه اخلربة يف  واالستفادة مكن تقدميهامشاكلها واحللول امل التقييم املستمر لوضع املؤسسات احملتضنة ملعرفة

 ..أخرىمؤسسات ناشئة 
ويرى اخلرباء أن أهم ما مييز حاضنات األعمال هي اخلدمات اليت تقدمها للمؤسسات، إذ تشري بعض     

من الشركات الناشئة اليت استفادت من دعم حاضنات األعمال جنحت واستمرت يف  %19اإلحصائيات أن حوايل 
، %22السوق، وباملقابل فإن نسبة جناح الشركات الناشئة اليت مل تتلق دعما من حاضنات األعمال كانت حوايل 

لشمالية سنة حاضنات األعمال يف أمريكا ا عنوهناك دراسات أخرى أجرهتا مجعية احلاضنات التجارية الوطنية 
شركة ما تزال ناشطة يف أعماهلا وأفسحت اجملال  57.222، واليت تؤكد أن حاضنات أمريكا الشمالية أنشأت 5771

تشغل مساحة ال تقل عن  %91كما أن مرافق غالبية احلاضنات أي حوايل   ،منصب عمل 021.222 إلحداث
الريادي حلاضنات األعمال ومسامهتها يف حتقيق التطور ، فهذه اإلحصائيات إذن تؤكد على الدور 2رت مربعم 7951

 .االقتصادي للمجتمعات
 أهداف حاضنات األعمال وعوامل نجاحها: الفرع الثالث

 .هناك مجلة من األهداف تسعى احلاضنة إىل حتقيقها كما يشرتط توفر بعض العوامل إلجناحها
 أهداف حاضنات األعمال: أوال

 :3تقدمي العديد من األهداف نذكر من أمهها ما يليترمي حاضنات األعمال إىل 
  ؛املبدعةحتسني فرص جناح املؤسسات وتشجيع األفكار 
 تقليل خماطر األعمال والتكاليف املرتبطة باملراحل األوىل لبداية النشاط؛ 

                                                           
1Masmoudi, M. Etude exploratoire des processus et des modèles d’incubation en entreprenariat: cas des 
pépinières Tunisiennes, thèse de doctorat en sciences de gestion, Université du sud Toulon-var Lyon, 2007, 
p73. 

 .05ص ، 0227 ، اململكة العربية السعودية،واالستشاراتحاضنات األعمال، سلسلة حنو جمتمع املعرفة، معهد البحوث 2
 .55مرجع سبق ذكره، ص الشريف،رحيان 3
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  لبداية املؤسسات وتطور إنتاجها؛ الالزمةتقليل الفرتة الزمنية 
  اإلدارية والقانونية اليت تواجه املؤسسة؛ ،املالية ،الفنيةإجياد احللول املناسبة للمشاكل 
  منتجات جديدة أو جماالت جديدة ألنشطتها إىلالتوصل  يفمساعدة املؤسسات. 

لتطوير السلوك ( لوجياوتكنو  ،معارفو  مواهب،) وعموما يكمن هدف احلاضنة يف توليد تآزر بني عدة عوامل
فاحلاضنات إذن تساعد املؤسسات  .1والتشجيع على تطوير مؤسسات جديدةتعجيل تسويق التكنولوجيا و  املقاواليت
على التغلب على املشاكل اليت تعيق جناحها وتؤدي يف كثري من األحيان إىل فشلها وعجزها عن  املبدعةالناشئة 

 .وندرة املهارات الفنية ونقص التمويل ،ومن هذه املشاكل قصور اخلربة يف جمال إدارة األعمال حتقيق التقدم املرتقب،
 العوامل المؤثرة في نجاح الحاضنة:ثانيا

وهلا  اإلبداعاملؤسسات اليت متتلك قدرا من  احتضانيف تنفيذ وحتقيق أهدافها يف  بشكل كبري احلاضنة تساهم
حىت تتمكن من الثبات والبقاء يف السوق بدون عوائق هلا البيئة املالئمة توفري حتتاج إىل  غري أهنا ،فرصا تسويقية

 :2يلي ما جناحها املؤثرة يف العوامل بني منو ، االستمرارومشاكل حتد من قدرهتا على 
 أداءوهي العوامل املرتبطة بالبيئة اخلارجية اليت تكون خارج نطاق احلاضنة ولكنها تنعكس على : العوامل اخلارجية-أ

 :احلاضنة يف تقدمي خدمتها وتتمثل أبرز هذه العوامل يف
  من  طورات املتالحقة يف عامل األعمالالت استيعابتوفري البيئة التحتية املالئمة للنشاط االقتصادي قادرة على

باإلضافة إىل  ،اخلدمات وبأقل التكاليف املمكنة احلصول على هذهشبكة الطرق وسهولة  ،اتصاالت ،مواصالت
 ؛(االستشاراتو  ،التدريبو  ،البحث)ري بيئة األعمال املساندة توف
 توفري احلد األدىن من الثقافة اإلبداعية سواء على املستوى الفردي أو على مستوى اجلماعة؛ 

نذكر من  باإلضافة إىل العوامل السالفة الذكر هناك عوامل داخلية واليت ترتبط مباشرة باحلاضنة: العوامل الداخلية-ب
 :ما يلي أبرزها
  ؛ااحلاجة لوجوده تفقد هذه اخلدمة الذي يعترب عامل جوهري فبدونو قدرة احلاضنة على تقدمي اخلدمات لعمالئها 
 اختيارمن خالل  واالستمراروقدرات على النمو  ،احلاضنة للمؤسسات اإلبداعية اليت متتلك مؤهالت استقطاب 

 املشروعات واألفكار اليت حتتاج إىل حضانة؛
                                                           

1Masmoudi, M. Op.cit, p77. 
 :سعيدي سعيدة، دور احلاضنات التكنولوجية يف تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة موجود على الرابط التايل2
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 توفر جهاز إداري كفء داخل احلاضنة يقوم على اإلشراف؛ 
 وجود تنسيق عايل ومتكامل بني احلاضنة واجلهات الداعمة . 

واحلرص املبدعة بناء على ما تقدم ونظرا ألمهية حاضنات األعمال ودورها احليوي يف تنمية املؤسسات الناشئة 
ستمراريتها يف السوق، فإنه يقع على عاتق الدولة مسؤولية إنشاء مثل هذه احلاضنات واحلرص اعلى بقائها وضمان 

حىت حتقق األهداف املتوخاة  هلا نيالالزمعلى توفري كل أنواع اخلدمات اليت حتتاجها احلاضنات وتقدمي العون والدعم 
 لإلبداعمما يسمح ببناء نظام وطين  ياإلبداعوبالتايل دعم النشاط  دعةاملبواليت على رأسها دعم املؤسسات  ،منها

 . فعال أداءقوي وذو 
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 خالصة الفصل 
 مهية على املستوى الوطين والدويلبالغة األ اقتصاديةاليوم وما أفرزته من تأثريات  اإلبداعلقد فرضت أنظمة 

 على وعدم قدرته القطاع اخلاص، يف ظل عجز ضرورة تدخل الدول لدعم هذه العالقة والعمل على تفعيلها إجيابيا
بتسطري األهداف  اإلبداعيةالدول على صياغة السياسات  فانكبت، اإلبداعحل املشاكل اليت ختص جماالت البحث و 

 .اإلبداععاين منه أنظمة واختاذ القرارات امللموسة لبناء ومعاجلة القصور الذي قد ت
وعة من جلأت الدول إىل جمم صيغت ألجلها اليتوالوصول إىل الغاية  اإلبداعيةوبغية تنشيط وتفعيل السياسة     

ومن أمهها الرتكيز  اإلبداعمنها األدوات اليت تعمل على توفري مدخالت املعرفة لسريورة  اآلليات واألدوات العملية،
إىل أدوات توفر من  أيضاجلأت  كما .واحلرص على تثمينها وير املنتجة ملعارف جديدةعلى نشاطات البحث والتط
وعلى رأسها محاية حقوق امللكية الصناعية وتقدمي املساعدات للمؤسسات  اإلبداعخالهلا مقومات ألنظمة 

يف خمتلف  فيتمثلأما النوع اآلخر من األدوات اليت تسعى الدول إىل توفريه  .ادية تأخذ شكل القروض الضريبيةاالقتص
هذه األدوات عند  ، وقد أحدثتاإلبداعحلثها وتشجيعها على  املبدعةخدمات الدعم اليت تقدمها للمؤسسات 

 .اإلبداعأنظمة  أداءمن قبل الدول املتقدمة فعالية كبرية وتأثريا بالغا على  خاصةتطبيقها 
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 األولخالصة الجزء 
ممثلة من الدراسة يف حماولة إثراء املفاهيم اليت بنيت على أساسها الدراسة  األولاجلزء  متثل اهلدف األساسي يف

عرض خمتلف العالقات اليت تربط بني كذلك و  ،النظري حتديد تأصيلهاو  اإلبداعيةوالسياسات  اإلبداعيف أنظمة 
وحاولنا اإلملام بكل جوانبه املفاهيمية  لإلبداعففي الفصل األول من الدراسة تطرقنا إىل مفهوم النظام الوطين  .متغرياهتا

اختالف رواد هذه  إذ بالرغم من ،وعرض أهم مضامينها لإلبداعمن خالل تناول املقاربات الثالث للنظام الوطين 
 الكل إال أنومن حيث جمال التحليل  لإلبداعللنظام الوطين  املقاربات من حيث طبيعة األمهية اليت أوالها كل منهم

أوسع بكثري من نظام البحث والتطوير بفعل الرتابط والتفاعل القوي الذي جيمع خمتلف  اإلبداععلى أن أنظمة يتفق 
 تتناولو  ،اإلبداعتفعيل أنظمة من أجل  الدولة ضرورة تدخلعناصر النظام، كما تؤكد املقاربات الثالث كذلك على 

 .مستواه دوليا وقياس اإلبداعبلد ما يف جمال  أداءبغية تقييم  اإلبداعالدراسة من جانب آخر خمتلف مؤشرات 
 لإلبداعكل من النظام الوطين العالقة بني   إبراز ذا اجلزء يكمن يفن اهلدف من دراسة الفصل الثاين هلكا

أن  الدراسات معظم بي نتو  أك دت جل النظريات وقد ؟أن خيدم االقتصاد لإلبداعمبعىن كيف ميكن واالقتصاد، 
خاصة يف  ،تعزيز القدرة التنافسية للبالديف و  أثر كبري على املخرجات االقتصادية من جانيب النمو والتوظيف لإلبداع

  .إبداع عرب أحناء املعمورةنشر كل ما حتقق من  تسعى إىلالعوملة حيث  تواجد ظاهرة ظل
كان هدفنا من الدراسة اإلجابة عن التساؤل الذي طاملا تبادر إىل أذهاننا وهو    هذا اجلزءيف الفصل الثالث من 

 تناولت الدراسةوقد  ،حيدث آثارا إجيابية على االقتصاد برمتهحبيث  لإلبداعكيف ميكن تفعيل وتنشيط النظام الوطين 
وهي نشاطات  ،أدائهوحتسني النظام على دورها األويل يف تفعيل  ونأمجع معظم االقتصادي  إبداعية سياسات ثالث

نظام براءات و  ،اإلبداعتوفري مدخالت املعرفة إىل أنظمة  اليت تعمل على السياساتالبحث والتطوير كأحد أهم 
ختتص  اليت سياساتحاضنات األعمال كأحد ال، وأخريا اإلبداعاملقومات األساسية ألنظمة  يوفرالذي  االخرتاع

 .املبدعةبتقدمي خدمات الدعم للمؤسسات الناشئة 
اهلدف األساسي يكمن يف حتليل وتقييم واقع بل  ة للموضوعالنظرييف طرح اخللفية فقط  دراستنا ال تقتصرإال أن     

خمتلف السياسات اليت قامت بصياغتها الدولة يف سبيل تفعيل النظام التطرق إىل و  ،يف اجلزائر لإلبداعالنظام الوطين 
 .يف اجلزء التطبيقي من الدراسة من التفصيل بشيء ، وهذا ما سوف نتناولهلإلبداعاجلزائري 
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 الثانيمقدمة الجزء 
متثل هدفنا من دراسة اجلزء التطبيقي يف حتليل وتقييم خمتلف السياسات اإلبداعية اليت صاغتها اجلزائر خالل 

 :وتنشيط النظام الوطين لإلبداع فكانت االنطالقة على النحو التايل ، ومدى مسامهتها يف تفعيل4182-8991الفرتة 
للوقوف على واقع النظام اجلزائري لإلبداع خالل الفرتة حمل الدراسة، حاولنا دراسة وضعية النظام الوطين 

مدخالت وخمرجات )، وكذلك قياس مستوى مؤشراته (املنظمات واملؤسسات)لإلبداع من خالل حتليل مكوناته 
حماولني إبراز أسباب تدين مستوياته، فجاء الفصل األول من هذا اجلزء كتحليل تشخيصي للنظام اجلزائري ( إلبداعا

، غري أن قياس مؤشرات النظام الوطين لإلبداع ألي بلد وهذا مهما كان مستوى 4182-8991لإلبداع خالل الفرتة 
ه، ماهو إال نتيجة لطبيعة السياسات البحثية واإلبداعية هذه املؤشرات عاليا أو متدنيا وكذلك حتليل خصائص مكونات

املصاغة من قبل السلطات العمومية، فكان لزاما علينا من جهة، الوقوف على خمتلف السياسات اليت صيغت وحماولة  
أن كشف اخلصائص البارزة والتوجهات الكربى اليت مّيزت السياسات البحثية واإلبداعية يف اجلزائر، ومن جهة أخرى 

اخليار االسرتاتيجي التنموي الذي انتهجته اجلزائر يف سبعينات القرن املاضي كان له تأثري بالغ على السياسة البحثية 
واإلبداعية حبيث ال ميكن الفصل بينهما، فجاء الفصل اخلامس من هذه الدراسة لتحليل وتقييم املسار التارخيي 

. 11/10والقانون رقم  91/88جلزائر إىل غاية صدور القانون التوجيهي رقم للسياسة العلمية والتكنولوجية اليت صاغتها ا

أما الفصل السادس من الدراسة فقمنا بتحليل أدوات السياسة اإلبداعية تبعا  ،حماولني إبراز أهم خصائصها ومراحلها
فانصبت الدراسة على حتليل وتقييم ثالث أنواع من أدوات السياسة اإلبداعية  للدور الذي تلعبه يف تفعيل النظام،

اجلزائرية، ختتلف يف طبيعتها ويف أهدافها ويف الدور الذي تساهم به يف تفعيل أنظمة اإلبداع، وهي نشاطات البحث 
قدمه من مقومات ألنظمة والتطوير وما توفره من مدخالت املعرفة ألنظمة اإلبداع، ونظام براءات االخرتاع وما ت

 .    اإلبداع، وحاضنات األعمال وما تقدمه من دعم للمؤسسات الناشئة املبدعة
وسوف حناول يف هذا اجلزء التطبيقي وعرب فصوله الثالث عرض كل النتائج، وحتليلها، وتقييمها، ومن مّث 

زائري لإلبداع خالل الفرتة املمتدة من الكشف عن مدى مسامهة السياسات اإلبداعية اجلزائرية يف تفعيل النظام اجل
 . 4182إىل غاية  8991سنة 
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 تمهيد
وما ، يوما بعد يوم تقتصاديداء اإلنتاجي وحتقيق النمو االودوره اجلوهري يف حتسني األ اإلبداعتتزايد أمهية 

ولذلك ، التقدم والتطور الذي أحرزته الدول املتقدمة إال بسبب حرصها الدائم على تدعيم هذا النظام وتعزيزه وترتقيته
الرمسية  املؤسسات أي لإلبداعالنظام الوطين  حتديد مكونات أوال تقتضي ذات فعالية إبداعيةصياغة سياسات فإن 

، تقتصاديةاال :مؤشراته الثالثمث حتليل ، هذا من جهة وطبيعة العالتقات اليت تربط بني فاعليهاليت تؤطره الرمسية وغري 
والتعرف  النظام هذا ااألمر الذي ميكننا من حتديد املشاكل اليت يعاين منه، من جهة أخرىوالتكنولوجية ، العلميةو 

أمهية بالغة هذه الدراسة تكتسي  إن، لإلبداعهذا ما يطلق عليه بالتحليل التشخيصي للنظام الوطين ، على مسبباهتا
يف هذا حناول  وسوف، للبلد تقتصاديداء االاأل ملا هلذا األخري من تأثري اجيايب على فعال لإلبداعبناء نظام وطين عند 

 .لإلبداعلنظام اجلزائري اتشخيص و الفصل حتليل 
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 وأهم فاعليه لإلبداعمكونات النظام الوطني : المبحث األول
اجلزائري وحتليل معطياته  تقتصادالتطرق إىل الوضعية احلالية لال لإلبداعتقتضي دراسة وحتليل النظام اجلزائري 

اليت تؤثر على معدل التغيري التكنولوجي  تقتصاديةاليتكون من املؤسسات واهلياكل ا لإلبداعفالنظام الوطين ، الكلية
أوسع من أن يكون جمرد نظاما للبحث والتطوير أو للنشر  اإلبداعوانطالتقا من أن نظام ، وتوجهه يف اجملتمع ككل

إذ ال بد أن يشتمل أيضا على املؤسسات والعوامل احملددة لكيفية تأثري التكنولوجيا اجلديدة على ، التكنولوجي
لذلك فإن حماولة دراسة وحتليل خمتلف مكونات هذا النظام وحتديد أهم فاعليه ، 1تقتصاديتاجية وعلى النمو االاإلن

من التعرف على ما كان عليه من حال والذي ال بد  ،النظامهذا الذي ينشط فيه  تقتصادييتم ضمن السياق اال
 .آل إليها اليتوالوضعية 

 ئر  الجزا تقصااي السياق اال: المطلب األول
حيث يستند يف هيكله على دعامة واحدة وهشة ، ريعي اتقتصاداجلزائري بأنه  تقتصادعادة ما يطلق على اال

فكل الربامج التنموية تتوتقف على هذا ، من إمجايل الصادرات الوطنية %99وهي تقطاع احملروتقات الذي يشكل حوايل 
فكلما اخنفضت أسعار ، على مستوى األسواق العاملية القطاع وما يدره من أموال وهو بدوره رهني ما حيدد من أسعار

وهي  8911عنيفة أخطرها كانت سنة  اتقتصاديةكلما تشهد اجلزائر هزات ،  البرتول إىل ما دون األسعار املرجعية
للربميل أي بنسبة  $81حيث عرفت أسعار البرتول اخنفاضا حادا بلغ ، بصدد التنفيذ للمخطط اخلماسي الثاين

مما خّفض ، %21كما صاحبها اخنفاض تقيمة الدوالر كذلك بنسبة   ،8911مقارنة بسنة  %01ت ب اخنفاض تّقدر 
رصيد ميزان و ، سنوي سليب اتقتصاديمنو )تأزما  تقتصاديبشكل كبري حجم الصادرات الوطنية وزاد الوضع اال

هلا مع هناية عشرية على حا تقتصاديةاستمرت الوضعية اال ،(ثقل الديون اخلارجية وخدماهتاو ، املدفوعات سليب
الذاتية مل يكن لديها خيار سوى  تقتصاديةوأمام هذا الوضع املعقد وفشل احلكومة يف اإلصالحات اال، الثمانينات

بني  ومّت ذلكوالبنك الدويل للتنمية طلبا للعون املايل  اللجوء إىل املنظمات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدويل
*بشروط هاتني اهليأتني االلتزام اتفاتقية ستاندباي ويف املقابلمن خالل  8994-8919سنوات 

بدأت اجلزائر تلتزم  . 
 االجتاهومن مث شرعت يف تغيري ، واتقتصار دورها كمنظم فقط تقتصادهبذه الشروط وعلى رأسها رفع يدها عن تسيري اال

مام عدم تقدرة الدولة على الوفاء وأ 8992ويف سنة  .السوق اتقتصادموجه مبين أساسا على التخطيط إىل  اتقتصادمن 
حيث عاودت ، والتعديل اهليكلي االستقراربالتزاماهتا الدولية فيما خيص الديون باشرت هذه األخرية بتطبيق برنامج 

                                                           
1Nelson, R. National innovation system, op.cit, p267. 

.تخفيض عجز الميزانية، وزيادة أسعار السلع والخدمات، وخفض الدعم، والخصخصة، وتحرير األسعار: من أهم الشروط
*
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مليار دوالر كمساعدات مالية إضافة إىل إعادة جدولة  3.422إبرام اتفاتقيات مع صندوق النقد الدويل تضمن تقدمي 
وحتول بذلك امليزان املايل ، 8992من سنة  بدايةمما مسح هلا بضبط األوضاع املالية إىل درجة كبرية  ،الديون اخلارجية

كما ،  8999سنة  %4,2إىل فائض نسبته  8993من إمجايل الناتج احمللي اخلام سنة  %1,9العام من عجز يعادل 
بعد أن كان سالبا ، أثناء الربنامج %3.2حققت معدل موجب يف الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة متوسطة تقدرت ب 

 .  8993-8911بني سنوات  %1,0مبعدل 
  تقتصاديةباشرت اجلزائر يف سلسلة من اإلصالحات اال، وبدخول العشرية األوىل من القرن الواحد والعشرين

زيادة اإلنتاج والتسريع بوترية النمو والوصول إىل مستوى خلق القيمة املضافة ب تقتصاديكان هدفها حتريك النشاط اال
إىل  4118والذي امتد من الفرتة  تقتصاديبدأت هذه اإلصالحات مبا يسمى بسياسة دعم اإلنعاش اال، واإلنتاجية

إىل  4181وأخريا الربنامج اخلماسي الذي ميتد من  ،4119إىل  4110مث تلتها سياسة دعم النمو من ، 4112غاية 
 .بنصيب مايل من هذا الربنامجحيث حظي تقطاع البحث والتطوير  ،4182غاية سنة 

 الهيكلي للناتج المحلي اإلجمالي تطور الصركيب: الفرع األول
وهذا رغم احلجم الكبري من املوارد ، 4182-4181عرف مؤشر الناتج احمللي اإلمجايل منوا متذبذبا بني سنوات 

 : يوضحه اجلدول التايل كما،  العمومي طيلة تلك الفرتة االستثماراملالية اليت خصصتها البالد لربامج 
 0702-0707تطور معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي خالل الفصرة  :70الجدول رتقم 

 السنوات 4181 4188 4184 4183 4182

 معدل النمو 3,1% 4,1% 3,3% 4,1% 3,3%
 

Source:    - ONS, les comptes économiques en volume de 2000 à 2013, N°670, p2.         
 -                 ONS, les comptes économiques en volume de 2000 à 2014, N°709, p23. 

    

أهم ما ميكن مالحظته من خالل هذا اجلدول هو التذبذب الواضح يف معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل 
، ملطرد للقيمة املضافة لقطاع احملروتقاتوهذا راجع أساسا إىل النمو غري ا، 4182-8181خالل الفرتة اخلماسية 

، 4181كأعلى مستوى له سنة   %3,1وبني  4188كأدىن مستوى له سنة   %4,1حيث تراوح هذا املعدل بني 
 :باعتبار أن تقطاع احملروتقات ميثل املكون الرئيسي للناتج احمللي اإلمجايل كما يوضحه اجلدول أدناه
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 0702-0770اإلجمالي خالل الفصرة هيكل الناتج المحلي : 70الجدول رتقم 
 مليار دج      : الوحدة

 بيان القطاعات الكربى 4118 4113 4110 4119 4119 4188 4183
 الزراعة 284 080 014 911 938 8.813 8.141
 (8)تقطاع احملروتقات 8.223 8.119 3.303 2.119 3.819 0.424 2.911

 الصناعة 380 300 281 211 098 112 911
 البناء وأشغال عمومية 309 220 012 140 8.190 8.333 8.141
 خدمات سوتقية 944 8.884 8.089 8.141 4.329 4.113 3.149

ناتج حملي إمجايل خارج  4.913 3.313 2.419 0.412 1.009 9.412 88.118
 تقطاع احملروتقات 

 (4)ناتج حملي إمجايل 2.449 0.404 9.014 9.303 9.911 82.049 81.019

 (4( /)8)نسبة  32% 31% 22% 22% 38% 31% 31%
Source  : ONS,  les comptes économiques en volume de 2000 à 2013, N° 670, p22. 

تؤكد أرتقام هذا اجلدول أن تقطاع احملروتقات ال يزال حيتل الصدارة على باتقي القطاعات من حيث تكوين الناتج  
من هذا الناتج خالل  %22مبعدل غطى، 4183-4118ني سنوات احمللي اإلمجايل خالل الفرتة اليت امتدت ب

األخرى يف ظل  تقتصاديةتسخريها للنهوض بالقطاعات اال وهذا رغم املبالغ الضخمة اليت متّ ، 4119-4110سنوات 
 كما تبني لنا أرتقام هذا اجلدول التقهقر الكبري الذي وصل إليه القطاع،  تقتصاديبرامج اإلنعاش ودعم النمو اال

مليار دج يف الناتج احمللي  911 هذا األخري تقيمة مسامهةتتجاوز  ملإذ  خاصة ما تعلق بالقطاع الصناعي نتاجياإل
جدا تقدرت  مسامهة ضعيفة أي بنسبة، 4183سنة  دج مليار 88.118االمجايل خارج تقطاع احملروتقات واملقدر بــ 

اإلمجايل خارج تقطاع احملروتقات فإن اجلدول املوايل  نتاجاإلأما عن مسامهة القطاع اخلاص يف  ،من هذا الناتج %1,1بـــ
 .يبني لنا حصة كل تقطاع من هذا اإلنتاج
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  تبعا للصانيف القانوني( خارج المحروتقات)نسبة اإلنصاج اإلجمالي :70الجدول رتقم 
 0702-0777خالل الفصرة 

 ةالسن 4111 4114 4112 4111 4111 4181 4184 4182
 القطاع

 العام 31,3% 41,0% 40,4% 43,3% 43,8% 48,3% 41,2% 89,1%

 اخلاص 19,9% 93,0% 92,1% 91,9% 91,9% 91,9% 99,1% 11,2%

 اجملموع 811% 811% 811% 811% 811% 811% 811% 811%
Source : ONS, les comptes économiques, de 2000 à 2014 N°709,  p27. 

اخلاص على اإلنتاج اإلمجايل خارج تقطاع احملروتقات بنسبة  تبني لنا معطيات هذا اجلدول استحواذ القطاع
كما أن حصة ،  من هذا اإلنتاج %89,1يف حني أن القطاع العام ال يساهم إال بنسبة ، 4182سنة  %11جتاوزت 

مما يّدل من جهة على ، %80القطاع اخلاص عرفت تزايدا مستمرا طيلة األربع عشر سنة املاضية جتاوزت نسبتها 
الزراعي ، ليمس بذلك القطاعات الثالث الصناعي، تقتصاديشبه كلي للقطاع اخلاص على جممل النشاط اال استحواذ
كما يوضحه ،  ومن جهة أخرى تدهور وضعية معظم الفروع واألنشطة اخلاصة بالقطاع الصناعي العمومي، واخلدمي

 .اجلدول املوايل
 0700-0770خالل الفصرة الصطور السنو  لمؤشر اإلنصاج الاناعي : 07الجدول رتقم 

 8919سنة األساس - %811الوحدة 

 القطاعات 4118 4113 4110 4119 4119 4188
 القطاع الصناعي 10 19 93 91 94 91
 الصناعة خارج احملروتقات 90 92 99 93 99 99
 املعملية التحويلية الصناعة 11 13 09 04 02 01

ات العامة وانعكاساهتا االستثمار املؤمتر الدويل حول تقييم آثار برامج ، القطاعي واالندماج تقتصاديية العامة على النمو االر االستثماتأثري الربامج صاحل، ، صاحلي: المادر
 .44ص  ،4183مارس  88/84، جامعة فرحات عباس سطيف، 4182-4118خالل الفرتة  تقتصاديوالنمو اال االستثمارعلى التشغيل و 

هاز الصناعي والتدهور الكبري لإلنتاج الصناعي الذي أصاب معظم الفروع تربز بيانات هذا اجلدول مجود اجل
والذي امتد من  اليت عرفت استكمال املخطط اخلماسي الثاين، 8919واألنشطة اليت ختص هذا القطاع مقارنة بسنة 

اج الصناعي وهذا التدهور يظهر خاصة يف الصناعة املعملية التحويلية حيث عرف مؤشر اإلنت، 8919إىل8910 سنة
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ومن الطبيعي أنه ال ميكن اإلتقرار بوجود نظام وطين ، 8919مقارنة بسنة  %01تراجعا خطريا وصل إىل ما يقارب 
داء القطاع الصناعي الذي يشكل أهم عنصر يف شبكة التداخالت أيف حني أن مستوى ، يف أي بلد اإلبداعللبحث و 

 .د ضعيفة بل ويف تدهور مستمروالتفاعالت اليت تكون هذا النظام يف هذا البلد ج
 الصجارة الخارجية ووزن تقطاع المحروتقات: الفرع الثاني

، لقد استفاد تقطاع التجارة اخلارجية مع مطلع القرن احلادي والعشرين من ارتفاع مستمر يف أسعار البرتول
ذه الزيادة  مسحت ه، 4119دوالر للربميل سنة  801حيث وصل متوسط السعر السنوي لربميل النفط يف اجلزائر 

 : بتحقيق  ميزان جتاري موجب باستمرار طيلة هذه الفرتة مثلما يوضحه اجلدول التايل
 0702 - 0707تطور الميزان الصجار  للجزائر خالل الفصرة : 00الجدول رتقم 

 مليون دج: الوحدة

 السنوات 4181 4188 4184 4183 4182

 الصادرات 2.333.011 0.392.838 0.119.391 0.489.199 0.404.091

 الواردات 3.188.111 3.224.014 3.919.194 2.311.021 0.014.210

 صايف امليزان التجاري 8.348.911 8.938.131 8.911.491 121.008 429.119-
Source : www.mf.gov.dz/index.php   

نتيجة  4183-4181يزان التجاري للجزائر عرف تطورا موجبا خالل الفرتة تؤكد بيانات هذا اجلدول أن امل
 االخنفاضعرف حجم الصادرات تراجعا ملحوظا يف مبالغه بسبب  4182لكن بداية من سنة ، ارتفاع أسعار البرتول

هذه الزيادة يف غري أن ، دج 429.119تقدره  اجلزائريمما أسفر عن حتقيق عجز يف امليزان التجاري ، يف أسعار البرتول
 .حجم الصادرات مصدرها األساسي تقطاع احملروتقات كما يبينه اجلدول أدناه

 

 

 

 

http://www.mf.gov.dz/index.php
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 0702-0707تطور الصركيب الهيكلي للاايرات خالل الفصرة : 00الجدول رتقم 
 مليون دج: الوحدة

4182 
 

 السنة      4181 4188 4184 4183
 البيان

إمجايل  2.333.011 0.392.838 0.119.391 0.489.199 0.404.091
 الصادرات

الصادرات من  2.811.211 0.424.811 0.031.211 2.911.111 0.131.934
 احملروتقات

 نسبة ال 91% 99,0% 99% 90% 90,1%
Source : www.mf.gov.dz/index.php 

، لوطنيةمن إمجايل الصادرات ا %91,2أن تقطاع احملروتقات يشكل يف املتوسط حوايل، أرتقام اجلدول أعاله تبني
مما ، من الصادرات املتبقية ال متثل سوى بعض املواد الغذائية واملنتجات النصف املصنعة %3,1يف حني أن نسبة  

 .يّدل على ركود وتدهور القطاعات املنتجة وعدم وجود تقاعدة صناعية وزراعية حقيقية
 : ه من خالل اجلدول التايلأما عن الرتكيب اهليكلي للواردات اجلزائرية والتطور السنوي فيمكن توضيح
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 0702- 0772الصطور الهيكلي للواريات خالل الفصرة : 02الجدول رتقم 
 مليون دج  : الوحدة     

 الفروع 4113 4110 4119 4119 4188 4183

 الواردات الغذائية 419.413 413.411 323.118 240.911 989.111 911.082

 الواردات الطاتقوية 1.990 80.031 44.290 39.118 12.999 321.821

 مواد أولية 29.991 29.114 91.183 99.939 848.919 831.800

 منتجات خام 3.301 1.818 83.118 9.914 9.940 9.919

منتجات نصف  448.819 499.933 294.190 931.003 991.009 199.114
 مصنعة

 سلع التجهيز 9.901 88.943 81.839 89.941 41.891 21.348
 الفالحية

سلع التجهيز  313.019 141.890 190.081 8.48.098 8.343.824 8.018.398
 الصناعية

السلع  813.229 449.911 411.429 330.911 311.420 092.819
 اإلستهالكية

 اجملموع 8.129.228 8.293.120 8.981.149 4.102.110 3.224.018 2.311.021
Source : ONS. Evolution des échanges extérieurs de marchandises de 2003 A 2013, collections statistiques 
N°188/2014, Novembre 2014, P13.   

مرّات خالل الفرتة  2تظهر أرتقام هذا اجلدول أن هناك تزايدا هاما يف حجم الواردات حيث تضاعف احلجم 
حيث حتتل ، د مبختلف أنواعها وسلع مصنعةكما أن معظم تكوينها عبارة عن موا،  4183إىل  4113املمتدة من 

كما أن حجم واردات هذا النوع من السلع ،  من إمجايل الواردات %31سلع التجهيز الصناعية الصدارة بنسبة تفوق 
وهو ما يؤكد من جديد ضعف اإلنتاج الصناعي ، طيلة هذه العشرية %383عرف ارتفاعا مستمرا إذ بلغت نسبته 

يف حني أن سلع التجهيز كما يؤكد الكثري من ، التقتنائهالسلع  واللجوء املستمر إىل الغرب السيما هذا النوع من ا
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بشرط أن يتم استيعاب كيفية صنعها ، ات التكنولوجيةاإلبداعني تعد من أهم الوسائل اليت عربها تتحقق تقتصادياال
 . اإلبداعو   االخرتاعاسية حنو خطوة أوىل وأس هذا األخريحيث يعد ، بشكل جيد مث التحكم يف أسلوب إنتاجها

 لإلبداعتحليل مكونات النظام الجزائر  : المطلب الثاني
ومها املنظمات  اثننييتضمن مكونني  لإلبداععلى أن النظام الوطين  اإلبداعلقد أمجعت معظم أدبيات 

دراسة وحتليل  رضسنستعويف هذا املطلب ، كما سبق وأن بّينا ذلك يف اجلانب النظري من الدراسة،  املؤسساتو 
 . لإلبداعمكونات النظام اجلزائري 

 المؤسسات : الفرع األول
والعادات والقيم املشرتكة اليت تعمل على تنظيم العالتقات  ،والروتني ،والقوانني ،متثل املؤسسات القواعد

كبري على   ا تأثريكما هل لإلبداعوتعد املؤسسة مكون رئيسي ألي نظام وطين ، والتفاعالت بني األفراد واملنظمات
وتقد اعتمدنا ، للمؤسساتوعليه واستنادا إىل هذا التعريف  ميكن اعتبار القانون من العناصر األساسية املكونة ، دائهأ

وركزنا يف ، لإلبداعيف دراستنا هذه على هذا العنصر يف حتديد اإلطار املؤسسايت الذي يؤطر عمل النظام اجلزائري 
الذي يتضمن القانون التوجيهي والربنامج اخلماسي حول البحث  91/88التوجيهي رتقم املقام األول على القانون 

والذي يعد أول تقانون يف تاريخ اجلزائر املستقلة الذي يعترب يف املادة ، 4114-8991العلمي والتطوير التكنولوجي 
د هذا القانون املبادئ املتعلقة حيث حدّ ، الثانية منه أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من األولويات الوطنية

برتتقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذا التدابري والطرق والوسائل الواجب توفريها لتحقيق األهداف والربامج 
كما أنه ،  فهذا القانون ميثل احمليط الذي يؤطر وينظم العالتقات والتفاعالت بني خمتلف فاعلي النظام، اليت مّت تسطريها

 نون الذي أجاز إنشاء العديد من املنظمات اليت تقوم بصياغة وتنفيذ سياسة البحث العلمي والتطوير التكنولوجيالقا
غري أن املشرّع مل ، ويف هذه احلالة  تعترب املؤسسة أساس إنشاء مثل هذه املنظمات يف اجلزائر، كما سوف نبينه الحقا

املعدل واملتمم للقانون التوجيهي واخلاص بالربنامج اخلماسي  11/10يكتف هبذا القانون بل مّت تدعيمه بالقانون رتقم 
حول البحث العلمي والتطوير  80/48القانون رتقم  4180ليتم إصدار يف هناية ديسمرب من سنة ، 4111/4184

 . التكنولوجي
اليت تعد أيضا  خرتاعاالتقوانني براءات ، يف إطار القوانني اليت  يتضمنها تعريف املؤسسة وجند أيضا وهذا         

بالنسبة للجزائر يف املعهد  وتتمثل ظمة اليت أنشأت هذه املؤسسات ناإلطار املؤسسايت الذي حيدد العالتقات بني امل
هذه القوانني إما أن ، وبني املخرتعني سواء كانوا أشخاصا طبيعيني أو معنويني ،الوطين اجلزائري للملكية الصناعية

على ممارسة نشاطات البحث  تقتصاديةطور التكنولوجي من خالل حث املؤسسات االتعمل على دفع وترية الت
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ليصبح ، م ومتنع املنافسني من تقليدهماخرتاعاهتوالتطوير مادامت القوانني موجودة وصارمة يف تطبيقاهتا حبيث حتمي 
فتؤثر  الفعالية أثناء التنفيذ تتسم بالقصور وعدموإما أن تكون هذه القوانني ، اإلبداعبذلك أداة أساسية للحفز على 

 .واإلبداعي كل من النشاط اإلخرتاعي  على بشكل سليبو بذلك 
 المنظمات : الفرع الثاني

 ةمن هذه املنظمات ما تربطها عالتقة مباشرة ووثيق، يف املنظمات لإلبداعالثاين للنظام الوطين  يتمثل املكون
ومنها من تربطها عالتقات غري مباشرة ، يا واملنظومة الصناعيةبالنظام وتتمثل أساسا يف منظومة العلم والتكنولوج

وسوف نتطرق إىل هذه ، ساهم بشكل كبري يف تنشيط وتفعيل النظامتثل آلية دعم حقيقية إذ مت ابالنظام غري أهن
مبختلف  علإلبدا لنحاول بعد ذلك إعداد خمطط للنظام اجلزائري ، ات الصلة املباشرة وغري املباشرة بالنظامذاملنظمات 

 .  فاعليه وحتديد طبيعة هذه التفاعالت
 منظومة العلم والصكنولوجيا :أوال

تقامت ، وحتقيقا ألهداف الربنامج اخلماسي املسطر يف هذا القانون 91/88استنادا إىل القانون التوجيهي رتقم 
هيآت مشرفة على إعداد ، اتاجلزائر بإنشاء العديد من اهليآت ذات املهام واألنشطة املختلفة وهي على ثالث مستوي

واهليآت املكلفة برتتقية وتنفيذ نشاطات سياسة  ،هيآت الوساطةو ، وتنفيذ سياسة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
 .البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

سوف حناول عرب : الهيآت المشرفة على إعداي وتنفيذ سياسة البحث العلمي والصطوير الصكنولوجي -أ
 .ضبط التبعية اإلدارية لكل هيئة وحتديد العالتقات اليت تربط بني هذه اهليآت اهليآتعراضنا هلذه است
ميثل اجمللس الوطين للبحث العلمي والتقين اجلهاز املقرر األعلى يف جمال :  اجمللس الوطين للبحث العلمي والتقين-0

بتحديد التوجهات الكربى للسياسة الوطنية للبحث  إذ يقوم، السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
يرأس هذا اجمللس ، العلمي والتقين وحتديد األولويات بني الربامج الوطنية للبحث وتنسيق تطبيقاهتا وتقييم تنفيذها

 .الوزير األول
رات وتوصيات أسندت هلذه املديرية مهمة تنفيذ كل تقرا: املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي-0

وتنسيق نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي عرب ، اجمللس الوطين للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
 . وهي تعمل حتت سلطة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، اللجان القطاعية الدائمة واللجان القطاعية املشرتكة

، وممثلني عن اللجان القطاعية الدائمة ،من رؤساء اللجان القطاعية املشرتكةيتكون اجمللس  : اجمللس الوطين للتقييم-2
 يتمتعونوكذا من أشخاص طبيعيني معينني معروفني ومعرتف هبم  ،ومن شخصيات معنوية ممثلة لقطاع البحث العلمي
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ر املكلف بالتعليم الوزي اجمللس يرتأس، سمعة علمية مؤكدة يف جمال نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجيب
 ،للسياسة الوطنية للبحث وخياراهتا ونتائجها االسرتاتيجيأما عن مهامه فهو مكلف بالتقييم ، العايل والبحث العلمي

يتدخل اجمللس بعد عمل كل من اللجان القطاعية املشرتكة واللجان ، وكذا إعداد آليات التقييم ومتابعة التنفيذ
التكنولوجي  يف حني تتكفل املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير، ة تنشيط أعماهلاالقطاعية الدائمة لتدعيم وإعاد

 .بالدعم اللوجستيكي له، والشكل أدناه يوضح لنا النظام الوطين للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
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 النظام الوطني للبحث العلمي والصطوير الصكنولوجي: 02الشكل رتقم 

Source: www.mesrs.dz, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, 50 ans au service du 
développement, p94. Consulté le 18/08/2014.  

http://www.mesrs.dz/


4182-8991جلزائر لإلبداع خالل الفرتة حتليل تشخيصي للنظام ا====== =====================الفصل الرابع  

 

 
132 

 

ة نشاطات حيث تقوم بربجم، تعمل هذه اللجان حتت وصاية اهليئة الوطنية املديرة: اللجان القطاعية املشرتكة-2
 .وتقييم هذه النشاطات ،وترتقية ،تنسيقو ، البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

والذي يتضمن  99/423مّت إنشاء هذه اللجان طبقا للمرسوم التنفيذي رتقم : اللجان القطاعية الدائمة للبحث-5
مكلفة يف إطار السياسة  توجد هذه اللجان على مستوى كل دائرة وزارية، تنظيم وسري اللجان القطاعية الدائمة

 ،الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي برتتقية نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي اخلاصة بالقطاع
 : 1ففي املادة الثانية من هذا املرسوم حددت املهام املتعددة هلذه اللجان واملمثلة  يف اآليت، وتقييمها ،وتنسيقها
  للتحضري للسياسة القطاعية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي؛ الالزمةمجع واتقرتاح العناصر 
  إلجناز مشاريع البحث العلمي؛ الالزمةتقييم واتقرتاح الوسائل البشرية واملادية 
 حتديد واتقرتاح كل عمل تكويين يهدف إىل تعزيز القدرات العلمية؛ 
 لبحث العلمي والتطوير التكنولوجي؛اتقرتاح العناصر اليت تساهم يف التحضري مليزانية نشاطات ا 
 العلمي والتطوير التكنولوجي؛ دراسة واتقرتاح كل إجراء من شأنه أن يشجع على نشر وتثمني نتائج البحث 
 تقييم نشاطات التعاون يف جمال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي؛ 
 حتضري وجتديد ملف الطاتقات العلمية والتقنية؛ 
  إنشاء املخابر داخل كل مؤسسات التعليم العايل والتكوين؛إبداء الرأي حول مشاريع 
 اتقرتاح برامج تقطاعية للبحث العلمي متول من الصندوق الوطين للبحث. 

 .يرتأس هذه اللجان الوزير املعين بالقطاع أو ممثله
حيث يعمل كالمها  ،ونشري إىل أن اللجان القطاعية املشرتكة واللجان القطاعية الدائمة تربطهما عالتقات تعاون وطيدة

على مجع العمل التقييمي واحلصيلة اليت تقدمها هيآت التقييم على مستوى املؤسسات املكلفة بتنفيذ نشاطات 
يقدم سنويا من تقبل وزير التعليم العايل والبحث العلمي إىل  ،عن احلصيلة واآلفاق اليتم بعد ذلك إعداد تقرير ، البحث

ويقدم الوزير ، جملس الوزراءعلى مستوى ليديل برأيه يف التقرير املكلف ويناتقش ، يناجمللس الوطين للبحث العلمي والتق
يربز فيه خاصة ما أجنز من ، أيضا تقريرا سنويا إىل الربملان عن نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

 .من أموال يف السنة املنصرمة وآفاق السنة املوالية إنفاتقه األهداف املسطرة وما متّ 

                                                           
واملتعلق بتحديد تنظيم عمل اللجان القطاعية الدائمة  38/81/8999،  املوافق ل 8241رجب  48ملؤرخ يف ، ا99/423املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رتقم 1

 . 3/88/8999، املؤرخة يف 99للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، اجلريدة الرمسية العدد 



4182-8991جلزائر لإلبداع خالل الفرتة حتليل تشخيصي للنظام ا====== =====================الفصل الرابع  

 

 
133 

 

والوكالة الوطنية لتثمني نتائج البحث ، تشمل أجهزة الوساطة الوكاالت املوضوعاتية للبحث :األجهزة الوسيطة -ب
 .والتطوير التكنولوجي

حيث كانت تضم وكالتني فقط ومها ، أنشأت هذه الوكاالت لتثمني البحث يف اجلزائر: الوكاالت املوضوعاتية-0
مّت انشاؤمها  ANDRSوالوكالة الوطنية لتطوير البحث يف الصحة  ANDRUامعيالوكالة الوطنية لتطوير البحث اجل

 حتويل الوكالتني على الرتتيب إىل متّ  84/411ورتقم  84/89غري أنه ومبوجب املرسومنّي التنفيذيني رتقم ، 8990سنة 
علوم  والوكالة املوضوعاتية للبحث يف  ATRSTوالتكنولوجيا يف العلم املوضوعاتية للبحثالوكالة 
تتمثل يف مبوجب ثالث مراسيم تنفيذية  4184ما مّت إنشاء ثالث وكاالت جديدة سنة ك،   ATRSSالصحة

 : 2اآليت
 تية للبحث يف البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية االوكالة املوضوعATRBSAA  مبوجب املرسوم التنفيذي رتقم

84/90. 
  واإلنسانية  عيةاالجتماالوكالة املوضوعاتية للبحث يف العلومATRSSH ، 84/91مبوجب املرسوم التنفيذي رتقم 

 .4184الصادر يف أول مارس 
  الوكالة املوضوعاتية للبحث يف علوم الطبيعة واحلياةATRSNV ، الصادر  84/99مبوجب املرسوم التنفيذي رتقم

 .  4184يف أول مارس 
فقد مّت ، مبجمل نشاطات البحث يف تلك اجملاالتيف سد الفراغ اهليكلي الذي تقد يضر  ة هذه الوكاالتمهمتكمن  

تنصيب وكاالت وطنية للتكفل بقيادة وتنفيذ الربامج الوطنية للبحث ذات العالتقة مبوضوعات اللجان القطاعية 
القطاعي املتعدد اهلياكل ومشاريع البحث يف اجملاالت املذكورة وضعف بنية  االنتشاروتستجيب إلشكالية ، املشرتكة

عن الدعوات من أجل  لإلعالنوبذلك تعد الوكالة اهليئة الوحيدة املخولة بقيادة برامج البحث  .املربجمةاألعمال 
الوسائل الضرورية  مستخدمةلتعطي األولوية للعمل اجلماعي ، املشاركة يف مشاريع حبث أو يف شبكات موضوعاتية

 .للقيام بتلك الربامج

                                                           
 .82/14/4184املؤرخة يف  19اجلريدة الرمسية العدد ،9/18/4184لـ، املوافق 8233صفر 80، املؤرخني يف 84/41ورتقم ، 84/89رتقمالتنفيذيني  املرسومني1
، الصادر يف 82، اجلريدة الرمسية العدد 8/13/4184املوافق ل 8233ربيع الثاين  1، املؤرخة يف 99-84ورتقم  ،91-84ورتقم  ،90-84املراسيم التنفيذية رتقم 2

89/13/4184 . 
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مبوجب املرسوم  8991أنشأت هذه الوكالة سنة : علمي والتطوير التكنولوجيالوكالة الوطنية لتثمني نتائج البحث ال-0
مهمة هذه الوكالة تبعا للمادة الرابعة من هذا ، تعمل حتت سلطة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .91/8391رتقم 

تائج البحث وتنظيم طرائق األمثل لن االستغاللجية الوطنية للتطوير التكنولوجي من خالل يتنفيذ اإلسرتات، املرسوم
كما تساعد املخرتعني مبخصصات ،  التثمني من أجل حتقيق إبداعات تكنولوجية وهذا مبساعدة اهلياكل واهليآت املعنية

وتبعا لذلك فهي مكلفة  .ومحاية الرباءات ،البحث عن الشراكةو  ،دراسة السوقو ، نقدية من أجل إجناز مناذجهم
، دالت بني تقطاع البحث والقطاعات املستعملة من أجل ضمان ترتقية ونقل التقنياتبتطوير وترتقية التعاون والتبا

وهلذه الوكالة عالتقة تفاعل وطيدة مع  .واملعارف اجلديدة ال سيما باجتاه املؤسسات الصغرية واملتوسطة، التكنولوجياو 
 .اهليآت املكلفة بتنفيذ النشاط البحثي

تتمثل اهليآت املكلفة  :سياسة البحث العلمي والصطوير الصكنولوجي الهيآت المكلفة بصرتقية وتنفيذ نشاطات-ج
 : بتنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يف اآليت

مّت إنشاء هذا النوع من املؤسسات مبوجب  :املؤسسات العمومية اخلصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي-0
، يف هذا املرسوم مّت حتديد طرق إنشاء، 91/88يقا ألحكام القانون رتقم وهذا تطب، 99/4012املرسوم التنفيذي رتقم 

حيث تنص املادة الثانية منه على أن املؤسسة  .وسري املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ،تنظيمو 
فريق  81ى األتقل يف املايل تنظم عل واالستقاللذات توجه تقطاعي أو مشرتك بني القطاعات تتميز بالشخصية املعنوية 

إلجناز ما مّت تسطريه من  الالزمةالنوع من املؤسسات ضرورة توفر الطاتقات العلمية والتقنية  حبث كما يتطلب يف هذا
 : وعليه وتبعا للمادة اخلامسة من هذا املرسوم فإن املؤسسة تكلف باملهام التالية، أهداف
  واملعطيات اليت تسمح بربجمة مشاريع البحث، هبا االلتزاميتم لتحديد مشاريع البحث اليت س الالزمةمجع العناصر ،

 وتقييمها؛ ،تنفيذهاو 
  وكذلك التحفيز على اإلبداع ، والتحكم فيما يتحقق من تطور علمي وتقين االستيعابالعمل على تشجيع

  التكنولوجي يف جمال نشاطاهتا؛
 ا؛ضمان اليقظة العلمية والتكنولوجية ذات العالتقة مبوضوع حبثه 
 وضمان حفظها ونشرها؛ ،مجع ومعاجلة املعلومات العلمية والتقنية 

                                                           
،  واملتعلق بإنشاء، تنظيم وعمل الوكالة،  اجلريدة الرمسية رتقم 10/8991/ 1،  املوافق ل 8289حمرم  9املؤرخ يف  91/839املادة األوىل من املرسوم التنفيذي رتقم 1

 .8991ماي  1املؤرخة يف  41
 .48/88/8999، املؤرخة يف 14اجلريدة الرمسية رتقم  ،8999نوفمرب  81 لــاملوافق  8241شعبان  1املؤرخ يف  99/401املرسوم التنفيذي رتقم 2



4182-8991جلزائر لإلبداع خالل الفرتة حتليل تشخيصي للنظام ا====== =====================الفصل الرابع  

 

 
135 

 

 املسامهة يف تثمني نتائج البحث مع احلرص على استغالهلا؛ 
 ضمان التكوين املستمر ألفراد البحث؛ 
 خمابر وفرق البحث؛و  والتقييم لوحدات، املتابعةو ، ضمان التنسيق 
  واملسامهة مع مؤسسات أخرى يف تثمني نتائج البحث صادياتقتميكن هلذه املؤسسات أن تنشأ فروع ذات طابع. 

وزير ، أما عن التنظيم الداخلي هلذه املؤسسات فيحدد من خالل تقرار من تقبل وزير التعليم العايل والبحث العلمي
ام وأتقس، فرق البحثو  ،كما يتطلب تنفيذ املهام املسندة إليها ضرورة تواجد وحدات البحث.والوزير الوصي ،املالية
 .حبث
، الذي تضمن طرق إنشاءو ، 99/4091مّت إنشاء وحدات البحث مبوجب املرسوم التنفيذي رتقم : وحدات البحث-0

ميكن أن تنشأ وحدات البحث داخل مؤسسات التعليم والتكوين العايل أو مبؤسسات ، تنظيم وسري وحدات البحث
ك بني القطاعات يتم أخذ القرار فيه استنادا غري أن إنشاء وحدات حبث ذات طابع تقطاعي أو مشرت ، عمومية أخرى

 : إىل املعايري التالية
 ؛العلمي والتكنولوجي للبالدو ، الثقايفو ، تقتصادياالو ، االجتماعيمقارنة حباجات التطور  النشاطات أمهية 
   مدى اتساع ودميومة الربامج العلمية والتكنولوجية اليت تتضمنها نشاطات البحث؛ 
 ظرة على تطور املعارف العلمية والتكنولوجية وكذلك يف إنتاج وحتسني السلع واخلدماتأثر النتائج املنت ، 
 نوعية وتعداد الطاتقات العلمية والتقنية املتوفرة؛ والوسائل املادية واملالية املوجودة أو اليت سيتم اكتساهبا. 

جماالت حبث اليت ختص  مكلفة خاصة بتنفيذ نشاطات البحث احملددة يف جمال أو عدة وحدات البحث هذه
 : فرق حبث وتقسم إىل تقسمني 1تتكون وحدات البحث من ، املؤسسة اليت حددت هلا

 وحدة حبث ذات طابع تقطاعي تنشأ بقرار مشرتك من تقبل الوزارة الوصية ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي؛ 
  م العايل والبحث العلميبقرار من وزارة التعلي تنشأوحدة حبث ذات طابع مشرتك بني القطاعات. 

أما عن متويل خمابر البحث فتتمثل أهم ، واملراتقبة املالية البعدية ،يف التسيري باالستقاللتتمتع وحدات البحث 
نشاطات تقدمي اخلدمات وإبرام ، مصادرها يف مسامهات الصندوق الوطين للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

 .مسامهات املنظمات الوطنية وكذا األجنبية إىلإضافة ، ملنشورات العلميةالرباءات وا، تقرض التسيري، العقود
الوحدة األساسية املكلفة بتنفيذ مشروع أو عدة مشاريع حبث والذي يدخل فريق البحث ميثل : فريق البحث-2

ات فمهمته إذن إجناز مشروع حبث حيتاج بسبب خصوصيته إىل إتقامة تعاون مع عدة هيئ .ضمن موضوع حبث معني
                                                           

 .48/88/8999،  املؤرخة يف 14اجلريدة الرمسية رتقم  ،8999نوفمرب  81 لــاملوافق  8241شعبان  1املؤرخ يف املؤرخ يف   ،99/409املرسوم التنفيذي رتقم 1
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وتقد مّت إضفاء الطابع املؤسسايت على فرق البحث املشرتكة أو املختلطة من أجل تشجيع التعاون العلمي ، متخصصة
يف  واالستقاللاملايل  باالستقالليتمتع و  ،يتكون فريق البحث من ثالث باحثني على األتقل، تقتصاديمع القطاع اال

 . كذلك  التسيري
ذ مشاريع البحث اليت تندرج ضمن حمور أو عدة حماور حبث للمؤسسة يكلف تقسم البحث بتنفي: تقسم البحث-2

 . فرق حبث على األتقل 2تتكون من ، ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
أنشأت مراكز البحث يف إطار املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتقد بلغ : مراكز البحث-5

 .  مركزا للبحث 81عددها 
ومّت إنشاء هذه املخابر طبقا ، ميثل خمرب البحث الكيان القاعدي لتنفيذ مشاريع البحث والتطوير: خمابر البحث-1

تنظيم وسري خمابر البحث اليت ، حيث مّت حتديد يف املادة األوىل منه تقواعد إنشاء .99/4221للمرسوم التنفيذي رتقم 
فرق  2وتتكون خمابر البحث من  .ومية أخرىتنشأ داخل مؤسسات التعليم والتكوين العايل وكذلك يف مؤسسات عم

 : املهام املسندة إليها طبقا دائما إىل هذا املرسوم مايلي أهم من، للبحث على األتقل
 إجناز أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يف جمال علمي حمدد؛ 
 تنفيذ دراسات وأعمال حبث تكون هلا عالتقة مبوضوعها؛ 
  البحث يف جمال نشاطاهتا؛املسامهة يف حتضري برامج 
 وتطويرها؛ ،التحكم فيها، املسامهة يف اكتساب معارف علمية وتكنولوجية جديدة 
 واخلدمات؛  ،واملواد ،وطرق اإلنتاج ،املسامهة يف حتسني وتطوير التقنيات 
 والعمل على ترتقية ونشر نتائج البحث، املسامهة يف التكوين عن طريق البحث ولصاحله. 

