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﴿ّا فَإِنرى أَمإِذَا قَضضِ والْأَرو اتاومّالس يعدكُونُبفَي كُن قُولُ لَها يم ﴾  
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ديع السماوات واَألرضِ أَنى يكُونُ لَه ولَد ولَم تكُن لَّه صاحبةٌ وخلَق كُلَّ ب﴿
يملٍء عيبِكُلِّ ش وهٍء ويش﴾  

  ) 101 اآلية :األنعامسورة (
برِّ والْبحرِ بِما كَسبت أَيدي النّاسِ ليذيقَهم بعض الَّذي ﴿ظَهر الْفَساد في الْ
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 مقدمـــة 
 

أ 

االستراتيجيات عمل املنظمات وتغيري يف بيئة  إىليشهد العامل اليوم تغريات وتطورات مستمرة أدت 
 األسواق نافسة بني املنظمات العمالقة يفاملويف تزايد وترية العوملة  عواملتتمثل أهم هذه الحيث ، االتنظيمية هل

والتطورات التكنولوجية اهلائلة يف مجيع ااالت  تكنولوجيا املعلوماتاالتصاالت و ثورةالعاملية وو احمللية
  .كل هذه العوامل شكلت الدافع الرئيسي لنشوء اقتصاد جديد قائم على املعرفة ،ةاالقتصادية والصناعي

ففي خضم هذه الظروف ركزت املنظمات جهودها القتناص فرص البيئة احمليطة ا وتطويرها، دف 
خلق وعرض منتجات جديدة ذات جودة عالية بفضل معارفها وخرباا اإلنتاجية، وأدركت بذلك أن حتقيق 

مشكالت اليت تواجهها لقواعد علمية وتكنولوجية متكنها من وضع احللول لة التنافسية يكون بامتالكها امليز
  . دون احلاجة املستمرة للجهات اخلارجية، وتقليل االعتماد على التكنولوجيا املستوردة
عارف والعلوم أصبحت امل ،يف ظل هذه التحوالت اليت يشهدها العامل االقتصادي وتداعيات اقتصاد املعرفة

التكنولوجي باعتباره الرابط بني  اإلبداع هي املصدر األهم للميزة التنافسية، مما أوجب االهتمام البالغ بعامل 
وهو بذلك يعكس مدى تقدم نشاطات البحث والتطوير  ،مستوى املوارد البشرية واملستوى املعريف والعلمي
م مع تغريات احمليط، دون إمهال االستعداد للتكنولوجيات ومسايرة التكنولوجيات والتقنيات احلديثة للتأقل

  .احلديثة املقبلة واملتوقعة
ظهرت حتديات جديدة بالنسبة هلذه املنظمات تتمثل يف الدور االجتماعي اليت هذه التطورات،  جانب إىل 

قة هذه ميثل عال ات عمل ضمن إطار أخالقي واجتماعيوضع فلسفة وآليمتارسه، ما حتم عليها  أنميكن 
 أنويهدف هذا املفهوم باعتبار  للشركات، االجتماعية ةملسؤولياصطلح عليه باما هو و باتمع نظماتامل

مسؤوليتها  أنبل  ،ها االقتصاديةأهدافال تكتفي باستغالل املوارد املتاحة هلا مبا خيدم  أناملنظمة من املفترض 
ذات املصلحة، فاكتساب ثقة ورضا  األطرافء مجيع وإرضا أيضامواجهة املتطلبات االجتماعية  إىلمتتد 

تساهم يف حتقيق  أنبد للمنظمة  فال األساس وعلى هذا  ،املنظمة االقتصادية أهداف العمالء يساعد يف خدمة 
ما يِؤدي عن طريق تقليص التلوث، هلا السلبية  اآلثاررفاهية اتمع عن طريق حتسني الظروف البيئية واحلد من 

 يتحقق بواسطة  أنميكن هذا األمر  ،إدخال تكنولوجيات جديدة إىلقودها ت يتيري يف أمناط تسيريها الالتغ إىل 
منتجات جل تقدمي أالذي يعمل على استغالل التطورات التكنولوجية احلديثة من  التكنولوجي اإلبداع  نشاط

 أهداف العمالء وحتقيق حاجات ورغبات  إشباعتكون قادرة على  امأو عمليات جديدة أو التحسني فيه
مع األبعاد االجتماعية والبيئية، ما ميثل حتدي  ةكون متالئمت، ويف نفس الوقت من جهةاإلستراتيجية املؤسسة 

  .كبري بالنسبة إلدارة املؤسسة
  
  



 مقدمـــة 
 

ب 

  
ية يف القطاع بني املؤسسات االقتصاد احلادة العاملية املنافسة يف أساسيا اعنصر التكنولوجي اإلبداع يعد

 يف السائدة العوملة ومظاهر الفكرية امللكية محاية وتشريعات العاملية احلرة التجارة اتفاقية خاصة بعد الصيدالين
 على حرصه حيث من العامل دول بقية يف األخرىاملؤسسات  جممع صيدال مثله مثلهلذا . اليوم األعمال عامل

 تكفل تكنولوجية إبداعات حتقيق من له بد كان ال جديدة، أسواق واختراق السوقية حبصته واالحتفاظ املنافسة

  .إليها املشار هداف األ حتقيق هلا
 إشباع التحديات والضغوطات اليت تفرضها التنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية متمثلة يف  أماملكن 

جممع صيدال القيام  إدارةى لزاما عل أصبحاملصاحل وباألخص البيئة الطبيعية،  أصحابرغبات ومتطلبات 
  .املصاحل أصحابالتكنولوجي وإرضاء  اإلبداع بالتنسيق بني استراتيجياا يف 

  :البحث تتمحور حول السؤال الرئيسي التايل إشكاليةن إوعليه ف

التكنولوجي يف حتقيق املسؤولية االجتماعية يف وحدة الدار البيضاء مع  اإلبداعمدى يساهم  إىل أي
  ؟صيدال 

  :ويندرج ضمن هذه اإلشكالية عدة تساؤالت فرعية
 التكنولوجي يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال ؟ اإلبداعما هو مستوى  -

  ما هو مستوى تبين املسؤولية االجتماعية للشركات يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال ؟ -
يف وحدة الدار البيضاء مع صادي االقتملسؤولية ابعد التكنولوجي يف حتقيق  اإلبداعما مدى مسامهة  -

  صيدال ؟
يف وحدة الدار البيضاء مع  البيئيملسؤولية ابعد التكنولوجي يف حتقيق  اإلبداع ما مدى مسامهة -

  صيدال ؟
يف وحدة الدار البيضاء مع  املسؤولية االجتماعيبعد التكنولوجي يف حتقيق  اإلبداع ما مدى مسامهة -

 صيدال ؟ 

  
اعتمادا على مشكلة الدراسة، متت صياغة الفرضيات التالية اليت سيجري اختبارها واستخالص النتائج 

 :والتوصيات منها
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ج 

:  مع صيدال  اإلبداعمستوى قويالتكنولوجي يف وحدة الدار البيضاء.  

  :ويشتق منها الفرضيات الفرعية التالية 
  ؛قوييف وحدة الدار البيضاء مع صيدال  تكنولوجي يف املنتجال اإلبداع مستوى  -
  .قوييف وحدة الدار البيضاء مع صيدال  اإلنتاجالتكنولوجي يف عملية اإلبداع مستوى  -

   : مع صيدال مستوى تبين املسؤولية االجتماعية للشركات يف وحدة الدار البيضاء
  .قوي

  :ا الفرضيات الفرعية التاليةويشتق منه 
  ؛  قويمستوى تبين بعد املسؤولية االقتصادي يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال  -
  ؛    قويمستوى تبين بعد املسؤولية البيئي يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال   -
  .قويمستوى تبين بعد املسؤولية االجتماعي يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال   -

   :االجتماعية يف وحدة الدار البيضاء  املسؤولية حتقيق يف التكنولوجي اإلبداع يساهم
  .مع صيدال

  :ويشتق منها الفرضيات الفرعية التالية 
  بعد املسؤولية االقتصادي يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال ؛حتقيق  يف التكنولوجياإلبداع  يساهم -
  بعد املسؤولية البيئي يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال ؛حتقيق  يف التكنولوجياإلبداع  يساهم -
 بعد املسؤولية االجتماعي يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال ؛حتقيق  يف التكنولوجياإلبداع  يساهم -

  
  :يف األيت وضوعميكن إمجال أمهية امل

املسؤولية االجتماعية  أمهيتها يف كوا تؤسس نظريا وتطبيقيا للربط املنطقي للعالقة بني تستمد هذه الدراسة -
على حد علم (بوصفه إحدى احملاوالت القليلة  يكتسب هذا البحث أمهية خاصةكما  ؛التكنولوجي اإلبداعو

  زائرية؛اليت تناولت الربط بني تلك املتغريات خاصة بالنسبة للمؤسسة االقتصادية اجل) الباحث
منظمة  أن درجة إىل األوربية البيئة يف خاصة أمهية التكنولوجي اإلبداعب املتعلقة البحوث اكتسبت لقد -

 نتائج قياس لغرض  d’Oslo*   Manuel اخاص دليال أصدرت ، OCDEالتعاون والتنمية االقتصادية 

                                                             
  .اإلبداع املعلومات عن أنشطة مع واستخدامبادئ التوجيهية جلم األول للالدويل هو املصدر أوسلو دليل *
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هذه  بقاء املنظمة، حيث أن  هلذه تنتمي اليت الدول يف املؤسسات يف التكنولوجي وتكاليفه اإلبداع عملية
  عملها؛ ميدان يف تكنولوجي إبداع من حتققه ما على اليوم كبري يعتمد بشكل املؤسسات 

إدراك إىل االهتمام العاملي الواسع باملسؤولية االجتماعية، الذي يلزم املؤسسات االقتصادية اجلزائرية   -
 .اتمع واملؤسسة املنافع املترتبة عليها للدولة، إىلضافة املفاهيم النظرية واملمارسات العملية للمسؤولية، إ

  
  :تكمن دوافع اختيار املوضوع فيما يلي

 اإلستراتيجية الدافع الرئيسي الختيارنا هذا املوضوع نابع من اختصاصنا الذي يتمثل يف إدارة األعمال  -
 للتنمية املستدامة؛

 حتقيق اإلسهام االجيايب للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية، ملواجهة التحديات توفري األدوات اليت تساعد يف -
 .واملشاكل اليت تفرضها البيئة واتمع، كما تقوي من والء أصحاب املصاحل هلا

موضوع  إثراءإىل  اجلزائريني الباحثني انتباه لفت وحماولة اجلزائرية املكاتب يف اال هذا يف البحوث نقص -
  .اجلزائرية األعمال البيئة على الدراسة

  

التكنولوجي يف حتقيق املسؤولية  اإلبداعي هلذه الدراسة هو حماولة الكشف عن دور األساساهلدف  إن
 :التاليةهداف االجتماعية يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال، وذلك من خالل حتقيق األ

  ؛ وحدة الدار البيضاء مع صيدالالتكنولوجي يف اإلبداعالتعرف على مستوى  -
 ؛بأبعادهالمسؤولية االجتماعية تبين وحدة الدار البيضاء مع صيدال لالتعرف على مدى  -

تطوير بعض التوصيات واالقتراحات اليت ميكن أن تساعد على حتسني أداء املؤسسة االقتصادية اجلزائرية  -
 .واكتساا للمسؤولية االجتماعية

  
  

                                                                                                                                                                                              
 االعتباربعني  يأخذو ،اإلبداععملية  يف فهم التقدم احملرز ، كما يعكسالتكنولوجي اإلبداعحول  تفسري البياناتالستقبال و املبادئ التوجيهية املقترحة دليل بوضعال هذا يقوم

 .التصنيفات الدولية تنقيحات ، فضال عنقطاعات صناعية أخرى إىل التحقيق متديد وأيضا ،اإلبداعحول السابقة  ات االستقصائيةالدراس  يف اخلربة املكتسبة
ل منظمة دو يف اإلبداعالسابقة حول  الدراسة االستقصائية االقتصادي، وكذلك وأثره اإلبداع فهم عملية احملرز يف التقدم إىلتطرقت وقد  ،2005 سنة كانتطبعة أخر 

 .البلدان غري األعضاء وكذلك يف التعاون والتنمية االقتصادية
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ه 

  
حىت نتمكن من اإلجابة على هذا املوضوع  و اإلملام به  واختبار الفرضيات املعتمدة، اعتمدنا على املنهج 

التكنولوجي واملسؤولية  اإلبداعاملفاهيم املتعلقة ب إىل الوصفي التحليلي عند القيام بالدراسة النظرية والتطرق 
دراسة حالة باالستعانة باألساليب نهج معلى تمدنا اعأما الدراسة التطبيقية  .االجتماعية والعالقة بينهما

حول متغريات الدراسة، باالستعانة ببعض من خالل القيام جبمع البيانات واملعلومات  اإلحصائية املناسبة،
املعايشة امليدانية للمؤسسة واملالحظة، من خالل املقابالت الشخصية مع عدد من املسؤولني أمهها املصادر 

  .الدراسة االقتصادية حمل

  :يشتمل هذا اإلطار على:  

:  لإلجابة على االستبانة املوجهة لوحدة الدار البيضاء مت اختيار عينة من اإلطارات اإلدارية
رؤساء ورؤساء األقسام مديري املديريات، ميكن حصرهم يف و ،على أساس اخلربة العملية واملستوى العلمي

   .احل املص

 :  مع صيدال يف وحدة الدار البيضاء التابعة لفرع فارمال احنصرت الدراسة بالنسبة
  .الكائن مقرها باجلزائر العاصمة

:  غاية األسبوع إىل  2012الدراسة امليدانية انطلقت من األسبوع األخري من شهر ديسمرب
  .2013الثالث من شهر فيفري 

  

تناولت موضوع املسؤولية االجتماعية للشركات  ،أجريتالدراسات العربية ذات الصلة باملوضوع اليت  إن
 يتم تناول الربط بني املوضوعني على حد علم ملو ،التكنولوجي اإلبداعلوحده كذلك بالنسبة ملوضوع 

الربط فيما  أوبكال املوضوعني  األمراء تعلق العديد منها سو إجراءفقد مت  األجنبيةالدراسات  أما ؛الباحث
 :الدراسات اليت استرشدنا ا يف دراستنا أهموفيما يلي . بينهما

 
 والتنظيمية التكنولوجية العوامل"، واليت جاءت بعنوان )2005( العامري  حمسن مهدي صاحلدراسة .1

، كما األردنيةهذه الدراسة على عينة من الشركات الصناعية  ريتأجوقد  ".التكنولوجي اإلبداع يف املؤثرة
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 و  

 العوامل بعض أثر نظرية وحتديد مفاهيم من به يتعلق وما التكنولوجياإلبداع  مفهوم توضيح إىلهدفت 

جمموعة من  إىلوقد توصلت الدراسة . والتحفيز وغريها العليا اإلدارة دعم مثل التكنولوجي اإلبداع يف التنظيمية
  : أمههالنتائج ا

االقتصاد  ألن ،اليوم عامل يف يةاألساس املنافسة عناصر من عنصر هو التكنولوجياإلبداع  نشاط إن -
 الختراق كافية العالية واإلنتاجية اجلودة مثل التقليدية املنافسة عناصر تعد ملحيث  ،معرفة اقتصاد العاملي هو

 أموال ورصد التكنولوجي اإلبداع ب االهتمام من بد ال األساس هذا على. السوقية باحلصة االحتفاظ أو األسواق

  ؛والتطوير البحث ألقسام دعم مع كافية
 أن يثبت مهم شيء وهذا ،التكنولوجياإلبداع  وبني والتطوير للبحث قسم وجود بني قوية عالقة هناك -

  .األردنية اعيةالصن للشركات مهمة ميزات حيقق أن ميكن والتطوير البحث عمليات يف االستثمار

العالقة بني أنواع "واليت جاءت بعنوان  ،)2009( رغيد إبراهيم إمساعيلل ومحد الطويأأكرم دراسة . 2
على عينة من الشركات الصناعية العراقية، كما هدفت  أجريتوقد  ."التقين وأبعاد امليزة التنافسية اإلبداع

  اإلبداع ني يف الشركات قيد البحث عن مفهوم وأنواع زيادة املعرفة لدى املدراء والعامل إىلهذه الدراسة 
  :أمههاجمموعة من النتائج  إىل وقد توصلت الدراسة . عن مفهوم وأبعاد امليزة التنافسية فضال ،التقين

تمعة وأبعاد امليزة التنافسية جمتمعة يف اإلبداع التقين جموجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني أنواع  -
  قيد البحث؛الشركات 

جمتمعة يف أبعاد امليزة التنافسية جمتمعة يف  التقيناإلبداع وجود عالقة تأثري ذات داللة معنوية ألنواع  -
  .الشركات قيد البحث

ثر التوجه االستراتيجي يف حتقيق أ"واليت جاءت بعنوان ، )2012(الزريقات  سامل خلف خالد دراسة. 3
، كما هدفت هذه األردنيةعلى عينة من املصارف التجارية لدراسة ا أجريتوقد  ."املسؤولية االجتماعية

 التجارية املصارف يف االجتماعية املسؤولية حتقيق يف االستراتيجي التوجه أثر حتديد إىل أساسيالدراسة بشكل 

  :يلي الدراسة مبا أوصتوقد  .اهلامشية األردنية اململكة يف
اتمع  يف شريك أا تدرك وأن االجتماعية مسؤولياا دنيةاألر التجارية املصارف تستوعب أن ضرورة -
لصياغة  ،فقط فيها املسامهني أو مؤسسيها على وتوزيعها األرباح وجين األموال جلمع صناديق جمرد وليست

 ولتكون القرار صنع مراكزإىل  املعلومات خالهلا لتتدفق االتصال قنوات لتحسني املعامل واضحة إستراتيجية

 جمال يف الواسع اإلدراك لديهم وخمتصون خرباء بإدارا يقوم أن على ؛املصرف يف التخطيط مراكز مع مرتبطة

      ؛اإلستراتيجي التوجه
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 عديدة جماالت يف دور هلا يكون وأن االجتماعية املسؤولية مفهوم األردنية التجارية املصارف تتبىن أن  -
 اجتماعية خدمات وتقدمي التعاون من بنوع احمليط اتمع مع عاملوالت باملصرف احمليطة بالبيئة االهتمام مثل

 تعود أن وميكن .التنموية هدافباأل عالقة هلا يكون أن اتمع يف املنظمات صورة لتحسني جيد كاستثمار

 .نفسها املنظمات على والنفع بالفائدة االجتماعية املسؤولية

 عن اإلفصاح مدى "واليت جاءت بعنوان ، )2011(اوي اهلند حممد ورياض الفرح الرزاق عبددراسة . 4

 يف املدرجة الصناعية الشركاتعلى  أجريتوقد  ." العامة املسامهة للشركات االجتماعية املسؤولية عناصر
 املسامهة الشركات إفصاح مدى معرفةإىل  كما هدفت هذه الدراسة، 2008 و 2007 لعامي عمان بورصة

                            .السنوية تقاريرها املالية يف االجتماعية املسؤولية عناصر عن العامة الصناعية

الشركات  بني االجتماعية املسؤولية عناصر عن مستوى اإلفصاح يف تفاوتا هناك أن الدراسة نتائج أظهرت
بعض  أن أوضحت النتائج فإن إجباريا وليس االجتماعية اختياري املسؤولية عناصر عن اإلفصاح أن من بالرغم.

 املطلوب، املستوى دون اإلفصاح زال ما لكن االجتماعي، أدائها عن لإلفصاح جيدة جهودا تبذل الشركات

  .املتوسط من قلأ زالت ما لإلفصاح الكلية احملصلة أن الدراسة بينت ثحي

 
  :بعنوان ،)Cécile Patris, Gérard Valenduc, Françoise Warrant  )2001دراسة .1

 L’Innovation technologique au service de développement durable.  

  :هي أساسيةمخسة نقاط  إىل الدراسة على جمموعة من املؤسسات البلجيكية،كما هدفت  أجريتوقد 
ية غري التنم أسباب على حد سواء باعتباره منوحتليله  لإلبداع التكنولوجي، تناقضامل الدور دراسة -

  مع التنمية املستدامة؛ توافقةامل اإلنتاج أمناطكمفتاح لنمط من و املستدامة
 االعتبار ليس فقط، مع األخذ يف املالئمة للتنمية املستدامة  اإلبداعوعمليات  تكنولوجيات وصف -

  املستدامة؛ للتنمية أخرىولكن جوانب   اجلوانب البيئية
املستدامة  للتنميةاملالئمة  اإلبداعالتكنولوجيات وعمليات ادية هلذه االقتصاجلوانب االجتماعية و دراسة -

  دراسات ميدانية؛ وتعزيزها من خالل
  التنمية املستدامة؛ يف خدمة األخرى األدواتمع  التكنولوجي اإلبداع  وضع -
تدامة، ووضع ونشر التكنولوجيات املالئمة للتنمية املس اإلبداعدراسة الفرامل واحلوافز لتنفيذ سياسات  -

  .النتائج فيما يتعلق بالسياق البلجيكي
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 مفاهيم ألن ،هو حتد معقدللتنمية املستدامة  املالئم التكنولوجي اإلبداع أننتائج الدراسة  أظهرتوقد 
عن  البحث حاول هذا التقرير هلذا ،يكون هلا طابع متعدد األبعاد على حد سواء والتنمية املستدامة اإلبداع

  .األكثر أمهية تلك اليت تبدو حتديد و بعاداأل مجيع
  :واليت جاءت بعنوان، )Christian LE BAS Nicolas POUSSING, )2010دراسة .2

Existe-t-il une relation entre RSE/innovation ? Exploitation  empirique sur 
données luxembourgeoises.  

اللوكسمبورغ هذه العينة دولة مؤسسة من  267ن ، على عينة م2010قام الباحثان بإجناز دراسة عام 
، وكذلك )عامل 49-10(من املؤسسات حتتوي على ما بني  )%44(تتكون أساسا من مؤسسات صغرية 

، أغلبية املؤسسات بنسبة )عامل 249-50(من املؤسسات حتتوي على ما بني  )%40(مؤسسات متوسطة 
االهتمام بالروابط ما بني أن تكون املؤسسة مبدعة، والتزامها ولقد قام الباحثان ب. تابعة لقطاع اخلدمات% 59

  :مبمارسات املسؤولية االجتماعية، كما اخترب الباحثان الفرضيات اآلتية
  ينبغي أن يكون للمؤسسة املبدعة سلوك املسؤولية االجتماعية للشركات؛ -
  .ماعية للشركاتتطبيق أبعاد املسؤولية االجت إىل املؤسسات املبدعة هلا ميل أعلى  -

التكنولوجي  اإلبداعمن أجل اختبار هذه الفرضيات، مت االستعانة باستمارة البيانات حول ممارسات 
  .واملسؤولية االجتماعية للشركات يف جمموعة من املؤسسات من دولة اللوكسمبورغ

صحة الفرضية بعد القيام بالتحاليل واختبار صيغة الفرضيات عن طريق بعض األساليب الرياضية تأكد 
األوىل حيث أنه إذا كانت املؤسسة مبدعة دائما هلا أثر إجيايب على احتمال تبين سلوك املسؤولية االجتماعية 

جند أن كما ، )اجتماعي، اقتصادي، بيئي(للشركات، وذلك مع مراعاة أدق لنوع تبين املسؤولية االجتماعية 
  .يف املؤسسة ليست دائما مهمة اإلبداع تأثري طبيعة 

يف املؤسسات،  اإلبداع أثبت الباحثان بأن شدة منط تبين املسؤولية االجتماعية للشركات مرتبط بطبيعة 
  .وهذه النتيجة تعين صحة الفرضية الثانية

  :، واليت جاءت بعنوان)Jenkins  )2006دراسة.3
A business opportunity model of corporate social responsibility for small- 

and medium- sized enterprises. 

قام الباحث بدراسة جتريبية على عدد من املؤسسات الصغرية واملتوسطة الرائدة يف جمال املسؤولية  
الفرص اليت توفرها املسؤولية االجتماعية للمؤسسات إىل تطرق الاالجتماعية يف اململكة املتحدة، من خالهلا 
تنيب منهج خاص باملسؤولية االجتماعية لفائدة هذه املؤسسات  الصغرية واملتوسطة، كما أكد على ضرورة
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صل على ميزة سسات الصغرية واملتوسطة ميكن أن حيمسار منو املسؤولية االجتماعية من أجل املؤ"حيث أشار 
يات للمسؤولية االجتماعية اليت تكون يجاجتاه املنافسني وخاصة املؤسسات الكبرية منها وهذا يتعلق باسترات

  ."ة داخليامولد
أن مؤسسات الدراسة أظهرت جودة إبداعية من خالل تطوير منتجات جديدة  إىل وقد خلص الباحث 

نشاطات املسؤولية االجتماعية املتعلقة ذه الفئة من املؤسسات  أنتدمج مزايا اجتماعية وبيئية، كما  وخدمات
احلفاظ على البيئة، التنمية : ية هامة مثلتوجه حنو األسواق اليت تسمح يف نفس الوقت باجتماع قضايا جمتمع

 . املستدامة، التكوين واألخالق

  
التكنولوجي اإلبداع  مفهومي تناولت الدراسة هذه الدراسة عن الدراسات السابقة هو أن هذهمييز  ما

من اجلانب كذلك  دراسة العالقة بينهما؛ إىل  إضافةواملسؤولية االجتماعية للشركات يف نفس الوقت، 
نفذت الدراسة احلالية على بيئة خاصة متثلت يف مؤسسة اقتصادية جزائرية هي جممع صيدال فقد التطبيقي 

عينة الدراسة احلالية يف فئة اإلطارات السامية لوحدة الدار البيضاء التابعة  متثلتكما إلنتاج املواد الصيدالنية؛
  .مع صيدال

  
لفرضيات طبقا لإلشكالية العامة للبحث والتساؤالت املختلفة املترتبة على اإلشكالية العامة، ومع األخذ با

تطبيقا للمنهج الذي حددناه، فإننا نرى أن نتناول هذا البحث من خالل خطة حمددة اليت ينطلق منها البحث و
  :تستلزم تناوله يف ثالث فصول وفقا ملا يلي 

 : اإلطار النظري لإلبداع التكنولوجي؛سنتناول فيه  

  : مفهوم  مربزين التكنولوجي يف حتقيق املسؤولية االجتماعيةاإلبداع سنتناول فيه دور
  والعالقة بني املتغريين؛  املسؤولية االجتماعية للشركات

 :  التكنولوجي يف حتقيق املسؤولية االجتماعية   اع اإلبدالدراسة التطبيقية لدور إىل يتطرق
، مع القيام بتحليل البيانات واملعلومات باستخدام األساليب اإلحصائية وحدة الدار البيضاء مع صيدالب

  .واستخالص النتائج وإعطاء بعض التوصيات واالقتراحات املناسبة هلذا النوع من الدراسات
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أن بيئة عمل املنظمات تشهد  إذ احلديثة، األعمالالتكنولوجي من السمات الرئيسية ملنظمات اإلبداع يعد 

النجاح والبقاء يف إىل لكل منظمة تسعى  إستراتيجيةالتكنولوجي ضرورة  اإلبداعتغريات سريعة مما جيعل 
  .السوق
خلربة املتراكمة يف املنظمات عرب التكنولوجي يأيت كنتيجة حتمية لتطبيق قواعد العلم واملعرفة وااإلبداع  إن

تعمل على استغالل التطورات التكنولوجية احلديثة من أجل تطوير  ،خالقة إبداعيةالسنوات وحصيلة أنشطة 
 أهداف حاجات ورغبات العمالء من جهة وحتقيق  باعإشقادرة على ) سلع وخدمات( منتجات جديدة

التكنولوجي يعترب أساس امليزات التنافسية اليت تسعى  اعهلذا فاإلبد. أخرىمن جهة  اإلستراتيجيةاملنظمة 
تكوينها لتواجه القوى التنافسية، العوملة، انفتاح األسواق، ايار حواجز  إىل املنظمات والدول على حد سواء 

  .السوق العاملي الواحد أحناءوموانع حرية التجارة وتدفقات رأس املال بني 
  :حث التاليةسنتناول يف هذا الفصل املبالذا 

  .اإلطار املفاهيمي لإلبداع التكنولوجي: املبحث األول
 .يف املؤسسة االقتصادية اإلبداع التكنولوجي: املبحث الثاين

  .البحث والتطوير كمصدر لإلبداع التكنولوجي:املبحث الثالث
   .التكنولوجياإلبداع محاية ونشر : املبحث الرابع
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التكنولوجي يف حدود سنوات الثالثينات من القرن املاضي على يد االقتصادي اإلبداع ظهر مصطلح 

 ؛استعمله لتفسري الدورات االقتصادية ودراسة األزمات الكربى الذي Joseph Schumpeterالنمساوي 
  . التكنولوجي للنمو ومنوذجا للتطوير أسلوباه شكل والدراسة يف سنوات الثمانينات كون أصبح حمال لالهتمامكما 

 

 
كمترادفني للداللة على معىن واحد، لكن هناك اختالف اإلبداع يستخدم بعض الكتاب لفظي االبتكار و 

  .واالبتكاراإلبداع توضيح الفرق بني إلزالة الغموض و اخللط بينهما البد من  .بني املفهومني

1  
تتعدد املصطلحات املستعملة للتعبري عن إنتاج منتجات جديدة أو خدمات جديدة، حيث جند مصطلحات 

نظرا لتعدد الترمجات وعدم توحيدها من طرف جمامع اللغة العربية يف . االبتكار، االختراع والتجديد اإلبداع،
  .ل العربية، اختلفت اآلراء حول الكلمات املرادفة اليت تعطي املعىن الدقيق هلذه املصطلحاتخمتلف الدو

باإلجنليزية والفرنسية،  Innovationهي  وترمجتهااإلبداع لذا سوف نعتمد يف كامل البحث على كلمة 
  :1عناهوم  Innoverهو نتيجة للفعل Le Petit Robertومعناها بالفرنسية حسب القاموس الفرنسي 

(Introduire dans une chose établie, quelque chose de nouveau, d’encore inconnu.) 

  .معمول به، غري معروفأي  تقدمي شئ جديد 

2  
  :اآلراء، وفيما يلي أهم هذه واالبتكار اإلبداعيرى أغلب الكتاب والباحثني أن هناك فرق بني 

 ينبغي عدم اخللط يلبالتااإلبداع هو عملية تتبع االبتكار، أن  (Becker et Whisler ,1967) يرى -
عمل  هواإلبداع أن االبتكار هو عمل فردي بينما  ؛ كماهو أول استخدام لالبتكاراإلبداع حيث أن  ،بينهما

 .2األفرادمجاعي يتطلب تعاون جمموعة من 

                                                             
1 - Sandrine Fernez-Walch, François Romon, Management de l’innovation : de la stratégie aux projets, 
Vuibert, 2édition, Paris, France, 2010, P:12. 
2 - Simon Alcouffe, La Diffusion et l’adoption des innovations managériales en comptabilité et contrôle de 
gestion, thèse de doctorat  non publié, école des hautes études commerciales, France, 2004, P:30. 
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  اإلبداع أشياء جديدة مل تكن موجودة من قبل، بينما االبتكار يأيت ب أن (Cuming ,1998)اقترح كما  -
  .1هو الذي يعمل على قولبة أو تشكيل تلك األشياء لتصبح ملموسة كالسلع واخلدمات وغريها

جديد، حيث يعتربه  شيء إجيادمن أجل  إىل العملمصطلح االبتكار يشري  أن(Durieux ,2000)  ويرى  -
هو حتقيق التكامل بني هذه املوارد اجلديدة وتسويقها  اإلبداع أن حتقيق مورد جديد للشركة، يف حني يعترب

  .2بشكل جيد
ملية كما هي مبينة يف واالبتكار هي عالقة تكا اإلبداعأن العالقة بني  إىل (Cook ,2000)أشار كما  -

 إىل تؤدي  ،العاملني والتمويل ،للمنظمة املبدعة تشتمل على األفكار تمدخالحيث أن هناك  ،1الشكل رقم
 اإلنتاجمن خالل التحسينات املستمرة يف  ،والنمو اإلبداع بأفكار غري مألوفة وخمرجات تشتمل على  اإلتيان

 .3وحتقيق املكاسب املادية

  01  :   .  

  

  

  

  

  

  

  .30:ص ،2011عمان، األردن،، 1احلامد للنشر والتوزيع، ط ، داراألعمالواالبتكار يف منظمات  اإلبداع إدارةعاكف لطفي خصاونة، :املصدر

أفكار تتصف باحلداثة وهي مفيدة ومتصلة حبل مشكالت معينة أو جتميع وإعادة  عبارة عن االبتكار إذن -
أما  ،4حل خالق ملشكلة ما أو فكرة جديدةإىل األمناط املعرفية يف أشكال فريدة أو يتمثل يف التوصل  تركيب

لق بوضع هذه الفكرة اجلديدة موضع التنفيذ على شكل عملية أو سلعة أو خدمة تقدمها الشركة فيتعاإلبداع 
  .5لزبائنها أو املتعاملني معها

                                                             
   .10:،ص 2005ة، مصر،، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرإدارة اإلبداع التنظيميرفعت عبد احلليم الفاعوري،  - 1

2 - Simon Alcouffe, Op.Cit, P: 30. 
    .30:، ص2011، عمان، األردن، 1، دار احلامد للنشر والتوزيع، طإدارة اإلبداع واالبتكار يف منظمات األعمال عاكف لطفي خصاونة، - 3
  .22:ص ،2006،األردن، 1للنشر والتوزيع، ط، دار كنوز املعرفة إدارة اإلبداع واالبتكارسليم بطرس جلدة، زيد منري عبوي،  - 4
، الة العربية لالدارة ، املنظمة العربية للتنمية االدارية ، مصر،  ردنات األعمال الصغرية يف األثقافة االبتكار يف منشفؤاد جنيب الشيخ ،  - 5

   . 279:، ص2004نوفمرب 
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ات التكنولوجية تم بتقدمي املنتجات اجلديدة واألساليب الفنية لإلنتاج اإلبداع" Manuel d’Oslo تعريف -

  اإلبداع ويكتمل  ؛التكنولوجية املهمة يف املنتجات واألساليب الفنية) التغريات(التحسينات إىل باإلضافة 
ات اإلبداعإذا  ؛)األساليب إبداع( اإلنتاجيف أساليب  أو استعماله ) منتج إبداع( السوقإىل  إدخالهعندما يتم التكنولوجي 

 .1"لتكنولوجية، التنظيمية، املالية  والتجاريةتداخل كل أشكال النشاطات العلمية، ا إىلالتكنولوجية تؤدي 

تستخدم  أنالتكنولوجي يعين العملية اليت ميكن من خالهلا للشركة  اإلبداع" Jones ,1995) (تعريف -
 2".حاجات ورغبات الزبائن  شباعاستخدام عمليات جديدة إل أومواردها لتقدمي منتجات 

سلسلة من اخلطوات الفنية والصناعية اليت تسهم  إىل التكنولوجي يشري اإلبداع" ,Daye ( 2002 (تعريف -
  .3"السوق إىل يف تقدمي منتجات جديدة 

 اإلطالقالتكنولوجي هو اإلبداع ",Mellissa Schilling et François Thérin)  (2006تعريف -
  .4"جتارية أهدافالفعلي ألسلوب جديد أو مادة جديدة، من أجل تلبية رغبات الزبائن وحتقيق 

هو تلك العملية اليت تتعلق باملستجدات "التكنولوجي بصورة دقيقة  اإلبداع أوكيلف حممد السعيد يعر -
  .5"اإلنتاجاالجيابية اليت ختص املنتجات مبختلف أنواعها وكذلك أساليب 

كل جديد أو كل حتسني صغري أو كبري يف املنتجات "التكنولوجي على أنه  اإلبداع حممد قريشييعرف  -
الذي حيصل مبجهود فردي أو مجاعي والذي يثبت جناحه من الناحية الفنية أو التكنولوجية  إلنتاجاوأساليب 

  .6" )وختفيض التكاليف اإلنتاجيةحتسني (وكذلك فعاليته من الناحية االقتصادية 
حتقق  أنالتكنولوجي هو العملية اليت ميكن من خالهلا للشركة اإلبداع ا على ما تقدم نرى أن يستأس

واألساليب  األفكارالتسويق والبحث والتطوير، دف تبين  الشركة كاإلنتاج، أنشطةنسيق والتعاون بني الت
منتج (أو تطوير منتج قائم ) سلعة جديدة أو خدمة جديدة(منتج جديد  إىلاجلديدة وترمجتها يف ميدان العمل 
                                                             

1  -OCDE, Manuel d’Oslo- principes directeurs proposés pour le recueil et l’interprétation dés donnés sur 
l’innovation technologique, 1 édition, Paris, France, 1994, P : 36. 

د املؤمتر العلمي الثالث لكلية االقتصا ،ةيالعالقة بني انواع االبداع التقين وابعاد امليزة التنافسمحد الطويل، رغيد ابراهيم امساعيل، أكرم أ -  2
 29-27جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، عمان، األردن، ،"التحديات العاملية املعاصرة: إدارة منظمات األعمال" :والعلوم االدارية حتت عنوان

  .7:، ص2009أفريل 
    .7:،  صنفس املرجع -  3

4- Mellissa Schilling, François Thérin, Gestion de l’innovation technologique, Maxima, Paris, France, 2006, P : 11. 
  .33:ص، 1994 ،اجلزائر ديوان املطبوعات اجلامعية،  ، إقتصاد وتسيري اإلبداع التكنولوجيأوكيل ،   حممد السعيد  -  5
م االقتصادية ، كلية العلو6، جملة البحوث والدراسات، عدداإلبداع التكنولوجي كمدخل لتعزيز تنافسية املؤسسات الوطنية حممد قريشي،  -  6

  .  136:، ص2008وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، اجلزائر، 
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مة، لتلبية متطلبات الزبائن من املنتجات، قائ إنتاجيةجديدة أو تطوير عملية  إنتاجيةأو استخدام عملية ) موجود
  .يف سوق املنافسة األفضلفضال عن جعل الشركة هي 

  :أمهها ،التكنولوجياإلبداع جمموعة من اخلصائص اليت يتميز ا  ميكن إبراز
معناه كل  ؛التكنولوجي هو تطبيق معارف تكنولوجية فنية جديدة معترف ا أي مقبولة يف السوق اإلبداع  -

نتائج غري فعالة رغم جاذبيتها من حيث اجلمال أو غري ذلك، إىل يقوم على معلومات غري دقيقة يؤدي  جديد
 تكنولوجيا؛  إبداعاال يعترب 

حتسني عملية اإلنتاج أو  إىلمرتبطا باإلنتاج واإلنتاجية، أي أن كل إبداع ال يؤدي اإلبداع أن يكون  -
جات جديدة أو حتسني املنتجات املتواجدة ال يعترب إبداعا استخدام عناصر اإلنتاج وال حىت يف توفري منت

 ؛1تكنولوجيا باملعىن الصحيح

يف املستوى األول هي داخلية حيث تتداول املعلومات بني  ،التكنولوجي هو عملية تفاعل مركبة اإلبداع -
ط املؤسسة باحمليط ية تربيف املستوى الثاين هو عمل أما ،خمتلف األقسام البحث والتطوير، اإلنتاج والتسويق

مع املنافسني املوجودين واحملتملني، مع الزبائن واملوردين وكذلك مع مراكز إنتاج العلم اخلارجي 
  والتكنولوجيا؛

طوير يف خمابر البحث والت مالية حيتاجهاتوفري موارد معتربة سواء موارد  التكنولوجياإلبداع يتطلب  -
جمموعة معتربة من الكفاءات املتخصصة من  إىلشرية حيث حيتاج كذلك موارد ب ،والتنظيمات الفعالة للتسويق

 ؛2حيث تكوينهم ومعرفتهم الفنية

 .يف املنافسة أساسيالتكنولوجي دون انتشاره يف السوق يكون حمدود الفعالية والكفاءة، حيث يعترب عامل اإلبداع  - 

 
1 

ات التكنولوجية هو تعظيم رحبية املؤسسة اإلبداعحتقيق إىل الدوافع اليت تؤدي باملؤسسة  أكثرمن بني 
كما أن هناك جمموعة من . وتدعيم الفرص من أجل زيادة حصتها يف السوق وحتمل املخاطر املرافقة لذلك

  :3لتايلكا يف القيام ذه العمليات إىل االستمرارالدوافع تدفع املؤسسة 

                                                             
  . 136:،ص مرجع سابق حممد قريشي، -  1
دراسة حالة املؤسسة الوطنية لعتاد األشغال : تسيري املوارد التكنولوجية و تطوير سياسة اإلبداع التكنولوجي يف املؤسسة  جناة كورتل، -  2

  .109:، ص2002، اجلزائر،، مذكرة ماجيستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة قسنطينةنطينةقس –العمومية عني السمارة 
، 2، جملة العلوم االقتصادية والقانونية، العددالعوامل التكنولوجية والتنظيمية املؤثرة يف اإلبداع التكنولوجيصاحل مهدي حمسن العامري،  -  3

  . 149:، ص2005، سوريا، ، دمشق21الد
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حىت تستطيع املؤسسات أن حتافظ على مركزها السوقي احلايل وحتاول : املنافسة احلادة يف السوق -
كنة، هلذا جتد املؤسسات تقوم تليب حاجات ورغبات املستهلكني بأحسن طريقة مم أنجيب عليها  ،حتسينه

منتجات جديدة تشبع  إدخاليع حىت تستط اإلنتاجات التكنولوجية اخلاصة بأساليب اإلبداعستثمار يف باإل
 حاجات املستهلكني وتعزز من قدرة املؤسسة التنافسية؛

 ،األحباثالتطبيق الفوري تقريبا لنتائج إىل  أدتبشكل عام واليت : الثورة العلمية التكنولوجية -

 أوتائج النإىل الفترة بني التوصل  أصبحتحيث  ،، التصميم وحتسني اجلودةباإلنتاجاالكتشافات املتعلقة 
من الشراكات مع مراكز البحث  اإلكثار كذلك ؛االكتشافات وجتسيدها يف شكل منتجات قصرية جدا

 واجلامعات وإقامة املراكز اخلاصة بالشركات نفسها وتطويرها؛

كرب للتكاليف نتيجة أواخنفاض  األرباحكبرية من  مبالغهذا ما يعين : بأحجام كبرية اإلنتاجإمكانية  -
 ؛يةنافست، ومن مث إمكانية البيع بأسعار تكرب من الوحداأاليف الثابتة على عدد لتقسيم التك

سواء كانت يف شكل  التكنولوجياإلبداع اليت تقدم لدعم عمليات : التسهيالت واملساعدات احلكومية -
  .مساعدات فنية أو مالية وخاصة للمؤسسات املبدعة

2 
وفقا لألسس السائدة يف البيئة اليت تعمل  اإلبداع هي تلك اليت متتلك القدرة على  إن أفضل املؤسسات

املؤسسة أصبحت اليوم واحدة من املعايري املتعددة اليت تعتمد عليها لقياس وتقييم آداء  إبداعيةفيها، كما أن 
التكنولوجي   ع اإلبدا أن  ),Galand et Passey 2001(لذا يوضح  .املؤسسات السيما الصناعية منها

  اإلبداع لذا سنربز أمهية . يعد من العوامل املهمة والرئيسية لضمان النجاح الطويل األمد جلميع الشركات
  :التكنولوجي يف النقاط التالية

 ؛1لمستهلكني من خالل تقدمي منتجات جديدة ذات جودة عالية وبأسعار تنافسيةلحتسني اخلدمات املوجهة  - 

 شري من خالل تأهيله وتدريبه على املعارف التكنولوجية والقيام بعمليات البحث والتطوير؛تنمية رأمسال الب- 

اإلبداع  أنختفيض تكاليفها، حيث  أوبزيادة الطلب على منتجاا  إماحتسني أداء الشركات  -
يت تتميز مبيزة ميكن أن يضع املؤسسة املبدعة يف موقع متميز يف السوق ال اإلنتاجالتكنولوجي للمنتج أو عملية 

 هامش ربح أفضل عن السعر املوجود يف السوق؛على حيث تكون قادرة على احلصول  ،التكلفة على منافسيها

                                                             
ة إىل امللتقى الدويل األول حول ، مداخلة مقدمثري البحث والتطوير يف اإلبداع التقينأتسلوى مهدي عبد اجلبار، صاحل مهدي العامري،  -  1
  . 8:، ص2003جوان  2-ماي 31 مهية الشفافية  وجناعة األداء لالندماج الفعلي يف االقتصاد العاملي، جامعة اجلزائر، فندق االوراسي، اجلزائر،أ
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منتجات جديدة  إطالقجديدة من خالل  أسواقالتكنولوجي للمؤسسة من استهداف  اإلبداعيسمح  -
يد من قدرة املؤسسة على وزيادة أرباحها، كذلك يز األسواقهذا من أجل كسب حصص إضافية يف هذه 

 ّ؛1األسواقاملنافسة يف هذه 

يف اخلارج من خالل تنوع وجودة منتوجاا واألساليب  أوحتسني صورة املؤسسة سواء يف الداخل  -
  ).تبقى رائدة يف السوق(  املستعملة يف ذلك، مما يضمن هلا النجاح على املدى املتوسط والبعيد

 
التكنولوجي تتطلب جمموعة من املؤشرات من أجل إعطاء صورة واضحة وشاملة والقيام  اإلبداععملية 

بالتقييم، هذه املؤشرات بإمكاا أن ختصص للمدخالت كاالستثمار يف البحث والتطوير أو للمخرجات مثل 
  :لتكنولوجيااإلبداع فيما يلي أهم هذه املؤشرات اليت تستخدم لقياس  ،براءات االختراع

1  

التكنولوجي حيث أنه يف  اإلبداعتستعمل بشكل واسع قيمة البحث والتطوير كمقياس لالستثمارات يف  
تقوم بإجبار املؤسسات اليت هلا ميزانيات معتربة يف  األمريكيةكثري من الدول املتقدمة مثل الواليات املتحدة 

هذه املبالغ الكبرية املخصصة للبحث  أنقيمتها يف امليزانيات السنوية هلا، حيث البحث والتطوير على إظهار 
  .2أسهم هذه املؤسسات يف البورصة قيمة زيادة إىل والتطوير تؤدي 

على البحث والتطوير املستعملة يف  اإلنفاقاستخداما جلمع وتفسري البيانات حول  األكثرتعترب املنهجية 
البحث ب اخلاصة مجع البياناتحيث يستخدم يف عمليات ،  Manuel d’Osloموجودة يف األوروبيةالدول 

بانتظام يف العديد من البلدان جتمع البيانات املتعلقة بالبحث والتطوير  هكما أن؛ 3والتطوير يف مجيع أحناء العامل
  .على أساس سنوي

املبذولة من طرف املؤسسات لنا اهودات  على البحث والتطوير يقيم اإلنفاقاالعتماد على قياس إن  
التكنولوجي على  اإلبداعوالدول املخصصة لنشاطات معينة، لكن ال يقيس نتائج هذه النشاطات أي آثار 

  .النمو االقتصادي

2  
                                                             

1-  Mellissa Schilling, François Thérin, Op.Cit, P: 11. 
كلية   غري منشورة،  ، مذكرة ماجيستري- حالة اجلزائر-براءة االختراع مؤشر لقياس تنافسية املؤسسات والدولحممد الطيب دويس ،  -  2

  . 46:، ص2005ئر، العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة ورقلة، اجلزا
3-  Robert  Gagné, Pierre-Olivier Lachance, la performance québécoise en innovation, rapport du le Centre sur 
la productivité et la prospérité de HEC Montréal, Québec, Canada, 2011, P, P : 10,11 
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تعترب قاعدة املعلومات املتعلقة بعدد طلبات براءات االختراع وعددها املمنوح مصدر مهم جدا 
تكنولوجي، حيث  إبداعإىل ي أدى األساسن البحث أالتكنولوجي، وتدل الرباءات  اإلبداعللمعلومات عن 

  .1تعطي احلق لصاحبها يف منع استعماله من طرف آخر

  .التكنولوجي نستعمل عدد براءات االختراع املمنوحة لكل مليون ساكن اإلبداعلقياس آداء بلد ما يف جمال  
 معظم البلدان الصناعية عن ت حيث تقوم بتوفري املعطيات يفبراءات االختراع هلا عدة اجيابيا استعمال

ية اليت تتوفر على بيانات الكترونية لرباءات االختراع من جهة، ومن جهة كراملكاتب الوطنية للملكية الف طريق
ذا مجيع براءات االختراع السابقة املتعلقة بإبداعام التكنولوجية، ل إيداعيطلب من املؤسسات املبدعة  أخرى

   .2التكنولوجي اإلبداعيصبح من املمكن احلصول على مقياس تقرييب لنوعية 
مع ذلك براءات االختراع ليست مقياس دقيقا لإلبداع التكنولوجي يف بلد ما، حيث يف الواقع جند 

ات يتم تسويقها اإلبداعولكن ليست كل  ،)يالتسويق(براءات االختراع تسجل فقط من املنظور التجاري 
  .بالنسبة للمؤسسات اليت متتلك تكنولوجيا جديدة وختشى من منافسيهاوخاصة 

3  

ات املتأتية من خمتلف املؤسسات اليت تكون اإلبداعات التكنولوجية عبارة عن قائمة اإلبداعتعداد 
 ،اإلنتاجوح ملعلومات ألا تقيس بوضمل، حيث جيب أن متثل أحسن مصادر امستخلصة من حتقيق شا

ويستطيع القائمون على التحقيق وضع قواعد إعداد جممل املعطيات ويستهدفون املؤسسات، الصناعات 
  .3والدول

  Manuel d’osloـل األوىلالطبعة  يف 1992 لقد كانت عملية التعداد ذات طابع رمسي وموحد عام
  :4احلصول على البيانات التالية خصتحيث أن عملية التعداد 

 سنوات؛ 03القيام بالتعداد هي مباشرة من الشركات يف أكثر من بلد حيث تغطي أكثر من عملية  -
 استحداث منتجات أو عمليات جديدة، النسبة املئوية من املبيعات من املنتجات اجلديدة يف السوق؛ تخص - 
 تصميم املنتجات؛أو على شراء براءات االختراع أو تراخيص االستغالل  اإلنفاق -
 .التكنولوجي، العوائق والشراكة يف البحث اإلبداعف، دوافع مصادر املعار -

                                                             
: ، مداخلة مقدمة إىل امللتقى العلمي الدويلداة لتحسني التنافسية وحتقيق التنمية املستدامةاالبداع التكنولوجي كأاهلواري بن حلسن ،  -  1

  .8: ، ص 2010ماي  13- 12جامعة البليدة، اجلزائر، االبداع والتغيري يف املنظمات احلديثة،
2 -Robert  Gagné, Pierre-Olivier Lachance, Op.Cit, P : 10. 

  .47:ص، ع سابقمرجحممد الطيب دويس،  -  3
4-  Robert  Gagné, Pierre-Olivier Lachance, Op.Cit, P:11. 
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على الرغم من أن هذه التعدادات لديها جمموعة واسعة من املعلومات، إال أن لديها بعض السلبيات أمهها 
 إبداعيف الواقع، حيث يتم حتديد ماذا ميثل  اإلحياءمت مجعها لديها مشكلة هو أن البيانات واملعلومات اليت 

  .لوجي وماال ميثل، كما أن مفهوم اجلدة أو التحسني الكبري قد تكون خمتلفة من مؤسسة ألخرىتكنو

 
 

 افسية، منها اليقظةيف إبقاء مستوى تنافسيتها على عدة عوامل حمددة هلذه التن تعتمد إمكانيات املؤسسة
تتمثل يف مراقبة املؤسسة حمليطها والبحث واستخدام بعض املعلومات ذات الطابع اإلستراتيجي التكنولوجية اليت 

التكنولوجي، حيث انتباه  اإلبداعمما ميكنها من اختاذ قرارات جيدة، هذه املعلومات متثل أحد املصادر خلطوات 
وميكن حصر مصادر املعارف  .مقارنة باملنافسنياملؤسسة حمليطها ضروري إذا كانت تريد زيادة فاعليتها 

  :1التكنولوجي تقليديا يف أربع نقاطاإلبداع املرتبطة ب
 البحث والتطوير؛ -
 اقتناء تكنولوجيات متطورة من اخلارج؛ -
 التعاون مع مؤسسات أخرى ومنظمات حبث؛ -
 .نشاطات أخرى مرتبطة بزيادة املعارف -

   Sessiالصناعية التابعة لوزارة املالية والصناعة الفرنسية  واإلحصائياتحسب تقرير ملصلحة الدراسات 

ي املستعمل لإلبداع التكنولوجي، حيث ميز األساساعترب أن البحث والتطوير ليس هو املصدر ،1994 عام 
، )االختراع البحث والتطوير داخل املؤسسة؛ الدراسات واألحباث؛ براءات(بني املصادر الداخلية املتمثلة يف 

البحث والتطوير اجلماعي؛ البحث والتطوير خارج املؤسسة؛ براءات االختراع (ادر اخلارجية املتمثلة يف واملص
مواد ؛ وضع االستعمال املبتكر ملنتوجات االستثمار(واقتناء التكنولوجيا املتمثلة يف ) من خارج املؤسسة

  :والنتائج ملخصة يف اجلدول التايل.2 )ومكونات جديدة
 

 

                                                             
1- Cécile Patris, Gérard Valenduc, Françoise Warrant, L’innovation technologique au service du 

développement durable, Rapport de la recherche, Centre de recherche Travail & Technologies, Fondation 
Travail-Université asbl, Namur, Belgique, 2001, P : 7. 

2 - Anne Le Bars, Innovation sans recherche-les compétences pour innover dans les PME de l’agro 
alimentaires, thèse de doctorat en économie appliqué, non publié, université Pierre Mendes, France, 2001,             
P: 51. 
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  01  :     
  نسبة املؤسسات املستعملة هلذه املصادر  املصادر

  مصادر داخل املؤسسة
  حبث وتطوير؛

  الدراسات التقنية؛
  .امتالك براءات االختراع

84,8%  
 

50% 
76,5% 
27,9% 

  مصادر خارج املؤسسة
  حبث وتطوير مجاعي؛

  حبث وتطوير خارج املؤسسة؛
  .ج املؤسسةبراءات وتراخيص من خار

62,7%  
 

28% 
45,7% 
10,7%  

  اقتناء التكنولوجيا
   ؛االستعمال املبتكر ملنتوجات االستثمار

  .وضع مواد ومكونات جديدة

84,5%  
 

74,1% 
60,6%  

Source : Anne Le Bars, innovation sans recherche-les compétences pour innover  dans les 
PME  de l’agro alimentaires, thèse de doctorat en économie appliqué, non publié, université 
Pierre Mendes, France, 2001, P : 51. 

أن املؤسسات اليت مشلتها هذه الدراسة تعتمد على  اجلدول حول هذا التقرير، ينهامن أبرز النتائج اليت يب
  % 45,7وتطوير خارج املؤسسة بنسبة  حبث، كأهم املصادر داخل املؤسسة % 76,5 الدراسات التقنية بنسبة

 .التكنولوجياكأهم مصادر اقتناء  % 74,1 االستعمال املبتكر ملنتوجات االستثمار بنسبة كأهم املصادر خارج  املؤسسة و
مل يبني وحيلل كيفية القيام بربط ، لكن التكنولوجياإلبداع تقرير بني أنواعا خمتلفة من مصادر هذا ال       

تنشأ يف هذه املصادر شبكات خمتلفة وكذلك تبادالت، حيث هذه  أنوهلذا جيب . املصادر خمتلف هذه
منتجات إىل الشبكات هي جمموعة معقدة من العالقات بني املؤسسات واألطراف اليت تستطيع ترمجة األفكار 

مع وخدمات وبرامج عمل بسرعة، حيث مثال جيب ربط اجلامعات ومراكز البحث واملؤسسات املبدعة 
  .والتجربة الشخصية اإلبداعمع توفر ثقافة  اإلبداع األطراف اليت تستطيع القيام ب

 
  .اقتصادية واجتماعية وفنية: أقسام إىل ثالثة التكنولوجياإلبداع ميكن تقسيم العوائق اليت تواجه عملية 

1 

 أو التكنولوجي سواء على مستوى املؤسسات اإلبداع دية اليت تواجه عملية من أهم العوائق االقتصا
عدم وجود الدعم املؤسسي لإلبداع التكنولوجي واملتمثل يف ضعف هو اهليئات العلمية أو مراكز البحث، 
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حيث وحمدودية املوارد املالية خاصة بالنسبة لألنشطة اليت تتطلب مستويات عالية من املخاطر وعدم اليقني، 
ذلك إىل تكنولوجية، إضافة  إبداعاتضعف املخصصات املالية ال يسمح بالقيام ببحوث متقدمة بغية حتقيق 

ات على مستوى اهليئات اإلبداعمتت  إذاات ذات مردودية غري كافية، خاصة اإلبداععادة ما تكون هذه 
  .حيث ال جيد من جيسدها يف الواقع االقتصادي) اجلامعات(العلمية 

تكنولوجي  إبداعترب نقص املعلومات عن مستوى املخاطر االقتصادية واملالية اليت ميثلها إدخال كما يع
ارتفاع التكاليف اخلاصة إىل التكنولوجي، باإلضافة اإلبداع السوق من العوائق اليت تقف يف وجه إىل جديد 

  .1ق وحواجز الدخولهناك عوائق يف هيكل السو أنكما  ،أو البحث اإلنتاجباستعمال التجهيزات يف 

2  

التكنولوجي على املستوى االجتماعي هو االتصال  اإلبداعتقف يف وجه  أوتتمثل أهم العوائق اليت حتد 
حبيث ال تتضافر جهودهم يف اجتاه واحد ) اإلدارة، املسامهني، العمال والنقابات(السيئ بني أقطاب املؤسسة 

ألم يرون  ،اإلنتاجمدى تقبل املستخدمني لفكرة جديدة يف  إىلولوجي باإلضافة التكن اإلبداعمساعد على 
التكنولوجي لضمان مستقبل  اإلبداع، لذلك جيب توعيتهم بضرورة األجورفيها ديد ملناصبهم أو ختفيف يف 

   .أيضااملؤسسة وهلم 
  اإلبداع ا عامل حاسم لنجاح وميثل مستوى االستعداد لدى إطارات املؤسسة للقيام ذه املهمة واحتضا

وتترجم خماوف املستخدمني بصفة عامة يف نوعية عقود العمل اليت تطلقها املؤسسات  ،التكنولوجي يف املؤسسة
الكثرية،  رباحاألاالقتصادية واليت ال تضمن مستقبلهم يف حالة وقوع أزمات للمؤسسة أو يف حالة حتقيقها 

احلوافز اليت تشجع املستخدمني واإلطارات خاصة على القيام باالبتكار  أهمهذه العقود أحد  إصالحوميثل 
  .التكنولوجياإلبداع والقيام بعملية البحث من أجل 

3  

ميثل القيام بإبداع تكنولوجي جمازفة كبرية تنطوي على عدة خماطر خاصة على املستوى التقين وهذا باقتناء 
بتكاليف عالية وعدم وجود يد عاملة تقنية مؤهلة نظرا لعدم وجود بنية حتتية  تكنولوجيات وجتهيزات متطورة

كذلك نقص التكوين على مستوى ، 2للبحث العلمي والتكنولوجي خمتصة يف تكوين املوظفني واإلطارات
ات نظرا لضعف يف عدم وجود اخلربة الكافية وعدم وجود فرص تكنولوجية على مستوى الشرك الشركات،

 .خلارجيةالبيئة ا
                                                             

1 -Réjean Landry, Nabil Amara, les obstacles à l’innovation, rapport présenté au comité aviseur par Valotech, 
université Laval, Québec, Canada, 2005, P : 8. 
2-  Chantel Cases, Florent Faure, l’innovation technologique dans les services aux entreprises, les 4 pages de 

sessi, N 105, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, France , 1999, P :4. 
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  :يف املؤسسة الصناعية تبعا لعدة معايري التكنولوجياإلبداع ميكن تصنيف 

 
  .اإلنتاج التكنولوجي لعملية للمنتج واإلبداع اإلبداع التكنولوجي :إىلحسب طبيعته اإلبداع ميكن تصنيف 

1  

جديد أو حتسني كبري من حيث خصائصه، أو استعماله املقصود، غالبا ) سلعة أو خدمة(هو تقدمي منتج  
نه التعديل املستمر التكنولوجي للسلعة أو التحسني يف شروط استعماهلا، اهلدف من ذلك هو أما ينظر إليه على 

 .1اجات اجلديدةعادة حتسني اخلدمات املقدمة للزبائن وتلبية االحتي

على البيئة الداخلية واخلارجية، الداخلية متمثلة يف أنشطة البحث والتطوير  اإلبداعيستند هذا النوع من 
  .2اخلارجية فتتمثل يف مستخدمي السلع، املنافسني ومصادر الفرص اجلديدة أماوالتسويق 

  :3يأخذ شكلني أنوميكن لإلبداع التكنولوجي 

- : نتج الذي تكون خصائصه التكنولوجية أو استعماالته املقصودة ختتلف عن تلك هو امل
ات على تكنولوجيات جديدة بشكل جذري أو على اإلبداعاليت تنتجها الشركة سابقا، ميكن أن تنطوي هذه 

 .أساس اجلمع بني التكنولوجيات املوجودة يف التطبيقات اجلديدة نتيجة االستفادة من املعارف اجلديدة

-   : ميكن حتسني منتج بسيط حيث  ،هو منتج موجود مت ترقيته أو حتسينه بشكل كبري
مواد أفضل أداء، أو حتسني منتج معقد  أومن خالل استعمال مكونات ) حتسني األداء أو ختفيض التكاليف(
 .الفرعية اإلنتاجواحد من نظم  بواسطة التغيريات اجلزئية يف) الذي يتضمن الكثري من النظم الفرعية املتكاملة(

إن التمييز بني تقدمي منتج جديد وحتسني منتوج موجود يطرح بعض الصعوبات خاصة يف بعض 
  .القطاعات مثل قطاع اخلدمات

  

                                                             
1 -  OCDE, Manuel d’Oslo- principes directeurs proposés pour le recueil et l’interprétation dés donnés sur 

l’innovation technologique, 3 édition, Paris, France, 2005, P : 56. 
2 - Mohieddine Rahmouni, Déterminants du comportement d’innovation des entreprises en Tunisie, thèse de 

doctorat en sciences économiques, non publié, université Montesquieu Bordeaux IV, France, 2011, P: 14. 
3-  OCDE, Manuel d’Oslo- principes directeurs proposés pour le recueil et l’interprétation dés donnés sur 

l’innovation technologique, 1 édition, Op.Cit, P : 37. 
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2  

ق تنطوي هذه الطر ،1جديدة أو توزيع جديدة أو حتسني كبري بالضبط إنتاجتتعلق أساسا بتقدمي طريقة 
أو التوزيع أو حتسني اجلودة  اإلنتاجمن أجل ختفيض التكاليف لوحدات  اإلنتاجعلى تغيريات يف أساليب تنظيم 

 أاكما ،)والتوزيع اإلنتاجخاصة تطوير املنتجات اجلديدة اليت تستطيع تلبية احلاجات اخلاصة من حيث (
وختفيض  اإلنتاجدف بشكل عام لتبسيط عمليات و ،ة يف التقنيات واملواد والربامجتنطوي على تغيريات كبري

  .التكاليف لتحسني القدرة التنافسية للشركة
موردو (لقدرات املوجهة للموردين ا على تطوير أساسايستند  اإلنتاج عمليةعكس إبداع املنتج، إبداع 

 اإلنتاجووظيفيت الداخلية اليت ختص العالقة بني وظيفة البحث والتطوير  وتنمية القدرات) التجهيزات
  .2والتسويق

  :3للعملية ميكن أن يأخذ شكلني التكنولوجياإلبداع 

-   : ما يتطلب حتديد  ،هو تقدمي منتج جديد ةجديد عمليةاهلدف من تصميم
الزمة من أجل متطلبات صنع هذا املنتج اجلديد من يئة وإعداد التكنولوجيات اجلديدة وتوفري املواد والربامج ال

 .حتقيق أفضل منفعة

- :  إىل وتشري  ،اجناز مستوى عايل ومستمر للجودة يف اآلداءإىل  العمليةيهدف حتسني 
بشكل أفضل عما كانت عليه  األسلوبداء أجل أتستخدم من  أنواملمارسات واألدوات اليت ينبغي  األنشطة

 .إلنتاج منتج معني أو التحسني فيه

 
  :4إىلحسب درجته  اإلبداعميكن تصنيف 

1  

ال حيدث يف كثري من األحيان، يتعلق بتقدمي تكنولوجيات جديدة عامة اليت تؤثر على تنظيم العمل 
هذا التغيري أكثر  أنن ، على الرغم م)من وجهة نظر املؤسسة وليس السوق( األنشطةواإلنتاجية يف العديد من 

  .نه من املمكن أن يلعب دور استراتيجي على املدى الطويلأكلفة وخطورة إال 
                                                             

1 - Yann Lhomme, L’innovation technologique dans l’industrie, les4 pages de sessi, N 168, Ministère de 
l'Economie  des Finances et de l'Industrie, France, 2002, P : 2. 
2 - Mohieddine Rahmouni, Op.cit, P: 14. 

  . 11:، صمرجع سابقأكرم امحد الطويل، رغيد إبراهيم إمساعيل،  -   3
4 - Mohieddine Rahmouni, Op.Cit P:16. 
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اجلذري ال يتعلق بالطلب املعروف أو املتفق عليه يف السوق، لكنه يقوم خبلق طلب جديد غري معلن اإلبداع 
. اعات جديدة ومنافسني جددظهور صنأو سابقا يف السوق والذي ينطوي على هيكل جديد يف السوق ) جمرب(

التكنولوجي اجلذري عبارة عن مصدر من التدمري اخلالق  اإلبداع" (Schumpeter ,1942) من وجهة نظر
  ."لعناصر القدمية وخلق عناصر جديدةالذي حيدث ثورة داخل اهليكل االقتصادي وهذا من خالل تدمري ا

  اإلبداع (  جديد باعتماده على املعرفة التقنيةيف توجيه الصناعة يف مسار تكنولوجي  األصلكما يعترب 
كما يتطلب ،)املنتج يفاإلبداع (  من السلع واخلدمات إىل جمموعةويتسع جذريا  )اإلنتاج التكنولوجي لعملية

  .كرب ألنشطة االستكشاف رغم خطورا الكبريةأمن الشركة أن تعطي وزن 

2  

السوق اليت تعتمد  أورجيي الذي حيسن التكنولوجيا من أجل التكيف مع خاصية القطاع هو التغيري التد
تقدمي يف املؤسسة  أوبتقدمي الشركة حتسينات يف املنتجات احلالية املوجودة يف السوق،  األمرعليها، يتعلق 

  .جتهيزات أو مكونات مبتكرة مل تستعمل من قبل 
ات اليت تستعمل عدد قليل من براءات االختراع والتراخيص ات غالبا ما تطبقها الشركاإلبداعهذه 

ومع ذلك هلم دور مهم يف القدرة على تطوير ) هذه الشركات ال تقوم بعملية البحث داخل املؤسسة( اخلارجية
مما يزيد من القدرة التنافسية للشركة، كما تسمح هلم بدعم اليقظة على  اإلنتاجمنتجات جديدة وأساليب 

  .تغالل الفرص اجلديدة اليت تنشأ يف السوقأعماهلا واس

 
على  التكنولوجي على أساس تأثريهاإلبداع بتصنيف  Abernathy et Clarkن قام الباحثان األمريكيا

التكنولوجي  اإلبداعهلذا التصنيف هو أمهية  يةاألساسالفكرة ). السوق( قدرات املؤسسة واملنافسة يف القطاع
 .1هذا يعين قدرة املؤسسة على تعديل أو جتديد املواد والقدرات واملعرفة ،على أساس تنافسي لقطاع ما

ات التكنولوجية وفقا إلقامة عالقات جتارية من عدمها وحتسني اإلبداعأربع أنواع من  ميزا بني الباحثان
  :2، وهيليةالقدرات التكنولوجية احلا

1.  : موع اإلبداع نستطيع أن نطلق عليه الكلي، فهو يساهم يف إعادة التركيب الكلي
على املعطيات العلمية  اإلبداعإذن يقوم هذا  ؛والعالقات مع السوق اإلنتاجاملنتوج، أنظمة : اهلياكل التالية

                                                             
1 - Simon Alcouffe, Op.Cit, P: 52. 

   .114،113:، ص،صمرجع سابقجناة كورتل،   -  2
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، مما ات السوق اجلديدةى املنتجات، كما يأخذ مبعطينظام اإلنتاج وعلالتكنولوجية اجلديدة واليت تطبق على 
 .جيعل هذا اإلبداع سببا يف قيام صناعات جديدة

  :الشامل للمؤسسة وقدرا التسيريية للتوفيق بنييتميز هذا اإلبداع بالطابع اإلبتكاري 
 ؛والقطاع ككلللتكنولوجيات اليت تتوفر عليها املؤسسة  ةإقامة ثقافة إبداعية تقوم على املعرفة اجليد -
 ؛القدرة على تسيري األفكار اخللقية وحتفيز أفراد على استنباط األفكار اجلديدة -
  .اليقظة السوقية القائمة على قدرة التحسني والتنبؤ باملستجدات املستقبلية للسوق -

2.    : قصد مفاده إعادة التركيب والتنظيم اجلديد لعناصر تكنولوجية موجودة سابقا
 . يرتكز على التحسني التكنولوجياإلبداع حاجات كامنة، بالتايل ميكن القول بأن هذا إشباع 

 ،رصد اال التجاري والتركيز على السوق يفسرعة املؤسسة على  اإلبداعات يعتمدجناح هذا النوع من      
هلذا فإبداع اخلدعة التجارية ال مينح  ،افسةمبعىن اليقظة التجارية وإدراك الفرص اليت مينحها احمليط قبل اشتداد املن

  . املؤسسة ميزة تنافسية دائمة فمع مرور الوقت يتم حماكاته من طرف مؤسسات منافسة

3.   : أو حيث يعترب أقل استقرارا و ال يهتم بإجياد وخلق منتجات جديدة جاري،إبداع هو 
هيكل وشكل ، بتحسني جوانب املنتوج وطرق اإلنتاج فقط يهتمو ،ة أو أسواق جديدةتكنولوجيات جديد

  .املنتوج، طريقة الصنع، التكاليف، األسعار واجلودة
العالقة الدائمة بني املؤسسة والسوق من أجل حتسني العالقات يعتمد على اإلبداع جناح هذا النوع من 

وتسيري اليد العاملة حتفيزها وتكوينها التجارية وكذلك على اخلربة الفنية والقدرة التنظيمية، القدرة على ختطيط 
إحراز املؤسسة على مزايا تنافسية دائمة من خالل هذا إىل األمر الذي يؤدي بطبيعة احلال  ،والتحسني اهلندسي

  . اإلبداع النوع من 

4.  :  حداث انقالبات يف إ إىليغلب عليه الطابع التقين فهو يهدف  اإلبداع هذا النوع من
لكن ال تتغري الوظيفة الرئيسية  ،العناصر املكونة له وحتسني طريقة صنعهوهيكل املنتوج أمهها  ،ملعطيات التقنيةا

حاجتهم هلذا حتافظ  شباع اليت يؤديها املنتوج، أي يستهدف نفس الفئة من الزبائن الذين تسعى املؤسسة إل
  .على نفس السوق

ا التنافسية واحلصول على مزايا تنافسية طويلة املدى هلذا املؤسسة من تعزيز قدر ميكناإلبداع هذا 
مناخ قوي للتطور التكنولوجي وتركيز جهود املؤسسة يف هذا اال واستغالل الثغرات  اإلبداعيتطلب هذا 
  .التكنولوجية
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اإلبداع فسة يف الكثري من ااالت تعد عملية موجهة بواسطة عنصر يف الوقت الراهن أصبحت املنا        

والتجديد ما يدفعها لتبادر مبنتجات جديدة وعمليات جديدة  لالبتكار ؤسسةالذي ميثل حافزا قويا ألي م
األكثر التكنولوجي هو اخليار اإلستراتيجي اإلبداع بالتايل ميكن القول أن  .ها غالبا من حتقيق أرباحا معتربةميكن

ية يف بناء املزايا األساسوأحد أهم الركائز  يف مواجهة خمتلف االضطرابات احملتملة يف احمليطللمؤسسات ضمانا 
  .التنافسية للمؤسسة

 
الفاعلة اليت هلا  التكنولوجي هي نظام مفتوح على البيئة اخلارجية، حيث تدعو مجيع اجلهات اإلبداععملية      

على أا ترتيب "اإلبداع تعرف سريورة عملية و ،والقرارات األفكارعالقة مع املؤسسة مشاركتها يف توليد 
أي أا  ،جديد أو عملية جديدة لإلنتاج موجه للسوق) خدمة أوسلعة (منتوج  إىلالنشاطات اليت تؤدي 

    .1"ا لتحقيق إبداعاتمراحل وخطوات من النشاطات تقوم ا املؤسسة وتعتمده
تؤثر باإلجياب والسلب يف اليت ية اإلبداعالعوامل جمموعة من كما أن حتقيق كل مرحلة تتداخل فيها 

 ،العوامل البيئية، البشرية، املالية، التكنولوجية: أمهها تفعيلها واليت جتعل املؤسسة مبدعة أكثر من غريها
  .يةالتنظيمو

 
  : 2 واليت جيب أخذها يف احلسبان اإلبداعتتلخص العناصر اليت تؤثر بصفة كبرية على 

1    

 يف منافسة عنصر واعتباره التكنولوجياإلبداع  جبدوى واقتناعها العليا اإلدارة دعم مقدمتها يف يأيت

بني  حيصل أن جيب الذي عن التنسيقاملؤسسة، فضال  أفرادن السوق، واهتمامها باألفكار واالقتراحات املقدمة م
 يف التكامل من نوع خلق أجل من واملالية البشرية البحث والتطوير، املوارد ،التسويق، اإلنتاج :خمتلف الوظائف

  .إجيابية نتائج إىل  النهاية يف يؤدي الذي العمل
  

                                                             
1 - Florence Durieux,  Management de l’innovation, une approche évolutionniste, Vuibert édition, Paris 
France, 2000, p : 07.  

  .157: ، صمرجع سابقصاحل مهدي حمسن العامري،  -  2
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2  

 إىل  فهمهم للتغيريات بنفس األمناط تكون أكرب عائق لترمجة الفرص االختالفات املوجودة بني األفراد يف 
جيب هلذا نتيجة لتكوينهم املختلف، نشاطهم داخل املؤسسة، وضعية مؤسستهم املالية وغريها،  ،إبداعات

املستدمي وبث املعلومات فيما بينهم وخلق  باالتصالحتقيق هدف إبداعي موحد إىل تقريب النظرة وتوجيهها 
  .                                              اءرواآلية ساحمة لتبادل األفكار وضع

3  

البحث والتطوير على االستمرار  أفرادالتكنولوجي وحتفيز اإلبداع لدعم  وجوب توفري موارد مالية معتربة
ات إال أنه غالبا عمل إجباري من أجل عاإلبدارغم األخطار النامجة عن ؛ يف عملهم لضمان استمرارية املؤسسة

  .                                                                       والزوال من السوق ائيا االختفاء املنافسة أو

4  

تمع، وال تتطور إال ات يتعرض ملعوقات بسيكولوجية وعادات راسخة يف املؤسسة وااإلبداعنشر  نإ 
 ارتفاعتدرجييا حتت تأثري خمتلف الضغوط مثل احلمالت اإلعالمية والتحسيسية، تأثريات األمناط املعيشية، 

  .                                                            مستوى الكفاءات ووجود قوى منافسة 

5   

 اإلعالم فأجهزة اإلبداع، لتطوير الالزمة احلديثة واملعدات األجهزة وفرة لحو يةاألساس بالدرجة تتركز
 إىل جديدة، باإلضافة  عمليات أو منتجات تقدمي إمكانية يفمهما  عامال تعد احلديثة التصميم وبرامج اآليل

 أفكار سابالكت حيوي أمر هو املؤسسة فيه تعمل الذي القطاع يف التكنولوجي التطور على املستمر االطالع

 والشركات فيها البحوث ومراكز اجلامعات مع التعاون أن كما ؛تطورا أكثر عمل أساليب ومعرفة جديدة

  .جديد تكنولوجي إبداع تطوير جمال يف للمؤسسات العون من الكثري يقدم أن ميكن االستشارية

 
  :التكنولوجي، أمهها ما يوضحه الشكل املوايل لإلبداعية األساسحل تناول العديد من الباحثني املرا

  02 :        

  

  
  الباحث إعدادمن : املصدر

البحث :االبتكار
األساسي و البحث 

 التطبيقي

 التصنيع النشر التطوير
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1  
ي، حيث األساسية تأيت من البحث األساسعلى جمموعة من املعارف واألفكار  أساسايرتكز االبتكار 

 حيث أن ،1على املؤسسة استقباهلا وتبويبها واختيار املناسب منها بار األولية للوجود مما يستوجتظهر األفك
أفكار تنتج من مواجهة بني األفراد يعملون يف نفس القطاع أو يف قطاعات خمتلفة وهناك أفكار تظهر تلقائيا، 

ن الطريقة الوحيدة املتاحة لبناء أعلى هلذا تتبىن العديد من املؤسسات املفهوم الذي ينطوي  ؛يف بلدان خمتلفة
تها وتدريبها هي احلصول على موارد بشرية ذات جودة عالية، لذلك تقوم بالعمل على تنمي إبداعيةمؤسسة 
جيب أن تتوفر فيه بعض  اإلبداع كما أن مدير مشروع  ،2اإلبداععلى معدالت أذروا وحتقق  حىت تبلغ

القدرة على تنظيم إىل  باإلضافةر على منهجية تسيري املشروع، ص واملهارات حيث جيب أن يسيطئاخلصا
 اجتماعاتكما أنه يف هذه املرحلة تتزايد  ؛3التقارب بني خمتلف اخلربات املهنية بتكوين العالقة فيما بينهم

ئية أفكار مبد إىل ية، ومجع املعلومات من املصادر املختلفة للوصول بداعاإلعاصفة األفكار وغريها من الطرق 
     .اإلبداعتكون بداية لسريورة 

كل العوامل اإلبداعية جيب أن جتتمع للوصول إىل اهلدف، هلذا انفتاح املؤسسة على بيئتها وقدرا على 
تقييم مواردها البشرية، سيولة تتظيمها وقدرة مسرييها على إحداث لقاءات جديدة تشكل األقطاب األساسية 

  .على هذا املستوى

2   
خترج الفكرة من طابعها األويل خاصة إذا كانت فردية لكي يتقامسها الفريق يف أول األمر بكامل  

مثال (من أجل تطويرها وتشكيلها وإعطائها طابع رمسي يف املؤسسة قبل إرساء منوذج متهيدي  كفاءام
على تسويقه،  طار عدم القدرةأخ( اإلبداعاألخطار املترتبة عن  إىل تفاديدف املشاركة اجلماعية و ،)مبدئي

  .)ضخمةالتكاليف ال
تتمثل يف  اإلبداعإثراء النقاش حوله تقوم املؤسسة بدراسات عديدة تكون ضرورية لتطوير من أجل  

  .4الدراسات االقتصادية والدراسات التقنية

                                                             
1 -Thomas Durand, Technologies organisationnelles pour l’entreprise, Rapport préparé par CM International, 
Juillet 2002, P : 67. 

  .236: ، ص2008دار الفاروق للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  ،إدارة اإلبداعترمجة خالد العامري ، بيتر كوك،  - 2
3 - Thomas Durand, Op.cit, P: 69.  