 . البحث يف متويلها على نفس املصادر املعتمدة من تقبل وحدات البحثوتعتمد خمابر 
 المنظومة الاناعية: ثانيا

إضافة إىل اجلامعة ومراكز البحث  لإلبداعمتثل املنظومة الصناعية الدعامة األساسية الثالثة للنظام الوطين    
السويد حيث  ومن بينهاالقطاع الصناعي  ففي الدول املتقدمة معظم نشاطات البحث والتطوير تتم داخل، والتطوير

بينما ربع هذا النشاط فقط يتم ، ثالثة أرباع نشاطات البحث والتطوير يف هذا البلد تتحقق يف القطاع الصناعي

                                                           
اجلريدة الرمسية العدد  38/81/8999 لـــاملوافق  8241رجب  48تنظيم وعمل خمابر البحث، املؤرخ يف و ، الذي يتضمن إنشاء، 99/422املرسوم التنفيذي رتقم 1

 .3/88/8999، الصادرة يف 99
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منها فقط تتم  %84بينما، كما أن معظم البحوث األساسية والتطبيقية تتم يف اجلامعات،  داخل تقطاع التعليم العايل
 .1كاملة تتم بالقطاع الصناعي  %11نسبة  حيث أنالتطوير  خبالف مرحلة، اعييف القطاع الصن

والكبرية العمومية  ،املتوسطة، الصغرية تقتصاديةتتشكل املنظومة الصناعية اجلزائرية خاصة من املؤسسات اال
يولد كم كبري من  وفيها ،حيث تعد املؤسسات بؤرة اإلنتاج الصناعي ففيها يتزايد حجم اإلنتاج كما ونوعا، واخلاصة

القطاع الصناعي  والواتقع أن، كما سبق وأن أكد على ذلك الكاتب األمريكي  نلسون،  اإلبداعات التكنولوجية
يعاين ضعفا كبريا يف مستوى اإلنتاج بل وتراجعا ، أحجامها اختالفعلى  اتقتصاديةاجلزائري مبا يضمه من مؤسسات 

كما أن التكنولوجيا املستخدمة يف عملية اإلنتاج هي يف ،  الزمن عما كان عليه منذ نصف تقرن من %01بلغ حدود 
من سلبيات هذا النوع من التكنولوجيا أن تكاليف اإلنتاج تبقى على حاهلا ونفس ، الغالب بسيطة وليست معقدة

، يزاتنظرا لعدم توفرها على تقنيات عالية واليت من شأهنا حتقيق تلك امل، بالنسبة لكمية ونوعية اإلنتاج الشيء
استخدام هذا النوع من التكنولوجيا البايل يف تقنياته ويف ميزاته ال يسمح بتوسيع وتطوير القدرات العلمية والتقنية 

التكنولوجيا والتحكم فيها كمرحلة أوىل  باستيعاب ألفراد البحث والتطويريفتح اجملال  وبالتايل ال، للموارد البشرية
 8991سنة ويف دراسة أجراها املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية  ،كنولوجيأساسية حنو التطوير واإلبداع الت

فقط   إبداع 442حوايل  توصلت هذه الدراسة إىل حتديد ية،اجلزائر باملؤسسات بغية تعداد القدرات اإلبداعية 
:كما يلي  يصنفون  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1Nelson, R. Op.cit, p 278. 
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 معهد الوطني للملكية الاناعيةمن تقبل ال الصي تّم تعدايها أنواع اإلبداعات: 02الجدول رتقم 

 العدد اإلبداعنوع 

 01 إجياد حل جديد ملشكل تقين

 04 حتسني أو عقلنة منتوج موجود باملؤسسة

 31 حتسني أو عقلنة أسلوب إنتاج موجود باملؤسسة

 90 منتوج غري موجود باملؤسسة إبداع يف

 48 غري موجود باملؤسسة إنتاجأسلوب  إبداع يف

 1 ى ذات طابع غري خصوصيأخر  إبداعات

 422 اجملموع
   Source: Kendel, H. Stratégie d’agglomération d’entreprises scientifiques et technologiques dans la filière 
Electricité-Electronique- Electroménager en Algérie,  thèse de doctorat, faculté des sciences et techniques 
de saint Jérôme, Université Paul  Cézanne, Marseille, mars 2007, p133. 
 

، مؤسسة وطنية حمل الدراسة 41أو التحسينات اليت حققتها  اإلبداعاتيبني هذا اجلدول أن أكرب  عدد من 
حسينات سواء إضافة إىل عدد ال يستهان به من الت، مّست أكثرها املنتجات ال أساليب اإلنتاج إبداعاتمتثلت يف 

إال أن املشكل  .غري مستغلة إبداعيةتقدرات  اجلزائرية ل على أن للمؤسساتمما يدّ ، يف املنتوج أو يف أساليب اإلنتاج
يف املؤسسات اجلزائرية أن تلك اجملهودات العلمية والتقنية واليت غالبا ما تكون يف  اإلبداعالكبري الذي يعيق سريورة 

عدم تقدرة  ،نظرا لعدة أسباب من أمهها إبداعاتتغل صناعيا وجتاريا لتتحول بذلك إىل نادرا ما تس، اخرتاعاتشكل 
التكاليف املالية و ، املؤسسات على تغيري وسائل اإلنتاج والتنظيم لتتكيف مع املنتجات وأساليب اإلنتاج اجلديدة

 . 1لدى غالبية املسريين املؤسسةضف إىل ذلك غياب ذهنية ، الباهضة
تعزيزه من دعمه و واحلرص على ، الصناعي اجلزائري من جهة ياإلبداعرك الضعف الكبري يف النشاط ومن أجل تدا 

الذي  11/8182ملرسوم التنفيذي رتقم ا مبقتضى 4111 سنة اتاالستثمار أنشأت وزارة الصناعة وترتقية ، جهة أخرى
                                                           

1Khelfaoui, H. La science en Algérie à l’aube du 21 siècle , 3emepartie professions-résultats, in  la science en 
Afrique, Paris, 21/12/2001, p19.   

 .31/3/4111املؤرخة يف  89،  اجلريدة الرمسية العدد 4111مارس  40 لـــربيع األول املوافق  89،  املؤرخ يف 11/818املرسوم التنفيذي رتقم 2
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ية العامة للتنافسية على مستوى هذه الوزارة املدير ، اتاالستثمار تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة الصناعة وترتقية  يتضمن
 : مكلفة وفقا هلذا املرسوم باملهام التالية

  الصناعي واحلرص على تنفيذمها؛ لإلبداعاتقرتاح سياسة وطنية للنظام الوطين 
  الصناعي؛ لإلبداعتنظيم بروز سوق 
 دعم وترتقية مراكز البحث الصناعية يف أعماهلا املرتبطة بالبحث والتطوير؛ 
 يف القطاع الصناعي؛ واالتصالمان نشر وتعميم استعمال تكنولوجيا اإلعالم ض 
 ضمان ترتقية وتأهيل املوارد البشرية؛ 
 التحضري لربنامج وطين إلعادة تأهيل املؤسسات الصناعية والسهر على تطبيقه. 

ربعة خاص بالسياسة أحد هذه األتقسام األ، تسري كلها من تقبل املدير العام تتضمن هذه املديرية أربعة أتقسام
 : ذا القسم املهام التاليةحيث أسندت هل، اإلبداعية
  ومتابعة تنفيذها؛ اإلبداعيةاتقرتاح وهذا بالتعاون مع األطراف املعنية سياسة وبرنامج تطوير القدرات 
  ؛ لإلبداعاملسامهة يف وضع نظام وطين 
 ات؛ اإلبداعإعداد ونشر لوحة تقيادة خاصة ب 
  اإلبداعب واخلربات يف جمال تنظيم تبادل التجار. 

 لإلبداعفاعلي النظام الجزائر  : المطلب الثالث
بالشكل املوضح أدناه إىل حتديد احمليط الذي ينشط يف  االستعانةسوف نتطرق يف هذا املطلب ومن خالل 

 .هوحتديد طبيعة العالتقة بني فاعلي لإلبداعحماولني إبراز أهم فاعلي النظام اجلزائري ، ظله النظام
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 لإلبداعالنظام الجزائر  : 05الشكل رتقم 

 من إعداد الباحثة: املصدر
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 الهيآت الداعمة للاناعة : الفرع األول
يف تقدمي الدعم واملساعدة لصناعة املؤسسات  الداعمة للصناعة يتمثل اهلدف األساسي من إنشاء اهليآت

كل هذه اهليآت اليت سيتم ذكرها تشرف عليها وزارة   علما أن، االستثمارالصغرية واملتوسطة والعمل على ترتقية 
 . االستثمارالصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترتقية 

ة من سنماي  شهر أنشأت هذه الوكالة يف ANDPME: الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة-0
تعمل حتت إشراف وزارة ، املايل واالستقاللوية وهي هيئة عمومية ذات طابع إداري مزودة بالشخصية املعن، 4110

وتعد أداة الدولة يف تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية ، الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة
 .واملتوسطة

 هي مؤسسة عمومية ذات شخصية تقانونية واستقالل مايل أنشأت سنة  ANDI:االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير -0
وهذا بتسهيل استكمال اإلجراءات اإلدارية املتعلقة  االستثمارمهمتها الرئيسية تكمن يف تطوير ومتابعة ، 8991

 .ببعث مشاريع إنشاء املؤسسات
باملوازاة مع اجلهود املبذولة  4119أنشأت هذه الوكالة سنة  ANIREF: الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري-2

 .يكون دينامكيا وشفافا تقتصادييل ظهور سوق للعقار االمن تقبل الدولة لتسه
ونشر  ،إنشاءو ، وهو مكلف أساسا بتحضري، 8991مّت إنشاء هذا املعهد سنة  IANOR: املعهد الوطين للتقيس-2

 . املعايري اجلزائرية
 وحتقيقاعية يسعى هذا املعهد إىل تشجيع اللجوء للملكية الصن L’INAPI: املعهد الوطين للملكية الصناعية-5

 .اإلبداعالتطور من خالل 
 هي شركة ذات أسهم أنشأت ECOFILE: والتحليل املايل والتقييم اإلستشرايف تقتصاديةمؤسسات الدراسات اال-6

فهي بذلك ، واملالية ذات الصلة بالقطاع العمومي تقتصاديةمهمتها األساسية مجع ومعاجلة املعلومات اال، 8991سنة 
 .ومالية على الشركات العمومية اتقتصاديةمعطيات هتدف إىل إنشاء بنك 

، 4111هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري أنشأت سنة   ALGERAC: اهليئة اجلزائرية لإلعتماد-0
 .املطابق للمعايري الوطنية والدولية لالعتمادمكلفة أساسا بوضع النظام الوطين 

الديوان عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع هذا  ONML:الديوان الوطين للقياسة القانونية-0
والفحص  ،من مهامه املصادتقة على منوذج أدوات القياس يف مجيع امليادين، 8911املالية أنشأ سنة  باالستقاللية
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الوطين على مستوى املبادالت الوطنية ومحاية  تقتصادكما يعمل على محاية اال،  األويل والدوري هلذه األدوات
 .تهلكاملس
من أهم مهامه ضمان ، 8991أنشأ هذا املعهد سنة  INPED:املعهد الوطين لإلنتاجية والتنمية الصناعية-0

واملسامهة   ، لقطاع الصناعياالتكوين يف إدارة األعمال إلطارات ومسريي املؤسسات العمومية واخلاصة والسيما يف 
 . الوطين تقتصادكذلك يف تطوير اال

 ات المهنية الجمعي: الفرع الثاني
ومع ذلك ، 8991بداية إنشائه كانت سنة  ، إذ أناجلمعيات املهنية املوجودة باجلزائر تقطاع حديث النشأةتعد 

من  ،للبالد تقتصاديهذه اجلمعيات هلا دور أويل يف حتقيق التطور اال، منظمة 29فإن عدده جد معترب إذ جتاوز 
 : يلي ماباجلزائر اجلمعيات املوجودة من أهم ، خالل تطوير وعصرنة املؤسسات اجلزائرية

هدف هذه اهليئة التحرر من تبعية  البرتول والذي ال يتم إال من   UNEP:الوحدة الوطنية للمقاولني العموميني-0
 .وتثمني املوارد الوطنية األخرى ،زيادة حصة اإلنتاج الوطين، يف القطاع احلكومي االستثمارخالل تنويع 

من املهام األساسية هلذه الكنفدرالية الدفاع عن املصاحل املادية واملعنوية  CAP :رية ألرباب العملالكنفدرالية اجلزائ-0
تعمل على توفري املعلومات ، ألرباب العمل من خالل احلوار املباشر مع السلطات العمومية يف كل القطاعات

ك تقدمي اخلدمات اليت من شأهنا أن تزيد من وكذل ،إبراز الكفاءات والقوى املنتجة، والتقنية للمؤسسات تقتصاديةاال
 . تقتصادياال األداءفعالية 

من أهم مهام هذه الكنفدرالية الدفاع واملسامهة يف حترير  CGEA: الكنفدرالية العامة للمؤسسات اجلزائرية-2
الثروة وتوفري بإمكاهنا أن تساهم يف خلق  اجتماعيةأو  اتقتصاديةمن خالل ترتقية كل سياسة ، املؤسسات اجلزائرية

 .مناصب الشغل
هذه اجلمعية إىل ترتقية الصناعة اجلزائرية من خالل وضع تصور  هتدف  PROMI:اجلمعية اجلزائرية لرتتقية الصناعة-2

 .لسياسة صناعية والسعي لتنفيذها
لتقنية تقوم بتحضري وإجناز لصاحل أعضائها الدراسات ا UPIAM: الوحدة املهنية لصناعة السيارات وامليكانيك-5

وحتسني  اإلنتاجكما تسعى هذه الوحدة إىل  حتسني املستوى التكنولوجي املكتسب من أجل زيادة ،تقتصاديةواال
 .اإلنتاجية

 .حتسني املستوى العلمي والتقين للسباكة، من أهم أهداف هذه اجلمعية AAF: اجلمعية اجلزائرية للسباكة-6
 



4182-8991جلزائر لإلبداع خالل الفرتة حتليل تشخيصي للنظام ا====== =====================الفصل الرابع  

 

 
143 

 

 المراكز الصقنية الاناعية: الفرع الثالث
ل املراكز التقنية الصناعية دعامة أساسية للقطاع الصناعي بشكل عام وللمؤسسات الصناعية بشكل متث

العمل على و ، اإلبداعيةحيث تساهم يف تقدمي الدعم التقين للمؤسسات من خالل مصاحبتها يف اجملهودات ، خاص
 جلزائر بشأن هذه املراكز حديثة وحمدودة جداغري أن جتربة ا، حتسني منتوجاهتا ومطابقتها مع املعايري الوطنية والدولية

 وخيتص CNTC ومها املركز الوطين لصناعة النسيج اثننيسنوات التسعينات واتقتصرت على مركزين  خالل بدأتإذ 
مع  ،بصناعة املواد وخيتص 8991والذي أنشأ سنة   CETIMاملواد واملركز التقين لصناعة ، صناعة اجللود والنسيجب

أنشأت  ياإلبداعوإدراكا منها بأمهية املراكز التقنية يف تدعيم النشاط ، املركزين تابعني للقطاع اخلاصالعلم أن كال 
ومها املركز التقين الصناعي ، املالية واالستقالليةاجلزائر مركزين آخرين تابعني للقطاع العام يتمتعان بالشخصية املعنوية 

حيث تنص ، 81/4801وفقا للمرسوم رتقم  4181ذي أنشا سنة وال  CTIMEللصناعات امليكانكية وحتويل املواد
املادة الثالثة منه أن مهمة هذا املركز تكمن يف توفري اخلدمات التقنية لصاحل املؤسسات اليت تعمل يف هذا القطاع 

تقين أما املركز ال، والبحث والتطوير ،اإلبداعو ، السيما من خالل تدعيم سياسات التأهيل، وحتسن مستوى تقدراهتم
وهناك ، 84/912أنشأ وفقا للمرسوم التنفيذي رتقم والذي   CTAAالثاين فيخص تقطاع الصناعات الزراعية الغذائية

 .عدة مراكز متس تقطاعات صناعية عديدة هي يف طور اإلنشاء من تقبل الدولة
 ANPTالوكالة الوطنية لصرتقية وتطوير الحظائر الصكنولوجية : الفرع الرابع

وهي مؤسسة ذات طابع ، 12/983وفقا للمرسوم التنفيذي رتقم  4112مارس 42الوكالة يف هذه  أنشأت     
ومتثل أداة الدولة يف وضع تصور للسياسة الوطنية لتطوير  ،صناعي وجتاري تعمل حتت وصاية وزارة الربيد واملواصالت

 .من هذه الدراسة ، وسوف نتناوهلا بشكل مفصل يف الفصل السادساحلظائر التكنولوجية وتنفيذ بنودها
هي هيئة عمومية ذات طابع صناعي ،  APRUEة الوكالة الوطنية لصرتقية وعقلنة اسصخدام الطاتق: الفرع الخامس

مهمتها  ،هذه الوكالة تعمل حتت وصاية وزارة الصناعة واملناجم، وفقا ملرسوم رئاسي 8910وجتاري أنشأت سنة 
كما تقوم أيضا بتمويل ،كم يف الطاتقة وهذا عرب ترتقية الفعالية الطاتقويةاألساسية تكمن يف تنفيذ السياسة الوطنية للتح

 .مشاريع البحث والتطوير اليت تعىن بتحسني الفعالية الطاتقوية
                                                           

وحتويل املواد،  ة، املتضمن إنشاء مراكز تقنية صناعية للصناعات امليكانيكي81/9/4181، املوافق ل 8238شوال  9، املؤرخ يف 81/480املرسوم التنفيذي رتقم 1
 . 41/9/4181، املؤرخة يف 00لرمسية العدد اجلريدة ا

الغذائية، اجلريدة الرمسية العدد -، املتضمن إنشاء املركز التقين للصناعات الزراعية8/3/4184املوافق ل  8233ربيع الثاين  1، املؤرخ يف 84/91املرسوم التنفيذي رتقم 2
 . 9/3/4184، املؤرخة يف 82

، واملتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لرتتقية وتطوير احلظائر التكنولوجية، اجلريدة الرمسية 4112/ 42/3 لـــ، املوافق 8240صفر  3خ يف ، املؤر 12/98املرسوم التنفيذي رتقم 3
 . 41/3/4112، املؤرخة يف 89العدد 
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يتبني العدد ، وحتديد احمليط الذي ينشط فيه هذا النظام لإلبداعمن خالل سردنا ملعظم فاعلي النظام الوطين 
إال أن ما يعاب على ، هلنظام والذين يشكلون أمهية كبرية ودور أساسي يف تنشيطالكبري من الفاعلني الذي يضمهم ا

 ،اجلامعة مصدر اإلنتاج العلمي :ومها وفاعليه همرتكزاتهذا النظام هو ضعف العالتقة وانعدام التفاعل بني أهم 
رغم أن ، وتعاون بينهمافكل هيئة تعمل مبعزل عن األخرى وال وجود ألي ترابط ، العلمي االستغاللوالصناعة مصدر 

كما ملحوظا  عرفت تزايدا علمية ال باملنشورات خاصة ما تعلقيف السنوات األخرية  لإلبداعخمرجات النظام اجلزائري 
ما  .صناعيا استغالهلاإال أهنا بقيت حبيسة اجلامعات واملعاهد ومل يتم ، من هذا الفصل الثاينيف املبحث  نبّينه سوف

تستفيد منه الصناعة بشكل خاص واجملتمع  إبداع تكنولوجيعلمي وتكنولوجي ال يتحول إىل  الفائدة إذن من إنتاج
 اتقتصاديةلتضفي عليها تقيما النشاطات العلمية  لعملية تثمني اهتماما بالغا الدول املتقدمة يف حني تويل، بشكل عام

 . جديدةإنتاج أساليب و يف شكل منتجات 
فهي بال شك تشكل أمهية كبرية يف دعم  لإلبداعا حميط النظام اجلزائري أما عن املكونات األخرى اليت يضمه

احلظائر التكنولوجية ذات الدور اجلوهري يف حضن بأو  ،باملراكز التقنية الصناعية سواء تعلق األمر ،وتطوير الصناعة
يف  ياإلبداعي يعيق النشاط إال أن املشكل الكبري الذ ،اهليآت األخرى الداعمة للصناعة أو وإنتاجه ياإلبداعالنشاط 
األمر الذي حيدث ضعفا  ، الكلي ألهم فاعليه واالستبعادغياب ذلك التداخل والتفاعل بني مكوناته  يكمن يفاجلزائر 

 .لإلبداعالنظام اجلزائري  أداءالقصور املوجود يف  جراء ياإلبداعكبريا يف اإلنتاج 

 لإلبداعالجزائر   تقياس وتقييم مسصوى مؤشرات النظام: المبحث الثاني
باستخدام أهم املؤشرات املتداولة يف أدبيات  لإلبداعحناول يف هذا املبحث تقياس وحتليل النظام اجلزائري 

ويف . 1مقارنتها بدول أخرى وأاملؤشرات ال تكون ذات معىن إال إذا مّت حتليلها عرب الزمن  هذه علما أن، اإلبداع
بدول  مقارنتها، وسوف نلجأ أيضا إىل 4182-8991 املمتدة من الفرتةدراستنا هذه سوف حنلل املؤشرات خالل 

بعد لنستنتج ، ومكانتها يف العامل استنادا إىل التقارير العاملية اإلبداعيةإىل وضعية اجلزائر  سنتطرقمّث ، جماورةأخرى 
 . لإلبداعاجلزائري  نقاط تقوة وضعف النظامأهم ذلك 

 لإلبداعمدخالت النظام الجزائر   مؤشراتمسصوى وتقييم  تقياس: المطلب األول
حتليل وتقييم  ينصب على، من خالل حتليل مدخالته لإلبداعمستوى مؤشرات النظام اجلزائري تقياس  إن
 .ومتويل البحث والتطوير ،أفراد البحث والتطوير: ومها اثنني مؤشرين 

                                                           
1
 Prager, JC. Méthode de diagnostic du système d’innovation dans les régions françaises, Ministère de 

l’économie, de l’industrie, et de l’emploi, 2008, p36. 
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 أفراي البحث والصطوير: الفرع األول
 تطور عدي الباحثين  : أوال

من %  811ين اجلزائر من ضعف كبري يف عدد الباحثني الذين يعملون بوتقت كلي أي الذين يقضون تعا
 هذا استنادا إىل تقرير املديرية العامة للبحث العلمي والتطويرو  4184إذ مل يتجاوز عددهم سنة ، وتقتهم يف البحث

باحث دائم تابع  8.141 منهم ،ة حبثووحد مركز 40يف  باحث دائم يزاولون نشاطاهتم البحثية 4.113التكنولوجي
يف ، باحث دائم فهم يزاولون نشاطاهتم خارج هذه الوزارة8.113أما الباتقي أي  ،لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي

يف %  21من األساتذة الباحثني ال يسخرون من وتقتهم وهذا يف أحسن األحوال سوى  1.089حني أن ما يقارب 
 8.811أستاذ باحث ميارسون نشاطاهتم البحثية يف أكثر من  43.944وجد باجلزائر حوايل كما ي،  النشاط البحثي

أستاذ باحث وباحث دائم يوجد  (4.113+43.944)ومن جمموع ، أستاذ جامعي 20.111 خمرب حبث من إمجايل 
من  باحث دائم 491و، هأستاذ باحث متحصل على شهادة الدكتورا 43.944أستاذ باحث من جمموع  1.331
حيث يصنف هؤالء ضمن الباحثني العامليني كما أتقرت بذلك ، هاحث متحصل على شهادة الدكتوراب 4.113جمموع 

 . 1منظمة اليونسكو
املدير العام للمديرية العامة للبحث  كما صرّح به عبد احلفيظ أوراق4182وتقد عرف عدد الباحثني سنة 

أستاذ  49.111منهم ) باحث 31.111زيادة بلغت حدود  ،زائريةلوكالة األنباء اجل العلمي والتطوير التكنولوجي
 ،باحث تابع لوزارة التعليم العايل 8.210باحث دائم هناك  3.111ومن ضمن، (باحث دائم 3.111باحث و

لكن بالرغم من الزيادة اليت شهدهتا اجلزائر يف عدد باحثيها ، باحث دائم خارج وزارة العليم العايل 8.080والباتقي أي 
يف سواء تسطريه  عن العدد الذي متّ تقل بكثري  إال أن هذه الزيادة، سواء الدائمني أو الذين يعملون بوتقت جزئي

 : التاليني الشكلهي موضحة يف اجلدول و  كما  ،الثاينيف الربنامج  وأالربنامج اخلماسي األول 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1www.DGRSDT.dz. Bilan et perspectives .Consulté le 23/07/2016. 
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 0702-0000خالل الفصرة ين الدائمالباحثين  تطور عدي: 05 الجدول رتقم
 السنة            العدد 8991 4111 4114 4113 4111 4111 4184 4182

 نالدائمو  الباحثون 191 130 8.811 8.211 8.911 8.011 4.113 3.111

تقديرات القانونني  4.382 3.882 3.948 - - 4.811 2.011 2.011
 11/10و  91/88

  املقّدر واحملققالفرق بني 8.242- 4.499- 4.148- - - 111- 4.289- 8.011-
 : على املصادر التالية بناءمن إعداد الباحثة : المادر

 - Khelfaoui, H. La recherche scientifique en Algérie, entre exigences locales et tendances internationales, cahiers 
du  cread, 2007, p3.  
 - www.aps.dz/Alger/31062. Consulté le 19/07/2016. 
 

ر عدد الباحثني الذين سيتم تعبئتهم تقدّ  91/88أنه على الرغم من أن القانون رتقم ، تبني معطيات هذا اجلدول
أن عددهم تقد تراجع يف إال ، باحث دائم 3.948حبوايل  4114بصفة دائمة مع هناية الربنامج اخلماسي أي سنة 

، 8991/4114باحث مع هناية الربنامج اخلماسي األول  8.811 إىل 8999باحث دائم سنة  4.111احلقيقة من 
 مّرتراجع إىل أن البعض منهم غادر البالد أثناء الظروف الصعبة اليت  االخنفاضهذا ، %14أي بنسبة تراجع بلغت 

أي  4111/4184اخلماسي الثاين الربنامجومع هناية تنفيذ ، أخرى اتقتصاديةومنهم من انتقل إىل تقطاعات  ،البالدا هب
إال أن هذه الزيادة  ، 4111مقارنة بسنة % 39شهد عدد الباحثني زيادة يف عددهم بلغت نسبتها ، 4184سنة 

، 4111/4184كانت بعيدة عن العدد الذي مّت تقديره سواء يف الربنامج اخلماسي األول أو الربنامج اخلماسي الثاين
 4.113مل يتجاوز  حبيث بقي بعيد املنال إذن العددف، 4184باحث مع هناية  2.011حيث كان يتوتقع الوصول إىل 

كما تسجل اجلزائر أيضا ضعفا   .باحث دائم فقط 3.111إىل 4182ليصل سنة ، 4184باحث دائم مع هناية سنة 
 : تؤكده أرتقام اجلدول أدناهكما   يف عدد الباحثني لكل مليون ساكن مقارنة ببعض الدول

 
 
 
 

http://www.aps.dz/Alger/31062.%20Consulté%20le%2019/07/2016
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 0702في بعض يول العالم سنة  عدي الباحثين لكل مليون ساكن: 06الجدول رتقم 
 باآلالف: الوحدة                                                                                     

 البلد عدد الباحثني

 الواليات املتحدة األمريكية 2.113

 الصني 8.119

 اليابان 0.941

 كندا 2.411
 األرجنتني 911

 بريطانيا 0.111

 أملانيا 2.294

 كوريا الدميقراطية 2.149

 روسيا الفدرالية 3.011

 فرنسا 2.390

 تونس 4.318
 املغرب 912
 اجلزائر 111

 
Source : -www.worldbank.org consulté le 20/06/2016 

               -www.aps.dz/Alger/31062 consulté le 19/07/2016. 
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 : التايل الشكلرة أوضح يف ويتجلى ضعف عدد الباحثني بصو 
 

 0702سنة في بعض يول العالم عدي الباحثين لكل مليون ساكن : 06رتقم  الشكل

 
 .    81على معطيات اجلدول رتقم  بناءمن إعداد الباحثة  : المادر
باحث مع هناية سنة  111اجلدول أن عدد الباحثني لكل مليون ساكن باجلزائر ال يتجاوز  تبني معطيات هذا       
وحىت إذا تقارنا هذا ، احث لكل مليون ساكنب 4.111بـــــهذا العدد بعيد جدا عن املعايري الدولية واملقدر ، 4182

ل مليون ساكن موجود باجلزائر سواء جند أن أتقل عدد من الباحثني لك، العدد ببعض الدول املمثلة يف اجلدول أعاله
أو حىت الدول النامية وبالتحديد دول املغرب العريب وعلى رأسها ، تعلق األمر بالدول املتقدمة أو الدول املصنعة حديثا

باحث لكل مليون  912ا عدد سكان اجلزائر بلغ عدد باحثيهفاملغرب بعدد سكاهنا الذي يقل عن ، املغرب وتونس
باحث لكل مليون ساكن وهو عدد ضخم جدا جتاوز املعايري  4.318فيرتاوح عدد باحثيها  أما تونس، ساكن
حوايل ميثل رغم أن عدد سكانه ، ل على حجم املخزون العلمي والتكنولوجي الذي يزخر به هذا البلديدّ مما ، الدولية

  .حثي تونسمن جمموع با% 33ربع عدد سكان اجلزائر إال أن عدد باحثي اجلزائر ال ميثل سوى 
 عن مستوى تأهيل الطاتقات العلمية والتكنولوجية الذين ميارسون النشاط البحثي على مستوى خمابر البحث أما      

تبني أن أكثر من نصف أعداد هذه الفئة متحصل فاملعطيات ، 4184-4111مع استكمال املخطط اخلماسي الثاين 
 : دناهأ الشكلو  كما يظهره اجلدول،املاجستري على شهادة
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 مسصوى تأهيل الطاتقات العلمية والصكنولوجية: 00الجدول رتقم 

 مستوى التأهيل العدد النسبة

 التعليم العايل أستاذ 4.131 % 9

 أستاذ حماضر تقسم أ 4.911 % 81

 أستاذ حماضر تقسم ب 3.838 % 84

 أستاذ مساعد تقسم أ 1.111 % 49

 أستاذ مساعد تقسم ب 2.111 % 81

 هة الدكتوراطلب 4.411 % 1

 أفراد الدعم 3.329 % 82

 اجملموع 49.812 % 811
 .على معطيات املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بناءمن إعداد الباحثة : المادر

 

 مسصوى تأهيل الطاتقات العلمية والصكنولوجية: 00رتقم  الشكل          

 
 .املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجيإعداد الباحثة بناء على معطيات  من: المادر
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 ناه يفوالذي بيّ  اجلزائريني أنه باإلضافة إىل الضعف املسجل يف عدد الباحثني 89رتقم  تظهر أرتقام اجلدول
الذين ميارسون النشاط لعايل أساتذة التعليم افعدد ، يف مستوى تأهيل هذه الفئة ضعفا أيضا يسجل، 81اجلدول رتقم 
مقارنة بإمجايل املخزون  %9 بــــباحث أي  بنسبة ضعيفة تقدر  4.131ال يتجاوز  البحث خمابر مستوىالبحثي على 

وى خمابر البحث واملتحصلني على شهادة تعلى مساملتواجدين بينما بلغ عدد األساتذة ، املتوفرالعلمي والتقين 
تتشكل من األساتذة % 91النسبة الغالبة من هذا املخزون العلمي والتقين أي نسبة يف حني أن ، %48 هكتوراد ال

ومن أفراد الدعم   ،املتواجدين على مستوى املخابر هومن طلبة الدكتورا ،الباحثني املتحصلني على شهادة املاجستري
سواء تعلق األمر ، بداعاإلضعف مستوى التأهيل من شأنه أن يؤثر وبشكل سليب على خمرجات والواتقع أن  كذلك،

أما ، االخرتاعاإلنتاج التكنولوجي وحمدودية عدد براءات بأو ، جبودة اإلنتاج العلمي ومن مّث حمدودية املنشورات العلمية
 .1 84/44وهذا وفقا للمرسوم التنفيذي رتقم ، إدماج هذه الفئة ضمن هيئة البحث بالنسبة ألفراد الدعم فقد متّ 

 : دد حسب اجلنس بشكل جلي يف اجلدول والرسم املوالينيويظهر التباين يف الع
 توزيع الطاتقات البشرية للعلم والصكنولوجيا حسب الجنس : 00الجدول رتقم 

 نساءنسبة ال
% 

 جالنسبة الر 
% 

 اجلنس
       مستوى التأهيل 

 التعليم العايل أستاذ 12,81 80,12
 حماضر أ.أ 91,84 43,11
 حماضر ب.أ 94,11 41,11
 مساعد أ.أ 09,22 21,01
 مساعد ب.أ 02,11 21,11
 هطلبة الدكتورا 08,3 21,9

 اجملموع 13,11 39,11
           Source : www.DGRSDT.dz, bilan et perspectives. Consulté le 23/07/2016  

 
 

                                                           
.   1721فيفري  23، الموافق لــ 2311ربيع األول  12الصادرة في  70، الجريدة الرسمية ر م 21/11المرسوم التنفي ي ر م 

1
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 حسب الجنس للعلم والصكنولوجيا توزيع الطاتقات البشرية: 00رتقم  الشكل           

 
 .81من إعداد الباحثة تبعا ملعطيات اجلدول رتقم: ادرالم

أن توزيع الطاتقات البشرية حسب اجلنس تتفوق فيها نسبة الرجال على ، أعاله الشكلو  تبني أرتقام اجلدول      
أستاذ التعليم % 12بنسبة ويتسع الفارق أكثر يف أساتذة التعليم العايل ، للنساء%  39مقابل %  13 نسبةبالنساء 

إذ يتفوق الرجال بنسبة ، الدكتوراهاملتحصلني على شهادة بالنسبة لألساتذة  الشيءنفس ، أستاذة %81مقابل ايل الع
إال أن النسبة بني اجلنسني ، فالفارق إذن معترب بني كال اجلنسني، فقط %42تبلغ حوايل  النساءبينما نسبة % 91

ل على وجود مما يدّ ، هى شهادة املاجستري وطلبة الدكتورابدأت تتقارب بالنسبة لألساتذة املساعدين املتحصلني عل
 .طاتقات علمية وتكنولوجية مستقبلية يكون للنساء يف تركيبتها حصة معتربة

أدناه يربزان هذا  الشكلفاجلدول و ، الباحثني عرب خمابر البحث حسب السن واجلنسفئة  توزيعب فيما يتعلق        
 : التوزيع بشكل جلي
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 توزيع الباحثين حسب السن والجنس: 00رتقم  الجدول
 السن رجال نساء

 40أتقل من 822 483

8.133 8.139 40-32 

2.114 1.988 30-22 

8.210 1.118 20-02 

321 8.292 00-12 

 فما فوق 10 802 44
                        Source : www.DGRSDT.dz. bilan et perspectives, consulté le 23/07/2016  

 
 حسب السن والجنسالباحثين توزيع : 00رتقم  الشكل

 
   89على معطيات اجلدول رتقم  بناءمن إعداد الباحثة : المادر

سنة 30أن أكرب شرحية من الطاتقات العلمية والتكنولوجية يرتاوح سنها ما بني ، تدل أرتقام اجلدول أعاله
سوف تساهم بال شك يف بناء ، د مثل هذه الطاتقات البشرية الشابة هبذا الكم  ويف هذا السنتواجإن ، سنة02و

لبناء هذا  الالزمةلكن تقد تنقص هذه الفئة النشطة من اجملتمع اخلربة ، مستقبال تقاعدة علمية وتكنولوجية وطنية
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يسعون لتنمية تقدرات هذه الفئة ، فاءمما يتطلب تكوينا مكثفا وتأطريا مبستوى عايل يشرف عليه أساتذة أك، النظام
تتضمن ينما ب .اجلزائري مستقبال ياإلبداعمن أجل إحداث نقلة نوعية يف النشاط البحثي و ، وتغذية خمزون معارفها

كما   على حد سواء واألدبية ،التقنية متعددة تشمل العلوم ختصصات عرب الرتاب الوطيناملتواجدة خمابر البحث 
 : التايل يوضحه اجلدول

 عبر مخابر البحثحسب الصخاص الباحثين توزيع : 07لجدول رتقم ا

%النسبة   خمرب التخصص عدد الباحثني 

 فيزياء 4.183 1,20

1,29 1.  024  لغة وأدب 

 علوم اجتماعية 1.212 1,43

 تكنولوجيا 1.300 0,11

 علوم إنسانية 1.400 0,41

 رياضيات 1.839 2,99

ياةعلوم الطبيعة واحل 1.193 2,01  

 اتقتصاد 1.119 2,09

 كيمياء 1.111 2,29

 علوم طبية 1.181 2,42

 احمليط والطاتقة 990 2,80

 إلكرتونيك 982 2,84

 هندسة مدنية ومعمارية 859 3,1

 إلكرتو تقين 849 3,01

 علم املواد 834 3,21

 أدب عريب 827 3,29

 ميكانيك 833 3,80

 علم النفس 741 3,88
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وجياسوسيول 687 4,19  

 إعالم آيل 683 4,11

 علوم فالحية 632 4,10

 بيو تكنولوجيا 555 4,33

 حقوق 547 4,3

 هندسة املياه 511 4,82

 اهليدروكربري 139 1,00

 الطاتقات املتجددة 106 1,22

 اجملموع 23189 100%
 

                                          Source : www.DGRSDT.dz. Bilan et perspectives, consulté le 23/7/2016    
 

 عبر مخابر البحث حسب الصخاصالباحثين توزيع : 07 رتقم الشكل

 
 41على معطيات اجلدول رتقم  بناءمن إعداد الباحثة  :المادر

تواجد هبا أكرب عدد من الباحثني أن التخصصات على مستوى املخابر اليت ي، أعاله تشري معطيات اجلدول       
تليها لغة وأدب ، ختصص 41من جمموع %  1,20يف ختصص العلوم الفيزيائية بنسبة يتمثل واألساتذة الباحثني 
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الرياضيات ، الكيمياء، مث تليها التخصصات اليت يغلب عليها عامة الطابع التقين مثل التكنولوجيا ،%1,29بنسبة 
 %1,19لباحثني املتواجدين على مستوى املخابر الوطنية يبقى ضعيفا خاصة وأن نسبة غري أن عدد ا، وعلم احلياة

من الباحثني هم %  98يف حني أن ما يقارب ، من وتقتهم يف املخابر% 811من إمجايل الباحثني فقط يقضون 
ري بني الباحثني الذين هذا التفاوت الكب .أساتذة بالدرجة األوىل يقضون جزءا يسريا فقط من أوتقاهتم يف خمابر البحث

حيث  سواء من، يعملون بوتقت كلي والباحثني الذين يعملون بوتقت جزئي له انعكاساته السلبية على النشاط البحثي
 .ل إليهاداء ونتائج البحوث املتوصّ أمستوى من حيث أو  ،حجم البحوث املراد تنفيذها حيث يكون عددها تقليل

حسب أغلب التخصصات العلمية  هاملتحصلني على شهادة الدكتوراأما عن توزيع األساتذة الباحثني     
 : بشكل جلي املوايل يبني لنا هذا التوزيع الشكلف، والتكنولوجية
 حسب الصخااات العلمية والصكنولوجية هتوزيع الباحثين المصحالين على شهاية الدكصورا: 00رتقم  الشكل

  .
Source : www.DGRSDT.dz. Bilan et perspectives, consulté le 23/07/2016  

مقارنة ، هيستحوذ ختصص العلوم والتكنولوجيا على أكرب نسبة من األساتذة املتحصلني على شهادة الدكتورا     
ا تأيت دائما وعلى رأس هذه التخصصات ويف مقدمته، واإلنسانية على مستوى اجلامعة اجلزائرية االجتماعيةبالعلوم 

يف حني أن العلوم ، علوم املهندس وعلوم الطبيعة، مث تليها علوم  األرض، % 21علوم الفيزياء والكيمياء بنسبة تقارب
  .رغم أهنا تضم أكرب عدد من األساتذة، واإلنسانية تأيت يف املراتب األخرية االجتماعية
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ذات التأهيل العلمي العايل ويف ، ة على مستوى املخابر الوطنيةإن تواجد هذه الطاتقات العلمية والتكنولوجية اهلائل    
 إذا ما متّ  لإلبداعيعد ركيزة أساسية لبناء نظام وطين ، اإلبداعالتخصصات حيث اجملال فيها واسع للبحث والتطوير و 

عامل اإلنتاج وذلك من خالل نقلها من عامل اجلامعة والبحوث النظرية إىل ، هذه الطاتقات اخرتاعاتتثمني أحباث و 
 .والبحوث التطويرية

 تمويل البحث والصطوير: الفرع الثاني
تاريخ صدور أول تقانون توجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي  8991حرصت اجلزائر منذ سنة      

الكبرية اليت  نظرا لألمهية، على تعظيم نسبة نفقات البحث والتطوير من الناتج احمللي اإلمجايل، 4114-8991للفرتة 
اجلزائر يف اهلدف الذي سطرته  ومتثل، اإلبداعحيتلها املورد املايل ودوره احليوي يف دعم وتعزيز النظام الوطين للبحث و 

وهي النسبة ، 4111حبلول سنة  %8رفع نسبة ما تنفقه من الناتج احمللي اإلمجايل على نفقات البحث والتطوير إىل 
 : من بينها اليونسكو كما تؤكده أرتقام اجلدول املوايلو يآت العاملية اليت أوصت هبا الكثري من اهل
 حاة الناتج الداخلي الخام المخااة سنويا للبحث العلمي: 00 مالجدول رتق

 ماليني دج: الوحدة

 السنة 8991 8991 8999 4111 4118 4114
 العناوين

مصاريف  4.111 9.192 88.211 83.999 80.911 81.193
 التسيري

مصاريف  111 3.404 88.910 41.439 48.110 44.849
 التجهيز

 اجملموع 3.411 84.941 43.298 32.131 31.910 21.411

حملي  ناتج 4.314.111 4.194.211 3.849.011 3.213.111 3.191.011 2.141.111
 (4) إمجايل

النسبة  % 1,82 % 1,20 % 1,90 % 8,11 % 8,11 % 8,11
(8(/)4) 

املسمى القانون التوجيهي والربنامج اخلماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ، 8991أوت  44الصادر يف ، 91/88رتقم  التوجيهي القانون :المادر
 .29ص ، 8991/4114
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سوف ترتفع النسبة املخصصة من  4111أنه حبلول سنة ، لقد أكد هذا القانون من خالل األرتقام املبينة أعاله    
% 8وهذا تقبل بداية تنفيذ القانون التوجيهي إىل ، % 1,82احمللي اإلمجايل لتغطية نفقات البحث والتطوير من الناتج

وهي زيادة جد معتربة إذا ما ، %182 بــــ بنسبة زيادة تقدرأي ، مع دخول األلفية الثانية من القرن الواحد والعشرين
م واملعدل للقانون املتمّ  11/10ومع هناية القانون رتقم  4184لكن يف الواتقع وإىل غاية سنة ، بلوغها حقيقة متّ 

فقط من %  1,91فإن هذه النسبة ال تزال يف حدود ، 4111/4184والربنامج اخلماسي  91/88التوجيهي رتقم 
أثناء  إذ يسجل فارق معترب بني ما مّت ختصيصه من أموال لتغطية هذا النشاط وما مّت إنفاتقه فعال، الناتج احمللي اإلمجايل

فمثال املوارد املالية الفعلية اليت أنفقت يف تسيري وجتهيز ميزانية البحث والتطوير خالل ، تنفيذ الربنامج اخلماسي الثاين
  4184سنواته اخلماسية أي سنة  تقديرات الربنامج اخلماسي الثاين يف آخر عن كثريا بعيدة يف مبالغها، 4184سنة 

 :كما يوضحه اجلدول التايل
 0700مقارنة بين النفقات الحقيقية والصقديرية سنة : 00ل رتقم الجدو 

 ماليني دج                    : الوحدة                                                                                        

 املبالغ النفقات احلقيقية النفقات التقديرية نسبة اإلجناز

 نفقات التسيري 88.119,1 89.190,1 % 18

 نفقات التجهيز 8.939 3.481,9 % 10

 اجملموع 84.142,1 48.882,1 % 12
 : على املصادر التالية بناءمن إعداد الباحثة  : المادر

  .91/88القانون التوجيهي رتقم  -
               - www.DGRSDT.dz. Bilan et perspectives, consulté le 24/07/2016.    

اليت ختص ، تبني أرتقام اجلدول أعاله أن نسبة ما مّت إنفاتقه من موارد مالية لتغطية نفقات التسيري والتجهيز    
كما تؤكد ،  4184سنة % 12نشاطات البحث والتطوير مقارنة حبجم املوارد املالية اليت مّت تقديرها مل تتجاوز نسبة 

 واليت متثل احلوافز املادية املمنوحة للباحثني حلثهم على نفقات التسيري استهالكمعطيات هذا اجلدول أيضا ضعف 
مما يؤكد أن ، مقارنة مبا مّت تقديره %18من أموال مل تتجاوز  نسبته  استهالكهفما مّت ، أهم بنودها اإلبداعو البحث 

كن الصعوبة مشكل متويل البحث والتطوير يف اجلزائر ال يكمن يف ضعف املوارد املالية املخصصة هلذا النشاط ول
خبالف اجلزائر جند الدول املتقدمة وعلى رأسها اليابان اليت ختصص نسب عالية ، تكمن يف توظيف تلك املوارد املالية

كما ،  املنصوص عليها دوليا %8تتجاوز إىل حد كبري نسبة ، من الناتج احمللي اإلمجايل لتغطية نفقات البحث والتطوير
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من الناتج احمللي اإلمجايل لتغطية نفقات %  3,1كوريا اجلنوبية ما نسبته أسها  وعلى ر ختصص الدول املصنعة حديثا 
 :كما يظهره اجلدول املوايل،  البحث والتطوير
 الدول  بعضفي تطور نسب اإلنفاق على البحث والصطوير من إجمالي الدخل الوطني : 02الجدول رتقم 

 السنوات 4184 4183 4182
 الدول

 الواليات املتحدة األمريكية % 4,1 % 4,1 % 4,1

 الصني % 8,1 % 8,9 % 4

 اليابان % 3,2 % 3,2 % 3,2

 أملانيا % 4,1 % 4,1 % 4,9

 كوريا اجلنوبية % 3,1 % 3,1 % 3,1

 فرنسا % 4,3 % 4,3 % 4,3

 اجلزائر % 1,9 1,9% 1,9%

 تونس % 8,83 % 8,83 % 8,83

 العربية السعودية % 1,3 % 1,3 % 1,3
Source : 
               -htpps://www.battelle.org/docs/tpp/2014_global_RD_funding_forecast.pdf. 

                  -Djeflat, A. Mise à jour du SNI dans le secteur de l’industrie et proposition pour la  mise                                                                                                                         
en place Ministère de l’industrie et de la promotion des  investissements , 2013 ,p9.  

تغطية واليت ختصصها الدول الصناعية ل أعاله إن هذه النسب املعتربة من الناتج الوطين اإلمجايل املبينة يف اجلدول 
لتؤكد العالتقة الطردية بني ، تعكس األمهية الكبرية اليت توليها الدول الصناعية هلذا النشاط، نفقات البحث والتطوير

كما تبني ،  اخرتاعاتمدخالت النظام يف شكل موارد مالية وبني خمرجاته يف شكل منشورات علمية أو يف شكل  
هذا البلد النامي ذو ، ها تونس من الناتج الوطين هلذا النشاطمعطيات اجلدول أيضا النسبة املعتربة اليت ختصص

من الناتج احمللي اإلمجايل  %8,83خيصص ما نسبته  املساحة الصغرية والكثافة السكانية الضعيفة مقارنة باجلزائر
 .النشاط ليسجل بذلك تفوتقا بشريا وماديا كبريا على باتقي الدول العربية يف هذا، لتغطية نفقات البحث والتطوير
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اجلزائر فقد عرفت النسبة املخصصة من الناتج احمللي اإلمجايل لتغطية نفقات البحث والتطوير زيادة فيما خيص أما     
مع هناية الربنامج اخلماسي %  1,9إىل  48كما يظهره اجلدول رتقم ، 8991سنة %  1,82من إذ ارتفعت معتربة 
إىل النسبة اليت حددهتا يف  بعد التطور الذي شهدته إال أهنا مل ترقهذا  رغملكن ، %211بنسبة تطور بلغت  الثاين

تحقق هذه النسبة بدخول العشرية األوىل من القرن تحيث كان من املفروض أن ، 91/88القانون التوجيهي رتقم 
املالية بغية حتسني  للموارد املتزايدة كما أن هذه النسبة غري كافية متاما بالنظر إىل حاجة هذا النشاط،  الواحد والعشرين

 .القطاع الصناعي اجلزائري من جهة أخرى يعرفهالذي  ياإلبداعوالضعف الكبري يف النشاط ، من جهة ياإلبداعدائه أ
فإن القطاع الصناعي اخلاص يف الدول املتقدمة يلعب ، إذ خبالف اجلزائر بشكل خاص والدول النامية بشكل عام

 : كما تبينه معطيات  اجلدول أدناه ،   لتمويله التطوير بل يعد املصدر األساسيدورا جوهريا يف متويل نشاط البحث و 
 حسب مادر الصمويل في بعض الدول توزيع اإلنفاق على البحث العلمي: 02الجدول رتقم 

 النسبة القطاع العام النسبة القطاع اخلاص البلد

 %31 1,99 % 91 8,12 الواليات املتحدة األمريكية

 %31 1,99 %99 4,14 اليابان

 %31 1,90 % 12 8,32 فرنسا

 %31 1,91 % 91 8,99 أملانيا

 %49 1,92 % 93 4,99 السويد

 % 31 1,98 % 91 4,83 الدامنارك

 %11 8,11 %84 1,83 تونس

 %98 1,38 %9 1,13 األردن

 %11 1,81 %84 1,14 الكويت

 % 91 1,81 % 81 1,14 مصر
 ، 84العدد ، واإلنسانية االجتماعيةللدراسات  ةاألكادميي، وظيف البحث العلمي يف التنمية يف العامل العريبمعوتقات ت، على بوكميشل: المادر

 .0ص، 4182جوان 

نسب مسامهة القطاع اخلاص يف متويل البحث العلمي والتكنولوجي يف الدول  رتفاعاأرتقام هذا اجلدول تبني 
ل على األمهية اليت يوليها هذا القطاع مما يدّ ، %91بلدان حدود إذ تتجاوز النسبة يف كثري من هذه ال، املتقدمة

ويقينه التام أن اإلبداع التكنولوجي هو العامل األساسي الذي يضمن دميومة ، للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
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  هذا الصدد يؤكدويف ، السريعوبقائها يف ظل حميط عاملي يتسم بشدة املنافسة والتغيري التقين  تقتصاديةاملؤسسات اال
Lundvall هانضجعلى لبحث والتطوير فهذا دليل لالدولة إذا خصصت نسبة عالية من الناتج احمللي اإلمجايل  أن 
ويشري إىل أن بلده ، تقتصادياالداء األيف حتسني  اإلبداعإدراكها ألمهية البحث والتطوير و على و ، التكنولوجي

، مل اليت ختصص نسبة عالية من الناتج احمللي اإلمجايل على البحث والتطويرأكرب الدول يف العا بني عد منيالدامنارك 
نسبة تصل ويف نفس الوتقت ، 4183سنة  % 3البحث والتطوير اتعلى نشاط هذا البلدنفقه يإذ جتاوزت نسبة ما 

ى نسبة خبالف الدول العربية حيث جند الوضعية معاكسة متاما إذ ال تتعد،  %91مسامهة القطاع اخلاص حدود 
يكاد خيتلف كثريا عن اجلزائر مقارنة  واألمر ال، يف غالبية هذه الدول% 84القطاع اخلاص يف التمويل  مسامهة 

، رغم أن نسبة مسامهة القطاع اخلاص يف اإلنتاج اإلمجايل خارج تقطاع احملروتقات جتاوزت مبثيالهتا من الدول العربية
 .19يف اجلدول رتقم  كذل بّيناسبق وأن  كما 4182سنة  %11نسبتها 

راجع بالدرجة ، شبه الكلي على الدولة واالعتمادإن تدين مسامهة القطاع اخلاص يف متويل النشاط البحثي باجلزائر     
مل يدرك بعد اخلاص القطاع ف، يف القطاع  اخلاص تكاد تكون منعدمة اإلبداعاألوىل إىل أن ثقافة البحث والتطوير و 

وتعظيم مكانتها يف األسواق  ،وزيادة منوها، تقتصاديةودوره اجلوهري يف تعظيم أرباح املؤسسة اال ياإلبداعأمهية النشاط 
، يف نشاط حبثي يرى أن نتائجه جمهولة اتقتصاديةضف إىل ذلك ختوف هذا القطاع من املخاطرة مبوارد ، الدوليةو احمللية 

، تبنت هذا النشاط من كل جوانبه يةاجلزائر لذلك جند أن احلكومة ، اتقتصاديةيف حتقيق منافع كذلك وتقد يفشل  
 : حيث تساهم بنسبة شبه كلية يف متويله معتمدة على املصادر التالية، السيما اجلانب املايل منه

يعد الصندوق الوطين للبحث العلمي والتطوير : الصندوق الوطين للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي -ـ0
املصدر األول ، واملمول بدوره عن طريق إعانة الدولة 8991يف أول جانفي من سنة الذي أنشأته اجلزائر ، التكنولوجي

تسطريها يف الربامج اخلماسية سواء تعلق  حيث يتكفل بتغطية كل األعمال اليت متّ ، واألساسي لتمويل هذا النشاط
إجناز اهلياكل و ، البحث وتنظيمه ما تعلق بتعزيز حميط أو للنشاط البحثي تقتصاديالتثمني اال ،التقييم ،األمر بالربجمة

وتقد مّت اعتماد هذا  .وكذلك اجلوانب املرتبطة باإلعالم العلمي والتقين، التعاون العلميو ، والتجهيزات العلمية ،القاعدية
أما موارده فتضاف إىل ميزانية ، دينار جزائريمليون  280 الصندوق يف شهر أكتوبر من نفس السنة مببلغ تقدره

سواء التابعة لوزارة التعليم العايل أو األتقسام ، جهيز التقليدية اليت ختصصها الدولة لوحدات البحثالتوظيف والت
يتم املصادتقة على ميزانية البحث ، الوزارية األخرى املعنية بالبحث أو القروض اخلاصة بتمويل الربامج الوطنية للبحث

 .عيةالعلمي والتطوير التكنولوجي سنويا من تقبل السلطة التشري
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 :مصادر أخرى- 0
رتقم  يبعض التدابري القانونية يف املرسوم التنفيذ إضافة تمتّ ، من أجل ضمان دميومة متويل النشاطات البحثية

اليت تقوم هبا ، أو اخلربة/من املوارد املتأتية من نشاطات اخلدمات و %80ختصيص نسبة من بينها  88-3911
متنح لوحدات البحث  كما،  وطين للبحث العلمي والتطوير التكنولوجيوحدات البحث مبقابل لتصب يف الصندوق ال

 .اليت تساهم يف تثمني نتائج البحث اتقتصاديةأو املشاركة مع مؤسسات ، اتقتصاديإمكانية إنشاء فروع ذات طابع 
 لإلبداعمسصوى مؤشرات مخرجات النظام الوطني وتقييم تقياس : المطلب الثاني

وهي حصة ، لإلبداعياس ثالث مؤشرات مدرجة ضمن خمرجات النظام الوطين سوف حناول يف هذا املطلب تق
اليت و  االخرتاعبراءات ، تقتصاديةما يعرف باملؤشرات اال الصادرات اجلزائرية من املنتجات ذات التكنولوجيا العالية أو

 .  يةاملنشورات العلم ويتمثل يفاملؤشر الثالث و ، عادة ما يطلق عليها باملؤشرات التكنولوجية
 حاة الاايرات الجزائرية من المنصجات ذات الصكنولوجيا العالية: الفرع األول

يبني لنا دوما تفوق الصادرات من احملروتقات ، سنوات املنصرمة األربعخالل إن حتليل امليزان التجاري اجلزائري 
العالية فتشكل نسبة ضعيفة جدا أما عن صادرات اجلزائر من املنتجات ذات التكنولوجيا ، من إمجايل السلع املصدرة

 :كما يبينه اجلدول أدناه،من إمجايل الصادرات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
،  والذي حيدد القانون األساسي النموذجي للمؤسسة 4188نوفمرب  42،  املوافق ل 8234ذي احلجة  41املؤرخ يف  391-88من املرسوم التنفيذي رتقم  08املادة 1

 . 4188ديسمرب  2،  الصادرة يف 11العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، اجلريدة الرمسية العدد 
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خالل سنوات  المنصجات ذات الصكنولوجيا العالية الجزائر من تطور صايرات: 05الجدول رتقم 
0707-0702 

 مليون دج: الوحدة

 القطاع 4181 4188 4184 4183

 الصيدالنية املنتجات صناعة 818,4 11,4 831,1 491,1

 البناء الطرياين 1,1 89,1 2,9 393,1

 صناعة املاكنات 128,8 990,2 010,0 330,9

 (8)إمجايل املنتجات 921,4 111,1 919 911,8

 (4)إمجايل الصادرات 2.333.019 0.392.838 0.119.319 0.434.193

 (4(/)8) النسبة % 1,189 % 1,181 % 1,184 1,189%

:على باالعتمادالباحثة من إعداد  : المادر  
-ONS. Evolution des échanges extérieurs de marchandises de 2003 à 2013, collections statistiques        

N°188 /2014, p 97.  
 