مداخلة ، -دراسة حتليلية -دور الفكر اإلبداعي يف بناء وحتسني أداء املنظمات املعاصرة  ، ثمان مـداحي عبد الرمحان بن عنتر، عـ  - 4
ماي  13-12اإلبداع والتغيري يف املنظمات احلديثة،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة البليدة، اجلزائر، : مقدمة إىل امللتقى العلمي الدويل

  .18:، ص2010
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3 
اجلديد، والذي يتطلب موارد مالية  منوذج لإلبداع لتدخل الفكرة مرحلة إعطائها طابع مادي بأو

 ليف هذه املرحلة مستقبل املشروع يبدأ يترسم لذلك جيب اإلحاطة بك. وموارد بشرية تتبع التطبيق اتكنولوجيو
متطلبات حتقيقه، حيث ختتار املؤسسة بني اقتناء تكنولوجيا جديدة بشرائها أو التعاون مع مؤسسة أخرى 

  .ة  املتاحةاملادي اإلمكانياتبالنظر إىل  
املشروع اجليد هو الذي يتماشى مع وبداية من هذه املرحلة يبدأ التفكري يف القوة التجارية للمؤسسة،  

مرحلة التجسيد تتميز بصعوبتها وتعقدها . هافأهداوال يتناقض و ةالتجاريو ةقدرات املؤسسة البشرية، التقني
املؤسسة مرة أخرى عن  لكما تتساء ،سة التجاوب معهاوتزايد األخطار اليت تعرقل تقدمها إذا مل حتسن املؤس

إمكانية مواصلة املشروع أو التخلي عنه وفقا للمعلومات املتوفرة لديها، فإذا قررت املواصلة تدخل يف مرحلة 
  .ائية لإلبداع ال ميكنها التراجع بعدها

4 
تطبيقه يف  ولة يعين إدخاله يف التجربة النهائية لطرحه يف السوق أمواصلة املشروع بداية من هذه املرح 

  .لإلبداع الشكل النهائي لتبدأ املؤسسة يف جتريبه مع عينة من الزبائن ى، فيعطاإلبداعاملؤسسة على أساس نوع 

 
    :املؤسسةيف  التكنولوجياإلبداع  ميكن أن منيز بني نوعني من النماذج لتنظيم

  : ميكن  ثنتيجة لنشاط البحث والتطوير حي التكنولوجياإلبداع هذا النموذج يعترب يف
  :التمييز بني

1 Technology-push 

وقد ظهرت سنوات اخلمسينات  ،Schumpeterلإلبداع متأثرة بنظريات االقتصادي  األوىلهذه املقاربة 
 .1التكنولوجيةعلى التطورات األساس والستينات من القرن املاضي حيث كان يعتمد على تصميم املنتجات يف 

التكنولوجي ناتج من تدفق وحيد االجتاه، مصدره األول العلم ونشاطات  عاإلبدايقترح هذا النموذج أن 

                                                             
1 - Pierre Taillant, L’analyse évolutionniste  des innovations  technologiques,  thèse de doctorat en sciences 
économiques, non publié, université de Montpellier1, France, 2005, P : 66. 
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ذو منوذج خطي يتبع  التكنولوجياإلبداع أي أن . يقات التجاريةالبحث والتطوير ومصبه النهائي يف التطب
  :1اخلطوات التالية كما هو مبني يف الشكل

03 

      
  

  .21:، ص2004، األردن،عمان، 1، دار وائل للنشر، طتطوير املنتجات اجلديدةمأمون ندمي عكروش، سهري ندمي عكروش، : املصدر

2 Demande-pull 

، فإن النموذج السابق واملبين على اإلبداععندما يكون تنوع الطلب يف السوق هو العامل الدافع لعملية 
تصميم منوذج جديد يكون إىل البحث والتطوير يصبح غري قادر على تفسري التغريات املالحظة، هذا مما أدى 

حيث مت  ؛Schmookler 1966(2,( ولوجي مسحوب من طرف الطلب من طرف الباحثالتكن اإلبداع
مشتق من الطلب املالحظ يف السوق والقسم الذي حيث اإلبداع  أنأي  ،االهتمام بفرص واحتياجات الزبون

 إىل ر يشا أنربة الزبون ميكن باالعتماد على خكما أنه  ،هو الذي له عالقة مباشرة بالزبون اإلبداععلى 
املوجهة للبحث  األفكارمواضيع للبحث، إذا السوق هو مصدر املشكالت املوجودة أثناء التصميم أو يقترح 

  :اخلطي املبين على الطلب اإلبداع الشكل املوايل يبني مراحل منوذج  .3والتطوير

40 
  

            
 .21:، ص2004، األردن، عمان، 1، دار وائل للنشر، طتطوير املنتجات اجلديدةري ندمي عكروش، مأمون ندمي عكروش، سه: املصدر

Chain-Linked 

 وأمهها ،لتظهر النماذج غري اخلطية التكنولوجياإلبداع لقد ختلى املفكرون عن فكرة التتابع اخلطي ملراحل 
له ترتكز على  يةاألساسالفكرة . ويسمى بالنموذج املتكامل )kling et Rosenberg)1986 ,منوذج 

  .ضرورة إشراك كل األقسام التنظيمية للمؤسسة يف عملية تطوير منتج أو خدمة جديدة

                                                             
  .21: ، ص2004،عمان، األردن، 1نشر، ط، دار وائل للتطوير املنتجات اجلديدةمأمون ندمي عكروش، سهري ندمي عكروش،  -  1

2 - Pierre Taillant, Op.Cit,  P : 67. 
  .22:ص ،مرجع سابقمأمون ندمي عكروش، سهري ندمي عكروش،  -  3

التطويرالبحث و التصنيع التسويق  مستخدم 

 مستخدم التصنيع التسويق البحث والتطوير
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 يةاألساسالتكنولوجي ميزته   اإلبداعمنوذجا لعملية  1986سنة  Kling et Rosenbergن  قدم الباحثا
الشكل التايل  .ال تتبع مسارا معينا حيث ميكن أن تأخذ أشكاال خمتلفةالتكنولوجي  اإلبداعأن نشاطات عملية 

  :التكنولوجي وفق هذا النموذجاإلبداع يوضح خمتلف املسارات اليت ميكن أن متر ا عملية 

05 
  
  
  
  
  
  
  
  

Source : Pierre Taillant, L’analyse évolutionniste  des innovations  technologiques  
thèse de doctorat en sciences économiques, non publié, université de Montpellier1, France, 
2005, P : 187 

من سلسلة مركزية لإلبداع حتتوي على مخسة تكتالت، ثالثة منها  Chain-linkedيتكون منوذج 
، لكنهما خارج )البحث والتطوير(الن العلوم خاصة بالسوق وتكتلني آخرين ميث واثنانخاصة بالتصميم  

السلسة املركزية على الرغم من أمهيتهما الكتلة األوىل هي قاعدة املعارف املتوفرة واليت ميتلكها أفراد املؤسسة 
  .الكتلة الثانية فهي خاصة بالبحث أما

  :وتتمثل املسارات وفق الشكل فيما يلي
  ؛تكنولوجيال لإلبداعالسلسة املركزية :  Cاملسار 
  املتصلة بالسلسلة املركزية؛ األنشطةحلقات قصرية من التغذية العكسية بني : fاملسار 
  حلقات طويلة من ردود الفعل بني األنشطة اليت ال تتصل بالسلسلة املركزية؛: Fاملسار 
  عالقات مباشرة بني البحث والتصميم التحليلي؛: Dاملسار 
  دعم البحث العلمي؛: Sاملسار
  .،هذه العالقة تصبح غري نشطة Kكان حل املشكلة على املستوى  إذاحبث، -العالقة معرفة: k,R املسار

 

 السوق

 

تصميم ائي 
 وإنتاج

 

تصميم مفصل 
 وجتارب

 

ر أو تصميم ابتكا
  يحتليل

 

 السوق احملتمل

  ثــالبح

  املعارف املتوفرة
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وتستمر حنو  c تنطلق من التصميم ، حيثاإلبداعلعملية  األوىلالطريق  هياإلبداع السلسة املركزية لعملية  -
 .التطوير فاإلنتاج مث التسويق

والتسويق،  اإلنتاجتربط وتنسق بني البحث والتطوير مع الطريق الثانية هي جمموعة روابط ملفعول رجعي  -
 .هذه الروابط ترى على أا أجزاء مدجمة لنظام التنسيق بني خصائص وتطوير املنتج مع مصلحة التسويق

  .اإلبداعوهلا دور حموري يف جناح أو فشل عملية  اإلبداع وفق هذا النموذج تكون وظيفة التصميم هي احملفز على 

 

أخرى على أساس جمموعة من العوامل البشرية إىل من مؤسسة  تاإلبداعاإىل ختتلف طريقة اللجوء  
التكاليف املرتفعة  أمههاعلى إحدى هذه الطرق  االعتماداألخطار اليت ميكن أن تنجم من  إىلاملالية، إضافة و

  .1اإلبداعقيق حتإىل وطول مدة الوصول 

 
1. : هي الطريقة  من داخل املؤسسة خاصة عن طريق وظيفة البحث والتطوير اإلبداعتطوير

، اإلبداعخاصة يف حالة جناح  استقالليةتعترب هذه الطريقة أكثر حيث   ،اإلبداععلى  لالعتمادالكالسيكية 
التقليد الذي يتعرض هلا  ملدى وتكلفتها عالية وكذلك أخطارر خطورة فهي طويلة يف ااألكث لكنها كذلك

  .ي من طرف مؤسسات منافسةاإلبداعاملنتوج 

   :2ية هياألساسيتطلب جناح هذه الطريقة يف املؤسسات توفر جمموعة من الشروط 
 والتجديد؛ لإلبداع ومدعم مشجع وسط -
  املؤسسة؛ مع متالئمة وجعلها اجليدة األفكار استغالل ىعل قادرين مبدعني عن صادرة اقتراحات -
  .التسويق اإلنتاج و والتطوير، البحث وظائف بني داخلي تعاون  -

2 :  ات يف اإلبداع إىلتعترب التحالفات والشراكات من أهم أشكال عقود التعاون والوصول
ات اإلبداعوالتطوير خاصة ومن األخطار النامجة عن  هذه األمهية نابعة من التكلفة املرتفعة للبحث ،املؤسسات

 إىل زيادة  ،)اإلعالم اآليل وصناعة الطائرات(اليت أصبحت كعائق يف كثري من امليادين خاصة الصناعية منها 
  : التعاون يف اتفاقياتتتلخص اإلجيابيات الناجتة من  ،3البحث عن احلجم للتجاوب مع عوملة األسواق

                                                             
1- Joël Broustail, Frederic Fréry,  le management stratégique de l’innovation, édition Dalloz, Paris, France, 
1993, P :146. 
2 - Jean Claude Tarondeau,  recherche et développement, Vuibert, Paris, France, 1994, P : 70.   
3 - Joel Broustail, Frederic Fréry, Op.Cit, P :147. 
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  ي؛اإلبداعكاليف املرتبطة بالبحث ختفيض الت  -    
  ات الداخلية يف املؤسسة؛اإلبداعرفع إنتاجية  -    
  . بعث نشاطات إبداعية جديدة مل تتمكن املؤسسة لوحدها من حتقيقها -   

 البحث نشاطات بتكاليف والتكفل للتعاون للمؤسسات واسعا جماال التعاون واتفاقيات عقود تشكل

 حتد أخرى جهة ومن وإمكانياا بترشيد مواردها للمؤسسة واالتفاقيات العقود هذه تسمح جهة فمن والتطوير،

  .قراراا اختاذ يف وحريتها استقالليتها من

3  : عن طريق النمو اخلارجي ميثل امتالك مؤسسة ملؤسسة أخرى مبدعة اإلبداع  اعتماد
من النتائج احملصل عليها، أو  واالستفادةلإلبداع  بطريقة جزئية وذلك حبيازة حصة من رأمساهلا املخصص

  . امتالك كلي بشراء املؤسسة كاملة
هو التقارب األكثر سرعة، لكنها مكلفة اإلبداع النمو اخلارجي بواسطة االمتالك أو املشاركة يف رأمسال  

نتائجها غري مؤكدة ي برأس مال كبري، مع العلم أن اإلبداعخاصة إذا كانت املؤسسة املبدعة تقوم بالبحث 
  .1وجمموعة أخطار أخرى منها هروب الطاقات البشرية املبدعة عند الشراء أو املشاركة يف رأمسال الشركة

4   : املقاولة الباطنية لإلبداع ختص عقود حبث بني املؤسسة وهيئات خمتصة مثل مكاتب
  .االستشاريني، مراكز البحوث واجلامعات الدراسات،

خارجيا بواسطة هيئات خمتصة ونتائجها جد متغرية، فيمكن اإلبداع  إىل يف هذه الطريقة تلجأ املؤسسة 
التحكم فيها تبقى غري إىل ات إضافة اإلبداعاالستفادة من خربات ذات مستوى عايل لكن مدة وتكاليف 

لترابط املوجود بني مؤكدة، وهي طريقة متطورة يف أمريكا والدول الصناعية الكربى وذلك للتواصل وا
  .2املؤسسات ومراكز البحوث على اختالفها

5   : رخصة من مؤسسة مبدعة أو من فرد مبدع اقتناءهو اإلبداع  العتمادالباب اخلامس، 
نتائجها بشرط توفر اإلمكانيات اليت تتبع تطبيقها  إىلبذلك فهي طريقة سريعة أقل تكلفة وخطورة بالنظر 

ة منها، ويف حالة تكنولوجيا عالية املستوى يصبح التحكم فيها صعب ويتطلب طاقات مؤهلة خاصة التقني
هذا ؛ التبعية للمؤسسة األمإىل ثقافية وغريها زيادة و إمكانية مواجهتها لعقبات تطبيق جغرافيةإىل لذلك، إضافة 

  .ةخاصة يف الدول املتقدم استعماالجعل منها طريقة أقل  االستقالليةالنقص يف 

 
                                                             

1-  Joel Broustail, Frederic Fréry, Op.Cit, P: 148. 
2-  Ibid, P: 149. 
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  :على أساس اإلجيابيات والسلبيات لكل طريقة، ختتار املؤسسة ما بني اخلمسة طرق وفقا ملا يلخصه اجلدول األيت

02 
 اخلصائص/الطريقة الوقت الضروري التكلفة الكلية اخلطر احملتمل التحكم املتوصل

 التطوير من الداخل طويلة مرتفعة مرتفعة ةمرتفع
 عقود التعاون غري مؤكدة غري مؤكدة ضعيفة غري مؤكدة
 النمو اخلارجي قصرية مرتفعة مرتفعة غري مؤكدة
 املقاولة الباطنية غري مؤكدة غري مؤكدة ضعيفة غري مؤكدة

 اقتناء الرخص قصرية ضعيفة ضعيفة ضعيفة

Source : Joël Broustail, Frederic Fréry,  le management stratégique de l’innovation, 
édition Dalloz, Paris, France, 1993, P : 151. 

يظهر من اجلدول أن التطوير من الداخل طريقة تبقى خمصصة للمؤسسات ذات سيولة مالية كبرية تبحث 
ود التعاون واللجوء للمقاوالت الباطنية يعتربان عق أما ؛بامليزة التنافسية املمكنة عن طريق إبداعاا االحتفاظعن 

لإلبداع يف املؤسسة نظرا لعدم التأكد الكبري يف التكلفة، يف املدة والتحكم فيها رغم أا  اعتماداأصعب الطرق 
بالنسبة للنمو اخلارجي غالبا ما يعتمد يف حاالت إستعجالية، وللمؤسسات اليت متلك موارد  ؛األقل خطورة

أما فيما  ؛لة وتتحمل بذلك أخطار وتكلفة وال تتمكن من التحكم فيها مع الرغم من أا األسرعمالية هائ
الرخص فهي األكثر أمهية مقارنة بالطرق األخرى، فهي أقل تكلفة وأقل خطورة، وواحدة من  اقتناءخيص 

  ).   املؤسسة استقالليةى تؤثر عل(، ومشكلتها أا تقيد املؤسسة باملؤسسة األصلية )مباشرة التطبيق(األسرع 

 

 إىل اختالف الظروف والعوامل املؤثرة يف نشاط منظمات األعمال وتباين إمكانياا ومواردها، أدى 
 .التكنولوجي اإلبداع وضع مناذج عديدة موعة من استراتيجيات 

 

حيزا واسعا وذلك ملا ميثله من أمهية للمؤسسات نتيجة لكثرة التغريات يف البيئة اإلستراتيجية شغل مفهوم 
بلوغ  إىل هي الطريق الصحيح الذي يؤدي اإلستراتيجية إمجاال . زيادة املنافسةإىل اخلارجية وتنوعها إضافة 

تعترب  اإلستراتيجية التغريات البيئية وكذا املوارد املتاحة، بذلك فإن مع مراعاة الفرص والتهديدات و هدافاأل
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كما أن للمؤسسة استراتيجيات ألنشطتها الوظيفية املختلفة كالتسويق  ،املوجه العام ألنشطة ومهام املؤسسة
ستراتيجية واإلنتاج واملالية والبحث والتطوير وغريها من األنشطة اليت متارسها، فإنه يفترض أن تكون هلا إ

تتمكن من خالهلا من مواجهة التحديات يف البيئة اخلارجية املتمثلة يف اشتداد املنافسة بني املنظمات  لإلبداع
وندرة املوارد سواء منها املادية مثل املواد األولية أو البشرية متمثلة باالختصاصني واملهنيني ذوي املهارات 

  .1نولوجية األخرىالعالية، فضال عن التغريات العلمية والتك
التكنولوجي أنه االجتاه العام املستقبلي يف اإلبداع بناءا على كل ما سبق ميكن حتديد مفهوم إستراتيجية 

مبا يتالءم مع ما تتمتع به املنظمة من إمكانيات  هالعملية اإلنتاجية والذي يتم حتديد إبداعاملنتوج أو  إبداع
  .ثلة يف البقاء والنموها املتمأهدافوموارد بالشكل الذي حيقق 

 

، والنوع الثاين فيهااإلبداع يرتكز على وزن  األولي للمؤسسة، النوع اإلبداعهناك نوعني من السلوك 
  .اإلبداعدرجة كثافة 

1 .: عموما هناك شكلني:  

رائدة يف قطاعاا وتعتمد  اإلستراتيجية تكونار هذا النوع من الشركات اليت ختت :.أ
  :2على قدراا الذاتية، هلذا جيب توفر جمموعة من اخلصائص أمهها

منتجات جديدة  إدخالتكون هي األوىل يف  أنتوفر قدرات كبرية يف جمال البحث والتطوير دف  -
مما يتيح هلا  ،ري يصعب على املنافسني استيعاا بسرعةذات جودة عالية وتكنولوجيا جديدة يف األسواق ومبعاي

  اهليمنة على السوق ألطول فترة ممكنة؛
هذه القدرات تستلزم موارد بشرية ومالية كبرية، وقدرة على اازفة نظرا للمخاطر الكبرية اليت حتيط  -

 ؛اإلستراتيجيةذا النوع من 
ودراسات ملعرفة كل التطورات  أحباثطلب القيام باجناز البقاء يف الريادة، ما يت ألجلمعرفة السوق  -

  اليت حتدث يف السوق وخاصة من ناحية املستهلكني واملنافسني؛
القدرة على االتصال مع املوردين والزبائن للحفاظ على كمية ونوعية منتجاا وإزالة احلواجز اليت  -

 حتول دون شرائها واحلفاظ على مسعتها يف السوق؛
                                                             

مداخلة مقدمة إىل امللتقى العلمي ، ،   ريف كآلية لتفعيل اإلبداع التكنولوجي يف منظمات األعمالاالقتصاد املع  سارة حليمي،  ،أمحد طرطار  --1
  .14: ، ص2010ماي  13-12، اجلزائر اإلبداع والتغيري يف املنظمات احلديثة،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة البليدة،: الدويل

2- Pascal Corbel, Technologie, Innovation, stratégie, de l’innovation technologique a l’innovation stratégique, 
L’extenso éditions, France, 2009, P: 308.  
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 .   جل محاية منتجاا ضد التقليد من طرف املنافسنيأحقوق امللكية الفكرية من  استخدام -

ال تستطيع حتمل التكاليف املرتفعة للبحوث اإلستراتيجية الشركات اليت تتبع هذه : ب
واللحاق بسرعة بالشركات  إتباعية واملعرفة الالزمة من األساسية وهلذا جيب عليها اكتساب املهارات األساس

القائدة يف السوق، وتكون هلا قدرة تطوير كبرية متكنها من االستجابة السريعة للمنتجات املطورة من قبل 
  .الشركات الرائدة

 اإلنتاج أساليب أون هذا التأخري يف طرح املنتجات مفيدة، أل اإلستراتيجيةيف كثري من األحيان تكون هذه 
االستحواذ، كما يسمح يف اختبار  أو بإقامة حتالفات من خالل عمليات االندماجبسبب عدم اليقني يسمح 

 .1أخرى أسواقيف  إطالقهالتسلسلي للمنتج يسمح بضبطه قبل  اإلطالق أناملنتوجات بطريقة معمقة، كما 

2 : 2التكنولوجي تتمثل يفاإلبداع هناك ثالثة أنواع إلستراتيجية:  

 : دف حتقيق الريادة يف اإلستراتيجية تستعمل املؤسسة هذه
السوق عن طريق تكثيف البحث والتطوير واستعمال خمتلف التقنيات املمكنة ألجل تطوير املنتجات والعمليات 

ها املؤسسة تتطلب إمكانيات اليت تتبعاإلستراتيجية هذه  ؛ات اجلذرية خصوصااإلبداعاإلنتاجية باالعتماد على 
  .وقدرات هامة وكذلك متطلبات تكنولوجيا حديثة

 : دف املؤسسة من وراء هذه حتقيق اإلستراتيجية إىل ال
ت بتتبع ودراسة خطوا اإلبداعمركز الريادة، بل تبحث عن التقليل من املخاطر اليت تواجهها من ناحية 

قدرة ضئيلة يف جمال البحث اإلستراتيجية تتطلب هذه  ؛املنافسني يف السوق لتجنب األخطاء اليت ارتكبوها
ي، إال أا تستلزم قدرة تطويرية وهندسية كبرية لوسائل اإلنتاج للمحافظة على موقعها يف السوق األساس

  .والصمود أمام املنافسة القوية

 : تستهدف املؤسسة استدراك التأخر التكنولوجي الكبري
يربز هذا االختيار عن طريق حماولة خلق أو تطوير منتج جديد  ،عن طريق املتابعة الدائمة والنشطة للسوق

 ال تستلزم جهوداإلستراتيجية هذه  ؛انطالقا من منتج قدمي بإدخال تعديالت وإضافات جديدة على هذا األخري
    .مستوى عايل من هندسة اإلنتاجإىل كبرية يف البحث والتطوير إال أا حتتاج 

  
                                                             

1- Pascal Corbel, Op.cit, P: 306. 
  .15:، صمرجع سابق سارة حليمي،  ،أمحد طرطار -  2
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 يف وخاصة التكنولوجية لإلبداعات الرئيسي املغذي املؤسسات داخل والتطوير البحث نشاط يعد

 كلما املؤسسة حجم كرب كلما معتربة، حيث بشرية مادية كانياتوإم خمابر على تتوفر اليت الكبرية املؤسسات

 جيب خصوصيات الوظيفة هلذه أن العلم مع فيها، والتطوير بالبحث خاصة وظيفة تكوينإىل  بالضرورة ذلك أدى

 بني بينها اجليد التنقلو الفعال بالتسيري احلقيقة يف مرتبطة ونتائجها التحديد صعبة تقييمها مؤشرات أن كما ا،تهمراعا

  .والتطوير البحث بنشاطات القائمني للعمال الفنية الكفاءة إىل  إضافة األخرى، الوظائف

 

جمموع األعمال املنهجية "نشاط البحث والتطوير بأنه  OCDEتعرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
املعارف سواء معرفة الفرد أو ثقافة املؤسسة واليت تستخدم يف التطبيقات زيادة إىل ية اهلادفة اإلبداعو

 ةياإلستراتيجاالهتمام بالتنظيم والتسيري الفعال لنشاط البحث والتطوير ينطلق من األمهية  نإ .1"اجلديدة

ا بعض اجلوانب التكنولوجي يف اهتماماا، هلذا أخذناإلبداع التكنولوجية للمؤسسة، ومدى املكانة اليت حيتلها 
  .املهمة اليت ينصب عليها تنظيم وتسيري هذا النشاط

 
  :2منها نذكر املؤسسة داخل أشكال عدة تتخذ أن والتطوير البحث لوظيفة ميكن

1 : إىل إسنادها يتم أجزاء إىل  وتطوير حبث مشروع كل تقسيم التنظيم هذا خالل يتم  
 بواسطة الوحدات بني التنسيق ويتم املشروع، من جزءا خاصة وحدة كل وتتوىل ،خاصة تنفيذية وحدات

  :التايل الشكل يف التنظيم هذا توضيح وميكن املباشرين، مسؤوليها

 
 
 
 

                                                             
1 - OCDE, Méthodes type proposés pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimentale, les 
éditions de l’Ocde, Paris, France, 2002, P : 34. 
2 - Jean Claude Tarondeau, Op.cit, P-P: 120-122.  
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60     

  
 
 
  

  

  

  
Source: Jean Claude Tarondeau, recherche et développement, Vuibert, Paris, France, P : 120 

2.    : وتطوير حبث مشروع كل ختصيص التنظيم من الشكل هذا خالل من ويتم 

  :التايل الشكل التنظيم هذا ويتخذ معني، مبشروع والفنيني املهندسني من جمموعة كل تكليفب

07      
  
  
  
  

Source: Jean Claude Tarondeau, recherche et développement, Vuibert, Paris, France, P : 121 

خيصص لكل مشروع إمكانيات بشرية ومادية، ويكلف رئيس كل مشروع بإجنازه حسب هذه 
  .التقديرات

3-     : حسب  املشاريع، حسب والتنظيم الوظيفي التنظيم بني جاملز يتم
 :الشكل التايل

 
 

  
 

 مدير البحث والتطوير

 س املشروع درئي رئيس املشروع ج رئيس املشروع ب رئيس املشروع أ

 مدير البحث والتطوير

 مسؤول وظيفي مسؤول وظيفي مسؤول وظيفي مسؤول وظيفي

 ج مشروع ب مشروع أ مشروع
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08       

  
  

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Source: Jean Claude Tarondeau, recherche et développement, Vuibert, Paris, France, P : 122 

 لكل رئيس تكليف يتم و الوظيفية، املسؤوليات حسب وتقسيمهم والفنيني املهندسني مجع خالله من ويتم
 بكيفية يشتغلون عماال يضم الذي عمل فريق على يشرف حبيث إجنازه، يراد تطبيقي حبث مشروع

 مجيع استغالل من املؤسسة الشكل هذا وميكن ،ا خاص مدير املشاريع بني التنسيق عملية ويضمن دائمة،

  .ماتواملعلو األفكار تبادل يسهل كما والتطوير البحث لعمال توالقدرا املعارف

 

عنصر التمويل املايل فإن إىل يلعب العنصر البشري دورا هاما يف نشاط البحث والتطوير، فباإلضافة 
ط، فاملستوى العلمي واخلربة والكفاءة هي الباحثني والعاملني يف هذا النشاط هلم دور كبري يف جناح هذا النشا

  .العناصر الواجب توافرها يف الباحثني

1 
بأم كل املوظفني املعنيني مباشرة "تعرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مستخدمي البحث والتطوير 

خدمات متصلة بالبحث والتطوير مثل اإلطارات، اإلداريني بالبحث والتطوير مبن فيهم العمال الذين يقدمون 
  .1"وعمال املكاتب

                                                             
1- OCDE, Méthodes type proposés pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimentale, 
Op.cit, P :  105  

 مدير البحث والتطوير

 رئيس املشروع

 رئيس املشروع

 مدير املشاريع

 رئيس املشروع

 مسؤول وظيفي مسؤول وظيفي مسؤول وظيفي
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  :1يوجد تقسيمني عامليني ملوظفي البحث والتطوير

  :فئات إىل ثالث، حيث يقسم CITPالدويل على أساس الوظيفة  إىل التصنيفيستند :  . أ

-   : دورها القيام بتوليد وتطبيق املعرفة  ؛هندسنيالعليا وكذا امل ذات الشهادات اإلطاراتتشمل
 .شاريع البحثتسيري م إىلجل احلصول على منتجات جديدة وأساليب إنتاج جديدة باإلضافة أاجلديدة من 

-  : تشمل مجيع العمال الذين جيب أن تتوفر فيهم املعرفة واخلربة التقنية يف العديد من امليادين
توكل هلم مهام علمية وتقنية  ؛واالجتماعية اإلنسانيةة، العلوم الفيزيائية، علوم احلياة، والعلوم اهلندس :مثل

 .تنطوي على تطبيق مبادئ وطرق التشغيل حتت إشراف الباحثني

-  : تشتمل على العمال املؤهلني وغري املؤهلني من موظفي املكاتب الذين يشاركون بطريقة
 .والتطويريذ مشاريع البحث مباشرة يف تنف

 : حيث يضم CITE الدويل على أساس التعليم إىل التصنيفيستند :  . ب

 احلاصلني على شهادة جامعية مستوى دكتوراه؛-
 احلاصلني على شهادة جامعية دون شهادة دكتوراه؛-
 احلاصلني على شهادة التعليم العايل؛-
 اجلامعية ؛احلاصلني على نوع آخر من الشهادة -
 احلاصلني على شهادة اية الدراسة الثانوية؛-
  .احلاصلني على شهادة دون مستوى الثانوي -

2 .: 

جيب  التكنولوجياإلبداع من أجل التسيري اجليد ملوظفي البحث والتطوير واملسامهة يف تشجيع وجناح 
  :2توفر بعض الشروط

 . أ    : جيب توفر بعض اخلصائص من أجل احلصول على الكفاءة الفنية
  :متعاقدين أولعمال البحث والتطوير سواء كان هؤالء العمال دائمني 

 سب هؤالء معارف تقنية عالية؛تأن يك-

                                                             
1 - OCDE, Méthodes type proposés pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimentale, 
Op.cit, P-P: 107-111 
2 -  Jean-Claude Tarondeau, Op.Cit,  P, P : 151,152 
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 مهارات علمية جيدة؛-
 القدرة على فهم وتفسري النتائج؛-
 .علومات العلمية والتقنيةلكل مصادر امل األمثلاالستعمال -

 . ب   :تتطلب من مدير مشروع  إن ضرورة التسيري اجليد للموظفني
هلذا  ،البحث والتطوير أن يتعامل مبرونة مع هؤالء املوظفني نظرا حلساسية هذا النشاط وأمهيته بالنسبة للمؤسسة

 :يوجد أسلوبني لإلشراف

- : يتم يف هذا األسلوب إعطاء أوامر صارمة و املتابعة املستمرة للقائمني بنشاطات
من جهة أخرى احتمال املوارد املالية من جهة، و و هذا لتفادي كل تبذير يف ،البحث و التطوير داخل املؤسسة

 وقوع اون من طرف هؤالء املستخدمني؛

- : ميتاز بأكثر إنسانية و  غري املباشرول فإن األسلوب عكس األسلوب األ
 املوظفنيموضوعية و أكثر حرية، وذلك بإقامة عالقات ودية بني مستخدمي البحث والتطوير وبني بقية 

 .املؤسسة أفراد، مما يسمح من االستفادة من اقتراحات كل واإلدارة

كفاءة الفنية لعمال البحث والتطوير الرئيسية لزيادة ال األساليبيشكل التكوين إحدى :  . ت
واكتسام للمعارف والتقنيات اجلديدة، هلذا جيب على املؤسسة إقامة شراكة وتعاون مع اهليئات الرمسية مثل 

 .مراكز البحث، حىت تستطيع ضمان التكوين النوعي والسليم لعماهلاواجلامعات، املعاهد العلمية املتخصصة 
من خالل إقامة التربصات  األوروبيةلدور اهلام الذي تقوم به اجلامعات يف الدول اإىل ويف هذا اإلطار نشري 

 .             القيام باألحباث املشتركة واليت تكون بتمويل من تلك املؤسساتوالدورية لعمال املؤسسات 

      - يكون يف أحد املستويات التالية أنميكن للتعاون بني اجلامعات واملؤسسات الصناعية:  

-  :  تم اجلامعة بوظيفة التعليم وليس بالضرورة البحث والتطوير، وميكن هلا القيام حيث
تقدمي خدمات استشارية عندما تطلب منها بشكل مؤقت، وال يتولد  أوبأحباث مشتركة مع القطاع الصناعي 

 .ويل من طرف الصناعةتعاون طويلة األمد واجلامعة ال حتصل على أي مت أمناط أوعنها عالقات 

- : يتم دعم وتوجيه األحباث يف اجلامعة وفق احتياجات املؤسسات الرئيسية اليت تتعامل معها. 

- :  فيه، وتديره  األحباثتؤسس جمموعة من املؤسسات خمتربا متخصصا ومتوله وتوجه
 .من خالل جملس يضم ممثلي تلك املؤسسات 
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- _ : ا ومنحهما دورها تكوين وتدريب إطارا تقوم املؤسسة بتأسيس جامعة خاصة
شهادات علمية معترف ا، وكذا القيام باألحباث اليت ختدم مصلحة املؤسسة، وهذا بسبب عدم قدرة اجلامعة 

 .التقليدية على تطوير براجمها مع االحتياجات سريعة التغري للمؤسسة

العاملني بوظيفة البحث والتطوير، إما عن طريق رغبات ومتطلبات يتم  األفرادفيز يتم حت:  . ث
وعادة ما تتمثل احلاجات املرغوب فيها يف املراكز االجتماعية،  ؛يتم حتقيقها أهدافإرضاؤها، وإما عن طريق 

احتالل واد املهين فتتمثل يف حتقيق هداف حتقيق الشهرة والشعور بالذات، أكثر منها حاجات مالية، أما األ
هلذا ختلق املؤسسة الصناعية نظام للمكافأة للبحث الفردي واجلماعي لألفراد لتحقيق . مناصب عليا يف املؤسسة

 :تتضمن عادة اإلجراءاتالتكنولوجي، وهذه  اإلبداعفعالية أكرب، مما يسرع وترية 

 نظام مزدوج للترقية على الصعيدين املهين واإلداري؛-

 ؛حفيزنظام للت-

 التكنولوجي؛ اإلبداعخلق جو ثقة وحتمل هامش من اخلطر مما يشجع على االبتكار و-

االحترام واالمتنان، هلذا تبقى احملفزات املادية الضرورية غري كافية إذا مل تدعم باالحترام والشكر -
  .مواتيةوالعرفان، وهذا ما يساعد ذوي الكفاءة على العمل والعطاء، حىت وإن كانت الظروف غري 

 

مثل  التكنولوجي اإلبداعبينت بعض الدراسات اليت قام ا عدد من الباحثني حول تكاليف مشروع 
 ا الدراسة اليت قامKamin et al) (1982,،  بأن النفقات على نشاط البحث والتطوير ميثل حوايل نصف

  .1التكنولوجي عاإلبداعلى مشروع  اإلمجاليةالتكاليف 
املواد واملعدات، وتتمثل هذه النفقات يف تكاليف أجور عمال البحث والتطوير، تكاليف مشتريات  

من املصادر لتمويلها وبالتايل متويل  إىل العديدومن أجل تغطية هذه النفقات تلجا املؤسسة  الكتب واالت،
  :هذه املصادر أهمومن  ،التكنولوجياإلبداع 

1.   : يقتصر على املؤسسات الصناعية الكربى ذات القدرة املالية الضخمة، واليت حتقق أرباح
  .البحث والتطوير بتلك التدفقات النقدية االجيابية بتخصيص أغلفة مالية هلا أنشطةسنوية هامة، تقوم بتمويل 

                                                             
1 - Anne Le Bars, Op.Cit, P :49 
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2.  : ة وذلك نظرا للمخاطرة اليت مسامهة البنوك يف متويل هذه املشاريع ضئيل نأجند
، املؤسسات املبدعة اليت إىل البنوكتلجا  أنكما ميكن ؛تتميز هذه املشاريع، والتكاليف املرتفعة للبحث والتطوير

 .1كونت معها عالقات طويلة األجل وتستطيع االستفادة من املعلومات اليت يوفرها الوسطاء

3.  :نوع من التمويل املؤسسات املبدعة الصغرية واملتوسطة واليت ال ال إىل هذا أيلج
لديهم فائض يف السيولة  أشخاصاملستثمرين عبارة عن  ؛ضخمة لتمويل نشاط البحث والتطوير أمواالتتطلب 

وخلق واختيار هذه  األعمالولديهم خربة كافية يف جمال  ،اإلبداعيسمح هلم باستثمارها يف مشاريع 
 .2املشاريع

4.     :  ضخمة  أموالاملؤسسات املبدعة اليت تتطلب  إليهاتلجا
 ماإاخلاصة، تكون  بأمواهلااإلبداع هي مؤسسات تقوم بتدعيم وترقية مشاريع ف ؛لتمويل نشاط البحث والتطوير

اديق استثمار تسري من طرف صن أومؤسسات مستقلة ذات رأمسال استثماري مثل املؤسسات املالية لإلبداع، 
هذه املؤسسات جتمع بني  ؛عددا منها يكون متخصص يف جماالت حمددة أنجمموعة من املؤسسات،كما 

يف املشاريع اليت  أمواهلاهلذا تقوم باختيار صارم للمشاريع حيث تستثمر  ،3املهارات املالية واخلربة التكنولوجية
رتفعة، كما تقوم باإلشراف عليها ومراقبتها من خالل االجتماعات حتقق منوا سريعا وعوائد م أنمن احملتمل 

  .الدورية مع املسريين

 

والتطوير من أجل تعزيز وتفعيل اإلبداع التكنولوجي يف تعترب اليقظة التكنولوجية من الدعائم الرئيسية لنشاط البحث 
  .والتقين يف حميط املؤسسة ة، حيث تقوم برصد كل املعلومات والبيانات اليت ختص اجلانب املعريفاملؤسس

 
 التقين، العلمي، احمليط وحتليل مراقبة "بأا التكنولوجية اليقظة تعرف JAKOBIAK الباحث حسب

 ،4"التطوير وفرص والتهديدات املخاطر توقع أجل من ملستقبلية،وا احلاضرة االقتصادية والتأثريات والتكنولوجي
 من املصطلح هذا حيمله ما كل مع التكنولوجيات خاصة لتطور بصفة املؤسسة تكرسها اليت اليقظة فهي وبالتايل

                                                             
1 -Jean-Yves Caro, Innovation technologique et systèmes financiers, rapport de l’Université Panthéon-Assas, 
Paris, France, 2003, P : 8. 
2 - Ibid, P: 13. 
3 - Yann Lhomme, Le financement de l’innovation technologique dans l’industrie, les 4 pages de sessi, Nº 156, 
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, France, novembre 2001, P : 3. 
4 - Franck Emond, Christophe Lecante, La veille technologique et concurrentielle, les Matinals, L’Agence de 
Développement du Val de Marne, Paris, France, 2005, P :3  
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 وآالت معدات ظهور خدمات جديدة، أو منتجات إبداع ،)ةتطبيقي وأحباث أكادميية أحباث ( علمية اكتشافات

  .املعلومات أنظمة ترقيةو  ةجديد
التكنولوجية  املعطيات االختراع، براءات العلمية، املعطيات :معرفةإىل  التكنولوجية اليقظة ودف

   .والتطوير مشاريع البحث بوضع تسمح السوق اليت ومعطيات
 تيجي،ختطيط استرا بأفضل تقوم بأن للمؤسسة السماح يف  التكنولوجية لليقظة ياألساس الدور يتمثل

 فإن وعليه والطويل، املتوسط  املدى على القرار اختاذ عملية يف عنها االستغناء نستطيع ال اليت الدعامة باعتبارها

املستقبل  يف املنافسني احملتملني ظهور واحتماالت توجهات حتديد إىل تقودنا التحليل هلذا يةاألساس اإلسقاطات
 رئيسيني، لسببني التكنولوجيات من ومتنامي مرتفع عدد يف لتحكما اليوم يستلزم صناعي نشاط أي ممارسة وأن

 هو والثاين جديدة، استعمال تكنولوجيات إىل  تلقائية بصفة يقودنا والتقين العلمي التطور متابعة أن هو األول

 على تفرض وظائف بعبارة املرة هذه حمدد جديد طلب إىل  املنتجات بعبارة وحمدد معرف طلب من االنتقال

 .1يف السوق األصلينشاطها  على احملافظة أجل من وظيفة، كل مستوى على جديدة مهارات حيازة الصناعيني
  :يوضحه الشكل وهذا ما

09:     
  
  
  
  

    
  
  

، مداخلة مقدمة ة للمؤسسة االقتصاديةاليقظة التكنولوجية كأداة لبناء امليزة التنافسيسالف رحال وفريوز شني،  ،الطيب داودي :املصدر
قتصادية و علوم امللتقى الدويل الثاين حول املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي ومسامهتها يف تكوين امليزة التنافسية يف الدول العربية، كلية العلوم اال إىل 

  .17:، ص 2007نوفمرب  28-27التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، اجلزائر،  

                                                             
، مداخلة مقدمة إىل امللتقى اليقظة التكنولوجية كأداة لبناء امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةشني،  سالف رحال وفريوز ،الطيب داودي -  1

يري، وعلوم التسالدويل الثاين حول املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي ومسامهتها يف تكوين امليزة التنافسية يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية 
 .16،17:،ص، ص 2007نوفمرب  28-27 ،، اجلزائرعلي الشلفجامعة حسيبة بن بو

 حبث برامج

 تطوير مشاريع

 براءات االختراع
 عقود تعاون وشراكة

 شراء التراخيص

 علمية معطيات

 جيةمعطيات تكنولو اليقظة التكنولوجية

 معطيات السوق
 بيع التراخيص

 معلومات غري رمسية  شراء وحدات إنتاج
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  :1أساسيتني مرحلتني من تتكون

1. : تم امليدان يف رئيسية وهي البحث  عمليات ثالث بإجناز تقوم أن عليها املؤسسة، به الذي
 .عن املعلومات ومجع الوثائق و نشر املعلومات ملن يستطيع استخدامها

2.   :وإال استعماهلا، كيفية تعرف أن املؤسسة على املعلومات، جبمع القيام بعد 

رئيسية  عمليات ثالث ن تقوم بإجنازأالسابقة، وهلذا جيب  العمليات يف املبذولة اجلهود مصاريف ستتحمل فإا
والشكل التايل  .كدةاملؤ املعلومات استخداماملعاجلة و املعلومات واثبات امعة، حتليل املعلومات معاجلة: وهي

 :يوضح ذلك

10:   
  
  
  
  
      
  
  

    
  

، مداخلة مقدمة اليقظة التكنولوجية كأداة لبناء امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةالطيب داودي و سالف رحال وفريوز شني،  :املصدر
قتصاد الرقمي ومسامهتها يف تكوين امليزة التنافسية يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية و علوم امللتقى الدويل الثاين حول املعرفة يف ظل اال إىل 

  .15:، ص2007نوفمرب  28-27التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ، اجلزائر، 

  :2التالية األماكننستطيع البحث عن املعلومات يف 

                                                             
 .15،16: ،صص ،مرجع سابق ،سالف رحال وفريوز شني ،الطيب داودي - 1

2 - Franck Emond, Christophe Lecante, Op.Cit, P : 5  

الل
غـ

تـ
اس

 

 حبث

 نشر

 مجع

 املعاجلة

 التأكيد التحليل،

 استعمال

ـم
راقب

ةــ
 

 ذاكرة ترتيب الوثائق
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: جندها على شكل شكل مصدر هام وأساسي للمعلومات،قاعدة املعطيات لرباءات االختراع واليت ت -
معطيات علمية وتقنية باعتبار الرباءة وصف تقين مفصل ومفيد، بيانات السوق واليت تتعلق حبرية االستغالل 

  التجاري، بيانات املنافسني عند القيام بإيداع براءات االختراع؛
اعد البيانات املتوفرة على االنترنيت او يف املكتبات من خالل قو إليهااالت التقنية والعلمية اليت ميكن  -

 املتخصصة؛

 اجلامعية؛ األطروحاتبرامج البحوث مبا فيها  -
 مراكز اخلربة مبا فيها خمابر البحث واملخابر املتخصصة؛ -
املؤمترات والندوات اليت تساعد على تبادل املعلومات من طرف خمتلف اجلهات الفاعلة يف جمال -
         .الدراسة

 
، حيث يف العديد من الدراسات التكنولوجياإلبداع يف عملية  أساسيةحيتل نشاط البحث والتطوير مكانة 

 ا مانه يف عدد منها يعترب كمرحلة ثانوية وهذأكما  ،التكنولوجياإلبداع من مراحل  األوىليعترب املرحلة 
  .سنوضحه

 
  .1التكنولوجياإلبداع يف النموذج اخلطي، نشاط البحث والتطوير يعترب كمرحلية أولية لعملية 

يشتمل نشاط البحث والتطوير على ثالثة مستويات من  (Manuel d’Oslo ,2002) وفقا لدليل
  :البحوث

1. :على معارف تتعلق  إىل احلصوليف األعمال التجريبية أو النظرية املوجهة أساسا  يتمثل
من هذا التعريف  .2أو استعماهلا استعماال خاصا إىل تطبيقهابظواهر وأحداث متت مالحظتها دون التوجه 

 :نستنتج اخلصائص التالية

ات والعالقات، بصياغة الفرضيات واختبارها ية تعمل على حتليل اخلصائص، املكوناألساسالبحوث  -
 والقوانني؛ إىل النظرياتباإلضافة 

                                                             
1- Anne Le Bars, Op.cit, P : 25. 
2 -OSEO, PME et innovation technologique: pour une relation plus naturelle, Regards sur les PME, n10, 
OSEO services, Paris, France, 2006, P: 25. 
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ية هلذا النوع من البحوث هو أنه ليس بالضرورة تطبيق نتائج هذه األساسحسب التعريف، اخلاصية  -
ولكن يستطيع نشرها يف االت العلمية املتخصصة لكن بطريقة  ،البحوث حيث أا ال تكون معرضة للبيع

 يف السوق؛ تتعلق باملنافسةمقيدة نوعا ما ألسباب 

أهداف الباحثني تكون لديهم بعض احلرية يف العمل من أجل وضع  ية، العلماء أواألساسيف البحوث  -
 خاصة م؛

حد ما إىل ، بصفة عامة )اجلامعات ومراكز البحث(غالبا ما تتم هذه البحوث يف قطاع التعليم العايل -
 قطاع الدولة؛

ي غالبا ما يكون موجه حنو قطاعات واسعة للمصلحة العامة وذلك هلدف واضح، حيث األساسبحث ال-
  جمموعة واسعة من التطبيقات؛ إىل تؤدي يف اية املطاف 

البحث  :ي الصايف أو النقي حيثاألساسي املوجه والبحث األساسستطيع التمييز بني البحث ن -
ف دون االهتمام باحلصول على فوائد اقتصادية أو اجتماعية على املدى زيادة املعار إىل ي النقي يهدف األساس

القطاعات املسؤولة لتنفيذ هذه إىل الطويل أو جهود مبذولة من أجل تطبيق النتائج كل مشاكل عملية أو نقلها 
شاكل اكتساب قاعدة قوية وواسعة من املعرفة من أجل حل امل إىل ي املوجه يهدف األساسأما البحث  ،النتائج

 .1أو حتقيق الفرص اليت من احملتمل أن تنشأ الحقا

2  ي، األساسيتمثل يف األعمال األصلية املنجزة حلصر التطبيقات املمكنة والنامجة عن البحث
يتطلب البحث التطبيقي األخذ و ،هدف حمدد سلفاإىل حلول جديدة تسمح بالوصول  إجيادأو من أجل 
 :3من هذا التعريف نستنتج اخلصائص التالية. 2رف املوجودة وتوسيعها حلل مشاكل بعينهاباالعتبار املعا

ية أو األساسالبحوث التطبيقية سواء لتحديد ما أمكن من استخدامات نتائج البحوث إىل تلجأ املؤسسات  -
لى مراعاة احملددة مسبقا، وينطوي البحث التطبيقي ع هدافمن أجل إنشاء طرق ووسائل جديدة لتحقيق األ

التمييز كما أن  ،املعارف القائمة واحلالية ومواصلة تطويرها من أجل حل املشاكل املختلفة يف قطاع األعمال
ية والتطبيقية غالبا ما يتجلى يف إقامة مشروع الستكشاف نتيجة مت احلصول عليها يف األساسبني البحوث 

 ية؛األساسبرنامج البحوث 

                                                             
1 - OCDE, Méthodes type proposés pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimentale, 
Op.Cit, P: 88. 
2 - OSEO, Op.Cit, P: 26. 
3 - OCDE Méthodes type proposés pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimentale, 
Op.Cit, P : 89. 
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تتيح كما أوال على منتج وحيد أو عدد حمدود من املنتجات أو األساليب،  نتائج البحوث التطبيقية تطبق -
 هذه البحوث التطبيق الفعلي لألفكار؛

تبقى سرية يف جمال معني  األحياناملعارف أو املعلومات الناجتة أو املستمدة من البحث التطبيقي يف كثري من  -
 .من املؤسسة

3 . :ائمة على املعارف املوجودة املكتسبة من البحوث أو اخلربة العمليةيتمثل يف األعمال املنهجية الق، 
أنظمة وإنشاء عمليات جديدة إىل  إضافةمنتجات وأجهزة ومما ميكن من انطالق تركيب مواد جديدة 

 :1من هذا التعريف نستنتج اخلصائص التالية .وخدمات أو التحسني فيها

حصل عليها من البحث التطبيقي، كما أنه عند اية هذه املرحلة التطوير يسمح بالتطبيق الفعلي للنتائج املت -
 معظم الشكوك املتعلقة باجلدوى التقنية تزول؛

ما مييز البحث التطبيقي عن التطوير هو أن البحث التطبيقي يتعلق باكتشاف خمتلف املسارات املمكنة من  -
إنتاج تصميم ملنتج  إىل يق حيث يهدف أجل حل املشاكل، أما مرحلة التطوير تتبع مسار تقين قابل للتحق

 .قنوات للقيادة أوجديد أو عملية إنتاج وتكوين مناذج 

4 

 ،االعتماد على هذا التقسيم بالنسبة للبحث والتطوير ينتج عنه العديد من املشاكل سواء نظرية أو تطبيقية
أحيانا كما أنه  ،تقسيم وجود تسلسل وترسيم للحدود والذي نادرا ما حيدث يف الواقعحيث يقترح هذا ال

  .يقوم ا نفس املوظفني األساس األعمالنفس املركز حيتوي على ثالثة أنواع من البحث والتطوير، ويف 
  :وميكن تلخيص تلك املعايري يف اجلدول التايل 

 
 
 

 

                                                             
1 - OCDE, Méthodes type proposés pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimentale, 
Op.cit, P: 89. 
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03 
  التطوير  البحث التطبيقي  ياألساسالبحث   الصفة

  خاص  خاص  عام  التمويل
  مؤسسات  مؤسسات  اجلامعات  املؤسسات

إنتاج معارف علمية جديدة قابلة   اهلدف
  للتعميم حبرية

حتديد اجلدوى التقنية من حيث املبادئ 
  العلمية

إنتاج منتج أو عملية تعكس 
  الصفات املرغوبة

  ربح  ربح  )موزع(منشور   ام التحفيزنظ

  مهندس  علمي  علمي  نوع الشخص
، حبث، مجع، إعادة خلق، اكتشاف  احملتوى

  تنظيم ونشرا ملعارف
التجريب، حصاد البيانات واختبار  -

 الفرضيات
اختبار، تنقيح القوانني ، تطوير -

  .والنماذج العلمية

ختطيط، برجمة املشاريع،  -
اإلبداع وتعريف خصائص 

ناء، واختبار ، بتصنيف
  .النموذج أو سلسلة القيادة

القدرة على  إىل عدم اليقني بالنسبة   نوع عدم اليقني
إنتاج نتائج علمية معممة على التكلفة 

  .والوقت

اجلدوى التقنية  إىل عدم اليقني بالنسبة 
  .للتكلفة والوقت ورحبية النتائج

 إىل عدم اليقني بالنسبة 
التكلفة والوقت ورحبية 

  جالنتائ

Source :Anne Le Bars, innovation sans recherche-les compétences pour innover  dans les 
PME  de l’agro alimentaires, thèse de doctorat en économie appliqué, non publié, université 
Pierre Mendes, France,2001,P :30. 

 ،متويل هذه األنشطة املكونة للبحث والتطوير حسب هذا اجلدول مقارنة بني خمتلف العناصر يوضح
الشخص املؤهل للقيام ذا النشاط،  ،اخلاصة لكل نشاط، أنظمة التحفيز املؤسسات اليت تقوم ا، األهداف
  .حمتوى كل نشاط ونوع عدم اليقني

  
التكنولوجي،  اإلبداعبانتقاد النموذج التقليدي  لعملية  )Kling et Resenberg1986 ,  (قام الباحثني

تتسلسل خطيا، حيث أن املرحلة املوالية ال تبدأ دون اية املرحلة  اإلبداع أن خمتلف مراحل عملية تعترباليت 
تطوير  إىل ما دفع الباحثان  كما ال حيتوي النموذج اخلطي على التغذية العكسية أو ردود الفعل،اليت تليها، 

  .chain-linked"1 "منوذج يدعى 

  

                                                             
1 - Anne Le Bars, Op.Cit, P : 41. 



 اإلطار النظري لإلبداع التكنولوجي    الفصل األول
 

 41

1 

ية للتصميم على حساب البحث والتطوير يف مركز األساسية هلذا النموذج هي املكانة األساساخلاصية 
فرة عدم كفايتها أن املؤسسة ال تقوم بعملية البحث إال عندما تثبت املعلومات املتو klingالسلسلة، حيث يرى 

  .التكنولوجي اإلبداعما يظهر أن البحث ال حيتل مكانة رئيسية يف عملية  ،ألجل حل املشاكل اليت تواجهها
أن العالقة بني البحث والتطوير هي عالقة تفاعلية وليست متعاقبة مثل النموذج اخلطي  klingكما يرى 

حيث نستطيع تفسريها بقاعدة املعارف  ،)ويرعلى حساب مرحلة التط أوليةالبحث التطبيقي هو مرحلة (
   .1املتوفرة وليس قبل مرحلة التطوير نفسها

2 

 اإلبداعوالتسويق أمهية كبرية ألجل جناح  اإلنتاجيشكل التنسيق بني البحث والتطوير مع  يف النموذج التفاعلي
  :ا كانت العالقة قوية كلما كانت معايري النجاح التجاري متوفرة، وتتجلى فيما يليالتكنولوجي، حيث كلم

تعاونا وتنسيقا بني نشاطي البحث  ،التكنولوجي تقنيااإلبداع يتطلب جناح  :أ
ا التعاون أن يأخذ وميكن هلذ ،اإلنتاجي األسلوبخصوصا يف تركيب وتصميم املنتوج أو  واإلنتاجوالتطوير 

  :عدة أشكال تتمثل فيما يلي

    : التقنية باملعلومات البحث والتطوير عمال بتزويد اإلنتاج عمال فيه يقوم 

 قابلة غري منتوجات تصميم تفادي إىل الشكل يهدف هذا ، كماالبحث مشروع اجناز يتم أساسها على الالزمة،

 مستوى على خاصا إعدادا يتطلب وال بالبساطة كما يتميز وإمكانيات املؤسسة، طاقة خارج أو للتجسيد

  : النمط هذا  يوضح التايل الشكلو ،الوظيفتني

11    
      

 
 
 
  

Source: Jean Claude Tarondeau, recherche et développement, Vuibert, Paris, France, 1994, P:135 

                                                             
1 - Ibid, P, P :42,43. 

 سلطة القرار

 البحث والتطوير

 اإلنتاج
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 حتديدإىل  هذا النمط يهدف: اإلنتاج ووظيفة والتطوير البحث وظيفة مابني مندجمة وظيفة إنشاء -

 مهارات ميلكون وأفرادا عماال كما يتطلب والتطوير البحث نشاط يف تأديتها الواجب واملتطلبات املعايري

  :لتايلا بالشكل متثيله ميكن، ومعا النشاطني مبزاولة تسمح مزدوجة ومؤهالت

12         
               

  
  

Source: Jean Claude Tarondeau, recherche et développement, Vuibert, Paris, France, 1994, P:135 

 القرارات اختاذ على معا يعملون النشاطني كال من عمال من تتشكل: مشتركة تعاون فرق إنشاء - 

 والشكل واالقتراحات، األفكار لتبادل واسعا جماال الشكل هذا ويوفر ،اإلنتاج وأساليب باملنتوجات املتعلقة

  :النمط هذا مثل يوضح التايل
13 

    
  
  

Source : Jean Claude Tarondeu, recherche et développement, Vuibert, Paris, France, P : 135 

 

إن توفري معلومات جيدة عن السوق ومتطلبات املستهلكني احلالية واملستقبلية يشكل مطلبا هاما إلجناح 
جودة التكنولوجي، هلذا تقوم املؤسسة بدراسة معمقة ومستمرة لألسواق ما يساعد على تقييم اإلبداع 

هلذا من الضروري  أسواق جديدة، إىلمنتوجاا ومدى تقبل املستهلكني هلا وإمكانية دخول هذه املنتوجات 
وجود انسجام وتعاون بني نشاطي البحث والتطوير والتسويق من خالل تبادل املعلومات مما يتطلب توافر 

  :1عوامل أساسية تتمثل يف
 إنشاء فرص لالتصال وتبادل املعلومات؛-
 إنشاء عالقات ثقة بني اجلانبني تسمح بتبادل االقتراحات واألفكار؛-
 إحداث تقبل إجيايب للمعلومات التسويقية لدى عمال البحث والتطوير؛-
  .املسامهة املشتركة يف تطوير املنتوجات اجلديدة-

                                                             
  1  - Jean-Claude Tarondeau, Op.Cit, P : 130. 

لبحث والتطويرنشاط ا نشاط اإلنتاج  

 فرق التعاون املشتركة

 االندماج نشاط البحث والتطوير نشاط اإلنتاج
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 باإلضافةالتكنولوجية،  إبداعااتستعملها املؤسسات من أجل محاية سنتناول يف هذا املبحث الوسائل اليت 

  .أهم الطرق لنشرها إىل 

   
التكنولوجية باستعمال ما يعرف حقوق امللكية الصناعية واليت تعترب نوع  إبداعااتقوم املؤسسات حبماية 

 إىل كافة احلقوق القانونية الناشئة عن أي نشاط أو جهد فكري يؤدي " ية الفكرية وهيمن أنواع حقوق امللك
   .1"والفنية األدبيةابتكار يف ااالت الصناعية، العلمية، 

  :إىلتصنف حقوق امللكية الصناعية   WIPOحسب املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 
 التكنولوجيا حبماية املباشر الرتباطها للجدل إثارة الفكرية احلقوق أنواع أكثر من االختراع براءات تعد

شهادة أو وثيقة متنحها "تعرف براءة االختراع على أا حيث  ،2الصناعات خمتلف يف تدخل اليت املتطورة
ا منحه حقا الدولة بواسطة هيئة عمومية خمتصة لصاحب االختراع أو من آلت إليه حقوق االختراع يتم مبوجبه

البيع أو االستعمال وغري ذلك من أوجه  أو حيظر استغالل االختراع املشمول بالرباءة عن طريق التصنيع ،قانونيا
اجلدة، (االستغالل دون موافقة صاحب الرباءة أو من آلت إليه حقوق االختراع إذا توافرت شروط منح الرباءة 

لفترة زمنية حمددة سواء كان االختراع منتجا أو طريقة هذا ) والقابلية للتطبيق الصناعيية اإلبداعاخلطوة، 
  :إذن ميثل براءة االختراع ميزتني .3"صناعية

 : وهي أن يستأثر املخترع باستغالل اختراعه استغالال اقتصاديا مبا يف ذلك ما يترتب عليه من فوائد
  مالية نظري ما قدم من خدمة للمجتمع واإلنسانية؛

 : طلبها القانون حلماية يالشكلية اليت  اإلجراءاتتقوم براءة االختراع بإثبات أن صاحبها قد استوىف
  .احلق يف استغالل االختراع

                                                             
،جامعة الشلف، 3، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، عددTRIPSاتفاقية محاية حقوق امللكية الفكرية املرتبطة بالتجارة عبد السالم خملويف،  -  1

  .116:اجلزائر، ص
وإدارية،  اقتصادية ، جملة أحباثحالة املغرب :الصيدالنية املواد قطاع هيكل على تراعاالخ براءات محاية انعكاساتشيخه،  مهال، ليلى علي -  2

  . 24:،ص 2010بسكرة، اجلزائر، جوان خيضر حممد التسيري، جامعة وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم ، كلية07العدد 
  .  16،17:، ص،ص2009، القاهرة، مصر، 1الفكر اجلامعي، ط ، داربراءة االختراع ومعايري محايتهاعبد الرحيم عنتر عبد الرمحان،  -  3
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جا حق استئثاري، مينح نظري اختراع يكون منت"الرباءة على أا نظمة العاملية للملكية الفكرية كما تعرف امل
عمل ما أو تقدم حال جديدا ملشكلة ما، وهي تشكل ملالكها محاية جناز أو عملية، تتيح طريقة جديدة إل

تتمثل هذه احلماية مبوجب الرباءة يف أنه ال ميكن صنع ). عشرون سنة على العموم( اختراعه ومتنح لفترة حمدودة
  .1"االنتفاع من االختراع أو توزيعه أو بيعه ألغراض جتارية دون موافقة مالك الرباءة أو

وثيقة تسلم حلماية االختراع من طرف مصلحة خمتصة متمثلة يف املعهد "شرع اجلزائري بأا كما عرفها امل
الوطين للملكية الصناعية، حيث ميكن أن حتمي بواسطة براءة االختراع االختراعات اجلديدة والناجتة عن نشاط 

  .2"ريقةاختراعي والقابلة للتطبيق الصناعي، كما ميكن أن يتضمن االختراع منتوجا أو ط
الطلب مع مراعاة دفع رسوم التسجيل  إيداعسنة ابتداء من تاريخ  20كما حتدد مدة براءة االختراع 

  .على سريان املفعول وفقا للتشريع املعمول به اإلبقاءورسوم 
  :ويف املادة السابعة من املرسوم، مت ذكر املواضيع اليت ال تعترب اختراعات، وهي

 افات ذات الطابع العلمي، وكذلك املناهج الرياضية؛املبادئ والنظريات واالكتش -
 القيام بأعمال ذات طابع ثقايف أو ترفيهي؛ إىلاخلطط واملبادئ واملناهج الرامية  -
 املناهج ومنظومات التعليم والتنظيم واإلدارة أو التسيري؛ -
 التشخيص؛أو احليوان باجلراحة أو املداواة، وكذلك مناهج  اإلنسانطرق عالج جسم  -
 رد تقدمي معلومات؛جم -
 برامج احلاسوب؛ -
 .االبتكارات ذات الطابع التزييين احملض -

  كما استثىن املشرع اجلزائري أربع حاالت ال ميكن منح براءات االختراع فيها مراعاة لعدة ظروف 
  :ومحاية املصلحة العامة، هي) وأخالقية إنسانيةأمنية، اجتماعية، ( 
وانية، وكذلك الطرق البيولوجية املخصصة للحصول على نباتات أو األنواع النباتية أو األصناف احلي -

 حيوانات؛
 أصول العضويات اهرية؛ -
 املواد؛ال يطبق على طرق احلصول على هذه  اإلجراءاملواد الغذائية والصيدالنية والتزيينية والكيماوية، غري أن هذا  - 
 .ام وحبسن األخالقاالختراعات اليت يكون نشرها أو تطبيقاا خمال باألمن الع -

                                                             
،جامعة 04، جملة الباحث،العدد االختراع مؤشر لقياس تنافسية اقتصاديات اجلزائر والدول العربيةدويس، براءة  الطيب خبيت، حممد إبراهيم  -  1

  .149:،ص2006ورقلة، اجلزائر، 
   . 28:ص  ،2003 ،44، املتعلق برباءة االختراع، اجلريدة الرمسية رقم 2003جوان  19املؤرخ يف  07-03مر رقم ، األ1املادة   - 2
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نظرا لتوزيع ونشر املعلومات املتعلقة برباءات االختراع عرب العامل استلزم توحيد املعطيات املتعلقة مبطبوعة 
من هنا جاءت فكرة إعداد تصنيف دويل موحد لرباءات  ؛براءات االختراع بغية تسهيل عملية استغالهلا

الذي حدد   1975ظهر للوجود أول تصنيف دويل سنة ، وقد 1971االختراع خالل تفاهم ستراسبورغ سنة 
  .1نه يتم مراجعتها كل مخس سنواتا أاملبادئ وطرق العمل وكذا كيفية تطبيقها، كم

 
تشكل األسرار التجارية إحدى وسائل احلماية، وهي عبارة عن معلومات خاصة مبؤسسة ما، غالبا ما 

لآلخرين كما أا ال تتوافق مع املتطلبات اإللزامية القانونية حول براءات االختراع  تكون غري معروفة بالنسبة
  .2ما يسمح حبماية فئة من األصول واألنشطة على نطاق واسع

 الكترونيا املعلومات نقل سهولة بسبب الصناعية امللكية من ذا اجلانب االهتمام حدة ازدادت وقد 

 على حيصلون مث ما شركة يف حساسة وظائف يشغلون الذين األشخاص قطري عن نقلها احتماالت وازدياد

  :كانت إذاعموما املعلومات تعترب كأسرار جتارية خاصة  .3منافسة شركات يف مناصب
 ؛اقتصاديةتشكل خاصية متميزة بالنسبة للمؤسسة ويكون ذلك على شكل أرباح  -

 تبقى هذه املعلومات خاصة؛تبقى ذات قيمة مرتفعة ومهمة بالنسبة للمؤسسة عندما  -

   .قوائم الزبائن، الصيغ الكيميائية، خطط العمل، األساليب التجارية، وصفات خاصة اإلنتاج،تتمثل يف طرق  - 

 
كلمة، (متثل العالمة التجارية وسيلة محاية بالنسبة للمنتجات، حيث تعرف على أا الرمز أو العالمة 

ملميزة واملنفردة اليت ختتارها املؤسسة، حيث متيز ا بوضوح منتجاا عن باقي املنتجات املنافسة ا) شعار، صورة
جودة منتوجاا وبالتايل تستطيع رفع أسعارها، ما يضمن هلا إىل هذا املؤشر املميز يشري . هلا يف نفس القطاع

  .زيادة أرباحها، كما أنه جد مهم  يف كل عملية إشهارية
كل الرموز القابلة للتمثيل اخلطي السيما "املشرع اجلزائري العالمات التجارية على أا كما يعرف 

الكلمات مبا فيها أمساء األشخاص، األحرف، األرقام، الرسومات، الصور واألشكال املميزة للسلع، واأللوان 
                                                             

غري منشورة، جامعة  ، مذكرة ماجستري يف علوم التسيريدور براءة االختراع يف دعم تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطةرمحاين أمساء،  -  1
  .70:، ص2009بومرداس، اجلزائر، 

2-  Mellissa Schilling, François Thérin, Op.Cit, P, P : 296,297. 
، تكاليفه وارتفاع التسجيل ضرورة الفكرية بني امللكية حقوق من والصغرية املتوسطة املؤسسات موقفشيخة،  فالحي، ليلى عمر صاحل -  3

أفريل  18-17ة، جامعة الشلف، اجلزائر، العربي الدول يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات: مداخلة مقدمة إىل امللتقى الدويل
  .  807:ص ،2006
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ن سلع وخدمات مبفردها أو مركبة، اليت تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي ع
كما أن هناك عالمات من نوع خاص تستخدم لتوضح أن املنتجات اليت حتملها متوافقة مع املعايري  .1"غريه

  .2)9000يزو إ( واصفات معينة كمعايري اجلودة الدولية أو حتمل م
ء من قيمة تعترب العالمات التجارية جزء من األصول غري امللموسة للشركة، مما يساعدها يف املسامهة يف جز

  .الشركة يف حالة االندماج أو االستحواذ

 
واأللوان ذات طابع فين خاص، يتم تطبيقها على املنتجات عند صنعها  األشكالهي عبارة عن جمموعة من 

حديد تضعها املؤسسة لت ؛3إلضفاء اجلمال عليها وبالتايل جذب الزبائن لشرائها وتفضيلها على مثيالا
ية للمنتجات ملنع أي تقليد بنفس املواصفات ونفس األبعاد، حيث يتم األساساخلصائص الرمسية واملميزات 

  . التصريح بامللكية الصناعية هلذا النموذج مما يسمح هلا باالستفادة من كل حماوالت استغالل النموذج
 واحللي والساعات والطبية التقنية جهزةاأل كصناعة اليدوية واحلرف الصناعة يف تطبيقها جمال النماذج جتد

 األقمشة،كما على املوضوعة والرسوم اهلندسية والتصاميم والسيارات والكهربائية املرتلية واألجهزة واآلالت

  .4مييزه منوذج أو رسم أو تصميم إىل  جتسيده أو صناعته يف حيتاج آخر شيء أي إدراج ميكن

 
الباحث  اإلطالقهذه العملية كانت موضوع العديد من الدراسات من طرف الباحثني، أمههم على 

كانت وآخر طبعة له  Diffusion of innovationيف كتابه  Everett M Rogersوالكاتب األمريكي 
  :أهم النقاط يف العناصر التالية إىلسنتطرق و ،2003سنة 

 
بواسطة  اإلبداعالعملية اليت يتم من خالهلا نقل " على أنه  اإلبداع بتعريف نشر Rogersقام الكاتب 

  .5"بعض القنوات يف زمن معني بني أعضاء نظام اجتماعي

                                                             
  . 23: ،ص2003 ،44، يتعلق بالعالمات،اجلريدة الرمسية رقم 2003 جوان19ؤرخ يف امل ، 06- 03مر ، األ2املادة  -  1
اجلمعية العربية  ،46بية، العدد، جملة حبوث اقتصادية عرصعوبة محاية العالمات التجارية الشهرية يف ظل االقتصاد الرقميشيخة،  ليلى  -  2

  . 55: ،ص2009للبحوث االقتصادية، القاهرة، مصر، ماي 
  . 207: ، ص2000ردن، ، مكتبة دار الثقافة، عمان، األامللكية الصناعية والتجاريةصالح زين الدين،  -  3

4-  OMPI, Qu’est-ce Que La Propriété Intellectuelle?, Publications de l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle, Publication N° 450, Genève, P : 12. 
5 - Simon Alcouffe, Op.Cit, P: 120. 
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أكثر  أوهي نوع خاص من االتصال حيث يتم خلق وتبادل املعلومات بني شخصني  اإلبداععملية نشر 
كما تتميز بدرجة معينة من عدم اليقني الذي يعين عدم إدراك جناح أو فشل  ،اهم املشتركلتحقيق حالة من التف

  .العمليةهذه 
وظيفة النظام  أوكما تعترب بأا نوع من التجديد االجتماعي حيث أا تستطيع إحداث تغيريات يف هيكل 

حل املشاكل املشتركة لتحقيق  الذي يعرف بأنه جمموعة من الوحدات املترابطة اليت تشارك يف ،االجتماعي
كما تشكل احلدود اليت اجلماعات غري الرمسية واملنظمات  وتتمثل هذه الوحدات يف األفراد، ،هدف مشترك

  .اإلبداعينشر فيها 
  :1بواسطة مؤشريناإلبداع نستطيع قياس نشر 

- :  ى نظام اجتماعي مستو علىاإلبداع ويوضح سرعة استغالل  االستغاللويتمثل يف مستوى
 ).املستغلني يف وحدة زمنية معينة األفرادعدد (معني 

-  : لنظام اجتماعي  األفراديوضح يف حلظة زمنية معينة نسبة  حيثاإلبداع يتمثل يف معدل نشر
 .اإلبداعمعني قامت باستغالل 

 

املراحل  يفاإلبداع من خالله ميكن حتليل عملية نشر  ذيالاإلبداع يوضح الشكل املوايل منحىن نشر 
  :2التالية

1. :ستغلني احملتملني حيث تتميز باالنتشار البطيء لإلبداع الذي يقتصر على نسبة قليلة من امل
  يف فترة زمنية؛

2.: احملتملني؛طرف نصف عدد املستغلني االعتماد الفعلي لإلبداع من  وهي تشري إىل  

3. :قياسا بعدد املستغلني احملتملني؛ تتعلق مبستوى نشر سريع  

4.:  حيث يكون  اإلبداع،وهي تشري إىل  الفترة اليت يقرر فيها بعض املستغلني احملتملني اعتماد
  .فيها مستوى النشر أبطأ من املرحلة السابقة

                                                             
1 - Ibid, P: 121. 
2 - Pascal Corbel, Op.cit, P: 55. 
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14 
  
   

  

  
  
  
  

Source: Pascal Corbel, Technologie, Innovation, stratégie, de l’innovation technologique a 
l’innovation stratégique, L’extenso éditions, France, 2009 : P : 55. 

 

 
   :1مخسة عوامل، وهي إىل Rogersحسب ع اإلبداميكن تفسري االختالف يف مستوى استغالل 

1.   : اإلبداع تتعلق بالفرق يف القيمة املالحظة لألفراد املستغلني بني الوضع اجلديد العتماد  
احلايل هو أفضل وأكثر كفاءة من احللول اإلبداع ن أأو درجة إدراك املستهلكني وتوقعهم ب ،والوضع القدمي

لنسبية ميكن التعبري عنها باملردودية االقتصادية أو الرفاهية االجتماعية وكذلك رضا درجة امليزة ا ؛القائمة
 .اإلبداعكلما ارتفع مستوى نشر  لإلبداعاألفراد، حيث كلما ارتفعت امليزة النسبية اليت ينظر إليها 

2. : حيث  ،اإلبداعتماد يتعلق بدرجة التوافق بني قيم وممارسات املستغلني احملتملني وتلك الالزمة الع
غري املتوافق مع قيم وعادات النظام االجتماعي تكون سرعة اعتماده بطيئة مقارنة باالعتماد على اإلبداع  أن

 .املتوافق اإلبداع

3.  : ات اإلبداعتوجد بعض حيث  ،من طرف املستغلني احملتملني اإلبداعوهي درجة فهم أو استعمال
ما  ،تعقيدا ويتم اعتمادها ببطء أكثرالنظام االجتماعي والبعض اآلخر  عضاءأيستطيع فهمها بسهولة من طرف 

 .يتطلب مهارات جديدة خاصة لفهمها

                                                             
1- Pascal Corbel, Op.Cit, P : 58. 

 مرحلة التشبع مرحلة التكثيف مرحلة النشر  النطالقمرحلة ا

 عدد املتبنني

 املدة
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 املدة

  عدد املتبنني

  األغلبية املتأخرة

Late Majority 
34 % 

  املبكرة األغلبية

Early Majority 
34 % 

 األوائل املتبنني
13.5%  

2.5%  
  %16 نيأخراملت

Early  

Adopters املبدعني 
innovators 

Laggards 

4. : احتمال اختبار  ، حيثعلى أساس حمدود اإلبداع اختباروهي الدرجة اليت يستطيع فيها
 .احلد من عدم اليقني وبالتايل املخاطر احمليطة بهونشرها من طرف املستغلني احملتملني و يسهل عملية قبوهلا اإلبداع

5. :  ات اليت تكون اإلبداعأن حيث  ،النتائج من طرف املستغلني احملتملني ظةحمالوهي درجة
 .من عدم اليقني أيضاتقلل  أاكما  ،وتقييمها األفرادنتائجها واضحة تسهل اعتمادها من طرف 

 
تصنيف املستغلني احملتملني لإلبداع يف مدة زمنية معينة خيضع لقانون التوزيع الطبيعي  Rogersحسب 

بسبب االرتفاع التراكمي لتأثري شبكات النشر على األفراد املنتسبني إليها، هذا التأثري ينتج عنه معدالت مرتفعة 
  .على مستوى السكان  اإلبداعللمعرفة واعتماد 

مخسة إىل  لإلبداعولقد قسم املستغلني  Rogersاملستغلني احملتملني حسب  أنواعملوايل يوضح الشكل ا
  :1أصناف كالتايل

15 
  

  

  

  

  

      

        
  

  
  

  

  

Source: Mellissa Schilling, François Thérin, Gestion de l’innovation technologique, 
Maxima, Paris, France, 2006, P : 89. 

                                                             
1 - Mellissa Schilling, François Thérin, Op.Cit, P, P : 88,89. 
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1.  : ؛%2,5داخل النظام االجتماعي، ميثلون نسبة اإلبداع  يسعون اىل استغاللالذين  األفرادأول 

إقامة املزيد من إىل واملعارف اجلديدة يدفعهم  باألفكاريتميزون بصفة املغامرة عند شراء املنتوجات، االهتمام 
يتميزون بالدخول املرتفعة والرغبة يف اازفة وجتريب كل عادة ما  ،امبلدوخارج  لعالقات االجتماعية داخلا

 ،اإلبداعيكونوا قادرين على التعامل مع التعقيد وعدم اليقني الذي حييط باستغالل  أنكما جيب ،ما هو جديد
املعارف اجلديدة داخل و األفكارمن خالل تدفق ونشر اإلبداع يقوم املبدعون بأدوار هامة يف عملية نشر  كما

 .النظام االجتماعي

2.  :  ميثلون قدرة  ؛وتكامال يف النظام االجتماعي اندماجاهم اجلزء األكثر  ،%13,5ميثلون نسبة
من أجل كسب االحترام واحلفاظ على القيادة عليهم  ؛االجتماعية األنظمةعالية يف قيادة الرأي العام يف معظم 

يلجأ إليهم املستغلني احملتملني اآلخرين من أجل تقدمي  ،اإلبداعولة فيما يتعلق باستغالل أخذ قرارات معق
خيتصون يف استغالل ونشر املنتوجات اجلديدة وطرق  األوائلاملتبنون  ،اإلبداعاملعلومات واالستشارات حول 

 .اجلديدة اإلنتاج

3.   : داخل النظام االجتماعي الستغالل  فرادلألمن النسبة املقبلة  % 34ميثلون نسبة
رغم  ،يستغرق بعض الوقت وهذا ال يسمح هلم بقيادة الرأي يف النظام االجتماعي لإلبداع استغالهلم ؛اإلبداع

وباقي أفراد النظام من خالل إقامة شبكة من العالقات الشخصية  األوائلذلك يعتربون مهزة وصل بني املتبنون 
 . اإلبداع يف عملية النشر و ماألهما جيعلهم الرابط 

4.   : ؛أي ثلث النظام االجتماعي املبكرة األغلبيةمن املستغلني اليت تتبع  % 34نسبة ميثلون 
ويتحصلون على  ،يكون نتيجة الضغوط املتزايدة من قبل نظرائهم يف النظام االجتماعي لإلبداعاستغالهلم 

، ولزيادة هذه املوارد جيب التأكد لضرورة إزالة اإلبداعليت حتيط باستغالل موارد مالية حمدودة نظرا للشكوك ا
حىت ترفع هذه الشكوك وعدم  اإلبداععدم التأكد واملخاطر مما جيعلهم يتأخرون يف االستثمار يف استغالل 

 .اإلبداعاليقني حول 

5. : م أساسا باأل ؛من أفراد النظام االجتماعي%16آخرحرى على التجارب املاضية تستند قرارا
وتأثري الشبكات االجتماعية، وال ميلكون أي آراء قيادية، حتيط م املزيد من الشكوك وعدم اليقني حول هذه 

ا يتوفر لديهم اليقني التام والتأكد بعدم فشلها ملات اإلبداعات واملبدعني، ويقومون باستغالل هذه اإلبداع
 .وجناحها التام
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املالية  إمكانيااالتكنولوجية حسب  إبداعااطرق خمتلفة من أجل نشر  إىلتلجأ املؤسسات املبدعة 

  .  خصائصها لكافة الناس وإبرازومكانتها يف السوق، كما تقوم باستعمال بعض الوسائل للتعريف ا 

 
  :التكنولوجي بواسطة الطرق التالية اإلبداعنشر  يتم

1.   :  هذه الطريقة عملية، حتدث عندما يقوم املبدع أو حامل براءة االختراع نفسه
) خدمات أوسلع (وحياول أن يكون هو املورد الوحيد لإلبداع التكنولوجي بتقدمي منتجات  بعملية النشر

 . ية بنفسهاألساسقيام بتوزيع موسع هلا بأسعار تنافسية وإنتاج السلع التكميلية بطريقة هجومية، بواسطة ال

 نظرا للمخاطر والتكاليف العالية لإلبداع التكنولوجي ولضمان جناح عملية النشر جيب أن تكون هناك
لسلع التكميلية توفري ا إىلحواجز قوية اليت حتول دون التقليد، كما متتلك مجيع القدرات يف الداخل، باإلضافة 

 .1ية يف احلال يف السوق وتكون قادرة على إنتاجهااألساس

2. :  عندما ال يتوفر املبدع على القدرات أو املوارد املالية املطلوبة من أجل استغالل براءة
قود معينة مع بعض املؤسسات وذلك يف إطار ع إستراتيجيةاالختراع بنفسه فإنه يستطيع تطوير وإجياد حتالفات 

أن السوق حيتوي على منافسني يشكلون إىل تتم هذه العملية بوجود حوافز قوية متنع التقليد باإلضافة  ،واضحة
 .ديد حقيقي

3.  : أو الرغبة يف استغالل براءة االختراع  اإلمكانيةيف احلالة اليت يكون فيها املبدع ليس لديه
ضعيفة متنع التقليد، ميكن له أن يبيع براءة االختراع للمؤسسات املهتمة ا، وجود حوافز  إىل بنفسه باإلضافة 

مبعىن السماح ألشخاص ومؤسسات أخرى باالستغالل الصناعي لرباءة االختراع ذلك يف شكل رخصة يصادق 
وضوع العقد، مدة م: عليها الطرفان املتعاقدان بصفة إرادية ويف احلالة العامة فإن العقد املربم يضم البنود التالية

قر ا احلاصل على الرخصة وكيفية أبالتحسينات اليت  اإلشهاراملكافأة املالية، شرط والعقد، جمال االستغالل 
 .2حل الرتاعات يف حالة وقوعها

                                                             
1- Mellissa Schilling, François Thérin, Op.Cit, P : 257. 

دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل   -اإلبداع التكنولوجي كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية الوطنية ،قريشي حممد -  2
 . 48: ، ص2005ائر،جامعة بسكرة، اجلز الكهربائية ببسكرة، مذكرة ماجستري، غري منشورة،
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ميكن لصاحب براءة االختراع أنه ( 37يف هذا الصدد املشرع اجلزائري قام بتوضيح الرخصة التعاقدية يف املادة 
  .1)ا أن مينح لشخص آخر رخصة استغالل اختراعه مبوجب عقدأو طالبه

4.  :ويف هذه الطريقة منيز حالتني خمتلفتني: 

يف هذا و ،يقوم املبدع باستغالل براءة االختراع، لكن ال يليب الطلب الفعلي اخلاص باملنتوج الذي ابتدعه أن: أ
ي وقت بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب ميكن ألي شخص يف أ أنه(تبني  38الصدد املادة 

يتحصل من املصلحة املختصة على  أنبراءة االختراع أو ثالث سنوات ابتداء من تاريخ صدور براءة االختراع، 
  ؛2)رخصة استغالل بسبب عدم استغالل االختراع أو نقص فيه، ومن عدم وجود ظروف تربر ذلك

ميكن  أنه تشري 49 املادة يف هذا الصددو ،ك وهذا دون اعتبار رد فعل املبدعإذا استدعت املنفعة العامة ذل:ب
لوزير املكلف بامللكية الصناعية يف أي وقت، منح رخصة إجبارية ملصلحة من مصاحل الدولة أو للغري الذي يتم ل

  :3لك يف احلاالت التاليةذتعيينه من طرفه لطلب براءة اختراع و
التغذية الصحية أو تنمية قطاعات اقتصادية  أوالوطين  باألمنمة اخلاصة عندما تستدعي املصلحة العا -

وطنية أخرى، السيما عندما يكون سعر املواد الصيدالنية احملمية بواسطة الرباءة خمالفا ومرتفعا بالنسبة لألسعار 
 املتوسطة للسوق؛

الهلا، يستغل الرباءة عندما ترى هيئة قضائية أو إدارية أن صاحب الرباءة أو من هو مرخص باستغ -
ذه الكيفية إذن هناك دفع للمبدع على أن يعظم فائدة االقتصاد الوطين  ،بطريقة خمالفة للقواعد التنافسية

 .التكنولوجية لإلبداعاتاالنتشار األوسع  أيضا ي ومنه اإلبداعواتمع من عمله 

   

1.  : ا التكنولوجية للجمهور وهذا من  اإلشهاراملؤسسات تستعمل عدد كبري منللتعريف بإبداعا
املختلفة، حيث عادة ما ختتار وفقا ألمهيتها بالنسبة للجمهور املستهدف حيث جند  اإلعالمخالل وسائل 

قوم بإصدارها اجلرائد  واالت املتخصصة والنشرات الدورية، هذه األخرية ت إىل  إضافةاالنترنيت والتلفزيون، 

                                                             
 .32: ،ص44،2003، املتعلق برباءة االختراع، اجلريدة الرمسية رقم2003جوان  19املؤرخ يف  07-03مر رقم ، األ37املادة - 1
 . 33: ،ص44،2003، املتعلق برباءة االختراع، اجلريدة الرمسية رقم2003جوان  19املؤرخ يف  07-03مر رقم األ، 38املادة  - 2

  .34: ،ص2003 ،44، املتعلق برباءة االختراع، اجلريدة الرمسية رقم2003جوان  19املؤرخ يف  07- 03مر رقم ، األ49 املادة-  3
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، يقوم باستقبال براءات )INAPI(الوطين للتوحيد وامللكية الفكرية مثال يف اجلزائر املعهد  ،1مؤسسات رمسية
 .2االختراع واحملافظة عليها ونشر املعلومات حول براءات االختراع الوطنية واألجنبية

ب القطاعات والفروع الصناعية، أما االت املتخصصة فدورها هو بث كافة املستجدات التكنولوجية حس
  .حيث يتم نشر معلومات حول براءات االختراع بشكل منظم

2. :  ات التكنولوجية حيث اإلبداعوهي طريقة أساسية وهامة يتم عن طريقها نشر
ة يف مجيع اجلديدة ملختلف املؤسسات الوطنية واألجنبي اإلنتاجتقوم بعرض املنتجات اجلديدة وأساليب 

 .القطاعات

3. :  ات التكنولوجية من اإلبداعالغرض منها هو اجلمع بني خمتلف مصادر
  .ات التكنولوجية من جهة أخرىاإلبداعجهة، وبني خمتلف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 -Mellissa Schilling, François Thérin, Op.Cit, P, P : 453,454. 