 CGCEـ بـــيطلق عليها  أو ما تقتصاديةعند حتليلنا للصادرات اجلزائرية تبعا ألكرب التصنيفات اال        
(classification par grandes catégories économiques)     تبني لنا أن ي، تبعا لقطاع النشاطو

والبناء  ،ويتعلق األمر باملنتجات الصيدالنية، ضمن التكنولوجيا العاليةا صنف كل منهتاجلزائر تصدر ثالث منتجات 
زائرية من املنتجات ذات التكنولوجية واجلدول أعاله يبني الضعف الكبري للصادرات اجل، ناتيوصناعة املاك ،الطرياين

من إمجايل الصادرات وهي  %1,41د مل تتجاوز حدو  حيث، العالية مقارنة بإمجايل الصادرات طيلة هذه السنوات
فاألردن مثال وصلت حصة صادراهتا من املنتجات ذات ، نسبة جد متدنية إذا ما تقارناها ببعض الدول العربية

من املنتجات ذات  بينما عرفت تونس تقفزة كمية كبرية يف صادراهتا، %84,4حدود  4181التكنولوجيا العالية سنة 
أما املغرب فقد ، 4119سنة % 1,0منتصف التسعينات إىل % 8,1حبيث ارتفعت النسبة من التكنولوجيا العالية 

زائرية من إن ضعف حصة الصادرات اجل .4181-4111بني سنوات  من إمجايل صادراهتا% 9بلغت النسبة حوايل 
راجع أساسا إىل الضعف الكبري يف اإلنتاج الصناعي بشكل ، مقارنة جبرياهنا تونس واملغرب باخلصوصهذه املنتجات 

 .  البحث والتطويريف وباألخص الصناعة اليت تتطلب مدخالت عالية ، عام
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 االخصراععدي براءات  : الفرع الثاني
يطلق عليها باملخرجات التكنولوجية   وغالبا ما، لإلبداعرجات النظام الوطين أحد أهم خم االخرتاعتعترب براءة        

وسوف حناول يف هذا الفرع دراسة ، تكنولوجية مبجرد ما حتقق جناحها التجاري إبدعاتكوهنا يف احلقيققة عبارة عن 
املودعة يف املعهد الوطين  اعاالخرت وحتليل التطورات الكمية والنوعية اليت شهدهتا براءات  لإلبداعالنظام اجلزائري 

وذلك بتفحص أرتقام وبيانات   4182منذ بداية التسعينات القرن املاضي إىل غاية سنة ، اجلزائري للملكية الصناعية
 :التاليني الشكلاجلدول و 

 0702 -0007 خالل الفصرةوبعض الدول العربية  في الجزائر االخصراعتطور عدي براءات : 06الجدول رتقم 
 السنوات اجلزائر غربامل مصر

 مقيم غري مقيم اجملموع مقيم غري مقيم اجملموع مقيم غري مقيم اجملموع 

919 088 491 349 411 18 430 449 1 8991 

919 299 311 301 318 00 891 891 1 8998 
181 089 318 391 348 09 892 812 81 8994 
138 013 341 491 401 24 821 831 1 8993 
131 041 311 311 403 819 820 881 49 8992 

8.818 193 211 318 494 19 814 832 41 8990 
8.481 911 012 349 439 91 411 801 01 8991 

- - - 219 301 889 428 419 32 8999 

8.133 8839 292 291 218 99 319 419 24 8991 
8.114 8821 031 212 398 93 412 821 31 8999 
8.180 8118 032 429 820 812 809 849 34 4111 
8.319 943 212 333 489 881 820 92 08 4118 
8.280 911 149 041 391 831 332 498 23 4114 

- - - 213 313 841 341 491 31 4113 

- - - 018 209 812 394 332 01 4112 
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8.231 8.111 241 111 014 801 042 210 09 4110 

- - - 981 934 891 299 211 99 4111 

4.810 8.019 081 934 994 821 129 910 12 4119 
4.831 8.129 218 8.188 133 891 999 912 90 4111 
8.924 8.204 291 941 994 832 991 919 19 4119 
4.431 8.140 110 8.118 100 821 111 931 91 4181 
4.419 8.098 181 8.144 103 819 191 114 92 4188 
4.488 8.041 113 8.189 148 891 911 918 889 4184 
4.889 8.291 128 8.881 113 380 121 948 889 4183 

- - - 8.191 923 303 183 989 92 4182 

 اجملموع 8.349 9.918 88.191 3.329 88.911 80.380 9.004 41.934 31.212

 %النسبة   84% 11% 811% %44 91% 811% 38% 19% 811%
 : على املصدرين التاليني باالعتمادمن إعداد الباحثة  : المادر

- www.inapi.org  
-  www.wipo.int 

 0702-0007للمقيمين وغير المقيمين خالل الفصرة  االخصراعتطور عدي براءات : 00رتقم  الشكل

 
 .41على معطيات اجلدول رتقم  بناءمن إعداد الباحثة : المادر
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 : ما يلي استنتاجن خالل تقراءتنا هلذا اجلدول ميكن م
املودعة من تقبل املقيمني وغري املقيمني يف اجلزائر  االخرتاعبني براءات ، تبني أرتقام هذا اجلدول الفارق البنّي -8

بة متثل نس %11فقط والنسبة املتبقية أي  %84حيث ال تتعد نسبة املقيمني اجلزائريني ، 4182-8991خالل الفرتة 
 .املقيمني إيداع غري
بعدد إيداع  4182و 4183، 4184أكرب إيداع للرباءات بالنسبة للمقيمني اجلزائريني سجل يف سنوات -4

هذه الزيادة مصدرها من جهة التحسن الكبري يف نشاط مراكز البحث ، براءة على الرتتيب 92، 889، 889بلغ 
كما   4188سنة  براءات فقط 3بعد أن كانت ال تتجاوز  4184براءة سنة  83 االخرتاعحيث وصل عدد براءات 

ومن جهة أخرى الزيادة املعتربة يف عدد الرباءات بالنسبة لألفراد خالل هذه ، 49هو موضح الحقا يف اجلدول رتقم 
 .السنوات كما سوف نبينه الحقا

فبعد ،  تشهده تقوانني احلمايةبعد كل تغيري املودعة من تقبل اجلزائريني االخرتاعزيادة متنامية يف عدد براءات -3
اخلاص بشهادة  11/02شهادات يف بداية التسعينات أثناء تطبيق القانون رتقم  81أن كان ال يتجاوز حدود 

بعد تطبيق املرسوم  8992لوحظ حتسن ملحوظ يف عدد الرباءات املودعة بداية من سنة ، االخرتاعاملخرتعني وبراءات 
 .19/ 13وتطبيق املرسوم رتقم  4113عدد الرباءات حتسنا أكرب  بعد سنة مث ما فتئ أن عرفت ، 93/89رتقم 

نالحظ تطورا ملحوظا يف عدد طلبات اإليداع بداية ، بالنسبة لعدد الرباءات املودعة من تقبل غري املقيمني-2
 1لك يف كان ذو  PCT *اجلزائر إىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات انضماموهذا راجع أساسا إىل ، 4114من سنة 

 4182براءة سنة  989إىل  االتفاتقيةإىل  االنضمامسنة  4118براءة سنة  92حيث تزايد العدد من ، 4111مارس 
 .  %110أي بنسبة زيادة بلغت حوايل 

املودعة مقارنة ببعض الدول العربية وبالتحديد مصر  االخرتاعغري أن وضعية اجلزائر فيما خيص عدد براءات 
 : التايل الشكلإذ تأيت يف مؤخرة الرتتيب كما يبينه  ،واملغرب ضعيفة جدا

 
 
 
 

                                                           

 
للمخرتعني الذين يرغبون يف محاية اخرتاعاهتم يف  4111اليت انضمت إليها اجلزائر سنة  patent cooperation treatyلرباءات متنح معاهدة التعاون بشأن ا *

 .احلق بإيداع طلب براءة اخرتاع واحد يسمى بالطلب الدويل ميكنه من طلب احلماية لدى مجيع دول األعضاء باملعاهدة اليت خيتارها عدة دول،
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 مقارنة بالمغرب ومار عدي البراءات المويعة في الجزائر: 02رتقم  الشكل

 
  41على معطيات اجلدول رتقم  بناءمن إعداد الباحثة : المادر

ملقيمني أو تعلق األمر با سواء، يبني هذا الشكل الضعف الكبري املسجل يف عدد الرباءات املودعة يف اجلزائر  
فحصة اجلزائر اإلمجالية من إيداع الرباءات بالنسبة للمقيمني خالل الفرتة ، غري املقيمني مقارنة باملغرب ومصر

أما بالنسبة لغري املقيمني فحصة اجلزائر ، مما أودعته مصر خالل نفس الفرتة %82ال تتجاوز  8991-4182
ونفس الوضعية ميكن مالحظتها مع املغرب حيث  .مقارنة مبا أودعته مصر %21اإلمجالية خالل نفس الفرتة تقارب 

بينما بالنسبة لغري املقيمني ، مما أودعه املغاربة %21أن حصة اجلزائر من إيداع الرباءات بالنسبة للمقيمني متثل 
 . %11فالنسبة تقارب 

 فاجلدول   PCT وطين وطريق إيداع عن طريق لغري املقيمني بني طريق إيداع االخرتاعأما عن طرق توزيع براءات 
 .املوايل يبني تفاوتا كبريا بني كليهما
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  0702-0770تطور طرق توزيع البراءات لغير المقيمين خالل الفصرة : 00الجدول رتقم     

 السنوات إيداع وطين PCTإيداع عن طريق  اجملموع %النسبة 

09,09% 92 01 31 4118 

10,98% 498 401 28 4114 

92,09% 491 411 81 4113 

98,14% 332 312 31 4112 

94,14% 210 238 32 4110 

94,31% 188 012 29 4111 

90,92% 910 932 38 4119 

90,11% 912 190 41 4111 

90,19% 919 191 40 4119 

92,99% 931 194 31 4181 

90,08% 114 911 31 4188 

92,29% 918 931 23 4184 

93,90% 948 191 20 4183 

91,92% 989 199 44 4182 

 اجملموع 294 9.021 1.141 92,88%
Source : www.inapi.org consulté le 25/7/2015 

عن طريق تظهر أرتقام اجلدول أعاله التفاوت الكبري يف طرق إيداع الرباءات لغري املقيمني بني إيداع وطين وإيداع       
PCT ، عدد عرف ، 4111التعاون بشأن الرباءات كما سبق وأن ذكرنا سنة  اتفاتقيةفبمجرد إمضاء اجلزائر على
إىل أن بلغ ، االتفاتقيةمع بداية املصادتقة على هذه  4118سنة  %09لغري املقيمني تزايدا مستمرا من  اتاإليداع

من إمجايل اإليداعات لغري %90ما يقارب  يف اجلدول متوسط عدد اإليداعات يف السنوات األخرية كما هو مبني
 PCTاتفاتقيةولكن فحوى ، لالخرتاعواألكيد أن هذه الزيادة ليس مرّدها حتسن يف فعالية النظام اجلزائري ، املقيمني

http://www.inapi.org/
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واجلزائر ، لدى عدد كبري من دول األعضاء اليت خيتارها اخرتاعهتنص على إمكانية صاحب الرباءة أن يطلب محاية 
 .مما يفسر هذا التزايد يف عدد الرباءات لغري املقيمني االتفاتقيةأحد أعضاء هذه 

أما عن تصنيف الرباءات بالنسبة للمقيمني تبعا ألهم اجملاالت التكنولوجية خالل الفرتة املمتدة بني سنوات 
 : التاليني يوضحان ذلك الشكلفاجلدول و ، 8999-4183
 0702-0000المويعة تبعا ألهم المجاالت الصكنولوجية خالل  خصراعاالبراءات : 00الجدول رتقم         

 اجملال التكنولوجي النسبة

 الطب 83,08

 احملركات، املضخات 1,88

 اهلندسة املدنية 9,09

 الصيدلة 1,29

 العمليات واألجهزة احلرارية 1,29

 الكهرباء والطاتقة 0,90

 أشباه املوصالت 0,28

 القياس 2,34

 كنات خصوصيةما  3,42

 جماالت أخرى 30,83
    Source : WIPO. Statistics database, 2014 .       
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 توزيع البراءات حسب المجاالت الصكنولوجية: 02رتقم  الشكل

 
 41من إعداد الباحثة تبعا ألرتقام اجلدول رتقم   : المادر

 4183إىل  8999زمنية الطويلة نسبيا واملمتدة من أنه على الرغم من املدة ال، نستنتج من تقراءتنا هلذا اجلدول
 االخرتاعفأكرب حصة من براءات ، إال أنه ال يوجد جمال تكنولوجي معني متخصصة فيه اجلزائر، سنة 80أي مدة 

وهذا راجع أساسا إىل أن نسبة  ، %30,83املمنوحة للمقيمني اجلزائريني ختص جماالت تكنولوجية أخرى بنسبة 
ومبا أهنم أفراد فهم ال يتخصصون يف جمال ، املهين-االجتماعيعني يتشكلون من أفراد تبعا للتصنيف من املخرت  91%

والواتقع أن النتيجة تكون  .م تبعا لرباعة ومهارة وختصص كل فرداخرتاعاهتتكنولوجي واحد بل تتعدد وختتلف طبيعة 
كنولوجي مشرتك يكون حمور أحباثهم كمراكز هيكل حبث واحد وختصص ت جيمع هؤالء الباحثني كان أكثر إجيابية لو

أما اجملاالت التكنولوجية املتبقية ، %83,08مث يأيت اجملال الطيب بنسبة  .املخابر وبشكل أوسع اجلامعاتو ، البحث
 .فاحلصص تكاد تكون متساوية فيما بينهم االخرتاعمن براءات 

إىل  4181 من املهين خالل سنوات-تماعياالجإيداع الرباءات يف اجلزائر تبعا للمجال  تصنيف أما عن
 .فاجلدول التايل يبني لنا هذه التصنيفات، 4182
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 0702-0707 الفصرة المهني خالل-تانيف إيداع البراءات تبعا للمجال االجصماعي :00الجدول رتقم

 
% 

عدد 
 براءات
4182 

 
% 

عدد  
براءات 
4183 

 
% 

عدد 
براءات 
4184 

 
% 

عدد 
الرباءات 
4188 

 
% 

د عد
براءات 
4181 

 
 اجملال

 أفراد 01 90 09 11 11 94 814 11 99 14

 باحثون 4 4,0 40 49 9 1 - - - -

 طلبة 8 8 8 8 4 8 - - - -

 مؤسسات 0 1 0 0 2 3 9 1 0 0
 مراكز حبث 88 82 3 3 83 81 81 1 81 88
 جامعات - - 3 3 0 2 - - 4 4

 عاجملمو  99 811 92 811 889 811 889 811 92 811
   .معطيات املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعيةبناء على من إعداد  الباحثة : لمادرا
 

 : يلي من بيانات اجلدول أعاله ما استخالصهاأهم املالحظات اليت ميكن 
 بل تزايدت هذه، مصدرها األفراد وهذا طيلة اخلمس سنوات كاملة ، االخرتاعأن اكرب نسبة من إيداع براءات  - 8

كما أن غالبية هؤالء األفراد هم من هواة الرتتقيع أو ما يطلق عليهم ،  4182و 4183النسبة خالل سنوات 
 ؛  les bricoleursبالفرنسية

مما ، مراكز البحث واجلامعاتو ، تقتصاديةالضعف الكبري املسجل يف عدد الرباءات املودعة من تقبل املؤسسات اال -4
 .لإلبداعنظام الوطين يدل على هشاشة األتقطاب الثالث لل

 .والشكل املوايل يبني لنا بشكل أكثر توضيحا هذا التطور خالل هذه الفرتة
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 0702إلى  0707المهني من سنة  -االجصماعيتطور إيداع البراءات وفق الصانيف : 05رتقم  الشكل

 
   49من إعداد الباحثة تبعا ألرتقام اجلدول رتقم  : المادر

 

جند ، ياإلبداعضعفا كبريا يف إيداع الرباءات من تقبل اهليآت ذات العالتقة بالنشاط البحثي تعاين اجلزائر بينما 
 : كما يبينه اجلدول التايل  االخرتاعحيث تتعدد اهليآت املودعة لرباءات املغرب الوضع مغايرا بالنسبة 
خالل سنوات ي المهن -االجصماعيتانيف إيداع البراءات في المغرب تبعا للمجال : 27الجدول رتقم 

0707-0702 

% 4182 % 4183 % 4184 % 4188 % 
 

2010 
 

 السنة  
    اجملال

 أفراد 11 00 93 00 91 29 813 33 849 31

 مؤسسات 41 81 34 89 41 83 29 80 31 1,8

 مراكز حبث 8 - 1 - 81 - 40 - 34 -
 جامعات 39 49 31 44 01 31 831 22 801 20

 اجملموع 821 811 819 811 891 811 380 811 303 811
Source: ompic, rapport d’activité 2014, p8. 
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ملهين ا-االجتماعياملودعة تبعا للتصنيف  االخرتاعالتايل يوضح وبشكل جلي الفرق يف عدد براءات  الشكلو 
 .بني كل من اجلزائر واملغرب

 ئر والمغربفي الجزا االخصراعالمهني لعدي براءات -االجصماعيالصانيف : 06رتقم الشكل

 
 .31و 49على معطيات اجلدول رتقمي  بناءمن إعداد الباحثة  : المادر

 

إذ جتاوز العدد ما ، االخرتاعيبني الشكل أعاله املسامهة الكبرية للجامعات املغربية يف إيداع طلب براءات 
من تقبل املؤسسات  كما يبني اجلدول أيضا تزايد طلب إيداع الرباءات،  4183/4182أودعه األفراد خالل سنيت 

 . هو يف طريق البناء لإلبداعمما يؤكد أن النظام املغريب ، ومراكز البحث تقتصاديةاال

 المنشورات العلمية: الفرع الثالث
 4114-8991  الربنامج اخلماسي األول استكمالخاصة مع  ،النشر العلمي يف اجلزائر نقلة كمية هائلة شهد      

وسوف حناول من خالل دراستنا هلذا الفرع تقياس وحتليل ، 4184-4111اخلماسي الثاين والشروع يف تطبيق الربنامج 
إضافة إىل التعرف على التخصصات ، مقارنة ببعض الدول العربية شهدتهاإلنتاج العلمي اجلزائري والتطور الذي 

ل جلي هذا التطور عرب الزمن واجلدول التايل يوضح بشك، وتقييم مستواها العلمي، يف اجلزائر إنتاجاالعلمية األكثر 
  .ومقارنة ببعض الدول العربية
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 تطور النشر العلمي في الجزائر مقارنة ببعض الدول العربية  خالل الفصرة : 20الجدول رتقم 
0006-0702 

 

2014 

 

2012 

 

2008 

 

2002 

 

1996 

 

 السنة
          البلد

4.  916  الجزائر 363 483 1.952 2.400 
 نسبة الصطور - 33 834 561 1.152

حاصها من اإلنصاج  0,03 0,05 0,11 0,16 0,18
 %العالمي

 تونس 438 1.136 2.573 5.507 5.863
 %نسبة الصطور - 159 487 1.157 1.238
حاصها من اإلنصاج  0,04 0,08 0,18 0,21 0,23

 %العالمي
 المغرب 818 1.289 1.472 3.212 4.123
 %نسبة الصطور - 52 129 329 404
حاصها من اإلنصاج  0,07 0,09 0,10 0,13 0,16

 %العالمي
 مار 2.807 3.367 6.512 12.812 14.196

 %نسبة الصطور - 20 132 356 406
حاصها من اإلنصاج  0,25 0,24 0,30 0,48 0,55

 %العالمي
             Source :  http: //www.scimagojr.com, consulté le 16/02/2016 
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 : يلي كن استنتاجه من األرتقام املبينة يف اجلدول أعاله ماأهم ما مي
حيث وصلت عدد ، 4182إىل غاية سنة  8991الزيادة املتنامية لعدد املنشورات العلمية بداية من سنة  -8

 8991مقارنة بسنة  %8804منشور بنسبة تطور تقدرت ب  2.189إىل ما يقارب  4182املنشورات العلمية سنة 
أي تقبل بداية تطبيق أحكام القانون التوجيهي والربنامج اخلماسي حول البحث العلمي والتطوير ، سنة األساس
زيادة عدد املنشورات خالل هذه السنوات راجع أساسا إىل الزيادة الكبرية يف عدد األساتذة الباحثني ، التكنولوجي

عد أن كان ال يتجاوز عددهم  ب، 4182أستاذ باحث سنة  31.111حيث وصل عددهم كما سبق وأن أشرنا إىل 
 ؛8991/4114أي تقبل الشروع يف تنفيذ الربنامج اخلماسي األول  8991أستاذ باحث سنة  0.912

بعد أن   4182سنة  %1,81حدود  النسبة حصة اجلزائر من اإلنتاج العاملي بشكل كبري إذ وصلت ارتفاع  -4
كحال ،  أتقل بكثري من إنتاج بعض الدول العربيةلكن هذه النسبة ، 8991سنة  %1,13كانت ال تتجاوز النسبة

حيث أن حصتها من اإلنتاج العاملي عالية جدا وصلت ، مصر اليت تعرف زيادة كمية ونوعية عالية يف إنتاجها العلمي
سواء من حيث عدد املنشورات أو من ، أو تونس اليت تتفوق دوما على اجلزائر يف إنتاجها العلمي، %1,00حدود
 .واألكيد أن اإلنتاج اجلزائري ال يزال ضعيفا جدا مقارنة حبجم اإلمكانيات املسخرة والوسائل املتاحة .مستواهاحيث 

أما عن جماالت اإلصدار اليت عرفت أكرب عدد من اإلصدارات خالل العشرية األوىل من القرن الواحد والعشرين 
 : فتمثلت يف اآليت
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 0702-0777خالل سنوات  ورات العلمية حسب الصخاصمؤشر حجم المنش: 20الجدول رتقم   

 السنوات 4111-4113 4112-4119 4111-4188 4184/4182
 جماالت اإلصدار

 عدد املنشورات 2.232 3.672 12.243 8167.0
 الفيزياء 12% 16% 13% %14
 الكيمياء 4% 13% 4% %6
 الرياضيات 12% 12% 4% %10
 اهلندسيةالعلوم التقنية و  7% 11% 22% %25
 اإلعالم اآليل 7% 13% 18% %15
 علوم املواد 18% 23% 33% %12
 علوم البيئة 9% 12% 8% %4
 الزراعة والبيولوجيا 3% 4% 8% %5
 الطب 1% 1% 8,23% %4

 واإلنسانية االجتماعيةالعلوم  1% 2% 2% %1,8
Source : -http: //www.scimagojr.com consulté le 16/02/2016  
              -www.DGRSDT.dz, bilan et perspectives 2012 consulté le 24/07/2016      

غري أن أكثر ، تبني معطيات هذا اجلدول العدد املتزايد للمنشورات العلمية واليت مّست ختصصات متعددة       
علوم ، علوم الطبيعة، الكيمياء، اءالفيزي، كان يف البحوث األساسية واليت تشمل كل من الرياضيات  إنتاجااجملاالت 

إذ ارتفعت ، حيث أن علوم املواد والرياضيات لوحدها عرفت تقفزة كمية معتربة، علوم املواد واإلعالم اآليل، األرض
مع بداية األلفية إىل  %82نسبة املنشورات يف هذه التخصصات خالل العشرية األوىل من القرن الواحد والعشرين من 

بنسبة زيادة  4188أيضا سنة  %34إىل  %84ومن ، %830بنسبة زيادة جتاوزت  4188نة مع هناية س 33%
رغم أهنا ال تزال حتتل ، 4182غري أن هذه العلوم عرفت تراجعا كبريا يف حجم اإلصدارات سنة ، %811جتاوزت 

نفس حجم بريبا خاصة العلوم التقنية واهلندسية حيث حافظت تق ،الصدارة مقارنة بالتخصصات العلمية األخرى
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 ،العلوم الزراعية والبيولوجياو ، فتتمثل أساسا يف العلوم الطبية إنتاجاأما عن أضعف التخصصات العلمية ، اإلصدارات
 .%1هذه األخرية حدود نسبة إنتاج حيث مل تتجاوز والعلوم اإلجتماعية واإلنسانية 

أين جند ، خاصة ما تعلق بالعلوم األساسية غري أن العديد من املنشورات العلمية يتم إصدارها بتعاون دويل
 : نسبة مشاركة معتربة لألجانب يف عدد اإلصدارات كما يوضحه اجلدول املوايل

 0700-0777خالل الفصرة شركاء الباحثين الجزائريين في اإلصدار : 22الجدول رتقم    
 البلد عدد اإلصدارات %النسبة

 فرنسا 9.119 28,0

 م أ -و 003 4,9

 إيطاليا 211 4,0

 إسبانيا 291 4,2

 أملانيا 221 4,3

 بلجيكا 313 4

 بريطانيا 301 8,11

 العربية السعودية 320 8,18

 تونس 418 8,39

 املغرب 409 8,30

 كندا 438 8,48

 سويسرا 819 1,19

 بولونيا 843 1,12

 اهلند 882 1,09

 اليابان 883 1,09
 Source: www.DGRSDT.dz,bilan et perspectives 2012 . 

من  %11أن ما يقارب من ، تؤكد أرتقام هذا اجلدول واخلاص بالعشرية األوىل للقرن الواحد والعشرين
كما أن هناك تفاوتا واضحا فيما ،  بالتعاون املشرتك بني الباحثني اجلزائريني والباحثني األجانب أنتجتاملنشورات 
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بني  %28,0حتتل فرنسا مصدر الريادة بنسبة مشاركة بلغت  إذ، علميخيص تعاون اجلزائر دوليا يف جمال اإلنتاج ال
حيث يتمتع معظم الباحثني اجلزائريني مبستوى عايل ، الباحثني اجلزائريني والفرنسيني وهذا راجع أكيد إىل عامل اللغة

دار منشورات علمية مما يتيح هلم  فرص التعاون أكثر مع نظرائهم من الباحثني الفرنسيني بإص، يف اللغة الفرنسية
يف ، %3تأيت بعد ذلك الواليات املتحدة األمريكية بنسبة مشاركة ضعيفة جدا مقارنة بفرنسا حيث تقارب ، مشرتكة

أما عن ، %4,0نسبة ( وبريطانيا، بلجيكا، أملانيا، إسبانيا، إيطاليا)حني ال تتعد مشاركة الدول األوربية األخرى 
،  %8,18تسجل اململكة العربية السعودية نسبة ، %4كة ضئيلة جدا حبيث ال تتجاوز التعاون العريب فإن نسبة املشار 

 .  واإلنسانية االجتماعيةكما أن معظم هذه املشاركات ختص جمال العلوم 
علوم  ،فتشمل أساسا أما عن اجملاالت اليت يشرتك فيها الباحثون اجلزائريون يف اإلصدار مع اخلارج بشكل كبري

وبنسبة مشاركة مقارنة بالعلوم  8880، 8001، 8113، وعلوم املواد بعدد مشاركات على التوايل، يمياءالكو ، الفيزياء
 .على الرتتيب %82، %89، %41األخرى متثل 

أما ما تعلق باجلانب ، متثل هذه املعطيات والنسب حجم املنشورات العلمية أو ما تعلق باجلانب الكمي
حيث يبني لنا ، هذا التمّيزلقياس  H.index على مؤشر هريش االعتمادفيتم ، هاالنوعي هلذه املنشورات ومدى متّيز 

التاليني التخصصات العلمية ذات اإلنتاج النوعي اجليد وترتيب اجلزائر ضمن الدول العربية وفقا هلذا  الشكلاجلدول و 
 .املؤشر 
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 ثرترتيب الجزائر تبعا لمؤشر األ: 22رتقم  اجلدول             

 التخصص Hمؤشر  لكل مقال االتقتباساتعدد 

 الفيزياء 33 3,98

 الكيمياء 39 0,91

 الرياضيات 42 4,92

 العلوم التقنية واهلندسية 32 3,42

 اإلعالم اآليل 44 4,28

 علوم املواد 33 2,19

 علوم البيئة 34 1,23

 الفالحة والبيولوجيا 49 2,29

 الطب 38 9,90

 واإلنسانية جتماعيةاالالعلوم  81 8,13
                  Source : www.DGRSDT.dz,bilan et perspectives. 

 
بنتائجه يف  االستشهادز الذي يستقطب أن النشر العلمي املميّ ، Hتشري معطيات اجلدول أعاله ووفقا ملؤشر

 بحوث على أعلى مؤشرحيث حتصلت هذه ال، املنشورات العلمية العاملية كان من نصيب البحوث الكيميائية
البيئة ، علوم املواد، الفيزياء، تأيت بعد ذلك وبدرجة أتقل العلوم التقنية وعلوم املهندس، واحتلت بذلك مركز الصدارة

واإلنسانية  االجتماعيةأما فيما خيص العلوم ، الرياضيات واإلعالم اآليل، تليها الفالحة والبيولوجيا، والعلوم الطبية
وعي كبري سواء تعلق األمر حبجم اإلصدارات حيث حتتل املرتبة األخرية مقارنة بسائر العلوم فيسجل ضعف كمي ون

غري أن هذا التفاوت الكبري ، أو ما تعلق بنوعية البحوث املصدرة حيث حتصلت على مؤشر جد منخفض، األخرى
ية واليت كشفت عنها التوجهات العامة بني العلوم راجع أساسا إىل األمهية الكبرية اليت أولتها الدولة  للعلوم األساس

أو الفرتة  4114-8991سواء تعلق األمر بالفرتة اخلماسية األوىل ، احملددة يف السياسات العلمية والتكنولوجية
مشروع وطين للبحث الذي  31فمن ضمن ، واإلنسانية االجتماعيةخبالف العلوم ، 4184-4111اخلماسية الثانية 
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فهناك إذن شبه ، واإلنسانية االجتماعيةسبعة منها فقط تتعلق مباشرة بالعلوم ، األولجاء به املخطط اخلماسي 
 .هتميش هلذه العلوم بالرغم من أن أكثر من نصف الطلبة هم مسجلون يف هذه العلوم على مستوى اجلامعات الوطنية

فاجلزائر تتوسط هذه ، Hر أما عن ترتيب اجلزائر بني الدول العربية فيما خيص املنشورات العلمية وفقا ملؤش
 : املوايل الشكلكما يظهره ،  الدول ترتيبا

 Hترتيب الجزائر بين الدول العربية وفقا لمؤشر: 00رتقم  الشكل

 
 . 32ص، 4181، لبنان، الطبعة األوىل، البحث العلمي يف الوطن العريب، مؤسسة الفكر العريب : المادر

حيث تقسمت الدول وفقا لقيمة ، دولة عربية 83ن الدول تتكون إمجاال منيبني هذا الشكل تصنيفا جملموعة م        
على  11و 98تضم اجملموعة األوىل مصر والسعودية حيث حتوز على أعلى مؤشر ، إىل أربع جمموعات Hمؤشر 
تونس واجملموعة الثالثة وتضم كال من ، 18واألردن  13لبنان ، 19اجملموعة الثانية وتضم كل من املغرب ، الرتتيب

إذ حتوز كالمها على ، تليها آخر جمموعة وتضم كال من البحرين واليمن وتقطر، 01واجلزائر واإلمارات  01والكويت 
بتمحورها حول املعدل الوسطي  Hإن تصنيف اجلزائر ضمن اجملموعة ما تقبل األخرية وفقا ملؤشر .41أدىن مؤشر 

ها حبجم املوارد املالية والبشرية اليت سخرت لتفعيل النشاط إذا تقارنا، يؤكد ضعف كفاءة منظومتها البحثية، للمؤشر
يف حني أن بعض الدول العربية جندها ال تستحوذ على نفس هذه ، الثاين البحثي سواء يف الربنامج اخلماسي األول أو

ورات العلمية اليت إن الزيادة الكمية املتنامية لعدد املنش، اإلمكانيات ومع ذلك سبقتها يف التصنيف مثل لبنان واملغرب
ال بد أن ترافقها أيضا زيادة نوعية بتحقيق التميز يف  91/88عرفتها اجلزائر منذ بداية تطبيق القانون التوجيهي رتقم 
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األمر الذي يقتضي التعرف على مكامن الضعف وحماولة ، النشر العلمي من أجل حتسني كفاءة املنظومة البحثية
 . السياسة العلمية والتكنولوجية الفعالة وذات األثر اإلجيايب سدها تقدر اإلمكان باستخدام أدوات

 تبعا للصقارير العالمية  اإلبداعوضعية الجزائر في مجال : المطلب الثالث
العاملي  اإلبداعومها مؤشر ، على أهم مؤشرين عامليني اإلبداعسوف نعتمد يف حتديد وضعية اجلزائر يف جمال 

 .ومؤشر التنافسية العاملية
 0702العالمي لسنة  اإلبداعمؤشر  : فرع األولال

 .، ووضعية اجلزائر وفقا هلذا املؤشرتوضيح اإلطار املفاهيمي ملؤشر اإلبداع العامليحناول حتت هذا العنوان 
 العالمي    اإلبداعاإلطار المفاهيمي لمؤشر : أوال 

عداده كل من املنظمة العاملية حلماية ويشرف على إ، 4119العاملي سنة  اإلبداعأجنزت الطبعة األوىل ملؤشر 
، INSEADواملعهد األوريب إلدارة األعمال ، Cornell University جامعة كورنلو ، WIPOامللكية الفكرية 

والرفاهية لألمم  تقتصادييف حتقيق النمو اال لإلبداعبالدور الريادي  االعرتافيكمن اهلدف األول هلذا املؤشر يف 
العامة هليئة األمم املتحدة تؤكد أن هذا التقرير يعد الوسيلة الوحيدة لصياغة السياسات  مانةاألحىت أن ، واجملتمعات
ركزت طبعة سنة  .يتم ترتيب دول العامل على أساس هذا املؤشر العامليو ، ياإلبداع لألمم وحتسني آدائها اإلبداعية

دور وأمهية اجملهودات اإلبداعية والعلمية الفردية  إذ حتاول إبراز، اإلبداععلى العامل اإلنساين ودوره يف  4183/4182
العاملي بني مؤشرين جزئيني ومها املؤشر اجلزئي ملدخالت  اإلبداعويربط مؤشر ، اإلبداعمنها واجلماعية يف سريورة 

 : كما يوضحه اجلدول التايل  اإلبداعواملؤشر اجلزئي ملخرجات  ،اإلبداع
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 0702العالمي لسنة  بداعاإلإطار مؤشر : 00الشكل رتقم 
 

 

 

 

  

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

:.  
Source : www.global innovation index.org consulté le 20/08/2015 (بصارف)  

 مؤشر اإلبداع الكلي
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    .ذا املؤشرهل تبعاي تعكس خمتلف مراتب اجلزائر هو ، وضعها من تقبل الباحثة داخل الشكل متّ األرتقام املتواجدة  :مالحظة

تتمثل الوطين  تقتصاديتضمن مخسة عناصر ترتبط باال اإلبداعفإن املؤشر اجلزئي ملدخالت ، تبعا للشكل أعاله
هذه املؤشرات اجلزئية  .ا تطور األعمالتطور األسواق وأخري ، اهلياكل، الرأمسال البشري والبحث، املؤسسات :اآليت يف

أما بالنسبة للمؤشر اجلزئي اخلاص ، بدورها تتضمن عشرون مؤشرا فرعيا كما هو موضح بالتفصيل يف الشكل
داخل النظام ويتضمن عنصرين خارجيني ومها املخرجات اإلبداعية  اإلبداعيةفيمثل مثرة النشاطات  اإلبداعمبخرجات 

كما أن كل عنصر مقسم ،  هذا املؤشر اجلزئي يتكون بدوره من مثاين مؤشرات فرعية، لتكنولوجيةواملخرجات املعرفية وا
العاملي  اإلبداعمؤشر ، مؤشرا 12إىل ثالث عناصر جزئية وكل عنصر جزئي يتكون من مؤشرات فردية مبجموع يبلغ 

فيتم احلصول عليه  اإلبداعل فعالية أما معد، ذو الدرجة اإلمجالية ميثل متوسط مدخالت وخمرجات املؤشرات اجلزئية
 823الدول املعنية هبذا التقرير عددها ، اإلبداععلى املؤشر اجلزئي ملدخالت  اإلبداعبقسمة املؤشر اجلزئي ملخرجات 

 .من الناتج احمللي اإلمجايل %91,3من سكان العامل وما يقارب  %94,9هذه الدولمتثل ، دولة
 العالمي اإلبداعر وضعية الجزائر وفقا لمؤش: ثانيا

العاملي على وضعية اجلزائر ومكانتها مقارنة مبجموعة كبرية  اإلبداعسوف تقتصر دراستنا وحتليلنا حملتوى تقرير 
بدرجة  833احتالل اجلزائر الرتبة  49حيث أظهرت نتائج هذا التقرير كما هو موضح يف الشكل رتقم ، من الدول

مراتب مقارنة بسنة  0بــــــــويكشف التقرير حتسنا ، دولة 823ايل من إمج( 811-1)من سلم يرتاوح بني  42,4
 31يف حني احتلت اإلمارات العربية املتحدة املرتبة األوىل عربيا واحتلت املرتبة ، 831حيث كانت حتتل الرتبة  4183

إن  .34,4بدرجة  12ة واحتلت املغرب الرتب 34,9عامليا بدرجة  91أما تونس فاحتلت املرتبة ، 23,40عامليا بدرجة 
ناتج ، باعتبارها ضمن العشر دول اليت احتلت مؤخرة الرتتيب اإلبداعهذه الوضعية اجلد متدهورة  للجزائر يف جمال 

، (811-1)من سلم يرتاوح بني 81,92بدرجة  اإلبداعبالدرجة األوىل عن القيمة املتدنية للمؤشر اجلزئي ملخرجات 
، بالنسبة للمقيمني األفراد االخرتاعت اإلبداعية خاصة ما تعلق منها بتطبيق براءات ومّرد هذا التقهقر ضعف املخرجا

غري أن أكثرها تدهورا تطبيق براءات معاهدة التعاون بالنسبة للمقيمني وكذلك ، 1,2بدرجة  99حيث احتلت الرتبة 
املؤشرين الفرعيني وبذلك تكون حيث أسفرت اإلحصائيات الدرجة صفر بالنسبة هلذين ، تصدير التكنولوجيا املتطورة

يف حني تقّدر سلم ، لإلبداعهذه النتائج تقد تقاربت النتائج اليت توصلنا إليها يف حتليلنا ملستوى مؤشرات النظام الوطين 
إذ تشري النتائج إىل تقدم ملحوظ ، (811-1)من سلم  يرتاوح بني  38,10الدرجة  اإلبداعاملؤشر اجلزئي ملدخالت 

أما باتقي املؤشرات فرتاوحت بني ، 43رات خاصة ما تعلق منها باهلياكل العامة حيث احتلت الرتبة لبعض هذه املؤش
غري أن األكثرها تدهورا سجل يف التجارة ، واملراتب املتأخرة االستثماراملراتب املتوسطة كالرتبية والتعليم العايل و 
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وهذا راجع أساسا إىل ضعف ، هذا التقرير دولة اليت مشلها 823من ضمن  821واملنافسة حيث احتلت الرتبة 
تقييم باتقي املؤشرات الفرعية مبني ، 831برتبة  1,04اإلبداعيف حني بلغ معدل فعالية ، املنافسة احمللية وعدم كثافتها

أما بالنسبة ملدخالت ، اإلبداعيف اجلدول أعاله حيث يربز الضعف الكبري يف جممل املؤشرات اجلزئية ملخرجات 
، منها استيعاب املعرفة اإلبداعفاجلدول يظهر أيضا ضعف مؤشراته اجلزئية خاصة ذات العالتقة املباشرة ب اإلبداع

 823من إمجايل  883، 838 ،830 حيث احتلت املراتب التالية على التوايل، والبحث والتطوير اإلبداعية االرتباطات
رغم حجم اإلمكانيات ، كبري  وبفارقعلى اجلزائر العربية تتقدم فيها الكثري من الدول ، دولة اليت تضمنها هذا التقرير

 . واملوارد احملدودة جدا لتلك الدول مقارنة باجلزائر
 0702 تقرير مؤشر الصنافسية العالمي : الفرع الثاني

 .العاملي، ووضعية اجلزائر وفقا هلذا املؤشر التنافسيةتوضيح اإلطار املفاهيمي ملؤشر حناول حتت هذا العنوان 
 اإلطار المفاهيمي لمؤشر الصنافسية العالمي: والأ

، 4112ظهر أول صدور له سنة ، العاملي تقتصاديينشر مؤشر التنافسية العاملي سنويا من تقبل  املنتدى اال
الكلية واجلزئية يف  تقتصاديةعلى مؤشر التنافسية العاملي الذي يدمج اجلوانب اال باالعتمادحيث يتم ترتيب دول العام 

السياسات و ، على أهنا جمموعة املؤسسات وتعرف التنافسية تبعا هلذا املؤشر، احد لقياس تنافسية البلدمؤشر و 
وتقد مشل تقرير سنة ، تقتصادوالعوامل اليت حتدد مستوى إنتاجية البلد ومستوى الرفاهية اليت ميكن بلوغها من خالل اال

ركن  84وتضمن  9و 8بسلم يرتاوح بني دولة بدرجات تقيست  821ات اتقتصاديدراسة وحتليل  4183/4182
، التعليم العايل والتكوين، االبتدائيالصحة والتعليم ، الكلي تقتصادياحمليط اال، اهلياكل، ملؤسساتا: للتنافسية وهي

تطور األعمال ، حجم السوق، التكنولوجي االستعداد، تطور السوق املايل، فعالية سوق العمل، فعالية سوق السلع
ويؤكد هذا ، املهارة وظروف العمل املواتية على مستوى املنظماتو باملعرفة  االرتباطوالذي هو شديد  اعاإلبدوأخريا 

التقرير أنه بإمكان الدول النامية أن حتسن من إنتاجيتها بتكييف التكنولوجيا املوجودة وبإجراء حتسينات جزئية يف 
مدعمة من  ياإلبداعلنشاط لتوى يتطلب توفري بيئة مالئمة غري أن وصوهلا إىل هذا املس، املنتجات أو أساليب اإلنتاج
وجود و ، يف البحث والتطوير خاصة من تقبل القطاع اخلاص االستثمارإذ يكفي ، طرف القطاع العام واخلاص

، مؤسسات البحث العلمي ذات مستوى عايل تعمل على توليد املعارف األساسية الضرورية لبناء تكنولوجيا جديدة
 ،مستوى عايل من املنافسةو ، محاية حقوق امللكية الفكريةو ، كثيف بني اجلامعات والقطاع الصناعي  وجود تعاونو 

 .واجلدول أدناه يؤطر مؤشر التنافسية العاملي، اإلبداعزم لبلوغ مستوى التمويل الال وتوفري
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، عشر ارتباطا وثيقا ببعضها وتعمل كلها على دعم وتعزيز بعضها البعض اإلثىنترتبط أركان مؤشر التنافسية 

مثال يكون من  اإلبداعيةفالقدرات ، حبيث إذا حدث ضعف يف أحد هذه األركان سوف يؤثر سلبا على باتقي األركان
، عدم توفر تقوى العمل تتمتع بصحة جيدة وذات مستوى علمي وتكويين عايل الصعب جدا استكماهلا يف ظل

وبدون متويل  ، 9يف اجلدول أعاله واليت بإمكاهنا أن تستوعب التكنولوجيا وتتحكم فيها الركن  0و 2املمثلة يف الركن و 

 مؤشر الصنافسية العالمي

 

 

 

1 المؤسسات–  

2 الهياكل-  

3 المحيط االتقصااي  الكلي-  

4 الاحة والصربية  اإلبصدائية-  

 

 

 

11 تطور األعمال   -  

12 اإلبداع -  

المؤشر الفرعي للحاجات 
 األساسية

 

 

 

5 الصعليم العالي والصكوين -  

6 فعالية سوق السلع-  

7 فعالية سوق العمل-  

8 تطور السوق المالي-  

9 اإلسصعداي الصكنولوجي-  

10 حجم السوق-  

 

 لإلبداعالمؤشر الفرعي  المؤشر الفرعي لصعزيز الفعالية
 وتطور العوامل

مفصاح لصعزيز عوامل 
تقصااييات الدولا  

 ايياتاتقصامفصاح لصعزيز فعالية 
 الدول

إبداع مفصاح لصعزيز 
تقصااييات الدولا  
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تعرض يف األسواق  جديدة بإبداعاتأو عدم توفر سوق السلع فعالة واليت تسمح  1كايف للبحث والتطوير الركن 
 .األركان وتفاعلها مع بعضها البعضهذه تواجد دون  اإلبداعيةالقدرات  تبىنفمن غري املمكن إذن أن ، 1الركن 

 وضعية الجزائر وفقا لمؤشر الصنافسية العالمي: ثانيا
نف حيث تص، يعتمد تقرير التنافسية على مؤشر مستويات التطور يف تصنيفه للدول وتقييمه على أساسها

واجلدول املوايل يربز هذه التصنيفات ووضعية اجلزائر ضمن ، الدول إىل أربع تصنيفات وهذا تبعا ملستويات تطورها
 .  هذه املستويات

 وضعية الجزائر ضمن مسصويات الصطور : 25الجدول رتقم 

 3املستوى 
 إبداع]تعزيز 
ات اتقتصادي

 البلد

اإلنتقال من 
إىل  4املستوى 
 3املستوى 

 4املستوى 
تعزيز فعالية 

 ات البلداتقتصادي

من  اإلنتقال
 إىل 8املستوى 
 4املستوى 

 

 8املستوى 
تعزيز عوامل 

ات اتقتصادي
 البلد

 

الدخل الفردي  <4111 4111-4999 3111-1999 9111-89111 89111<
 اجلاري $ب

وزن احلاجات  11% 21-11% 21% 41-21% 41%
 األساسية

 ليةوزن الفعا 30% 30-01% 01% 01% 01%

 اإلبداعوزن  0% 0-81% 81% 81-31% 31%
Source : www/weforum.org/gcr. Consulté le 25/8/2015 
 

وأن الدول تتنافس ، ناتقال للعوامل تقتصاديفرتض تقرير مؤشر التنافسية أنه يف املستوى األول من التطور يكون اال     
فاملؤسسات يف هذا املستوى تتنافس على ، تطلب املهارةوعلى العمل الذي ال ي شيءعلى عواملها الطبيعية تقبل كل 

 االحتفاظومن أجل  االخنفاضويف ظل ضعف اإلنتاجية فإن األجور متيل إىل ، األسعار وتبيع املنتجات األساسية
بالقدرة التنافسية أساسا على  االحتفاظيف هذا املستوى يتوتقف ، العمل البد أن ترتفع إنتاجيةبالدخل العايل فإن 

الكلية ركن  تقتصاديةواستقرار البيئة اال، 4وعلى تطور اهلياكل الركن ، 8سن سري املؤسسات العامة واخلاصة الركن ح
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عندما تصبح الدولة أكثر تنافسية فإن كل من ، 2وعلى تقوى عمل صحية ذات تأهيل تربوي أساسي ركن ، 3
والتقرير يشري إىل أن ، املستوى الثاين من التطور ومن مّث تنتقل الدولة إىل، اإلنتاجية واألجور سوف تعرفان زيادة

عند هذا املستوى من التطور تنتقل الدولة إىل مستوى ، إىل املستوى الثاين من التطور االنتقالاجلزائر توجد يف وضعية 
األجور تقد الفعالية إذ عليها أن تباشر بتطوير أساليب اإلنتاج بأكثر فعالية والرتكيز على حتسني جودة اإلنتاج ألن 

فعالية سوق ، 0يف هذه احلالة تزداد التنافسية بفعل الرتبية والتكوين العايل ركن ، ارتفعت وليس بإمكاهنا زيادة األسعار
القدرة على استخدام أرباح ، 1تطور األسواق املالية ركن ، 9سري حسن يف سوق العمل ركن ، 1السلع ركن 

أما يف املستوى الثالث فيكون أساس تنافس ، 81ة حملية وأجنبية ركن وأسواق واسع، 9التكنولوجيا املوجودة ركن 
، منتجات وأساليب إنتاج مبتكرة حتارب هبا منافسيها إنتاجإذ أن كل مؤسسة تسعى إىل ، اإلبداعاملؤسسات هو 

 .الدول اتاتقتصاديمبثابة املفاتيح األساسية لدعم وتعزيز  اإلبداعأي تطور األعمال و  84و 88حيث يعد الركنني 
 .ودراسة وضعية اجلزائر ضمن هذا الركن كما يبينه اجلدول أدناه اإلبداعاخلاص ب 84وسوف نركز على مكونات الركن 

 اإلبداعوضعية الجزائر ضمن مكونات ركن :  26الجدول رتقم 

 اإلبداعمكونات ركن  القيمة الرتبة
 اإلبداعالقدرة على  4,3 829

 علمينوعية مؤسسات البحث ال 4,0 833
 الشركات اليت تنفق على البحث والتطوير 4,1 829
 تعاون اجلامعة مع الصناعة يف جمال البحث والتطوير 4,8 821
 تدبري احلكومة ملنتجات تكنولوجية متطورة 3,9 849
 توفر العلميني واملهندسني 2,8 11
 لكل مليون ساكن  PCTتطبيق براءات معاهدة التعاون  1,8 99

         Source : www/weforum.org/gcr. Consulté le 25/8/2015 
 

حتتل اجلزائر ضمن هذا الركن مراتب جد ، سبع مؤشرات فرعية اإلبداعيتضمن الركن الثاين عشر واخلاص ب
حيث أن تقدرة املؤسسات اجلزائرية على إنتاج سلع وخدمات مبتكرة ضعيفة ، متدنية بداية من الركن الفرعي األول

وكذلك مسامهة الشركات اجلزائرية  اإلبداعأو بدرجات  اإلبداعسواء تعلق األمر بطبيعة ، د تكون منعدمةجدا بل تكا
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 821من بني  829 الرتبة حيث يشري التقرير إىل أن اجلزائر حتتل الرتبة ما تقبل األخرية أي، يف متويل البحث والتطوير
اون اليت تربط اجلامعة بالصناعة فيما خيص البحث والتطوير كما أن عالتقات التع،  دولة حمل الدراسة يف كال الركنيني

إىل جانب ضعف مستوى مؤسسات البحث العلمي اليت تقوم ، ياإلبداعمما يفسر ضعف النشاط ، ضعيفة جدا
وتوصل التقرير أيضا إىل أن تطبيق براءات معاهدة التعاون لكل ، بنشر املعارف األساسية لبناء تكنولوجيا جديدة

و من جهة أخرى ، ضعيفة جدا اإلبداعوهي نسبة جد متدنية تؤكد أن خمرجات ، %1,8كن ال تتجاوز مليون سا 
هذا الركن ، 2,8بقيمة  11يشري التقرير إىل أن اجلزائر متتلك طاتقات بشرية علمية متوسطة حيث احتلت املرتبة 

يد وتثمني نشاطاته البحثية وذلك بنقلها الفرعي حيتاج إذن إىل مزيد من الدعم املادي واملعنوي من تقبل الدولة لتجس
 . إىل القطاع الصناعي

 .تحديد نقاط تقوة وضعف النظام: الثالث الفرع
حتديد أهم نقاط القوة اليت  املطلبمن هذا األخري  الفرعحناول يف ، السالفة الذكر الفروععلى ما تقدم يف  بناء

ملعاجلتها  الالزمةوأهم نقاط ضعف النظام بغية إجياد اآلليات ، هاجل تعزيزها وتدعيمأمن  لإلبداعمتّيز النظام اجلزائري 
يعد خطوة أولية حنو  لإلبداعأن حتديد نقاط تقوة وضعف النظام الوطين  Edquistويف هذا الصدد يؤكد  .وتذييلها

قائص ومعاجلة بسد الن فيها على األدوات وامليكانزمات اليت تعىن أساسا االعتماديتم ، فعالة إبداعيةصياغة سياسة 
 .من جهة أخرى تعزيز وتدعيم نقاط القوة وترتقيتهاو ، هذا من جهة القصور املوجود يف النظام

 .نقاط تقوة النظام: أوال
 : وتبين تقوته مايلي لإلبداعمن أهم نقاط القوة اليت تدعم وتعزز النظام اجلزائري 

ترمجت هذه اإلرادة بإصدار ثالث ، ولوجيوجود إرادة سياسية تقوية لرتتقية البحث العلمي والتطوير التكن-0
والذي   8991/4114والربنامج اخلماسي  91/88أوهلا متثل يف القانون التوجيهي رتقم ، تقوانني توجيهية يف هذا الشأن

مث ، اعترب البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يف هذا القانون من األولويات الوطنية كما نصت عليه املادة الثانية
ليؤكد ، 91/88املعدل واملتمم للقانون التوجيهي رتقم  4111/4184والربنامج اخلماسي  11/10لقانون رتقم تالها ا

ديسمرب  31ويف ، مضامني القانون التوجيهي استكمالاألمهية اليت توليها الدولة هلذا القطاع وحرصها الدائم على 
ما ميّيز هذا القانون عن ، وير التكنولوجيحول البحث العلمي والتط80/481صدر القانون التوجيهي رتقم  4180

 ،االجتماعيةو ، سابقيه إعطاء أمهية لعملية تثمني نتائج البحث العلمي بإنشاء هياكل للتثمني وللدراسات التقنية

                                                           
1Loi N°15-21, du 18 rabie el aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, portant loi d’orientation sur 
la recherche scientifique et le développement technologique, joradp, N°71, décembre 2015. 
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والنقل التكنولوجي والذي سيقدم  اإلبداعوكذلك إنشاء مركز  ،مبؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي تقتصاديةواال
ويعمل على ضمان النقل التكنولوجي من وحدات تنفيذ نشاطات البحث  تقتصاديةاليت حتتاجها املؤسسات االاخلربة 

 ؛  تقتصادياالو  االجتماعيإىل القطاع 
سواء املتواجدين داخل الوطن أو الكم ، تستحوذ اجلزائر على طاتقات بشرية هائلة من العلماء والباحثني-0

 ؛اإلبداعارج يقتضي األمر تسخريهم خلدمة البحث والتطوير و اهلائل من العلماء املتواجدين باخل
 استغاللهالبد من احلرص على  الوطنية وجود تراكم معريف تكنولوجي معترب يف بعض القطاعات الصناعية-2

 لتطوير منتجاتنا؛
زمات وحنن نعلم أن التمويل من أهم مستل، إنشاء الصندوق الوطين للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي-2

 ، اإلبداع
يعد كالمها منفذ مفتوح وسهل للحصول على ، يف شبكة البحث واالشرتاك، توفر النظام الوطين للتوثيق-5

 ، املعلومات العلمية والتقنية
ومراكز حبث مشل هذا  ،خمابرو ، توزيع مكثف وواسع هلياكل التعليم العايل والبحث العلمي من جامعات-6

 طين؛التوزيع ومّس كل الرتاب الو 
 .كثافة البحوث األساسية على مستوى اجلامعات اجلزائرية-0
 نقاط ضعف النظام: ثانيا

 : يف اآليت لإلبداعتتجلى أبرز نقاط الضعف اليت يعاين منها النظام الوطين 
حيث يعد التفاعل أساس دينامكية ، غياب عالتقات التفاعل بني تقطاع البحث العلمي والقطاع الصناعي-0

 ؛لإلبداعام الوطين وفعالية النظ
 واملؤسسات الصناعية؛ ومراكز البحث، ،غياب امليكانزمات اليت تسمح بتحرك الباحثني بني اجلامعات-0
 يف كل من القطاع العمومي واخلاص؛ اإلبداعضعف مستوى التأهيل يف تسيري -2
 مسامهة القطاع اخلاص يف متويل البحث والتطوير تكاد تكون منعدمة؛-2
 تكاد تكون منعدمة خاصة لدى مسريي املؤسسات الصناعية؛ داعاإلبثقافة -5
 ؛ياإلبداعوجود مستوى عايل من البريوتقراطية والذي يؤثر بشكل سليب على النشاط -6
مما أدى إىل عدم تعبئة الباحثني الذين ال ينتمون إىل وزارة التعليم العايل ، غياب القانون األساسي للباحث-0

 ، والبحث العلمي
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 ل يف إجراءات التسيري املايل مليزانية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي؛تثاتق-0
 ، ضعف عمليات التثمني ملشاريع البحث والتطوير-0
 هجرة األدمغة اجلزائرية؛-07
 .ياإلبداعمستمرة ومتكاملة للنشاط ، غياب إسرتاجتية كلية-00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



4182-8991جلزائر لإلبداع خالل الفرتة حتليل تشخيصي للنظام ا====== =====================الفصل الرابع  

 

 
190 

 

 خالصة الفال 
وبالتحديد املورد  اإلبداعأكدت أن تقييم مستوى مدخالت  لإلبداعالنظام اجلزائري  إن تقياس وحتليل مؤشرات

إىل املعايري الدولية املنصوص عليها أو مقارنة مبؤشرات الدول  باالستنادوهذا إما ، البشري يعد من أضعف املستويات
ضا على النسبة الضئيلة جدا من عدد أما مستوى خمرجات النظام فقد ّدلت النتائج أي، املغاربية أو العربية عموما

 .املودعة من تقبل املقيمني لدى املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية االخرتاعبراءات 
تقائم أساسا على التفاعل بني خمتلف املؤسسات واهليآت  لإلبداعوسبق أن تناولنا أن تعريف النظام الوطين 

فكلما كانت درجة التفاعل والرتابط تقوية ومتينة  ، لقطاع اخلاص أو العامالصناعي التابعة لو خاصة ذات الطابع العلمي 
غري أنه ويف حالة اجلزائر األمر خيتلف متاما فالقطاع العلمي وما يتضمنه من ، اتلإلبداعكلما كان النظام فعاال منتجا 

خري وما حيوي من كما أن هذا األ،  جامعات ومراكز حبث وخمابر تربطه عالتقات ضعيفة جدا بالقطاع الصناعي
مؤسسات مبختلف أحجامها وختصصاهتا ال يسعى إىل التقرب من اجلامعات ومراكز البحث بغية حل مشاكله 

مما أدى يف النهاية إىل ضعف النظام وعدم فاعليته وعدم تقدرته على توليد ، اإلنتاجية وتطوير وابتكار منتجات جديدة
 . يإلبداعاداء فهناك إذن ضعف كبري يف األ، اتاإلبداع

يعاين تقصورا كبريا يف مستوى ، الذي ينشط فيه هذا النظام السيما الصناعي منه تقتصاديكما أن السياق اال
حيث اخنفضت نسبة مسامهة هذا القطاع يف الناتج احمللي اإلمجايل إىل أدىن مستوياته بداية من ، دائه وتقهقرا متنامياأ

بصياغة السياسات  االستقاللرغم أن اجلزائر بادرت بعد حصوهلا على ، العشرية الثانية من القرن الواحد والعشرين
يف ظل اخليار التنموي الذي انتهجته مع هناية ، التكنولوجية والعلمية باملوازاة مع السياسة الصناعية اليت اعتمدهتا

إبراز مسار هذه وسوف حناول يف الفصل اخلامس ، دائهأستينات القرن املاضي لتطوير القطاع الصناعي وحتسني 
 .السياسات وحتليل وتقييم نتائجها
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 تمهيد
 التكنولوجية السياسة انطالقتتطلب منا الرجوع إىل بداية  ،يف اجلزائر اإلبداعشكالية البحث و إن تناول إ

ومما ال شك فيه أن هذه األخرية  اجلزائري احلديث، ياإلبداعالبحثي و  والعلمية اليت متت صياغتها يف حقل التاريخ
، حيث كانت جية التنموية اليت اختارهتا اجلزائر والقائمة أساسا على الصناعة املصنعةيارتباطا وثيقا باإلسرتاتارتبطت 

بناء اقتصاد مستقل ومتطور يواكب اقتصاديات الدول املتقدمة يف فرتة وجيزة، هذه الصناعة كما هو تطمح إىل 
لك هذه القدرات توالواقع أن اجلزائر مل تكن لتم ف علمية وتكنولوجية عالية ومهارات فنية كبرية،معروف تتطلب معار 

فهناك إذن تناقض كبري بني تلك السياسة اجلد طموحة  ،آنذاك الالزمةالعلمية والتكنولوجية وال املهارات الفنية 
اليت العلمية والتكنولوجية سياسة العلى مسار  التعرف يف هذا الفصل سوف حناولوعليه والوسائل القليلة املتوفرة، 
بداية إىل غاية  ،منذ الشروع يف املخططات التنموية يف ظل سياسة التوجيهاليت استخدمت، صاغتها اجلزائر واألدوات 

 .االنفتاحسياسة  مع بدايةاإلصالحات االقتصادية وما رافقها من حتول 
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 2661-2691خصائص السياسة العلمية والتكنولوجية خالل الفترة  :المبحث األول
ارتبطت السياسة التكنولوجية اجلزائرية ارتباطا وثيقا باخليار التنموي الصناعي، لذلك سوف حناول أوال التعرف 

انطالقا من املخططات التنموية اليت شرع يف تنفيذها   ،زت السياسة الصناعية اجلزائريةأهم اخلصائص اليت مي  على 
لتحقيق أهدافها يف  اليت اعتمدت عليها اجلزائر يةاإلبداعمث التطرق إىل أهم أدوات السياسة  ،1891بداية من سنة 

 .الفرتةظل هذه 
 أسس السياسة التكنولوجية الجزائرية :المطلب األول

االسرتاجتية التنموية اليت انتهجتها اجلزائر واليت ترتكز أساسا على قطاع حناول يف هذا املطلب إبراز طبيعة 
 .الصناعة الثقيلة وعالقة هذا القطاع بالسياسة التكنولوجية املصاغة، حبيث ال ميكن الفصل بينهما

 الخيار الصناعي التنموي :الفرع األول
بالدول املتقدمة يف  وااللتحاقة االقتصادية إىل حتقيق التنمي االستقاللكانت اجلزائر تطمح بعد حصوهلا على 

تنموية قائمة أساسا على القطاع الصناعي كآلية أساسية لتحقيق ذلك التطور  جيةيإسرتاتاختارت فأقصر فرتة ممكنة، 
بل ال بد من معرفة القطاع  غري أن بناء قاعدة صناعية متينة ال تنطوي على جمرد بناء هياكل وإقامة املصانع املنشود،

هذا اإلطار جاءت نظرية الصناعة املصنعة اليت جاء هبا ويف  الصناعي الذي من شأنه أن ينهض بالتنمية الشاملة،
اجملتمع برمته عرب نظام منسق من الصناعات الذي يؤكد أن التصنيع هو عملية حتويل ، De Bernisاالقتصادي 

يؤدي إىل  رساء قاعدة صناعية حقيقية األمر الذيحيث يتحقق التكامل بني خمتلف األنشطة الصناعية، مما يسمح بإ
 حىت أو الكيمياءو  امليكانيك،و  الصلب،و  حتقيق التنمية املستقلة للبالد، ويرى هذا االقتصادي أن صناعة كاحلديد

بركب الدول  بااللتحاقاإللكرتوميكانيك تعد من أهم النشاطات املصنعة، فهي اليت تسمح لدول العامل الثالث 
 . 1منذ البداية على عمليات اإلنتاج األكثر تقدما واالعتمادمن خالل اجتياز بعض املراحل  املتقدمة

ساسية لتحقيق أهدافها، فكانت بداية أداة أوقد تبنت اجلزائر هذه الصناعة واستخدمت املخططات التنموية ك
 املخطط الرباعي األول مث، 1898-1891مت  تسطريه يف املخطط الثالثي األول الشروع يف تنفيذ ما االنطالقة

، حيث ركزت بدرجة كبرية على الصناعة الثقيلة وخصصت 1811-1811املخطط الرباعي الثاين و 1818-1811
 : ،كما يوضحه اجلدول التايلاالستهالكيةهلا مبالغ ضخمة مقارنة بالصناعة اخلفيفة أو 

 
 
 

 
                                                           

1Begga, C. Stratégie des besoins essentiels et croissance économique, référence au cas Algérien, thèse de 
doctorat, institut des sciences économiques, Université Farhet Abbes, Sétif, 1996, p79.  
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 2611-2691الثقيلة والخفيفة في ظل العشرية  الصناعية الجزائرية االستثماراتمقارنة بين  :71الجدول رقم 
 مليون دج 18 :الوحدة

 
1811-1811 

 
1818-1811 

 
1891-1898 

 

 الفرتة  
 

 طبيعة الصناعة
 1الثقيلة   1.981 18.910 14.149
 4اخلفيفة   111 1.810 1.898

 1الصناعي  االستثمارإمجايل  0.414 11.998 10.199
 1/1نسبة  91,58% 81,80% 81,40%

   4 االستثماراتإمجايل  0.188 14.888 19.888
 4/3   نسبة 81% 81,11% 81,00%

Source :Oukil,  MS. The function and system of industrial research and development in Algeria, PhD 
thesis, University of  Srathclyde, 1989, p3. 