  . 52: ص، مرجع سابق قريشي حممد، - 2
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انا بالنسبة للمؤسسات اليوم ملواجهة خمتلف التكنولوجي خيارا استراتيجيا األكثر ضماإلبداع يعد 

التهديدات احملتملة من بيئتها، كما يعترب األكثر فاعلية يف حتقيق ميزة تنافسية هلا ملواجهة املنافسة الشديدة اليت 
يف  التكنولوجياإلبداع من أهم التصنيفات لإلبداع التكنولوجي جند و ؛األسواقفرضها منطق العوملة وانفتاح 

والطرق العتماد  اآللياتكما تعتمد املؤسسات على العديد من  ؛اإلنتاجالتكنولوجي يف عملية اإلبداع و املنتج
ي األساس ويعترب نشاط البحث التطوير املمول  التطوير من الداخل واقتناء الرخص؛أمهها  التكنولوجياإلبداع 

لة الفئات العامإىل تمام ذا النشاط واملؤسسات االهواملصدر الرئيسي لإلبداع التكنولوجي، لذا وجب على 
مل يتم محايته  إذايكون حمدود الفعالية والكفاءة  التكنولوجياإلبداع كما إن  فيه وختصيص ميزانيات سنوية له؛

  .التكنولوجية اتاإلبداعية حلماية األساسونشره، وتعد براءات االختراع الوسيلة اهلامة و
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ولية االجتماعية من أكثر املفاهيم املستخدمة يف اآلونة األخرية يف عامل االقتصاد  يعترب مفهوم املسؤ

حيث يشري هذا املفهوم إىل معاين خمتلفة نتيجة تعدد األطراف ذات املصلحة سواء كانوا مسامهني  ؛واألعمال
ا ما جعل هذا املفهوم خيضع هذ تمع حملي أو حىت البيئة الطبيعية،أو عماال أو زبائن أو موردين أو منافسني أو جم

لتفسريات متباينة وأخرى متعارضة، فالبعض يرى أا ال تعدو أن تكون مبثابة تذكري املؤسسات مبسؤوليتها 
اوز جمرد مبادرات اختيارية وواجبها اجتاه جمتمعها، والبعض األخر يرى أن مقتضى هذه املسؤولية ال يتج

ه املسؤولية وحدودها ال يتجاوز يف وقتنا الراهن إطار املبادرات لكن يف مجيع األحوال فإن جوهر هذ طوعية،
اإلجيابية الطوعية اإلختيارية اليت تقوم ا املؤسسات سواء من تلقاء نفسها أو بالتشاور والتنسيق مع غريها من 

اعية والبيئية املؤسسات لكل مقتضيات ومتطلبات االلتزامات القانونية املفروضة يف ااالت االقتصادية، االجتم
  .مبا يف ذلك مراعاة كافة احلقوق األساسية لإلنسان

أمام املشاكل االجتماعية والبيئية املتفاقمة اليت تزامنت مع التطور العلمي والتكنولوجي اهلائل وكنتيجة 
طبيعية له، أصبح من الضروري على املؤسسات االهتمام بتقدمي إبداعات تكنولوجية تكون يف صاحل اتمع 

  . والبيئة، وتكون منطلقا العترافها مبسؤوليتها االجتماعية
  :وسنتطرق يف هذا الفصل إىل املباحث اآلتية

  .مدخل إىل املسؤولية االجتماعية للشركات: املبحث األول
  .جماالت املسؤولية االجتماعية: املبحث الثاين

 .ولية االجتماعيةالتكنولوجي واملسؤ اإلبداع الروابط العالئقية بني: ثالثاملبحث ال

  .اإلبداع التكنولوجي املالئم لتحقيق املسؤولية االجتماعيةدوات أ: املبحث الرابع
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لقد منت وتطورت املسؤولية االجتماعية كنتيجة إلخفاق املؤسسات لالستجابة الحتياجات بيئتها 

األطراف األخرى فيها؛ فهي نتاج املشكالت الكثرية واألزمات العديدة اليت ارتبطت حبرية االجتماعية ومصاحل 
هلذا مل يكن االستمرار يف حرية  على حساب اتمع الذي تعمل فيه، األعمال ونظرا الضيقة ملصلحتها الذاتية

م جديدة تقوم على املؤسسات خاصة بعد أن بدأت تواجه ظروفا جديدة ووعيا اجتماعيا وبيئيا ومفاهي
  .املسؤولية االجتماعية من أجل مراعاة مصاحل األطراف األخرى ومصلحة اتمع ككل

 
تتسم املسؤولية االجتمـاعية للمؤسسة بالديناميكية و التغري املستمر ملسايرة املستجدات االقتصـادية و 

 ،شامل للمسؤولية االجتماعية للمؤسسة ليست باألمر اهلنية حتديد مفهوم مضبوط وا فإن عملياالجتماعية، هلذ
  .هي يف غاية التعقيدف

 
 ،دولية أوقانونية وطنية  إلزاميكتسب وفقا له قوة للشركات ال يوجد تعريف حمدد للمسؤولية االجتماعية 

توالت األحباث و االجتهادات لتقدمي لذا  ،و انتشارها من طبيعتها الطوعية تستمد قوا و قبوهلا حيث مازالت
  :مههاأتعريف هلا، 

1  
 :  التزام أصحاب النشاطات االقتصادية باملسامهة يف "املسؤولية االجتماعية هي

لتحسني مستوى  ،ئالم واتمع احمللي واتمع ككلالتنمية املستدامة من خالل العمل مع موظفيهم وعا
  .1"معيشة السكان بأسلوب خيدم االقتصاد والتنمية يف آن واحد

   ISO :" ا وأنشطتهاهي مسؤولية املؤسسة عن اآلثار املترتبة لقرارا
تناسق مع التنمية املستدامة ورفاه اتمع، فضال عن على اتمع والبيئة عرب الشفافية والسلوك األخالقي امل

  .2"األخذ بعني االعتبار توقعات أصحاب املصلحة

                                                             
1 - Michel Capron, Françoise Quairel- Lanoizelée, la responsabilité d’entreprise, éditions la découverte, Paris, 
France, 2007, P : 23. 
2 - Olivier Dubigeon, Piloter un développement responsable, Pearson Education, 3ème édition, Paris, France, 
2009, P : 6. 
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: " هي عبارة عن مفهوم تقوم الشركات مبقتضاه بتضمني اعتبارات اجتماعية
 .1"وبيئية يف أعماهلا ويف تفاعلها مع أصحاب املصاحل على حنو تطوعي

    : " هي االلتزام املستمر من قبل مؤسسات األعمال
بالتصرف أخالقيا واملسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية، والعمل على حتسني نوعية الظروف املعيشية للقوى 

 .2"العاملة وعائالم إضافة إىل اتمع احمللي واتمع ككل

     : " هي مجيع احملاوالت اليت تساهم يف تطوع
املسؤولية االجتماعية تعتمد على  ما جيعلالشركات لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات أخالقية واجتماعية، 
جتماعية تتحقق من لذلك فإن املسؤولية اال؛ املبادرات من رجال األعمال دون وجود إجراءات ملزمة قانونيا

 .3"خالل اإلقناع والتعليم

2 

)Bowen (1953," : املسؤولية االجتماعية لرجال األعمال تشري إىل التزام رجال األعمال
واختاذ قرارات ومتابعة املبادئ التوجيهية اليت تستجيب لألهداف والقيم اليت تعترب مرغوبة سات بالقيام بسيا

  .4"ماعيااجت
),Drucker (1977" :تمع الذي تعمل فيه5"هي التزام منظمة األعمال اجتاه ا. 

 ,Holmes )1985(" : تمع الذي تعمل فيه، وذلك عنهي التزام منظمة األعمال اجتاه ا
خلدمات الصحية ومكافحة مثل حماربة الفقر وحتسني ا ،طريق املسامهة يف جمموعة كبرية من األنشطة االجتماعية

  .6"التلوث وخلق فرص عمل وحل مشكلة اإلسكان واملواصالت وغريها

                                                             
1 - Comission des communautés européennes, Livre vert, promouvoir un cadre européen pour la responsabilité 
sociale des entreprises, 2001, P : 7. 

، مداخلة ضمن حالة تطبيقية على العربية السعودية: املسؤولية االجتماعية ودورها يف مشاركة القطاع اخلاص يف التنمية ،صاحل السحيباين -  2
  . 415: ،ص2009مارس  25- 23تقييم واستشراف،  بريوت، لبنان، : اخلاص يف التنمية فعاليات املؤمتر الدويل حول القطاع

  .162: ، ص2009، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، أخالقيات العملبالل خلف السكارنة،  -  3
4 - Archie.B.Caroll, Corporate social responsibility, Evolution of definitional construct, business and society, 
vol38, N3, USA, Septembre, 1999, P: 270. 

املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال وشفافية نظام املعلومات، دراسة تطبيقية لعينة طاهر حمسن منصور الغاليب، صاحل حمسن العامري،   - 5
  .216:، ص2002، عمان، األردن، 13دد ، العاإلنسانية، جملة العلوم من املصارف التجارية األردنية

  .15: ،ص 2007، ، اإلسكندرية، مصر1اعة والنشر، طا الطبين، دار الوفاء لداملسؤولية االجتماعية لإلدارةحممد الصرييف،   -  6
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,Aguilera et Al)(2007 :" اهي عبارة عن جمموع السياسات وبرامج العمل اليت من شأ
 .1"التقنية والقانونية للمؤسسة ،تلبية املتطلبات واالحتياجات االقتصادية

عريف شامل للمسؤولية االجتماعية هي عبارة عن جمموع االلتزامات القانونية اليت نستطيع حصر ت هومن
حتدد إستراتيجية املؤسسة يف بيئتها مع األخذ بعني االعتبار أطراف مصلحتها واليت تضمن استدامتها مع منوها 

 .ضمن التوافق يف أداءها املستقبلياالقتصادي ما ي

 
  :2تجلى أمهية املسؤولية االجتماعية بالنسبة للمؤسسة فيما يليت

حتسني صورة املؤسسة يف اتمع وترسيخ املظهر االجيايب لدى العمالء والعاملني وأفراد اتمع بصورة  -
خاصة إذا اعتربنا أن املسؤولية االجتماعية متثل مبادرات طوعية للمؤسسة اجتاه أطراف متعددة ذات  ؛عامة

  صلحة مباشرة أو غري مباشرة من وجودها؛م
  وتؤدي إىل نشر التعاون والترابط بني خمتلف األطراف؛ ،حتسني مناخ العمل السائد يف منظمة األعمال -
فعاال مع التغريات احلاصلة يف حاجات اتمع وانتقاهلا إىل احلاجات االجتماعية وحتقيق جانب  امتثل جتاوب -

 من ذاتية الفرد واموعة؛
ضافة إىل فوائد أخرى تتمثل يف املردود املايل واألداء املتطور والقبول االجتماعي والعالقة اإلجيابية مع إ -

 .اتمع وغريها

 

ن الذي يرى أ، Milton Friedmanإن من أهم املعارضني للمسؤولية االجتماعية للشركات الباحث 
  :3ومن أهم مربرام جند. هدف املؤسسة االقتصادية الوحيد هو تعظيم األرباح

  يؤدي تبين دور اجتماعي أكرب إىل خرق قاعدة تعظيم األرباح اليت هي جوهر وجود منظمات األعمال اخلاصة؛ - 
داء ا يؤدي إىل ضعف األ، ممع مرور الزمن اذوبان األهداف األساسية االقتصادية للمنظمة و اضمحالهل -

 االقتصادي أوال وتراجع املبادرات االجتماعية ثانيا؛
                                                             

1 -Jacques Iglaens, Assaad Akremi, Jean-Pascal Gond, La RSE vue par les salariés : Phare ou rétroviseur ?, 
revue de gestion des ressources humaines, N 82, édition ESKA, France, 2011, P : 34. 

، عمان، 1لنشر والتوزيع، طل، دار وائل وأخالقيات األعمال املسؤولية االجتماعيةطاهر حمسن منصور الغاليب، صاحل مهدي حمسن العامري،  -  2
  .52: ، ص2005األردن ، 

، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، اإلدارة اإلستراتيجية منظور منهجي متكاملر الغاليب، وائل حممد صبحي ادريسي، طاهر حمسن منصو -  3
  .527: ، ص2007األردن، 
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حمدودة قياسا ، حيث قدرة املنظمة حتميل منظمات األعمال كلفة عالية جراء أنشطة اجتماعية متزايدة -
 بقدرات الدولة؛

 سلطة إضافية أكرب تتمتع ا منظمات األعمال وتضاف إىل نفوذها االقتصادي؛  -
 هارات الكافية للنهوض بدور اجتماعي بشكل صحيح؛تفتقر منظمات األعمال للم -
ويرجع هذا إىل عدم وجود معايري مطورة  ،صعوبة املساءلة القانونية واحملاسبية عند األنشطة االجتماعية -

 لقياس األداء االجتماعي؛
 .عمالعدم وجود جهة عليا رمسية ومعروفة لدى اجلمهور، ميكن أن تتابع مدى االجناز االجتماعي ملنظمات األ - 

 
فقد أدى هذا إىل ظهور مناذج عديدة  ،نظرا لتناول مفهوم املسؤولية االجتماعية من طرف العديد الباحثني

  .لكن قبل ذلك سنتناول نشأة هذا املفهوم وتطوره ،هلا
.  

ع بعض الباحثني نشوء فكرة املسؤولية االجتماعية إىل بدايات القرن العشرين، أثناء ظهور األزمات يرج
اجتماعية نتيجة اخنفاض أجور العمال، أجواء العمل غري املالئمة  تاالقتصادية وما صاحبها من اضطرابا

يكي الوحيد الذي يسعون إىل وضغط نقابات العمال، مما أدى إىل تغيري نظرة أرباب العمل إىل هدفهم الكالس
  .حتقيقه وهو تعظيم األرباح، إىل االهتمام مبطالب العمال وقضـايا اتمع

أن مجهور املواطنني يكون على استعداد خللق ( 1919عام  Henry T. Ganttويف هذا الصدد يشـري 
  .1)أجواء التعارض إذا أمهلت إدارة األعمال مسؤوليتها االجتماعية اجتاههم

يعترب العديد من الباحثني أن مفهوم املسؤولية االجتماعية ذو أصول أمريكية وترمجته            كما 
Responsability Social Corporate،   يف الواليات املتحدة األمريكية  1950وقد ظهر ابتداء من عام

ول تدرجييا إىل البحث عن اليت أدت يف األساس إىل العمل اخلريي قبل أن تتح لعدة اعتبارات أخالقية ودينية
ظهور وفيما يلي أهم األسباب اليت أدت إىل  .2التوافق بني األنشطة االقتصادية وتوقعات واهتمامات اتمع

 :يف الواليات املتحدة األمريكية االجتماعية تطور املسؤوليةو

للباحث        1953عام   Social Responsability Of The Business menظهور كتاب  -
Howard Rothman Bowen، ؛ 3والذي يعتربه املختصون األب املؤسس واملنظر ملفهوم املسؤولية االجتماعية  

                                                             
  .19 : ، ص2001، عمان، األردن، 1دار وائل للنشر، ط ،التسويق و املسؤولية االجتماعيةتامر ياسر البكري،   - 1

2- Michel Capron, la responsabilité social d’entreprise, encyclopédie du développement durable, éditions des 
récolltes, N°99, Paris, France, 2009, P : 1. 
3- Pasquero-Jean, la responsabilité sociale de l’entreprise comme objet des sciences de gestion: un regard 
historique, conférence internationale sur la responsabilité social et environnementale de l’entreprise, Québec, 
Canada, 2005, P : 90. 
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تزايد فصل امللكية عن اإلدارة يف معظم الشركات األمريكية وما صاحبها من املطالبة بأن تكون املسؤولية  -
أن متتد إىل حتقيق املوازنة يف تلك بل جيب  ؛االجتماعية أبعد من ارتباطها مبصلحة املالكني واملستثمرين

 املسؤولية لتشمل أطرافا أخرى متمثلة يف املستهلكني، الزبائن، العمال، احلكومة واجلمعيات؛

شركة  دفع ما ، Business Shcoolsظهرت املدارس األمريكية املختصة يف إدارة األعمال  1959سنة  -
Ford   إىلة القانونية واالجتماعية للمؤسسة؛ البيئا مع األخذ بعني االعتبار تكوين إطارا 

 1967l’AACSB  ) (American Association Of Collegiate Schools Of Businessسنة  -
 أوصت بتدريس العالقات بني الشركة وبيئتها يف العديد من كليات إدارة األعمال؛

طرف مكاتب االستشارة يف سنوات السبعينات والثمانينات مت إصدار العديد من الكتب واالت من  -
 ،وبعض املؤسسات الكربى والعديد من الباحثني مع إدخال عنصر جديد إلدارة األعمال يتمثل يف األخالق

  ؛Business Ethics Quarterly ,Journal Of Business Ethics1حيث مت إصدار بعض االت أمهها 
أوربا وهذا بسبب تأثري العوامل  انتشر مصطلح املسؤولية االجتماعية يف 1990ابتداء من سنوات 

ومن  ،2دوث العديد من املشكالت البيئية نتيجة احلوادث الصناعيةاط املؤسسات ما أدى إىل حاخلارجية لنش
 ؛Amoco-Gadiz  Bhopal, Exxon Valdez :بني أهم هذه املؤسسات

سارا ملفهوم جديد والذي اقترح م، 1987عام  Rapport Bruntlandباإلضافة لصدور تقدير برونتالند 
هو مصطلح التنمية املستدامة للمنظمات الدولية وكذلك بني الدول والشركات الكبرية؛كما ينظر هذا التقرير إىل 

 ؛3املسؤولية االجتماعية على أا العالقة بني املبادئ اإلنسانية الكربى واملمارسات اليومية للمؤسسات

ماعية للشركات مت نشر أول كتاب أخضر للمسؤولية كنتيجة لذلك ونظرا ألمهية املسؤولية االجت
 ه، يبني فيه تعريف هذا املصطلح وأهم مبادئه كما أن2001االجتماعية من طرف االحتاد األورويب عام 

ازدادت أمهيته بعد الفضائح املالية واالقتصادية اليت عرفتها بعض الشركات العاملية الكبرية واليت أعلن إفالسها 
 . وشركة فيفانيت  World Comوولردكوم  ،  Enronشركة أنرون فيما بعد مثل 

 

بعد تطرقنا لتطور مفهوم املسؤولية االجتماعية، تبني من خالل ذلك أنه توجد عدة مناذج للمسؤولية 
  :4نذكرها فيما يلي

                                                             
1 - Pasquero jean, Op.Cit, P, P: 92, 93. 
2- Mourad Attarça, Thierry Jacquot, la représentation de la responsabilité sociale des entreprises : Une 
confrontation entre les approches théoriques et les visions managériales, 14 éme Conférence international de 
management stratégique, Pays de la Loire, Angers, France, 2005, P : 4. 
3 - Pasquero jean, Op.Cit, P: 95. 
4- Marc Ingham, Vers l’innovation responsable: pour une vraie responsabilité sociale, Editions de boeck, 
Bruxelles, Belgique, 2012, P - P: 59-63. 
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1CSR1 

وبالتايل على دوافع الشركات يف اختاذ مبادرات يف  ،لنموذج يركز على حمتوى املسؤولية االجتماعيةهذا ا
            واتمع هذا النموذج يتناسب مع فكرة األعمال  ؛هذه ااالت وعلى العالقات مع أصحاب املصاحل واتمع

 Society  and   Business   افتتحهوحتديدا للمنظور الذيBowen   يف كتابه  املرجع الذي  1953عام
 .ميثل املسؤولية االجتماعية يف إطار عقد اجتماعي ووكالة أخالقية

فمن ناحية املؤسسة مسؤولة أمام اتمع عن وجودها لذلك جيب أن تتبىن سلوكا وفقا للقوانني، ومن 
ذات (وكا ينسجم مع قيم اتمع سل ها وسلطتها على اتمع جيب أن تتبىنناحية أخرى املؤسسة بسبب تأثري

  :ة، فهو مييز فئات من املسؤولياتأما فيما خيص حمتوى املسؤولي ).دالالت أخالقية
  ؛)إنتاج ،عمل(مسؤوليات أساسية للشركة مرتبطة بالنشاطات االقتصادية  -
  مسؤوليات اجتاه القوانني والقيم املفروضة على املسؤولية؛ -
  . مسؤوليات طوعية أو خرية -

22CSR 
وهو يشري إىل العمليات  ،1976عام   Ackerman et Bauerالباحثني طرفهذا النموذج وضع من 

  .منظمة األعمال يف االستجابة ملسؤوليتها االجتماعية  اجتاه اتمع الذي تعيش وحتيا فيه االذي تعتمده
جيعل منظمات األعمال ذات حس اجتماعي توقعي وقائي من كما أن هذا النمط للمسؤولية االجتماعية 

خالل االستجابة االجيابية وبشكل طوعي للمشاركة يف معاجلة املشكالت والضغوط االجتماعية سواء كانت 
نامجة عن عمل الشركة أو غريه، مثل القيام بتنظيم دورات تدريبية لتأهيل الشباب على مهن جديدة ملواجهة 

وبالتايل فهو يشري إىل وضع آليات أو إجراءات أو  ،ربعات مالية أو عينية للمؤسسات اخلرييةالبطالة وتقدمي ت
  .مناذج سلوكية لالستجابة  أكثر للضغوط االجتماعية، ما جيعل النموذج عملي وليس لدالالت أخالقية

3 
أصحاب املصلحة، هذه النظرية اليت مازالت إن مفهوم املسؤولية االجتماعية يرتبط ارتباط وثيقا بنظرية 

  .تشكل عملية أحباث ودراسات للعديد من املفكرين والباحثني
وجهة نظر حيث اقترح هلم العالقة مع  1984يف جمال إدارة العالقة مع أصحاب املصاحل قدم فرميان  

  :أصحاب املصاحل وفق ثالثة أبعاد هي
- م؛ استهداف التعريف بأصحاب املصاحل وتوقعا  
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 ميثلوا اجتاه املؤسسة؛  ترتيب أصحاب املصاحل وفقا لألمهية اليت -
التفاعل، التفاوض، إدارة ( العمل على تنفيذ رغبات أصحاب املصاحل من خالل القيام ببعض األساليب  -
 ).مراقبةوصياغة، تنفيذ ( يف خمتلف املراحل اإلستراتيجية ) شاركةوامل

4 
   CSP اقتراحا منوذجا لألداء االجتماعي للشركات )Cochrane, Watrick(ن قدم الباحثا

(Corporate Social Performance)  ، الذي يعرف التكامل بني املبادئ األساسية للمسؤولية وعملية
  .السياسات املتقدمة من أجل تلبية املشاكل االجتماعيةواالستجابة االجتماعية 

 CSPباقتراح إطار جديد لـ  1991عام  Woodقام  ،)Cochrane, Watrick(منوذج  استنادا على
 :يستند على

 مبادئ املسؤولية االجتماعية للشركات؛  -
 عمليات االستجابة االجتماعية للشركات؛  -
 .نتائج األعمال اليت قامت ا الشركة لتلبية احتياجات أصحاب املصلحة واتمع ككل -

على أساس األبعاد األربعة للمسؤولية االجتماعية اليت اقترحها   بتحديد ثالث مستوياتWood وهلذا قام  
Caroll    وهي  ،1979سنة:  

 :تمع يفوض املؤسسة للقدرة على القيام حيث  ،الذي يستند على مبدأ الشرعيةا
؛كما مباشرة عن نشاطها باألعمال بشرط احترام املواصفات القانونية واألخالق القائمة وحل املشاكل النامجة

تنظيم العالقة ليس فقط مع الزبائن، املوردين والعمال، لكن أيضا مع أي جمموعة أو  أنه يقع على املؤسسة
  شخص من األشخاص أو مؤسسة قد تتأثر بتنظيم الشركة وإنتاجها؛

 : مباشر وغري يستند إىل مبدأ املسؤولية العامة حيث أن املؤسسة مسؤولة بشكل
  نتائج نشاطها يف ااالت اليت تتدخل فيها؛على مباشر 

 : تتكون من اجلهات الفاعلة اليت اليت لمؤسسة لالذي يستند على الطوعية اإلدارية
  .االقتصادية، القانونية  واألخالقية  ةتتخذ القرارات باستمرار، هلذا جيب حتمل شخصي للمسؤولي
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  :1يتمحور األداء االجتماعي للمؤسسة حول أربعة مواقف أو استراتيجيات تتمثل فيما يلي

 
سة االقتصادية، حيث ترى إدارة املؤسسة أا متثل هذه اإلستراتيجية نظرة تقليدية للدور االجتماعي للمؤس

غري ملزمة وبالتايل غري مسؤولة عن ممارسة دور اجتماعي اجتاه أي طرف من أصحاب املصاحل، كما  ترى أن 
ن القيام أالغاية الوحيدة من وجودها هو حتقيق العوائد واألرباح من خالل ممارسات اقتصادية فاعلة وكفؤة و

وأن ما يترشح من خالل هذا الدور  ،كما جيب هو املسؤولية الوحيدة لألعمال ذا الدور االقتصادي
ن اإلدارة ال تنفق على األنشطة إلذلك ف ،االقتصادي من ممارسات مفيدة اجتماعيا ميثل ناتج عرضي حمتمل

  .االجتماعية لكوا متثل تكاليف ال يفترض أن تتحملها
ذا ترفض القرارات اليت ال تليب معطيات تصادية فقط؛ هلتكون اق ن جممل القرارات املتخذة جيب أنإ 

  .األرباح والعوائد املالية حىت لو كانت جيدة من الناحية االجتماعية

 
ن املؤسسة االقتصادية حتاول القيام بدور اجتماعي ن التبين للمسؤولية االجتماعية فإيف إطار هذا النمط م

ا يتطابق مع املتطلبات القانونية املفروضة وبالقدر الذي جيعلها حتمي نفسها من االنتقادات حمدود جدا مب
املوجهة هلا، هلذا تركز على اجلوانب املرتبطة مبتطلبات املنافسة وحاالت تغيري سلوك الزبائن لتحقيق أداء مايل 

ت الضغط و محاية البيئة وفق  معايري عايل، كما ميكن أن تستجيب باحلد األدىن للضغوط الناشئة من قبل مجاعا
  .قانونية معتمدة

 
فهنا تساهم املؤسسة باألنشطة االجتماعية  ؛يكون منط تبين املسؤولية االجتماعية أفضل من األمناط السابقة

انونية، كما أن من خالل اإلنفاق على اجلوانب املختلفة واملرتبطة حبس أخالقي يتجاوز شروط الناحية الق
املالحظ على إدارات املؤسسات اليت تتبىن هذا النمط من االستراتيجيات تكون يف العادة تفي باملتطلبات و 
املسؤوليات االقتصادية والقانونية وبالتايل تراعي املسؤوليات األخالقية من خالل االهتمام بالقيم واألعراف 

  .اتمع الذي تعمل فيهوالسلوكيات املقبولة اجتماعيا ويركز عليها 
                                                             

، ناألوىل، عما ة، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعإدارة وإستراتيجية منظمات األعمال املتوسطة والصغريةطاهر حمسن متصور الغاليب،  - 1
  .97، 96: ص، ص، 2009األردن، 
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 توفري يف املبادرة زمام تأخذ االستراتيجيات من النوع هذا تتبىن اليت املنظمة أن إىل اإلستراتيجية هذه تشري

 لديها نويكو واألخالقية، والقانونية االقتصادية املسؤوليات من كل لتلبية مصممة وتكون االجتماعية املتطلبات

 وكذا والتهديدات اخلارجية للضغوط االستجابة إمكانية وكذا ، إليها توجه اليت االامات مع للتعامل االستعداد

 مسؤولياا تفترض االستراتيجيات من النوع هذا تستخدم اليت املنظمات أن من انطالقا احلكومية، التشريعات

 بدرجة تتمتع أن ينبغي االستراتيجيات من النوع هذا مثل تتبع ليتا اإلدارات أن كما .ا تقوم اليت األعمال جتاه

  .السوق يف مسعتها تعزز أن شأا من اليت واملبادرات األعمال مساندة يف كافية حرية
  :استراتيجيات التعامل مع املسؤولية االجتماعيةويعرض الشكل املوايل 

16 
 
 

 
 
 

  

  
 

  

الطبعة  والتوزيع،إدارة وإستراتيجية منظمات األعمال املتوسطة والصغرية، دار وائل للنشر  الغاليب،طاهر حمسن متصور  :املصدر
  .98:، ص2009األوىل،عمان، األردن، 

 
دية إىل مجلة من األدوات إلدماج املسؤولية االجتماعية، وتكون عادة صادرة عن تلجا املؤسسات االقتصا

 .بعض املنظمات الدولية أو اهليآت الدولية للتقييس أو بعض اجلمعيات

 

  املعرقلة اإلستراتيجية

  ة للمنظمةجتماعياالااللتزام اجتاه املسؤولية 

  تتوىل القيادة يف املبادرات االجتماعية  -
   واألخالقية والعقالنية تبين املسؤوليات االقتصادية والقانونية     

 

  ن املتطلبات األخالقيةااللتزام باحلد األدىن م -
  تبين املسؤوليات االقتصادية والقانونية واألخالقية    

  االلتزام باحلد األدىن من املتطلبات القانونية -
  تبين املسؤوليات االقتصادية والقانونية      

  حماربة املتطلبات االجتماعية -
  تبين املسؤوليات االقتصادية      

  املبادرة  إستراتيجية

  التكيفية  اإلستراتيجية

  الدفاعية  اإلستراتيجية
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 The Global Impact 
مني العام ألمم املتحدة االقتراح األول للميثاق العاملي للمسؤولية االجتماعية من قبل األ 1999مت يف عام 

يف حني أطلق امليثاق مبرحلته النهائية يف مقر األمم  ،السيد كويف عنان يف خطابه أمام املنتدى االقتصادي العاملي
وهو عبارة عن مبادرة مواطنة طوعية متعلقة باملؤسسات تعرض  .2000جوان  26املتحدة بنيويورك يف 

، كما يعتمد هذا )اسات احلوار، املعرفة ومشاريع متعلقة بالشراكةسي( تسهيال وتعهدا من خالل عدة آليات 
امليثاق على املسؤولية االجتماعية العامة مبا يف ذلك شفافية الشركات، القوى العاملة واتمع املدين للبدء 

ع تشمل عشرة واملشاركة يف األداء اجلوهري املتعلق مبتابعة املبادئ اليت يستند عليها امليثاق وهي أربعة مواضي
  :1مبادئ تتمثل يف

1- على منظمات األعمال أن تدعم وحتترم حقوق اإلنسان املعلن عامليا؛  
 .من أا ليست متواطئة يف أي انتهاك حلقوق اإلنسان التأكد -    

2 -  اإللغاء الفعلي لعمالة األطفال؛  

  لتوظيف؛إزالة التمييز فيما يتعلق باملوظفني وا -    
  إزالة كل أشكال العنف والعمل اإلجباري؛ -    
 .اجلماعية ساومةامل يف احترام حرية تكوين اجلمعيات واالعتراف الفعلي باحلق  -    

3 -  القيام باملبادرات من أجل الترويج األكرب للمسؤولية االجتماعية؛ 

  يات البيئية؛على منظمات األعمال أن تدعم الطريقة الوقائية للتحد  -    
  .ونشرها التشجيع على تطوير التكنولوجيات غري الضارة بالبيئة  -    

4-  على منظمات األعمال أن تعمل ضد كل أشكال الفساد مبا فيها الرشوة واالبتزاز.  

ISO 26000 

ISO 26000 ات العامة للمبادئ األساسية للمسؤولية تقدم اإلرشاد هي عبارة عن مواصفة عاملية
االجتماعية واملواضيع والقضايا املرتبطة ا، كما أا تتطرق للوسائل اليت متكن منظمات األعمال من إدخال 

وهي مواصفة اختيارية صادرة عن املنظمة  ،مفهوم املسؤولية االجتماعية ضمن إطار استراتيجياا وممارساا
  .2010، ومت تأجيل إعالا إىل غاية سبتمرب 2008مت إعدادها بشكل ائي يف ديسمرب   ISOالعاملية للتقييس 

                                                             
1 - Yves Enrègle, Annik souyet, La Responsabilité Sociétal de l’entreprise, Arnaud Franel Editions, Paris, 
France, 2009, P, P : 35,36.  
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ولقد مت إعداد هذه املواصفة من خالل جمموعة عمل مكونة من جلنتني داخلتني تابعة لإليزو جلنة                
Le Copolco  ،وهي جلنة سياسة املستهلك التابعة مبنظمة اإليزو Le SAGSR  جلنة استشارية حول وهي

من مجيع قطاعات اتمع ميثلون بلد  80خبري من  400باإلضافة إىل مشاركة  ،املسؤولية االجتماعية
منظمة اتصال بالشراكة بني  34خبري من  60و ) ، احلكومات والصناعينيLes Ongاملستهلكني، العمال، (

  .1البلدان التقدمة والنامية
ها أمهية وإمجاعا دوليني، بو إعداد املواصفة مبشاركة دولية مدروسة يكساإليزو حن منظمة يتضح أن توجه 

  .ما يستوجب على منظمات األعمال اإلطالع عليها والعمل مبضموا
  :واجلدول التايل يوضح بنود هذه املواصفة ،مالحق مقدمة وسبعة بنود وعدة: تتضمن املواصفة 

26000مواصفةھیكل04الجدول 
  شرح حمتوى البند  اهلدف منه  دالبن

كما أنه ينص على أن  ،املواصفة، وحيدد القيود أو االستثناءات وحتديد احملتوى الذي تغطيه هذه تعريف  اال  )1(البند 
  .موقعها الدولية تقدم دليال إرشاديا جلميع أنواع املنشآت بغض النظر عن حجمها أو هذه املواصفة

 22وبلغ عدد التعريفات  ،املستخدمة يف هذه املواصفة البند معاين املصطلحات الرئيسية هذاحيدد   التعريفات  )2(البند 
   .أصحاب املصلحةو  جتماعيةاملسؤولية اال: مصطلحا، أمهها مصطلحا

  .مفهوم املسؤولية االجتماعية و يوضح أهم خصائصها يشرح هذا البند بشكل مفصل  االجتماعيةفهم املسؤولية   )3(البند 
السلوك ، الشفافية، القابلية للمساءلة :للمسؤولية االجتماعية هيمبادئ حددت املواصفة سبعة   مبادئ املسؤولية االجتماعية  )4(بندال

ك، احترام األعراف الدولية للسلون، احترام سلطة القانو، احترام مصاحل األطراف املعنية، األخالقي
  .احترام حقوق اإلنسان

 االجتماعيةسؤولية االعتراف بامل  )5(البند
و التعرف على اصحاب املصلحة 

  و التفاعل معهم

، من خالل حتديد تأثرياا السلبية يف جتماعيةمبسؤوليتها اال الشركةهذا البند اعتراف  يتناول
التنمية املستدامة،  وكذلك الطريقة اليت ينبغي ا التصدي هلذه التأثريات من أجل املسامهة يف ع،اتم

  .يف ممارساا االجتماعية املصلحة وإشراكهم صحابحتديد أ و
دليل املوضوعات الرئيسة   )6(البند

  جتماعيةللمسؤولية اال
الواجب االجتماعية واألساسية السبع للمسؤولية  ، و فيه ذكر للمجاالتهو أهم البنود يف املواصفةو

 ة،البيئ، رسات العمالمما، حقوق اإلنسان ة،احلوكمة املؤسسي :تبنيها من قبل املنظمات و هي
   .مشاركة وتنمية اتمع، قضايا املستهلك ت،املمارسات التشغيلية العادلة مع األفراد واملنظما

 تطبيقدليل إرشادي حول   )7(البند
  االجتماعيةاملسؤولية 

من أجل إدارة جيدة للمسؤولية االجتماعية يف يوضح هذا البند إرشادات وتوجيهات مهمة 
التزام اإلدارة العليا، حتديد و : كن أن تتم هذه اإلدارة من خالل أربعة خطوات هياملنظمة،حيث مي

   . حتليل تطلعات أصحاب املصلحة، مرحلة التنفيذ و املمارسة، التقييم و املتابعة، املراجعة

  :من إعداد الباحث بناء على :املصدر

 Michel Capron, Françoise Vuairel- La noizelée, Marie-France Turcotte, ISO26000 un 
Norme  « hors norme » ?, éditions Economica, Paris, France, 2011, P-P : 21-26  

                                                             
1 - Michel Capron, Françoise Vuairel- La noizelée, Marie-France Turcotte, ISO26000 un Norme  « hors 
norme » ?, éditions Economica, Paris, France, 2011, P : 19. 
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GRI The Global Reporting Initiative 
يات البيئية املسؤولة ائتالف االقتصادمت إطالقها من طرف  ؛وتسمى أيضا باملبادرة العاملية إلعداد التقارير

Le Ceres  وبرنامج األمم املتحدة حلماية البيئةPNUE،  هدفها هو املساعدة يف التفكري يف املسؤولية
املستدامة باخلصوص البعد االجتماعي من خالل إدماج مؤشرات اجتماعية يف التقارير  االجتماعية والتنمية

  .ولية االجتماعيةالسنوية  للمؤسسات حول التنمية املستدامة واملسؤ
إن أساس هذه املبادرة هو وضع اخلطوط األساسية لصياغة تقارير التنمية املستدامة من طرف املؤسسات 

والذي حمتواه أن تقدم  1997والذي مت وضعه من طرف منظمة األمم املتحدة سنة   GRIتسمى بـ
ة املسائل البيئية، االجتماعية املؤسسات تقريرا موحد عن التنمية املستدامة والذي من خالل يتم معاجل

  .1واالقتصادية
  :2وترتكز مبادرة اإلبالغ العاملية على ثالثة أركان

-   :جية واالستثمار يف العنصر البشري؛ويشمل األحباث والتطوير واإلنتا  

-  وي والصحة؛ء، املاء ، التنوع احليويشمل تأثري أنشطة املؤسسات على األرض، اهلوا 

-  : ويضمن اإلفصاح عن معلومات حول الصحة واألمان ومراعاة حقوق اإلنسان يف
 .أماكن العمل

 :املبادئ اليت يستند عليها إعداد التقارير هي

 عند كتابة التقارير جيب توفر الشفافية، احلوار مع أصحاب املصاحل وإمكانية مراجعتها؛  -
 نطاق التقارير؛  -
 ة يف إعطاء البيانات؛ الثق   -
 .حرية الوصول إىل املقررين -

SA 8000 

هو عبارة عن معيار دويل يشجع منظمات األعمال على تطوير ممارسات مقبولة  SA 8000معيار  
ف معهد املساءلة من طر 1997مت اإلعالن عنه يف أكتوبر . اجتماعيا واحلفاظ عليها وتطبيقها يف أماكن العمل

                                                             
، رسالة مقدمة لنيل شهادة حتديات التنمية املستدامةظل التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف العايب،  عبد الرمحان -  1

  .119:، ص2012دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، جامعة سطيف، اجلزائر، 
  .120: ، صفس املرجعن -  2
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وهو منظمة أمريكية خمتصة يف حتليل  CEPالتابع لس أولويات احلقوق االقتصادي  SAIاالجتماعية 
  .1املمارسات اإلدارية والبيئية للمنظمات األمريكية

يف األساس على االتفاقيات العاملية ملنظمة العمل الدولية واإلعالن العاملي حلقوق  SA 8000يستند معيار  
  .نسان واتفاقية األمم املتحدة حلقوق األطفالاإل

  :وهي ،2مع بعض املتطلبات متمثلة يف مثانية فصول SA 8000يتعامل اعتماد 
  احلرية النقابية و املفاوضات اجلماعية؛  -الصحة والسالمة املهين؛  -العمل اإلجباري؛  - عمالة األطفال؛  -
  .التعويض -مل؛ ساعات الع - ممارسات االنضباط؛  - التمييز؛  -

قامت  SAIعلى أية شركة بأي حجم يف خمتلف أرجاء العامل، وهلذا فإن  SA 8000ميكن تطبيق معيار 
إلعطاء االعتماد بعد القيام   SGS ISSبإعطاء تراخيص لبعض مكاتب التدقيق واملراجعة العاملية مثل شركة 

   :عيارهذا املات اليت متكن احلصول عليها من اعتماد ومن أهم االمتياز ،بعملية التقييم والقيام ببعض االختبارات
  إثبات التزامك باحملاسبة االجتماعية والتعامل مع املوظفني بشكل أخالقي وما يتوافق مع املعايري العاملية؛ -
  دعم رؤية الشركة وبناء وتقوية والء املوظفني والعمالء وأصحاب املصلحة؛  -
 لعمل؛حتسني ظروف العمل والتقليل من حوادث ا -

إتاحة الفرصة إلظهار احملاسبة االجتماعية بشكل صحيح عند التقدم بطلب احلصول على التعاقدات الدولية  -
 .أو عند التوسع حمليا باالستحواذ على شركات جديدة

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1 - Alain chauveaux, Jean-Jacques Rosé, L’entreprise responsable, éditions d’organisation, Paris, France, 2001, 
P : 226. 
2 - Salma Damak Ayadi, le référentiel de normalisation SA8000 : enjeux et perspectives, 25ème congrès de 
l'Association Francophone de Comptabilité : Normes et mondialisation, Orléans, France, 2004, P : 6. 
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تتحمل مسؤوليتها اجتاه العديد من أصحاب كما ية بالدور االجتماعي املنوط ا،تقوم املؤسسات االقتصاد

املصاحل واجلهات األخرى، وتتطلع من خالل ذلك إىل تطوير اتمع من جانب وحتقيق األهداف اخلاصة ا 
سنتطرق إىل مفهوم أصحاب املصاحل وحتديد أمناط أو أبعاد املسؤولية االجتماعية وفق العديد . من جانب آخر

  .بعاد املتبعة يف دراستنامن الدراسات إضافة إىل األ

 
، هذا األخري كان يستند على اآلليات اليت تسمح *يرتبط مفهوم أصحاب املصاحل حبوكمة الشركات

بالتحكم يف تصرفات مسريي شركات املسامهة حىت تكون قرارام وتصرفام تسري يف نفس الوجهة اليت 
امهني ونظرا للكثري من االنتقادات أصبح يستند على اآلليات اليت تسمح بالتحكم يف يرغب ا كل املس

تصرفات مسريي شركات املسامهة حىت تكون قرارام وتصرفام تسري يف نفس الوجهة اليت يرغب ا كل 
كمة أشهرها منوذجني األول يدعى احلو، أصحاب املصاحل، نتيجة لذلك مت تطوير مناذج حلوكمة الشركات

  .Stakeholders1الثاين احلوكمة القائمة على أصحاب املصاحل ، Shareholdersالقائمة على املسامهني 

 
الذين يرون " 1932عام  Berle et Meansهذا املفهوم جذوره تعود إىل أعمال املفكرين بريل ومينس 

، ويضيفان "اف مبسؤوليتهم، ميكن أن تتأثر بقرارات الشركةأن تطوير الضغوط االجتماعية ضد املسريين لالعتر
  .2"تسيري الشركات الكربى جيب أن تتم بطريقة حمايدة تتوازن فيها مصاحل اموعات املختلفة للمجتمع" أن 

استخدم هذا املصطلح يف اجتماع عقد يف معهد ستانفورد لألحباث يف الواليات املتحدة  1963يف عام 
  .3موجودةدوا ال تكون  جمموعات تقوم بتدعيم املؤسسة، حيث أنهبأم " ث عرف أصحاب املصلحةاألمريكية، حي

هو أول من وضع أسس نظرية ألصحاب  Edward Freemanكما يعترب معظم الباحثني أن املفكر 
  Strategic Management :A stackholder Approach 4يف كتاب الشهري 1984املصاحل سنة 

                                                             
نظام شامل يتضمن مقاييس  ألداء اإلدارة اجليد ومؤثرات حول وجود أساليب رقابية متنع أي طرف من األطراف ذات  :حوكمة الشركات   *

فة سلبية على أنظمة الشركة، وبالتايل ضمان االستخدام  األمثل للموارد املتاحة مبا خيدم مصاحل العالقة بالشركة داخليا أو خارجيا من التأثري بص
  .مجيع األطراف بطريقة عادلة حتقق الدور االجيايب للمنشأة لصلح مالكها واتمع ككل

  .80 :، صمرجع سابقعبد الرمحان العايب ،  -   1
2 - Jean-Pascal Gond, Samuel Mercier, Les théories des parties prenantes: une synthèse critique de la 
littérature, LIRHE, Université des sciences sociales de Toulouse, France, 2005, P : 2. 
3 -  Ibid, P: 5. 
4  - Samuel Mercier, L’apport de la théorie des parties prenantes au management stratégique :une synthése de 
la littérature, 10 éme conférence de l’association international de management stratégique AIMS, , faculté des 
sciences de l’administration, Université Laval, Québec, Canada, 13-15 Juin 2001, P :3. 



 ق المسؤولية االجتماعيةدور اإلبداع التكنولوجي في تحقيالفصل الثاني                           
 

71 

  ."أي جمموعة أو فرد ميكن أن تؤثر أو تتأثر بتحقيق أهداف الشركة"صحاب املصلحة بأم حيث عرف أ
Freeman عقالين : 1اقترح إطار لتحليل أصحاب املصاحل على ثالث مستوياتRationnel عمليايت ،

Processus معاماليت ،Transactionnel.  

-  :يتم حتديد شامل ألصحاب املصلحة؛  

-  : يتم التركيز على إجراء منهجي من قبل الشركة، تأخذ فيه بعني االعتبار مصاحل
  أصحاب املصلحة أثناء وضع وتنفيذ إستراتيجيتها؛

-  :دارة أصحاب املصلحةإيسعى إىل فهم كيفية التفاعل والتفاوض و.  

الزبائن، املوردون، العمال، املسامهون، الدولة : املصلحة، همقائمة بأصحاب  Freemanلقد قدم 
النقابات، احلكومة، اإلعالم، مؤسسات : أطراف أخرى تشمل بإضافة Carollكما قام واجلماعات احمللية، 

  .والشكل املوايل يوضح هذه القائمة. اتمع احمللي، مجاعات الضغط والبيئة الطبيعية

17 
 

 

 

 

 

 
  

 
Source: J.Ernult, A.Ashta, Développement durable, responsabilité social de l’entreprise, 

théorie des parties prenantes ; évolution et perspectives, Cahiers du CEREN (21), Groupe 
ESC Dijon Bourgogne, France, 2007, P : 23. 

                                                             
1 -  J.Ernult, A. Ashta, J.Ernult,  A.Ashta, Developpement durable, responsabilité social de l’entreprise, théorie 
des parties prenantes ; évolution et perspectives, Cahiers du CEREN (21), Groupe ESC Dijon Bourgogne, 
France, 2007, P:22. 

 منظمة األعمال

 العاملون البيئة الطبيعية

وردونامل  

مجاعات 
 الضغط

املؤسسات 
 املالية

 املسامهون اتمع احمللي

 نقابات العمال

األحزاب 
 السياسية

 احلكومة

 املنافسون

 الزبائن
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بدراسة أصحاب  Preston, Danaldson, Clarksonض الباحثني أمثال مث بعد ذلك قام بع
  :1حيث أنبواسطة املصلحة الشرعية يف الشركة  Danaldson, Prestonحيث عرفهم  ،املصلحة

  ؛معروفة وحمددةأصحاب املصلحة هم جمموعات من األشخاص هلم مصاحل شرعية  -
  .مصاحل كل جمموعات أصحاب املصلحة هلا قيمة جوهرية -

  :ويف هذا اإلطار اقترح الباحثان فئات من أصحاب املصلحة
-  :ها يتصرفون وفقا لتطلعات أخالقية؛واملؤسسات ومسري  

-  :ميكن احلصول على النتائج املتوقعة إذا تصرف املسريين أخالقيا؛  

 :تصرفون وفقا العتبارات أخالقية ذات خصوصياتها ياملؤسسات ومسريو.  

.  

  :تقسيمات خمتلفة أمهها هما نتج عن ،اختلف الباحثني يف تصنيف أصحاب املصلحة

1, Freeman 1984 
  :إىل صنفنيحيث قام بتقسيمهم  Caroll 1989الباحث لقد شاركه يف هذا التقسيم 

 :و خارجها، تشترك مباشرة أهذه الفئة تكون من داخل الشركة : أصحاب املصلحة األوليني
ال، املديرين، وتتضمن املسامهني، العم ،تعاقدية مع الشركةويف العملية االقتصادية وهلا عالقة شرعية، رمسية 

  .املوردون والزبائن

-  تمع احمللي،  ،ين وأخالقيهلم عالقات طوعية مع الشركة يف إطار عقد ضموتتضمن ا
Ong،  تمع السياسيواإلعالممجعيات املستهلكني، اجلماعات احمللية، ا.  

2, Clarckson1995 
  :اقترح تقسيم ألصحاب املصلحة إىل صنفني

 :تكون مشاركتهم ضرورية لنشاط وبقاء الشركة وتتضمن : 2أصحاب املصلحة األساسيني
  .املسامهني، العمال، الزبائن، املوردين"

                                                             
1 -Yvon Pesqueux, Yvan Biefnot, L’éthique des affaires : management par valeurs et responsabilité sociale, 
éditions organisation, Paris, France, 2002, P : 180. 
2- J.ernult, A.Ashta, Op.Cit, P:23. 
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-  : وتتضمن فهم يؤثرون ويتأثرون بنشاطهاأصحاب املصلحة غري ضروريني لبقاء الشركة ،
وسائل اإلعالم، املؤسسات املالية، اجلماعات احمللية، املنظمات غري احلكومية، السلطات العمومية احمللية 

  .1منظمات العملوواخلارجية 

3 ,Mitchell, Agle et Wood  1997 
انتقد هؤالء الباحثني النماذج السابقة لتقدمي أصحاب املصلحة يف املؤسسة نظرا لطبيعتها الثابتة، هلذا مت 

 الضروريةواقتراح منوذج ديناميكي يف حتديد أصحاب املصلحة بناء على ثالثة معايري وهي السلطة، الشرعية 
  :2كاآليت

- : متارس من قبل جمموعات من العناصر الفاعلة اليت ميكن أن تؤثر يف القرارات احلالية أو املستقبلية 
  ؛...)مساهم، مدير،(للمؤسسة 

-  :موعات اليت كونت عالقات متينة مع املؤسسة من حيث الرغبة، املالئمة والتوافق تتضمن ا
  ؛...)منظمات، نقابات،(

-  :الوقت وحساسية تطبيقهامن حيث أمهية  املؤسسةاهتماما فوريا من طرف  تتطلبموعات اليت متيز ا. 

  :ملوايل يوضح هذا النموذجوالشكل ا

18Mitchell, Agle et Wood 
  
  
  
 
 

 
Source: J.Ernult, A.Ashta, Développement durable, responsabilité social de l’entreprise, 

théorie des parties prenantes ; évolution et perspectives, Cahiers du CEREN (21), Groupe 
ESC Dijon Bourgogne, France 2007, P : 26. 

                                                             
1- Franck Aggeri, Aurélien Acquier, La théorie des stackholders-elle de rendre compte des pratiques 
d’entreprise en matière de RSE ?, Conférence international de management stratégique en Pays de la Loire, 
Angers, France, 2005, P : 9. 
2- J.Ernult, A.Ashta, Op.cit, P: 25. 

  السلطة  الشرعية

  الضرورية
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  :تداخل املعايري الثالثة حيدد لنا سبع جمموعات فرعية من أصحاب املصلحة وهم
يتم تسميتهم بأصحاب ) 3، 2، 1رقم(من اخلصائص الثالثة أصحاب املصلحة الذين يتمتعون خباصيتني  -

املصلحة الكامنني أو الساكنني، حيث يتم تصنيفهم بصورة أمشل بالذين يتصرفون وفقا ملا يتراءى هلم دون قيد 
  أو شرط، وكذلك كثريي املطالب؛

تسميتهم بأصحاب يتم ) 6، 5، 4رقم (أصحاب املصلحة الذين يتمتعون خباصيتني من اخلصائص الثالثة  -
  املصلحة املتوقعني ويتم تصنيفهم على أم املهيمنني، اخلطرين أو التابعني؛

  .يتم تسميتهم بأصحاب املصلحة احلامسني 7أما بالنسبة ألصحاب املصلحة الذين يتمتعون باخلاصية رقم  -
ستتعامل ا معه هلذا جيب على املؤسسة أن تقيم وضع كل صاحب مصلحة، وتقوم بتحديد الطريقة اليت 

  .بشكل أساسي
  :1كما أن هناك العديد من التقسيمات متيز أصحاب املصلحة من حيث

-  : أو خارجية؛) مسامهني ،عمال(داخلية   

-  :صادية، اجتماعية، مادية أو رمزية؛اقت  

-    :غري تعاقدية، طوعية أو ال طوعية؛ تعاقدية أو  

-  :حملية، وطنية أو دولية؛  

-  :موارد، رأمسال وأصول مادية ملموسة.  

 
منوذج أصحاب املصاحل يسعى إىل تعظيم املنفعة لكل األطراف اليت تربطها عالقة مباشرة أو غري مباشرة 

  :2كن أن يفسر بطريقتنيميباملؤسسة، كما أن هذا النموذج 

:أصحاب املصلحة، اليت ميكن اعتبارها  - أو العالقة منظمة األعمال ،باملسؤولية االجتماعية ةمرتبط
  قة اجتماعية تنطوي على املسؤولية؛كعال

                                                             
1 - Didier Cazel, RSE et parties prenantes ; quels fondements conceptuels ? Cahier de la recherche, centre 
Lillois d’analyse et de recherche sur l’évolution des entreprises, France, Mai 2005, P, P : 5,6. 
2 -Yvon Pesqueux, Yvon Biefnot, Op.Cit, P: 184. 
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 :تعلق باجلانب التجرييب يف املسؤولية، أي أن منظمة األعمال تركز على مصاحلها وتقسم جهودها ت
  .أصحاب املصاحل وفقا ألمهيتهاعلى 

 
هذا ما يطرح ، 1جيب أن تلتزم منظمة األعمال أخالقيا اجتاه كل أصحاب املصاحل وفق مبدأ اإلنصاف

  :2هي ،عدد من املسؤوليات

1 
املصاحل واملستفيدين املباشرين من نشاط املؤسسة االقتصادية،  ميثل املسامهون فئة مهمة جدا من أصحاب

ا ومناسبا إن هؤالء املالكون يتحملون خماطر االستثمار من خالل املغامرة بأمواهلم اخلاصة متوقعني عائدا جمزي
كن أن يكون املالك شخصا واحدا أو جمموعة أو شركة مسامهة أو شركة تضامن أو من هذه االستثمارات، مي

  .ي شكل قانوين آخرأ

2 
إن هذه الشرحية من أصحاب املصاحل ذات أمهية كبرية لكل املؤسسات االقتصادية بدون استثناء، فوجود 

وطبيعة التعامل معهم وإقناعهم باستهالك  ،زبائناليستهلكها  اليتهذه األخرية مرتبط بإنتاج سلع أو خدمات 
.م من أعمال إدارة التسويق يف أي منظمة من املنظماتهذه املنتجات عمل مه 

مير عرب إجراءات دف إىل حتسني اخلدمات للمستهلك عن طريق  ةإن ما يرجوه الزبائن من املؤسس 
اإلعالم الصادق حول جودة ونوعية املنتجات باإلضافة  :حتسني نوعية املنتج وخدمات أخرى ذات أمهية مثل

وقياس درجة رضاهم واالهتمام باخلصائص االجتماعية والبيئية هلا، على هذا النحو  إىل رصد آراء املستهلكني
  .يصبح املستهلك عنصرا فاعال وله القدرة على اختيار منتجات ذات عالمة جتارية مميزة

3 
ثروة للمؤسسة، حيث تشمل هذه الفئة مجيع العاملني من إداريني وفنيني وفئات أخرى، ويعتربون مصدر 

بل تتعداها إىل توفري ظروف عمل مالئمة كمحيط  ،أن هلم مصلحة مهمة ال تقتصر على األجور فحسب

                                                             
1 - Samuel Mercier, Op.Cit, P: 10. 

   .85: ، صمرجع سابقطاهر حمسن منصور الغاليب، صاحل مهدي حمسن العامري،  -2
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التدريب وكذلك نظام للحوافز، فالعمال يسامهون بشكل إجيايب يف حتسني نوعية اإلنتاج  ،العمل، التكوين
  .واخلدمات، وكذا ابتكار طرق جديدة للعمل

4 
ميكن أن ينظر للعالقة بني املوردون واملؤسسات االقتصادية على أا عالقة مبنية على الثقة املتبادلة والوثيقة 

ويتعلق  ،جدا، لذلك يتوقع كل طرف من الطرف اآلخر أن يصون هذه العالقة وحيترمها ويبادر على تعزيزها
سة تتمثل يف عقود على املدى الطويل، وليس اهلدف هو األمر خبلق نوع جديد من العقود مع موردي املؤس

احلصول على أفضل األسعار فقط بقدر ما هو احلصول على خدمات ومنتجات ذات نوعية جيدة وخالل 
  .وبذلك تعم الفائدة كال الطرفني أي املؤسسة واملوردين ،فترات دائمة ومستمرة

5 
حمللي شرحية مهمة من املستفيدين، نقصد م كل من يقطن أو يعيش حول حميط وحدات ميثل اتمع ا

إن حياة وتطور  .اإلنتاج ويتأثرون سواء بصفة مباشرة أو غري مباشرة من هذا النشاط الذي متارسه املؤسسة
يما خيص توفري اتمع والتجمعات احمللية تعتمد وبشكل مباشر على التأثريات االقتصادية للمؤسسات خاصة ف

باإلضافة إىل مسامهة الضرائب واجلمعيات يف احملافظة على اخلدمات العامة وكذا التجارة،  مناصب الشغل
واملؤسسات االقتصادية جمربة على توطيد العالقة مع اتمع احمللي باعتبارها تدعم النظرة االجيابية لتلك 

واملؤسسة االقتصادية اليت ترى نفسها متحلية باملسؤولية  ؛معاملؤسسات اليت تبادر بتعزيز العالقة مع هذا ات
  .االجتماعية عليها أن جتد أساليب وطرقا تسعى من خالهلا إىل تلبية متطلبات اتمع احمللي

6 
آلثار البيئية لد مستمر يقصد ا كل من التربة واملاء واهلواء، وقد أصبح اتمع معنيا بشكل كبري وبتزاي

اليت تتركها املمارسات املختلفة للمؤسسات االقتصادية على صحة اإلنسان وعلى النباتات واحليوانات واملياه 
  .والتربة واهلواء

7 
 متثل مجاعات الضغط فئات كثرية وعديدة ازدادت بسبب التقدم التكنولوجي والسياسي والثقايف

وتطالب هذه اجلماعات من املؤسسات االقتصادية بالعديد من املطالب  ،واالجتماعي يف أي بلد من البلدان
بعضها خاص جبماعة معينة واآلخر أكثر مشولية للجماعات األخرى، ومن أهم املطالب التعامل اجليد مع 

  . خرىمجعيات محاية املستهلك والتعامل الصادق مع الصحافة ووسائل اإلعالم األ
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8 
 متثل احلكومة فئة من املستفيدين، وتعرب هلا املؤسسات االقتصادية أمهية كبرية باعتبارها املمثل القانوين

  .للدولة
9  

آلياا واالتفاق على تنتظر املؤسسات االقتصادية املتنافسة من بعضها البعض عدالة املنافسة ووضوح 
  .إجراءاا وأن ال تكون منافسة غري عادلة وشريفة

10 
 ،ال خيلو جمتمع من اتمعات من وجود أقليات عرقية أو دينية أو مذهبية أو أي نوع آخر من األقليات

ء كانت شرحية النساء أو الشباب أو األطفال أو كبار كذلك توجد شرائح ذوي االحتياجات اخلاصة سوا
  .وتنظر هذه الشرائح من املؤسسات أدوارا خمتلفة جتاهها تساهم يف تلبية هذه االحتياجات اخلاصة؛ السن
 

م يف لقد أصبح من املهم أن تقوم املؤسسات االقتصادية باالهتمام أكثر بأصحاب املصاحل وإشراكه
ن أصحاب املصاحل إاستراتيجياا والتحاور معهم وإعالمهم بكل ما خيص املؤسسة وتطورها، وبالتايل ف

وفيما يلي سنربز أهم توقعات أصحاب املصاحل . يتوقعون من املؤسسة ومسرييها العديد من التطلعات
  .1اجتماعيا، اقتصاديا وبيئيا

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1- Belkaid Essmae, Chikh Nadjet, Ben Habib Abderrazek, Stakeholders et developpement du l’entreprise, cas de 
Naftal Algérie, Colloque international de developpement durable et exploitation rationnelle des ressources, 
Université de Ferhat Abbas, Sétif, Algérie, 04-07 avril 2008, P : 14. 
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05 
  األبعاد                      

  أصحاب املصلحة
  اجتماعيـا  بيئيــا  اقتصاديـا

  احترام البيئة، إعالم  الضمان، اجلودة، سعر عادل  زبائن مستهلكني
أخالق، جتارة عادلة، احترام القانون 

  االجتماعي

  احترام البيئة احمللية  مساواة اجتماعية، ترقية  العمال، النقابات
داخلي، تكوين، تطوير،  احلوافز، تشاور

  إحداث فرص العمل

  املقاولة الباطنية
  

أجر عادل، معلومات حول 
  تطوير واستمرارية التعاون

حتديد واضح لالحتياجات حول 
  املنتجات والعمليات

إضفاء الطابع الرمسي للمتطلبات من ناحية 
  شروط اإلنتاج، وأشكال الرقابة والتدقيق

ONG 
، غسيل األموال: القضاء على

املعاهدات + احترام حقوق اإلنسان، الشفافية  االلتزام باحلد من اآلثار  الرشوة، الفساد
  الدولية

  ناملوردي
عالقات شراكة على املدى 

  الطويل
إضفاء الطابع الرمسي على املواصفات 

  التقنية
إضفاء الطابع الرمسي على املتطلبات األخالقية 

  وآداب املهنة

  مولنيملا
ية، احلاجة استمرارية اقتصاد

  إىل رأس مال العامل
إدارة املخاطر البيئية، إدارة اآلثار 

  .املالية
توقع احتياجات إعادة التصنيف من أجل احلد 

  من التكاليف

احلد من نفايات التغليف والنقل مع   مراقبة التكاليف، املنافسة  املوزعني
  األخذ بعني االعتبار اجلوانب البيئية

  تطوير املنتجات أخالقيا

  نتائج مالية  مسامهني، مالك
أخالق،التحكم يف املخاطر،التوقع، 

  الشفافية
التحكم يف املخاطر املرتبطة بالصورة ،إدارة 

  األزمات

  التقيد للوائح قانون العمل  االمتثال لألنظمة البيئية  املسامهة يف الثروة وطنيا  السلطات العامة

احترام قواعد املنافسة، األخالق، انعدام   احترام قواعد احلماية  احترام املعايري  املنافسني
  االحنراف االجتماعي

  حوادث العمل  التحكم يف املخاطر  اإلصالح، تكاليف  املؤمنني

  احلد من اإلزعاج، شفافية املعلومات  استمرارية الشركة  اجلماعات احمللية واإلقليمية
املشاركة : األخذ بعني االعتبار التوقعات احمللية

  لية وتوفري العمليف احلياة احمل

Source : Belkaid Essmae, Chikh Nadjet, Ben Habib Abderrazek, Stakeholders et développement du 
l’entreprise, cas de naftal Algérie, Colloque international de développement durable et exploitation 
rationnelle des ressources, Université de Ferhat Abbas, Setif, Algérie, 04-07 avril 2008, P : 14. 
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 جانبها من فإا ،عليها املختلفة الضغط قوى وتأثري تصاعد ومع املؤسسات عمل بيئة يف احلاصل التطور مع

 املراحل عرب تواجدها مشروعية بررت قد فإا وبالتايل ،املتزايد االجتماعي الطلب التزاماا أمام من طورت قد

 أدبيات مراجعة خالل ومن .اتمع مع املربم الضمين العقد طبيعة إىل للنظر متباينة مبنهجيات املختلفة الزمنية

 ميكن وأبعادها، االجتماعية املسؤولية حمتوى دراسة يف متعددة مناهج وجود يالحظ االجتماعية، املسؤولية
  :اآليتك اهلاإمج

 : قبل من االجتماعية املسؤولية لتبين خمتلفة أبعاد ثالثة حتديد أساس على يقوم والذي 

  :1وهي ،املؤسسات

: يقوم أساسا على هدف تعظيم األرباح والذي املسؤولية االقتصادية  بعدأو ما يعرف ب
تعترب نتائج ي واسـكعامل حمصل للهدف األس ميكن أن تتولداليت  ،اعيةـبغض النظر عن أي مسامهة اجتم

 لألعمال مالكني وليسوا هم حمترفون املديرين أن يرى والذي Friedman بعدمن أهم أنصار هذا ال. ثانوية

  .األرباح لتعظيم الطرق بأحسن تنجز أن يفترض اليت املالكني مصاحل ميثلون فهم وذا يديروا اليت

: اجتماعيةوحدات  االقتصاديةاألول إذ جيعل من املؤسسات  بعدمناقض متاما لل 
وهذا أمر يتسم بدرجة عالية من الصعوبة ملوازنة األداء  ؛كبرية غايتها األوىل اتمع ومتطلباته بدرجة 

مطالب تزايد  خاصة مع، على الصعيدين الداخلي و اخلارجي االجتماعي االجتاه التزاماتو  االقتصادي
   .االجتماعيةمجاعات السالم األخضر و األحزاب  بعدومن أهم مناصري هذا ال .اتمعات املعاصرة

 _ واقعية أدى جهات النظر بشكل أكثر موضوعية  وتقارب و
قتصادي و االجتماعي على حد سواء إذ يرتكز على البعدين اال ،االجتماعيةلربوز النموذج املتوازن للمسؤولية 

و اتساع رقعة اخلصخصة سامهت يف الترويج هلذا  ،حبكم أن املؤسسات متثل مجلة من املصاحل ألطراف متعددة
اليت أثقل كاهلها  النمط إذ تطمح اتمعات أن تتحمل املؤسسات اخلاصة مسؤولياا إىل جانب احلكومات

و طبيعيا لذلك يف حقيقة األمر يبد ،ناهية فباتت تبحث عن شريك فعليمتطلبات اتمع املتزايدة والالمت
لكن يعد مشكلة من أكرب املشاكل يف الدول النامية حبكم أن اهلاجس األول ملؤسساا  العامل املتقدم شركاتل

عاتق ، ومتطلبات  وطموحات أفراد اتمع تلقى على )االقتصاديأي األداء (اخلاصة هي حتقيق أقصى األرباح 
  .  االقتصاديإىل أبعد احلدود مضعفا بذلك أداءها   االجتماعياملؤسسات العمومية اليت قد جيرفها التيار 

                                                             
  .65،66: ، ص،صمرجع سابقطاهر حمسن منصور الغاليب، صاحل مهدي حمسن العامري،   - 1
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 : متثل األحباث الرائدة للكاتبARCHIE B.CAROLL   يف إطار املسؤولية االجتماعية
هي جمموع من التزامات " دها حيث أانقلة مهمة، حيث قدم تعريفا شامال للمسؤولية بني فيه أهم أبعا

التزامات أخالقية والتزامات  ،املؤسسة اجتاه اتمع، هذه االلتزامات هي التزامات اقتصادية، التزامات قانونية
وقد وظف هذه األبعاد بشكل هرمي متسلسل لتوضيح الترابط بينها من جانب، ومن جانب آخر  .1"خريية 

آخر ميثل حالة واقعية، حيث ال ميكن أن تتوقع من منظمات األعمال مبادرات فإن استناد أي بعد على بعد 
خيرة إذا مل تكن هذه املنظمات قد قطعت شوطا يف إطار حتملها ملسؤوليتها االقتصادية والقانونية واألخالقية 

   .2اجتاه اتمعات اليت تعمل فيها

19Carrol 

  
 ،األردن، عمان نشر،للدار وائل :،1،طاملسؤولية االجتماعية و أخالقيات األعمالطاهر حمسن منصور الغاليب، صاحل مهدي حمسن العامري، : صدرامل
  83 :، ص 2005

  :3أبعاد املسؤولية االجتماعية كالتايل Carollوقد حدد كارول  

                                                             
1 - Mourad Attarça, Thierry Jacquot, Op.Cit, P: 5. 

  .83 :، صمرجع سابقطاهر حمسن منصور الغاليب، صاحل حمسن مهدي العامري،  -  2
  .524،525: ، ص،صسابق مرجعليب، وائل حممد صبحي ادريسي، طاهر حمسن منصور الغا -  3
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 : ا منظمات األعمال، حيث إنتاج ومتثل مسؤوليات أساسية جيب أن تضط لع
كلف معقولة ونوعيات جيدة، ويف إطار هذه املسؤوليات حتقق املنظمة بالسلع واخلدمات ذات القيمة للمجتمع 

  .العوائد واألرباح الكافية بتعويض خمتلف مسامهات أصحاب رأس املال والعاملني وغريهم

 :حتددها احلكومات بقوانني وأنظمة وتعليمات جيب أن ال  وهذه املسؤوليات عادة ما
هذه ويف إطار  ؛خترقها منظمات األعمال وأن حتترمها، ويف حالة عكس ذلك، فإا تقع يف إشكالية قانونية

فرص العمل بصورة متكافئة للجميع دون تغيري بسبب اجلنس أو القومية  إتاحةاملسؤوليات ميكن اإلشارة إىل 
  .وغريها

 :  يفترض يف إدارة منظمات األعمال أن تستوعب اجلوانب األخالقية والسلوكية
، لكن واملعتقدات يف اتمعات اليت تعمل فيها، ويف حقيقة األمر فإن هذه اجلوانب مل تؤطر بعد بقوانني ملزمة

املنظمة أن تكون ملتزمة بعمل ما هو  يقيد أمرا ضروريا لزيادة مسعة املنظمة اتمع وقبوهلا فعلى احترامها
  .صحيح وعادل ونزيه

:  وهذه مبادرات طوعية غري ملزمة للمنظمة، تبادر فيها بشكل إنساين وتطوعي من قبيل
ال ترتبط بالعمل بشكل مباشر لعموم اتمع أو الفئات خاصة به ككبار السن أو الشباب  ،برامج تدريب

  .هذه الربامج بزيادة األرباح أو احلصة السوقية وغريها ترتبط الكما  ؛وغريها
اجلدول التايل يوضح خالصة للممارسات األكثر تسويقا واليت متكن أن تعترب أبعادا أساسية حملتوى و 

  .املسؤولية االجتماعية
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06 
  العناصر الفرعية  العناصر الرئيسية  دالبع
  

  االقتصادي
  منع االحتكار وعدم اإلضرار باملستهلكني*   املنافسة العادلة

  احترام قواعد املنافسة وعدم إحلاق األذى باملنافسني* 
  استفادة اتمع من التقدم التكنولوجي واخلدمات اليت ميكن أن يوفرها*   التكنولوجيا

  جيا يف معاجلة األضرار اليت تلحق باتمع والبيئةاستخدام التكنولو* 
  
  
  
  
  
  

  القانوين

  
  قوانني محاية املستهلك

  عدم االجتار باملواد الضارة على اختالف أنواعها* 
  محاية األطفال صحيا وثقافيا* 
  محاية املستهلك من املواد املزورة واملزيفة* 

  
  محاية البيئة

  بةمنع تلوث املياه واهلواء والتر* 
  التخلص من املنتجات بعد استهالكها * 
  منع االستخدام التعسفي للموارد* 
  صيانة املواد وتنميتها* 

  
  
  

  السالمة والعدالة

  منع التميز على أساس العرق أو اجلنس أو الدين* 
  ظروف العمل ومنع عمل األحداث وصغار السن* 
  إصابات العمل* 
  التقاعد وخطط الضمان االجتماعي* 
  املرأة وظروفها اخلاصة عمل* 
  املهاجر  وتشغيل غري القانونني* 
  عمل املعوقني * 

  
  

  األخالقي

  
  املعايري األخالقية

  مراعاة اجلوانب األخالقية يف االستهالك* 
  مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص يف التوظيف* 
  مراعاة حقوق اإلنسان* 

  احترام العادات والتقاليد*   األعراف والقيم االجتماعية
  مكافحة املخدرات واملمارسات الالأخالقية* 

    اخلري
  

  نوعية احلياة

  نوع التغذية* 
  املالبس* 
  اخلدمات* 
  النقل العام* 
  الذوق العام* 

  .82، ص 2005، دار وائل للنشر، األردن، املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمالطاهر منصور الغايل ،صاحل مهدي حمسن العامري، : املصدر
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   : وبذلك تستمد هذه األخرية  االجتماعيةتعد التنمية املستدامة اإلطار العام للمسؤولية
اجلانب  االقتصادي،إذ تم بشكل أساسي باجلانب  ،واألبعاد األساسية للتنمية املستدامة االجتاهاتمن  اجتاهاا

مدوا على  إدماج أبعاد التنمية املستدامة يف املؤسسة الذين اعتومن بني الباحثيني  .وكذا البيئي االجتماعي
مؤسس شركة االستشارات األوىل إلستراتيجية التنمية  1999عام  John El Kingtonاالقتصادية  الباحث 
أو  Triple résultatأو  The Triple bottom lineوقد أعطاها مصطلح ) 1994(املستدامة يف بريطانيا 

: 1عين أن املؤسسة املسؤولة اجتماعيا جيب أن تتميز باألداء اجليد يف ثالثة أبعادوهذا ي" ثالثي النتائج"
  .Trois P ,Personnes ,Profit) ( Planète: االجتماعية و البيئة أو ما يصطلح عليه بـ ،االقتصادية

حباث اليت جاء وفيما يلي أبعاد املسؤولية االجتماعية واملعتمدة يف الدراسة امليدانية تبعا للدراسات واأل
  :Kington ( 1999, El  ( واألحباث اليت جاء ا 2)  ,Enderle et Tavis)   1998ا

1:  ميثل مجيع العمليات واألنشطة ذات الطبيعة االقتصادية، والذي تأخذ بعني االعتبار
البعد حنو حتقيق األداء االقتصادي  التوجه االجتماعي أو االلتزام االجتماعي للمؤسسة املترتب عليها، ويوجه

للمؤسسة االقتصادية املتمثل بزيادة املبيعات وحتسني اإلنتاجية، ومن أهم أصحاب املصاحل الذين نستطيع 
 :حتت هذا البعدإشباع رغبام 

 :بني أهم متطلبات هذه الفئة واليت ميكن أن تعترب مقاييس لألداء االجتماعي ما يلي من :  

 حتقيق أكرب ربح ممكن؛ -

 رسم صورة حمترمة للمؤسسة؛ -

  زيادة حجم املبيعات؛  -
  حتقيق نسب منو عالية؛  -
 حتقيق سبق يف جمال النوعية؛ -

 :ا وأسلوب تلبيتها، ومن  بدراسات جيب أن تقوم املؤسساتحول هذه الفئة ملعرفة متطلبا
  :أهم متطلباا 

  اسبة؛منتجات بأسعار من  - 

                                                             
1 - J.Ernult, A.Ashta, Op.cit, P:14 
2 - Diane-Gabrielle Tremblay, David Rolland, Responsabilité Sociale d’entreprise et Finance Responsable: 
quels enjeux, Presses de l’Université du Québec, Québec, Canada, 2004, P: 10. 



 ق المسؤولية االجتماعيةدور اإلبداع التكنولوجي في تحقيالفصل الثاني                           
 

84 

  منتجات بنوعية جيدة؛ - 
  متاحية وميسورية للحصول على املنتجات؛ - 
  ن استخدام املنتج والتخلص منه بعد االستعمال؛أإرشادات واضحة بش - 
  .التزام أخالقي بعدم خرق قواعد العمل يف السوق مثل االحتكار - 

 :م ومطالبهم املشروعة واليت ميكن أن تكون تتوقع هذه الفئة أن حتترم املؤسسات تطلعا
  :فيما يلي
 واإلمداد خاصة لبعض أنواع املواد األولية الالزمة للعمليات اإلنتاجية؛  التجهيز يف االستمرار -

 للمواد اهزة؛ ومقبولة عادلة أسعار -

  اهزة للمؤسسات؛ املواد استخدام تطوير -
  تسديد االلتزامات والصدق يف التعامل؛ -
 . يب املوردين على خمالف أساليب وطرق تطوير العمل من اجل ضمان جودة املواد املسلمةتدر -

2  هو جمموعة من األنشطة والعمليات ذات الطبيعة املوجهة حنو االستجابة إىل
من أجل  ؤسسةاملباشرة بعمل املباشرة أو غري املمتطلبات ورغبات فئة معينة من أصحاب املصاحل ذات العالقة 
ومن بني أهم أصحاب املصاحل الذين نستطيع  ،تكوين أداء اجتماعيا يساند النشاطات االقتصادية للمؤسسة

 :شباع رغبامإ

 :جيب أن تلتزم املؤسسة ببعض االلتزامات اجتاه هذه الفئة أمهها: 

 أجور ومرتبات جمزية؛ -

 فرص ترقية متاحة وجيدة؛ -

 تمر، إضافة إىل ظروف عمل صحية ومناسبة؛تدريب وتطوير مس -

 املشاركة يف القرارات؛  -

  .الشفافية يف العمل وتقليل االتصاالت غري الرمسية السلبية -

 تمع ما يليمن أهم األساليب والطرق اليت تعزز العالقة مع ا:  

  املسامهة يف دعم البىن التحتية للمجتمع؛ - 
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  جمموعة كبرية من اجلمعيات واملؤسسات األخرى؛ة يف ثلتماملاتمع املدين دعم مؤسسات  - 
  .جيايباحترام العادات والتقاليد السائدة يف اتمع وعدم خرق اآلداب العامة والسلوك اإل - 

3 : ا املؤسسة من ئة وتعد البي. جل احلفاظ على البيئةأيتعلق مبجموعة من األنشطة اليت تقوم
ومن بني أهم املعايري اليت ميكن من خالهلا احلكم  ،إشباع رغباتهصاحب املصلحة األساسي الذي يتم الطبيعية 

  :على املؤسسات يف هذا اال
  وجود نظام اإلدارة البيئي؛ - 
  املواد والطاقة واستخدام املياه؛ - 
  الوقاية من التلوث وتقليل العادم وأنشطة إعادة التدوير؛ - 
  جود سياسة بيئية؛و - 
  .االنبعاثات البيئية - 
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، للشركاتإلبداع التكنولوجي واملسؤولية االجتماعية بابعد استعراضنا للمفاهيم األساسية املتعلقة    

التكنولوجي الذي يأخذ  اإلبداعو اليت تؤكد إجياد طرق لتقييم هما، بينبط التصورية للعالقة املمكنة تناول الرواسن
 .للشركاتيف احلسبان اخلصائص املعقدة و املتطورة ملفهوم املسؤولية االجتماعية 

  
للشركات، إضافة إىل بعض أوصاف بعض معايري  سنتطرق إىل العالقة بني اإلبداع واملسؤولية االجتماعية

  .اإلبداع  التكنولوجي املتالئم مع املسؤولية االجتماعية

 
ذلك  ،بني مفهومي اإلبداع  واملسؤولية االجتماعية اأن هناك تناقض ,Midtun (2007 ( يرى الباحث

حسب  و الفكرة األساسية ؛ا ال تأخذ بعني االعتبار االنشغاالت االجتماعية والبيئيةغالب اإلبداعن ممارسة أل
 فإن  ،من منظور التدمري اخلالقحول اإلبداع شومبتري األفكار اليت قدمها الكاتب حسب  فإنه ،الباحث

ا ما قد وهذ ،ؤدي إىل ثورة يف اهلياكل والتجهيزات بتدمري القدمية منها وخلق أخرى جديدةاإلبداع سي
  .تعارض مع جوانب املسؤولية االجتماعية على األقل من املنظور قصري املدىي

بعض أوجه التكامل بني املفهومني خاصة إذا سعت املؤسسات لزيادة  أنه توجديضيف الباحث كما 
  . مسعتها كمؤسسة مسؤولة إلرضاء أصحاب املصاحل من خالل بعض اإلبداعات املسؤولة

على أن العالقة بني املسؤولية االجتماعية واإلبداع   Macgregor,Fontrodona كما أكد الباحثني
يث حبتشكل حلقة خصبة وعملية ديناميكية، باعتبار أن املؤسسات املبدعة جيب أن تلتزم باملسؤولية االجتماعية 

جات أن التحدي احلقيقي لن يكون نشر منتوجات هذه املؤسسات أو خدماا، بقدر ما جيب تأمني منت"
 ".وخدمات مسؤولة اجتماعيا ومدعمة يف كامل دورة حياا من التصميم إىل إعادة التدوير

كما أضافا أن اإلبداع  جيب أن يكون موجه من طرف اتمع من أجل حتقيق التطور االجتماعي وإجياد 
      .1التوازن بني األهداف االقتصادية، االجتماعية والبيئية

  

  :2ثالثة أنواع من املعايري ميكن استعماهلا لوصف اإلبداعات التكنولوجية املالئمة للمسؤولية االجتماعية
                                                             

1 - Marc Ingham, Op.Cit, P -P: 45-48.  
2 - Cécile Patris, Gérard Valenduc, Françoise Warrant, Op .Cit, P : 29. 