حيث  اليت أولتها اجلزائر لقطاع الصناعة الثقيلة مقارنة بالصناعة اخلفيفة،هذا اجلدول األمهية الكبرية يبني 
يف  االستثماريف حني أن حجم  يف ظل املخطط الرباعي الثاين، االستثماراتمن إمجايل مبالغ % 81جتاوزت 

املسخرة يف الصناعة الثقيلة مقارنة  االستثماراتحجم  أيضا، ويبني  هذا اجلدول %9نسبته  تعدتالصناعة اخلفيفة مل 
 .خالل املخطط الثالثي األول والرباعي األول  %81، حيث جتاوزت االستثماراتبإمجايل 

 :أما عن أهم أنواع الصناعات الثقيلة اليت ركزت عليها اجلزائر يف ظل هذه املخططات فتظهر يف اجلدول املوايل
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  2611-2691 خالل الفترة ةالصناعي االستثمارات: 73الجدول رقم 

 مليون دج:الوحدة 
  املخطط الثالثي األول املخطط الرباعي األول املخطط الرباعي الثاين

 قطاع الصناعات
 إجماليمن  النسبة القاعدية

 االستثمار
 إجماليمن  النسبة قيمة االستثمار

 االستثمار
 االستثمار قيمة

 
 إجماليمن  النسبة

 االستثمار
 االستثمارقيمة 

احملروقات واملواد  4.118 09% 0.890 01% 41.088 91%
 الكيماوية

 احلديد والصلب 1.488 40% 1.888 48% 0.990 10%

 الكهرباء 498 0% 088 0% 1.040 1%

 املناجم 198 1% 188 1% 1.188 1%

 الصناعة التحويلية 118 9% 1.410 14% 9.419 19%

 اجملموع 1.948 188% 8.918 188% 19.149 188%

Source: Begga, C. Stratégie des besoins essentiels et croissance économique, référence au cas Algérien, 
thèse de doctorat, institut des sciences économiques, Université Farhet Abbes, Sétif, 1996, p79. 

حيث  ،املخصصة للصناعة البرتوكيمياوية مقارنة بالصناعات األخرىأرقام هذا اجلدول ضخامة املبالغ تؤكد 
يف  %91،كما عرفت تزايدا مستمرا بلغ حدود أخذت حصة األسد يف املخططات التنموية الثالث على حد سواء

  .أكرب قطاع مدر للموارد املالية اهتمام اجلزائر هبذا القطاع كونهويرجع سبب  ،ظل املخطط الرباعي الثاين
ت هبا هذه العملية وضخامة الرأمسال الوترية اجلد سريعة اليت مت   هي ،سريورة التصنيع اجلزائرية مي زإال أن أهم ما 

الذي خصص هلا، يف ظل اقتصاد يتسم بضعف شديد سواء من حيث ضعف التكوين التقين واملعريف لألفراد أو من 
إىل صعوبة كبرية يف التحكم يف سريورة  أدىمما  التجهيز،حىت الطاقات اإلنتاجية لسلع  وأ الالزمةحيث اخلربات 

فمنذ أن   العمومي، لالستثمارضخامة هذه العملية ميكن تأكيدها من خالل حجم املبالغ املالية املخصصة ، و التصنيع
،كما أن نصيب الرأمسال 1811مليون دج سنة  11.188صلت إىل و 1899 دج سنة مليون 1.181كانت ال تتعد 
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ل على ضخامة مما يد   ،1811سنة  % 08إىل أكثر من  1891 يف %18الثابت من الناتج الداخلي اخلام ارتفع من 
 .يف هذه املخططات اجملهودات واألموال املسخرة

كان له ارتباط وثيق باخليار   ،إن هذا اخليار الصناعي التنموي الذي انتهجته اجلزائر وما اتسم به من خصائص      
كما سوف نبينه من خالل التطرق إىل املضامني األساسية للسياسة التكنولوجية  التكنولوجي وأث ر فيه بشكل كبري،

 .وما اتسمت به من خصائص اجلزائرية
 المضامين األساسية للسياسة التكنولوجية الجزائرية :الفرع الثاني

البد من اإلشارة إىل أن هناك عموما نوعني من السياسات العلمية  ،تناول مضمون هذه السياسة أن قبل
بالنسبة للنوع األول من  .1السياسة الواقعية والسياسة اجلد طموحة :والتكنولوجية اليت اتبعتها دول العامل الثالث ومها

العلمية والتكنولوجية خاصة حجم اإلمكانيات والقدرات  االعتباركوهنا تأخذ بعني يف  السياسات متثلت واقعيتها 
واملتطلبات الفعلية لتلك الدول يف حتقيق التنمية والتقدم  االحتياجاتتنطلق من و  ،هذا من جهة املتاحة لدى الدول

أما النوع   ،هذا ما أدى إىل توطيد العالقة بني املؤسسات اإلنتاجية واملؤسسات البحثية ،من جهة أخرى االقتصادي
والذي يطلق عليه بالسياسات اجلد طموحة فكانت اجلزائر على رأس الدول اليت انتهجت مثل الثاين من السياسات 

إىل يف كثري من األحيان  ز هذه السياسات درجة الطموح املبالغ فيه والذي ال يستندوما ميي   هذا النوع من السياسات،
تكنولوجية، أو من حيث ابتعادها عن واقع سها العلمية منها والأسواء من حيث اإلمكانيات املتوفرة وعلى ر ، الواقع

جمتمعاهتا وما حيتاجه و يعانيه من مشاكل، كما اتسمت أيضا برتكيزها على قطاع التعليم والتكوين وإقامة هياكل 
وطيدة جتمع اهلياكل  وارتباطاتاألساسي خاصة على مستوى اجلامعات، إال أنه يف ظل غياب عالقات  البحث

 .ترجى فإن كل اجملهودات العلمية تبقى دون فائدة اقتصادية ،عي واحتياجاته ومبشاكل البالدالبحثية بالقطاع الصنا
حتقيق التنمية االقتصادية يف  ،جية التنموية اليت سطرهتا اجلزائر على املدى البعيديمتثل اهلدف اجلوهري لإلسرتات

 .حتقيق استقاللية اقتصادية وتكنولوجية يف آن واحدمعىن ذلك السعي إىل  واحلد من التبعية االقتصادية والتكنولوجية،
 :2ومها اثنني فرتمجت السياسة التكنولوجية اجلزائرية بتوجهات ختص عاملني

 ؛إقامة قاعدة تكنولوجية مادية ذات أمهية-1
 .التكنولوجيا وإنتاجحىت يتمكن من استيعاب  التحضري للرجل املناسب -4
فإن إقامة هذه القاعدة املادية من أجل تطوير تكنولوجي سريع  ،جفالط دائما األستاذ النسبة للعامل األول وحسبب

وأن يكون  ،لتأخر التكنولوجي والصناعي ومواكبة الدول املتقدمة هذا من جهةل اجلزائر استدراك سببه حماولةنسبيا 
مان استقاللية القرارات السياسية يضا أداة تكنولوجيا تستخدمها لغرض تلبية متطلبات التنمية وضأحبوزة اجلزائر 

أما بالنسبة للعامل الثاين فاإلهتمام منصب أساسا حول توسيع دائرة التكوين حىت يتسىن ، الوطنية من جهة أخرى
 .على حد سواء واالجتماعيةللرجل أن يتكون و ينمي قدراته التقنية 

                                                           
 . 149ص  حممد السعيد، مرجع سابق، أوكيل1

2Djeflat,  A. Technologie et système éducatif en Algérie, Unesco- Cread-médina, 1993, p18. 
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 . اليت ميزهتا صائصاخلمن التفصيل أهم  ءوقصد التعرف أكثر على فحوى هذه السياسة سوف نتناول بشي
 الخيار التقني والتعاقدي:أوال

يف استريادها لتكنولوجيا متطورة ذات كثافة  إن طبيعة السياسة التكنولوجية اليت اختارهتا اجلزائر واملتمثلة أساسا
الصناعة املصنعة واليت تتطلب نتاج كبري، كان نتيجة حتمية لطبيعة الصناعة املنتهجة أي إرأمسالية عالية وحبجم 

فاملتطلب األول ميكن توفريه مبجرد توفر املورد  ،استخدام تقنيات متطورة ومهارات بشرية عالية لتشغيلها والتحكم فيها
وسوق العمل اجلزائري يكاد خيلو من تلك  الالزمةميكن توفري املهارات والكفاءات البشرية أّن  لكن  املايل،

 االعتمادبل ميكن  ،تنحصر أمهيتها فقط يف كيفية تشغيل التكنولوجيا املستوردة الكفاءات ال كما أن تلك،القدرات
هذا  واالجتماعيةأهداف التنمية االقتصادية  االعتبارعليها أيضا عند إجراء اخليارات التقنية املناسبة مع األخذ بعني 

وقد حرصت اجلزائر على تنويع شركائها من موردي  .1ومستلزمات التنمية التكنولوجية من جهة أخرى ،من جهة
 خوفا من الوقوع يف فخ التبعية التكنولوجية الفرنسية ،كبري على الشريك الفرنسي بشكل االعتمادالتكنولوجيا وعدم 

 ،فرتة اإلجناز السعر، مثال مما حتدثه املنافسة بني الشركاء من مزايا فيما خيص االستفادةهبدف وكذلك  ،من جديد
 .استهلكته اجلزائر من تكنولوجيا خالل عشرية من التصنيع مجايل ماإواجلدول املوايل يبني لنا ، منط التمويلو 

 2611-2691الفترة خالل  التكنولوجي اإلجمالي في الجزائر االستهالك :76الجدول رقم
 مليون دج:الوحدة                                                                                                    

  Source : Oufriha, FZ. Djeflat, A. Industrialisation et transfert de technologie dans les pays en  
développement: le cas de l’Algérie, OPU-Publisud, 1986, p40.                     

 ،من إمجايل امليزانية التقنية %98أن استرياد اجلزائر للتكنولوجيا بلغ ما يقارب  أعاله يتضح من بيانات اجلدول        
يف حني ، 1811إىل غاية 1891مليون دج، خالل العشرية املمتدة من 18.988املنجزة أي  لالستثماراتبالنسبة 

، هذه التبعية اليت ختتلف حسب نوع احلاجات نلمسها أكثر يف فقط %18بلغت نسبة املسامهة الوطنية ما يقارب 

                                                           
1Djeflat,  A. Technologie et système éducatif en Algérie, op. cit, p 20. 

 نوع احلاجات النسبة من امليزانية التقنية الصناعي االستثمار نسبة اإلسترياد حجم اإلسترياد

 دراسات هندسية % 18 0.088 % 18 1.908

 جتهيزات ميكانكية % 40 11.108 % 88 14.188

 جتهيزات الكرتونية % 10 9.408 % 88 1.188

 هندسة مدنية وأعمال احلفر % 48 11.888 8 -

 صقالة و تبطني % 18 0.088 % 98 1.188

 أشغال خمتلفة % 18 0.088 8 -

 متفرقات % 18 0.088 % 08 4.108

 اجملموع % 188 00.888 % 98 18.988
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أشغال و ، %88الصناعي  االستثمارنية واليت وصلت نسبة استريادها من إمجايل التجهيزات امليكانكية واإللكرتو 
ضعف كبري  االسترياديقابل هذا  ،%18 النسبة حدود وصلت الدراسات اهلندسيةو  ،% 98 بلغت نسبتها الصقالة

أولوية التكنولوجيا ردة، حيث سادت يف الكفاءات البشرية احمللية وعدم قدرهتا على التحكم  يف التكنولوجيا املستو 
راسخ وهو أن  اعتقادأي نوع من احلتمية التكنولوجية اليت رجحت كفتها واليت كانت مبنية على  ،على العامل البشري

التكنولوجيا يف حد ذاهتا تتوفر على كل شروط جناحها معىن ذلك يكفي اكتساب أحسن التكنولوجيا من أجل حتقيق 
 .1النجاح

أيضا على أشكال تعاقدية تتناسب والرغبة يف خلق قاعدة صناعية  االعتماد فقد مت  أما عن اخليار التعاقدي 
فوقع اخليار يف البداية على عقد املفتاح يف  وهذا باستخدام تكنولوجيا عالية التقانة، ،داء جيد ويف فرتة وجيزةأذات 

اجناز املخطط الرباعي األول، فكل فرتة  ةوقد الزم هذا األسلوب طيل ،اليد كشكل من أشكال استهالك التكنولوجيا
متت هبذه الصيغة،حيث يلتزم مورد التكنولوجيا يف هذا العقد  1811 إىل غايةو 1811اإلجنازات الصناعية بدء من 

كل عقد اجناز هناك مدة ضمان تسمح مبالحظة النقائص أو العيوب إن كو  ،لالشتغالمهيأة  إنتاجبتقدمي وحدة 
ميكن إدراجها يف النقاط غري أن هذا النوع من العقود حيمل يف طياته الكثري من السلبيات  وجدت بعد اإلجناز،

 : 2التالية
 تكاليف اجناز باهضة؛ – 1
 وجيا؛لغياب نقل فعلي للتكنو  – 4
 غياب الضمانات فيما خيص اإلنتاج؛ – 1
 .جد حمدود( اجلزائري)تدخل الزبون  – 1

،كوهنا ال تشوهبا الكثري من النقائصوقد أدركت اجلزائر مع بداية املخطط الرباعي الثاين أن هذه الصيغة 
يف ظل النقص الكبري يف اإلطارات  نقلها، تنافسية األجهزة الصناعية اليت مت  ال تضمن و  املرغوب فيها اإلنتاجيةتضمن 

 أسلوب  املفتاح يف اليد إىلأسلوب  العقود من بذلك تحولتلذلك قامت بتغيري أسلوب التعاقد ف ،والعمال املؤهلني
ما مييز عقد . ظنا منها أن هذا األخري سوف حيقق هلا ما عجز عن حتقيقه أسلوب املفتاح يف اليد املنتوج يف اليد،

اإلنتاج من جانبه وضمان بالتنظيم ، (عماال ومسريين)املنتوج يف اليد أن مورد التكنولوجيا ملزم بتكوين املورد البشري 
بعض العقود من قبل املورد بأن يقوم مبناولة  كما أن هناك التزام يف  ،الكمي والنوعي كما هو منصوص عليه يف العقد

ويف مقابل ذلك ال حيق لصاحب املشروع  ملدة  ،اجلزائرية حمليا للمؤسسات إنتاجهااملنتوجات اليت باإلمكان  إمجايل
األساليب املطبقة فيه  أن ينشر أية تفاصيل تقنية ختص املصنع أو ،العقد إمضاءيخ مثاين سنوات ونصف بدء من تار 

                                                           
1Tekfi, S. Survie, innovation et performance de l’entreprise, cas de l’entreprise CMA/SBA, op.cit, p257.  
2Bouguerra, KA. Michel, H. Essai de développement par consommation massive de technologie: le cas de 
l’Algérie, in technologies et développement au Maghreb, centre national de la recherche scientifique, 
France,1978, p130 . 
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احتكار التكنولوجيا والسعي لعدم نشرها على موردي التكنولوجيا حرص ل على مما يد   دون إذن كتايب من املورد،
األعمى للتكنولوجيا  تهالكاالسحبيث تبقى الدول املستوردة دائما يف حاجة إليهم من خالل  بكل الطرق القانونية،

منها السلبيات غري أن هذا العقد أيضا حيمل الكثري من  ،إنتاجهاالتحكم فيها أو أو  دون أدّن قدرة على فهمها
حيث خيصص مبلغ معترب من إمجايل العقد كضمان يف حالة عدم التقيد بفرتة  ،الكبري يف تكاليف اجنازه االرتفاع

اإلجناز بالنسبة  للمناولة اليت تنجزها املؤسسات الوطنية، كما أن التكوين أو باألحرى تكييف الرجال مع اآلالت 
ميكن يف ذن كيف إ ،1ضف إىل ذلك  تدخالت الزبون اجلد حمدودة وأنظمة اإلنتاج املستوردة يكلف مبالغ ضخمة،

يسمح للقدرات الوطنية  ،ظل هذه القيود والشروط اليت ميليها مورد التكنولوجيا أن يتحقق نقل تكنولوجي حقيقي
 .يف مرحلة الحقة إنتاجهباستيعاب ما مت نقله مث  التمكن من إعادة 

ني وتكوين كفاءات باإلضافة إىل هذين العقدين وهبدف تعجيل عملية نقل معرفة الكيف للمتعاملني احمللي
جلأت اجلزائر إىل أسلوب إعادة الرتكيب اهلندسي، حيث تسمح هذه الصيغة بفتح اجملموعة التكنولوجية من  ،وطنية

قبل مكتسب التكنولوجيا اجلزائري، ومن مث  متكني املؤسسة الوطنية املناولة من املسامهة يف اجناز الوحدات الصناعية، 
 .  2راكمها و تطوير معرفة الكيف السيما يف جمال إعادة تركيب اجملموعة التكنولوجيةمما يسمح باكتساب اخلربات وت

 تكثيف المساعدات التقنية األجنبية:ثانيا
األجنيب املباشر كأداة لنقل  االستثمار ،استبعاد منذ البداية ضمن مضامني السياسة التكنولوجية لقد مت  

 واالستفادةمينع اجلزائر من اللجوء إىل اخلارج  مل لكن هذا لعملية التصنيع،بالنسبة  خيار غري ناجع التكنولوجيا واعترب
واللجوء إىل املساعدة  ،نشاء شركات خمتلطةإكشراء الرتاخيص من اخلارج،   ،من معرفة الكيف والكفاءات األجنبية

 .ارات وتقنيني وعمال مؤهلنيمن إطاحمللي املؤهل  التقنية األجنبية بشكل واسع يف ظل النقص الكبري يف املورد البشري
ة حيث تتطلب هذه املرحلة التحكم يف سريورة االستثماريجناز املشاريع إباخلربات األجنبية أثناء فرتة  االستعانةتتم  إذ

حتديد تشكيلة اإلنتاج مع األخذ  وكذلك اجناز دراسات تشمل حتديد املنتوجات من خالل دراسة السوق، ،التصور
 ،مع توضيح مصادر التمويل) االستثمارالوسيط، وتتضمن الدراسة كذلك حتديد حجم  االستهالك االعتباربعني 

تبدأ مع عملية استغالل فأما املرحلة الثانية . 3ومردودية املشروع ،مناصب الشغل اليت يوفرهاو  ،(وروزنامة اإلجناز
 ،وعمقا تتضمن اقرتاح حجم وتكلفة اإلنتاجحيث حتتاج إىل دراسة أكثر دقة ، الوحدات الصناعية اليت مت  اجنازها

 .واملعدات اليت سيتم شراؤها من موردي التكنولوجيا اآلالتوكذلك اختيار 
واجلدول املوايل يبني لنا ضخامة التكاليف املالية املرتتبة عن عقود املساعدات التقنية اليت أبرمتها اجلزائر بني سنوات  

 .1819و 1811
 

                                                           
1Bouguerra, KA. Michel, H. Op.cit, p131. 
2Djeflat, A. Technologie et système éducatif en Algérie, op.cit, p21. 
3Brahimi, A. L’économie Algérienne, OPU, Alger, 1991, p196. 
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 2613-2617خالل سنوات  المساعدات التقنية وتوزيعها الجغرافيتكلفة  :04 الجدول رقم

 دج مليار: الوحدة                                                                                                

 العقود التكلفة
 البلد

 العدد %النسبة   %النسبة  
 :األوربية املشرتكة منهاالدول  1.910 11,48 19,119 09,11
 فرنسا 4.118 11,19 19,88 48,10
 أملانيا الفدرالية 018 18,88 11,88 11,90
 إيطاليا 118 9,84 8,18 11,11
 بلجيكا 491 0,19 1,18 1,99
 بريطانيا 419 1,98 1,18 1,99
 دول أوربية مشرتكة أخرى 10 1,01 4,919 1,18
 :الشمالية منهاأمريكا  111 8,84 19,401 41,8

 190 1,91 11,88 11,91 و م أ

 كندا 09 1,19 1,401 0,11
 اليابان 18 8,91 9,1 1,99

 باقي دول العامل 191 10,81 9,141 18,88
 اجملموع 1.814 % 188 18,1 % 188

Source : Brahimi, A. L’économie Algérienne, OPU, Alger, 1991, p198.  

سنوات من التصنيع وخاصة أثناء فرتة اجناز املخطط الرباعي الثاين، أي بني  9يبني هذا اجلدول أنه يف ظرف 
من هذه العقود ختص املساعدة %88حيث أن  عقد مع موردي التكنولوجيا، 1814إبرام  مت   1819و 1811سنوات 

 19 ت بـــــعقد بتكلفة قدر  4118إبرام ، كما مت  حصة األسد منها فرنسا أخذت دج مليار 18,1ــــربالتقنية مببلغ قد  
 11بـــتليها الواليات املتحدة األمريكية من حيث التكلفة  ،من إمجايل تكلفة العقود% 48مليار دج أي بنسبة تغطي 

ويبقى أن هذا  ،مث تأيت باقي الدول األخرى بعقود متقاربة من حيث العدد والتكلفة ،عقد مربم 190مليار دج و
التنوع والتعدد يف الشركاء مل يكن ليسمح باستيعاب أكثر للتكنولوجيا املستوردة بقدر ما كان تنوع وتعدد يف التبعية 

 . التكنولوجية
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من  ،تإن تسليم كل هذه الدراسات للشركاء األجانب للقيام بإعدادها دون مسامهة اإلطارات الوطنية أد  
نتج عن ذلك عدم التحكم يف التكنولوجيا املستوردة وعدم و  ،ية التكنولوجية مع اخلارججهة إىل توطيد عالقة التبع
استيعاب التكنولوجيا  إمكانيةالتبعية التكنولوجية وعدم  قوةويف ظل  .من جهة أخرى القدرة على إعادة انتاجها

التحكم التكنولوجي مرحلة ) حلتنياليت تلي هاتني املر  الالحقةمن الصعب جدا التطلع إىل املرحلة يكون املستوردة، 
 .يف ظل تلك الظروف واإلمكانيات شبه مستحيل حيث يبقى بلوغ مستواها أمر ،اإلبداعمرحلة أي ( وإعادة اإلنتاج

 الهندسة وصناعة سلع التجهيز: ثالثا
وتعرف اهلندسة على أهنا  ،سلع التجهيز من أهم مظاهر الرتاكم والتحكم التكنولوجي وإنتاجمتثل اهلندسة 

لتصور  ،الالزمةاالقتصادية املالية، و و  التقنية،و  جمموعة املناهج واهلياكل اليت تسمح بالتحكم يف املعلومات العلمية،
كان هدف اجلزائر منذ بداية املخططات التنموية العمل  وقد .1واجناز أمثل للرأمسال يف شكل جمموعة انتاجية منسقة

واستخدامها كبوتقة لرمسلة معرفة الكيف  ،هندسية وطنية بغية سد حاجات اهلندسة من جهةق قاعدة يعلى حتق
مكاتب خاصة بالدراسات فأنشأت  . 2والتجارب واليت ستنشر فيما بعد على قطاعات أخرى من جهة أخرى

الدراسات واهلندسة مكتب و  الشركة الوطنية للهندسة واإلجناز الصناعي على مستوى وزارة الصناعة، أمهها ،واهلندسة
وغريها من املكاتب واليت كان هدفها متكني املتعاملني اجلزائريني من السيطرة على التجهيزات  ،للشركة الوطنية للحديد

ها غري أن تلك املكاتب كانت تعمل جل   ،مكاتب اهلندسة األجنبيةالدولة على  والتكنولوجيا املستوردة وتعزيز رقابة
فأظهرت  تعزز خبرباء أجانب يتم توظيفهم إىل جانب املهندسني والتقنيني احملليني، لبا مابالتعاون مع اخلارج وغا

على أرض الواقع العديد من الصعوبات والعراقيل أمهها النقص الفادح يف عدد املهندسني املكونني مقارنة  املمارسات
مهندس بالنسبة  11.088وي األول هندس بالنسبة للمخطط الرباعم 1.408إىل العجزوصل  ،الفعلية باالحتياجات

لكن  ،1819-1811الفرتة خالل  فقط مهندس حملي 4.888متوفر ال يتجاوز  فما كان ،للمخطط الرباعي الثاين
 :أثناء فرتة املخططات التنموية اخلماسية ازداد عدد املهندسني بنسبة  كبرية كما يوضحه اجلدول التايل

 
 
 
 
 
 

                                                           
1Oufriha, FZ. Djeflat, A. Op.cit, p36. 
2Djeflat, A. Technologie et système éducatif en Algérie, op.cit, p25. 
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 2639-2637خالل الفترة نمو القدرات الهندسية  في قطاع الصناعة الثقيلة الجزائرية  :02الجدول رقم 
 جمال العمليات 1891 1891 1890 1899

 لدراساتا - 1.118 4.889 1.891 4.911

   التنفيذ - 19.881 41.401 48.881 41.110

 إمجايل املهندسني 48.911 41.101 22.890 41.894

 نسبة النمو 188% 111% 118% 119%

Source: Oukil, MS. The function and system of industrial research and development in Algeria, PhD 
thesis, University of  Srathclyde, 1989, P114. 

 
كما يبينه اجلدول   1899مهندس سنة  41.894بالرغم من الزيادة املعتربة يف عدد املهندسني والذي بلغ عددهم 

جعل مما  ،الدراساتجمال مل يتم تغطيته خاصة يف و  كان قائما  العجزمشكل أن  إال مقارنة بسنوات السبعينات،أعاله 
كل   ليشمل ،اجلزائر تستمر يف استرياد التكنولوجيا واسترياد الكفاءات كذلك عرب شركات اهلندسة واملساعدة التقنية

أن  ،كما1مرحلة استغالل الوحدات الصناعية املنجزة وإىل غايةمرحلة اجناز املشاريع  ة منبدايمراحل العملية الصناعية 
% 98العمومية يغطي حوايل  األشغالفقطاع البناء و القطاعات، هناك تفاوت كبري فيما خيص اإلشراف اهلندسي بني 

 %.48 سوى الصناعة الثقيلة ال تتجاوز نسبة التغطية فيه حني أن قطاع يف ،من حاجاته اهلندسية
وهي نسبة ضئيلة جدا  ،الصناعي االستثمارفقط من إمجايل % 0قطاع سلع التجهيز فقد خصص له نسبة بالنسبة ل

التكنولوجي من  اإلبداع تسمح ببلوغ مرحلةأداة أساسية  ، كونهبالنظر إىل األمهية الكبرية اليت حيتلها هذا القطاع
 .مث تطويرها يف مرحلة أخرية إنتاجهامث التحكم فيها فإعادة  ،خالل استيعاب سلع التجهيز املستوردة يف مرحلة أوىل

خطواهتا جبدية كان هلا األثر البالغ يف حتقيق قاعدة  وإتباعوجتربة الدول املصنعة حديثا تؤكد أن تطبيق هذه السريورة 
غري أن املبادئ املتعلقة بالتحكم التكنولوجي واليت   نتها من منافسة وغزو حىت األسواق العاملية،مك   إبداعيةتكنولوجية 

فاملبلغ الضخم  أثناء صياغة واجناز السياسة التكنولوجية، االعتباركانت ضمن توصيات امليثاق الوطين مل تؤخذ بعني 
 يسمح بتوفري مل،1819إىل غاية 1891 من سنة بداية الصناعية لالستثماراتمليار دج واملخصص  118 بــاملقدر 

حنو بل نتج عن ذلك تبعية تكنولوجية خطرية  ،قدرات تكنولوجية وطنية حقيقية إنتاجظروف داخلية إلنتاج وإعادة 
 .2اخلارج

                                                           
1Brahimi,  A. Op.cit, p195. 
2 Brahimi,  A. Op.cit, p194. 
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الصناعية وعدم  االستثماراتأما عشرية الثمانينات وبداية التسعينات فقد اتسمت بالرتاجع النسيب حلجم 
الكبري ألسعار البرتول وتغيري توجه اجلزائر من االقتصاد املوجه  االخنفاضالقدرة على جتديد اجلهاز اإلنتاجي، يف ظل 

كما شهدت هذه الفرتة أيضا خيبة أمل كبرية إزاء النتائج املرتدية اليت حتققت بفعل تطبيق منوذج .السوق اقتصادإىل 
بنشاطات البحث وجتسيدها يف شكل  االعرتافوعلى املستوى اجلزئي كان احلدث البارز  الصناعة املصنعة، إال أنه

مشاريع وبرامج حبث ختتلف عن النشاطات التقليدية اليت كانت سائدة، فقامت بعض املؤسسات العمومية الكربى 
وحدة الدراسة  1890نة حيث أنشأت سشركة سوناطراك  وعلى رأس هذه الشركات، بإنشاء هياكل للبحث والتطوير

بالبحث التطبيقي يف جمال الطاقات املتجددة، وأنشأت شركة صيدال وحدة البحث يف  االهتماموالبحث مهمتها 
جزئية يف الوسط الصناعي، اندرج ضمن  إبداعيةاألدوية والتقنيات الصيدالنية، كما تولدت يف هذه الفرتة نشاطات 

غري أن  .ج لزيادة فعاليته أو دمج وظائف أخرى للمنتجات املوجودةهذا النشاط العمل على حتسني جودة املنتو 
التغيريات التقنية اجلزئية اليت أحدثتها تلك املؤسسات القليلة جدا يف عددها كانت غري كافية لتوليد منتجات أو 

، وهذا يف مستبعداالسياسات الصناعية كان  أحد أهدافك  اإلبداعأساليب إنتاج مبتكرة، وعموما فإن مسألة دمج 
 ياإلبداع داءاألخمتلف خطط وبرامج التنمية خالل عشرية تسعينات القرن املاضي، مما يرتجم وبشكل ملموس ضعف 

 .1أثناء تلك الفرتة
 السياسة العلمية مسار :المطلب الثاني

تطلب ي ،1891بدء من املخطط الثالثي األول تنفيذه  إن متطلبات منوذج التنمية االقتصادية والذي شرع يف
حبيث يتماشى وأهداف هذا  ،إعادة صياغة عميقة لنظام الرتبية والتكوين بشكل عام وللتعليم العايل بشكل خاص

مجايل الطاقات إاهلدف جتنيد إذ تكليفه هبا،  توجه جديد لنظام التعليم العايل ومهام جديدة مت   دفحد   ،النموذج
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي سنة فأنشأت  .1التنميةالكامنة اجلامعية لتكوين الرجال الضروريني لتحقيق 

 .مع بداية الشروع يف املخطط الرباعي األولهذا اإلنشاء زامن وقد ت ،1818
التعليم العايل والبحث ) نحاول يف هذا املطلب إبراز خمتلف التطورات اليت شهدها هذا القطاع بشقيهس

توسيع حقل و  ،يف سد حاجات القطاع االقتصادي اومدى مسامهته ،انطالقا من املخططات التنموية ،(العلمي
 .لتحقيق التنمية املنشودة ياإلبداعاإلنتاج و البحوث 

 في ظل المخططات التنموية التعليم العالي والبحث العلميمراحل تطور :الفرع األول
انتهاج اجلزائر لسياسة  إثر ،التعليم العايل والبحث العلمي التطور الذي شهده سوف نتناول حتت هذا العنوان

داة أساسية لتوحيد اجلهود والوصول إىل األهداف اليت مت  أواعتمادها على أنظمة التخطيط ك ،التصنيع كخيار تنموي
 .تسطريها

                                                           
1Djeflat,  A. l’Algérie du transfert de technologie à l’économie du savoir et de l’innovation: trajectoires et 
perspectives, les cahiers du cread N°100, 2012, pp78,88. 
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 2696-2691التعليم العالي في ظل المخطط الثالثي األول  :أوال
األوضاع املزرية  وضعه يف ظل تاريخ اجلزائر املستقلة لتغيري أول خمطط تنموي مت   ،يعد املخطط الثالثي األول

ز التعليم العايل يف ظل هذا املخطط تطبيق دميقراطية التعليم وسياسة التوازن مي   هم ماأ وحتقيق التنمية املنشودة،
 : 1يلي ما اجلهوي وكان من ضمن أهم أهدافه

  ؛الوطن من إطاراتزيادة أعداد الطلبة واملتخرجني مبا يتناسب مع حاجات 
   ؛توجيه الطلبة إىل جماالت التكوين اليت حتتاجها التنمية 
 المركزية شبكة قطاع التعليم العايل وذلك بتخصص اجلامعات حسب متطلبات التنمية والتوازن اجلهوي. 

 طالب جامعي 4.140 أما عن عدد الطلبة املسجلني يف التدرج العام فقد عرف زيادة معتربة فبعد أن كان ال يتجاوز
 ،% 118.49نسبتها بـــــأي بزيادة قدرت  جامعي طالب14.411حوايل 1898 سنة عددهم وصل، 1894سنة 

سواء  إال أهنا مل تتمكن من سد الطلب املتزايد من اإلطارات ،يف عدد املتخرجني املعتربة لكن بالرغم من هذه الزيادة
من أجل تلبية  وهذا (التقنينيو باألخص من املهندسني   طلب متزايد) من حيث التخصصأو  من حيث العدد

ت التعليم العايل مع بداية املخطط الرباعي حاجات القطاعات االقتصادية، مما تطلب إجراء إصالحات عميقة مس  
 .األول

 2611-2614الثانية و التعليم العالي في ظل المخططات الرباعية األولى  :ثانيا
كان الظهور ف ،1818نشاء أول وزارة للتعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر سنة إشهدت بداية هذه الفرتة 

الشروع  مت   1811سنة  ويف ،نشاء هذه الوزارة اليت كانت سابقا حتت وصاية وزارة الرتبية الوطنيةإاحلقيقي للجامعة مع 
أيضا استهدف فإنه  يف إصالح التعليم العايل إذ باإلضافة إىل إعادة توجيه حمتوياته وفق سياسات التوظيف والتنمية،

مع احلرص على  توفري  .2حاجات اجملتمعلتلبية ويف فرتة وجيزة  ،تكوين أقصى قدر ممكن من اإلطارات بأقل تكلفة
من خالل تكوين  ،وكذا تثمني التوجه العلمي والتكنولوجي ،اجلزأرةو  عريب،التو  الدميقراطية، :هيو أربع نقاط أساسية 

ومن أجل سد . 3الطالب القادرين على استيعاب جمموعة األفكار العلمية والتقنية الضرورية إلنشاء الصناعات الثقيلة
نات انتشار نظام حاجات قطاع التصنيع خاصة من التقنيني السامني واملهندسني املطبقني، عرفت سنوات السبعي

 ،التكوين اخلاصة هبم قطاعات النشاط مبؤسسات جتهيز خمتلف يث مت  ح التكوين العايل ذو الطابع التقين ال اجلامعي
نوعا أحدث على أرض الواقع أن تطبيقه إال  تأخذ على عاتقها مهمة تكوين اإلطارات املتوسطة  يف املدى القصري،

أن هذا التكوين كان على حساب التعليم الكالسيكي الذي ابتعد شيئا فشيئا عن متطلبات حيث من عدم التنسيق، 
                                                           

شكاليات الواقع ورؤى املستقبل، الطبعة األوىل، مركز دراسات الوحدة العربية بريوت، إ دور التعليم يف النمو االقتصادي مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر، حسني بن العارية،1
 .94، ص4811سبتمرب 

2Chergui, K. Le management des institutions de l’enseignement supérieur, L’orientation vers la qualité 
totale, in revue des sciences humaines Mohamed khider Biskra, N°27/28, novembre 2012, p10.  

 .91حسني بن العارية، مرجع سابق، ص3
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من جهة  أن تلك املؤسسات التكوينية أصبحت تنافس املؤسسات اجلامعيةكما ،  هذا من جهة القطاع اإلنتاجي
النتائج احملققة بعيدة عن واجملهودات اليت بذلت، كانت  اليت وفرهتا الدولة اإلمكانيات من كلبالرغم و لكن ، 1أخرى

 .اإلنتاجيالقطاع األهداف املسطرة سواء من حيث سد حاجات القطاع التعليمي أو 

 2636-2634التعليم العالي في ظل المخطط الخماسي األول والثاني :ثالثا
 ز املخططات اخلماسية هووما ميي   ،ق أهدافهايواصلت الدولة استخدامها للمخططات الطويلة املدى لتحق

حرص الدولة على ضمان تنسيق أحسن بني التكوين العايل وحاجات االقتصاد الوطين، فظهر ما يسمى مبشروع 
ة يتم إذ ألول مر  ، 1891استحداثها سنة مت  عد كوسيلة لتسري التعليم العايل يوالذي  ،1894اخلريطة اجلامعية سنة 

فكانت من ضمن  ،عكس حاجات القطاع اإلنتاجيالذي يحتديد  عدد الطلبة  الذين سيتم  تكوينهم باجلامعة و 
 : 2يلي األهداف اليت حددت يف هذه اخلريطة ما

  مع زيادة فتح شعب جديدة يف ختصصات  ألف طالب، 108الوصول إىل عدد الطلبة يف حدود
 ؛العلوم والتكنولوجيا

 ،التكامل هبدف إحداث  خلق اختصاص نسيب لكل جامعة حبسب املنطقة ومتطلبات التنمية فيها
 ؛وجتنب تكرار الدراسات نفسها يف مجيع املؤسسات ،فيما بني اجلامعات

  وفعالية التعليم العايل على مستوى البىن التحتية والطاقات البشرية مردوديةحتسني. 
بالرغم من أن عدد  التخصصات التكنولوجية بالتحديد، مشلتعجزا كبريا يف اإلطارات هذه اخلريطة  أظهرت

لكن رغم ذلك بقي القطاع اإلنتاجي يعاين  ،هذا التخصص عرف تفوقا كبريا على باقي التخصصات املسجلني يف
 .من نقص كبري خاصة من جانب املهندسني والتقنيني

 لتطور التعليم العالي والنوعية المؤشرات الكمية :الفرع الثاني
التطور  ا، هذ1881إىل غاية 1894شهد التعليم العايل يف اجلزائر قفزة كمية ونوعية معتربة انطالقا من سنة 

حيث ميثل هذا العامل أحد أهم  ،(التدرج وما بعد التدرج)بالدرجة األوىل عدد الطلبة املسجلني يف اجلامعة  مس  
اجلامعية سواء من ناحية التخصصات والفروع أو من ر بدوره  على الشبكة مدخالت العملية اإلنتاجية والذي أث  

 .ناحية اهلياكل القاعدية
 تطور عدد الطلبة المسجلين في التدرج وما بعد التدرج وحسب التخصص :أوال

، 1881-1889السنة اجلامعية إىل غاية  االستقاللعرف عدد الطلبة املسجلني يف اجلامعة اجلزائرية منذ 
  .أدناه يوضح بشيء من التفصيل هذا النمواجلدول و  ،كل التخصصات وخمتلف املستويات  ارتفاعا متزايدا مس  

 

                                                           
1Djeflat,  A. Technologie et système éducatif en Algérie, op.cit, p14. 

 .90حسني بن العارية، مرجع سابق، ص 2
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 2661-2691تطور عدد الطلبة المسجلين في التعليم العالي خالل الفترة  :01الجدول رقم 
 

6991-6991 

 

6999-69991 

 

6919-6991 

 

6919-6911 

 

6911-6911 

 السنوات

 عدد الطلبة

 املسجلني يف التدرج 1.118 12.243 81.228 696.181 198.882

 ما بعد التدرج 681 161 1.918 61.911 61.926

 اجملموع 2.881 12.560 57.445 181.350 285.554

Source: www.mesrs.dz. L’enseignement supérieur et la recherche scientifique en Algérie, 50 ans au service  
du développement, 1962-2012, p36. Consulté le 20/08/2014 

أن هناك تزايدا كبريا ومستمرا يف أعداد الطلبة املسجلني يف التعليم أعاله،  اجلدولأرقام يبدو جليا من خالل 
 طالب سنة  14.411حيث ارتفع عدد الطلبة من  ،1881-1889إىل غاية السنة اجلامعية و  االستقاللالعايل منذ 

ما يؤكد  ة وهومر   41ليتضاعف بذلك عدد املسجلني إىل ما يقارب  ،1881طالب سنة  490.001 ىلإ 1818 
األكرب ليس يف زيادة عدد الطلبة أي الرتكيز على  االنشغال إال أن ،هذا القطاععرفه التطور الكمي الكبري الذي 

يتماشى واملعايري  عاليا توفري اإلمكانيات البشرية واملادية اليت تضمن تكوينا علميا االنشغالما يكون بقدر  ،الكم
أما عن عدد طلبة ما بعد التدرج فإن أرقام اجلدول تبني أيضا ارتفاعا مستمرا يف عدد الطلبة املسجلني إذ  .الدولية

مردود دراسات هذه املرحلة غري قادر بقي ذلك  ومع 1881و1818خالل الفرتة ة مر   01إىل حوايل  العدد تضاعف
واجلدول التايل يبني عدد الطلبة املسجلني يف  .1على تفعيل وتنفيذ سياسة تنمية الطاقات الكامنة العلمية والتكنولوجية

 .التدرج حسب التخصص

 

 

 

 

 

                                                           
 .98ص سابق، مرجع حسني بن العارية،1
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 2661-2691من  تطور عدد الطلبة المسجلين في التدرج حسب التخصص :07الجدول رقم 
 

1889-1881 

 

1898-1888 

 

1818-1898 

 

1898-1818 

 

 

1894-1891 

 

 السنوات

 

   التخصص

 وتكنولوجيا دقيقة علوم 118 959. 2 19.094 90.911 189.411

 علوم الطبيعة واألرض - 111 8.181 14.111 41.418

 علوم طبية 194 1.989 8.480 49.181 48.108

 وإنسانية علوم اجتماعية 1.441 0.111 44.111 01.099 190.888

 اجملموع 4.140 14.411 01.110 191.108 490.001

Source : www.mesrs.dz. L’enseignement supérieur et la recherche scientifique en Algérie, 50 ans au service 
 du développement, 1962-2012, p40. Consulté le 20/08/2014 

 ،عدد الطلبة املسجلني ضمن ختصص علوم دقيقة وتكنولوجيةتزايد هو  ،اجلدول أعالهبيانات  منتأكيده ما ميكن    
مع بداية التسعينات  العدد تضاعفيل من إمجايل املسجلني، %49خاصة مع بداية الثمانينات حيث بلغت النسبة 

بدأت نسبة املقيدين يف القرن املاضي عشرية تسعينات منتصف لكن مع  من إمجايل عدد الطلبة املسجلني،%11إىل 
 .1881-1889وسم الدراسي خالل امل %19وصلت إىل ما يقارب هذا التخصص تعرف تراجعا ملحوظا 

كما يوضحه  تسعينات مقارنة بسنوات الستينات،الأما عن معدالت التأطري فقد عرفت تزايدا ملحوظا يف بداية     
 :  اجلدول التايل
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 2664-2691خالل الفترة  لطلبة واألساتذةعدد اتطور مقارن ل: 00الجدول رقم 
 

1898-1888 

 

1818-1898 

 

1898-1818 

 

1894-1891 

 السنوات

 األفراد

 (1) مجايل الطلبةإ 4.991 14.098 91.118 180.111

 

1.119 

 

119 

 

184 

 

18 
 أستاذ +العايلستاذ التعليم أ

 (1)حماضر

 أستاذ مساعد 11 191 4.181 9.918

 مساعد 110 191 1.491 1.491

 (4)إمجايل األساتذة 489 914 1.010 14.019

10,0 9,11 11,8 8,99 (1(/)4) 

114,11 91,41 90,1 19,1 (1)(/1) 

 .على إحصائيات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي باالعتمادمن إعداد الطالبة  :المصدر
 

فبعد  ،االستقاللالتذبذب الذي عرفه معدل التأطري خالل الثالث عقود املاضية من  ،هذا  اجلدولتبني أرقام 
الذي  أما بالنسبة للتأطري طالب مع بداية التسعينات،10,0طالب وصل إىل أستاذ لكل  8,99أن كان أستاذ لكل 

طالب  114,11طالب إىل أستاذ لكل  19,1فقد ارتفع املعدل من أستاذ لكل يشرف عليه أساتذة التعليم العايل 
 ومما ال شك فيه أن هذه الزيادة تؤثر على متابعة  الطلبة بشكل جيد سواء من الناحية العلمية أو خالل نفس الفرتة،

 .على جودة التعليم والتكوين بشكل عامبدوره ؤثر ي مما، املنهجية
 تطور ميزانية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:ثانيا 

الدولة األمهية اليت توليها ل على يد   فهذا ،الدولة على قطاع ما إنفاقمن املؤكد واملتعارف عليه أنه كلما زاد 
وإذا تفحصنا اجلزء املخصص ، للبالد واالجتماعيةاالقتصادية  هلذا القطاع وقناعتها بدوره اجلوهري يف حتقيق التنمية

 :كما يبينه اجلدول أدناه،عرفت زيادة معتربة خالل العقود الثالثة املاضية جند أهنا قد ،من ميزانية اجلزائر هلذا القطاع
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 حصة ميزانية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية الدولة: 04الجدول رقم 
 2666-2617خالل الفترة  

 مليون دج:الوحدة

 السنوات ميزانية الدولة ميزانية الوزارة حصتها من ميزانية الدولة

1.91 % 9.191 111.991 1811-1818 

0.11 % 01.919 888.111 1898-1898 

1,19 % 414.411 9.491.149 1888-1888 

شكاليات الواقع ورؤى املستقبل، الطبعة األوىل، مركز دراسات الوحدة العربية إ دور التعليم يف النمو االقتصادي مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر،حسني بن العارية ،  :المصدر
 .99ص  ،4811بريوت، سبتمرب 

 
البحث و حجم املبالغ الضخمة اليت خصصتها الدولة اجلزائرية لقطاع التعليم العايل على ل أرقام هذا اجلدول تد  

حيث ارتفع املبلغ من  ،االستقاللاليت تلت تزايد مليزانية هذا القطاع يف ظل العقود الثالث امل واالرتفاع ،العلمي
فبلغ حوايل  ،مرات يف عشرية الثمانينات 1مليون دج خالل فرتة السبعينات ليتضاعف إىل أكثر من  9.191

فإمنا  شيءلت على ن د  هذه الزيادة إ .مليون دج 414.411حدوديف عشرية التسعينات ليصل مليون دج،  01.919
أما عن حصة ميزانية هذا القطاع من  تطويره،و ل على األمهية الكبرية اليت أولتها الدولة هلذا القطاع بغية ترقيته تد  

خالل عشرية الثمانينات إذ فبعد الزيادة اليت عرقتها هذه النسبة  ،عرفت تطورات متذبذبة امليزانية العامة فإن النسبة قد
، % 11ب تيف سنوات الثمانينات أي بنسبة زيادة قدر %  0.11يف سنوات السبعينات إىل %  1.91ارتفعت من 

 بسبب الوضع االقتصادي والسياسي اليت كانت تعيشه البالد آنذاك،، % 1,19إىل  سنوات التسعيناتتراجعت 
متنامية  طيلة أكثر من بدأت  هذه النسبة تعرف زيادة  ،4888العشرين وحبلول سنة و لكن مع دخول القرن احلادي 

 . املبحث املوايلكما سوف نبينه يف ،عشرية
 والبحث العلمي التعليم العاليمؤسسات تطور شبكة :ثالثا 
ت سريورة اإلجناز حيث مر  شبكة مؤسسات التعليم العايل، توسيع  ملسجلنيارافق  التزايد الكمي لعدد الطلبة       

 : 1وهي بثالث مراحل كربى
  ؛1898إىل غاية  االستقاللاإلجنازات الكربى األوىل بدأت من 
 ؛1889وامتدت إىل غاية  1898من بدأت توسيع الشبكة اجلامعية 

                                                           
1www. mesrs.dz. L’enseignement supérieur et la recherche scientifique en Algérie, 50 ans au service  du 
développement, 1962-2012, p91. Consulté le 20/08/2014  
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  4814إىل غاية 1889بداية من  االكتمالمرحلة. 
 .1881واجلدول أدناه يبني لنا تطور شبكة مؤسسات التعليم العايل منذ االستقالل وإىل غاية 

 2661-2691خالل الفترة تطور شبكة مؤسسات التعليم العالي : 09الجدول رقم 
 

1889-1881 

 

1898-1888 

 

1818-1898 

 

1894-1891 

 السنوات             

 مؤسسات التعليم  

 اجلامعات 1 9 11 11

 املراكز اجلامعية - 1 11 11

 املعاهد الوطنية للتعليم العايل 4 1 1 11

 العليا املعاهداملدارس و  - 4 1 88

شكاليات الواقع ورؤى املستقبل، الطبعة األوىل، مركز دراسات الوحدة إ دور التعليم يف النمو االقتصادي مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر، حسني بن العارية ، :المصدر
 .11ص  ،4811بريوت، سبتمرب  ،العربية

 
أرقام اجلدول أعاله التوسع الكمي الكبري والتطور امللحوظ يف عدد مؤسسات التعليم العايل، حيث  تبني

املعاهد  أو مراكز البحثأو  سواء تعلق األمر باجلامعات ،ات عما كانت عليه يف السابقعدة مر   عددها تضاعف
 ة، حيث ارتفع العدد من جامعة واحدبالدرجة األوىل على اجلامعات، وكان النمط األكثر انتشارا اعتمادها املدارسو 

شهدت هذه الفرتة كما  .1881جامعة سنة  11،  لريتفع العدد إىل1898جامعات سنة  9إىل  االستقاللإبان 
ا يؤكد اإلجناز ، مم1881إىل غاية  االستقاللأيضا ارتفاع عدد املراكز اجلامعية وكذا املدارس واملعاهد العليا منذ 

 . قياسه من الناحية الكمية هذا إذا مت   ،الذي قامت به اجلزائرالضخم 
معظمها تابع لوزارة التعليم العايل  ،1881هيئة إىل غاية سنة 189اجلزائر بهياكل البحث والتطوير  وقد بلغ عدد

موضح هو فتوزيع هذه اهلياكل على القطاعات حسب الوزارات الوصية أما عن  والبحث العلمي وكذا وزارة الفالحة،
 : يف اجلدول أدناه
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 2661سنة  التوزيع القطاعي لهياكل البحث العلمي :01الجدول رقم 
 الوزارة الوصية عدد اهلياكل

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 98

 الفالحة جتربة ةحمط 98منها  11

 الصناعة، املناجم والطاقة 48

 الصحة والسكان 10

 أشغال عمومية 80

 الثقافة والسياحة 80

 باقي الوزارات 48

 اجملموع 189

      Source :Khelfaoui, H. La science en Algérie, 1ère partie les institutions , in la science en      
Afrique  a l’aube du 21emesiecle, Paris, décembre 2001, p 12 .   