 ق المسؤولية االجتماعيةدور اإلبداع التكنولوجي في تحقيالفصل الثاني                           
 

87 

النوع األول خاص بأهداف اإلبداعات التكنولوجية، حيث تتمثل األهداف اليت ميكن أخذها بعني . 1
  :عتبار فيما يلياإل
 احلد من خماطر احلوادث وكذلك احلد من التلوث، وهو ما يتعلق بالتكنولوجيا الوقائية؛ - 

معاجلة أو احلد من مصادر اإلزعاج، وهذا يعين التكنولوجيا اليت تعاجل أو حتد من االنبعاثات على مستوى  - 
  ؛املاء، اهلواء، النفايات، التربة والضوضاء، وهو ما يتعلق بالتكنولوجيا املعاجلة

وهو ما يتعلق  ،رصد جودة البيئة، هذا يعين املراقبة والسيطرة على كمية ونوعية االستهالكات والنفايات - 
  بالتكنولوجيا املراقبة؛

 وهو ما يتعلق بالتكنولوجيا البديلة؛  ،استبدال املواد بأخرى أقل ضررا للبيئة أو تكون سهلة املعاجلة -

  ).املقتصدة(وهو ما يتعلق بالتكنولوجيا الفعالة  ،)ماء، طاقة ومواد أولية(تقليص استخدام املوارد الطبيعية  -
  :النوع الثاين من املعايري خاص بتنفيذ اإلبداعات التكنولوجية على مستوى املؤسسة. 2

مراقبة عملية اإلنتاج، وهو ما يتعلق بالتكنولوجيا و نولوجية العالجية، مكافحة التلوثاإلبداعات التك -
  املضافة؛

ات اليت اإلبداعاإلبداعات التكنولوجية البديلة، التحسينية، العالج مع إعادة التدوير، االسترداد  أو غريها من  -
  .أو املواد املستخدمة، وهو ما يتعلق بالتكنولوجيا املدجمةاإلنتاج تستبدل أو تعدل بطريقة واسعة عملية 

  :جية وتغيري موقعها بشكل جذري أو تدرجييالنوع الثالث من املعايري خاص باإلبداعات التكنولو. 3
إذا كانت هذه اإلبداعات على أساس تسلسل منطقي من التحسينات املتعاقبة للعمليات واملنتجات املوجودة  -

  ات التدرجيية؛اإلبداعب وهو ما يتعلق ،اليت دف إىل زيادة اإلنتاجية أو حتسني اجلودة
  .اإلبداع اجلذريب وهو ما يتعلق ،ري يف العمليات واملنتجاتإذا كانت هذه اإلبداعات تشكل تغيري جذ -

 
 البيئي مهناك جمموعة من العناصر اليت تدفع املؤسسة بالقيام بعملية اإلبداع  التكنولوجي املتالئم مع االلتزا

وتتمثل يف أبعاد التغريات التكنولوجية وحتديات املسؤولية االجتماعية  جتماعية؛الذي جيسد مسؤوليتها اال
  .التكنولوجي اإلبداعواألدوات احملفزة على  اإلبداعبالنسبة لسياسات 

 
 



 ق المسؤولية االجتماعيةدور اإلبداع التكنولوجي في تحقيالفصل الثاني                           
 

88 

 
جديدة، ومن التغريات التكنولوجية تتضمن من جهة االستثمارات املوجهة لتطور العمليات أو منتجات 

 Arundelو  Soeteن اعلى مستخدميها وقد اقترح الباحث جهة ثانية توزيع هذه املنتجات أو العمليات
  :1خصائص التغري التكنولوجي من خالل جمموعة من العناصر

بنية هياكل االتصال وقنوات سريورة املعلومات واملعارف، مهمة جدا لتشجيع الروابط داخل . 1
  املؤسسة؛
املعارف الكامنة املكتسبة من  وهين واكتساب املعارف تلعب دور كبري يف التغري التكنولوجي، التكوي. 2

  ).تعلم بالتفاعل(وليس اخلربة املكتسبة من اآلخرين ) تعلم بالعمل(اخلربة املباشرة 
ل لك  كل عملية إبداع هلا ميزة خاصة ا، بالتايل القليل من أدوات ترقية اإلبداع ستكون مالئمة. 3

الظروف، ومن املنطقي والضروري وضع سياسات عامة تكون مالئمة لنطاق واسع من التكنولوجيات 
  .وسياسات أخرى لبعض جماالت التكنولوجيا، واليت يكون مضموا التكيف السريع يف خمتلف الظروف

وجيا اخلاصة، التغريات التكنولوجية النظامية تنتج عادة من التفاعل بني املعارف الواضحة والتكنول. 4
  .وكذلك من خالل توزيع املعارف

 
  :2متعددة وتتمثل يف اإلبداعالتحديات اليت تطرحها املسؤولية االجتماعية لتأطري ودفع 

الئمة للمسؤولية االجتماعية وهذا باللجوء إىل التخفيف من تقلص األسواق املتعلقة بالتكنولوجيا امل. 1
االجتماعي لألجيال احلالية و خمتلف اآلليات اليت متكن من سد الفجوة بني املردود االقتصادي واملردود 

  ؛ املستقبلية
  تدعيم نشر التكنولوجيا اخلاصة بتشجيع انتشار املعلومات واملعارف؛. 2
لتفادي التوقف عند تطبيق التكنولوجيا اليت حتمل أخطار  تشجيع احلصول على تكنولوجيات خمتلفة. 3

  على املدى البعيد؛
ير املهارات والتجارب ذات اآلفاق داخل املؤسسات، وهذا بتشجيع تطو اإلبداعتدعيم قدرات  .4

  ؛املستقبلية

                                                             
1 - Cécile Patris, Gérard Valenduc, Françoise Warrant, Op .Cit, P : 48. 
2 - Ipid, P: 49. 
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للتأكيد على اعتماد التكنولوجيات من طرف املستخدمني  ،تصور طرق التنسيق مع املتعاملني. 5
  ؛ؤسساتوامل

االستعانة مبشاركة أفراد اتمع لتشكيل تصورات مستقبلية للتقييم االقتصادي واالجتماعي للخيارات . 6
  .التكنولوجية للمؤسسات، وهذا من أجل االكتشاف املسبق للمخاطر احملتملة

 
                ،التكنولوجي إىل ثالثة أصناف رئيسية اإلبداع جنة األوروبية أدوات التشجيع علىقسمت الل

  :1وتتمثل يف

1 : تتضمن معايري حمفزة على االبتكار، االحتياط من املخاطر، القبول لبعض التغريات
ة على املعرفة املسبقة املهنية، كما تتعلق أيضا بتطوير املهارات ودف إىل امتالك القدرواالجتماعية، اجلغرافية 

  .الحتياجات وأراء اتمع

2  : تتمثل يف وضع إطار مناسب لإلبداع، ويف نفس الوقت التشجيع على املنافسة
  .والتعاون ومحاية أفضل حلقوق امللكية الفكرية والصناعية

3     : ة حتويل مثار البحث إىل من أجل التحسني يف عملي
جتارب التخطيط االستراتيجي بالنظر إىل املردودية : منتجات أو خدمات، وهناك معايري خمتلفة ميكن تبنيها

  . والتشجيع على التعاون بني املؤسسات اليت تعمل يف نفس القطاع طويلة األجل، إنشاء مؤسسات مبدعة

 

إن إدماج أبعاد املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات االقتصادية حيتم عليها ضرورة القيام باإلبداعات 
  . التكنولوجي املسؤول اإلبداعوهو ما اصطلح عليه يف أدبيات األعمال ب ،التكنولوجية اليت تتالءم معها

 إلبداع التكنولوجي املسؤول أمههاوردت بعض التعاريف ل:  

املسؤول هو عملية شفافة وتفاعلية تتم بني  الفاعلني اإلبداع " Von Schombergتعريف  -1
واملبدعني، عن طريق تبادل املعرفة من أجل تعزيز اإلبداع التكنولوجي ) أصحاب املصلحة(االجتماعيني 

                                                             
1- Ibid, P: 51. 
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ما يسمح بترسيخ التقدم العلمي والتكنولوجي يف لتحقيق أهداف أخالقية واستدامة القبول االجتماعي، 
  .1" اتمعات

املسؤول هو اإلدماج الطوعي لالعتبارات البيئية واالجتماعية يف اإلبداع " Marc Inghamتعريف  -2
استراتيجيات وسلوك العمليات اليت تنتج حلول جديدة أكثر أداء من خالل التطوير واالستخدام املثمر للموارد 

  .2)"اقتصاديا، اجتماعيا وبيئيا(ننا من حتقيق القيم اتمعية اليت متك

اإلبداع  املستدمي الذي يسعى إضافة إىل حتقيق مزايا اقتصادية، األخذ بعني "اإلبداع  املسؤول هو  -3
 االعتبار اآلثار االجتماعية اخلاصة، مبا فيها الشعور باملسؤولية اجتاه البيئة، صحة اإلنسان، ظروف العمل،

 .3"مستويات املعيشة، اختيارات اتمع على املستوى األخالقي باحترام اخلصوصية واإلنصاف

اكتشاف الفكرة، حتليل املفاهيم، اجلدوى، (اإلبداع  الذي يفكر ابتداء من "اإلبداع املسؤول هو  -4
باالهتمام مبجموعة من  هذا ،"إىل إدماج مبادئ املسؤولية االجتماعية) التصميم، التنفيذ، االختبار والتسويق

 :4العوامل

استخدام مواد أولية صديقة للبيئة، عمليات تركيب غري ملوثة، التحكم يف التخلص من (اجلوانب البيئية  -
 ؛)النفايات

 ؛)عمل جيدة، احترام أفكار العمالمحاية العمال، ظروف ال(اجلوانب االجتماعية  -

  ؛)توقعات الزبائن، اآلثار الصحيةين، األخذ بعني االعتبار االختيار اجليد للمورد(اجلوانب اتمعية  -
  ؛ )إعادة التوجيه والتكيف يف املشروع(اجلوانب األخالقية يف العالقات  -
 .اجلوانب االقتصادية من خالل احلفاظ على أمهية حتقيق األرباح -

  :من خالل التعاريف نستنتج ما يلي
تطبيقه القيام مببادرات طوعية من أجل حتقيق أهداف اإلبداع  التكنولوجي املسؤول يتضمن عند  -

  إنسانية، أخالقية  وجمتمعية؛

                                                             
1 -François Thoreau, les scientifiques sous la contrainte de l’innovation responsable, colloque  international de 
la sociologie des approches critiques du développement de la ville durable, université Paris8, France, 14 
Février 2012, P : 3. 
2 - Marc Ingham, Op.Cit, P: 20. 
3- Heintz Maggy, Gandre Pauline, l’innovation responsable, rapport de service science et technologie, 
Ambassade de France en  Royaume-Uni, 2011, P : 3. 

4 De l’innovation a l’innovation responsable, disponible sur le site internet : -   
www.Kassion.fr/2011/07/07/ de l’innovation –à- l’innovation responsable/.consulté le, 09 /11/2012. 
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خاصة (التأثري البيئي، استعمال املوارد : اإلبداع  التكنولوجي املسؤول يغطي العديد من اجلوانب -
  ، احلد من املخاطر البيئية واألخذ بعني االعتبار دورة احلياة كاملة للمنتجات؛)الطاقوية
  العام لإلبداع التكنولوجي املسؤول هو تعزيز رفاهية األفراد واتمع ككل؛اهلدف  -
  إشراك مجيع أصحاب املصلحة من أجل إجياد حلول مجيع املشكالت البيئية واالجتماعية؛ -
إضافة إىل األهداف االقتصادية اليت تسعى إليها املؤسسات لتحقيقها من وراء اإلبداع التكنولوجي  -

   .ي االهتمامات البيئية واالجتماعية من أجل حتقيق إشباع رغبات أصحاب املصاحلاملسؤول، فهو يراع

 
  :أمهها ،أنواع لإلبداع التكنولوجي املسؤول حسب عدة معايري ةميكن أن منيز عد

1زومني:  

       ويتعلق بطريقة إنتاج جديدة أو حتسني فيها مع مراعاة املزايا
وهي مثال اإلبداعات اليت تتبىن عمليات اإلنتاج اخلضراء اليت تراعي االعتبارات البيئية،  .االجتماعية والبيئية

 2COلنفايات والغازات تقليص استعمال الطاقة وخاصة غري املتجددة، احلّد من استعمال املواد، احلّد من ا
والتلوث املائي و اهلوائي واحلّد من اإلزعاج، هذا باستعمال تكنولوجيا نظيفة أو إعادة هيكلية للعمليات 

  . اإلنتاجية
ميكن كذلك إدماج األبعاد االجتماعية يف إبداع العملية اإلنتاجية وهذا يتعلق مثال بعمليات إنتاجية 

  .1ذهنياو  عاقة حركيامفتوحة إىل فئات خاصة اجتماعية م

 : أو حتسني كبري يف املواصفات  جديد) أو خدمةسلعة (وهو تقدمي منتج
تقدمي منتجات جديدة : واخلصائص والوظائف مع األخذ بعني االعتبار االلتزامات البيئية واالجتماعية، مثل

  .2أجل فئات خاصة يف اتمع ، أو تقدمي منتجات من)منتجات خضراء(صديقة للبيئة 
يتوجب على الشركة عند تقدميها ألحد املنتجات اخلضراء أن تراعي مسألة مهمة جدا تتعلق باخلصائص 

للمنتج ألن الدراسات قد أظهرت أنّ الزبائن يرغبون بشراء املنتجات اخلضراء بصورة أكرب عندما متلك  األصلية
  .3خصائص املنتج األصلي مع متيزها

                                                             
1  - Marc  Ingham, Op.Cit, P : 29. 

عرض حالة مؤسسة  -االبتكار كبديل استراتيجي لتحقيق التنمية املستدامة يف قطاع احملروقاتالطيب داودي، سالف رحال،   -   2
الدويل التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للمواد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،  ، مداخلة ضمن فعاليات املؤمترسوناطراك

  .12: ، ص2008أفريل  08- 07جامعة سطيف، اجلزائر، 
 .175 : ص، 2007، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، التسويق األخضرتامر البكري، أمحد نزار النوري،   - 3
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2ـزومني:           
     :منتجات أو (ول لوهو القيام بتعديالت عميقة وجذرية يف خصائص احل

وهي ترتكز على نشاط االستكشاف الذي يعطي قيمة كبرية إىل التعلم الذي يهدف إىل خلق ) عمليات اإلنتاج
  .1معارف جديدة بيئية أو اجتماعية

نّ تعديل املنتج ميكن أن يكون بأكثر من طريقة مثل التعديل اجلذري يف أسلوب التعبئة أو تغيري يف إ
املكونات واستعمال بعض املواد عرب إعادة التدوير أو استبدال مكونات أصلية مبكونات أخرى أقل تأثريا من 

  .2البيئية الناحية

:  بتحسني أو تغيري دائم أو إعادة تركيب ملنتجات أو وهو قيام املؤسسات
عمليات اإلنتاج املوجودة، هذه املنتجات تأثريها على األسواق وعلى سلوكات املستهلكني يكون بشكل عام 

  .كما أن هذا التحسني املستمر يكون من أجل تلبية توقعات الزبائن ،حمدود
املعارف والقدرات املوجودة على مستوى ورد تتركز هذه اإلبداعات على االستغالل األمثل للموا

املؤسسة، هلذا ال ميكن أن تكون هذه اإلبداعات جزءا من التطور الطبيعي ملسار املنتجات أو عمليات اإلنتاج، 
  .ورمبا ميكن أن متثل استمرارية إلبداع تكنولوجي جذري مقدم يف املاضي

33ومنيز: 
 : ويتعلق بتغيري هيكلي للمنتج، كطريقة إدماج مكوناته دون تغيريها، جنده

توقعات فئات خاصة للزبائن دون ف اقتراح وظائف وفقا الحتياجات ومثال يف اإلبداعات املسؤولة اليت تستهد
  .تعديل  أساسي للمكونات األساسية

 
تقوم بتغيري يف جمال التصميم دون تغيري هيكل املنتوج، وهو مثال يف حالة اإلبداعات  وهي اإلبداعات اليت

  .املسؤولة اليت دف إىل مكونات أكثر احتراما للبيئة

 

                                                             
1  - Marc Ingham, Op.Cit, P: 27. 

  .175، ص سابق مرجعتامر البكري، أمحد نزار النوري،  - 2
3- Marc Ingham, Op.Cit, P, P : 27,28. 
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اه العام املستقبلي يف إبداع املنتوج أو االجت االتكنولوجي املسؤول أ اإلبداعميكن حتديد مفهوم إستراتيجية 

 ،إبداع العملية اإلنتاجية الذي يتالءم مع املسؤولية االجتماعية مبا تتمتع به املؤسسة من إمكانيات وموارد
 :1ومن أهم استراتيجيات اإلبداع  املسؤول جند. بالشكل الذي حيقق أهدافها املتمثلة يف البقاء والنمو

1  
ودف أساسا إىل تلبية القوانني والتشريعات املعمول  ،تكون نتيجة لردود األفعال االستراتيجيات املطابقة

  . وإتباع معايري السوق) البيئية مثال( ا أو احترام االتفاقيات ومواصفات املسؤولية االجتماعية 
داعات الوحدوية اليت تعمل على دمج ترتكز يف كثري من األحيان على اإلبداعات التدرجيية أو اإلب

  .خدمة ألسواق احلجم) جيل قدمي( مكونات خضراء وتقود إىل تكييف منتجات موجودة 

2 
تعمل هذه االستراتيجيات على إقحام اإلبداع  التكنولوجي داخل املؤسسة وتطويره بدمج أبعاد املسؤولية 

  ).التصميم، اهليكل واملكونات( اخلصائص الفنية وغري الفنية االجتماعية يف 

  اإلبداعات اليت تدعم استراتيجيات التميز غالبا ما تنطوي على إضافة صفات إىل
يف أغلب احلاالت ما تتعلق باإلبداعات التدرجيية وخصوصا اإلبداعات  ؛مالمح تنظيم املنتجات املوجودة

ليت دف خلدمة قطاعات من السوق، كما أنه أحيانا ما تتعلق باإلبداعات اجلذرية اليت تساهم يف اهليكلية ا
عند تبين هذه اإلستراتيجية جيب محاية  تلك ؛ كما أنهحتويل معايري الصناعة أو إىل خلق منتجات جديدة

ثورة يف الصناعة بفضل جناح اإلبداعات ألن ميكن تقليدها بسهولة من طرف املنافسني؛ األمر الذي يؤدي إىل 
:يلي مبا استراتيجية التميز وتتميز .التصاميم اجلديدة املسيطرة 

تتميز هذه االستراتيجيات بعرض حلول واليت ينظر إليها على أا فريدة من نوعها، مثال استهداف  -
املسؤولية االجتماعية أسواق متخصصة حتتوي على زبائن لديهم قدرة شرائية مرتفعة وعلى دراية كاملة جبوانب 

املستخدمني، الزبائن، املبدعني (والتنمية املستدامة واالستعداد على التكيف بسرعة مع املنتجات اجلديدة 
 وهلم القدرة على دفع سعرها املرتفع؛  ،اليت تليب حاجام وتوقعام) واملتبنون األوائل

ز واق أوسع، حيث يتم دعم هذا التميأسكما تتميز عن املنافسني اآلخرين بقدرا على استهداف  -
بواسطة سلسلة من اإلبداعات للحفاظ على هذا التقدم وتكون أساسا ذات أبعاد بيئية لتلبية احتياجات 

                                                             
1- Ibid, P-P: 86-88. 
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وتوقعات الزبائن األكثر حساسية و األكثر معرفة، كما ترتكز على وجود قنوات لالتصال لتداول اخلصائص 
 يت تكمن وراء اإلنتاج و التوزيع؛للمنتج وأنظمة اإلنتاج ال )املسؤولة(

كما ميكن أن تتميز بتقدمي للمستهلكني منتجات ذات جودة عالية حيث يستطيع املستهلكني تقدير  -
قيمة االختالفات يف املنتجات أو اخلدمات ودرجة متيزها عن غريها من املنتجات، حيث تكون هذه 

 .فيها) اجتماعية، بيئية مثال( اعية االختالفات متمثلة يف إدخال أبعاد املسؤولية االجتم

 هذه اإلستراتيجية تتمثل يف احلصول على موقع ريادي داخل السوق على
الفكرة األساسية تتلخص بالقدرة على تقدمي إبداعات مسؤولة يف أساليب اإلنتاج ومكونات . أساس التكاليف

نوعية مماثلة على ( ل وبيعها بسعر منخفض أو يساوي سعر املنافسني املنتج للحصول على منتجات بتكلفة أق
ومن العوامل اليت تساعد على حتقيق هذه االستراتيجيات  ؛حتقيق أرباحا عاليةمن خالهلا يستطيع ، )األقل

.وفورات اقتصاديات احلجم وتراكم اخلربة 
 

ات إلبداعسؤول يغطي جمموعة واسعة من ااالت، ما دفع العديد من الباحثني إىل التعامل مع ااإلبداع امل
  :وهلذا نستطيع إدراج أبعاد اإلبداع التكنولوجي املسؤول يف .1اليت تنطوي على االهتمامات البيئية واالجتماعية

 
التكنولوجي عامل أساسي من العوامل اليت تؤدي إىل زيادة النمو االقتصادي يف اقتصاد أي  رب اإلبداعيعت 

إضافة  ،كما أن وجود وتبين سياسة لإلبداع التكنولوجي يف املؤسسة يؤدي إىل حتقيق آثار اقتصادية خمتلفة ،بلد
ة إنتاجية عوامل اإلنتاج وتكثيف حصة إىل املسامهة يف تطوير املؤسسة االقتصادية من خالل حتسني مردودي

التكنولوجي يعمل على كفاءة وفعالية املؤسسة من خالل  وزيادة مبيعاا، وعليه اإلبداع املؤسسة يف السوق
  :العوامل التالية

1 : عندما يتم إدخال تقنيات جديدة يف عملية اإلنتاج يكون تأثريها األساسي
اإلنتاج حيث ترفع هذه التقنيات من عدد الوحدات املنتجة، كما ميكن من اإلسراع يف عملية على كمية 

اإلنتاج وذلك مبعاجلة أكرب كمية من املدخالت ضمن فترة زمنية معينة وهذه الزيادة يف اإلنتاج غالبا ما تؤدي 
ي يضمن للمؤسسة أحسن إىل التخفيض من تكاليف اإلنتاج عامة وتكلفة الوحدة املنتجة خاصة األمر الذ

                                                             
1 -Marc Ingham, Op.Cit, p : 21. 
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و بالتايل فإن البعد احلقيقي لإلبداع التكنولوجي يتمثل يف ختفيض التكاليف عن طريق ترشيد العملية  ،مردودية
  .1اإلنتاجية و االستخدام األمثل لعوامل اإلنتاج

2 :ا بغية إرضاء رغبات إن املؤسسة تسعى دائما للتحسني من نوعية منتجا
واجلودة باملفهوم التجاري ترتبط مبجموعة من املعايري اليت هلا عالقة باحلاجات،  ،املستهلكني بشكل مستمر

االستعمال و غري سهولة و احلياة، قابلية الصيانة، األداء حيث ختتلف أمهيتها حسب طبيعة املنتج كالضمان، فترة
تقنية يف اإلنتاج، الايري باستخدام املعارف العلمية واملع تلكقيق يف حماولة حت يربز دور اإلبداع، ذلك من املعايري

الذي حيقق جودة أعلى من املنتج السابق مع االحتفاظ بنفس التكاليف يؤدي مباشرة إىل النمو  إذ أن اإلبداع
  .من سالمة االستهالكالتحسني يف السلع يضوبذلك يتعني أن التجديد و ،تصادياالق

الذي يساهم  من أمثلة ذلك التوحيد يف املقاييسو ،جي على تنشيط االستهالكالتكنولو يساعد اإلبداع      
إجيابيا يف حل املشكالت الناجتة عن تعدد مصادر و مواصفات املنتج و ذلك باالعتماد على نظم متكاملة 

من مث ، وألداءطرق التشغيل واومعايري اجلودة واألبعاد وملواصفات قياسية عاملية تعمل على حتديد اخلصائص 
  .توسيع نطاق اخلدمات اليت يقدمها املنتجون للمستهلكني

3   : ميكن أن يؤدي اإلبداع  التكنولوجي يف املنتج أو عملية
أو إىل درجة أن جزء من التوريد التقليدي يصبح ال يدخل يف عملية التصميم  ،اإلنتاج إىل تعديل عميق فيهما

تشكيل املنتج، مما يعين بالنسبة للمورد خسارة منفذ من منافذه التجارية، وباملقابل يؤدي إىل ظهور موردين 
  .جدد، أو على األقل يطور قدرات املوردين احلاليني

4   :ن التأثري يكون من خالل قدرة اإلبداع  بالنسبة للعمالء فإ
كما أنه يف بعض  ،، مما يؤدي إىل تنميط املنتجات املوجودة يف السوقالتكاليفي على تعديل التكنولوج

  :التكنولوجي أن يغري بني نطاق التفاوض بني املؤسسة والزبائن كما يف احلاالت التالية اإلبداعاحلاالت يستطيع 
بائن من حتويل طلبام إىل مؤسسات التكنولوجي إىل تنميط منتج معني، فهذا ميكن الز اإلبداعإذا أدى  -     

أخرى بسهولة وبتكلفة أقل، وكلما زادت القوة التفاوضية للعمالء مع البائعني كلما اجتهوا إىل املؤسسات اليت 
  تليب رغبام يف أحسن الظروف؛

ل إذا ساهم اإلبداع التكنولوجي يف إضافة خصائص جديدة إىل املنتجات، سيؤدي ذلك إىل خلق تفضي -     
  .   قوي من جانب الزبائن، مما يؤدي إىل تضييق جمال التفاوض بني املؤسسات والزبائن

                                                             
، كلية 3/2004اق، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد وأف واقع :اجلزائر يف اإلبداع التكنولوجي، بوسعدة سعيدة ، اريمار عمع - 1

  .51:، ص2004العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر، 
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لكن أغلب الباحثني يرون أن هذه  ،إن ممارسات املؤسسة يف إطار احلفاظ على البيئة كثرية ومتعددة

ق مسدود يف غضون سنوات قليلة، هذا ألا غالبا ما تكون هي نفسها وتؤدي املمارسات رمبا ستصل إىل طري
إىل نفس اإلجراءات ونفس النتائج، ما سيؤدي إىل تقليص املسامهة الفعلية من أجل هدف احلفاظ على البيئة 

  .الطبيعية
ملؤسسة السليب إىل هلذا يرى العديد من الباحثني أن اإلدارة جيب أن تنتقل من مبدأ احلد من نتائج نشاط ا 

الذي يبدو أنه مسار ال مفر منه من أجل إدماج البيئة على  اإلبداعالعمل إلجياد األفضل، وهو ما يتأتى من 
على الرغم من أن تسريع التجديد يف كثري من احلاالت ميكن أن يزيد يف استهالك  ،مستوى النشاط االقتصادي

  .و استرتاف املوارد
السبيل الوحيد لإلجابة على األسئلة العديدة ملنظمات األعمال ملواجهة هو  اعاإلبد يف الواقع يبدو أن

  .1التنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية، وهذا ما نتج عند ظهور مصطلح اإلبداع  البيئي يف أدبيات األعمال

1 
وقد وردت العديد  ،Eco- Innovationنبية إىل يف العديد من املراجع خيتصر اإلبداع  البيئي باللغة األج

اإلبداع  البيئي أن  ,Markusson) (2001الباحث  يرىمن التعاريف لإلبداع البيئي، حيث يف هذا السياق 
  :2ميكن أن يعرف بطريقتني

 :آثار اإلبداع التكنولوجي على البيئة؛  

 : عملية  البيئي لإلبداع التكنولوجي يف املنتج أواهتمامات املؤسسة املبدعة اجتاه ختفيض األثر
  .اإلنتاج

),Peter James1996 ( " هو عبارة عن منتجات جديدة أو عمليات إنتاج جديدة توفر
  .3"قيمة للزبائن ولألعمال بصفة عامة لكن حتد بشكل كبري اآلثار البيئية

                                                             
1- Caroline J. Ney, l’Eco conception : un processus de développement des compétences porteuses 
d’Innovation, 3éme journée de l’atelier de développement durable, organisée par l’Aims, Lyon, France, 4 juin 
2008, P:3. 
2-  Nacer Gasmi, Gilles Grolleau, Spécificités des innovations environnementales, Innovations, Cahiers 
d'économie de l'innovation n°18, deboeck université, France, 2003, P : 75. 
3 -René kemp, Tim Foxon, Eco innovation from an innovation dynamics perspective, deliverable 1 of MEI 
project UNU, MERIT, 2007, P: 15. 
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Faucheux et Al,2006 "ثل ثالث جوانب متكاملةميجي البيئي التكنولو اإلبداع :
ويثا، ثانيا حتسني العمليات القائمة وأخريا تطوير لأوال تطوير منتجات جديدة وعمليات إنتاج جديدة أقل ت

  .1"تكنولوجيات لعالج التلوث الناتج عن أخطاء املاضي

(L’ETAP) Plan d’Action de Technologies Environnementales  *: "بداع  البيئي اإل
استغالل املنتج أو عملية اإلنتاج واليت تعترب جديدة بالنسبة ملنظمة األعمال، حيث يف خمتلف مراحلها بهو القيام 

 ،)مبا يف ذلك الطاقة( التلوث وغريها من اآلثار السلبية الستخدام املوارد ويهتم باحلد من املخاطر البيئية 
 .2"لةومقارنتها بالبدائل املوجودة ذات الص

2 
  :3اإلبداع  البيئي يساهم يف ختفيض العبء البيئي، وله مزايا مباشرة وغري مباشرة

 تتمثل يف:  

  املزايا التشغيلية مثل ختفيض تكاليف زيادة إنتاجية املوارد؛ -
  حتسني اخلدمات اللوجيستية؛ -
  عات؛زيادة حجم املبي -

 
  حتسني صورة املؤسسة يف السوق؛ -
  حتسني العالقات مع العمالء، املوردين واجلماعات احمللية؛ -
  زيادة رضا املوظفني؛ -

                                                             
1- Annelise Mathieu, l’Eco innovation ou la contribution de la firme au développement durable dans sa 

sphére d’influence, XVII éme conférence internationale de management stratégique ,Nice-sophia antipolis, 
France, 28 au 31 mai 2008, P:8. 

* ETAP   :اخلطوط  تمت ،2004بدأت يف عام  .على نطاق واسع التكنولوجيات البيئية واعتماد  االبداع البيئي لتعزيز األوروبية هو خطة العمل
  :من اإلجراءات ثالث جمموعات وهو يتألف من .املعنية واألطرافبني الدول األعضاء  على املستوى األورويب العريضة خلطة عمل

  )لتكنولوجيال األنظمة األساسية( إىل األسواق توفري البحوث -
  )املخاطر لتقاسم األدوات املالية( حتسن ظروف السوق -
 )يف البلدان النامية البيئية تشجيع التكنولوجيات( مليعلى الصعيد العا العمل -

2- OCDE, l’Eco innovation dans l’industrie, favoriser la croissance verte, édition de l’Ocde, Paris, France, 2010, P: 41  
3 -  René Kemp, Tim Foxon, Op.Cit, P, P: 31, 32. 
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  توفري الصحة والسالمة املهنية؛ -
  .عموما بفضل االتصاالت مع أصحاب املصلحة إلبداعتعزيز القدرة على ا -

يكون هلا وزن يف التكاليف اإلمجالية للمؤسسة، لذا تظهر بعض استطالعات الرأي  هذه الفوائد جيب أن 
كما أن األرقام على اجيابيات ،يف املؤسسات أن معظمها ليس هلا القدرة على معرفة تكاليف أنشطتها البيئية

االعتقاد بأن البيئة اإلبداع البيئي ال يتم مجعها من طرف املؤسسات نفسها أو املعاهد اإلحصائية هذا يؤدي إىل 
  .ما يشكل عائق هام أمام اإلبداع  البيئي ،تشكل عبء على املؤسسات
 اهتمت باجلوانب البيئية لإلبداع التكنولوجي نذكر منها دراسة يف أملانيا قام ا   ةبعض األحباث التجريبي

(2008, Horbach) ااهتمت باخلصائص الفعالة لإلبداعات البيئية من أجل معرفة حمدولقد خلصت  ؛دا
هذه الدراسة إىل أن حتسني القدرات التكنولوجية للمؤسسات بواسطة البحث والتطوير تثري تطوير اإلبداعات 

  .البيئي اإلبداعة وأنظمة اإلدارة البيئية والتغريات التنظيمية حتفز وتشجع أيضا يالبيئية وأن القوانني البيئ
دف إىل ، 2003عام  Brunner Meier et Cohen  حثانالبا اأ قام .م.كما توجد دراسة يف الو

لتحديد   البيئي اليت تكون أجوبة عن تطوير النفقات املخصصة اإلبداعإجياد الطريقة والبحث عن معايري 
مقاسة بعدد براءات ( ات البيئية اإلبداع، وقد الحظا بأن 1992-1983التلوث والقوانني امللزمة يف الفترة 

لكن زيادة املراقبة املتعلقة باألنشطة  ،النفقات اليت دف للحد من التلوثيف ب للزيادة تستجي) االختراع
إىل أن اإلبداعات البيئية األكثر عرضة الباحثان  خلص ، وقدالتنظيمية ال توفر حوافز إضافية على اإلبداع

  .1للتطوير يف الصناعات التنافسية على املستوى الدويل

 

إبداعات تكنولوجية تقدمي  عندذات املصلحة  بعض األطراف توقعاترغبات و على املؤسسات مراعاة
ن هذه الرغبات والتوقعات تعرب عن نفسها يف أو التحسني فيها مثل العمال واتمع احمللي، حيث أ جديدة

كما أا حتمل إشارات ومعلومات قد تكشف احتماالت وفرص  ،خمتلف مراحل عملية اإلبداع التكنولوجي
    .اصطلح عليه باإلبداع االجتماعي وهو ما ،غري متوقعة من أجل تطوير هذه اإلبداعات التكنولوجية ونشرها

  
  
  

                                                             
1 - Marc Ingham, Op.Cit, P, P: 51, 52. 
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1 
منتج جديد كل ج جديد أو ممارسة أو أيضا كل  هو" :) ) Camil Bouchard ,1997. أ

اقتصادية يتم طرحها يف السوق أو يف املنظمات أو -يقوم بتحسني الوضع أو حل مشكلة اجتماعية أو اجتماعية
 .1"املؤسسات أو اتمعات احمللية

هو اإلبداع التكنولوجي الذي حيقق ويعزز رفاهية األفراد : ") ,Cloutier (2003.ب
جمموعة متنوعة من اجلهات الفاعلة، تكون نتائجها ملموسة أو غري واتمعات وهو عملية يقوم بتنفيذها 

ملموسة على املدى الطويل، هذه اإلبداعات ميكن أن تكون هلا كفاءة اجتماعية تتجاوز إطار املشروع األويل                   
صدرا للتحوالت ومتثل حتديا بالنسبة للتوازنات االجتماعية الكربى عندها تصبح م) الشركات، اجلمعيات(

االجتماعي حيقق  اإلبداعن إومن هذا التعريف ف .2"االجتماعية، وميكن أن تسهم يف ظهور منوذج جديد للتنمية
   :  العديد من الغايات

  حتقيق الرفاه االجتماعي لألفراد واجلماعات؛ -     
  الالمباالة؛وعدم املساواة من هم مجيع أشكال احلد ي -     
  . الفئة اليت تعاين من أمراض مزمنةو والفئة الفقرية اصة الفئة املعاقة جبميع أشكاهلالفئات خاالهتمام ببعض ا -   

ديدة الحتياجات استجابات ج اإلبداع االجتماعي ميثل: ") ,Joseph stiglitz2010. ج
  3".تؤثر على عملية التفاعل االجتماعي ودف إىل حتسني رفاهية األشخاص اجتماعية ضرورية 

2 .  : 4أشكال أمهها عدةميكن أن يأخذ هذا النوع من اإلبداع:  

، حيث هذا النهج يرتكز على تطوير اإلبداع  التكنولوجي املسؤول من داخل املؤسسة:  .أ
ملية اإلبداع  إشراك مجيع موظفيها إطارات، إداريني وعمال تقنيني أثناء عأنه جيب على مسريي املؤسسة 

التكنولوجي بالسماح هلم بطرح أفكارهم، حيث رمبا تكون هناك أفكار مميزة تساعد على تطوير اإلبداع  
  .التكنولوجي

                                                             
1- Mylène Rousselle, l’innovation social : au de la du phénomène, une solution durable aux défis sociaux, les 
cahiers de la solidarité, Bruxelles, Belgique, 2011, P : 7. 
2 - Marc Ingham, Op.Cit, P: 22. 
3 -Mylène Rousselle, Op.Cit, P : 6. 
4 -Marc Ingham, Op.Cit, P, P: 170,171. 
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هذه الشراكات ضرورية للمؤسسات من أجل تطوير إبداعاا التكنولوجية املسؤولة : . ب 
تستطيع املؤسسات تأسيس شراكات مع اجلامعات ومن أجل اكتساب املعرفة وتطوير قدرات إطاراا، حيث 

أو معاهد البحث العلمي أو مراكز البحث والتطوير؛ كما تستطيع تأسيس شراكات مع وزارات معنية مثل 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أو وزارة الصناعة أو وزارة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، باإلضافة إىل 

كما جيب أن تكون هذه الشراكة على أساس من .كومية أو بعض اجلمعياتشراكات مع منظمات غري ح
  .الشفافية والثقة املتبادلة ما يسمح بإجياد حلول إبداعية

الفكرة السائدة لشبكات أصحاب املصاحل هي مشاركة بعض املؤسسات يف تأسيس :  .ج
العديد من األحباث والدراسات العلمية  خزان للمعارف حيث تقوم املؤسسات باملسامهة فيه وتغذيته بواسطة

وامللتقيات العلمية بني إطارات هذه املؤسسة، وبالتايل يصبح هذا اخلزان عبارة عن رأمسال اجتماعي يكون 
  .مصدرا لإلبداع التكنولوجي املسؤول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ق المسؤولية االجتماعيةدور اإلبداع التكنولوجي في تحقيالفصل الثاني                           
 

101 

 

اليت تبني إلتزامها البيئي اإلبداع التكنولوجي أدوات ات االقتصادية إىل استخدام بعض املؤسس تلجأ
  :أمهها ،حتقيق املسؤولية اإلجتماعية للشركات من أجل الوصول إىل واإلجتماعي 

 
ميزانيات سنوية من أجل حتقيق التميز من  تقوم املؤسسات والدول باإلنفاق على عملية البحث وختصيص

خالل تطوير معارف وتكنولوجيات جديدة تتوافق مع التغريات احلاصلة يف البيئة اخلارجية املتطورة بسرعة، 
ة البحث اليت تربط الفرص اخلارجية يهلذا تشري الدراسات أن املؤسسات األكثر جناحا تستخدم استراتيج

  .1فهاجبوانب القوة الداخلية وأهدا

 
إن القضايا املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات والتنمية املستدامة أصبحت تشكل حتدي بالنسبة 
للباحثني ومصدر للمعارف اجلديدة، كما أن البحث املستمر عن تقنيات جديدة أصبح يشكل املصدر الرئيسي 

  .الناجتة عن نشاط املؤسسات واآلثار السلبية اليت ختلفها على البيئة واتمعللحلول للمشاكل 
فمثال للحد من انبعاث الغازات املسببة لالحتباس احلراري إىل مستوى يتفق مع استقرار تركيزه يف  

حيتم ، )يف املدى الطويل% 90يف املدى املتوسط، % 50احلد من االنبعاثات احلالية بنسبة (الغالف اجلوي 
كما أن عملية البحث هي وحدها اليت تستطيع احلد أو استبدال  ،م بالبحث عن إبداع تكنولوجي جذريالقيا

  .2استعمال أنواع الوقود يف إنتاج الطاقة
كما نشري إىل التطور الذي ميز البحث عن حلول تقنية ملسألة التلوث الذي بدأ بظهور التكنولوجيا 

والتوجه احلايل حنو حلول تقنية اليت تأخذ باحلسبان ) عند املنبع(التكنولوجيا الوقائية  مث) اية السلسلة( العالجية
  ).وقائية+ عالجية(دورة احلياة كاملة للمنتجات مع إدماج وتكافل مجيع احللول السابقة 

من أجل تطور مستمر لعملية البحث جيب إشراك مجيع أطراف املصلحة الفاعلة من أجل رد فعل اجيايب 
، مثال من املهم فهم سلوك املستهلكني لتصميم أساليب فعالة تساهم يف ...)منظمات، املستهلكني،(مجتمع لل

  .تغيري أمناط االستهالك احلالية

                                                             
  .386:، ص2000الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  اإلدارة اإلستراتيجية،، نادية العارف - 1

2 -Pierre-Cyrille Hautcoeur, la Recherche au service du développement durable, rapport préparation aux 
travaux du grenelle de l’environnement, France, 2003, P : 35. 
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رغم حالة عدم اليقني اليت تشترك مع االستثمارات يف عملية البحث إال أن البحث الناجح يساهم يف 
السوق احلالية وهذا ما ينعكس على صورة املؤسسات،  تطور حجم مبيعات املؤسسات وتطور أسهمها يف

  .كما تساهم يف حتقيق رفاهية اتمع وتلبية رغباته املتزايدة
  :ومن أجل تعزيز البحث والتطوير لفائدة املسؤولية االجتماعية للشركات جيب االهتمام بـ

واء على مستوى الدولة أو القيام بتخصيص ميزانيات معتربة من أجل متويل أنشطة البحث والتطوير س -
على مستوى املؤسسة، حيث أن نفقات البحث والتطوير تشمل أجور وعالوات عمال البحث والتطوير 

  باإلضافة إىل التجهيزات الالزمة للقيام بعملية البحث؛
  إنشاء مراكز وخمابر علمية وجتهيزها مبختلف الوسائل املتطورة، وخاصة يف اال التكنولوجي والعلمي؛ -
اليقظة التكنولوجية والعلمية املستمرة ملواكبة التطور التكنولوجي احلاصل يف البيئة اخلارجية وتعزيز  -

  ؛1وجودها يف السوق الداخلية واخلارجية
ستعاب مفهوم والقيام بتنظيم دورات تكوينية ال البحث والتطوير تدريب وتكوين جيد لعمال -

  مصطلحي التنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية؛
إنشاء شراكات من أجل تطوير عملية البحث سواء بالنسبة للمؤسسات مع خمابر البحث أو اجلامعات  -

  .أو الشراكات فيما بني الدول

 
يف ظل تبين املؤسسات ملفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات ويف ظل انتهاجها لسياسة بيئية واضحة 

البعد البيئي أو ما يطلق عليه البحث والتطوير  السنوية للبحث والتطوير ذو تقوم بتخصيص جزء من ميزانيتها
إىل حلول فنية جديدة تكون تطبيقاا يف  البيئي والذي يعرف بأنه كل اجلهود املتضمنة حتويل املعارف البيئية

 هما،شكل منتجات خضراء جديدة أو عمليات نظيفة جديدة أو اكتشاف حتسني جوهري للموجود من أي من
وهو بذلك نشاط منظم للبحث عن حلول جديدة ملشاكل بيئية يف اإلنتاج أو العمليات اليت تستهدف إحداث 

  .تغيري يف املنتج وتطويره
درجة الصرامة : ؤسسة بتخصيص موارد للبحث والتطوير البيئي تتحكم فيه بعض العوامل أمههاإن قرار امل

  .2يف السياسة البيئية، أدوات السياسة املستعملة وكيفية إدارة املشاكل البيئية داخل املؤسسة
  :إن معظم األحباث ذات البعد البيئي يف املؤسسة تكون حول

                                                             
1 - Pierre-Cyrille Hautcoeur, Op.Cit, P: 43. 
2 -Nick Johnstone, Julieu Labonne, Politique, Gestion de R-D environnementales, revue économique de l’Ocde, 
n° 42, 2006, P : 204. 
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  ؛هلوائي عن طريق إجياد طرق ووسائل حتد من انبعاث الغازاتأحباث دف للتقليل من التلوث ا -
  أحباث دف للحد من املخلفات السامة؛ -
  أحباث دف إىل إعادة استعمال وتصفية املخلفات السائلة؛ -
  أحباث دف إىل إعادة تدوير املخلفات الصلبة؛ -
  أحباث دف إىل اكتشاف مصادر جديدة للطاقة النظيفة؛ -
  دف إىل اكتشاف منتجات جديدة خضراء؛أحباث  -
  أحباث دف إىل اكتشاف طرق جديدة يف التصميم البيئي؛ -
أحباث دف إىل حماولة تطوير وحتسني املنتجات املوجودة وطرق اإلنتاج القائمة يف املؤسسة مبا  -

  .يتماشى مع احملافظة على البيئة
دمة بتخصيص ميزانيات معتربة هلذا النشاط بصفة عامة كنتيجة ألمهية البحث والتطوير تقوم الدول املتق

والشكل املوايل يوضح نسبة النفقات العامة للبحث والتطوير املخصصة  ،1والبحث والتطوير البيئي بصفة خاصة
  .)19812005(للفترة OCDEهلدف إدارة واحلفاظ على البيئة يف بعض دول 

20OCDE)19812005( 
  
  

  
  
  
 

 

 
Source : OCDE, Politique Environnementale, Innovation  Technologique et dépôts de 

brevets, éditions d’Ocde, 2008, P : 27. 