                                               algerie2_institutions-1.pdf consulté le 15/7/2014:موجود على الرابط التايل

هذا اجلدول العدد الكبري من هياكل البحث الذي تستحوذ عليه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يوضح      
كانت ا  لكن مل ،هيئة معظمها حمطات جتارب11ا وزارة الفالحة اليت تستحوذ على ما عد   ،مقارنة بباقي القطاعات

فهي بذلك بعيدة كل البعد  جل البحوث اليت تتم يف اهلياكل التابعة هلذه الوزارة عبارة عن حبوث أساسية ال تطبيقية،
 احيث اجملال فيه واسع ،املناجم والطاقةو يف حني أن قطاع الصناعة  ،عن مشاكل وانشغاالت القطاع االقتصادي

جدا بالنظر إىل طبيعة نشاط ضئيل بحث، وهو عدد للا مركز  48إال علىهذا األخري ال يستحوذ  اإلبداعللبحث و 
 إنتاجبغرض الوصول إىل منتجات وأساليب تطوير وال مراكز وخمابر للبحث القطاع الصناعي الذي حيتاج دوما إىل

 .جديدة
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 المؤسساتي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالجزائرالتطور  :الفرع الثالث
ومغادرة جل األساتذة والباحثني الفرنسيني ملقاعد التدريس وللنشاط  االستقاللبعد حصول اجلزائر على 

يف حني  أساسا يف ضمان التعليم والتأطري وكذا التسيري اإلداري للجامعة اجلزائرية، املسئولونانصب انشغال  ،البحثي
وبقي على ذاك احلال إىل  .هتميش النشاط البحثي ومل حيظ بنفس أمهية التعليم ودوره يف حتقيق التنمية االقتصادية مت  

إبرام  يف جمال البحث يف أوىل اخلطوات فتمثلت غاية شروع البالد يف تأميم املوارد الطبيعية والبدء يف سريورة التصنيع،
 كول تعاون بينهماو تو مث تاله تنظيم بر ، 1891سنة  وكان ذلك العلميتضمن إنشاء جملس البحث مع فرنسا اتفاق 

وأخريا إنشاء  سنوات بتمويل مشرتك بني البلدين لنفقات البحث العلمي، 1ملدة  1899مارس  19يف  ومت  ذلك
 .  فرنسية كلها  هذه البحوث كانت عبارة  عن برامج حبث غري أن جل   ،1811اجمللس املؤقت للبحث العلمي سنة 

جتسدت أوىل القرارات اجلزائرية بتنظيم البحث العلمي مع إنشاء وزارة التعليم العايل والبحث العلمي سنة  
بعد إنشاء هذه الوزارة شهد تنظيم البحث العلمي  ،دمج نشاطات البحث العلمي بالتعليم العايل حيث مت   ،1818

وكاالت اليت هتدف إىل توجيه و تسيري نشاط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي إنشاء العديد من اهليآت وال
 :اجلدول التايلمعطيات بينه تكما   ،يف اجلزائر اإلبداعبغية إرساء نظام وطين للبحث و  ،والتكنولوجي
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 2664-2697 التطور المؤسساتي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالجزائر خالل الفترة:03الجدول رقم 
 اهليآت سنة اإلنشاء الوصاية سنة احلل
 جملس البحث العلمي 1891 فرنسي–جزائري  1899
 هيئة التعاون العلمي 1899 فرنسي–جزائري  1811
 اجمللس املؤقت للبحث العلمي 1811 فرنسي–جزائري  1811
 للبحث العلمي ةالوطنياهليئة  1811 وزارة التعليم العايل 1891
 اجمللس األعلى للبحث العلمي والتقين 1894 اجلمهوريةرئاسة  1899
 جملس البحث العلمي والتقين 1891 الوزارة األوىل 1899
 احملافظة العليا للبحث 1899 رئاسة اجلمهورية 1888
 الوزارة املنتدبة للبحث والتكنولوجيا 1888 الوزارة األوىل 1881
 والبيئة للبحث،التكنولوجياالوزارة املنتدبة  1881 الوزارة األوىل 1881
 أمانة الدولة للبحث 1881 وزارة اجلامعات 1884

 التقينو اجمللس الوطين للبحث العلمي   1884 الوزارة األوىل الزال متواجد
برجمة وتطوير و اللجان املشرتكة بني القطاعات لرتقية  1884 الوزارة األوىل الزالت متواجدة

 ينالبحث العلمي والتق
 الوزارة املنتدبة للجامعات والبحث 1881 وزارة  الرتبية الوطنية 1881

وزارة التعليم العايل والبحث  -
 العلمي

 مديرية تنسيق البحث 1880

حتولت إىل الوكالة 
املوضوعاتية للبحث يف علوم 

 4814 يف الصحة

وزارة التعليم العايل والبحث 
 العلمي

 الصحةالوكالة الوطنية لتطوير البحث يف  1880

حتولت إىل الوكالة 
املوضوعاتية للبحث يف العلم 

 4814 يف لوجياوالتكنو 

وزارة التعليم العايل والبحث 
 العلمي

 الوكالة الوطنية لتطوير البحث اجلامعي 1880

.source: www.mesrs.dz. L’enseignement supérieur et la recherche scientifique en Algérie, 50 ans au service 
 du développement, 1962-2012, p11. Consulté 20/08/2014 

على القوانني واملراسيم الصادرة  باالعتمادإضافة معلومات جديدة للفرتة السابقة، وهذا قامت الباحثة ب: مالحظة
 .باجلريدة الرمسية
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 : وهييف تفعيل نشاطات البحث والتطوير باجلزائر بارزا حناول التطرق إىل أهم اهليآت اليت كان هلا دورا 
مبقتضى املرسوم  ،1811 جويلية40يف  للبحث العلمي ةالوطني اهليئة مت  إنشاء:للبحث العلمي ةالوطنيالهيئة  -2

، حيث يتضمن هذا األمر إحداث هيئة وطنية للبحث العلمي، تتمتع بالشخصية املعنوية 11-11رقم التنفيذي 
املايل وتوضع حتت وصاية الوزير املكلف بالبحث العلمي، كما تنص املادة الثانية من هذا املرسوم على أن  واالستقالل

هذه اهليئة متثل اإلدارة التنفيذية لسياسة الرتقية والتوجيه يف جمال البحث العلمي الذي رمسته احلكومة، فهي تستهدف  
 : 1يلي إىل حتقيق ما

 وإبرام  املساعدات ملعاهد من خالل تقدميالعلمي على مستوى اجلامعات و العمل على توجيه وحث البحث ا
 العقود؛  

 مراقبة النشاطات العلمية واحلرص على التسيري احلسن ملراكز البحث؛ 
 واجلامعات واملعاهد ومراكز البحث من جهة  ،توطيد العالقة والتنسيق بني القطاع املستعمل للبحث من جهة

 أخرى والعمل على تثمني نتائج البحث؛
 مجع ونشر املعلومة العلمية والتقنية وتسهيل إصدار الدراسات والبحوث؛ 
 ،إيداع واستغالل كل الرباءات، النماذج أو الرتاخيص؛ إنشاء، اكتساب 
 ات واملعاهد واملراكز اخلاصة بالبحث، من خالل العمل على تكوين وترقية الباحثني الوطنيني ضمن اجلامع

 .تطبيق الوسائل املالئمة السيما منح التعويضات وإنشاء اجلوائز
من هذا املرسوم  فتنص على أن اجمللس الوطين للبحث العلمي يتوىل توجيه ومتابعة أعمال اهليئة  19أما املادة 
طابع علمي  اخلطط واإلدالء برأيه حول كل مسألة ذاتفهو مكلف بتحديد سياسة البحث ووضع  الوطنية للبحث،

جد مؤسس حيث شرع منذ إنشائه بدمج إمجايل مشاريع البحث  ه اهليئةلقد كان عمل هذ ،تطرحها عليه احلكومة
كما عمل على إعادة الدينامكية ملراكز البحث اليت كانت موجودة أثناء  حتت تصرفه واحلرص على تسيريها،

 . ابعد عشر سنوات من إنشائهي أ 1891سنة  ه اهليئةحل هذ مت   غري أنه ،الفرنسي االستعمار
التحضري ألول خمطط وطين للبحث من قبل اجمللس الوطين للبحث يف ظل املخطط الرباعي الثاين ل متث  

مت  التأكيد يف هذا  حيثوقسم البحث العلمي،  ،الديوان الوطين للبحث :ومت  إشراك هيأتني ومها ،1811-1811
ويف نفس الوقت أعطى صورة عن  ،التكنولوجي للبالد واالستقاللعلى أمهية البحث ودوره يف حتقيق التنمية  املخطط

نقص  واقع البحث العلمي يف اجلزائر وعن النقائص اليت كان يعاين منها واليت من أبرزها  نقص عدد الباحثني،
من املشاكل اليت اعرتضت النشاط البحثي وغريها  ،الئمةاملضعف احلافز املادي، ظروف العمل غري  ،الوسائل املادية

 :اثنني أما عن تنظيم البحث فكان على مستويني آنذاك،
 ؛وزارة التعليم العايل والبحث العلمي مع مراكز حبث الديوان الوطين للبحث 

                                                           
1Décret exécutif N°73-44 du 25/7/1973 portant création de l’onrst,  joradp N° 73, du 7/8 /1973. 
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  الصحة و  األشغال العمومية،و  الطاقة،و  والذي ميس قطاعات متعددة كالزراعة، االجتماعيالقطاع االقتصادي
إال أن هذا املخطط مل يتم تطبيقه بتاتا يف القطاع اإلنتاجي وهذا راجع لعدة من القطاعات األخرى،  وغريها

 :1أسباب منها
والصالحيات  افيةكان اجمللس الوطين للبحث جمرد هيئة استشارية،حيث مل متنح له السلطة الك  :أوال

 ؛مما نتج عنه تناقض بني توجهات البحث وأولويات املخطط الرباعي الثاين ،لتصبح قراراته إجبارية الالزمة
 ؛غياب نظام حتفيزي حيث على إنتاج التكنولوجيا حمليا :ثانيا
 ،اجلامعة يف ةللبحث العلمي متمركز  ةالوطنياهليئة فتوجيه البحث توجيها علميا ال تكنولوجيا،  مت   :ثالثا

 .  فكانت جل البحوث موجهة حنو البحوث النظرية ال التطبيقية
حيث بدأت  دخول عشرية الثمانينات شهد تاريخ البحث العلمي يف اجلزائر تطورات ملحوظة،وب

ليس فقط على مستوى اجلامعات ومراكز  ،السلطات العليا للبالد تويل أمهية متزايدة للبحث العلمي والتقين
 كلفت كل من الشركة الوطنية للحديد1898ولكن حىت على مستوى القطاع اإلنتاجي، ففي سنة البحث 
التابعتني لوزارة الصناعة الثقيلة مبمارسة نشاطات البحث والتطوير  ،والشركة الوطنية لإلجناز والصيانة والصلب

 .2مليون دج آنذاك لذاك الغرض 19.9وخصصت هلما ميزانية قدرت ب 
 :اهليآت اليت مت  إنشاؤها يف هذه العشرية فكانت كمايلي أما عن أهم 

وفقا  ،للبحث العلمي ةالوطنياهليئة حمل اجمللس  اهذ حل   :المجلس األعلى للبحث العلمي والتقني-1
مهمته  ماأ ا اجمللس،يرتأسه رئيس اجلمهورية وأمانة لدى هذ، 18943جانفي41املؤرخ يف 10-94للمرسوم رقم 

والتنسيق من أجل  ،التوجهات الكربى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي فتتمثل يف حتديد
 .تنفيذه تنفيذها مث تقييم ما مت  

أن  فحواهاوزارة الصناعة الثقيلة مرفق بتعليمة وزارية، من قبل إصدار منشور  مت   1891جانفي19يف 
حتديد احملاور الكربى للبحث  كما مت   مبفهومه الواسع،البحث خيص كل هياكل الصناعة الثقيلة وال بد من أخذه 

 1891سنة إنشاء يف نفس السنة أي  صدور هذا املنشور ببضعة أشهر مت   بعدو  .والتطوير على مستوى الوزارة
بغية حتقيق أهداف  ،ذلك مراكز البحث على مستوى اإلدارات املركزيةكحدات البحث العلمية والتقنية و و 

 . التقين احملددة يف املخطط الوطين للتنميةالتطوير العلمي و 

                                                           
1Djeflat, A. l’Algérie du transfert de technologie à l’économie du savoir et de l’innovation,  op.cit, p76.  
2Direction de la maintenance et de la technologie,  Ministère de l’industrie lourde, histoire et organisation 
de la recherche nationale, décembre 1984, p8. 
3Décret N°82-45, portant création  du CNRST, du 23/1/82, joradp N°05, du 2/2/1982. 
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قد  ،1891 جويلية41املؤرخ يف  100-91فإن املرسوم رقم  ،بالنسبة لوحدات البحث العلمية والتقنية
وذلك على مستوى  ،مسح بإنشاء وحدات حبث ذات طابع علمي وتقين على مستوى معاهد التكوين العايل

 : 1املؤسسات واهليآت العمومية، من أهم مهامها مايلي
 احلث على استيعاب املعارف العلمية والتقنية اجلديدة والتحكم فيها واكتساهبا؛ 
 بغية حل بعض املشاكل  ،إعادة إنتاج بعض التقنيات الصناعية ذات العالقة باإلنتاج وهذا على مستوى مصغر

 ملية اإلنتاج؛التقنية اليت تعرتض ع
 نشر نتائج البحوث؛ 
 السعي ألجل تطوير تقنيات جديدة؛ 

 اهليآتو تأيت من املساعدات اليت تقدمها الدولة، ف ،متويل برامج البحث اخلاصة بكل وحدة حبثأما عن مصادر 
 .أو من الرباءات واإلصدارات اليت تنجزها ،القروضو  املنظمات الوطنية،و 
 ،1891سبتمرب 18املؤرخ يف  041-91تبعا للمرسوم رقم مت  إنشاؤها  ،املنشأة باإلدارات املركزيةراكز البحث النسبة ملب

ذات طابع علمي وتقين تنشأ إىل جانب اإلدارات املركزية مهمتها وضع واجناز برامج التطوير العلمي  هذه املراكز
 :2يلي فهي مكلفة مبا ،والتكنولوجي اليت مت  حتديدها يف مرسوم اإلنشاء

  كل املعطيات اليت تسمح مع توفري   ،لتحديد مشاريع البحث اليت سيتم مباشرهتا الالزمةمجع كل العناصر
 بالتخطيط هلذه الربامج؛

  والتحكم يف العلوم والتقنيات واإلبداع التكنولوجي؛ االستيعابالتشجيع على 
 التقييم الدوري ألعمال البحث وعرض آخر مستجدات البحث؛ 
  البحث والعمل على نشرها واستغالهلاتقييم نتائج. 

التنسيق بني وحدات البحث اليت تنتمي إىل نفس السلطة  ،وهذا كل حسب جمال نشاطه أيضاهذه املراكز  تضمن
 .الوصية، أما عن متويل هذه املراكز فيأيت أيضا من نفس مصدر متويل وحدات البحث

فإنه  ،1898وإذا كانت شركة احلديد وشركة اإلجناز والصيانة مها الشريكتني فقط اللتني بادرتا بالنشاط البحثي سنة 
 ،السالف الذكر 91/100من املرسوم رقم  11واستنادا إىل املادة  ،1898-1890يف ظل املخطط اخلماسي الثاين 

 اليتالعمومية من الشركات العديد هناك  واليت تنص على ضرورة إنشاء وحدات للبحث يف كل القطاعات اإلنتاجية،
 .، كما يوضحه اجلدول أدناهلبحث فيهاملزاولة امواضيع  أقبلت على إنشاء وحدات حبث تابعة هلا وخصصت هلا

 

                                                           
1Décret N°83-455, du 23/7/1983, relatif aux unités de recherche scientifique et technique, joradp N°  31, 
du 26 juillet 1983. 
2Décret N° 83-521, du 10/10/1983, fixant le statut des centres de recherche, joradp N°38, du 13 septembre 
1983 
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 التطبيقي في قطاع الصناعة الثقيلة للبحث  2336-2634ملخص المخطط الخماسي الثاني :06الجدول رقم
 مليون دينار:الوحدة

 املؤسسة موضوع البحث موقع املشروع القرض املطلوب القرض املمنوح
 حتسني نوعية املنتوج؛- احلجار 189 499

 تثمني املنتوجات الثانوية؛-
 دراسة مشاكل تلحيم املعادن وتآكلها-

SIDER 

 املعدنالبحث يف جماالت تلحيم - - 04 0
 تطوير اهليكلة-

ENCC 

سيدي   48 18
 بلعباس

 تطوير الوسائل الزراعية-
 DIESELتطوير حمرك -

PMA 

 وضع تصور للمحركات- - 88 40
 إنشاء مناذج بتشكيلة جديدة-
 وضع تصور ملنتجات جديدة-

SNVI 

التحسني يف نوعية املنتجات وأساليب - تلمسان 89 48
 الصنع

 اإلتصاالت التوسع يف تشكيلة منتوج-

ENTC 

سيدي  81 18
 بلعباس

 صنع مركبات جديدة-
 حتسني املنتوج-

ENIE 

 وضع تصور وجتريب النماذج- تيزي وزو 18 18
 إعداد منتوجات جديدة-

ENIEM 

 ENEL الرتكيز على دراسات النضج - 0 0
Source: Direction de la maintenance et de la technologie, Ministère de l’industrie lourde, état de la 
recherche au sein du MILD, 1984, p4. 

 
بالقطاع الصناعي أثناء  ياإلبداعتؤكد لنا مضامني هذا اجلدول األمهية اليت أولتها الدولة للنشاط البحثي و  

تلك الفرتة، من خالل إلزام املؤسسات الصناعية الكربى بضرورة إنشاء وحدات للبحث والتطوير، وتكليفها مبواضيع 
النتائج احملققة مل ترق إىل مستوى  غري أن .حبث هتدف كلها إىل تطوير منتجات وأساليب إنتاج جديدة مبتكرة

والتحوالت اهليكلية  املخطط من جهة، هذا دهرد املالية املمنوحة مقارنة مبا حد  األهداف املسطرة، بسبب ضعف املوا
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من  أهدافواليت حالت دون حتقيق ما مت  تسطريه من  ،والتنظيمية اجلذرية اليت مر ت هبا املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
 . جهة أخرى

إنشاء  مت   ،1891 املؤرخ يف جويلية 91/108وفقا للمرسوم رقم  :محافظة للبحث العلمي والتقني -7
املسامهة يف السياسة تنص املادة الثانية من هذا املرسوم أن مهمة هذه احملافظة  حيث.1حمافظة للبحث العلمي والتقين
 االستقالليةالعلمي والتقين وحتقيق  من خالل التحضري للمخططات الوطنية للبحث ،الوطنية للبحث العلمي والتقين

التكنولوجي، فهي تقوم بتحديد  االستقاللهبدف دجمها ضمن املخطط الوطين والعمل من أجل حتقيق  التكنولوجية
كل العناصر الضرورية من أجل التحضري للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتقين واحلرص على وحتضري  وحتليل 
 .بعد إنشائها فقط غري أن هذه احملافظة مل تعمر طويال إذ مت  حلها سنتني تطبيقها،
 أفريل  9يف  املؤرخ 14 -99أنشأت هذه احملافظة وفقا للمرسوم رقم : المحافظة السامية للبحث -0

متثلت مهمتها األساسية يف تنفيذ القرارات واألولويات اليت حددهتا احلكومة فيما خيص السياسة الوطنية  .18992
 ،كالطاقات املتجددة  ،إنشاء عدة هياكل يف ختصصات خمتلفةكان هلذه احملافظة دورا كبريا يف ف ،للبحث بشكل عام

مشروع حبث يف  188سنوات من إنشائها من وضع 1،كما متكنت بعد وختصصات أخرى ،اهلندسة النوويةو الطب، و 
 .االجتماعيةويف العلوم  ،الطبيعة علومو  العلوم الدقيقة والتكنولوجيا،

البشرية اليت سخرهتا واهلياكل اليت أنشأهتا النواة األساسية للبحث هذه احملافظة من خالل املوارد لت شك   
تتحول إىل الوزارة املنتدبة للبحث ل  1888مت  حل هذه احملافظة يف أول ديسمرب إال أنه  .العمومي خارج اجلامعة

ري على النشاط أثرت بشكل كب عرفت سنوات التسعينات سلسلة من التغيرياتهذه احملافظة  حل  وبعد  والتكنولوجيا،
حيث حولت إليه احملافظة العليا  ،1881بدأت بإنشاء الوزارة املنتدبة للبحث والتكنولوجيا ومحاية البيئة سنة  .البحثي
يف نفس السنة أمانة الدولة للبحث مث حتل سنة و لتحل حملها   أقل من سنة من إنشائها، يف هاليتم حل   للبحث
إنشاء الوزارة  مت   1881يف سنة و  دولة للبحث العلمي حتت وصاية وزارة الرتبية،ليتم إنشاء من جديد أمانة ال ،1884

حيث كلفت بتنسيق  ،أنشأت مديرية تنسيق البحث 1880 ويف سنة ،1881والبحث لتحل سنة  املنتدبة للجامعات
 .   نشاطات البحث على املستوى الوطين

 ،إنشاء ،18843 جانفي 11 املؤرخ يف 44-84رقم  التنفيذي ملرسومتضمن ا :القطاعية المشتركةاللجان -4
مهمة هذه اللجان طبقا للمادة  .وسري اللجان القطاعية املشرتكة لرتقية وبرجمة وتقييم البحث العلمي والتقين ،تنظيمو 

،كما أهنا أعمال البحث والتطوير التكنولوجي للربامج الوطنية املكلفة هبا تنسيق وتقييمو  ترقيةالثالثة من املرسوم ضمان 

                                                           
1Décret N°84-159 du 7 /7/1984, portant création d’un CRST, joradp N°28, du 10 /10/1984. 
2Décret N°86-72, du 8/4/1986, portant création d’un HCR, joradp N°15, du 9/4/1986. 
3Décret exécutif N°92-22, du 13/1/1992, portant création, organisation, fonctionnement des commissions 
intersectorielles,  joradp N°05  du 22 janvier 1992. 
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واملؤسسات االقتصادية من أجل استغالل أحسن  ،منظمات البحث واإلدارة، كل من  مكلفة بالتنسيق والتشاور بني
 .تطوير البحثيسمح باقرتاح كل ما كذلك و  ،للبحث وتشجيع العمل اجلماعي بني خمتلف التخصصات

 : وهي ثالث مستوياتوفق  مهيكالفكان  تنظيم البحث العلمي والتقين يف اجلزائر  أما عن
  ؛على املستوى الوطينهياكل التنسيق والتخطيط توجد 
  ؛على املستوى القطاعيهياكل الرتقية توجد 
  على املستوى العملي البحث وحدات ومراكزتتواجد و. 

هناك مجلة  ،كنولوجي يف اجلزائرتمن خالل عرضنا ألهم اهليآت املسؤولة عن تنظيم وتوجيه البحث العلمي والتطوير ال
 :   مايلي نذكر منهازت هذه الفرتة من اخلصائص اليت مي  

خاصة خالل عشرية الثمانينات  عدم استقرار مؤسسات توجيه وتسيري البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، -2
حيث  وعدم اإلستقرار،ففي سنوات التسعينات وحدها عرف هذا القطاع فرتة طويلة من التذبذب  والتسعينات،

، مما نتج عنه عدم استقرار قطاع البحث مبستوياته الثالث والتسميات، ،املهامو  التنظيم،و  مرات الوصاية، 9غريت ت
وأخريا على مستوى رمسلة املوارد  ،على مستوى هياكل التوجيه والتنفيذ، على مستوى تراكم اخلربات ومعرفة الكيف

 ؛ ياإلبداعواألكيد أن عدم استقرار املنظومة البحثية كان له أثر كبري يف ضعف املردود البحثي و  .1البشرية
مل حترص على هتيئة الظروف املالئمة من  ، حيثالتكنولوجي التطويرغياب سياسة فعلية لتطوير البحث العلمي و  –1

كما أهنا فشلت يف ربط وتنسيق  لبحث،أجل نشر البحوث اليت مت التوصل إليها على مستوى اجلامعات ومراكز ا
تكنولوجية على مستوى  إبداعاتالعالقة مع القطاع االقتصادي من أجل استغالل نتائج البحوث وحتويلها إىل 

 املؤسسة اإلنتاجية؛
 التجهيزات واملخابر؛و كان البحث على مستوى اجلامعات يعاين من نقص كبري يف الوسائل، -7
 ؛بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لالرتقاءعدم وجود آليات حقيقية  -0
 ؛غياب العمل التقييمي لنتائج نشاطات البحث وغياب عامل التثمني -4
على  .2انبثقت السياسات العلمية والتكنولوجية اليت صيغت يف اجلزائر أساسا من الرؤية التقليدية للتقدم التقين-9

اعتبار أن التقدم التقين يعد كعامل خارجي لسريورة التنمية وليس كعامل أساسي داخلي، فكان جلوء اجلزائر باستمرار 
الصيغة األكثر جتسيدا بالنسبة للجزائر يف هذا اجملال متثلت يف عقود )إىل األسواق اخلارجية للحصول على التكنولوجيا 

أنه عامل  اعتبارعلى  ،دورا أوليا يف السياسة الصناعية اجلزائرية االستثماركما لعب   ،(املفتاح يف اليد واملنتوج يف اليد

                                                           
1Khelfaoui, H. la recherche scientifique en Algérie: initiatives sociales et pesanteurs institutionnelles. 
http://books.open,édition.org/iremam /384  consulté le 15/08/2014 
2Djeflat, A. l’Algérie du transfert de technologie à l’économie du savoir et de l’innovation: trajectoires et 
perspectives, op. Cit, p82. 

http://books.open,édition.org/iremam /384
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فسخرت لذلك مبالغ ضخمة يف كل املخططات  ،منو ومبثابة ناقل للتقدم التقين حسب دائما النظرية التقليدية
 . التنموية، مع أنه مل حيقق التنمية املنشودة

 43/44و 63/22السياسة العلمية والتكنولوجية في ظل صدور القانونين رقم : المبحث الثاني
املعدل  89/80والقانون رقم  89/11أهم البنود اليت تضمنها القانون التوجيهي رقم هذا املبحث يف  نتناول

التعليم العايل والبحث العلمي يف  كما حناول التعرف على أهم املؤشرات الكمية والنوعية اليت عرفها قطاع واملتمم له،
 .ظل هذين القانونني

 43/44 مورق 63/22 المضامين األساسية للقانون التوجيهي رقم :المطلب األول
غاية  إىل 1889ة سن املمتد منوجيهي والربنامج اخلماسي تيف هذا املطلب أهم ما تضمنه القانون ال نستعرض

اخلاص بالفرتة اخلماسية  89/80رقم  والتطرق كذلك إىل القانون التكنولوجي،حول البحث العلمي والتطوير  4884
 . عدل واملتمم للقانون التوجيهيامل 4889/4814

 63/22لقانون التوجيهي رقم المضامين األساسية ل: الفرع األول
السياسة الوطنية للبحث ، ويشكل هذا القانون منعطفا يف 1889أوت  44يف 89/11صدر القانون الربنامج رقم     

ة يف تاريخ اجلزائر املستقلة يدرج البحث العلمي يف إطار قانون برنامج العلمي والتطوير التكنولوجي، حبيث ألول مر  
أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من األولويات الوطنية، وأن البحث ليس غاية يف  ،ليؤكد يف املادة الثانية منه

والعلمية والتكنولوجية للبالد، يتضمن هذا  ،الثقافيةو  ،واالجتماعية ،حد ذاته بل اهلدف منه حتقيق التنمية االقتصادية
وكذا التدابري والوسائل الواجب  ،التكنولوجي القانون أساسا مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير

، وهبذه الصفة يرمي هذا القانون التوجيهي 4884-1889توفريها لتحقيق األهداف والربامج املسطرة للفرتة اخلماسية 
 : 1والربنامج إىل ما يأيت

 ؛ضمان ترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي مبا يف ذلك البحث العلمي اجلامعي 
  ؛القواعد العلمية والتكنولوجية للبالدتدعيم 
 ؛حتديد الوسائل الضرورية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتوفريها 
  واملؤسسات املعنية بالبحث  ،لوظيفة  البحث داخل مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي االعتباررد

 ؛حتفيز عملية تثمني نتائج البحثو 
  ؛املتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجيدعم متويل الدولة للنشاطات 
  التكنولوجي والتنظيمية من أجل التكفل الفعال بأنشطة البحث العلمي والتطويراملؤسساتية تثمني املنشآت. 

                                                           
أوت  44الصادرة يف  94اجلريدة الرمسية رقم  ،1889/4884واملسمى القانون التوجيهي والربنامج اخلماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 11/ 89قانون رقم لا1

1889 . 
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العلمي و  الثقايف،و  ،االجتماعيو  الفرتة اخلماسية اجملال االقتصادي،هبذه تشمل الربامج الوطنية للبحث املتعلقة 
م يلز   ،التكنولوجي ترقية البحث العلمي والتطويروبغية ، متس ثالثون قطاعا مبعىن ثالثون برناجما وطنياو  التكنولوجيو 

املتعاملني االقتصاديني واخلواص يف هذا النشاط مقابل حتفيزات  استثمارضرورة  ،هذا القانون يف املادة السادسة منه
 . وتشجيعات حتدد سنويا
ز مسرية البحث يف اجلزائر السيما املؤسسات واهليآت اليت كانت الذي مي   وعدم االستقراروللحد من التذبذب 

يقرتح بناء هيكل مؤسسايت للبحث يضمن استقرار 89/11فإن القانون التوجيهي رقم  ،تشرف على هذه املهمة
التنظيمي يتكون من و  ايتاملؤسسوتبعا لذلك فإن نظام البحث على املستوى  اهلياكل ودوام املهام وتنسيق األهداف،

 :األجهزة واهلياكل التالية
 :تتكون من اهليآت التالية :أجهزة إعداد ووضع السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي –أ 
يكلف هذا اجلهاز بتحديد التوجهات الكربى للسياسة الوطنية  :المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني -2

كما يكلف يف إطار دائما هذه السياسة باحملافظة على  العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيق وضعها،للبحث 
 ؛الطاقات العلمية والتقنية الوطنية وتثمينها وتطويرها

مكلفة برتقية وتنسيق وتقييم نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي املرتبطة  :اللجان القطاعية المشتركة -1
 ؛الوطنية اليت تتكفل هبابالربامج 

تتواجد هذه اللجان على مستوى كل دائرة  :اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي -7
 ؛وزارية، تتكفل بضمان ترقية وتنسيق نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى كل قطاع

ومها الوكالة الوطنية  89/11كانت توجد هيأتني فقط أثناء إصدار القانون رقم   :الوكاالت الموضوعاتية للبحث -0
مبتابعة تنفيذ املشاريع يف  كالمها  مكلفتني والوكالة الوطنية لتطوير البحث يف اجملال الصحي، ،لتطوير البحث اجلامعي

املعدل واملتمم للقانون  89/80رقم تطويرها يف ظل القانون  غري أن هذه األداة مت   إطار املشاريع الوطنية للبحث،
 . إنشاء عدة وكاالت موضوعاتية لتغطي بذلك جماالت  حبثية أكرب حيث مت   التوجيهي،

 :وتتكون من اهليآت التالية: هياكل ترقية وتنفيذ البحث العلمي والتطوير التكنولوجي -ب
وتقييم  ،تنفيذو  برجمة،و  بتحديد،مكلفة :المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي أو القطاعي المشترك -2

تثمني نتائج البحث  يف جمال نشاطها، اإلبداعكذلك و والتحكم يف العلوم التقنية  تيعاباالسوتشجيع  ،برامج البحث
 .والعمل على تكوين الباحثني واإلطارات

غري أهنا أصبحت مرتبطة باملؤسسات العمومية  وحدات البحث موجودة قبل صدور هذا القانون، :وحدة البحث-1
 . ذات الطابع العلمي أو القطاعي املشرتك

يف التسيري، متواجد على  االستقالليةيتمتع ب ،ميثل الكيان القاعدي لتنفيذ مشاريع البحث :مخابر البحث -7
 . شراكة مع القطاعات األخرىيف ظل مستوى اجلامعات أو 
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 االنتشارحبيث تستجيب إلشكالية  مكلفة برتقية وتنسيق تنفيذ الربامج الوطنية للبحث، :وساطةالأجهزة  -0
والوكالة الوطنية لتطوير البحث اجلامعي واليت  ،مثل الوكالة الوطنية لتطوير البحث يف الصحة ،القطاعي املتعدد اهلياكل

 .1880إنشاء كل منها سنة  مت  
العلمي والتطوير التكنولوجي فهي تنظم يف شكل برامج وطنية  أما عن الربجمة الوطنية لنشاطات البحث

باملوازاة مع برامج البحث الوطنية و  والثقافية للبالد، ،االجتماعيةو  لترتجم بذلك إشكالية التنمية االقتصادية، ،للبحث
 :هناك ثالث أنواع أخرى من الربامج تتمثل يف ،هذه

 ؛ستوى مؤسسات التعليم والتكوين العايلمشاريع البحث اجلامعية تربمج وتنفذ على م -
 ؛ج وتنفذ تبعا لربتوكوالت خصوصيةممشاريع البحث اخلاصة مبراكز البحث ترب  -
 .   الدولية االتفاقياتمشاريع التعاون واليت تتم يف ظل  -
 :بمايليالمؤشرات الرئيسية المالية التي يحتويها هذا القانون البرنامج تتعلق : الوسائل المالية -ج
مشروع خالل  9.849 بـــــ ر العددحيث قد   عدد املشاريع اليت جيب اختيارها كل سنة لكل برنامج وطين للبحث، -2

 :املخطط اخلماسي موزعة حسب اجلدول التايل
 1441-2663تقدير عدد مشاريع البحث خالل الفترة : 44الجدول رقم 

 السنوات 1889 1889 1888 4888 4881 4884 اجملموع

 العدد - 819 1.819 1.489 1.119 1.119 9.849

الصادرة  ، 94،اجلريدة الرمسية رقم  1889/4884واملسمى القانون التوجيهي والربنامج اخلماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي  11/ 89قانون رقم لا :المصدر
 .1889أوت  44يف 

باحث  11.881من بينهم  ،باحث 10.810ـر بــــاخلماسي فيقدعدد الباحثني الواجب تعبئتهم خالل الربنامج  -1
 :يلي موزعني كماو يعملون بصفة جزئية 

 1441-2663خالل الفترة  تقدير عدد الباحثين :42الجدول رقم 
 السنوات 1889 1889 1888 4888 4881 4884

 الباحثون

 بصفة جزئية 1.918 0.889 9.918 9.018 18.491 11.881

 بصفة دائمة 1.811 4.111 4.111 1.111 1.019 1.841

 اجملموع 0.191 1.118 8.001 11.901 11.188 15.915
 ،94اجلريدة الرمسية رقم  ،1889/4884واملسمى القانون التوجيهي والربنامج اخلماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي  89/11القانون التوجيهي رقم  :المصدر

  .1889أوت  44الصادرة يف 
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أن حقوق وواجبات الباحثني بشىت أنواعهم حتدد مبوجب قانون  ،من هذا القانون 48وقد نصت املادة 
وكذا املشاركة يف امللتقيات  ،أساسي خاص، يضمن استقاللية املسعى العلمي وحرية التحليل واملسامهة يف نشر املعرفة

واألجور  ،ف األكثر مالئمة فيما خيص التشغيلكما يضمن هذا القانون الظرو   ر،العلمية والتنقل والتكوين املستم
 .واحلوافز وكذا متابعة املسار املهين

تقدير املبالغ املالية املخصصة لتمويل  مت   :تمويل البرامج الوطنية للبحث وحصتها من الناتج الداخلي الخام -7
عمال الدعم و من خالل تقدير الكلفة األحادية حمليط البحث واليت تتضمن مرتب الباحث  ،هذا القانون الربنامج

 بأنواعها، والكلفة املتوسطة ملشروع البحث تشمل املستهلكات ،وحد أدّن من املصاريف املرتبطة بالتسيري ،التابعني له
هذه املصاريف تعرف منوا متزايدا  ..(بصاتالرت يف امللتقيات،  املشاركة)اكتساب املهارة التوثيق، التجهيزات الصغرى،

 %1نسبتها  نسبة هذه املصاريف من الناتج الداخلي اخلام ستعرف زيادة معتربة تصل أن طيلة اخلمس سنوات،كما
 .اجلدول أدناهكما يؤكده   ،4888بداية من سنة 

 .حصة الناتج الداخلي الخام المخصصة سنويا للبحث والتطوير :41الجدول رقم 
   مليون دج     : الوحدة                                                                                               

  السنوات 1889 1889 1888 4888 4881 4884

    العناوين

 مصاريف التسيري 4.999 8.911 11.199 11.188 10.898 19.811

مصاريف اقتناء  988 1.404 11.890 48.418 41.880 44.141
 التجهيزات

 جمموع املصاريف 1.499 14.849 41.111 11.819 19.890 18.488

الناتج الداخلي  4.194.988 4.914.188 1.148.088 1.181.988 1.989.088 1.848.888
 (خ.د.ن)اخلام 

/ نسبة  املصاريف  % 8,11 % 8,10 % 8,10 % 1 % 1 % 1
 خ.د.ن

 ،94اجلريدة الرمسية رقم  ،1889/4884واملسمى القانون التوجيهي والربنامج اخلماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي  89/11التوجيهي رقم القانون  :المصدر
 .1889أوت  44الصادرة يف 

لتطوير البحث  89/11م رق املوارد املالية املعتربة اليت خصصها القانون الربنامجحجم بيانات هذا اجلدول  تبني
وحصة الناتج الداخلي اخلام املخصصة لتغطية هذا النشاط، واليت ستعرف زيادة معتربة   ،العلمي والتطوير التكنولوجي
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بعد أن   وفقا ملا جاءت به أحكام القانون سالف الذكر، وذلك ،4888بداية من سنة  % 1إىل نسبتها تصل س
بدوره عن  ل٭ واملمو 1الصندوق الوطين للبحث فإن مصادر التمويلأما عن  ،1889سنة  %8,11كانت ال تتجاوز 
واملقدرة ، 1889/4884من إمجايل املصاريف للمخطط اخلماسي  % 88وايل سيساهم حب ،طريق إعانة الدولة

 .اهلباتكذا التربعات و و  إضافة إىل الضرائب، مليون دج 111.988وايلحب
  43/44المضامين األساسية للقانون رقم  :الفرع الثاني

، املتضمن 89/11القانون التوجيهي رقم  بعض مواد ممل ويت  يعد  ل 889ل4أوت  44يف  89/80صدر القانون رقم 
إىل تعزيز  هذا القانون يسعى الربنامج اخلماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،و القانون التوجيهي 

ومعاجلة اخللل املسجل خالل تنفيذه من جهة أخرى، وهذا  املكاسب املتحصل عليها يف القانون التوجيهي من جهة،
 :كاآليت  ما يرتمجه تعديل وإمتام بعض األحكام الواردة يف هذا القانون

 :فيما يخص أهداف وبرامج أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي -أ
وذلك  ،م املادة الثالثة واملادة العاشرة من القانون التوجيهيل وتتم  الثالثة والرابعة من هذا القانون لتعد   جاءت املادة  

تتمثل خاصة يف ترقية التسيري الراشد وبرامج  ،بإسناد أهداف أساسية أخرى للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
حيث تضمنت الربامج الوطنية للبحث املتعلقة  لوجي،تضاف ألنشطة البحث العلمي والتطوير التكنو  أخرى وطنية

بإضافة مشروع التنبؤ بالكوارث الطبيعية والوقاية )ما ال يزيد عن أربع وثالثني قطاعا،  ،4889/4814بالفرتة اخلماسية 
اللغة  التحرير،الشعبية واحلركة الوطنية وثورة  تاريخ املقاومة ،األشغال العموميةو  ،ىمنها واحلماية من األخطار الكرب 

 (.والثقافة األمازيغية
 : اآلتي تمثلت فياألجهزة والهياكل التي كانت موضع تعديل وإتمام بالنسبة لهذا القانون  -ب
نصت املادة الثامنة من هذا القانون على إنشاء  :إنشاء اجمللس الوطين لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي -2

تعمل حتت وصاية وزارة  استشاريةوهو عبارة عن هيئة  ،البحث العلمي والتطوير التكنولوجيالوطين لتقييم  اجمللس
 وإعداد ،ونتائجها ،وخياراهتا ،مكلف بالتقييم اإلسرتاتيجي للسياسة الوطنية للبحث ،البحث العلميو التعليم العايل 

وطرق عمل هذا  ،مكوناتو  ليحدد مهام، 10-18جاء املرسوم التنفيذي رقم  وقد ،آليات التقييم ومتابعة تنفيذها
 :2ياجمللس كما يل

 ؛لبحث العلمي والتطوير التكنولوجيلتقييم اإلسرتاجتيات والوسائل املوضوعة يف إطار السياسة الوطنية  - 
 ؛تقييم احلاجة من الكفاءات من أجل الوصول إىل األهداف املسطرة -
 .واقرتاح اإلجراءات اليت تسمح بتنافسية علمية دولية أحسن ،املسامهة يف حتليل تطور النظام الوطين للبحث -

                                                           

 .مليون دج 110و مت اعتماده يف شهر أكتوبر من نفس السنة مببلغ  1889يف أول جانفي من سنة  أنشأالصندوق الوطين للبحث *
وطرق عمل اجمللس الوطين لتقييم البحث  ،مكوناتو  املتضمن حتديد مهام، ، 41/1/4818 لــاملوافق  ، 1111صفر  0املؤرخ يف  18/10نفيذي رقم املرسوم الت2

 .41/1/4818املؤرخة يف  ،9اجلريدة الرمسية العدد  العلمي والتطوير التكنولوجي،
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تشري نفس املادة أعاله إىل إنشاء لدى الوزير األول املكلف بالبحث العلمي وكاالت موضوعاتية للبحث من  -1
 .أجل تنسيق نشاطات البحث ومتابعتها

 :الوسائل المالية -ج
تبعا ألحكام  اليت سيتم اجنازها خالل هذا اخلماسيبالنسبة لعدد املشاريع  :تقدير عدد مشاريع البحث -1

 :ممثلة يف اجلدول التايل ،هذا القانون
 1421-1443تقدير عدد مشاريع البحث خالل الفترة  :47الجدول رقم 

 السنوات 4880 4889 4888 4818 4811 4814

 عدد املشاريع اجلديدة 4.888 4.888 1.488 1.908 1.114 1.114
اجلريدة الرمسية  4889فيفري  41،املوافق ل 1148صفر  48، الصادر بتاريخ 89/11، املعدل واملتمم للقانون التوجيهي رقم 89/80القانون رقم  :المصدر

 .18للجمهورية اجلزائرية،العدد 

بزيادة  أي 1.114ـبــــــتقدر  4814مع هناية سنة  هاسيتم تنفيذ اليتتشري بيانات هذا اجلدول أن عدد املشاريع 
 .% 99بنسبة منو تتجاوز و  4880مقارنة بسنة ع مشرو 1.114ـبــــــتقدر 

كما هو   ،نظرا للعدد املعترب من املشاريع اليت خطط إلجنازها يف هذا الربنامج اخلماسي :تقدير عدد الباحثين -1
عددهم  ليقدر ،والباحثني الدائمنيجتنيد عدد متزايد من األساتذة الباحثني استدعى فإن هذا  مبني يف اجلدول أعاله،

 .باحث،كما يوضحه اجلدول أدناه 49.819حوايل وفقا دائما هلذا القانون  4814سنة 
 1421-1443تقدير عدد الباحثين المعتمدين خالل الفترة  :40لجدول رقم ا

 السنوات     4880 4889 4888 4818 4811 4814

 الباحثون

 الباحثون-األساتذة 11.148 11.148 19.991 40.818 49.018 49.818

 الدائمون-الباحثون 1.088 4.188 4.188 1.188 1.888 1.088

 اجملموع 10.448 19.948 41.091 49.118 18.118 14.018

 رقماجلريدة الرمسية،  ،4889فيفري  41املوافق ل  ،1148صفر  48، الصادر بتاريخ 89/11، املعدل واملتمم للقانون التوجيهي رقم 89/80القانون رقم  :المصدر 
 . 4889فيفري  41الصادرة يف  18
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تبني أرقام هذا اجلدول العدد املتزايد لألساتذة الباحثني الذين سيتم إشراكهم يف تنفيذ نشاطات البحث، 
أستاذ  49.818حوايل  4814ليصل العدد سنة  ،أستاذ باحث مع بداية املخطط 11.148سريتفع العدد من حيث 

 .4814أي سنة  مع هناية املخطط% 88باحث أي بنسبة منو تتجاوز 
 :تمويل البرامج الوطنية -7

خالل الفرتة اخلماسية  ،لتطوير وترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الالزمر الغالف املايل اإلمجايل قد  
 :مليار دج موزعة تبعا للجدول أدناه 188 بـــــ 4889-4814

 خالل الفترةي المبالغ اإلجمالية المقدرة لتمويل نفقات البحث العلمي والتطوير التكنولوج: 44الجدول رقم 
1443 -1421 

 مليون دج:الوحدة

اجملموع 
4889/4814 

املتوسط  4889 4888 4818 4811 4814
1888/4880 

 السنوات

 العناوين

متويل حميط البحث  1.104 9.118,0 11.441                               19.499,0 19.984,4 11.980,9 14.999,4
 والربامج الوطنية

 االستثمارات 4.108 1.098,1 8.119,8 9.991,4 1.114,1 1.419,8 41.111,1
هياكل قاعدية )

 (وجتهيزات كربى
 اجملموع 0.111 11.888 44.188 41.108,1 48.111,1 41.111,9 188.888

رقم اجلريدة الرمسية  ،4889فيفري  41املوافق ل  ،1148صفر  48، الصادر بتاريخ 89/11، املعدل واملتمم للقانون التوجيهي رقم 89/80القانون رقم  :المصدر
  .41/84/4889الصادرة بتاريخ  18

املبالغ الضخمة املسخرة لتمويل حميط وبرامج البحث للمخطط  ، حجمما يالحظ من خالل أرقام هذا اجلدول    
من إمجايل  %14وهو بذلك ميثل أكثر من ،دجــ14.999.441.988ـبــــــإذ يقدر املبلغ  ،4814-4889اخلماسي 

وز املبالغ  املخصصة هلذا املخطط، يف حني أن نسبة املبالغ املخصصة للهياكل القاعدية والتجهيزات الكربى ال تتجا
غالفا  4811-4818، ونشري يف ذات السياق أن الدولة خصصت يف إطار الربنامج التنموي من إمجايل املبلغ% 18

مليار خمصصة للتجهيزات املوجهة  08مليار لوضع احلوكمة اإللكرتونية،  188مليار دج، منها  408ماليا بقيمة 
نا تفاصيل ختصيصاته مليار دج خمصص لقطاع البحث العلمي والذي بي   188لتعميم تعليم اإلعالم اآليل، وما مقداره 

يف اجلدول أعاله، إن اهتمام الدولة بقطاع البحث العلمي بشكل عام وبقطاع تكنولوجيا اإلعالم خاصة، يؤكد 
 . ا الشديد على إرساء أسس االقتصاد املبين على املعرفةهحرص
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 رقم في ظل القانوني طور التعليم العالي والبحث العلملت والنوعية المؤشرات الكمية :المطلب الثاني
  43/44 القانونو  22/ 63

مع تطور شبكة مؤسسات التعليم  تطور عدد الطلبة املسجلني يف اجلامعة اجلزائرية، يف هذا املطلبنتناول 
 .تطور ميزانية قطاع التعليم العايل والبحث العلمي مث ،العايل

 تطور عدد الطلبة المسجلين :الفرع األول
سواء يف مرحلة  ،ز هذه الفرتة التطور الكمي الكبري لعدد الطلبة املسجلني يف اجلامعات اجلزائريةأهم ما مي  

 :التدرج أو مرحلة ما بعد التدرج، كما يوضحه اجلدول التايل
 1421 -2666تطور عدد الطلبة المسجلين في التدرج وما بعد التدرج خالل الفترة :  49الجدول رقم 

4811-4814 4888-4818 1888 -4888 
 السنوات

 عدد الطلبة

 التدرجالطلبة املسجلني يف  181.880 1.811.111 1.811.810

 ما بعد التدرج 48.919 09.810 98.911

 اجملموع 149.911 1.881.499 1.119.094

Source : www.mesrs.dz. L’enseignement supérieur et la recherche scientifique en Algérie, 50 ans au service 
 du développement, 1962-2012, p11. Consulté le 20/08/2014 

خالل التزايد الكبري يف عدد الطلبة املسجلني يف التدرج  ،ما ميكن مالحظته من خالل معطيات هذا اجلدول
شهدها ونفس الزيادة تقريبا  ،ة خالل هذه العشريةمر   4,0إذ تضاعف العدد إىل أكثر من  ،4818-4888الفرتة 

ال تزال اجلزائر الكمية يف أعداد الطلبة، ، ورغم هذه الزيادة دائما ستوى ما بعد التدرج أثناء هذه الفرتةملالطلبة  عدد
 حدود الدول النامية، رغم أن هذه النسبة تضاعفت ووصلت إىلبالكثري من حتقق معدالت التحاق منخفضة مقارنة 

تجاوز يمعدل القيد فيها ال  4881-4888بعد أن كان قبل عشر سنوات وحسب إحصائيات ) ،4811سنة % 18
، %19 حوايل ببعض الدول، فمثال وصل معدل القيد بكوريا مقارنةجدا إال أن هذه النسبة تبقى ضعيفة  ،(10%

 . 1%01حدود  النسبة فبلغتأما بالنسبة للكيان الصهيوين ، %11 بلغت النسبة الواليات املتحدة األمريكيةب

                                                           
علوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة فرحات عباس و غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية،  هاملهين باجلزائر، رسالة دكتورا للتكوين االقتصاديأمال شوتري، دراسة احليز 1

 . 111ص  ،4881/4889سطيف، 
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يف ظل هذا التطور الكمي املسجل فيظهر  ،عدد الطلبة املسجلني يف التدرج حسب التخصصاتب فيما يتعلق
 من خالل اجلدول التايل

 1422-2666خالل الفترة  التدرج حسب التخصصاتتطور عدد الطلبة المسجلين في : 41الجدول رقم

 4811-4818 النمو نسبة
 نسبة
 4818- 4888 النمو

 نسبة
 4888-1888 النمو

 السنوات     
 التخصص

علوم دقيقة  111.919 48 488.819 18 411.109 41
 وتكنولوجيا

 علوم الطبيعة 11.018 11 94.111 9 99.991 9
 واألرض

 علوم طبية 18.118 1 01.911 0 01.401 0
 اجتماعيةعلوم  410.141 01 989.118 99 188.999 90

 اجملموع 181.889 188 1.811.111 188 1.811.810 188
 .بناءا على معطيات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي من إعداد الطالبة :المصدر

اإلنسانية و  االجتماعيةتفوق عدد الطلبة املسجلني يف التخصصات  ،تبني األرقام الواردة يف اجلدول أعاله
حيث أن أكثر من نصف العدد ، 4888-1888بنسبة كبرية مقارنة بالتخصصات األخرى بالنسبة للسنة اجلامعية 

يف حني أن نسبة الطلبة املسجلني ، %01اإلمجايل للطلبة مسجلني يف هذا التخصص أي بنسبة وصلت إىل حوايل 
، هذا التخصص عرف تراجعا كبريا مقارنة بعشرية % 48 نسبتها لتخصصات العلمية والتكنولوجية ال تتعديف ا

، 4818-4888الفرتة خالل  االخنفاضعدد الطلبة املسجلني يف هذا التخصص يف  واستمر ،الثمانينات والتسعينات
فقط من إمجايل عدد الطلبة املسجلني، ويف املقابل ازداد عدد الطلبة املسجلني يف التخصصات  %8لتصل النسبة إىل 

 تطلع البالد ورغبتها يف بناء قاعدة علمية وتكنولوجياو متاما  يتناقضهذا الرتاجع  ،%99واإلنسانية بنسبة  االجتماعية
 .حيث يكون خلرجيي اجلامعات دورا كبريا يف بنائها

حتديد معدل التأطري  سنتمكن من مقارنة بني تطور عدد الطلبة وتطور عدد األساتذة خالل هذه الفرتة،وإذا أجرينا 
 :على مستوى التدرج وما بعد التدرج كما يوضحه اجلدول املوايل
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 1422-2666تطور مقارن لعدد الطلبة وعدد األساتذة خالل الفترة  :43الجدول رقم 

4818-4811 4888-4818 1888-4888 
 السنوات  

 األفراد  

 (1) إمجايل الطلبة 149.911 1.881.499 1.119.094

 (1)أستاذ حماضر+ التعليم العايل أستاذ 4.094 4.911 1.199

 أستاذ مساعد 9.410 41.191 49.194

 مساعد 1.881 018 048

 (4)إمجايل األساتذة 18.949 18.111 14.199

10,81 10,04 18,98 (1)/(4) 

101,19 198,1 191,19 (1)(/1) 

 .على إحصائيات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي باالعتمادمن إعداد الطالبة : المصدر

والعشرين إذ  مع دخول القرن احلاديخاصة  طريأتبني أرقام هذا اجلدول التدهور الكبري الذي عرفه معدل الت
مث اخنفض نوعا ما سنة  ،4888-1888طالب بالنسبة للموسم الدراسي  18,98وصل املعدل إىل أستاذ مؤطر لكل 

أما تأطري أساتذة التعليم العايل للطلبة فقد عرف تدهورا ال مثيل له إذ  طالب، 10,81ليصل إىل أستاذ لكل 4811
، هذا 4818طالب سنة  101,19طالب إىل أستاذ مؤطر لكل  191,19لكل  ارتفع املعدل من أستاذ مؤطر

 . العلمي والتقين األداءعلى جودة  وبشكل كبري من شأنه أن يؤثر االرتفاع
 1421-2666تطور شبكة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي خالل الفترة  :الفرع الثاني

من خالل  4814-1888أهم التطورات اليت شهدهتا شبكة مؤسسات التعليم العايل خالل الفرتة ميكن توضيح     
 :اجلدول أدناه
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 1421-2666تطور شبكة مؤسسات التعليم العالي خالل الفترة : 46الجدول رقم     

4814 4888/4818 1888/4888 
 السنوات

 املؤسسات

 اجلامعات 19 10 11

 املراكز اجلامعية 10 11 18

 املعاهد 0 - -

 املدارس واملعاهد العليا 11 48 11

Source :www.mesrs.dz. L’enseignement supérieur et la recherche scientifique en  Algérie, 50 ans  au  
service  du développement, 1962-2012, p11. Consulté  le 20/08/2014   

  
حيث يبقى الرتكيز دائما على   التزايد الكبري يف شبكة مؤسسات التعليم العايل، أعالهتبني أرقام اجلدول رقم   

حىت يستجيب للكم  وهذا ،إذ ارتفع العدد إىل أكثر من مرتني و نصف يف العشرية األخرية ،زيادة عدد اجلامعات
إذ  اهلائل من الطلبة املسجلني يف اجلامعات،كما عرفت هذه الشبكة أيضا زيادة ملحوظة يف عدد املعاهد واملدارس،

 .تضاعف عددها إىل أكثر من ثالث مرات خالل نفس الفرتة
تنسيق وخاصة تقييم نتائج و  من أجل سد الضعف الكبري الذي كانت تعاين منه اهليآت املكلفة بتوجيه،و   

اللجان املشرتكة بني و  نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،كاجمللس الوطين للبحث العلمي والتقين،
هيئة خمتصة يف التثمني واملتمثلة يف ا كما سبق وأن ذكرن  فقد استدعى ذلك إنشاء القطاعات واللجان القطاعية،

مهمة هذه الوكالة وضع اإلسرتاجتية الوطنية للتطور  ،الوكالة الوطنية لتثمني نتائج البحث والتطوير التكنولوجي
 :1يلي التكنولوجي وهذا مبساعدة اهلياكل واهليآت املعنية وتبعا لذلك فهي مكلفة مبا

  تثمينها،تعريف واختيار نتائج البحث اليت سيتم 
 ويف تنظيم أنظمة وطرائق التثمني بغرض ترقية وتطوير  ،املسامهة بفعالية أحسن يف استغالل نتائج البحث

 ؛التكنولوجي اإلبداع

                                                           
1
 www.anvredet.org.dz/qui-sommes_nous/nos_missions.php 
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 من أجل ضمان ترقية ونقل  ،تطوير وترقية التعاون والتبادالت بني قطاع البحث والقطاعات املستعملة
 ؛السيما باجتاه املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،واملعارف اجلديدة ،التكنولوجياو  التقنيات،

  ؛إبداعيةتشجيع ومساعدة كل مبادرة هتدف إىل تطوير التكنولوجيا وإدخال أعمال 
  البحث عن و  دراسة السوق، نماذج،المساعدة املخرتعني من خالل التكفل بأعباء اخلدمات من أجل إجناز

 ؛شركاء أو احلماية عن طريق الرباءات
  شبكات نشر التكنولوجياكذلك و  ،مرصد ذالتكنولوجية وباخلصوص وضع حيز التنفيتنظيم اليقظة. 

واخلاص بالربنامج اخلماسي  89/80تطبيقا ألحكام القانون رقم  4889إنشاء يف أوت  ومن جهة أخرى فقد مت  
واملتمثلة يف املديرية العامة للبحث العلمي  بالغةذات أمهية  هيئة ،4814-4889للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

والتطوير التكنولوجي حتت وصاية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، ومن أهم املهام املسندة إىل هذه اهليئة تنفيذ  
كل قرارات وتوصيات اجمللس الوطين للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتنسيق نشاطات البحث العلمي والتطوير 

 .1لتكنولوجي عرب اللجان القطاعية الدائمة واللجان القطاعية املشرتكةا
 تطور ميزانية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي :الفرع الثالث

خالل الفرتة تطورا ملحوظا  ،من ميزانية الدولة لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي ةاملخصصشهدت احلصة   
 :أدناهكما يبينه اجلدول  ،4811- 4888

 حصة ميزانية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من الميزانية العامة: 94الجدول رقم 
 مليون دج:الوحدة                                                                               

 السنوات ميزانية الدولة ميزانية الوزارة النسبة

1.89% 198.190 1.914.088 4888-4881 

0.48% 810.048 11.990.488 4880-4888 

9,81% 1.189.911 18.811.941 4818-4811 

 :المصدر
 .98ص  ،4811بريوت، سبتمرب  ،، الطبعة األوىل، مركز دراسات الوحدة العربية دور التعليم يف النمو االقتصادي مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر حسني بن العارية، -
 11/14/4811املوافق ل  1110سفر 49الصادرة يف  99الرمسية رقم اجلريدة -
 11/14/4814املوافق ل  1111سفر 19الصادرة يف 14اجلريدة الرمسية رقم  -
 14/4818/ 11املوافق ل  1114حمرم 41الصادرة يف  98اجلريدة الرمسية رقم  -
 14/4888/ 11املوافق ل  1111حمرم11الصادرة يف  19اجلريدة الرمسية رقم  -

                                                           
1DGRSDT. Revue El bahth, N°01, 1er trimestre 2010, P7. 
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لنسبة املخصصة من ميزانية الدولة لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي خاصة ا ارتفاعتبني أرقام اجلدول أعاله       
والتطور تماشى تل 4881-4888مقارنة بالفرتة اخلماسية %41، حيث ارتفعت بنسبة 4811-4880خالل الفرتة 

 عدد الطلبة ويف عدد املنشآت واهلياكل اليت مت  الذي شهده قطاع التعليم العايل والبحث العلمي، السيما يف الكبري 
 .واليت تتطلب بدورها موارد مالية ضخمة اجنازها لصاحل هذا القطاع

، حظي قطاع البحث العلمي 4881-4881ونشري يف ذات السياق أنه يف ظل برنامج اإلنعاش االقتصادي 
مات وانشغاالت الدولة، فكانت الربامج اليت مت  الرتكيز عليها واملوارد اليت مت  ختصيصها هلذا القطاع مبينة يف باهتما

 :اجلدول كاآليت
 1440-1442البرنامج الرئاسي لدعم اإلنعاش االقتصادي : 92الجدول رقم 

 الربنامج اإلعانات مبليار دج النسبة
 صالتواالتكنولوجيا اإلعالم  9,1 04%
 تكنولوجيا الفضاء 4,0 48%
 البيوتكنولوجيا 8,1 1%

 برامج أخرى 1,1 40%
 اجملموع 14,1 188%

Source :Djeflat, A. L’économie fondée sur la connaissance,  éditions Dar el Adib, Algérie, 2006, p107. 
 

يتبني من خالل أرقام هذا اجلدول، األمهية اليت أولتها اجلزائر لقطاع البحث العلمي يف براجمها التنموية بشكل عام     
من إمجايل اإلعانات املقدمة، %08إعاناهتا هلذا القطاع  نسبة خاصة، حيث جتاوزت واالتصالولتكنولوجيا اإلعالم 

 .د املبين على املعرفةل على رغبة الدولة يف إرساء أسس االقتصامما يد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89/80و 89/11 رقم القانون تطبيق أحكام يف ظل احتليل مسار السياسة اجلزائرية للعلم والتكنولوجي==================الفصل اخلامس  
 

 
233 

 

 خالصة الفصل
والتنمية  االستقالللقد ترتب على اخليار الصناعي التنموي الذي انتهجته اجلزائر والذي كان يفرتض أن حيقق 

هذه الوضعية االقتصادية للبالد، نقل واستهالك تكنولوجي مكثف وتبعية تكنولوجية أكرب حنو الغرب وبشىت أشكاهلا، 
استيعاب التكنولوجيا وحماولة التحكم فيها بشكل أحسن   إىل ذات فعالية، تسعىغياب سياسة وطنية كانت نتاج 

 . كخطوة أوىل حنو بناء قاعدة تكنولوجية وطنية، وإىل ربط عالقات وطيدة بني القطاع اإلنتاجي والقطاع املعريف
الذي عرفته  الفعاليةن يف منأى عن هذا الضعف وعدم ومن جهة أخرى فإن السياسة العلمية أيضا مل تك

السياسة التكنولوجية، فرغم التطورات الكمية اهلائلة البشرية واملؤسساتية اليت حتققت منذ إنشاء وزارة التعليم العايل 
التطوير ورغم أن هذه اهليأة تشرف على جل خمابر ومراكز البحث و  ،والبحث العلمي مع بداية سبعينات القرن املاضي

كان ضعيفا جدا ويقتصر يف 1881يف اجلزائر، إال أن اإلنتاج العلمي والنشاط البحثي الذي حتقق إىل غاية سنة 
نتائجها وإمكانية تطبيقها على مستوى  الختبارأغلبه على البحوث األساسية واليت حتتاج بدورها إىل حبوث تطبيقية 

كبرية اليت كانت موجودة بني القطاعني العلمي واإلنتاجي كانت املؤسسات اإلنتاجية، ضف إىل ذلك أن الفجوة ال
 .ياإلبداعالسبب الرئيسي وراء ضعف اإلنتاج 

رغم حماوالهتا الدائمة ملعاجلة هذا القصور  اإلبداعإن النتائج املتدنية اليت آلت إليها اجلزائر يف جمال البحث و 
ودوره اجلوهري يف حتقيق النمو  اإلبداعوإدراكا منها بأمهية البحث و  ،من جهة اإلبداعوالرفع من مستويات مؤشرات 

اعتمدت فيها على بعض  إبداعية،كل هذا فرض عليها التدخل وصياغة سياسات من جهة أخرى االقتصادي للبالد
أفرزته  ملا ،عمليةاحلديثة اليت أكدت عليها الكثري من الدراسات النظرية وأثبتتها التطبيقات ال يةاإلبداعأدوات السياسة 

 .من نتائج إجيابية على أرض الواقع يف الكثري من دول العامل
ومعرفة  يةاإلبداعوسوف نسلط الضوء يف الفصل السادس على حتليل وتقييم ثالث أدوات أساسية للسياسة 

 .لإلبداعداء النظام اجلزائري أمدى جناعتها يف حماولة تنشيط وتفعيل 
 



تفعيل أداء النظام الوطين لإلبداعحتليل وتقييم السياسات اإلبداعية اجلزائرية ودورها يف ============ ==============الفصل السادس  

:الفصل السادس  
تحليل وتقييم السياسات اإلبداعية الجزائرية 

الوطني لإلبداع النظام أداء ودورها في تفعيل  
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تمهيد 
ممثلة يف نشاطات  ،ية اجلزائريةاإلبداعحتليل وتقييم ثالث أدوات للسياسة التطبيقي إىل يف هذا الفصل  نتعرض

ية اإلبداعكشف مدى مسامهة السياسات حماولني   .وحاضنات األعمال االخرتاعالبحث والتطوير، نظام براءات 
حتليل وتقييم برامج البحث الوطنية اليت من خالل ، لإلبداع اجلزائري النظام أداء تفعيليف حمل الدراسة الثالث 

، لإلبداعاملعرفة الالزمة للنظام الوطين  وتقييم مدى مسامهتها يف توفري 89/80والقانون رقم  89/11تضمنها القانون رقم 
ناء النظام اجلزائري بلتوفري املقومات األساسية اجلزائري ومدى مسامهته يف  االخرتاعمث حتليل وتقييم نظام براءات 

تقييم مدى مسامهتها يف و  وأخريا حتليل وتقييم حاضنات األعمال العملية واملتواجدة على املستوى الوطين، ،لإلبداع
  .اجلزائرية املبدعةتقدمي خدمات الدعم للمؤسسات الناشئة 

اإلخرتاع برامج البحث الوطنية، ونظام براءات : ممثلة يفثالث الهذه األدوات على  وتركيزنا يف هذه الدراسة
:وحاضنات األعمال، راجع لألسباب التالية

 حماولة الكشف عن األمهية اليت توليها اجلزائر للسياسات اإلبداعية احلديثة ممثلة يف أدواهتا الثالث؛ -1
 حماولة تقييم مدى جناعة كل أداة من هذه األدوات الثالث يف تفعيل أداء النظام اجلزائري لإلبداع؛ -2
ممثلة يف  إن اختالف اجلهات واهليآت اليت تقوم بإعداد وصياغة هذه السياسات ومتابعة تنفيذها وتثمينها، -3
التعليم العايل والبحث العلمي، واملعهد الوطين  املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التابعة لوزارة)

اجلزائري للملكية الصناعية التابع لوزارة الصناعة والطاقة، والوكالة الوطنية لرتقية احلظائر التكنولوجية التابعة لقطاع 
وانعكاساهتا  اولة التعرف على طبيعة العالقة اليت ترب  بني هذه األجهزةدفعنا إىل حم (واالتصال اإلعالمتكنولوجيا 
.        ظام الوطين لإلبداععلى أداء الن
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 2002-8991تحليل وتقييم نشاطات البحث والتطوير للفترة الخماسية : المبحث األول
 2082-2001والفترة الخماسية            
واليت هلا دور  ،يةاإلبداعتحليل وتقييم أداة أساسية من أدوات السياسة لالفصل  من هذااألول املبحث خنصص 

تضمنها القانون نشاطات البحث والتطوير اليت وهي  ،لإلبداعالوطين  جوهري يف توفري مدخالت املعرفة للنظام
 .89/80والقانون رقم  89/11التوجيهي رقم 

 91/88القانون رقم  المنجزة في ظلالبرامج الوطنية للبحث : األولالمطلب 
مبادئ وأهداف السياسة الوطنية لرتقية البحث العلمي والتطوير  ،يف جممله 89/11حيدد القانون رقم 

من هذا  وتقنية ،علميةو  ،التكنولوجي، وذلك من خالل اإلجراءات والوسائل وما مّت تسخريه من طاقات بشرية
ييم ليتم يف هناية املطاف تق ترتيب الوسائل املالية واملادية،و حيدد برامج البحوث وإجراءات تنظيمها، ،كما جهة

 .  من جهة أخرى وتثمني نتائج البحث

واليت تنص على أن هدف البحث العلمي  89/11من القانون رقم  3ترمجت األهداف احملددة يف املادة 
والتكنولوجية للبالد، إىل أهداف  ،والعلمية ،والثقافية ،واالجتماعية، االقتصاديةوالتطوير التكنولوجي حتقيق التنمية 

، قد تكون ذات 1889/2882رناجما وطنيا للبحث على أن يتم إجنازها خالل الفرتة ب 38تضمنت  .علمية منظمة
طابع قطاعي أو قطاعي مشرتك بني القطاعات أو ذات طابع خاص، حبيث ينقسم كل برنامج إىل ميادين وكل ميدان 

أكثر تنشأ هلذا الغرض،  حبث أو إىل حماور، وكل حمور إىل مواضيع وكل موضوع إىل مشاريع حبث تقوم بإجنازها فرقة
 :عدة جماالت كما يبينه اجلدول أدناهيف وبذلك تنصب الربامج الوطنية للبحث املتعلقة هبذه الفرتة 
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 91/88التي تضمنها القانون رقم  مجاالت البرامج الوطنية للبحث:  22 الجدول رقم

 المجالطبيعة  عدد البرامج طبيعة المجال عدد البرامج

 النقل 82 الفالحة والتنمية 8

 التربية والتكوين 81 الموارد المائية 2

 الشباب والرياضة 81 البيئة 3

 اللغة العربية 89 عن المواد واستغاللهاالتنقيب  4

 الترجمة 20 تثمين المواد األولية والصناعات 5

 االتصالالثقافة و  28 العلوم األساسية 2

 االقتصاد 22 الطاقات والتقنيات النووية 1

 التاريخ وما قبل التاريخ وعلم اآلثار 23 الطاقات المتجددة 1

 القانون والعدالة 24 االتصالتكنولوجيا اإلعالم و  9

 السكان والمجتمع 25 التكنولوجيا الصناعية 80

 العلوم االنسانية 22 البيوتقنية 88

 المواصالت 21 التكنولوجيا الفضائية وتطبيقاتها 82

 التهيئة العمرانية  21 البناء والعمران 83

 المحروقات 29 السكن  84

 اللسانيات 30 الصحة 85
   89/11رقم  التوجيهي من إعداد الباحثة بناء على مضامني القانون :المصدر
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 ،وعلوم األرض ،وعلوم الطبيعة ،والكيمياء ،والفيزياء ،احتلت العلوم األساسية واليت تتعلق مبجاالت الرياضيات
 أمهية بالغة ضمن هذا الربنامج، من خالل مسامهتها يف تكوين االتصالباإلضافة إىل تكنولوجيا  ،اآليلاإلعالم و 

فهم وتفسري الظواهر يف وكذا  ،املكونني والباحثني ومساعدهتا على التحكم يف األدوات التكنولوجية احلديثة وتطويرها
 بـــــــأو ما يعرف  ،من األعلى إىل األسفلنظام برجمة نشاطات البحث العلمي أنه كّرس  ز هذا القانونوما مييّ  .الطبيعية

top-down  االقتصاديوذلك من خالل تعريف وإعداد الربامج الوطنية للبحث اليت تعكس إشكاليات التطور 
اإلجيايب هلذا الصنف من الربجمة يف ويتمثل اجلانب  ،يف جمموعة مرتابطة من حماور ومواضيع البحث للبالد واالجتماعي

كذا يف البعد التعددي ألعمال البحث املتعلقة و  ،الوطنية للبحثعدد ختصصات الربامج تو  ،تداخل القطاعات
القانون هذا بعكس الربنامج الذي كان سائدا قبل صدور  ،لتطوير التكنولوجياو  ،التطبيقيو  بالبحث األساسي،

والذي مبوجبه حتول مشاريع البحث  ،ي من األسفل إىل األعلىأ bottom-upيرتكز على مفهوم  كان  والذي
لتصبح بذلك العناصر املكونة ملخط   ،احملددة واملقرتحة من طرف الباحثني أنفسهم إىل هيآت املداولة لتأييدها

تعكس  البحث ال ، والواقع أن هذا املفهوم أثبت حمدوديته، ألن جزء كبريا من مشاريع1يسمى الربنامج الوطين للبحث
أو من حيث  ،الذي تطمح إىل حتقيقه االقتصاديو  االجتماعياألساسية للبالد سواء من حيث التطور  االنشغاالت

 .تكوين املكونني والباحثني
 :وجوانب القصور اليت مّيزت تنفيذه ميكن توضيحها كاآليت ،أسفر عليه هذا القانون من نتائجما 

 النتائج المحققة: الفرع األول
 المنفذةالبرامج الوطنية للبحث : أوال

أما برامج البحث الثالث  ،فق وطنيا برناجما  22برناجما وطنيا للبحث، غري أنه مّت إعداد  38مشل هذا القانون 
واللسانيات، وميكن توضيح  ،االتصالو الثقافة و  املتبقية واليت مل يتم إعدادها فتتعلق  مبجال التكنولوجيا الصناعية،

 .حالة تنفيذ الربامج الوطنية للبحث يف اجلدول أدناه
 حالة تنفيذ البرامج الوطنية للبحث: 23الجدول رقم 

 النسبة املشاريع احملولة املشاريع املنفذة

1.169 222 23,2% 
Source : Services de la ministre déléguée chargée de la recherche scientifique, MESRS, bilan et perspectives 
des  activités de recherche scientifique, février 2007, p14. 
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يف حني مّت حتويل  يف إطار الربامج الوطنية للبحث،مشروع  1.169مّت تنفيذ تبني لنا أرقام هذا اجلدول أنه 
من  فق  %23أي بنسبة ال تتجاوز  ،االقتصادي واالجتماعي من أجل عملية التثمنيإىل القطاع  حبث مشروع 222

 .هذه احلالة الشكل أدناه يبني لنا بشكل أكثر تفصيالو  ،مّت حتويلها اليت إمجايل تلك املشاريع
 عدد المشاريع المنفذة والمحولة :30الشكل رقم 

 
  63على معطيات اجلدول رقم  بناءمن إعداد الباحثة : المصدر

، حيث كانت العلوم األساسية الربامج اليت عرفت أقل نسبة من اإلجناز فتمثلت يف الربامج اليت خصتأما 
كما يبينه  من ضمن برامج البحث اليت عرفت أقل نسبة إجناز إذ مل تتعد ثلث ما مّت تسطريه من برامج، هذه العلوم

 :اجلدول املوايل
 بعض التخصصاتفي لبحث ل الوطنية برامجال إنجازنسبة : 24الجدول رقم 

 الطاقات العلمية البشرية نسبة اإلجناز عدد املشاريع املنفذة عدد املشاريع املسطرة الربنامج

 188 %30 28 02 تاالتصاال

 98 %16 16 88 اإلعالم اآليل

 120 %82 30 36 اإللكرتونيك اجلزئي

 168 %63 35 05 تكنولوجيا الفضاء

 288 %31 32 128 الفيزياء

 98 %10 16 189 الرياضيات

 280 %33,3 109 525 اجملموع

Source :Djeflat, A. L’économie fondée sur la connaissance, éditions Dar el Adib, Algérie, 2006, p112. 

 عدد المشاريع المحولة عدد المشاريع المنفذة
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إطار الربامج الوطنية للبحث واليت  بعض التخصصات يف اجلدول أن املشاريع اليت مّت تنفيذها فعال يفهذا  يبني
مشروع حبث  525مشروع حبث من ضمن  109بلغ عددها  ،باحث 280بــــجندت هلا طاقات بشرية علمية قدرت 

فق ، بعض الربامج عرفت نسبة إجناز جد متقدمة  %33,33الذي مّت تسطريه أي بنسبة إجناز إمجالية بلغت حوايل 
حىت تكنولوجيا الفضاء اليت حققت  احلال بالنسبة لإللكرتونيك اجلزئي أوكما هو  ،%82وصلت نسبتها حدود 
الرياضيات ب ما تعلق ، يف حني عرفت نسبة إجناز باقي الربامج وترية جد بطيئة خاصة%63نسبة إجناز قدرت ب 

 .%16و ،%10واإلعالم اآليل حيث بلغت نسبة إجناز كل منهما على الرتتيب 
 :الربامج أوضح عن نسب اإلجناز هذهوالشكل أدناه يعطي صورة 

 بة إنجاز بعض برامج البحث الوطنيةنس: 31الشكل رقم 

 
  65على معطيات اجلدول رقم  بناءمن إعداد الباحثة : المصدر

 
 انتقاؤهاهناك أيضا املشاريع القطاعية اليت مّت  من قبل اللجان الوطنية، انتقاؤهاإضافة إىل هذه املشاريع اليت مّت 

واليت باشرت بإجنازها مراكز البحث وكذلك  ،cnepruمن قبل اللجنة الوطنية لتقييم مشاريع البحث اجلامعي 
 . وحدات البحث املتواجدة على مستوى اجلامعات

 
 

 نسبة إنجاز بعض برامج البحث الوطنية

 اإلتصاالت

 اإلعالم اآللي

 اإللكترونيك الجزئي

 تكنولوجيا الفضاء

 الفيزياء

 الرياضيات
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 .البحث تثمين نتائج :ثانيا
أنه من أجل تنشي  نتائج البحث ونقلها واستغالهلا وتعميمها تضع  ،89/11 رقم من القانون 32تنص املادة 
وإنتاج الدوريات واملؤلفات العلمية والتقنية وتوزيعها  ،وتشجيعها ،لتسهيل نشر نتائج البحث الالزمةالدولة الوسائل 
 ،2882-1889اخلماسية  الدور الذي لعبته الدولة بغية تثمني نتائج البحث طيلة الفرتةنحاول إبراز سو ، وكذا محايتها
 .نةحلجم كل من املنشورات العلمية واملشاريع املثم استعراضنامن خالل 

 ةالمنشورات العلمي-أ
أو ما يعرف  العلمية املنشورات عدد يف حتقيق زيادة ملحوظة ،السالف الذكرتطبيق نصوص القانون أدى 

  :نيالتاليوالشكل كما يوضحه اجلدول ،1886على املستوى الدويل مقارنة بسنة  باإلنتاج العلمي
 2002-8992خالل الفترة المنشورات العلمية  تطور عدد: 25الجدول رقم 

 0220 0226 0222 6999 6991 6991 6991 السنة

 632 008 011 568 525 398 368 املنشوراتعدد 

 %21 %01 %39 %22 %10 %0 - معدل النمو

نسبة املسامهة 
 %عامليا  

8,83 8,83 8,85 8,85 8,85 8,85 8,80 

نسبة املسامهة 
 %إفريقيا 

5,53 5,02 5,20 5,85 0,56 0,29 0,83 

  :املوجودة على الراب  التايل  بياناتالعلى  باالعتمادمن إعداد الباحثة : المصدر
consulté le 20/2/2016 www.scimagojr.com 

غري أن ، 2882-1889العلمية خالل الفرتة اخلماسية املنشورات تبني أرقام هذا اجلدول الزيادة املتنامية لعدد 
حيث بلغت نسبة النمو سنة  ،األوىل للقرن الواحد والعشرين العشريةنسبة هذه الزيادة جتلت بشكل أكرب بداية من 

أي قبل  1882مقارنة بسنة  %66، كما أن إسهاماهتا العاملية عرفت نسبة زيادة قدرت ب %21حدود  2882
، أي قبل صدور 1886مقارنة بسنة  %35وكذلك عرفت مسامهاهتا اإلفريقية حتسنا بنسبة  بداية تنفيذ الربنامج،
 . القانون التوجيهي
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 2002-8992تطور عدد المنشورات العلمية خالل الفترة : 32الشكل رقم 

 
 60على معطيات اجلدول رقم  باالعتمادمن إعداد الباحثة : المصدر

واليت أولتها الدولة يف  ،التخصصات اليت ركز عليها القانونمّست اليت صدرت املنشورات  كما أن معظم
 :واملتمثلة أساسا يف العلوم األساسية كما توضحه بيانات اجلدول التايل ،سياساهتا أمهية أولية

 2002-8991 خالل الفترة حسب التخصصالمنشورات عدد  :22الجدول رقم 

 السنة           
 عدد ال

1882 1889 1888 2888 2881 2882 

 228 183 192 192 163 106 الفيزياء

 283 183 199 131 120 112 اهلندسة

 128 108 103 112 128 85 علوم املواد

 112 83 82 98 28 21 الكيمياء

 89 88 60 02 58 32 الرياضيات

 25 65 38 02 53 - اإلعالم اآليل
Source : www.scimagojr.com consulté le 16/02/2016                 

 معدل النمو
 نسبة المساهمة عالميا

 0 نسبة المساهمة إفريقيا

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 معدل النمو

 نسبة المساهمة عالميا

 نسبة المساهمة إفريقيا
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مرتبة ترتيبا تنازليا يف  ،1882/2882عدد املنشورات اليت صدرت خالل الفرتة  أنأعاله  اجلدول يالحظ من
متبوعة  ،شكلت العلوم الفيزيائية أكرب عدد من اإلصدارات طيلة السنوات اخلمس من تنفيذه ، حيثهذا الربنامج
كما هي موضحة يف اجلدول   ،واإلعالم اآليل على الرتتيب ،الرياضياتمث  الكيمياء،مث  علوم املواد،مث  ،بعلوم اهلندسة

واليت  ،املادية سواء تعلق األمر حبجم املوارد البشرية أو ،وقد سخرت الدولة هلذا الصنف من العلوم موارد معتربة .أعاله
مشروع حمدد يف إطار الربنامج الوطين للبحث خيص فق  هذه العلوم، ومن جهة أخرى  888خصصت كلها إلجناز 

، bottom-upباحث جامعي أثناء الربنامج اخلماسي األول يعملون وفق نظام الربجمة من نوع  1808كان هناك 
ا ليتم تأييدها من قبل احلرية يف حتديد واقرتاح املواضيع اليت يرغب البحث فيه وفقا هلذا النظام حيث يكون للباحث

الربجمة من شأنه أن حيفز الباحث أكثر على تكثيف النشر العلمي وحتسني هذا النوع من إن من   .هيآت املداولة
 . مفروضا عليه وليسموضوع البحث كان من اختياره  كون ،نوعيته

 المثمنة المشاريع -ب
لتثمني على أنه جمموع العمليات اليت ينبغي تنفيذها حىت يكون للبحث أثر ا 89/80يعرف القانون رقم 

واالجتماعي، ويتوصل بطريقة مباشرة أو غري مباشرة إىل منتجات وطرائق جديدة أو  ،االقتصادي اجلانبحقيقي من 
الناجحة أن وتؤكد كل جتارب الدول  .ذات قيمة مضافة، تستخدمها املؤسسات املوجودة أو املنشأة هلذا الغرض

السلطات العمومية  للمشاريع البحثية، كان أحد أهم أسباب جناح  هالدعم املستمر ويف شىت اجملاالت الذي تقدم
تعد الوكالة الوطنية لتثمني نتائج البحث العلمي والتطوير فبالنسبة للجزائر أما ، التطوير املتناسق لنشاطات التثمني
 .املشاريع ة تثمنيالتكنولوجي اهليئة املسند إليها مهم

هذه  تضمنت، كما سبق وأن بّينا ذلكإىل القطاع االقتصادي  مشروع حبث  222بتحويلقامت هذه الوكالة 
 نايوضح ناالتالي والشكل املنتجات واخلدمات على حد سواء، واجلدول مّستصصات متنوعة كما ختاملشاريع 

 . بشكل مفصل طبيعة هذا التوزيع
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 حسب المجاالت المبدعةتوزيع المنتجات والخدمات  :21رقم الجدول 

عدد  اجملموع النسبة
 اخلدمات

عدد 
 املنتجات

 اجملاالت الكربى

 املناجم -الطاقة-الصناعة 30 29 63 22,6%

 ة غذائيةيزراع صناعة فالحة، 22 18 51 15,2%

 جمتمع-حقوق-تربية 22 10 32 15%

 االتصالتكنولوجيا اإلعالم و  28 2 36 12,8%

 صحة 15 16 38 18,2%

 عمران-سكن–بناء  10 11 26 8,3%

 املوارد املائية-البيئة 16 9 25 9,6%

 املواد 9 12 28 2,2%

 اجملموع 161 116 222 188%
Source : Services de la ministre déléguée chargée de la recherche scientifique, MESRS, bilan et 
perspectives des activités de recherche scientifique, février, 2007, p48. 

مع هناية الربنامج  %21وصلت حدود  نسبيا، إذ إذا كانت املخرجات العلمية قد عرفت معدل منو عايل
عدد املشاريع اليت وصلت إىل مرحلة التثمني التجاري جد  ، فإن65نه اجلدول رقم كما بيّ  2882أي سنة  اخلماسي
نادرا ما تصل إىل  اتاإلبداعباليت حتققت واملسماة يف اجلدول أعاله  اتاالخرتاعف، إن مل نقل غري موجودة ضعيفة

على ضرورة  رب   تؤكد دائمااليت الشعارات والتوصيات التجاري، رغم كثرة  االستغاللالتطبيق الصناعي وبالتايل إىل 
 .العالقة بني املؤسسة واجلامعة

باإلنتاج العلمي وبإظهار قدرات  االهتمامز سياسة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي باجلزائر مييّ  أهم ماإن  
يف شكل منتجات  اقتصاديةبتحويل تلك املعارف العلمية إىل قيم  االهتمامالباحث اجلزائري على إنتاج العلم، دون 

 .لإلبداعتطمح إىل إرساء نظام وطين  غاية كل سياسة علمية وتكنولوجيةهو وأساليب إنتاج، وهذا يف الواقع 
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 حسب المجاالت المبدعةتوزيع المنتجات والخدمات : 33الشكل رقم  

 
 67 على معطيات اجلدول رقم  باالعتمادمن إعداد الباحثة : المصدر

 :1تتمثل يف اآليتف دائما هذا القانونظل يف و  ،اإلجنازات األخرى اليت حتققت خالل هذه الفرتةأما عن 
 جيةيإسرتاتاستخدام وسائل الفضاء بغرض وضع إىل  هدفي 1إطالق أول قمر صناعي جزائري ألصات -8

 مليار دج ومتّ  2,0بــــــــ قدرتميزانية  هلذا الربنامجوالثقافية للبالد، خصصت  ،االقتصادية، و االجتماعيةلتحقيق التنمية 
 2أما القمر الصناعي ألصات ،وهو حيز االستغاللالصندوق الوطين للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي متويله من  

 ؛فهو قيد اإلجناز
 مشروع حبث، 0.226تنفيذ  حيث متّ  برنامج املسطر، 38برنامج وطين للبحث من بني  22إعداد وتطبيق -2
 620،  صة وطنيةمن خالل إجراء مناق متّ  1.108وضمن إطار برجمة البحث اجلامعي، مشروع  3.331منها 
مشروع حبث يف إطار التعاون 128و شروع مسجل يف برامج البحث اليت ختص وحدات البحث تبعا ملهامهم،م

 ؛الدويل
 ؛دائرة وزارية معنية 22جلنة قطاعية دائمة موزعة على  21تنصيب-3

                                                           
املوافق ل  1528صفر  28، الصادرة بتاريخ  18، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 89/11املعدل واملتمم للقانون رقم   89/11القانون رقم  1
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شروع توجهه م 285تنفيذ  ، ومتّ 2888رب حبث داخل مؤسسات التعليم العايل منذ سنة خم 658إنشاء  -4
برجمة و توجهه اللجنة الوطنية لتقييم  مشروع 5.888وحوايل  ،والبحث يف جمال الصحة ،وكاليت تطوير البحث اجلامعي

 ؛البحث العلمي
 وإنشاء وحديت حبث ،حبث يف إطار املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي مركز 16إنشاء -5

 ؛2885بداية من سنة 
إنشاء فرع ذي طابع اقتصادي لدى املؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، من أجل  -2

خاصة الصناعات الصغرية  ،وجماالت البحث والتطوير إىل عامل اإلنتاج ،واخلدمات ،التعجيل بعملية نقل املنتجات
 ؛واملتوسطة  وكذا املؤسسات الصغرية واملتوسطة املبدعة يف إطار الشراكة

، يف حني مل يتم بلوغ هدف مضاعفة عدد 1882سنة  3.088ستاذ باحث مقابل أ 13.288إشراك  -1
 ؛1882احث سنة ب 2.888ن كان أباحث دائم بعد 1.088 إىلن عددهم تراجع إالباحثني الدائمني بل 

 .الشروع يف بناء اهلياكل القاعدية للبحث يف خمتلف التخصصات -1

 جوانب القصور في تطبيق هذا القانون: الفرع الثاني
وتتجلى  ،لقد أسفر التطبيق اجلزئي ألحكام هذا القانون ضعفا كبريا يف نتائجه مقارنة مبا مّت التخطي  له -8

ي، إذ كان اهلدف من تثمني نتائج البحث إنشاء مؤسسات اإلبداعمكامن هذا القصور خاصة فيما تعلق باإلنتاج 
فكان  .1تأخذ شكل فروع مؤسسات عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي مبدعةوصناعات صغرية ومتوسطة 

 أيعلى األقل من هذه املشاريع  %10نسبة  ، ختصيصمشروع الذي كان طور اإلجناز1.888يفرتض أنه من ضمن 
، إال أن هذا اهلدف مل يتحقق نظرا لكون القانون 2مبدعةمؤسسات صغرية ومتوسطة مشروع إلنشاء 108حوايل 

 ؛األساسي للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي مل يتم تطبيقه على مستوى مراكز البحث آنذاك
واملكلفة بتنفيذ السياسة  ،القانونمن هذا 15عدم إنشاء اهليئة الوطنية املديرة اليت نصت عليها املادة  -2

الوطنية يف جمال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، من خالل السهر على تنفيذ الربامج الوطنية للبحث العلمي 
حيث شكل غياب التنسيق والتقييم  وتثمينها، إضافة إىل تنسيق نشاطات البحث العلمي بني القطاعات، ،وتقييمها

                                                           
1Bessalh, H. Apport de la recherche scientifique nationale dans l’avènement de la société de l’information et 
la création de l’économie du savoir, décembre 2002. 
2Djeflat, A. l’économie fondée sur la connaissance, op.cit, p113. 
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إعاقة حقيقية يف حتديد وتقدير إسهامات هذه الربامج  ،ويف تثمينها نتيجة غياب هذه اهليئة يف تنفيذ برامج البحث
 ؛إنتاج إبداعيوما أسفرت عنه من 

برامج البحث الوطنية، و  إن غياب عمل هيآت التقييم والذي يتضمن تقييم مشاريع البحث قيد اإلجناز، -3
وأخريا السياسة الوطنية للبحث حال دون إجراء تقييم  ،دائمنيلباحثني الوا األساتذة الباحثني،و  هياكل البحث،و 

 وتثمني فعلي لنشاطات البحث؛
وتقييم نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي  ،تنسيقو  ضعف فعالية األجهزة املكلفة بربجمة،-4

واللجان القطاعية  ،القطاعاتاللجان املشرتكة بني و  واملتمثلة أساسا يف اجمللس الوطين للبحث العلمي والتقين،
 الدائمة؛

ر بشكل  مما أثّ ، 2888باحث دائم بداية من سنة  1.088الرتاجع الكبري يف عدد الباحثني الدائمني إىل -5
 كبري على سري وتنفيذ مشاريع البحث؛

سنوات من بداية تنفيذ الربنامج   18تقييم نتائج نشاطات البحث إال بعد مضي  مل يتم اإلعالن عن-2
املعدل واملتمم للقانون  89/80باجلريدة الرمسية يف القانون رقم  2889حيث صدرت سنة  ،2882-1889اخلماسي 

 عرض ما مّت اجنازه؛   لتطبيق ومن مثّ  ، مما يبني طول الفرتة اليت استغرقت89/11التوجيهي رقم 
 38أصل برناجما وطنيا للبحث فق  من  22حبيث أجنز  ،كل الربامج اليت مّت التخطي  هلا  استكمال يتم مل-1
 برناجما؛

انصبت جممل نشاطات هذا الربنامج يف إنشاء خمابر ومراكز البحث وتنصيب اللجان املشرتكة بني -1
تنفيذ وتقييم وتثمني النشاط وليس على  ،فكان الرتكيز بالدرجة األوىل على البناء املؤسسايت واهليكلي القطاعات،
 ؛البحثي

على احملي   بدورها تؤثر إبداعيةمشاريع ل برامج البحث والتطوير إىل يحتو تعمل على غياب رؤية واضحة -9
 ؛  االقتصادي

بفعل القصور الكبري يف تطبيق أحكامه، أصدرت 89/11نظرا للنتائج الضعيفة اليت حتققت يف ظل القانون رقم 
وسوف نتطرق إىل أهم 89/11ملعدل واملتمم للقانون التوجيهي رقما 89/80القانون رقم  2889 فرباير 23اجلزائر يف 

 .اإلجنازات اليت حتققت يف ظل هذا القانون
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 01/05رقم البرامج الوطنية للبحث المنجزة في ظل القانون :المطلب الثاني
مع تسلي  الضوء ، 89/80إبراز أهم النتائج اليت حتققت يف ظل تطبيق القانون رقم حناول يف هذا املطلب     

 .تطبيقهعلى أهم جوانب القصور يف 
 النتائج المحققة :الفرع األول

، واستنادا إىل املادة الثانية من 89/11إىل تعديل وتتميم القانون التوجيهي رقم  89/80يهدف القانون رقم 
-2889بالفرتة اخلماسية  89/11من القانون رقم  2882-1889هذا القانون تعوض كل إحالة للفرتة اخلماسية 

برناجما املوجودة يف القانون التوجيهي،  38برامج وطنية جديدة للبحث إضافة إىل  5تضمن هذا القانون  ،2812
التنبؤ بالكوارث الطبيعية والوقاية منها و  الصيد وتربية املائيات،و أساسا يف األشغال العمومية، هذه الربامج  ومتثلت

 .واحلماية من األخطار الكربى، وتاريخ املقاومة الشعبية واحلركة الوطنية وثورة التحرير الوطين

 البرامج الوطنية للبحث المنتقاة :أوال
حيث سامهت العديد من  ،مشروع 2.952ء مشروع حبث الذي كان موضع تقييم مّت إنتقا 5.883من ضمن 

والوكالة الوطنية للتطوير  ،وعلى رأسها كل من الوكالة الوطنية لتطوير البحث اجلامعي ،اهليآت الوطنية يف هذا التقييم
 :التايل وأخذت البحوث األساسية أكرب حصة من هذه املشاريع كما يوضحه اجلدول ،الصحي
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 عدد المشاريع المنتقاة :21رقم  الجدول

 الربنامج الوطين للبحث العدد الربنامج الوطين للبحث العدد

 البحث األساسي 712 البيوتكنولوجيا 38

 الفالحة والتغذية والغابات 269 الشباب والرياضة 36

 الصحة 226 التاريخ وما قبل التاريخ وعلم اآلثار 34

 التكنولوجيا الصناعية 160 تاريخ املقاومة الشعبية واحلركة الوطنية وثورة التحرير 33

 العلوم اإلنسانية 133 التكنولوجيا الفضائية وتطبيقاهتا 32

 الطاقات املتجددة 117 تطوير املناطق اجلافة وشبه اجلافة واجلبلية 32

 االقتصاد 115 الصيد وتربية املائيات 26

بالكوارث الطبيعية والوقاية منهاالتنبؤ  25  لغة عربية ولسانيات 111 

 الرتبية والتكوين 102 النقل 22

 البيئة 87 األشغال العمومية 19

االتصالتكنولوجيا اإلعالم و  86 االتصال 19  

 القانون والعدالة 73 التنقيب عن املواد األولية واستغالهلا 19

والبناء والعمرانالسكن  69 التهيئة العمرانية 15  

 املوارد املائية 49 الرتمجة 14

 السكان واجملتمع 49 احملروقات 13

 تثمني املواد األولية والصناعات 48 الطاقة والتقنيات النووية 9

 الثقافة واحلضارة 46 اللغة والثقافة األمازيغية 4

 اجملموع   2.842
Source :Sellami, M. Apports de la direction de la programmation au système national de la recherche 
en Algérie 2008 /2012, DGRSDT, 2012, P4 .  
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يف ظل الربنامج  ،على احلصة الكبرية اليت استحوذت عليها برامج البحوث األساسيةأعاله  ل أرقام اجلدولتدّ 
 212قارنة بسائر الربامج األخرى، إذ بلغت عدد مشاريع البحوث األساسية م 2812-2889اخلماسي الثاين 

املؤكد من خالل هذه و  .من إمجايل املشاريع الوطنية %20فمثلت بذلك نسبة  ،مشروع 2.952مشروع من إمجايل 
العلمية  سواء تعلق األمر بعدد املنشورات  ،أن البحوث األساسية دائما تتصدر طليعة التخصصات العلمية النسب

إىل األمهية الكبرية اليت أولتها من جهة كما سبق وأن بّينا ذلك أو ما تعلق بربامج البحوث هذه، ويعزى هذا أساسا 
أن البحث األساسي هو حمرك البحث التطبيقي فال " عبد احلفيظ أوراقيؤكد ، ويف هذا الصدد الدولة هلذه التخصص

توفر  ومن جهة أخرى ،"1دون حبث أساسي ودون هذا البحث نبقى دائما يف حالة تبعية لآلخرين إبداعاتتوجد أية 
 ،االقتصاديو  االجتماعيوعدم وجود قيود إلخضاع القطاع أساتذة التعليم العايل عدد كبري من األساتذة يف صف 

العشر حبوث األوىل اليت والشكل أدناه يبني لنا  .عائقا حقيقيا أمام تطوير الربامج الوطنية للبحثيف الواقع والذي يعد 
 :احتلت صدارة الربامج

 البرامج العشر األولى للبحث : 34الشكل رقم

 
  69 رقم على أرقام اجلدول باالعتماد من إعداد الطالبة :المصدر

 ،مّت ضبطهاأكرب عدد من املشاريع اليت سجلت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا نشري هنا إىل أن و 
 .السيما العلوم األساسية اليت احتفظت بأكرب عدد من مشاريع البحوث

 
                                                           

1DGRSDT. El bahth, revue trimestrielle N°02, mai, juin 2010, p6. 
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 تثمين نتائج البحث -ثانيا
اليت املشاريع املبدعة مث نتناول دراسة تطور املنشورات العلمية، أوال  :جانبنيمن  نستعرض تثمني نتائج البحث

 : على النحو التايل 2815-2889خالل الفرتة حتققت 
 تطور عدد المنشورات العلمية: أ

ومقارنة  ،2815-2889عرفت املنشورات العلمية تزايدا متناميا يف أعدادها خاصة طوال الفرتة املمتدة بني 
 :كما يوضحه اجلدول التايل،سنة األساس 2882بسنة 

 2084-2001خالل الفترة  تطور عدد المنشورات العلمية :29الجدول رقم 
 السنة 2882 2889 2888 2818 2811 2812 2813 2815

 عدد املنشورات 2.881 2.569 3.883 3.100 3.062 5.221 5.968 5.618

 معدل النمو - 23% 00% 09% 29% 113% 153% 131%

نسبة املسامهة  8,18 8,11 8,15 8,13 8,15 8,16 8,19 8,19
 عامليا

 نسبة املسامهة 8,81 18,8 11,66 18,22 18,83 11,96 12,36 11,06
 إفريقيا

 
 :التايلاملتواجدة على الراب   عطياتاملعلى  بناءمن إعداد الباحثة  :المصدر 

www.scimagojr.com consulté le 20/02/2016  

 

الزيادة املتنامية لعدد املنشورات العلمية اليت صدرت خاصة منذ تطبيق  ،يتضح جليا من معطيات اجلدول أعاله    
منشور علمي مع هناية الربنامج اخلماسي أي سنة  5.221حيث تضاعف العدد وبلغ  ،89/80أحكام القانون رقم 

، %113فعرف معدل النمو زيادة قدرت نسبتها   ،2882منشور فق  سنة  2.888بعد أن كان يف حدود  ،2812
مقارنة  2815سنة  %98حيث وصلت نسبتها حدود  ،أما املسامهة العاملية فقد عرفت زيادة معتربة هي األخرى

خالل نفس  %12، خبالف مسامهاهتا املتواضعة على املستوى اإلفريقي واليت قاربت نسبة الزيادة فيها 2882بسنة 
 .فرتة املقارنة

 

http://www.scimagojr.com/
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 2084-2001تطور عدد المنشورات العلمية خالل الفترة : 35الشكل رقم 

 
  68من إعداد الباحثة باإلعتماد على معطيات اجلدول رقم : المصدر

كانت خمتلفة ،غري أن ترتيب التخصصات العلمية اليت عرفت أكرب عدد من اإلصدارات بالنسبة هلذا الربنامج 
 :اجلدول املوايليبينه كما   ،2882-1889متاما عما أسفر عنه الربنامج اخلماسي األول 

 2084-2001 خالل الفترة حسب التخصصالمنشورات عدد  تطور :10الجدول رقم 

 السنة      2889 2888 2818 2811 2812 2813 2815
 العدد

 اهلندسة 958 1.816 1.812 1.258 1.319 1.623 1.020

علوم  096 688 692 285 922 802 865
 الكمبيوتر

 علوم املواد 031 666 683 612 281 281 908

 الفيزياء 982 881 962 261 682 209 696

 الكيمياء 325 522 512 582 529 591 038

 الرياضيات 026 686 680 053 059 521 329
Source :www. Scimagojr.com consulté le 22/02/2016. 
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  ،املنشورات العلمية اليت صدرت يف ختصص اهلندسةتدل بيانات هذا اجلدول على العدد الكبري جدا من 
منشور  5.618والبالغ عددها  ،من إمجايل املنشورات العلمية ذات التخصصات املتعددة %33حيث بلغت نسبتها 

، مث تليها علوم اإلعالم اآليل واليت عرفت قفزة كبرية يف عدد املنشورات خبالف الربنامج األول حيث 2815سنة 
من إمجايل املنشورات، أما العلوم الفيزيائية فقد اخنفضت نسبة منشوراهتا العلمية  %28سامهاهتا حوايل وصلت نسبة م

وأهم  .%30حدود  بلغت وبنسبة إجناز 2882-1889بعد أن كانت حتتل الصدارة خالل الفرتة  ،%10 حدود إىل
( الفيزياء،الكيمياء،الرياضيات واإلعالم اآليل)يف هذا الربنامج اخلماسي الثاين أن البحوث األساسية تهالحظما ميكن م

الزالت حتتل صدارة املنشورات العلمية مقارنة بالتخصصات العلمية األخرى ذات اإلنتاج العلمي الضعيف، رغم 
اعتمادا على  اليت يتخب  فيها اإلنتاجيةاملشاكل حل  وقدرته علىالوثيق بالقطاع الصناعي  هذه التخصصات ارتباط
 .اإلبداعو  ،والتطوير ،البحث

 المبدعةالمثمنة و  المشاريع-ب
مشروع حبث ضمن الربامج الوطنية  2.188من إمجايل ،2812-2889فيما خيص الربنامج اخلماسي الثاين ـ 1

مشروع حبث قابل للتثمني، يف حني  588انتقت، الوطنية لتثمني نتائج البحث بتثمينهاللبحث اليت قامت الوكالة 
ومن جهتها قامت الوكالة املوضوعاتية للبحث يف  ،فق  امشروع 28 اجلديدة والناجحة تقنيابلغت عدد املشاريع 
مقرتح، مّت  مشروع 205، فمن جمموع إبداعاتإىل  وحتويلهابالتثمني التجاري ملشاريع البحث  العلوم والتكنولوجيا

ممارسة لكن بعد مرور سنة من  ه وبدأ يف مزاولة نشاطه،مشروع مّت متويل 19مشروع فق ، منها  28 بـــــاإلحتفاظ 
مؤسسة  16إنشاء  معىن ذلك متّ  ،إجيابيةجد  نتائج املتبقي مشروع 16حقق  ، يف حنياثنني فشل مشروعني نشاطه
وطبيعة  املبدعةاملشاريع هذه حاملي لنا  فيبني 1امللحق رقم أما  .كما يوضحه الشكل أدناه ،ناجحة مبدعةناشئة 

 . بشكل جد مفصل املبدعةاملنتجات 
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 المبدعةالمشاريع  عدد :32الشكل رقم 

 
 من إعداد الباحثة :  المصدر

 ،89/80والقانون رقم  89/11لكن بالرغم من اإلجنازات املعتربة اليت حتققت يف ظل القانون التوجيهي رقم
العمل على تنفيذها و  إعداد ووضع السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،على  اجلزائر حيث حرصت

أن  إال انشاؤها، اهليآت اليت متّ و تسخريها واهلياكل  ومتابعة تقييمها، ورغم اإلمكانيات البشرية واملالية الضخمة اليت متّ 
 : منها نذكر ى فعالية هذه السياسة وعلى جناعتهارت وبشكل سليب علهناك الكثري من النقائص اليت أثّ 

األمر الذي الضعف الكبري املسجل يف نشاط اجمللس الوطين للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،  ـ-1
باعتباره اجلهاز املقرر األعلى يف جمال السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير  ،وتفعيله إعادة تنشيطهيتطلب 

 التكنولوجي،
بينما الشطر الثاين من  ،العلمي نظام وطين للبحث أسس 89/11رقم  التوجيهي القانون يف الواقع أن -2

 ،هلا السياسة حمل الدراسة وهي التطوير التكنولوجي بقيت نتائجها جد ضعيفة ومل ترق إىل األهداف اليت سطرت
 . املعدل واملتمم له 89/80القانون رقم يف أو 89/11سواء يف القانون التوجيهي رقم

 
 
 

;  عدد المشاريع المقترحة
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 الصيغ المحفزة لنشاطات البحث والتطوير: الثانيالفرع 
 صيغة رأسمال المخاطر: أوال

يف الدول نشاطات البحث والتطوير  تعزيز وتطويريف  بالرغم من الدور الكبري الذي تلعبه صيغة رأمسال املخاطر
، فاملؤسسات املالية وحمدودية نشاطها هو حداثتها وقلة أعدادها هذه التقنية يف اجلزائر زأن ما مييّ  ، إالاملتقدمة

الشركة اجلزائرية األوربية للمسامهة  على املستوى الوطين تتمثل أساسا يف يف هذه التقنيةاملتخصصة 
SOFINANCE   والتوظيفاملسامهة و  لالستثماروالشركة املاليةFINALEP،  نسبة مسامهةكلتا الشركتني يف

وحىت األنشطة اليت  كما أهنا ال تغطي كل األنشطةإذا ما قورنت بنظرياهتا يف الدول الغربية، ة جداالتمويل ضعيف
 .تغطيها ال تتطلب خماطرة كبرية

 للبحث القرض الضريبي:ثانيا
تتعلق بالقرض الضرييب، حيث تعدل املادة التاسعة قانونية نصوصا  2888تضمن قانون املالية التكميلي لسنة 

ختصم من الدخل أو الربح : 1من  قانون الضرائب املباشرة والرسوم املباشرة وحترر كما يلي 121منه أحكام  املادة 
دينار جزائري من مبلغ الدخل أو الربح يف حدود سقف يساوي مائة مليون  %18اخلاص بالضريبة إىل غاية 

املبلغ املرخص  استثمار، النفقات املصروفة يف إطار حبث وتطوير داخل املؤسسة شريطة إعادة (دج 188.888.888)
وكذلك إىل اهليئة الوطنية  ،لإلدارة اجلبائية استثمارهاوجيب التصريح باملبالغ املعاد  ،خبصمه يف إطار هذا البحث
 .املكلفة برقابة البحث العلمي

لدى معظم مسريي  اإلبداعغياب ثقافة ، و غري متبوعة بنصوص تطبيقيةوجود نصوص قانونية جمردة إال أن 
 .ياإلبداعلتعزيز وحفز النشاط  واملزايا اليت حتملها هذه اآلليةاستغالل حال دون  الوطنية املؤسسات

 الجزائرفي  االختراعالحماية القانونية لبراءات : المبحث الثاني
من خالل حتليل وتقييم نظام براءات  االخرتاعاحلماية القانونية لرباءات  نتطرق  يف هذا املبحث إىل دراسة 

 .لإلبداعللنظام الوطين  الالزمة، ومدى مسامهته يف توفري املقومات يف اجلزائر االخرتاع
 
 
 

                                                           
 . 2888يوليو  26لــ، املوافق 1538شعبان  5الصادرة يف  55من قانون املالية التكميلي، اجلريدة الرمسية العدد  121املادة 1
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 االختراعاإلطار القانوني والمؤسساتي لبراءات  :المطلب األول
اليت تناولت هذا اجلانب، املراسيم التشريعية  اإلطار القانوين لرباءات االخرتاع وأهم نتناول ضمن هذا العنوان

 .إضافة إىل التعريف باإلطار املؤسسايت الذي تودع فيه براءات االخرتاع
 03/01والمرسوم رقم  93/81المضامين األساسية للمرسوم التشريعي رقم :الفرع األول

 93/81المرسوم التشريعي رقم :أوال  
أمهية وضرورة محاية حقوق امللكية الفكرية، فكانت أوىل  االستقالللقد أدركت اجلزائر منذ حصوهلا على 

اجلزائر إىل  انضمام ملتضمنا 1866 فرباير  20املؤرخ يف  66/59األمر رقم  القوانني املنظمة لعناصر هذه امللكية،
املتعلق  05-66مارس من نفس السنة صدور األمر رقم  3، مث تالها يف 1993مارس 28باريس املؤرخة يف  اتفاقية

ز هاتني اليت متنح للمخرتع األجنيب، ما مييّ  االخرتاعاليت كانت متنح للمخرتع اجلزائري، وإجازة  االخرتاعبشهادات 
 على تعويض مايل وصفة املخرتع دون أن متنح لصاحبها احلق يف احلصول االخرتاعأن شهادة  عن بعضهما الوثيقتني

، االخرتاعتمنح لصاحبها احلق يف ملكية ف االخرتاعفهو ملك للدولة، أما إجازة  اخرتاعهيكون له احلق يف ملكية 
مثرة جمهوداته الفكرية  استغاللوال  امتالكالذي ال حيق له ال  ،ز جد جمحف يف حق املخرتع اجلزائريفكان التمييّ 

الذي كان يعترب  االشرتاكيده أن اجلزائر آنذاك كانت تنتهج النظام ز فمرّ مصدر هذا التمييّ و ، اخرتاعاجملسدة يف شكل 
وسيلة من وسائل اإلنتاج اجلماعية فهو إذن حق من حقوق اجملتمع، وبالتايل ال يكون للمخرتع احلق يف  االخرتاع

ب قيمة اآلثار ، بل فق  احلق يف حصوله على مكافئة مالية تلتزم الدولة بتقديرها، حساستغالله استئثارملكيته أو 
 .االخرتاعاليت ترتتب عن تطبيق هذا  واالجتماعية االقتصادية

 اقتصادمن  االقتصاديتسعينات القرن املاضي، شهدت اجلزائر حتوال جذريا يف نظامها عشرية  ومع بداية
ة على محاي احلرص الدائمعلى على امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج و  أساسا قائمال ،السوق اقتصادخمط  موجه إىل 

هو ملك خاص لصاحبه فقد استلزم األمر كذلك محاية هذه امللكية، فصدر املرسوم  االخرتاعوملا كان  ،تلك امللكية
املتعلق  66/05األمر رقم  بدوره والذي ألغى االخرتاعواملتعلق حبماية  2/12/1883املؤرخ يف  83/121التشريعي رقم 

ز الذي كان موجودا يف ظل القانون السابق بني شهادة فأزال هذا املرسوم التمييّ ، االخرتاعوإجازة  االخرتاعبشهادة 
متنح له نفس الوثيقة اليت  مبقتضى هذا القانون املخرتع اجلزائريف .املساواة بينهما أس مبدوكرّ  االخرتاعوبراءة  االخرتاع

                                                           
 .9/12/1883بتاريخ الصادرة   ،91اجلريدة الرمسية عدد  ،2/12/1883املؤرخ يف  83/12املرسوم التنفيذي رقم 1
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مثله مثل األجنيب، وأصبح بذلك يتمتع بنفس احلقوق اليت متنحها هذه  االخرتاعواليت تسمى برباءة  االخرتاعحتمي 
 . الوثيقة

ات، حيث نص هذا املشروع االخرتاعخاص حبماية  83/12كما سبق وأن أشرنا أن املرسوم التشريعي رقم 
 لتطبيق صناعيا،والقابلة ل اخرتاعيات اجلديدة الناجتة عن نشاط االخرتاع، االخرتاععلى أنه  تقع حتت محاية براءة 

سنة منذ  28 بــفقد حددهتا املادة التاسعة  االخرتاعمنتوجا أو طريقة صنع، أما عن مدة براءة  االخرتاعوقد يتضمن 
من هذا املرسوم على  31نت املادة نحة التقليد فقد بيّ جل بالنسبة .تاريخ إيداع الطلب مع مراعاة دفع حقوق التسجيل

 :أنه يشكل تقليدا يف الرباءة ميس حقوق صاحبها كل عمل مما يأيت
  أو استعماله أو تسويقه أو حيازته هلذه األغراض؛ اخرتاعصنع املنتوج احملمي برباءة 
  أو تسويقها االخرتاعاستعمال طريقة الصنع اليت حتميها براءة. 
يعاقب عليها  تقليد جنحة ربيعت ،أعاله 31تنص على أن كل عمل يرتكب يف مفهوم املادة ف 30املادة  أما

 . دج 588.888إىل  جد 58.888وبغرامة مالية ترتاوح بني  ،باحلبس ملدة ترتاوح بني شهر وستة أشهر

 03/01المرسوم التشريعي رقم  -ثانيا
، إىل تعديل تشريعاهتا اخلاصة حبماية امللكية 83/12جلأت اجلزائر بعد عشرين سنة من صدور املرسوم رقم 

، رغبة منها يف تكييف منظومتها التشريعية مع املعايري الدولية وذلك حتسبا االخرتاعالفكرية وبالتحديد براءات 
الذي حيدد يف املادة  2883ة جويلي18املؤرخ يف  83/82إىل منظمة التجارة العاملية، فصدر األمر رقم  النضمامها

فكرة ملخرتع  االخرتاعأما يف املادة الثانية فيعترب  .1، الوسائل، وآثار هذه احلمايةاالخرتاعاألوىل منه شروط محاية 
  .االخرتاععبارة عن وثيقة تسلم حلماية  االخرتاعوأن براءة  تسمح عند تطبيقها حبل مشكل ما يف اجملال التقين،

وحيظى حبق احلماية القانونية فرض املشرع اجلزائري شروطا موضوعية  االخرتاعلى براءة يتحصل  املخرتع ع وحىت
ينطوي على خطوة  جديدا، االخرتاعاألوىل فهي ضرورة أن يكون الشروط أما  وأخرى شكلية ال بد من توفرها،

 إتباعهابينما تتمثل الشروط الشكلية يف جمموعة من اإلجراءات اليت البد من  الصناعي، لالستخدامإبداعية وقابل 
ورسم عند اللزوم ووصف  ،لالخرتاعوتقدميها إىل اجلهة اإلدارية ذات العالقة، تتضمن عريضة ومطالب ووصف 

 .ووثائق تسديد الرسومات احملددة قانونا ،خمتصر

                                                           
 .23/82/2883 ، الصادرة بتاريخ55 رقماجلريدة الرمسية  ،18/82/2883املؤرخ يف  83/82املرسوم التنفيذي رقم 1
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حيث يتم مراقبة الشروط  األخذ بنظام الفحص غري املسبق، على 31ع اجلزائري من خالل املادة ويؤكد املشرّ 
باكتمال امللف يتم منح براءة إذ  ،الشكلية املنصوص عليها ومراقبة مدى استيفاء الطلب للمستندات املطلوبة

 . فتتمثل يف املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية االخرتاعأما عن اهليئة املختصة بإيداع طلب براءات  ،االخرتاع
، تتفق كلها مع 83/12أن هذا القانون تضمن إصالحات عميقة لسد الثغرات املوجودة يف املرسوم رقم  رغم 

من حيث تشديد الطابع الردعي لعقوبة التقليد ورفع ، *تريبس اتفاقيةات اليت فرضتها االخرتاعالقواعد القانونية حلماية 
عاما بدء من تاريخ تقدمي طلب الرباءة وليس من تاريخ صدورها، لكن مع ذلك بقي قانون  28مدة احلماية ملدة 

 . سوف نتطرق إليها الحقاو ات تشوبه بعض جوانب القصور االخرتاعمحاية 

 للملكية الصناعية الجزائري المعهد الوطني:الفرع الثاني
مّت إنشاء  يف اجلزائر، االخرتاعللملكية الصناعية اهليئة املختصة بتلقي إيداع براءات  اجلزائري يعد املعهد الوطين

حيث تنص املادة الثانية من هذا  ،21/82/18891املؤرخ يف  89/69هذا املعهد مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
املالية،  واالستقالليةاملرسوم على أن املعهد ميثل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري يتمتع بالشخصية املدنية 

ميارس نشاطه حتت وصاية وزارة الصناعة وإعادة اهليكلة، أما املادة السابعة من ذات املرسوم فتنص على أن املعهد 
لوطنية للملكية الصناعية ويضمن محاية احلقوق الفكرية للمبدعني يف إطار القوانني واألحكام السارية ينفذ السياسة ا
 :يلي فهو مكلف مبا

 توفري محاية احلقوق يف امللكية الصناعية؛ -8
السيما تلك اليت تتالءم والضرورة التقنية للمواطنني وذلك باختاذ اإلجراءات  ،يةاإلبداعحفز ودعم القدرة  -ـ2

 التشجيعية املادية واملعنوية؛
بديلة بانتقائها وتوفريها واليت متثل حلوال  ،تسهيل الوصول إىل املعلومات التقنية املوجودة يف وثائق الرباءات -ـ3
 إخل؛....واجلامعات ،ومؤسسات البحث العلمي ،والصناعيني ،املواطننييبحث عنها املستعملون من  ،معينةلتقنية 

التقنيات  اقتناءبالتحليل والرقابة وحتديد مسار  التقنيات األجنبية إىل اجلزائر، استريادحتسني ظروف  -ـ4
 ؛هذه احلقوق يف اخلارج إتاوةمع مراعاة حقوق امللكية الصناعية ودفع  ،األجنبية

                                                           
 

املنظمة حلماية حقوق امللكية الفكرية على  االتفاقياتتعد من أبرز وأهم "trips "trade related of intellectual property rightsتفاقية تريبس أو ا*
 .10/85/1885التوقيع عليها يف مراكش يف  الصعيد الدويل، متّ 

 .1/83/1889بتاريخ الصادرة   ،11اجلريدة الرمسية رقم  ،1889 /21/2املؤرخ يف  89/69املرسوم التنفيذي رقم 1
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 .املؤسسات اجلزائرية لتسهيل العالقات التجارية البعيدة عن املنافسة غري املشروعةترقية وتنمية - ـ5
دت املهام املوكلة إىل املعهد، فيما خيص امللكية الصناعية حيث نصت أما املادة الثامنة من املرسوم فقد حدّ 

 :يلي وفحص ما باستالمخيتص  املعهد على أن
  وتسليم الشهادات والرباءات ونشرها؛طلبات إيداع الرسوم والنماذج وتسجيلها 
 طلبات اإليداع اخلاصة بعالمات املصنع والتجارة وتسجيلها ونشرها؛ 
 طلبات إيداع الرسوم والنماذج؛ 
 ،وكذا العقود املتعلقة  مجيع العقود واإلجراءات املتعلقة مبلكية حقوق امللكية الصناعية وتسجيلها

 ؛قوقباإلجازات والرخص والبيوع اخلاصة هبذه احل
  ياإلبداعاملسامهة يف تطوير اإلبداع وتعزيز تنفيذه من خالل تثمني النشاط. 

 الجزائري االختراعنظام  تقييم :المطلب الثاني
بشكل كبري على النشاط  ،إدارية وإجراءات ،جوانب قانونيةمبا يتضمنه من اجلزائري  االخرتاعنظام يؤثر 
 :نب كما يلياوميكن توضيح هذه اجلو ، حيد من فعاليتهماو  ياإلبداعو  ياالخرتاع

 الجوانب القانونية :الفرع األول
 الرسوم المقررة قانونا :أوال

أن يلتزم صاحب الرباءة بدفع الرسوم القانونية مقابل  ،83/82نصت املادة التاسعة من املرسوم التشريعي رقم 
 ورسوم اإلبقاء على سريان تلك الرباءة، ،بصالحية الرباءة، تتضمن هذه املبالغ املستحقة رسوم التسجيل االحتفاظ

 . واجلدول املوايل يبني قيمة وطبيعة هذه الرسوم
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 في الجزائر االختراعالرسوم المتعلقة ببراءات  :18الجدول رقم 
 دج:الوحدة

 الرمز نوع الرسم  املبلغ احلايل

 81-262 رسم اإليداع ورسم السنة األوىل 2.088

 82-262 رسم إيداع شهادة اإلضافة 2.088

 83-262 رسم املطالبة باألولوية عن كل أولوية مطلوبة 2.888

 85-262 وشهادة اإلضافة االخرتاعرسم نشر براءة  0.888

 

0.888 

9.888 

12.888 

19.888 

 الرسوم السنوية
                       إىل السنة اخلامسةعن كل سنة من السنة الثانية 

 عن كل سنة من السنة السادسة إىل السنة العاشرة
 عن كل سنة من السنة احلادية عشر إىل اخلامسة عشر

 عن كل سنة من السنة السادسة عشر إىل السنة العشرين

 

262-11 
262-12 

262-13 
262-15 

 

12.888 
 الرسوم اإلضافية

 أو شهادات اإلضافة االخرتاعرسم نشر براءات 

 

262-21 

 

588 

1.888 

 رسم نشر الرسومات
 من املقياس الصغري عن كل ورقة وما زاد عن ثالث أوراق -
 من املقياس الكبري عن كل ورقة وما زاد عن ورقتني  -

262-22 

 

208 

1.588 

 رسم عن التصحيحات املسموح هبا ألخطاء مادية
 عن التصحيح األول -
 تصحيح من التصحيحات التاليةعن كل  -

262-23 

 25-262 رسوم حتويل إىل براءات إخرتاع لشهادة إضافية مل تسلم بعد 1.088

 20-262 االخرتاعرسوم تسجيل من أي نوع آخر يتعلق بطلب براءات  1.288

 26-262 رسم تسجيل لتنازل عن براءة أو شهادة إضافية 2.088
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يساوي مبلغ القس  
مضاعف غري املسدد 
 بغرامة التأخري

رسوم إضافية لتأخري يف تسديد األقساط املستحقة يف مهلة وفاء قدرها 
 االخرتاعستة أشهر بشأن براءة 

262-22 

 29-262 رسوم جتديد إمتالك الرباءة 0.888

 
 

588 

588 

088 

688 

2.588 

 رسوم من أجل احلصول على معلومات
 ورقة رسمرسم تسليم لنسخة رمسية عن كل صفحة أو 

 أوشهادة اإلضافة االخرتاعرسم صفحة مطابقة ملطبوعة براءة 
 رسم تسليم قائمة الرسوم السنوية احملصلة عن براءة إخرتاع
 رسم  نسخة مطابقة للتسجيل يف السجل اخلاص بالرباءات

 رسم البحث عن األسبقية لكل براءة إخرتاع

 
 

262-31 
262-32 
262-33 
262-35 
262-30 

source : Bulletin officiel de la propriété industrielle, N°327, 2012, p163. 

إال بعد تسديد مجلة من  االخرتاعال ميكنه احلصول على براءة اجلزائري عاله أن املخرتع أل أرقام اجلدول تدّ 
دج رسوم اإليداع ورسم السنة األوىل من  22.888املبالغ املستحقة والبالغ مقدارها  هايشمل اجلزء األول من الرسوم،

دج إىل أن تصل 0.888التسجيل، وانطالقا من السنة الثانية من التسجيل تبدأ قيمة الرسوم السنوية يف اإلرتفاع من 
مقارنة بالرسوم %  268بــــأي بنسبة زيادة تقدر  دج مع هناية السنة العشرين وهي مدة انقضاء الرباءة،19.888إىل 

دج،كما  53.888فصاحب الرباءة إذن ملزم بدفع رسوم سنوية قيمتها  .االخرتاعة يف السنة الثانية من عمر املستحق
 االخرتاعأما املبلغ اإلمجايل من الرسوم امللزم بدفعها طيلة عمر  ،دج 28.208ا أنه مطالب بدفع رسوم أخرى قيمته

عليه دفعها إذا تأخر يف تسديد األقساط املستحقة دج، ضف إىل ذلك الرسوم اإلضافية اليت 80.808فتبلغ قيمتها 
ويف  يساوي مبلغ القس  غري املسدد إضافة إىل غرامة مالية ال بد من دفعها، والذي  يف مهلة وفاء قدرها ستة أشهر،

وعة ألن الرسوم املدف حالة امتناعه عن دفع هذه الرسوم فإن هذا سيؤدي إىل سقوط الرباءة وحتويلها إىل امللك العام،
 .هي إال مقابل احلماية اليت توفرها الدولة لصاحب الرباءة ما

ال تدفع يف كثري من األحيان املخرتعني إىل تسجيل  ،غري أن هذه الرسوم املتعددة ذات املبالغ املرتفعة
ات مل تسجل يف املعهد ومل االخرتاعباملعهد اجلزائري للملكية الصناعية وطلب احلماية، فالكثري من  اخرتاعاهتم

، بسبب ارتفاع  قيمة الرسوم وضعف املقدرة املالية للمخرتعني الذين هم يف اخرتاعيتحصل أصحاهبا على براءات 
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القطاع  مسامهةظل تح بذلك مسؤول مبصلحة الرباءات، بينما كما صرّ   ،الغالب أفراد موهوبون أو طلبة جامعيون
 أوضحناكما   ،عائقا أمامه يشكلرغم أن املورد املايل ال  االخرتاعمن طلب براءات  جدا ةضعيف اجلامعي والصناعي

 . ذلك يف الفصل الرابع من هذه الرسالة

 قالفحص المسب: ثانيا
حيث تتوىل اإلدارة يف هذا النظام اإلطالع على امللف املودع من قبل  تأخذ اجلزائر بنظام الفحص غري املسبق،

 ،إيداع الوصفو  ،الطلب استمارة ءحيتوي على الشروط الشكلية فق  واملتمثلة أساسا يف ملطالب احلماية، والذي 
خاصة  ،االخرتاعواملطالب، دون إجراء الفحص التقين أي فحص حمتواها للتأكد من توفر الشروط املوضوعية يف 

اءات للتأكد من أن هذا ات اليت سبق وأن أصدرت بشأهنا الرب االخرتاعحيث تقوم اإلدارة باإلطالع على  ،اجلدة
يكونون عادة ما يتطلب هذا النوع من الفحوصات خرباء خمتصني يف كل اجملاالت  .قد سبق محايته أم ال االخرتاع

ال على مستوى املعهد على مستوى العامل، ومبا أن اإلدارة  اليت حتققت آخر اإلجنازات التكنولوجيةعن  على دراية تامة
فإهنا تقوم بتدوين األوصاف واملطالب على الرباءات دون  ،العمل مبثل هذامتلك اإلمكانيات املادية والبشرية للقيام 

فهي بذلك ال تضمن صحة الرباءة بل  إجراء أي تعديل أو تغيري على الرباءات اليت تسلم فيما بعد لصاحبها،
ات ومن بني سلبيات االخرتاعمن القانون املتعلق حبماية  21دته املادة هذا ما أكّ  ،تصدرها حتت مسؤولية صاحبها

 :يلي ما هذا النوع من الفحوصات
لصاحبه على ا أنه مل جيعل من حق التمتع بامللكية حقا مضمون الذي يشوب هذا القانون النقصإن -8

ويكون مصدر هذا اخلطر هو اجلهة  ،أساس أنه ميكن أن يتعرض للتعدي يف أي مرحلة من مراحل صالحية الرباءة
وهذا سيؤدي إىل  ،االخرتاعألهنا غري ملزمة بالقيام بالفحص املسبق للتأكد من جدة  املختصة بإصدار الرباءات،

على حق األولوية اليت يتمتع هبا صاحب  االعتداءوبالتايل  االخرتاعإمكانية إصدار عدة براءات حلماية نفس 
مما يرتتب عن ذلك  ،من قبل عدة أشخاص االخرتاعالتصرف يف ملكية نفس  إمكانيةومن جهة أخرى  ،األسبقية

 ؛نشوء نزاعات تؤدي إىل تراكم قضايا دعاوي اإللغاء أمام القضاء
مادامت اإلدارة ال متلك اإلمكانيات  ،اخرتاعبإمكان أي شخص أن يقدم طلب احلصول على براءة  -2

 ؛ءةاملادية والبشرية للتأكد من صحة الربا
وبالتايل ال ميكن  مادامت الدولة ال تضمن صحة الرباءة، ،ميكن يف أي وقت الطعن يف الرباءة باإللغاء -3
 . اقتصاديامنها واستغالهلا  االستفادة
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 ونشاط المعهدإلجراءات اإلدارية ا :يالفرع الثان
فطلب تسجيل براءة  ،اخرتاعيستغرق املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية فرتة طويلة حىت مينح براءة 

طول الفرتة  ففي أجل ال تقل مدته عن سنتني، االخرتاعأما للحصول على براءة ، وحده يستغرق عدة شهور االخرتاع
تلك  استغاللعلى املستثمرين فرصة كذلك   فوتتو  هذا من جهة، املخرتعني على التسجيل حتفز ال هذهاملستغرقة 
غري أنه  .اتاالخرتاعنشر وتطبيق يشجع كذلك وال  اإلبداعيشجع روح  الإذن فهو  ،من جهة أخرى اتاالخرتاع

املادة السابعة من املرسوم رقم  ورد يفمن بني أهم املهام املسندة للمعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية حسب ما 
ية السيما تلك اليت تتالءم والضرورة التقنية اإلبداعحفز ودعم القدرة  حيث تنص هذه املادة على ،89/69

ات واستغالل االخرتاعوذلك باختاذ اإلجراءات التشجيعية املادية واملعنوية لتشجيع اجلمهور على إجناز  ،للمواطنني
بواسطة اجملالت التقنية املتخصصة يف  التوزيع أوعن طريق النشر اخلاص هبا أو بواسطة اجلرائد الكثرية  ،الرباءات

ات االخرتاعإطالع العامة على  عربهايتم  ،أو عن طريق اإلذاعة والتلفزيون أو إقامة جمموعة من املعارض جماالت عدة
اجملال بسهولة اإلدارة املختصة بإصدار الرباءات تفتح ف .استغالهلاعند  اقتصاديةاحملمية بواسطة الرباءات واليت هلا أمهية 

للمستعملني الوطنيني والصناعيني ومعاهد البحث واجلامعات لتمكينهم من اإلطالع على املعلومات التقنية اليت 
بنك للمعلومات تضع يف متناول اجلمهور كل بأهنا اإلدارة  تصف الثامنةواملادة  .تتضمنها الوثائق املتعلقة بالرباءات
ما هو  غري أن ،وعة كما تتوىل تنظيم احملاضرات ودورات تكوينية للعاملني فيهاالوثائق واملعلومات يف ميادين متن

من اإلجراءات املادية  إجراءإذ ال يتخذ أي  املعهد بأدائهاهذه النشاطات ال يقوم  جلّ  مالحظ على أرض الواقع أن
الذي يقام يف شهر  لإلبتكارتنظيم الصالون الوطين على  فق  نشاطه، ويقتصر يةاإلبداعواملعنوية لتشجيع القدرة 

 . ديسمرب من كل سنة

  اإلعالم واالتصالاألعمال بقطاع تكنولوجيا حاضنات تقييم نشاط تحليل و  :المبحث الثالث
كتنظيم وممارسة  اإلنشاء أوو فهوم من حيث املحديثة جدا سواء  االحتضاننشاط إن جتربة اجلزائر فيما خيص 

الدول العربية ، إذ مل يصدر أي قانون وباألخص النامية الدول ، إذا ما قارناها بالدول املتقدمة أو االحتضاننشاط ل
واملتضمن القانون األساسي 83/291تاريخ  صدور املرسوم التنفيذي رقم  ،2883سنة  حىتأو مرسوم يف هذا اجملال 

هي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي  ملشاتل املؤسسات، حيث نصت املادة الثانية منه أن مشاتل املؤسسات
 :املشاتل أحد األشكال التالية وتأخذاملايل  واالستقاللتتمتع بالشخصية املعنوية  ،وجتاري

                                                           
 .2883فرباير  26، الصادرة يف 13العدد  اجلريدة الرمسية، ،القانون األساسي ملشاتل املؤسساتاملتضمن  ،29-83املرسوم التنفيذي رقم 1
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 هيكل دعم يتكفل حباملي املشاريع يف قطاع اخلدمات؛ متثل احلاضنة: أو احلاضنة احملضنة 
  املشاريع يف قطاع اخلدمات؛هيكل دعم يتكفل حباملي متثل ورشة الرب  : ورشة الرب 
 هيكل دعم يتكفل حباملي املشاريع املنتمني إىل ميدان البحثميثل نزل املؤسسات : نزل املؤسسات. 
 :من مضمون هذه املادة ما يلي استنتاجهما ميكن  
شكل من أشكال املشاتل، بينما مفهوم احلاضنة يف الدول املتقدمة أوسع بكثري من  احلاضنةاعتربت  -1
 ؛ االحتضانوبعد فرتة  ،االحتضانفرتة  ، أثناءاالحتضانيكون قبل فرتة  ، فدور احلاضنةاملشتلة

 ضنةاحلان أعلى املشاريع القائمة على تقدمي اخلدمات فق ، غري أن ما هو متعارف عليه  احلاضنة تقتصر -2
 تقدم الدعم واملساعدة لكل املشاريع مهما كانت طبيعتها؛

ز حاضنات ي، غري أن ما مييّ اإلبداعتتسم املشاريع اليت يقدم فيها الدعم حلامليها بالطابع الروتيين ال -3
 اليت حتمل إضافات تكنولوجيةو  ،ية باخلصوصاإلبداعاألعمال يف الدول املتقدمة هو دعمها ومساعدهتا للمشاريع 

 جديدة؛
كونه يتكفل حباملي املشاريع املنتمني إىل البحث   ،ميثل نزل املؤسسات الشكل األقرب حلاضنات األعمال-5
 . والتطوير

مسارها التنموي وبناء جمتمع املعرفة، وأن   استكمالوملا كانت اجلزائر حريصة كل احلرص على ضرورة     
 االتصالو املبين على املعرفة حيث متثل تكنولوجيا اإلعالم  القتصاداعلى  اعتمادهاالسبيل الوحيد إىل حتقيق ذلك هو 

مث  ،2885سنة وكان ذلك  *1وتطويرها الوطنية لرتقية احلظائر التكنولوجيةالوكالة قامت أوال بإنشاء  ،ركائزهأحد أهم 
يعزز من خالله قطاع تكنولوجيا اإلعالم  ،قامت الدولة عرب هذه الوكالة بإعداد مشروعا إسرتاتيجيا ذو بعد وطين

واليت تدعى  ،واملتمثل يف إجناز أول حظرية تكنولوجية يف منطقة اجلزائر العاصمة ،ياإلبداعويفعل النشاط  االتصالو 
يف اجلزائر، كما أنشأت هذه  االتصالو وهي مبثابة قاعدة تكنولوجيا اإلعالم  ،باحلظرية التكنولوجية لسيدي عبد اهلل

وسوف حناول يف املطلب املوايل التعريف  وعنابة، ،حظائر تكنولوجية بكل من منطقة ورقلة، وهرانبدورها الوكالة 
 .احلاضنةبالوكالة واملهام املسندة إليها وخمتلف اخلدمات اليت توفرها 

 
 

                                                           
 يسمح التقارب  يف مكان غري حمدد، مساحته بضع هكتارات ( جامعات،مراكز حبث وتطوير)احلظرية التكنولوجية هي حشد جغرايف ملؤسسات وهيآت البحث *1

 .تحسني وتوطيد عالقات التعاون والعمل يف شكل شبكةباملادي، التنظيمي والثقايف الذي جيمع هذه اهليآت  
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 االتصالو بقطاع تكنولوجيا اإلعالم  االحتضانالتعريف بنشاط : المطلب األول
واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها  ،إليهااملهام املسندة و  حتت هذا العنوان التعريف بالوكالة، حناول أوال إبراز 

 .عرب احلاضنات اليت حرصت على إنشائها
 التعريف بالوكالة :الفرع األول

 مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 2885سنة الوطنية لرتقية احلظائر التكنولوجية وتطويرها أنشأت الوكالة 
تعمل حتت  ،املايل واالستقاللطابع صناعي وجتاري تتمتع بالشخصية املعنوية  وهي مؤسسة عمومية ذات ،85-811

تبعا للمادة اخلامسة من هذا املرسوم ، متثل هذه الوكالة االتصالو وصاية وزارة الربيد واملواصالت وتكنولوجيا اإلعالم 
حظائر و تصور  وضع تتوىل أداة الدولة يف جمال تصور وتنفيذ السياسة الوطنية لرتقية وتنمية احلظائر التكنولوجية،

واملسامهة يف  االتصالو تكنولوجيا اإلعالم  قطاع قصد ضمان تنميةالوطنية تكنولوجية موجهة إىل تعزيز الطاقات 
 :2للبالد، من أهم املهام املسندة إىل هذه الوكالة ما يلي واالجتماعية االقتصاديةحتقيق التنمية 

، مما يسمح بزيادة التنافسية الفردية ملؤسسات تكنولوجيا االتصالو تكثيف فاعلي تكنولوجيا اإلعالم -1
 وضمان دميومة ومنو احلظائر التكنولوجية؛ االتصالاإلعالم و 
 ي؛اإلبداعدعم النشاط -2
 .التعاون مع الفاعلني وهي ضرورية من أجل رفع القدرة التنافسية للمؤسسات -3

 :أما عن أهداف الوكالة فتصنف إىل قسمني 
 :يلي يتضمن هذا الصنف من األهداف ما :األهداف الخصوصية-أ
تصبح املكان املفضل ملؤسسات تكنولوجيا اإلعالم ل الالزمةكل اخلدمات   تقدم استقبالتوفري هياكل -1

 ؛االتصالو 
 وتعزيزه من خالل إنشاء احلاضنات؛ اإلبداعتشجيع -2
 األجنيب ونقل التكنولوجيا؛ االستثمارجذب -3

 اإلبداعتطوير القدرة على  بغية ،االتصالو توفري الدعم واخلدمات جبودة عالية ملؤسسات تكنولوجيا اإلعالم -5
 .وتطوير قدراهتم التنافسية اجلهوية والوطنية

 :تتمثل هذه األهداف يف اآليت: االقتصادية األهداف-ب
                                                           

29/3/2885، الصادرة يف18،املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لرتقية احلظائر التكنولوجية، اجلريدة الرمسية العدد 81-85املرسوم التنفيذي رقم  1  
2ANPT. Cyber parc: locomotive de l’économie numérique en Algérie et un défi entrepreneurial, 2014, p5. 
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 ؛االتصالو توسيع جمال الشغل يف قطاع تكنولوجيا اإلعالم -1
 ؛املبدعةاحلد من هجرة األدمغة وتشجيع إنشاء املؤسسات -2
 تنويع مصادر الدخل الوطين؛-3
 .على التقدم التكنولوجي اعتماداحتسني القدرة التنافسية اجلزائرية -5

لتكنولوجيا اإلعالم  االمتيازأقطاب أسيس تمنها  ،2819 الوكالة مجلة من األهداف مع حلول سنةوقد سطرت هذه 
وتوفري  ،مؤسسة التابعة هلذا القطاع 088و 288بني عددها إيواء عدد من املؤسسات يرتاوح  الوطنية، االتصالو 

 .منصب شغل على املستوى الوطين 0.888مناصب شغل قد تصل حدود 
خالل  واملقاوالتية من االحتضانإىل تعزيز آلية  ،نشاط هذا فالوكالة تسعى من خالل االحتضانأما يف جمال  

ناشئة مؤسسات ليكونوا مسريي مؤسسات ناجحني، مما يسمح بإنشاء  املبدعةمرافقة قوية وفعالة حلاملي املشاريع 
فاهلدف إذن خلق الظروف املالئمة لتثمني الكفاءات العلمية والتقنية الوطنية يف جمال إنتاج  .داء جيدأذات  مبدعة

 .االتصالو اخلدمات والتجهيزات مع هدف أساسي يتمثل يف بناء صناعة وطنية قوية لتكنولوجيا اإلعالم و  الربجميات،
 ،االتصاللوجية لتكنولوجيا اإلعالم و هذه الوكالة فعليا على أرض الواقع بإنشاء أول حظرية تكنو نشاط  جتسد 

كلم من اجلزائر   20، يقع مقرها باملدينة اجلديدة بسيدي عبد اهلل على بعد 2888من سنة فيفري  شهر ذلك يف ومتّ 
 :1من اهلياكل التاليةذه احلظرية تتكون ه العاصمة،
مؤسسة عمومية وخاصة، تسعى كل هذه  38مسح هذا املبىن جبمع أكثر من : مبىن متعدد املستأجرين-1

نشاط هذا املبىن مبساعدة املؤسسات اليت مّت  وقد مسحباجلزائر،  االتصالاملؤسسات إىل تطوير تكنولوجيا اإلعالم و 
واملتمثل يف الوحيد على املستوى الوطين  االستعانةإضافة إىل إيواء مركز   ،منصب شغل 388لق أكثر من خبإيواؤها 

ATM  MOBILIS. 

هذا املركز مكلف جبمع الدراسات والبحوث يف : االتصالمركز الدراسات والبحث لتكنولوجيا اإلعالم و -2
اهليآت فيما خيص  حاجة، على أن يتم جتهيزه مستقبال مبركز حسابات كثيف لتلبية االتصالجمال تكنولوجيا اإلعالم و 

 .قوة احلسابات العالية مثل األحوال اجلوية
تشجع هذه احلظرية إنشاء مؤسسات  ،بغية دعم وتعزيز الفاعلني: عمال وقاعة احملاضراتمشروع مركز األ-3

 .راضي واستثمارهاإما بتأجري املكاتب أو احلصول على األ ، وذلكاالتصالتكنولوجيا اإلعالم و 
 . 2818واليت بدأت يف مزاولة نشاطها يف شهر ماي من سنة : سيدي عبد اهلل حاضنة-5

                                                           
1ANPT. Cyber parc, op.cit, 2014, p7. 
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عرب مناطق موزعة احلظائر التكنولوجية اهلل باجلزائر العاصمة، مّت إنشاء بعض  سيدي عبد إىل حظرية إضافة
 : الرتاب الوطين كاآليت

 احلظرية التكنولوجية بورقلة؛:أوال
 احلظرية التكنولوجية بوهران؛:ثانيا
 احلظرية التكنولوجية بعنابة؛:ثالثا
 .املدرسة اجلهوية لإلتصاالت حظرية:رابعا

 حاضنات األعمالالخدمات المقدمة من قبل : الفرع الثاني
 .واملرافقة ،اإليواء :ومهانوعني من اخلدمات  املبدعةتوفر حاضنة األعمال حلاملي املشاريع واملؤسسات الناشئة 

 :على النحو التايل وميكن تفصيل هذه اخلدمات ،وذلك من خالل التدريب والتكوين الذي يليب حاجاهتم
 ؛ caterningاألنرتنيت، اإليواء مع وضع حتت تصرفهم الوسائل اللوجستكية مثل احلاسوب،توفري -1

 ؛(جتارة مالية، تسيري،)والتسيريية  ،تدريب خصوصي ضمن ورشة فريق يشمل اجملاالت التقنية-2
 والتحكم يف اللغات؛ ،التسيريو  ،االتصالتكنولوجيا اإلعالم و و  ،تكوين مهين يف جماالت املقاوالتية-3
وذلك يف إطار  حرص احلاضنة على محاية اخرتاعات حاملي املشاريع والنماذج اليت مّت وضع تصور هلا،-5

 يف تسجيل الرباءات ومحاية امللكية الفكرية والصناعية؛ ،القوانني املعمول هبا
باستخدام وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة،  ،املبدعةوحاملي املشاريع  املبدعةالتعريف باملؤسسات الناشئة -0

 فتات اإلشهارية وغريها؛ومساعدهتم يف وضع تصور لال
واملسابقات، هبدف ترقية قطاع  ،امللتقيات التظاهرات، للصالونات، املبدعةالتنظيم رفقة املؤسسات الناشئة -6

 .االتصالتكنولوجيا اإلعالم و 
ختتلف عن تلك املقدمة للمؤسسات  املبدعةغري أن خدمة اإليواء واملرافقة اليت تقدمها احلاضنة حلاملي املشاريع 

 :وميكن توضيحها كاآليت ،املبدعةالناشئة 

 المبدعةإيواء ومرافقة المؤسسات الناشئة :أوال
مركز عمل يضم أربع وظائف  إيواء املبدعةحاضنة األعمال لسيدي عبد اهلل تقرتح على املؤسسات الناشئة 

باإلضافة إىل خدمات أخرى تصاغ يف شكل  ،دج وتدريب جماين 0.908شهرا، بأجرة شهرية تقدر ب 25ملدة 
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احلاضنات لتلك املؤسسات فتتم عرب جلنة قيادة  انتقاءإيواء ومرافقة تتضمن شروط شغل األماكن، أما عملية  اتفاقية
 :املعايري التالية فيها االعتباريتم األخذ بعني 

  ؛االتصالللمؤسسة يف جمال تكنولوجيا اإلعالم و  االجتماعيالغرض
 أن تكون هلا مخس سنوات من التواجد؛ 
  ؛مبدعاأن حتمل املؤسسة مشروعا 
 أن حيمل نشاط املؤسسة قيمة مضافة معتربة.

 المبدعةإيواء ومرافقة حاملي المشاريع : ثانيا

إيواء جماين يتضمن مركز عمل مبنصب واحد جمهز حباسوب؛ ومرافقة  املبدعةتقدم احلاضنة حلاملي املشاريع 
شهرا تتم على ثالث  38جمانية للفكرة إىل غاية إنشاء مؤسسته وحتقيق أول رقم أعمال له، هذه املرافقة حمددة لفرتة 

 :مراحل
 من  ،غة أفكارهملصيا املبدعةيتم يف هذه املرحلة حتضري حاملي املشاريع : االحتضانمرحلة ما قبل

تدوم هذه املرحلة  ،power pointخالل التحضري ألول خطة عمل وعرض مشروعهم باستخدام 
 أشهر؛ 3

 إعداد منوذجه أو استكمال  ،املبدعيف هذه املرحلة يتطلب من صاحب املشروع : االحتضانمرحلة
 خطة العملو رتة هو النموذج العملي، ما يتم تسليمه يف هذه الف منتوجه الذي سيتم عرضه يف األسواق،

أشهر  6وكذلك التنظيم الداخلي ملؤسسة املستقبل، تدوم هذه الفرتة بني  ،تاالتصاالدعائم و  النهائية،
 أشهر؛ 8و
 املبدعةمؤسسته  متكني حامل املشروع من إنشاءهدف هذه املرحلة األساسي : االحتضانمرحلة ما بعد 

يف مرحلة اإلنشاء هذه يتم  .شهرا 21إىل  اشهر 19هذه الفرتة من واستجالب أوىل الزبائن، تدوم 
توظيف على األقل مساعد، إجناز صفقات جتارية، إعداد امليزانية احملاسبية وجدول حسابات النتائج، 

الداخلية  لالتفاقيةويتم يف هذه املرحلة أيضا إمضاء عقد إجيار ملدة سنة مع حامل املشروع وهذا تبعا 
 االجتماعيعلى أن جيعل املقر  ، يتسىن تقييده يف الغرفة الوطنية للسجل التجاريللحاضنة، حىت

 . ملؤسسته على مستوى احلاضنة
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  االتصالقطاع تكنولوجيا اإلعالم و ب االحتضانتحليل وتقييم نشاط : المطلب الثاني
والتأخر املسجل يف مزاولة نشاطها  ،حاضنات األعمال املتواجدة عرب الرتاب الوطينمن إن العدد القليل جدا 

حيول دون إجراء دراسة معمقة  ،عن تقدمي وتوفري املعلومات من قبل املسؤولني من جهة أخرى واالمتناع من جهة،
، لذلك سوف نكتفي باملعلومات القليلة اليت لإلبداعلتحديد مدى مسامهة هذه األداة يف دعم وتنشي  النظام الوطين 

 .ذه اآلليةلتقييم ه قدمت لنا
 االحتضانتحليل نشاط : الفرع األول

واليت تشمل عدد حاملي املشاريع ، 2815تتمثل حصيلة نشاط احملاضن اجلزائرية األربعة العملية إىل هناية سنة 
 :يف اآليت املبدعةواملؤسسات الناشئة  املبدعة

 المبدعةعدد حاملي المشاريع : أوال
فرتة ما و  ،االحتضان، فرتة االحتضانفرتة ما قبل  :االحتضانعرب ثالث مراحل من  املبدعةحاملي املشاريع  مير

.االحتضانخالل كل مرحلة من مراحل  املبدعةعدد حاملي املشاريع اجلداول اآلتية تبني لنا ، و االحتضانبعد 

الجزائر مدينة بحاضنة سيدي عبد اهلل عدد حاملي المشاريع ب :12الجدول رقم 

 املرحلة العدد املالحظة

 االحتضانقبل  22 2818بداية النشاط كان يف شهرماي

- 12 االحتضانأثناء 

- 86 االحتضانبعد 

 اجملموع 50 حاملي املشاريع
Source : ANPT. Rapport d’activité de la direction incubation, 2014, p15. 
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 حاضنة ورقلةعدد حاملي المشاريع ب :13الجدول رقم

 املرحلة العدد املالحظة

 االحتضانقبل  86 2812بداية النشاط يف مارس 

 االحتضانأثناء  85 

 االحتضانبعد  - 

 اجملموع 18 حاملي املشاريع
Source : ANPT. Rapport d’activité de la direction incubation, 2014, p15 

 حاضنة وهرانعدد حاملي المشاريع ب:14الجدول رقم 

 املرحلة العدد املالحظة

 االحتضانقبل  82 22/85/2815بداية النشاط كان يف 

 االحتضانأثناء  - -

 االحتضانبعد  - -

 اجملموع 82 حاملي املشاريع
Source : ANPT. Rapport d’activité de la direction incubation, 2014, p15. 

 

 لالتصاالتحاضنة المدرسة الجهوية عدد حاملي المشاريع ب :15الجدول رقم 

 املرحلة العدد املالحظة

 االحتضانقبل  18 2815بداية انطالق عمل احلاضنة يف

 االحتضانأثناء  - -            

 االحتضانبعد  - -            

 اجملموع 18 حاملي املشاريع
Source : ANPT. Rapport d’activité de la direction incubation, 2014, p15. 
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والرتاجع الكبري يف عدد حاملي املشاريع  ،والشكل أدناه يبني لنا بتفصيل أكثر نشاط احلاضنات األربع العملية
 .النشاط مراحل من بعد كل مرحلة املبدعة

 بحاضنات األعمال األربع المبدعةحاملي المشاريع  تراجع عدد:  31الشكل رقم 

 
 20، 25، 23، 22اجلدول رقم على معطيات  بناءمن إعداد الباحثة :  المصدر

 .االحتضانإنجازات نشاط :ثانيا
 :1من حتقيق النتائج التالية 2818منذ انطالق سريوته يف شهر ماي من سنة  االحتضانمسح نشاط 

يف شهر ماي من سنة  االحتضاناليت مّت إنشاؤها منذ بداية نشاط  املبدعةبلغ عدد املؤسسات الناشئة -8
مؤسسة  13، االتصالحباضنة سيدي عبد اهلل باجلزائر العاصمة والذي خص قطاع تكنولوجيا اإلعالم و  ،2818
 ؛ولدت كلها يف حاضنة سيدي عبد اهلل  مبدعة

 انطالقسنوات من النشاط أي منذ  0يف ظرف  ،املبدعةمن حاملي املشاريع  158إيواء أكثر من  متّ  -2
 ؛2815سنة إىل غاية  2818عمله فعليا سنة 

 ؛مؤسسة ناشئة مبدعة هي يف بداية النشاط 10وجود -3
 خلق مناصب شغل؛-4
 .املبدعةمن خالل الربامج التكوينية اليت تعدها احلاضنة حلاملي املشاريع  اإلبداعو  ترقية ذهنية املقاوالتية-5
 

                                                           
1ANPT. Cyber parc, op.cit, p10.  
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 االحتضانتقييم نشاط : الفرع الثاني
 :االحتضان بقطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال كالتايلأهم النقائص اليت يعاين منها نشاط ميكن عرض 

الضعف الكبري يف عدد حاضنات األعمال  ،ما يالحظ من خالل دراستنا حلاضنات األعمال باجلزائرـ -8
حاضنات فق ، مما يعكس بطبيعة احلال ضعفا كبريا يف عدد  5النشطة عرب الرتاب الوطين إذ ال يتجاوز عددها 

اليت تولدها هذه احلاضنات، األمر الذي يرتتب على ذلك ضعفا كبريا يف عدد املنتجات  املبدعةاملؤسسات الناشئة 
 ،متزايد من حاضنات األعمالعدد  ،الدول املتقدمة أو حىت الكثري من الدول النامية جلّ يف  بينما جند .املبدعة
كوريا اجلنوبية بينما يف  ، حاضنة 088أكثر من  يوجدضنة، يف الصني حا 288أوربا الغربية تتوفر على  مثل فبلدان
احلاضنات  بالنسبة جلرياننا تونس واملغرب فعدد حاضنة، 38فتستحوذ علىاهلند  أما حاضنة، 388أكثر من يوجد 

حاضنات 18حاضنة بتونس و 10احلاضنات إذ يتجاوز عدد ،أضعاف ما هو موجود باجلزائرساوي ياملتواجدة هبما 
 .باملغرب

أما من حيث طبيعة اخلدمات املتوفرة، فالعديد من اخلدمات األساسية غري متوفرة بالقدر الكايف مثل  -ـ2
واليت تلعب يف قاعة احملاضرات، كما أن حاضنات األعمال غري جمهزة مبرافق احلياة الضرورية و ، االستقبالتوفري هياكل 

علما أن  ،توفري وسائل النقلو للرتويح عن النفس،  فضاءتوفري كدورا كبريا يف توفري حمي  مهين مالئم لإلبداع،   الواقع
وقد وجدنا صعوبة   ،حظرية سيدي عبد اهلل مقرها بعيد جدا عن املدينة فهي يف عزلة تامة عن كل متطلبات احلياة

 لوصول إىل هذه احلظرية؛وا يف التنقل كبرية
ومسؤويل املؤسسات  املبدعةملي املشاريع قصور كبري يف اخلدمات اليت تعمل على توطيد الصلة بني حا -3 

اليت تنش  يف نفس اجملال، حيث أن توفري مثل هذا النوع من العالقات يسمح حلاملي املشاريع من تطوير نشاطهم 
إال أن نقص هذه  لفرتة أطول، املبدعةاألمر الذي يضمن دميومة املؤسسات الناشئة  ،يف األسواق واالندماجالتجاري 

 يف هذا القطاع؛ املبدعةاخلدمة يفسر إىل حد كبري ضعف عدد املؤسسات الناشئة 
 ؛نقص كبري يف خدمات التكوين املقدمة - ـ4
أصحاب املؤسسات و  ،املبدعةحاملي املشاريع  كل منارتفاع كبري يف مبلغ التكاليف اليت يتحملها   - ـ5
دج وهو مبلغ ليس بإمكان غالبية حاملي املشاريع دفعه  0.908بـــبداية باإلجيار الشهري واملقدر  ،املبدعةالناشئة 

شهرا  25دفع هذا املبلغ ملدة ب مطالبني املبدعةخاصة وأن أغلبهم شباب بطال، كما أن أصحاب املؤسسات الناشئة 
ضف إىل ذلك أن عليهم  .وهذا بعد توفرهم على بعض الشروط اليت ذكرناها آنفا ،وهي مدة تواجدهم باحلاضنة

إىل املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية يف حالة  الالزمةوذلك بدفع الرسومات  االخرتاعحتمل مصاريف براءات 
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وعليهم أيضا حتمل  ،والذي بّينا ارتفاع تكاليف هذه الرسوم قي املبحث الثاين من هذا الفصل توصلهم إىل اخرتاع ما
رغم أن الدولة و  .الثالث وإطالق املنتوج يف األسواق االحتضانمراحل  اجتيازهممصاريف اإلشهار يف حالة  تسديد

 واالتصال  اإلعالمتكنولوجيا صندوق متلك االستعمال وتطوير 1 21-89مبوجب القانون رقم  2889أنشأت سنة 

Faudtic  ، من هذا القانون أن هذا الصندوق يغطي النفقات املرتبطة بكل العمليات املتصلة  09املادة  نصتحيث
البحث و املساعدة التقنية، و وكذلك كل ما تعلق بالدراسات، ، 2813االلكرتونية  للجزائر بالربنامج االسرتاتيجي

، إال أن هذا الصندوق مل يساهم يف متويل أي مشروع خاص بتكنولوجيا املهنية للقطاع وترقية اجلمعياتوالتطوير، 
 . اإلعالم واالتصال منذ إنشائه

أن عدد حاملي املشاريع يتناقص بشكل  معلومات أيضاميكن تأكيده من خالل ما حتصلنا عليه من  ما-2
ليصبح عدد  ،االحتضانوبني فرتة ما بعد  االحتضانوأثناء  االحتضانوهذا بني فرتة ما قبل  ،لالنتباهجد ملفت 

كبري يف عدد الضعف مما يفسر ال ،مرحلة تسويق املنتجاتقليل جدا كلما اقرتبوا من  املبدعةاملؤسسات الناشئة 
 .املبدعةاملؤسسات الناشئة 

 وعدم ،املبدعةعدم متكن احلاضنة من مواجهة املشاكل اإلدارية واملالية اليت تواجه املؤسسات الناشئة ـ -1
، مما يفسر املبدعةقدرهتا على تقليل خماطر األعمال والتكاليف املرتبطة باملراحل األوىل لبداية نشاط املؤسسات الناشئة 

 .أيضا الضعف الكبري يف أعدادها
 2م8988 مساحتهتجاوز تال حبيث  ،صغري جدامبدينة اجلزائر حلاضنة سيدي عبد اهلل  املخصصأن احليز  -ـ1

. املبدعةللعديد من حاملي املشاريع  احتضانطلب  ، األمر الذي حال دون تلبية%188وقد مّت استغالله بنسبة   

 تحليل وتفسير نتائج الدراسة :المبحث الرابع
اختبار الفرضيات، وتفسري نتائج الدراسة، مث حناول تقدمي بعض املقرتحات عرض نتائج نتناول يف هذا املبحث 

 .بناء على نتائج الدراسة
 اختبار الفرضيات:  المطلب األول

ميكن عرض نتائج اختبار الفرضيات  النظرية والتطبيقية، بعد استكمال البحث وحماولة اإلحاطة ببعض جوانبه
 :اليت انطلقت منها الدراسة على النحو التايل

 
 

                                                           
. 2889ديسمرب  31الصادرة يف، 25اجلريدة الرمسية رقم  املتضمن إنشاء صندوق متلك االستعمال وتطوير تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، ، 21-89لقانون رقم من ا 09ملادة ا 1
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في تحسين مستوى  01/05ورقم  91/88ساهم تطبيق أحكام القانون التوجيهي رقم : الفرضية الرئيسية األولى
 .اإلبداعمؤشرات 

أكدت نتائج الفصل الرابع واخلامس من الدراسة صحة الفرضية األوىل، على اعتبار أنه عند حتليل وتشخيص النظام 
عرفت حتسنا يف مستوياهتا يف ظل تطبيق  لإلبداعالنظام الوطين أن مؤشرات البحث بّينت نتائج ، لإلبداعاجلزائري 

حيث متثل هذه الفرتة احلدود الزمنية  2815غاية سنة ، وإىل 89/80ورقم  89/11أحكام القانون التوجيهي رقم 
ويتعلق األمر أساسا بأفراد البحث والتطوير  ،وخمرجاته على حد سواء اإلبداعمدخالت للدراسة، هذا التحسن مّس 

إىل  1886سنة  3.958إذ ارتفع العدد من الباحثنياألساتذة  يف عدد زيادة معتربةحيث أكدت اإلحصائيات وجود 
فقد أكدت اإلحصائيات وجود تراجع  الباحثني الدائمني، أما فيما يتعلق بعدد 2815أستاذ باحث سنة  22.888

إىل  العدد ، لريتفع 2882باحث فق  سنة  1.188إىل  1882باحث دائم سنة  2.888معترب يف عددهم من 
اجلامعات على مستوى  الباحثني الدائمني املتواجدينيشمل التدهور يف العدد هذا  ،2815باحث سنة  3.888

أما عن املؤشر القطاع الصناعي، وعدد الباحثني أيضا بومراكز البحث التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
والذي خيص املوارد املالية املسخرة لنشاطات البحث والتطوير، فقد ارتفعت النسبة من  اإلبداعالثاين ملدخالت 

أن هذه النسبة سوف  89/11يف حني تؤكد مضامني القانون رقم  ، 2815سنة  %8,2إىل  1882سنة  8,29%
من بلوغ اجلزائر تتمكن سنة  على إصدار هذا القانون مل  19، لكن رغم مضي %1إىل  2888بداية من سنة  تصل
 .النسبة هذه

مر خاصة باملنشورات ويتعلق األ مستويات مؤشراهتاارتفاعا يف ي األخرى فقد شهدت ه اإلبداعبالنسبة ملخرجات 
بعد أن كانت ال  2815منشور سنة  5.618ا يف أعدادها بلغت ملحوظ تزايدا حيث عرفت هذه األخرية، العلمية
فاإلحصائيات املودعة من قبل املقيمني اجلزائريني  االخرتاعأما بالنسبة لعدد براءات ، 1886سنة منشور  368تتجاوز

إيداع  08بالنسبة للمقيمني اجلزائريني، حيث ارتفعت من  االخرتاعتؤكد زيادة ولكن جد بطيئة لعدد طلبات براءة 
براءة فق ، وهي زيادة بطيئة  55سنة تزايد العدد بــ  19، ففي ظرف 2815إيداع فق  سنة  85إىل  1886سنة 

املتزايد يف العديد من الدول العربية و حىت الدول  االخرتاعراءة جدا والعدد ضعيف جدا وهذا مقارنة بعدد طلبات ب
 . النامية

باجلزائر طيلة هذه  اإلبداعلقد كان لتدخل الدولة دورا كبريا يف التحسن امللحوظ الذي شهدته مستوى مؤشرات 
منذ حصوهلا على وحرصها على تنشيطه وحتسني أدائه اهتمام الدولة بقطاع البحث والتطوير الفرتة، مما يؤكد 

واعتربت هذه السياسات أحد أهم أسس  بصياغة السياسات العلمية والتكنولوجية ، حيث بادرتاالستقالل
خاصة سنوات التسعينات أصدرت اجلزائر  اإلبداعاالقتصادي، لكن مع التدين الكبري يف مستوى مؤشرات  االستقالل

إدراج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يف إطار  حيث متّ  89/11القانون رقم  ة يف تارخيهاوألول مرّ  1889سنة 
هذه اخلطوة متثل منعرجا حامسا يف السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وبغية  قانون برنامج،
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سة استكمال تطبيق أحكام القانون التوجيهي وحتقيق ما مّت تسطريه من أهداف عاودت الدولة التدخل وصياغة السيا
 .89/11القانون املعدل واملتمم للقانون رقم  89/80وفقا للقانون رقم  2889بإصدار سنة  العلمية والتكنولوجية

املتضمن القانون  10/21القانون رقم  2810 مل تكتف اجلزائر هبذين القانونني بل أصدرت يف ديسمرب من سنةو 
أن القانون األساسي للباحث يسمح  هذا القانون عليهما نص أهم  ،التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

للباحث مبمارسة نشاطه البحثي يف املؤسسات الوطنية كباحث وليس كموظف، كما يلزم هذا القانون املتعاملني 
 .االقتصاديني باالستثمار يف النشاط البحثي

الوطنية في زيادة اإلنتاج العلمي ية من خالل برامج البحث اإلبداعالسياسة  ساهمت:الثانية الرئيسية الفرضية
 .تثمين نتائجهفي و 

الفرضية الثانية على أساس طبيعة العالقة الطردية اليت ربطت املتغريين، فاملتغري املستقل واملتمثل صدق مّت التحقق من 
هذه الربامج  ت نتائج تطبيقة من قبل الدولة يف إطار الربامج الوطنية للبحث، أكدّ يف برامج البحث والتطوير املعدّ 

والذي عرف  1889/2882سواء تعلق األمر بالربنامج اخلماسي األول  ،زيادة متنامية يف عدد املنشورات العلمية
حيث ، 2889/2812الربنامج اخلماسي الثاين  أو 1882مقارنة بسنة %21بلغت نسبتها  املنشورات عدد زيادة يف
 .2882مقارنة بسنة  %113زيادة جد متنامية بلغت نسبتها  املنشوراتعدد  عرفت

تثمني نتائج البحث فنتائج الدراسة أكدت وجود عالقة طردية أيضا بني كال املتغريين، غري أن عدد الربامج  فيما خيص
 222حدود  وزمل تتجا ،ة للتثمني مقارنة بإمجايل املشاريع املنفذة يف إطار الربامج الوطنية للبحث قليلة جدااملعدّ 

فق  مشروع  390مشروع الذي مّت تنفيذه، وما يقارب  1.613مشروع بالنسبة للربنامج اخلماسي األول من إمجايل 
مما يفسر ضعف النشاط ، 2889/2812مشروع الذي مّت تنفيذه بالنسبة للربنامج اخلماسي الثاين  2.952من إمجايل 
 . يف اجلزائر املبدعةي وقلة املنتجات اإلبداع

 في حفزالجزائري  االختراعية من خالل نظام براءات اإلبداعالسياسة  ساهمت:الفرضية الرئيسية الثالثة
 .االختراعالمخترعين على إيداع طلب براءات 

على زيادة  اجلزائري ال حيفز االخرتاعخبالف الفرضية اليت انطلقنا منها يف البداية، فإن الدراسة كشفت أن نظام محاية 
بصالحية االحتفاظ إيداع طلب الرباءات وبالتايل مّت نفي هذه الفرضية، فمبلغ الرسوم املقررة قانونا واليت تدفع مقابل 

ميكن لطالب جامعي أو شخص من هواة  دج وهو مبلغ جد مرتفع ال 80.808ـبتقدر  االخرتاعالرباءة طيلة عمر 
من املخرتعني يصنفون ضمن هذه الفئة، هذا ما يدفع  %98 علما أن حوايل ،تسديده  bricoleurالرتقيع

 .املخرتعني إىل االمتناع عن تسجيل اخرتاعاهتم وطلب احلماية
يشجع  وهذا ال كما أن طول الفرتة اليت يستغرقها املعهد ملنح الرباءة قد تتجاوز يف كثري من األحيان السنتني،  

 .الرباءة طلباملخرتعني بتاتا على إيداع 
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أن اجلزائر تأخذ بنظام الفحص املسبق حيث ميكن للمخرتع أن يتعرض  ،بني جوانب قصور هذا النظام أيضاومن 
براءات حلماية نفس  ميكن أن تصدر عدة اجلهة املختصة، فللتعدي يف أي مرحلة من مراحل فرتة صالحية الرباءة

ي شخص أن يقدم طلب ألسبقية، كما ميكن ألوبالتايل االعتداء على حق األولوية اليت يتمتع هبا صاحب ا ،املخرتع
للتأكد من صحة الرباءة،  الالزمة مادامت اإلدارة ال متلك اإلمكانيات املادية والبشرية اخرتاعاحلصول على براءة 

النقص امللحوظ يف ضف إىل ذلك  ال تضمن صحة الرباءة ، أيضا الطعن يف الرباءة باإللغاء مادامت الدولةوكذلك 
  .بنظام احلماية املقرر لصاحب احلقحيث قد متس ضعف القرارات واألحكام القضائية  القضاة ىعرفية لداملؤهالت امل

 .الرباءة طلبحتول دون التشجيع على إيداع  ،هاجلزائري هذ االخرتاعكل جوانب القصور اليت يتسم هبا نظام 
حاضنات األعمال بقطاع تكنولوجيا اإلعالم ية من خالل آلية اإلبداعتعمل السياسة : الفرضية الرئيسية الرابعة

 .المبدعةالمؤسسات الناشئة  دعمعلى  ،واالتصال بالجزائر
،حيث بّينت نتائج عملنا البحثي أن الدراسةاليت توصلت إليها نتائج على ال بناءمّت قبول هذه الفرضية بشكل جزئي 

ول نشاطها بشكل فعلي، أول حاضنة باشرت بقطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال تزا عمالأحاضنات هناك أربع 
بلغ عدد حاملي خالل مخس سنوات من النشاط ، 2818العمل هي حاضنة سيدي عبد اهلل وكان ذلك سنة 

اليت تولدت عن هذه اآللية  املبدعةحامل مشروع، يف حني مل تتجاوز عدد املؤسسات الناشئة  158 املبدعةاملشاريع 
، وهي نسبة مبدعةفق  من حاملي املشاريع حتولت مشاريعهم إىل مؤسسات   %28مؤسسة، أي أن نسبة  29

اخلدمات املقدمة حلاملي ، حيث أن قلة املبدعةتؤكد قصور هذه اآللية يف دعم املؤسسات الناشئة  ضعيفة جدا
باملؤسسات  دعةاملبخاصة ما تعلق منها بتعزيز ودعم عالقات أصحاب املشاريع من قبل هذه اآللية،  املبدعةاملشاريع 

ألن أغلبهم ال  املبدعةأصعب مرحلة تواجه حاملي املشاريع  هياليت تنش  يف نفس اجملال على مستوى األسواق، 
، وعليه فإن ضعف اخلدمات املقدمة من قبل يستطيع الصمود يف السوق يف ظل انعدام اخلربة وحمدودية اإلمكانيات

ياب الدعم الالزم هلا، حيول دون حدوث زيادة متنامية لعدد املؤسسات وغ املبدعةحاضنات األعمال حلاملي املشاريع 
 .املبدعةالناشئة 

انطالقا من الفرضيات األربع الرئيسية اليت مّت طرحها واختبارها، ميكننا اإلجابة على الفرضية العامة للدراسة، فربامج 
ية اليت حرصت الدولة على تنفيذها واليت أكدت نتائج اختبار الفرضية اإلبداعالبحث الوطنية كأحد أدوات السياسة 

جتسد ذلك يف زيادة عدد  لإلبداعالثانية صحتها، كان هلا دور فعال يف زيادة مدخالت املعرفة للنظام اجلزائري 
على إيداع طلب اجلزائري ال حيفز  االخرتاعاملنشورات العلمية وتثمني بعض برامج البحث، يف حني أن نظام براءات 

الرباءات، كما أكدته نتائج اختبار الفرضية الثالثة، ومن مّث فإن هذه األداة مل تساهم يف توفري مقومات النظام الوطين 
، أما ما تعلق باختبار الفرضية الرابعة فالنتائج أكدت أن مسامهة حاضنات األعمال يف دعم املؤسسات لإلبداع
ية اقتصرت فق  على توفري مدخالت اإلبداع، وعليه فإن مسامهة أدوات السياسة كانت ضعيفة جدا  املبدعةالناشئة 
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وحاضنات األعمال جد ضعيفة يف  االخرتاع، يف حني كانت مسامهة نظام براءات لإلبداعاملعرفة للنظام اجلزائري 
 . لإلبداعالنظام اجلزائري  أداء تفعيل

 النتائج ومقترحات الدراسة: المطلب الثاني
 .  هذا املطلب إىل أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، وعرض أهم املقرتحاتيف نتطرق
 نتائج الدراسة :الفرع األول

 :مايلي نذكر من أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة بناء على الفرضيات اليت صيغت واختربت
عرب نشاطات  اإلبداعية واليت ختتص بتوفري مدخالت املعرفة إىل عملية اإلبداعأن الصنف األول من السياسات  -8

 89/11البحث والتطوير، قد حتقق بفضل الربامج الوطنية للبحث اليت نفذت تطبيقا ألحكام القانونني رقم 
تاج العلمي ، هذا ما أكدته نتائج اختبار الفرضية الثانية، حيث لعبت هذه الربامج دورا كبريا يف زيادة اإلن89/80و

نا ذلك يف الفصل الرابع والسادس، يف حني تؤكد نتائج اختبار الفرضية الثالثة سنة من الدراسة كما بيّ 12وهذا طيلة 
ية، أي توفري املقومات اإلبداعوالرابعة فشل األدوات املعتمدة يف حتقيق هدف الصنف الثاين والثالث من السياسات 

، ويف ظل ضعف اآلليات املعتمدة املبدعةمات الدعم للمؤسسات الناشئة وتقدمي خد اإلبداعاألساسية ألنظمة 
ية، فإن توفر مدخالت املعرفة ال تبين مبفردها نظاما اإلبداعوفشلها يف حتقيق هدف هذين الصنفني من السياسات 

نتاج مبتكرة مامل تتحول تلك املعارف من قيم علمية إىل قيم اقتصادية يف شكل منتجات وأساليب إ لإلبداعوطنيا 
 .ية الوطنيةاإلبداعتعزز القدرات 

 وضعفغري ديناميكي بسبب عدم اكتمال مكوناته  لإلبداعتوصلت نتائج الدراسة إىل أن النظام اجلزائري  -2
ترابطها، فكونه غري كامل مّرده إىل أن الكثري من الفاعلني النشطني والذين يلعبون دورا كبريا يف تفعيل النظام ال 

ومن أمثلة هؤالء الفاعلني جند منظمات رأمسال املخاطر، اجلمعيات املهنية،  ،لإلبداعحيويهم إطار النظام الوطين 
املطبقة يف  االخرتاعاملؤسسات واليت تشمل مثال قوانني براءات ب ما يتعلقأما في .الكفاءات الوطنية املتواجدة باخلارج

قلة تواجد هذه والقيم املشرتكة واليت يعرب عنها عادة بقواعد اللعبة فقد ّدلت الدراسة على  ،العاداتو الروتني، و اجلزائر، 
دت كذلك عدم أما كونه غري مرتاب  فالنتائج أكّ  .قصور كبري يف النصوص القانونية صياغة وتطبيقاووجود  القواعد،
 إنتاجالصناعة مصدر و  ،اتاالخرتاعتفاعل وتراب  بني عناصره األساسية ومها اجلامعة مصدر البحوث و  أيوجود 
 .لإلبداعحالة النظام اجلزائري  يعكس والشكل أدناهية يف اجلزائر، اإلبداع، نتج عن ذلك ضعف القدرة اإلبداع
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 مقارنة بالدول المتقدمة لإلبداعحالة النظام الجزائري : 31 رقمالشكل 
 في الدول المتقدمة لإلبداعالنظام الوطني                                    لإلبداعالنظام الجزائري          
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحثة :المصدر

فبينما يوجد تتفاعل  كبري  يف اجلزائر ويف الدول املتقدمة، لإلبداعحالة النظام الوطين  جيسد لنا الشكل أعاله
يف الدول املتقدمة، مما جعله نظاما يتسم بالقوة والتناسق والفعالية مولدا  لإلبداعبني خمتلف فاعلي النظام الوطين 

بتباعد أغلب فاعليه عن  النظام اجلزائري لإلبداع مغايرا متاما إذ يتميز بالنسبة للجزائرال احلجند أن  ،اتلإلبداع
 .ياجلامعالقطاع القطاع الصناعي و ومها باخلصوص بأبرز فاعلي النظام  األمر يتعلقو  البعض، بعضهم

األوىل من القرن احلايل، إال أن  العشريةباجلزائر طيلة  اإلبداعورغم التحسن الكبري الذي مّيز مستوى مؤشرات 
تلك املستويات باملعايري  مستواها بقي ضعيفا جدا مقارنة بالدول العربية أو حىت الدول النامية، وكذلك إذا قارنا

  .   2815سنة  يف اجلزائر يبني لنا مستوى تدين مؤشرات اإلبداع اجلدول أدناهو املنصوص عليها دوليا، 
 مقارنة بالمعايير المنصوص عليها دوليافي الجزائر  اإلبداعتدني مستوى مؤشرات : 12الجدول رقم 

 
 
 
  
 
  
 من إعداد الباحثة: 

                                                        
 

                                                
                                                                                                                                                         

                                                                   من إعداد الطالبة: المصدر

 اإلبداعمدخالت -1

نسبة الناتج المحلي  المخصصة -أ
 للبحث والتطوير تقدر بــ 7,0 %

يقدر عدد الباحثين لكل مليون ساكن  -ب
 باحث 077بــ 

 اإلبداعمخرجات -2

صادرات الجزائر من التكنولوجيا  -أ
 العالية %7,7,0

بلغت عدد المنشورات العلمية  -ب
 2.9,0منشورسنة47,2  

بلغت عدد براءات االختراع  -ج
 الممنوحة للمقيمين 02 براءة  سنة  

47,2 

 اإلبداعمدخالت -1

عليها دوليا هي  المنصوص المعايير -أ
 ,% فما فوق

المعايير المنصوص عليها دوليا-ب  
   2.000 باحث لكل مليون ساكن

 اإلبداعمخرجات -2

صادرات تونس من التكنولوجيا  -أ
 العالية  9,5% بينما المغرب %5

بلغت عدد المنشورات العلمية في -ب
 تونس 5.098 منشور سنة 47,2

بلغت عدد براءات االختراع الممنوحة -ج
للمقيمين بالمغرب 858 براءة سنة 

47,2 
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جمسدا يف شكل أرقام، حيث تؤكد لنا معطياته ضعفا   لإلبداعدول أعاله واقع النظام اجلزائري يوضح لنا اجل 
أو إىل ما  ، سواء تعلق األمر مبدخالته واليت مل ترق إىل مستوى املعايري املنصوص عليها دوليااإلبداعكبريا يف مؤشرات 

من الناتج احمللي اإلمجايل املخصصة للبحث  حيث متثل النسبة ،89/11مّت تسطريه من أهداف ضمن القانون رقم 
بالنسبة لعدد يء نفس الش ،2888بداية من سنة  %1فق  بينما كان من املفروض بلوغ نسبة %8,2والتطوير

ضعيف وبعيد جدا عن املعايري  باحث لكل مليون ساكن وهو عدد 988عددهم الباحثني الدائمني والذي مل يتجاوز 
مستوياهتا سواء تعلق  فكل املؤشرات املبلورة يف شكل أرقام تظهر ضعفا كبريا يف اإلبداعأما بالنسبة ملخرجات  .الدولية

 االخرتاعاألمر حبصة صادرات اجلزائر من التكنولوجيا العالية، أو عدد املنشورات العلمية السنوية أو عدد براءات 
ز عند مقارنة هذه املؤشرات مبثيالهتا يف كل من تونس واملغرب املودعة من قبل املقيمني، ويتجلى الضعف أكثر ويرب 

 .فاجلزائر تأيت دائما يف مؤخرة الرتتيب
      1.836حيث ال يتجاوز عددهم  ،ضعف عدد الباحثني الدائمني املتواجدين على مستوى القطاع الصناعي -3

باحث دائم فق  على مستوى القطاع الصناعي حسب ما أكدته املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير 
 9.688 بــ باحث من إمجايل عدد الباحثني الدائمني يف اجلزائر واملقدر 2.032التكنولوجي، بينما يوجد حوايل 

من الباحثني يعمل %98 أن أكثر من أي ي،باحث على مستوى وزارة التعليم العايل والبحث العلمي التكنولوج
كما هو   ،بينما جند عكس هذه الوضعية يف الدول املتقدمة أو حىت يف الدول املصنعة حديثا بقطاع التعليم العايل

واألكيد أن تواجد عدد  . الشأن بالنسبة لكوريا اجلنوبية حيث أن أكثر من ثلثي عدد باحثيها يعمل بالقطاع الصناعي
 ،منها ات خاصة اجلزئيةاإلبداعوتوليد  اتاالخرتاعاحثني هبذا القطاع يتاح فيه اجملال أكرب هلؤالء لتجسيد كبري من الب

اجلزئي  اإلبداعالدراسات واملعطيات تؤكد أن  وهذا من خالل التحسني املستمر للمنتجات وأساليب اإلنتاج، وجلّ 
 .الدول املتقدمة أكرب خاصة يفاملنتشر بشكل احملقق على مستوى القطاع الصناعي هو النوع 

 ،املبدعةأهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة قلة املشاريع اليت مت تثمينها وضعف كبري يف عدد املنتجات  من -4
يف األول أو الثاين مقارنة بإمجايل املشاريع اليت مّت تنفيذها، مما يؤكد القصور الكبري  اخلماسي سواء تعلق األمر بالربنامج

اط التثمني الذي ميثل املهمة األوىل للوكالة الوطنية لتقييم نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي نش
ANVREDET أي التثمني غري السوقي والذي  ،، وحىت عملية التثمني ذاهتا اقتصرت على النوع األول فق

يتضمن تنظيم امللتقيات والقيام بالدعاية واإلعالم، ومل ترق إىل النوع الثالث من أنواع التثمني أي التثمني التجاري 
يف املنتجات أو أساليب اإلنتاج ، كما أن هذه  إبداعوتسويقها لتأخذ شكل اإلخرتاعات والذي يقتضي جتسيد تلك 

أو باملؤسسات  إبداعاتات إىل االخرتاعباملعهد الوطين للملكية الصناعية لتحويل  حقيقيةا عالقات الوكالة ال تربطه
 .من أجل املسامهة يف تثمني حقيقي وملموس لألفكار املبدعة االقتصادية

 إنشاء املؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي على 89/11القانون رقم  من 12لقد نصت املادة  -5
تنظيم و  ،ليحدد طرق إنشاء 88/206لتحقيق نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مث صدر املرسوم رقم 
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ومن أهم املهام املوكلة إليها وفقا للمادة اخلامسة من املرسوم املذكور، املسامهة يف تثمني نتائج  ،وسري هذه املؤسسات
 اقتصادياستغالله،كما ميكنها إنشاء فروع ذات طابع البحث مع احلرص خاصة على نشر ما حتقق من نتائج و 

واملسامهة مع مؤسسات أخرى يف تثمني نتائج البحث هبدف الوصول إىل إنشاء مؤسسات وصناعات صغرية 
مل يتم تطبيق  إال أنه تأخذ شكل فروع للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،مبدعة ومتوسطة 

القانون األساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي على مراكز البحث، مما حال دون إنشاء 
 .أمام بناء وتطوير التكنولوجيا اجلديدة املبنية على املعرفة عائقا حقيقيا وشّكل مبدعةمؤسسات ناشئة 

حيث استحوذت على حصة  ،علق األمر بعدد املشاريع املنتقاةاألساسية سواء ت للبحوثأولت الدولة أمهية بالغة  -2
 واالعتقاد عدد خمابر البحث اجملهزة حيث أغلبها خمصص للبحث األساسي،حىت عدد املشاريع أو  فيما خيصاألسد 

الذي الزال سائدا وراسخا يف األذهان أن البحوث األساسية هي مبدأ حمرك لدينامكية البحث التطبيقي وهي  مصدر 
ال "وهذا ما صرّح به السيد عبد احلفيظ أوراق مدير املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي قائال اإلبداع
تكوين قاعدة حبث قائال أن  يواصلدون حبث، ودون حبث أساسي نبقى دائما يف حالة تبعية لآلخرين و  إبداعيوجد 

 االجتماعيةاملشاكل  االعتبارولنقل التكنولوجيا تأخذ بعني  بداعيةإعلمية متينة سيسمح برتكيز اجلهود إلقامة سياسة 
أي النموذج اخلطي  لإلبداعيؤكد أن النظرة التقليدية هذا التصريح  ،1"يف شكل برامج وطنية للبحث واالقتصادية

، غري أن هذه الرؤية هي السائدة يف اجلزائر التطوير مث اإلنتاج والتسويق مث التطبيقي مث الذي يبدأ من البحث األساسي
 .عدم فعاليتهايف الواقع أثبتت  لإلبداعالتقليدية للنظام الوطين 

إيداعا  بنشاط االخرتاعاجلزائرية سواء العمومية منها أو اخلاصة  االقتصاديةالذي تبديه املؤسسات  االهتمامعدم  -1
ما أن التقرب باملعهد الوطين كاملودعة من قبل تلك املؤسسات تكاد تكون منعدمة، االخرتاعواستغالال، فعدد طلبات 

املمنوحة ذات العالقة بالنشاط الذي متارسه من أجل  االخرتاعللملكية الصناعية وحماولة التعرف على براءات 
يلعبه كل من  كان والزالالذي   اجلوهريل على عدم إدراك املؤسسات الوطنية بالدور غري وارد متاما، مما يدّ  استغالهلا
 . يف تطوير املؤسسات واجملتمعات على حد سواء اإلبداعو  االخرتاع

بشكل خاص،  واالتصالحاضنات األعمال باجلزائر على قطاع اخلدمات وعلى قطاع تكنولوجيا اإلعالم  اقتصار -1
 االقتصاديةإال أن هناك العديد من القطاعات  ،املبين على املعرفة االقتصادرغم أن هذا القطاع ميثل أحد أهم أسس 
بتطوير أو توليد منتجات وأساليب إنتاج مبتكرة تستفيد منها  االحتضانويف جماالت شىت ميكنها أن حتظى عرب آلية 

الكثري من القطاعات، كما كشفت النتائج أيضا ضعف اخلدمات املقدمة حلاملي املشاريع خاصة ما تعلق منها 
 .يلي والتسويقيباجلانب التمو 

                                                           
1-DGRSDT. Revue el bahth N°02, avril/juin 2010, p6. 
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بّينت نتائج الدراسة أيضا ضعف العالقة بل وغياهبا يف كثري من األحيان بني اهليآت الثالث املكلفة بإعداد  -9
لرتقية احلظائر التكنولوجية التابعة لوزارة الربيد بالوكالة الوطنية ية، ويتعلق األمر أساسا اإلبداعوتنفيذ السياسات 
الوكالة الوطنية لتثمني نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التابعة لوزارة التعليم واالتصال، و وتكنولوجيا اإلعالم 
 واملعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية التابع لوزارة الصناعة، إذ يفرتض أن تسعى الوكالة ،العايل والبحث العلمي

دراسة السوق، و فل بأعباء اخلدمات بغية إجناز النماذج، ساعدة املخرتعني من خالل التكإىل مالوطنية للتثمني 
البحث عن الشركاء أو احلماية عن طريق الرباءات، خاصة وأن الصندوق الوطين للبحث العلمي والتطوير و 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي دون سواها من الوزارات، إال أنه يف ظل غياب هذا على التكنولوجي بقي حكرا 
ويف هذا الصدد يؤكد السيد  .اتاإلبداعات اليت حتققت طيلة سنوات عديدة إىل مستوى االخرتاعل مل ترق التفاع

التوصل إليه من قبل الباحثني  متّ  اخرتاع 3.888أن أكثر من  l’actualité عبد احلفيظ أوراق يف حوار له جبريدة 
بل مّت  اتاالخرتاعلكن ولألسف مل يتم تثمني هذا الكم اهلائل من  2812إىل غاية سنة  االستقاللاجلزائريني منذ 

رميه يف سلة املهمالت، كما نشري أيضا إىل ضعف العالقة بني الوكالة الوطنية لرتقية احلظائر التكنولوجية ووزارة التعليم 
تعاون وشراكة  ياتاتفاقالعايل والبحث العلمي، إذ يفرتض أن تؤسس عالقات وطيدة بني كليهما من خالل عقد 

وتبادل اخلربات والتجارب إلجناح آلية حاضنات األعمال باجلزائر، خاصة وأن وزارة التعليم العايل بصدد إقامة 
 اإلبداعما هو متعارف عليه يف أدبيات  ومن جهة أخرى .حاضنات األعمال على مستوى بعض اجلامعات الوطنية

من الصناعة واجلامعة والعالقة الوطيدة اليت جتمع بينهما، وهذا يف  أساسا تتشكل لإلبداعأن قطيب النظام الوطين 
توجد عالقات  يف الدول املتقدمة، جند احلال يف اجلزائر مغاير متاما إذ اللإلبداع الواقع أهم ما ميّيز النظام الوطين 
ني القطاعني، هذا ما بل على العكس من ذلك هناك عدم توافق جوهري ب إبداعاتتفاعل حقيقية من شأهنا أن تولد 

اجلريدة  معه يف حوار أجرته  La tribuneليومية  االستثماربوزارة الصناعة وترقية  اإلبداعأكّده رئيس قسم 
، إذ ترى لرؤيتنا ، حيث يقول أن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لديها رؤية مغايرة متاما15/18/2812بتاريخ

لتكنولوجي يأيت وينقل من العامل األكادميي حنو العامل االقتصادي، بينما حنن والنقل ا اإلبداعهذه األخرية أن 
ظل هذا  يف .ات اليت حتققت على أرض الواقع كان مصدرها املؤسسة االقتصاديةاإلبداعأن جل ( وزارة الصناعة)نقول

 . يف اجلزائر يؤسسأن للنظام الوطين لإلبداع ، أّّن ميكن اإلبداعالقائم بني قطيب  والنزاع الدائم اجلدال الكبري
 مقترحات الدراسة: الفرع الثاني

 يتطلب من الدولة التدخل املتواصل بشىت الوسائل واآلليات اإلبداعملستوى مؤشرات  التحسني املستمر من أجل-8
 :ملعاجلة كل جوانب القصور، ونقرتح أن يتم الرتكيز على اجلوانب التالية 

    من أجل زيادة كثافة  ،وحتفيزا للباحثني واألساتذة الباحثني واستقراراتوفري الظروف املادية األكثر مالئمة
 اإلنتاج العلمي سواء تعلق األمر بالبحث األساسي أو بالبحث التطبيقي؛
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    من أجل تسهيل تنقل الباحثني واألساتذة الباحثني  االقتصاديةتعاون مع خمتلف القطاعات  اتفاقياتعقد
 إىل تلك القطاعات؛ هوحىت طلبة الدكتورا

    البحث اليت ختص النشاطات الوطنيةكل إشراكهم يف  حماولة و  الكفاءات الوطنية املتواجدة باخلارج،جتنيد 
 العلمي والتطوير التكنولوجي؛

   كما وردت ،من الناتج احمللي اإلمجايل لتغطية نفقات البحث والتطوير %1 بـــالنسبة كاملة واملقدرة  استهالك
 .، وكما أوصت هبا أيضا معظم اهليآت واملنظمات الدولية89/11يف نص القانون التوجيهي  رقم 

   مع  ،ضرورة دعم وتعزيز نشاطات البحث والتطوير يف القطاعات الصناعية اليت تتضمن كثافة تكنولوجية عالية
وعلى رأس  ،من أجل تطويرها وحتقيق السبق التكنولوجي فيها الالزمة اإلمكانيات املادية والبشرية تسخري كل

هذه الصناعات صناعة األدوية، وهنا نشري إىل الدور الريادي الذي ميكن أن تلعبه الشركة الوطنية لصناعة 
وقية أكرب وحتقيق ميزة تنافسية لإلستحواذ على حصة س مصدرها األول اإلبداع إذا جعلت من" صيدال"األدوية 

يف بعض منتجاهتا، مستعينة يف ذلك بكل الكفاءات واخلربات اجلزائرية سواء املوجودة داخل الوطن أو املقيمة 
  .باخلارج من أجل حتسني وتطوير إنتاجها

      غري أن األكثرها أمهية واألوىل بتعزيزها  ،لإلبداعفاعلي النظام الوطين  كافةضرورة توطيد عالقة وثيقة مع
أن توطد العالقة بني القطاع الصناعي واجلامعة لتأخذ كل أشكال التعاون وتبادل اخلربات  ،وتأكيد احلرص عليها

 .واملعارف 
 :من أجل تثمني جتاري ملشاريع البحث والتطوير من الضروري القيام مبايلي-2

   تطبيق التثمني  على حترصأن  ، نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجيينبغي على الوكالة الوطنية لتثمني
أن بد  وحىت ترقى إىل هذا النوع من التثمني ال التجاري بدال أن يقتصر نشاطها فق  على التثمني غري السوقي،

، كما املبدعةتمويل املشاريع ل خيصص هلا نسبة مالية من الصندوق الوطين للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
مع فاعلي النظام الوطين  اتفاقياتيتطلب من هذه الوكالة ومن أجل تعزيز نشاطها التثميين أن تلجأ إىل عقد 

املودعة على  االخرتاعلتعريف برباءات ا ، هبدفللملكية الصناعية اجلزائري املعهد الوطين وخنص بالذكر ،لإلبداع
من قبل املؤسسات أو ما يطلق عليه بتسويق براءات  استغالهلاوتشجيع  ،مستوى املعهد والعمل على نشرها

 . االخرتاع
 جعل املؤسسة  ،يقع على عاتق الدولة مبختلف هيآهتا وأجهزهتا عند حتضري برامج البحث والتطوير املستقبلية

 89/11ي وليس هتميشها بالكامل كما حدث يف القانون رقم اإلبداعيف قلب النشاط البحثي و  االقتصادية
 .89/80والقانون رقم 
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  صدور قرار بتاريخ له  ي وتشجيعهااإلبداعبالنشاط  اجلزائر اهتماممن بني أهم مظاهر
كما صدر يف يف السابع من ديسمرب من كل سنة، لالبتكاريتضمن تأسيس اليوم الوطين والذي 25/82/18861
لفائدة املؤسسات  لالبتكاروالذي يتضمن إحداث جائزة وطنية  ،89/3232املرسوم التنفيذي رقم  2889سنة 

ومكافآت مالية ألحسن مؤسسة مبتكرة،  استحقاقوهي عبارة عن منح ميداليات وشهادات  ،الصغرية واملتوسطة
اليت تنظم يف  لالبتكار دمج هاتني التظاهرتني يف تظاهرة واحدة مسيت بالصالون الوطين متّ  2811وبداية من سنة 

للتقارب لكن رغم األمهية الكبرية اليت تتضمنها هذه التظاهرات كوهنا تشكل فرصة  .شهر ديسمرب من كل سنة
على حد سواء، إال أن هذا اللقاء البد  املبدعةوحاملي املشاريع  االقتصاديةفائدة كبرية بالنسبة للمؤسسات  ذات

بتبين مشاريعهم  ،االقتصاديةمن قبل املؤسسات  إبداعاتاريع من أن يعزز بتثمني حقيقي ملا حيمله أصحاب املش
 . تأخذ شكل منتجات أو أساليب إنتاج اقتصاديةلتتحول إىل قيمة  اخرتاعاهتمواستغالل 

  العامة منها أو  االقتصاديةينبغي أن تقوم وزارة الصناعة حبمالت حتسيسية على مستوى كل املؤسسات
كل اإلجراءات   اختاذوأنه أساس دميومة ومتيز هذه املؤسسات، مع ضرورة  لإلبداعاخلاصة إلبراز الدور األويل 

النشاط، كأن تستخدم الدولة  وتوفري كل الظروف والوسائل اليت من شأهنا أن حتفز املؤسسات على ممارسة هذا
على مستوى  اإلبداعلدعم  كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا والذي كان دافعا قوياللبحث  القروض الضريبية 

متنح  العلمي والتطوير التكنولوجي لبحثل الوطين ، أو ختصيص نسبة مالية من صندوقاالقتصاديةمؤسساهتا 
 .لتغطية نفقات هذا النشاط اليت تزاول نشاطات البحث والتطوير االقتصادية للمؤسسات

 االخرتاعمن أجل التشجيع على إيداع أكرب لعدد براءات -3
 آليات عملية تعمل على تشجيع عملية إيداع  بتطوير أن يقوم املعهد الوطين للملكية الصناعية يتطلب من

خاصة ما تعلق بتقليص املدة املستغرقة ملنح  ،االخرتاعمن خالل حتسني إجراءات إيداع طلبات  ،طلب  الرباءات
 والتخفيض من قيمة رسوم التسجيل،  االخرتاعبراءة 
  ومنح  االخرتاعالوطين للملكية الصناعية وحىت ال يكون جمرد مكان إليداع طلبات بغية تفعيل نشاط املعهد

من خالل  اتاالخرتاعمهمة تسويق  ات، يقع على عاتق املعهداإلبداعالرباءات بل يساهم أيضا يف توليد 
وقيامه بعمليات حتسيسية على مستوى املؤسسات  ،ات اليت هلا طاقة جتارية كامنةاالخرتاعالتعرف على 
اليت يصب نشاطها يف نفس جمال  االقتصاديةباملؤسسات  واالتصال ،لإلبداعللتعريف بالدور األويل   االقتصادية
 الرباءات يف عملية اإلنتاج؛ استغاللعلى  وحثها االخرتاع

                                                           
1 Article 1 de l’arrêté du 8 rabie el aouel 1417 correspondant au 24 juillet 1996 portant institution de  

Journée nationale de l’innovation, journal officiel N° 34 du 27/05/1997.    
2 .18/18/2889املؤرخة يف 68اجلريدة الرمسية عدد ، 2889أكتوبر  18املوافق ل  1528شوال  15املؤرخ  89/323املرسوم التنفيذي رقم 
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 ل احلرص على تكوين قضاة خمتصني يف من خال ،ضرورة إعداد جهاز قضائي مهيأ حلماية امللكية الصناعية
وذلك بتوفري اإلمكانيات املادية  ،ات من عدمهااالخرتاعامللكية الصناعية ووضع خرباء تقنيني للنظر يف مسألة 

 للتأكد من صحة الرباءة؛ والبشرية الالزمة
  حىت ال يتم إصدار عدة براءات حلماية نفس  ، وهذااالخرتاعالقيام بالفحص املسبق للتأكد من جدة

 .على حق األولوية اليت يتمتع هبا صاحب األسبقية االعتداءوبالتايل  االخرتاع
 :يلي  من الضروري القيام مبا املبدعةمن أجل زيادة عدد املؤسسات الناشئة –4

  واللوجستيك؛ ،اإلدارةو  األمانة،دمات خاصة ما تعلق خب املبدعةحتسني اخلدمات املقدمة ألصحاب املشاريع 
 ؛االقتصاديةواملؤسسات  ،وبني اجلامعة ،تعزيز شبكة العالقات بني حاملي املشاريع 
  من خالل توسيع عدد حاضنات األعمال عرب الرتاب الوطين؛ االحتضانتكثيف نشاط 
  تبار هذه املرحلة من باع ،أثناء مرحلة تسويق منتجاهتا املبدعةتوفري كل أشكال الدعم للمؤسسات الناشئة

 .املبدعةأصعب وأخطر املراحل اليت تواجه حاملي املشاريع 
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 خالصة الفصل
 ،ية الثالثاإلبداعحاولنا يف هذا الفصل حتليل وتقييم ثالث أدوات من كل صنف من أصناف السياسة 

 .جديدة ومبدعة وأساليب إنتاج توليد منتجاتمبعىن مسامهتها يف  لإلبداعيف تفعيل النظام اجلزائري حتديد دورها و 

 89/11توصلت الدراسة إىل أنه رغم كثافة برامج البحث والتطوير اليت تضمنتها نصوص القانون رقم 
اخلماسي األول والثاين، ضف إىل ذلك حجم  املخط  برنامج يف كل من 65حيث وصلت إىل 89/80و

مشاريع وحتولت إىل  مّت تثمينهاام القانونني إال أن عدد املشاريع اليت اإلمكانيات املادية واملالية اليت سخرهتا أحك
نت فإن نتائج الدراسة بيّ  اإلبداعتقوي وتعزز نظام الثانية اليت يفرتض أن  بالنسبة لألداة .جدا كانت ضعيفة  مبدعة

من  االخرتاعاجلزائري واليت حتول دون التشجيع على إيداع طلب براءات  االخرتاعبعض جوانب القصور يف نظام 
أما ما تعلق باألداة  .من جهة أخرى إبداعاتلتتحول إىل تلك الرباءات يف عملية اإلنتاج  استخدامودون  ،جهة

وقلة  ،اجلزائرب تؤكد ضعف أعدادها فاملعطيات ،االتصالو  الثالثة ممثلة يف حاضنات األعمال بقطاع تكنولوجيا اإلعالم
، األمر الذي حيول دون تشجيع ودعم هذا النوع من املؤسسات والذي املبدعةالناشئة للمؤسسات اخلدمات املقدمة 

 . لإلبداعيضعف بدوره من دينامكية النظام اجلزائري 
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 الثاني الجزء خالصة

واليت الرئيسية  الفرضيةمدى صحة  اختبار يفمن الدراسة اجلزء  التطبيقي هذا  تناولمن األساسي  هدفنا متثل
 املمتدة بني سنوات خالل الفرتة لإلبداعيف تفعيل النظام الوطين  سامهت ية اجلزائريةاإلبداعالسياسات أن  مفادها
من خالل  لإلبداعبدراسة واقع النظام الوطين أوال من أجل التأكد من صحة هذه الفرضية قمنا و ، 2815و1889

خالل الفرتة اليت امتدت من سنة  بعد حتليل وتقييم هذه املؤشرات قياس مستوى مؤشراته، وقد أكدت نتائج الدراسة
، وقد بّينا أن للقانون اإلبداعبعض مدخالت وخمرجات  يف زيادة متناميةأن هناك  2815إىل غاية سنة  1889

طوير التكنولوجي وما تضمنه من نصوص قانونية والقانون رقم حول البحث العلمي والت 89/11التوجيهي رقم 
  .املعدل واملتمم له دورا كبريا يف حتقيق هذا املستوى من التطور 89/80

يف تفعيل نظامها الوطين  ية اليت صاغتها اجلزائر واليت كانت حمل الدراسةاإلبداعأدوات السياسة  دورأما عن 
ورقم  89/11، فإن النتائج أكدت أن برامج البحث الوطنية اليت تضمنتها نصوص القانون التوجيهي رقم لإلبداع
، ومن مّث فإن 1889/2815كان هلا دورا يف حتقيق زيادة متنامية يف عدد املنشورات العلمية خالل الفرتة  89/80

 االخرتاعنظام براءات يف حني بّينت النتائج أن ، علإلبدا هذه الربامج سامهت يف توفري مدخالت املعرفة للنظام الوطين 
بقطاع آلية حاضنات األعمال ، كما أن االخرتاعاملخرتعني الوطنيني على إيداع طلب براءات  ال يساهم يف حفز
 .املبدعةاملؤسسات الناشئة دعم  يف بالقدر املطلوب هي األخرى ال تساهم باجلزائر االتصالتكنولوجيا اإلعالم و 

يعاين  لإلبداععند اختبار الفرضية الثالثة والرابعة يتضح أن النظام اجلزائري ناء على النتائج اليت توصلنا إليها ب
، كما أن االخرتاعحيفز على إيداع طلب براءات  اجلزائري ال االخرتاعضعفا كبريا يف مقوماته، باعتبار أن نظام براءات 
 ومن مّث ويف ظل ضعف كل من مقومات، املبدعةمؤسسات الناشئة حاضنات األعمال ال تقدم الدعم الكايف لل

ضعيف الفعالية نتيجة ضعف  لإلبداعيبقى النظام اجلزائري املقدمة هلذا النظام، وخدمات الدعم  ،اإلبداعأنظمة 
  . صياغة، وتنفيذا ومتابعة يةاإلبداعفعالية السياسات 
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 الخاتمة
اليت  العالقة الوطيدةيف جزئه النظري، و  بشكل جلي من خالل ما مّت عرضه يف هذا العمل البحثيلنا  تبّي لقد 

وهذا ما أكدت عليه جل مدارس  ،النمو االقتصادي باالقتصاد كون هذا النظام هو حمرك لإلبداعتربط النظام الوطين 
خاصة يف  ما فتئت أن تتزايد العالقة وأن هذهإىل غاية النظرية التطورية، و النظرية الكالسكية ب بدءالفكر االقتصادي 

يف  اإلبداعحيث قوامها األساسي  ،ظل انتشار ظاهرة العوملة وما تفرزه من شدة املنافسة بي الدول واملؤسسات
 لإلبداعتقييم النظام الوطين و ضرورة حتليل بالنسبة للدولة  أصبح من األمهية مبكانلذلك ، إلنتاجااملنتجات وأساليب 

ويف حالة وجود ، اليت يعاين منها الضعفمواطن و  زهاليت متيّ  وكشف مواطن القوة ،من خالل قياس مستوى مؤشراته
من خالل  ،النشاطاتتلك  لدعم وتعزيز والسعيالدولة  تدخل الضرورة تقتضي حتمية اإلبداعي فإن النشاطضعف يف 

 . لإلبداعالنظام الوطين  أداء تفعيل تعمل على إبداعيةصياغة سياسات 
من خالل  ،لإلبداعوعلى هذا األساس استهدف هذا البحث يف جزئه التطبيقي دراسة واقع النظام اجلزائري 

، معتمدين بالدرجة األوىل يف مجع 4182إىل غاية  8991من سنة املمتدة حتليل مكوناته وقياس مؤشراته خالل الفرتة 
البيانات على تقارير املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وعلى التقارير السنوية للمعهد الوطين اجلزائري 

 أدت إىل تدين تختلف وحاولنا إبراز األسباب اليتوعلى تقارير احلظرية التكنولوجية لسيدي عبد اهلل،  للملكية الصناعية،
الدولة يف هذا الشأن من خالل إجراء حتليل تارخيي  الذي لعبته ، ويف ذات السياق تطرقنا إىل دوراإلبداعمؤشرات 

، غري أن لإلبداعملسار السياسة اجلزائرية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ومدى مسامهتها يف تأسيس نظام وطين 
املصاغة يف  يةاإلبداعسياسات ال أصناف من ثالثال التحليل من خالل حتليل وتقييم الدراسة هدفت إىل توسيع جم

نظام اإلخرتاع، و لإلبداع، ممثلة يف نشاطات البحث والتطوير، الوطين دورها يف تفعيل أداء النظام إبراز و  ،اجلزائر
  .وحاضنات األعمال
تعاين ضعفا كبريا يف الزالت  لإلبداعإىل أن مؤشرات النظام اجلزائري  عملنا البحثي ت نتائجلقد توصل

املمتدة من  خالل الفرتةرغم التحسن الذي عرفته  ، وهذاأو مبخرجاته اإلبداعمبدخالت  األمرسواء تعلق  ،مستوياهتا
بّينت الدراسة أيضا و ، 11/10ورقم  91/88أي بعد إصدار القانون التوجيهي رقم  ،4182 سنة إىل غاية 8991سنة 

القطاع و قطاع البحث العلمي  هذه املكونات وعلى رأس لإلبداعمكونات النظام الوطين  عدم وجود تفاعل بي
يف بشكل كبري سامهت واليت  ،امج البحث الوطنيةب ب واملتعلقةية اليت صاغتها اجلزائر اإلبداع ةالسياس إال أن، الصناعي

العلمي وبالتايل يف توفري مدخالت املعرفة للنظام الوطين لإلبداع كما بّينا ذلك يف دراستنا، مّكنت اجلزائر  اإلنتاجزيادة 
  .والذي يعد بدوره لبنة أساسية وضرورية من أجل بناء نظام وطين لإلبداع من بناء نظام وطين للبحث

وحرصها الدائم على اعي باألداء االقتصادي إدراك اجلزائر حبتمية العالقة اليت تربط األداء اإلبدنعتقد أن و 
واليت تأخذ شكل قواني توجيهية كان آخرها  ،تفعيل هذه العالقة من خالل السياسات اليت تصيغها بي فرتة وأخرى
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قد يساهم يف بناء نظام وطين لإلبداع مستقبال، لكن إن الزم   4180الصادر يف شهر ديسمب  80/48القانون رقم 
  .   وحسن التطبيق ات متابعة التنفيذصياغة السياس

 آفاق الدراسة
ال تزال يف مراحلها األوىل  يةاإلبداع اتويف اخلتام جيب أن نشري إىل أن البحوث والدراسات يف جمال السياس

ميكن  ،يةاإلبداع ات، ومن أجل توسيع حقل الدراسة وإثراء أكب ملوضوع السياسيةاإلبداعألدبيات بالنسبة ل
نذكر على سبيل  ،دراسة جوانب أخرى وأدوات أساسية مل يتم التطرق إليها يف هذا البحثاملوضوع ذا للمهتمي هب

 :املثال ال احلصر مايلي
 ؛الوطنية يةاإلبداعبناء الكفاءات ودورها يف تعزيز القدرة -
 ؛لإلبداعرأمسال املخاطر كآلية لتفعيل النظام الوطين -
.يةاإلبداعوالسياسة  احلوكمة-
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باللغة العربية-1  
:الكتب -أوال  

والعالمات  االخرتاعمنشورات مكتب براءات  الكتاب األساسي للجميع،، أساسيات امللكية الفكرية أمري حامت، -1
. 5002 التجارية للواليات املتحدة األمريكية،  

 .4991 اجلزائر، اجلامعية،أوكيل حممد السعيد، اقتصاد وتسيري اإلبداع التكنولوجي، ديوان املطبوعات  -2
براون كريستوف، حرب اإلبداع، ترمجة عبد الرمحان توفيق، فن اإلدارة باألفكار، سلسلة منشورات مبيك،  -3

 .     5000، ديسمرب
املؤسسات العمومية االقتصادية، تسيري واختاذ  استقالليةيف إطار املنظور النظامي،  عملية اختاذ القرار ،حممد بوتني -4

.4991القرارات يف إطار املنظور النظامي، معهد العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر،  
.5009 األردن، دار اليازوري للنشر والتوزيع، ،الطبعة األوىل اقتصاد املعرفة، سليمان، مجال داود -5  
 . 5001الرياض، جامعة نايف العربية، الطبعة األوىل، حقوق امللكية الفكرية، خالد عقيل، -6
     .5002 إلدارية، القاهرة،ا املنظمة العربية للتنمية فعت عبد احلليم الفاعوري، إدارة اإلبداع التنظيمي،ر  - 7
. 5006 األردن، ، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع،واالبتكارسليم بطرس جلدة، زيد منري عبوي، إدارة اإلبداع  -8  
التكنولوجي، تعريب علي أبو عمشة،  باالبتكارفريديريك، نظرة جديدة إىل النمو االقتصادي وتأثره  شرر-9

 .    5005 العبيكان، اململكة العربية السعودية،
األردن دار وائل للنشر، ،الوجيز يف حقوق امللكية الصناعية والتجارية، الطبعة األول اخلرشوم، عبد اهلل حسني،  11- 

5002 .  
   .5006 ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة الثالثة،بن حبيب، اقتصاد وتسيري املؤسسة،  بد الرزاقع-11
.5040العوملة االقتصادية، عامل الكتب احلديث، عمان،  ،ليح حسن خلفف-12  
، التنمية االقتصادية، ترمجة حممود حسن حسين، دار املريخ للنشر، اململكة العربية السعودية، ميشيل تودارو -13

5006.  
 دار وائل للنشر، األردن، ،الطبعة األوىل مدحت القريشي، التنمية االقتصادية، نظريات وسياسات وموضوعات،-14

5002    .  
.   5002مصر،  جامعة اإلسكندرية، والظاهرة واألبعاد،دراسة يف املفهوم  العوملة ، ممدوح حممود منصور،-15  
. 5040 األردن، إثراء للنشر والتوزيع، ،الطبعة األوىل حممد صاحل تركي، علم اقتصاد التنمية،-16  
  .  5002 ،األردن دار وائل، املفاهيم واخلصائص والتجارب احلديثة، ،االبتكارإدارة  جنم عبود جنم، -17

.  
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  :الملتقيات -نياثا
أمة اللطيف بنت شرف شيبان، البحث والتطوير كركيزة إلقامة جمتمع املعرفة، املؤمتر السنوي حول اإلدارة،  -18

.5002سبتمرب  41-40اإلبداع والتجديد من أجل التنمية اإلنسانية، سلطنة عمان،   
دور حاضنات األعمال التقنية يف دعم اإلبداع وتنمية القدرات التنافسية للمؤسسات الصغرية  رحيان الشريف،-19

واملتوسطة،التجربة اجلزائرية بني الواقع واملأمول، امللتقى الوطين حول إسرتاجتية التنظيم ومرافقة املؤسسات املتوسطة 
. 5045 ،أفريل 41/49علوم التسيري،و والصغرية ،جامعة قاصدي مرباح،كلية العلوم االقتصادية،التجارية   

املؤمتر الدويل حول  القطاعي، واالندماجالعامة على النمو االقتصادي  االستثمارية، تأثري الربامج احلصاحلي ص -21
والنمو االقتصادي خالل الفرتة  واالستثمارالعامة وانعكاساهتا على التشغيل  االستثماراتتقييم آثار برامج   

.5042مارس  /45/ 44، جامعة فرحات عباس سطيف،5041 - 5004   

 :الرسائل الجامعية -ثالثا
غري منشورة، كلية العلوم  هللتكوين املهين باجلزائر، رسالة دكتورا االقتصاديدراسة احليز  أمال شوتري، -21

  .5002/5001 السنة اجلامعية االقتصادية، علوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة فرحات عباس سطيف،
يف القانون اخلاص،كلية  همحاية حقوق امللكية الفكرية يف التشريع اجلزائري،رسالة دكتورا بن دريس حليمة، -22

 . 5042/5041جامعة أيب بكر بلقايد  تلمسان، السنة اجلامعية  احلقوق،
 يف اجلزائر، خالل الفرتة  لالبتكاردويس حممد الطيب، حماولة تشخيص وتقييم النظام الوطين  -23

التسيري والعلوم التجارية، جامعة قاصدي مرباح،  غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، هرسالة دكتورا ،4996-5009
 .  5044/5045ورقلة، 

غري عبد الرمحان العايب، التحكم يف األداء الشامل يف اجلزائر يف ظل حتديات التنمية املستدامة، رسالة دكتوراه -24
  .5044-5040منشورة،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف، 

:والمجالت المقاالت-رابعا  
تقييم أنشطة البحث والتطوير يف صناعة الدواء املصرية يف ظل اتفاقية حقوق امللكية  أمحد عبد اهلل اللحلح، -25

.  5002 ديب، مركز البحوث والتوثيق، ،96العدد  جملة آفاق اقتصادية، الفكرية،  
 جملة العلوم اإلنسانية، دور اإلبتكار يف ضمان املركز التنافسي للمؤسسات االقتصادية والدول، أمحد عالش،-26

.5042 جامعة حممد خيضر بسكرة، ،20/24العدد   
دراسات -حال الدول العربية-التكنولوجي ودورمها يف حفز النمو االقتصادي واالبتكاراملعرفة  بشري مصيطفى،-27

 .5006، جانفي 2دورية تصدر عن مركز البصرية للبحوث والدراسات اإلنسانية، اجلزائر، العدد  ،اقتصادية
نظم حاضنات األعمال كآلية لدعم التجديد التكنولوجي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  حسني رحيم،-28

 .     5002 ،5العدد اجلزائر،جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،
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الواقع ورؤى  إشكالياتإىل حالة اجلزائر،  مع اإلشارةدور التعليم يف النمو االقتصادي  سني بن العارية،ح -29
.5042 املستقبل، الطبعة األوىل، مركز دراسات الوحدة العربية بريوت، سبتمرب  

  .5001النشأة والتطور التارخيي، واألمهية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، : قياس األداءعبد الرحيم حممد، 
 االجتماعية للدراسات األكادمييةلعلى بوكميش، معوقات توظيف البحث العلمي يف التنمية يف العامل العريب،  -31

         .5041، جوان 45، العدد  واإلنسانية
للبحوث والدراسات  مركز البصرية ،قتصاديةادراسات  على االقتصاد الوطين، حتديات العوملة مراد، ناصر-31

 . 5006 جانفي اجلزائر، ،2العدد  ،اإلنسانية
 :التقارير-خامسا

 ،حاضنات األعمال، سلسلة حنو جمتمع املعرفة، ، اململكة العربية السعودية معهد البحوث واالستشارات،-32
 5002 . 

 الطبعة األوىل، البحث العلمي يف الوطن العريب، التقرير العريب الثالث للتنمية الثقافية، مؤسسة الفكر العريب، -33
 .5040 بريوت،

 :المراسيم والقوانين-سادسا
واملتعلق  24/40/4999 لـ، املوافق 4150رجب  54املؤرخ يف  ،99/512املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم -34

املؤرخة  22اجلريدة الرمسية العدد  بتحديد تنظيم عمل اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
. 2/44/4999يف 
 9/04/5045لــاملوافق  4122صفر  42املؤرخني يف  ،45/50ورقم  45/49فيذيني رقم ناملرسومني الت-35

 .  41/05/5045املؤرخة يف  02اجلريدة الرمسية العدد 
ملوافق ا 4122 ربيع الثاين 1يف  املؤرخة ،92-45ورقم  96-45ورقم  92-45املراسيم التنفيذية رقم -36

 . 42/02/5045الصادرة يف  ،41، اجلريدة الرمسية العدد 4/02/5045لــ
،  واملتعلق 02/4991/ 6، املوافق ل 4149حمرم  9املؤرخ يف  91/422املادة األوىل من املرسوم التنفيذي رقم -37

. 4991 ماي 6املؤرخة يف  51وعمل الوكالة، اجلريدة الرمسية رقم  ،تنظيمو  بإنشاء،
، 15،اجلريدة الرمسية رقم  4999نوفمرب  46 لــاملوافق  4150شعبان  1املؤرخ يف  99/526املرسوم التنفيذي رقم -38

.54/44/4999املؤرخة يف 
اجلريدة الرمسية  ،4999نوفمرب 46 لــاملوافق  4150شعبان  1،املؤرخ يف املؤرخ يف  99/522املرسوم التنفيذي رقم -39
 .54/44/4999، املؤرخة يف 15رقم 
املوافق  4150رجب  54إنشاء، تنظيم وعمل خمابر البحث،املؤرخ يف املتضمن  ،99/511املرسوم التنفيذي رقم -41

. 4999 /2/44 ،الصادرة يف22اجلريدة الرمسية العدد  24/40/4999 لــ  
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، اجلريدة الرمسية العدد 5001مارس  52ربيع األول املوافق ل  42، املؤرخ يف 01/404املرسوم التنفيذي رقم  -41
 . 5001 /20/2املؤرخة يف  42
،املتضمن إنشاء مراكز تقنية  46/9/5040 لــاملوافق  ،4124شوال  2،املؤرخ يف  40/542املرسوم التنفيذي رقم -42

 .56/9/5040املؤرخة يف  ،22صناعية للصناعات امليكانكية وحتويل املواد، اجلريدة الرمسية العدد 
املتضمن إنشاء املركز  ، 4/2/5045 لــاملوافق  4122ربيع الثاين  1املؤرخ يف  ،45/91املرسوم التنفيذي رقم -44

 .2/2/5045املؤرخة يف  ،41الغذائية،اجلريدة الرمسية العدد -التقين للصناعات الزراعية
،واملتضمن إنشاء الوكالة  5001 /51/2 لــاملوافق  ،4152صفر  2املؤرخ يف  ، 01/94املرسوم التنفيذي رقم -45

 .  51/2/5001،املؤرخة يف   49مسية العدد الوطنية لرتقية وتطوير احلظائر التكنولوجية،اجلريدة الر 
املسمى القانون التوجيهي والربنامج اخلماسي  ،4991أوت  55الصادر يف  ،91/44رقم  التوجيهي القانون-46

 .  5005 /4991أوت  55الصادرة يف  65اجلريدة الرمسية رقم  /4991حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 
،  5044نوفمرب  51 لــ، املوافق 4125ذي احلجة  51املؤرخ يف  296-44من املرسوم التنفيذي رقم  24املادة -47

والذي حيدد القانون األساسي  النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،اجلريدة الرمسية العدد 
. 5044ديسمرب  1، الصادرة يف 66  
 املتضمن حتديد مهام، ، 54/4/5040 لــاملوافق  4124 صفر 2املؤرخ يف  40/22املرسوم التنفيذي رقم -48

املؤرخة يف  6مكونات وطرق عمل اجمللس الوطين لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،اجلريدة الرمسية العدد 
51/4/5040  . 
املوافق  ،4159صفر  50، الصادر بتاريخ 91/44، املعدل واملتمم للقانون التوجيهي رقم 01/02القانون رقم -49

 .40اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  5001فيفري  52لــ
 .   24/45/5042 لــاملوافق  4122صفر  51الصادرة يف  61 العدداجلريدة الرمسية   -51
 .  24/45/5045 لــاملوافق  4121صفر  46يف الصادرة  25 العدداجلريدة الرمسية  -51
 . 45/5040/ 24 لــاملوافق  4125 حمرم 51الصادرة يف  10 العدداجلريدة الرمسية  -52
. 45/5009/ 24 لــاملوافق  4124م حمر  41الصادرة يف  21 العدداجلريدة الرمسية  -53  
 56 لــاملوافق ، 4120شعبان  1الصادرة يف  11من قانون املالية التكميلي، اجلريدة الرمسية العدد  424املادة -54

 . 5009يوليو 
 .1/45/4992بتاريخ الصادرة  14 العددالرمسية  ، اجلريدة2/45/4992املؤرخ يف  92/42املرسوم التنفيذي رقم -55
. 52/02/5002املؤرخة يف   11د العداجلريدة الرمسية  ،49/02/50022 يف املؤرخ 02/02املرسوم التنفيذي رقم -56  
.4/02/4991 املؤرخة يف   44 العدداجلريدة الرمسية  ،54/5/4991املؤرخ يف  91/61املرسوم التنفيذي رقم -57  
املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لرتقية احلظائر   ،4152صفر  2املؤرخ يف  94-01املرسوم التنفيذي رقم -58

.5001مارس  51 ، الصادرة يف49العدد  اجلريدة الرمسية، التكنولوجية وتطويرها،  
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فيفري  41لــ، املوافق 4122ربيع األول  54الصادرة يف  02الرمسية رقم  اجلريدة، 45/55  املرسوم التنفيذي رقم -29
5045.  
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Energy of nuclear reaction" 

SELADJI CHAKIB Laboratoire Energétique 
et thermique appliquée 

Université Abou Bekr 
Belkaïd deTlemcen 

MDE Consult 

 

07- Etude et conception d'une carte 

d'automatisation et de gestion 
du système d'irrigation 

 

 

CHEMACHEMA 
Mohamed 

Laboratoire Dispositifs 
deCommunication et de 

Conversion 

Photovoltaïque Ecole 
Nationale polytechnique 

 

la société de Tubes 
et Matériels 

d'Irrigation par 
AspersionIRRAGRIS 

Spa. Filiale du 
Groupe anabib 

 

08- Elaboration et caractérisation 

d’un nouveau matériau 
composite à base d’aggloméré de 

liège 

 

Bezzazi Boudjema Unité de Recherche 
Matériaux,Procédés & 

Environnement 
Université M’hamed 

Bougara de 
Boumerdès 

EURL Méditerranée 
Polyester Meditpol 

 

09- Usage de comprimés à base de 
poudres de dattes désucrées 

comme supports de principes actifs de 
feuilles d'olivier 

Unité de Recherche – 

BENAMARA 
Salem 

Laboratoire 
Technologies Douces, 

Matériaux Biologiques et 
Biodiversité 

Université M’hamed 

Développement de 
l'Intendance 

(URDI) 
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 Bougara de Boumerdès 

10- Différenciation intra typique des 
souches de poliovirus par une 

technique innovante de biologie 
moléculaire : RT-PCR couplée 

à l’analyse des courbes de fusion 
haute résolution (High 

Resolution Melting Temperature) 

HACHID Aissam Laboratoire Entérovirus 
Centre national de 

référence OMS pour la 
poliomyélite. Service de 

virologie humaine 

Institut Pasteur 
d’Algérie 

 

11- Conception et réalisation d'une 
nouvelle génération de sondes 

à courants de Foucault : Application à 
la détection et à la caractérisation de 
défauts dans les turbines à gaz d'une 

centrale électrique 

 

BENSAID SAMIR Laboratoire Génie 
Electrique Université 
Mohamed Boudiaf de 

M’sila 
 

Centrale Electrique 
de M'SILA 

 

12- Contrôle Non Destructif par ondes 
de Lamb 

 

 

DJELOUAH Hakim Laboratoire Physique des 
Matériaux Université 
Houari Boumediene 

d’Alger 

Centre de recherche 
scientifique et 
technique en 

soudage et contrôle 
CSC 

 

13- Elaboration d'un biocomposite 
local issu du bois de palmier 

dattier. Application à l'isolation 
thermique en bâtiment 

Bureau des études économiques et 
techniques de Batna – Unité de 

Biskra (BEETB) 

BENCHABANE 
Adel 

 

Laboratoire Génie 
Energétique et 

Matériaux 
Université Mohamed 

Khider de Biskra 
 

Laboratoire Génie 
Energétique et 

Matériaux 
Université Mohamed 

Khider de Biskra 
 

14- Valorisation d'une plante 
médicinale algérienne locale 

Aristolochia longa: isolement et 
identification de principes 

actifs en vue de leur utilisation en 
thérapie anticancéreuse 

 

BENARBA Bachir Laboratoire Recherche 
sur les Systèmes 

Biologiques et de la 
Géomatiquen Université 

de Mascara 
 

Ferme de 
démonstration de 
Tighennif (ITAFV) 

15- Mise en place d'un réseau de 
capteurs sans fil pour la détection 
de zones sèches dans un champ 

agricol 

 

LABRAOUI Nabila Laboratoire STIC 
Université Abou Bekr 

Belkaïd deTlemcen 

Direction de 
l'agriculture, service 

de l'hydraulique 
agricole 

16- Développement et mise en 
oeuvre d'une nouvelle technique 

pour la conservation à long terme des 
semences récalcitrantes: 

Application aux glands de chêne liège 

 

BENAMIROUCHE 
Samir 

 

Institut national de 
recherche forestière 

(INRF) Station régionale 
de Jijel 

 
 

Direction Générale 
des Forêts - 

Entreprise régionale 
du génie rural 

des Babors (ERGR 
Babors 
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8108سنة توزيع الباحثين تبعا لمستوى التأهيل وحسب التخصص : 18الملحق رقم   

طلبة 
 الدكتوراه

أستاذ 
 مساعدب

أستاذ 
 مساعد أ

أستاذ 
  بمحاضر 

أستاذ 
 محاضر أ

 أستاذ ت
 العالي

عدد 
 الباحثين

عدد 
 التخصص المخابر

 فيزياء 08 8104 480 810 018 000 444 404
 اقتصاد 80 0109 084 044 094 443 881 84

 كيمياء 80 0133 081 008 000 004 040 010
 علوم إنسانية 48 0800 080 884  003 430 840 49
 أدب ولغات 34 0048 013 000 804 080 400 49

 رياضيات 04 0048 040 080 003 404 804 008
 إلكترونيك 00 908 49 084 000 403 880 81

 تكنولوجيا 30 0400 008 004 008 008 808 014
 علوم طبية 49 0101 403 088 000 001 000 044

إجتماعية. ع 49 0404 089 808 098 480 441 04  
 بيئة وإيكولوج 40 991 013 088 040 410 040 034

 مواد 03 044 010 00 008 449 080 48
 أدب عربي 40 088 30 014 044 489 94 89
 ميكانيك 40 044 84 014 08 409 008 40

 هندسة مدنية 43 009 08 040 080 884 014 044
 الكترونيك 48 049 04 41 084 031 000 010

 اعالم آلي 40 304 09 00 94 811 003 04
 سوسيولوجيا 41 308 94 91 080 884 030 88
 علم النفس 89 840 83 80 84 483 000 43
 حقوق 48 048 00 84 30 810 98 08
 علوم فالحية 83 348 80 30 81 881 081 91
 بيوتكنولوجيا 84 000 49 30 04 849 90 80
 هندسة المياه 88 000 48 81 80 000 018 08

الطبيعة.ع 38 0194 008 080 008 444 844 033  
 هيدرو كربير 8 049 80 4 80 49 80 08
متجددة. ط 0 013 04 4 04 01 49 00  

 المجموع 0003 84009 8341 8911 4040 0110 4030 8801
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8108عدد المنشورات العلمية تبعا لمجاالت البحث سنة :  14الملحق رقم   

 مجاالت البحث عدد المنشورات  % النسبة
 فيزياء 0314 81,40
 كيمياء 0000 09,84
 علوم المواد 0000 04,04
 علوم المهندس 0104 04,84

 رياضيات 430 4,33
 بيوكيمياء وبيولوجيا 898 4,83
 إعالم آلي 849 4,14
8,98 840 Polymeres 
8,00 880 cristallographie 
 علوم البيئة 888 8,00
 ميكانيك 880 8,01
 علم البصريات 003 8,40
 علوم األرض 004 8,44
 التعدين 000 8,89
 صيدلة 030 8,14

 علم الجينات 048 0,0
 الموارد من المياه 048 0,0



 فهرس احملتويات

 فهرس المحتويات
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320 

تفهرس المحتويا  
رقم 

 الصفحة
 الموضوع

س -أ   العامة المقدمة 
2-111 دور السياسات اإلبداعية في تفعيل أداء  النظام الوطني  :األول الجزء     

(دراسة نظرية)                   لإلبداع      
األول الجزءمقدمة  2  

4-22 لإلبداعللنظام الوطني  والنظري المفاهيمياإلطار : الفصل األول   
 تمهيد 4
لإلبداعماهية النظام الوطني : المبحث األول 2  
لإلبداعالمقاربات الثالث للنظام الوطني :المطلب األول 2  

لإلبداعمفهوم النظام الوطني  :الثانيالمطلب  12  
لإلبداعاألسس النظرية للنظام الوطني  :المطلب الثالث 22  
لإلبداع أداء النظام الوطني مؤشرات قياس: المبحث الثاني  41  
تعريف األداء وأهمية قياس النشاط اإلبداعي: المطلب األول 41  
اإلبداعمدخالت : الثانيالمطلب  42  
اإلبداعمخرجات : الثالثالمطلب  41  
 خالصة الفصل األول 22

24-11 كمصدر للنمو االقتصادي  لإلبداعأهمية النظام الوطني : الفصل الثاني   
 تمهيد 24
والنظريات المفسرة للنمو اإلبداع: المبحث األول 22  
والنمو في التحليل الكالسيكي اإلبداع: المطلب األول 22  
الحديث كالسيكيالوالنمو في التحليل  اإلبداع :المطلب الثاني 25  



 احملتويات
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نظرية النمو الداخليالنمو في ظل و  اإلبداع: المطلب الثالث 11  
االقتصادي في ظل العولمة واألداء لإلبداعالنظام الوطني : المبحث الثاني 12  
يةاإلبداعالعولمة والعملية :المطلب األول 12  
االقتصاد في لإلبداعالنظام الوطني  دور:المطلب الثاني 52  
 خالصة الفصل الثاني 11

 الفصل الثالث: السياسات اإلبداعية وعالقتها بالنظام الوطني لإلبداع                 83 -116
 تمهيد 12
يةاإلبداعللسياسة مدخل عام : المبحث األول 14  
ية ومبررات تدخل الدولةاإلبداعمفهوم السياسة :المطلب األول 14  
ية وخطوات صياغتهااإلبداعمبادئ السياسة :المطلب الثاني 11  
يةاإلبداعاألسس النظرية للسياسة :المطلب الثالث 12  
لإلبداعلنظام الوطني المؤسسة لية اإلبداع اتالسياس: المبحث الثاني  15  
البحث والتطوير: المطلب األول 11  

نظام براءات اإلختراع: المطلب الثاني 101  
حاضنات األعمال:الثالثالمطلب  110  
 خالصة الفصل الثالث 112
األولخالصة الجزء  111  

111-211 النظام  أداء سات اإلبداعية الجزائرية في تفعيلادور السي :الثانيالجزء  
(دراسة تطبيقية)         الوطني لإلبداع   

الثاني الجزء مقدمة 111  
120-110 خالل الفترة لإلبداعتحليل تشخيصي للنظام الجزائري : الفصل الرابع   

 1111-2014 
 تمهيد 120
وأهم فاعليه لإلبداعمكونات النظام الوطني : المبحث األول 121  
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السياق االقتصادي الجزائري: المطلب األول 121  
لإلبداعتحليل مكونات النظام الجزائري : المطلب الثاني 121  
لإلبداعفاعلي النظام الجزائري : المطلب الثالث 121  
لإلبداعوتقييم مستوى مؤشرات النظام الجزائري  قياس :المبحث الثاني 144  
لإلبداعمستوى مؤشرات مدخالت النظام الجزائري  وتقييم قياس:المطلب األول 144  
لإلبداعمستوى مؤشرات مخرجات النظام الجزائري  وتقييم قياس:المطلب الثاني  111  
تبعا للتقارير العالمية اإلبداعوضعية الجزائر في مجال :المطلب الثالث 110  
 خالصة الفصل الرابع 110

112-222 تطبيق تحليل مسار السياسة الجزائرية للعلم والتكنولوجيا في ظل  :الفصل الخامس 
  01/02والقانون رقم  11/11القانون رقم أحكام 

 تمهيد 112
 1112/1115خصائص السياسة العلمية والتكنولوجية خالل الفترة :المبحث األول 112
أسس السياسة التكنولوجية: المطلب األول 112  
مسار السياسة العلمية:المطلب الثاني 202  
01/02و 11/11 رقم في ظل القانونالسياسة العلمية والتكنولوجية :المبحث الثاني 220
 01/02و 11/11المضامين األساسية للقانون التوجيهي رقم :المطلب األول 220
المؤشرات الكمية والنوعية لتطور التعليم العالي والبحث العلمي :المطلب الثاني 225

01/02و 11/11في ظل القانون رقم   
 خالصة الفصل الخامس 222

 الفصل السادس: تحليل وتقييم السياسات اإلبداعية الجزائرية ودورها في           286-235 
تفعيل أداء النظام الوطني لإلبداع خالل الفترة 2014/1111 

 تمهيد 222
1111/2014تحليل وتقييم نشاطات البحث والتطوير خالل الفترة  :المبحث األول 221
11/11المنجزة في ظل القانون رقم البرامج الوطنية للبحث : المطلب األول 221



 احملتويات

323 

01/02البرامج الوطنية للبحث المنجزة في ظل القانون رقم : المطلب الثاني 241  
الحماية القانونية لبراءات اإلختراع في الجزائر:المبحث الثاني 222  
اإلطار القانوني لبراءات اإلختراع:المطلب األول 221  
اإلختراع الجزائريتقييم نظام :المطلب الثاني 221  
تحليل وتقييم نشاط حاضنات األعمال بقطاع تكنولوجيا اإلعالم : المبحث الثالث 212

بالجزائر االتصالو   
االتصالالتعريف بنشاط اإلحتضان بقطاع تكنولوجيا اإلعالم و :المطلب األول 212  
االتصالو  تحليل وتقييم نشاط اإلحتضان بقطاع تكنولوجيا اإلعالم:المطلب الثاني 211  
تحليل وتفسير نتائج الدراسة :المبحث الرابع 252  
اختبار الفرضيات: المطلب األول 252  
النتائج ومقترحات الدراسة:المطلب الثاني 255  
 خالصة الفصل السادس 212
الثانيخالصة الجزء  211  
 الخاتمة 288
 قائمة المراجع 291
 فهرس الجداول 307
 فهرس األشكال 312
 فهرس المالحق 315
 فهرس المحتويات 320



الملخص
خالل  إبراز دور السياسات اإلبداعية اجلزائرية يف تفعيل أداء النظام الوطين لإلبداع إىل الدراسةهتدف هذه 

 الصنف األول متثل ،السياسات اإلبداعية من أصناف على ثالث هذا العمل البحثي، وركزنا يف 4182-8991 الفرتة
 ودور 11/10والقانون رقم  91/88اليت تضمنها القانون التوجيهي رقم  نشاطات البحث والتطوير حتليل وتقييم يف

نظام حتليل وتقييم الثاين فتمثل يف  الصنفأما  .يف توفري مدخالت املعرفة للنظام الوطين لإلبداع هذه النشاطات
حتليل وتقييم نشاط يف  الثالث متثل الصنفيف حني  .مرتكزات أنظمة اإلبداع أهم أحداجلزائري باعتباره  االخرتاع

  .آلية دعم للمؤسسات الناشئة املبدعةعلى مستوى قطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال باعتبارها حاضنات األعمال 
 مؤشرات النظام الوطين لإلبداعأن  ،التقارير الوطنية والدولية حتليل على بناءالدراسة  نتائج توصلتوقد   

يف تفعيل  سامهت السياسات اإلبداعية اجلزائرية اليت صيغت وطبقت وأن، هذا من جهة عرفت حتسنا يف مستوياهتا
 .من جهة أخرى أداء النظام الوطين للبحث ال النظام الوطين لإلبداع

 .، اجلزائرالوطين لإلبداع، قياس األداء اإلبداعي، السياسات اإلبداعية النظام :الكلمات المفتاحية
 Abstract

This study aims to highlight the role of the Algerian innovation policies in 
performing the national innovation system from 1998 to 2014. The study has 
focused on three  kinds of innovation policies. The first kind, is represented by 
analysing and evaluating the research and development activities which are contained 
in the oriented law N°98/11 and N°08/05, and their role in providing knowledge 
inputs to the innovation process. The second kind, is represented by analysing and 
evaluating the Algerian invention system being a constituent for systems of 
innovation. The last kind, is represented by analysing and evaluating the incubation 
activity in the Algerian information and communication technology sector as an 
important tool to provide support services for innovating firms.         

The findings of the study  have shown on the basis of  the national and 
international report, on one hand that there is an improvment in the indicators of 
national innovation system. On the other hand, the Algerian innovation policies 
which are formulated  and carried out have contributed to promote an Algerian 
research system not an Algerian innovation system. 

Keywords :National innovation system, measurement of innovation performance, 
innovation policy, Algeria.   
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