                                                             
1- OCDE, Politique Environnementale, Innovation Technologique et dépôts de brevets, éditions d’Ocde, 2008, 
P: 26. 



 ق المسؤولية االجتماعيةدور اإلبداع التكنولوجي في تحقيالفصل الثاني                           
 

104 

لتطور قامت بزيادة استثماراا يف البحوث البيئية لتعزيز ا OCDEنالحظ أن عدد كبري من دول منظمة 
  .تكنولوجي الذي حيسن جودة البيئة، وخاصة كوريا، أملانيا وفرنساال

دول وهي  7مؤسسة صناعية يف  4000قامت بإجناز دراسة على  OCDEلـ   مديرية البيئة 2003ويف 
تعتمد ملعرفة حجم املؤسسات اليت ) الواليات املتحدة األمريكيةوكندا، فرنسا، أملانيا، ار، اليابان، النرويج (

  .على نشاط البحث والتطوير البيئي
% 9.3اليت أقرت بتخصيص نفقات للقيام بالبحث والتطوير، منها فقط % 58.7قدرت عينة الدراسة بـ 

والشكل املوايل يوضح نسبة املؤسسات اليت التزمت  .1من املؤسسات استثمرت يف البحث والتطوير البيئي
  .بنفقات البحث والتطوير البيئي

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Nick Johnstone, Julieu Labonne, Politique, Gestion de R-D environnementales, 
revue économique de l’Ocde, n° 42, 2006, P : 212. 

الواليات املتحدة ،كندا ،اليابان، (من املؤسسات، % 15نسبة النرويج ب: وقد جاءت النتائج كما يلي
  .من املؤسسات% 4وأملانيا بنسبة حوايل % 7ار بنسبة ، %10بنسبة حوايل ) فرنسا

 

                                                             
1 - Nick Johnstone,  Julieu Labonne, Op.Cit, P : 211. 

 %معدل الثقة 

 أ.م.الو ملانياأ النرويج اليابان فرنسا ار  كندا
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ا يف الدراسات تعترب براءة االختراع الوسيلة األساسية لقياس اإلبداع التكنولوجي كما أا تستخدم كثري

  .1التجريبية والتحاليل اإلحصائية اخلاصة به
يف السنوات األخرية نظرا لالهتمام املتزايد مبسألة البيئة من طرف الدول واملؤسسات بدأت تظهر براءات 

  .االختراع املتعلقة بالبيئة وخاصة يف جماالت التلوث، النفايات، الطاقات املتجددة والطاقة الشمسية
املعطيات املتعلقة برباءات االختراع يسمح بالوصول بسهولة إىل اإلبداعات التكنولوجية ذات  إن استعمال

الطابع البيئي، بسبب أنظمة التصنيف املستعملة من أجل محاية حقوق امللكية، ومن بني أهم أنظمة التصنيف 
املوضوع من طرف املنظمة  CIBالتصنيف العاملي لرباءات االختراع  :اليت يلجأ إليها الباحثني واملؤسسات

هذا التصنيف يقدم رموزا عديدة منظمة على عدة مستويات، يعطي لرباءات  ،)OMPI(العاملية حلقوق امللكية 
  .2االختراع البيئية رموزا خاصة يستطيع التعرف عليها بسهولة

   .)2002-1978(يف الفترة OCDE لدول الشكل املوايل يوضح عدد طلبات براءات االختراع البيئية 

22)1978-2002( 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Source : OCDE, Politique Environnementale, Innovation Technologique et dépôts de 

brevets, éditions d’Ocde, 2008, P : 39. 

 
                                                             

1- OCDE, Politique Environnementale, Innovation Technologique et dépôts de brevets, Op.Cit, P: 31. 
2 - Ibid, P : 37. 
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بدأ يعرف تطورا ملحوظا يف السنوات  نستنتج من هذا الشكل أن عدد طلبات براءات اإلختراع البيئية
  .األخرية، وباخلصوص اإلبداعات املتعلقة بتلوث اهلواء واملاء

يف ) Pitney Bowes, Nokia, Sony, IBM(ويف هذا اإلطار قررت بعض املؤسسات العاملية مثل 
ج اصطلح عليه برنام اخلاصة باحملافظة على البيئة حتت، العمل على توفري براءات االختراع 2008جانفي 

)EPEC :Eco patent Commons( وقد مت 1وهذا مبساعدة جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة ،
  :إصدار كتيب يشرح فيه عمل هذا الربنامج حتت اسم

 The Eco Patent Commons: A leadership opportunity for global business to protect the planet. 

 

جل تطوير املنتجات، وهلذا أمرحلة مفتاحية وعامل أساسي مهم من  يإن مرحلة تصميم املنتج ه
  :2املصممني يسعون إىل االهتمام باخلصائص التالية

  حتسني إدارة املخاطر والتكاليف املرتبطة بدورة حياة املنتجات؛ -
  منتجات وخدمات جديدة؛توقع احتياجات الزبائن الراغبني يف احلصول على  -
  .االهتمام باجلدوى التقنية للمنتجات -

جل احلصول على أهؤالء املصممني قاموا بإدخال العنصر البيئي يف العملية الكالسيكية للتصميم من 
 "التصميم البيئي"وهذا ما اصطلح عليه  ،منتجات حتترم البيئة وحتاول تعزيز املسؤولية االجتماعية للمؤسسات

  ".Eco Design"األجنبية وباللغة 

 
إدماج اجلوانب " لإلدارة البيئية بأنه ISO 14062يعرف التصميم البيئي حسب املواصفة القياسية العاملية  

وهذا دف احلد من اآلثار السلبية للمنتج على البيئة يف ) سلع أو خدمات(البيئية يف التصميم وتطور املنتجات 
تقدم لنا بعض العوامل املشاة ملراحل تطوير  ISO 14062وفق  هكما أن .3"مراحل دورة حياتهمجيع 

  :4املنتجات مع االستجابة إىل منط التصميم البيئي وهي

                                                             
1 - http://  fr/wikipedia.org/wiki/brevet, consulté le, 15/10/2012. 
2-Patrick widloecher, Isabelle Querne, le guide du développement durable en entreprise, les Echos éditions, 
Paris, France, 2009, P: 158. 
3- Caroline J.ney, l’Eco-conception, un processus de développement de compétences porteur l’innovation, 
3éme journée de l’atelier de DD.AIMS, France, 2008, P : 4. 
4- http://La norme ISO14062: éco conception, word press, con/2008/01/23, la –norme –iso-14062/, consulté le, 
15/09/2012. 
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-  : حتديد األولويات وفق جلدواها وفوائدها، النظر إىل اجلوانب البيئية والتفكري يف دورة حياة
م بالتحليل القياو تيار منط التصميم البيئي املناسبالبيئية، حتليل العوامل اخلارجية، اخ صياغة املتطلبات ،املنتج

  البيئي للمنتج املرجع؛

-  : القابلة للقياس، حتديد  القيام بالتحاليل املوجهة على دورة احلياة، صياغة األهداف
  احترام املتطلبات البيئية؛والتصميم األويل ) تعريف(

-  /   :االختبارات على النماذج  التحقق من املواصفات من خالل
  األولية؛

-  /:  ستخدام املوجه واحلد من املنتج؛اجلوانب البيئية، االبإيصال املعلومات اخلاصة  
ومنط  )ط دورة حياة املنتجمن(املراحل  منط متعدد: يستند التصميم البيئي على ثالثة مبادئ أساسيةكما 

  .متعدد املعايري و النمط من املهد إىل املهد

 1.    :   .  
يتعلق بالنظر إىل جمموع اآلثار البيئية منذ استخراج املواد األولية املستخدمة يف تكوين املنتج حىت اية 

وهلذا مسي من املهد إىل اللحد، إذن إجراء حتليل كامل لدورة  حياته واألساليب املختلفة الالزمة للتخلص منه،
، يعين القيام بتقييم مجيع مراحل دورة حياة املنتج مبا )Analyse de cycle de vie  :ACV(حياة املنتج 

  :1فيها العمليات املرافقة هلا، وهذه املراحل هي
  استخراج وحتويل املواد األولية؛ -
  تصنيع املنتج؛ -
  يع؛التوز -
  استعمال املنتج من طرف الزبون؛ -
  ؛)الطمروإعادة التدوير، احلرق (مرحلة اية املنتج  -

    :وهذا النهج جد مهم لسببني
  لتحديد  املشاكل البيئية املؤثرة أكثر؛ -
احلد من املواد، استبدال الطاقة، زيادة العمر االفتراضي للمكون على (تقييم أثر خيارات التصميم  -

  .)ورة حياة املنتجمراحل د
                                                             

1- Stéphane le Pochat, Intégration de l’éco-conception dans les PME: proposition d’une méthode 
d’appropriation de savoir-faire pour la conception environnemental des produits, Thèse de doctorat non publie 
en génie industriel, école nationale supérieure d’ARTS et Métiers, centre de Paris, France, 2005, P, P: 28,29. 
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2.   :  

وهو يتعلق بتحديد فئات لتخفيف أو حتسني اآلثار البيئية،  بتحديد خيارات التصميمهذا النمط يسمح 
  :1آلثار للمنتج املرتبطة بـذه اخمتلفة هل
  استهالك الطاقة؛ -
  استهالك املوارد؛ -
  خمتلف أنواع االنبعاثات امللوثة؛ -
  .ياتإنتاج النفا -

3.      :cradle to cradle   

وهو منط جديد للتصميم البيئي مت اكتشافه ليكون بديال لنمو دورة حياة املنتج أو من املهد إىل اللحد، 
حيث مت إصدار  ،William Mc Donough 2و  Michael Braungartوهو نتيجة ألعمال الباحثني 

 Cradle toإعادة صياغة طريقة صنع األشياء: من املهد إىل املهد :حتت عنوان 2002كتابا هلما عام 
cradle: Remaking the way we make things  

هذا النمط يهدف إىل خلق أنظمة صناعية جديدة يتم فيها تدفق املواد بشكل مستمر حيث أن مجيع 
حيث أن هذه النفايات  نفايات،النفايات تعاد بطريقة تساهم يف إنتاج منتج جديدة وذلك عرب إدارة جيدة لل

  :3ميكن أن تستعمل بطريقتني
خلق : يستعمل يف تغذية النظم اإليكولوجية عندما تكون خملفات العملية الصناعية مفيدة للبيئة مثال -

  بة والنبات مثل السماد الكيميائي؛مركبات كيميائية سهلة التحلل ومغذية للتر
  )النفايات= الغذاء (ا إلنتاج أجيال جديدة من املنتجات واخلدماتتستعمل كمغذيات تقنية يعاد استخدامه - 

 
  :4من أجل إدماج البيئة يف عملية التصميم، جيب القيام باخلطوات التالية

  املؤسسة يف إطار التصميم البيئي؛ حتديد إستراتيجية وأهداف -

                                                             
1  Stéphane le pochat, Op.Cit, P: 30. 
2 -Nicolas Ritoux, Du berçeau au berçau, revue imagine, Québec, Canada, 2009, P: 19. 

، متاح على 2009، السعودية، 58، الد 5، جملة القافلة، العدد-حنو فلسفة صناعية جديدة-من املهد إىل املهدأشرف إحسان فقيه،  - 3
  www.gafilah.com/q/ar/4/2/528.: وقعامل

4- Myriam Puaut, l’éco conception: une valeur ajoutée pour les entreprises et un enjeu  futur de compétitivité, 
revue de réalité industrielle, AFNOR, France, novembre 2008, P, P: 87, 88. 



 ق المسؤولية االجتماعيةدور اإلبداع التكنولوجي في تحقيالفصل الثاني                           
 

109 

  إجراء التقييم البيئي للمنتج؛ -
لتجنب  البيئية للحلول املوضوعة) فائدةال(تراتيجيات لتحسني املنتج والتحقق من املنفعة تنفيذ اس -

  .عمليات نقل التلوث

1 :وضع املنافسة  ،الضغوط اخلارجية وضع فيما يتعلق باألنظمة البيئية،تسمح بتقييم ال
وضعها  نتجات ميكن للشركة أن تعمل،ملهذا التحليل يسمح بتحديد على أي جمموعة من ا وتوقعات الزبائن؛

  االتصاالت املمكنة؛وذها التسويقي، األساليب اليت جيب تنفي

2 : ،إجراء تقييم بيئي للمنتج لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف يف إطار اآلثار على البيئة
  :األساسحيث أن هذا التقييم يستند على الوظيفة اليت يقدمها املنتج وعلى هذا 

:  هلذا التقييم جيب حتديد الوحدة الوظيفية للمنتج تتميز بقيمة فيزيائية قابلة للقياس مثال
وذا هذه الوحدة متثل معيارا من  ،)دقيقة كل يوم ملدة عامني 11استعمال اهلاتف النقال ملدة : وحدة وظيفية(

  .أجل تقدمي تقرير عن اآلثار البيئية

 ميكن إجراء التقييم باستخدام أدوات وأساليب خمتلفة:  

  استخدام أساليب االستجواب؛ -
  .bilan de produit *ة املنتجينازستخدام أدوات تقدير اآلثار مثل ميا -
  املعدات الكهربائية واإللكترونية؛هناك أدوات خاصة ومعددة لقطاع نشاط معني مثل قطاع  -
   . ISO 14044,ISO 14040املنتج واملبني يف املواصفة القياسية العاملية أسلوب حتليل دورة حياة  -

تنفيذ االستراتيجيات لتحسني املنتج وجتنب عمليات نقل التلوث، التقييم البيئي يسمح : املرحلة 
تصميم بتحديد التحسينات الواجبة واملمكنة على املنتج وحتديد أولويات العمل، إذن جيب البحث عن بدائل لل

  .ومن أجل جناح التصميم جيب خلق فريق للمشروع
ميكن أن تشمل مرحلة أو أكثر يف دورة حياة املنتج، كذلك احلد من املنتج أو  إن حتسني التكنولوجيا

التقليل من املكونات األساسية، إدماج املواد املعاد تدويرها، حتسني تقنيات اإلنتاج، احلد من استهالك الطاقة أو 
  .ناء االستعمالاملاء أث

                                                             
 ، ADEME(Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie)إصدارها من طرف  هي أداة مبسطة مت :ميزانية املنتج *

 .تقوم بتقدير االثار الناجتة عن املنتج باستخدام مثانية مؤشرات مع االخذ بعني االعتبار املراحل االساسية لدورة حياة املنتج
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: اليت تعترب من بني األهداف الرئيسية للتصميم البيئي يف املؤسسة هو حتقيق الفعالية البيئية ،
  .1طريقة عملية ميكن للمؤسسة االعتماد عليها من أجل وضع وحتقيق أهدافها يف جمال مردودها البيئي

إنتاج السلع :" عرف الفعالية البيئية كما يلي) WBCSD(مة الس العاملي ألعمال التنمية املستدا
واخلدمات بأسعار تنافسية اليت تليب حاجات اإلنسان، وتقدم حياة أفضل باحلد التدرجي لآلثار البيئية وختفيض 

  .2"لألرض) التقديرية(حملددة إىل مستوى يساوي أو أقل القدرة ا استخدام املوارد أثناء دورة احلياة
  :وقد حددها فيما يلي ،اإلطار اقترح الس العاملي العوامل األساسية للفعالية البيئية ففي هذا

  دمة إلنتاج السلع وتقدمي اخلدمات؛احلد من كمية املواد األولية املستخ -
  كثافة الطاقة للمنتجات واخلدمات؛ احلد من -
  احلد من تشتت املواد السامة؛ -
  حتسني إعادة التدوير للمواد؛ -
  ادر الطاقة املتجددة؛تعظيم االستفادة من مص -
  توسيع استدامة املنتج؛ -
  .)درجة االستفادة من السلع واخلدمات(زيادة كثافة خدمة املنتجات  -

) اجلودة، األداء الوظيفي(ومن أجل قياس الفعالية البيئية نستعمل معادلة بسيطة ما بني النسبتني قيمة املنتج 
  : وتتمثل يف، 3ج أثناء دورة حياتهوالتأثري البيئي للمنتو

  
  

  :أهداف من أجل حتسني الفعالية البيئيةثالثة هذه املعادلة تربز 

 : جيب أن تشمل تقليل استهالك الطاقة، املواد، املاء، زيادة إعادة التدوير
  .وبقاء املنتجات

 :يل النفايات واملواد السامةجيب أن تشمل تقل.  

                                                             
والتحديات احلديثة املطروحة أمام املؤسسات االقتصادية مع اإلشارة للوضع الراهن  التنمية املستدامةالشريف بقة ، عبد الرمحان العايب ،  -  1

 08-07، مداخلة يف امللتقى الدويل، التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، للجزائر
  .151 : ، ص2008أفريل 

2- René Kemp et Tim Foxon, Op.Cit, P: 26. 
3- Ibid, P: 27. 

  قيمة املنتج أو اخلدمة    
 جمموع اآلثار البيئية                     
 الفعالية البيئية =
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    :،وهذا يعين إعطاء املزيد من القيمة للمستخدمني، بواسطة منطية املنتج 
  .وظيفته، اخلدمات اإلضافية، القيمة اليت تقوم بتحسينه مع تأثري بيئي أقل

 
يم جعلهم يفكرون يف صنف آخر من التصميم يكون أمشل من التصميم لية التصمماهتمام الباحثني بع

البيئي، حيث يف دراسة قام ا مركز التصميم الشامل التابع جلامعة مشال كارولينا بالواليات املتحدة األمريكية 
من ...مصممي املنتجات وغريهم من قبل فريق عمل حيتوي على عدد من املهندسني، الباحثني، 1997عام 

: ل حتديد املبادئ األساسية للتصميم االجتماعي أو الشامل، ويف هذا اإلطار مت تعريف التصميم الشامل بأنه أج
، دون احلاجة إىل قبل مجيع األشخاص بأكرب قدر ممكنتصميم املنتجات لكي تكون قابلة لالستخدام من "

  .1"تكييف أو تصميم خاص
فهو يهدف  ،ات األشخاص هي عادية وليست خاصةعلى فكرة أن خمتلف قدرالتصميم الشامل يستند 

  .لفائدة أكرب عدد من املستخدمني) سلع أو خدمات(إىل تصميم منتجات 
  :2هيو، هذه الدراسة مبادئ التصميم الشامل وضعتوقد 

utilisation équitable 
  :تلفة، ويتضمن هذا املبدأشخاص الذين ميلكون قدرات خمالتصميم يستخدم ويسوق لأل

   املستخدمني؛ لكافة االستعمال وسائل نفس تقدمي - 
  جتنب الفصل بني املستخدمني؛ - 
  ؛املستخدمني ميعجلبالتساوي  السالمةواألمن و خلصوصيةبا  االحاطة -       
  .جلميع املستخدمني تصميم جذاب تقدمي  -       

flexibilité d’ utilisation  
  :ويتضمن هذا املبدأ ة من التفضيالت الفردية وقدرام،التصميم يسمح باستيعاب جمموعة واسع

  تقدمي خيارات لكيفية االستعمال؛ -
  وجوب األخذ بعني االعتبار طريقة االستعمال سواء باليد اليسرى أو اليمىن؛ -

                                                             
1 -Marc Ingham Op.Cit, P: 161. 
2- Molly story, The Universal Design, Center for universal design at Nc.state, USA, 1998, P, P: 34, 35. 
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  تسهيل طريقة االستعمال وضرورة دقتها؛ -
  .املستخدم سرعة القدرة على التكيف مع توفري -

  Utilisation simple et intuitive  
مهارته اللغوية، ، استخدام التصميم جيب أن يكون سهل الفهم مهما كانت خربة املستخدم، معرفته

  :ويتضمن هذا املبدأ ركيزه احلايل،مستوى ت
  ؛القضاء على التعقيد-
  وجوب أن تكون متوافقة مع توقعات املستخدمني ورغبام؛ -
  استيعاب جمموعة واسعة من مهارات اللغة والقراءة والكتابة؛ -
  .ترتيب املعلومات وما يتفق مع أمهيتها -

information perceptible 
وف احمليطة أو القدرات ومات الالزمة للمستخدم بغض النظر عن الظرالتصميم جيب أن يتصل بفعالية املعل

  :ويتضمن هذا املبدأ احلسية له،
  لتقدمي املعلومات االساسية؛) مصورة ولفظية(استخدام وسائط خمتلفة  -
  تعظيم وضوح املعلومات االساسية؛ -
  تسهيل اعطاء تعليمات وتوجيهات؛ -
  .ة اليت يستعملها املستخدمنيتوفري التوافق مع جمموعة من االجهز -

tolérance à l’erreur 
ويتضمن هذا  جراءات املقصودة أو غري املقصودة،التصميم يقلل من احتماالت اخلطأ واآلثار السلبية لإل

  :املبدأ
  وضع عناصر للحد من األخطار واألخطاء؛ -
  استبعاد املكونات اخلطرية؛ -
  ة توفري النصائح واإلرشادات؛ضرور -
  .توفري خصائص األمن- 
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Faible niveau d’effort physique 
  :ويتضمن هذا املبدأ ة وبشكل مريح وبأقل قدر من التعب،ميكن استخدام التصميم بكفاء

  السماح للمستخدم بالتعبري عن موقفه؛ -
  االستعمال املعقول؛ -
  االجراءات املتكررة؛ تقليل -
  .تقليل اجلهد البدين املستمر -

   espace libre pour l’approche et l’utilisation 
كان ل إليه، كيفية االستخدام، مهما والتصميم يوفر حجم ومساحة مناسبني تسمح باالقتراب، الوص

  :ويتضمن هذا املبدأ دم،احلجم، وضع أو حركة املستخ
  توفري رؤية واضحة اىل العناصر مهما كانت وضعية املستخدم؛ -
  جعل الوصول اىل املكونات سهل بالنسبة للمستخدمني مهما كانت وضعيتهم؛ -
  األخذ بعني االعتبار االختالفات يف اليد وحجم القبضة؛ -
  .دة الشخصيةتوفري مساحة كافية الستعمال األدوات للحصول على املساع -

 
 

وهي  ،نتطرق إىل بعض املفاهيم املتعلقة بالتكنولوجيات اليت هلا دور يف املسؤولية االجتماعية للشركات
  :كما يلي

1  :د من اآلثار البيئية املترتبة عن النشاط وهي جمموعة من التقنيات تسمح للح
 حيث اإلنساين، ودف إىل حتسني استهالك املوارد الطبيعية وخصوصا الطاقة، وهو مفهوم نسيب وتطوري

االنبعاثات الغازية، جودة اهلواء،  ،إدارة املياه، إدارة النفايات: ميكن تطبيقها يف العديد من القطاعات مثل
  .1)التحكم يف الطاقة والطاقات املتجددة(الطاقة و معاجلة التربة

                                                             
1- Ministère de l’écologie de l’énergie du développement et durable et de la Mer (MEEDDM), Les Clusters 
Mondiaux dans le domaine des écotechnologies : enseignements, Perspectives, et opportunités, rapport, 
France, Avril 2010, P : 10. 
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كما أن التكنولوجيا البيئية ميكن أن تتضمن تقنيات ليست خمتصة بالبيئة، فتكنولوجيا إدارة املياه مثال هي 
  .تكنولوجيا بيئية لكنها ترتكز على جمموعة من التقنيات اإللكترونية، امليكانيكية أو الكيميائية غري متخصصة

2  : املصدر  يفيشري إىل صنف خاص من التكنولوجيا البيئية اليت تتضمن حلول
أحسن من معاجلة اليت هي  ،وليس عند اية العملية، وتتعلق باستباق التلوث والتبذير يف املوارد الطبيعية

لنظيفة واملفهوم العكسي مفهوم الوقاية أمر أساسي يف مفهوم التكنولوجيا ا ؛األضرار اليت ختلفها ممارسة األنشطة
واليت تتعلق بنهاية عملية اإلنتاج للحد من اآلثار  ،ou bout de chaîneهلا هو تكنولوجيا اية السلسلة 

  .البيئية السلبية

3  :لكل أهداف املسؤولية  تكون مرجع ليس فقط لألهداف البيئية لكن
هذا التعبري للتكنولوجيا املسؤولة غري واضح نوعا ما، لكن هو تعبري  ؛الكيف أمناط اإلنتاج واالستهاالجتماعية 

جمازي فقط فليست التكنولوجيا اليت ميكن أن تكون مسؤولة اجتماعيا، لكن جمموع عمليات اإلبداع  
وانتشارها يف املؤسسة، غري أن هذا املصطلح قد يكون خمتصر مفيد للتعبري عن التكنولوجيا عندما تكون يف 

  .ة املسؤولية االجتماعية للمؤسساتدمخ

 
له دور يف حتقيق  نوعوكل  الوقائية، املراقبة والتكنولوجيا التكنولوجيا: البيئية هناك نوعني من التكنولوجيا

  .املسؤولية االجتماعية

 األساليب الفنية أو إىل املنتجات أدوات تضاف إىل هي عبارة عن) املضافة( املراقبة التكنولوجيات
يف إزالة التلوث،  ايتمثل اهلدف منه ،املوجودة بطريقة تقلص األضرار البيئية املرتبطة باإلنتاج أو االستهالك

املصطلح باللغة اإلجنليزية هو  ، بعد عملية اإلنتاج جتة عن نشاط املؤسسةامللوثات الناا مبعاجلة هذو
technology  Add on اية السلسلة  امصطلح أوسع من تكنولوجي ، وهو" end of pipe."  

الوقاية من األخطار وتقليص األضرار الطاقوية، وال و ويضم هذا املفهوم تكنولوجيات القياس واملراقبة
حتتاج هذه التكنولوجيات إىل جهد كبري من البحث والتطوير، وميكن أن تأيت من توليفات ذكية لتقنيات 

  .1موجودة

فاخلصائص البيئية مدجمة يف تصميم األسلوب الفين أو املنتج، وتضم ) املدجمة( الوقائية لتكنولوجياتاأما 
التكنولوجيات املطلقة وكذا األنظمة ذات الفعالية يف تقليص املدخالت من الطاقة واملواد األولية واألساليب 

                                                             
1- Sylvie Faucheux, Christelle Hue, Isabell Nicolaï, l’éco innovation : une opportunité pour l’avenir du 
développement durable, la revue de les ateliers de l’éthique, numéro 2, Centre de recherche en éthique de 
l’université de Montréal, Canada, 2006, P : 43. 
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زئية، تصميم منتجات تستعمل ألكثر من مرة الفنية اليت تشمل إعادة استخدام داخلي لتدفقاا أو منتجاا اجل
وقابلة لالسترجاع أو التفكيك وحتسني اجلودة الكاملة اليت تؤدي لعمر استعمال أطول وإىل إمكانية إصالح 

  .1املنتجات بسهولة
هذه التكنولوجيات حتتاج إىل جهد من البحث والتطوير، وتلجأ إىل طرائق جديدة للتصميم لتحليل دورة 

حتليل فرع املنتج، ومعىن هذا أن التكنولوجيات التجميعية تصبح غري صاحلة أمام التكنولوجيات احلياة أو 
املتكاملة، بالرغم من أا حتقق مردودية يف بعض األسواق، وذا ميكن أن تكون بديل، لكن عندما ننظر إىل 

 .خاصة على املدى القصري جممل الصناعة واالقتصاد جند أا ليست استثناء ولكن مكملتان لبعضها البعض

  :مقارنة بني اخلصائص الرئيسية للتكنولوجيا املراقبة و التكنولوجيا الوقائيةيبني اجلدول التايل و

07 
  تكنولوجيات وقائية  تكنولوجيات مراقبة  املعيـــار

  إمكانية زيادة اإلنتاجية  اجيةختفيض اإلنت  اإلنتاجية اإلمجالية
  إمكانية ختفيض التكاليف  مرتفعة  تكاليف اإلنتاج

  مرتفع  ضعيف  االستثمار تكلفة
  ممكن  ال عموما  زيادة التكاليف الثابتة

  مرتفعة  ضعيفة  تكلفة احلصول عل املعارف
  مرتفعة  ضعيفة  تكلفة التعديل و إعادة التركيب

  ضعيفة  مرتفعة  التوافق يف املؤسسة
  مرتفع  ضعيف  اخلطر االقتصادي

  إمكانية أن تكون جيدة  جيدة  الوضعية يف أسواق التكنولوجيات البيئية
  ميزات تنافسية ممكنة يف املستقبل  اجتاه حنو الضعف  التنافسية الدولية

Source : Cécile Patris, Gérard Valenduc, Françoise Warrant, L’innovation 
technologique au service du développement durable, Rapport de la recherche, Centre de 
recherche Travail & Technologies, Fondation Travail-Université asbl, Namur, Belgique, 
2001, P : 29. 

ية من خالل اجلدول خلصائص هذين الصنفني من التكنولوجيا بأن التكنولوجيا املراقبة عدمية األمهيتبني 
مقارنة مع التكنولوجيا الوقائية، هذا األمر قد يكون حقيقي باعتبار أن التكنولوجيا املراقبة يف املؤسسات تؤدي 
إىل ارتفاع تكلفة اإلنتاج دون الزيادة يف املخرجات بشكل معترب، و من املمكن أن تضر حىت بالنوعية، كما أن 

يف أملانيا بينت بأن االستثمار يف التكنولوجيات املراقبة تنافسية املؤسسات تصبح مهددة، فهناك دراسات أعدت 
                                                             

1 - Sylvie Faucheux, Christelle Hue, Isabell Nicolaï, OpCit, P: 44. 
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ال تغري يف املوقع التنافسي للمؤسسات يف األسواق العاملية، ألن وزا ضعيف بني جمموع العوامل اليت من شأا 
ض يف أن ترفع يف تنافسية املؤسسات، ويف املقابل جند أن التكنولوجيات الوقائية بإمكاا أن تساهم يف التخفي

هي أكثر اقتصادية للموارد و أكثر ثقة و أكثر حداثــة، و تضمن يف اإلنتاج و الرفع يف اإلنتاجية، وتكلفة 
نفس الوقت أحسن إنتاجية لرأس املال و العمل، كما أن امليزة التنافسية اليت تكسبها املؤسسات تكون عوائدها 

  .   1أكرب من تكلفة االلتزام بالقوانني البيئية
ال يكمن يف مستوى اإلنتاجية  الختالف األساسي بني التكنولوجيا املراقبة والتكنولوجيا الوقائيةلكن ا

التنافسية، فالتكنولوجيا الوقائية حتمل املؤسسة تكاليف استثمار كبرية مصحوبة مبخاطر اقتصادية مرتفعة، و
رتفعة خاصة بالنسبة للمؤسسات كما أن تكلفة املعارف اليت متكن من احلصول على هذه التكنولوجيا أيضا م

  .الصغرية و املتوسطة، أضف إىل ذلك تكلفة التعديل و التركيب هي أيضا مهمة جدا
كخالصة نقول بأن اختيار مسريي املؤسسات للتكنولوجيا الوقائية صعب جدا مقارنة مع التكنولوجيا و

ت عندما تكون ناجتة عن برامج مدروسة املراقبة، لكن يف املقابل التكنولوجيا الوقائية تكون مرحبة للمؤسسا
للتطوير التكنولوجي و الصناعي، أي أن التكنولوجية املراقبة تكون صاحلة أكثر يف األجل القصري و التكنولوجيا 

  .الوقائية تصلح أكثر لألجل الطويل
 داراتإصية، حيث أن التكنولوجيا املراقبة تتم عند والشكل املوايل يوضح أصناف التكنولوجيا البيئ

بواسطة االستصالح وإعادة التدوير والتخلص من النفايات،  اإلنتاجأي يعد القيام بعملية واالستهالك  اإلنتاج
  . اإلنتاجوبعد عملية  أثناء ،قبلأما التكنولوجيا الوقائية فتتم 

  
  

                                                             
1 - Cécile Patris, Gérard Valenduc, Françoise Warrant, OpCit, P: 37. 
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  املدخالت الضارة بيئيااستبدال  -

  د أولية مبوارد ثانويةاستبدال موار -

  لبيئيــةا التكنولوجيا

 وقائية  مراقبة

آثار و إصدارات اإلنتاج 
 واالستهالك

 اإلنتاج لعملية مدخالت اإلنتاج عملية خمرجات لعملية االنتاج

  الح ـــــــاستص
 ) معاجلة(ر ــــإعادة التدوي

  التخلص من النفايات

 منتـوج

استصالح 
 وإصـدار

  حتسني االستفادة من مكونات منتج واحد -

  مكونات جديدة للمنتج إدماج -

  دـتبادل املكونات منتج واح -

  جـــي للمنتــتبادل كل -

  )تقنية وتنظيمية(حتسني عناصر عملية واحدة  -

  إدماج عناصر جديدة للعملية  -

  .إدماج مكونات بديلة يف العملية -

  استخدام عملية بديلة لإلنتاج -

 )أولية( الداخلية التدوير إعادة عملية

  العكسيـــة التغذيـــة
 )ثانوية(عملية إعادة التدوير اخلارجية 

  العملية تكامل  املنتج تكامل

Source: René kemp, Tim Foxon, Eco innovaition from an innavatian dynamics percpective, deliverable 1 of MEI project UNU, MERIT, 2007, P: 19. 
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 األصعدة مجيع على األمهية من كبرية ومساحة ازحي تتبوأ اليوم أصبحت االجتماعية، املسؤولية نإ

 مستوى من التحسني على تعمل منظمات األعمال لكوا قبل من املستوى رفيع باهتمام وحتظى الت،ااو

فيمكن ألي منظمة أن حتاول تعزيز فرص جناحها يف اتمع من خالل زيادة ، تمعا برفاهية واالرتقاء املعيشة
املصاحل ذات التأثري  أصحابمطلوبة بإحلاح كبري من قبل  نشاطاتين االهتمام بعرض الدور االجتماعي وتب

  . وبشكل مستمر، كما ميكن عرض هذا الدور االجتماعي للحوار واملناقشة وإبداء الرأي من قبل هذه األطراف
 األنشطةبالعديد من  إدارااجل حتقيق وتفعيل املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات االقتصادية تم أومن 
نه يف الواقع أ، ولو "املسؤول اإلبداع "مصطلح  األعمال أدبياتالتكنولوجي، لذا ظهر يف  اإلبداع ومن بينها 

  .إلزاميتبنيه من طرف املؤسسات طوعي وليس 
أمهها  األدواتالتكنولوجي املسؤول االهتمام بالعديد من  اإلبداع جل ممارسة أتستطيع املؤسسات من 

 .براءات االختراع البيئية، التصميم البيئي، التصميم االجتماعي والتكنولوجيا البيئية البحث والتطوير البيئي،
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 حث والتطوير بالنسبة هلذا النشاط،التكنولوجي وأمهية الب اإلبداع  إىلبعد تطرقنا يف الفصلني السابقني 

ي يف حتقيق التكنولوج اإلبداع راسة نظرية لدور د إىل إضافة سؤولية االجتماعية وأهم أبعادها،كذلك مفهوم امل
التكنولوجي يف حتقيق  اإلبداع الدراسة امليدانية ملعرفة دور  إىلسنتطرق يف هذا الفصل  املسؤولية االجتماعية،

  . اجلزائر العاصمة -وحدة الدار البيضاء -املسؤولية االجتماعية يف جممع صيدال 
هي صناعة كثيفة البحث والتطوير لضرورة  األدويةباعتبار أن صناعة وقد وقع اختيارنا على جممع صيدال 

، اإلنسانأدوية جديدة ومتطورة باستمرار تكون ذات فعالية عالية ملواجهة األمراض املستجدة يف حياة  إنتاج
ملنافسة كما يعترب جممع صيدال من املؤسسات الكربى الرائدة يف اإلنتاج الصيدالين يف اجلزائر رغم العراقيل وا

  .الشديدة من أهم املخابر العاملية املختصة يف صناعة الدواء
 :لذا سيتم يف هذا الفصل عرض املباحث التالية

  .-اجلزائر العاصمة –تقدمي عام لوحدة الدار البيضاء : املبحث األول
  .منهجية الدراسة امليدانية :املبحث الثاين

  .عرض وحتليل الدراسة امليدانية: املبحث الثالث
  .اختبار الفرضيات، عرض النتائج العامة للدراسة واالقتراحات: املبحث الرابع
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– 
يعد جممع صيدال من املؤسسات الرائدة يف جمال الصناعة الصيدالنية يف اجلزائر، ونظرا للنتائج اهلامة احملققة 

  .دخول البورصة واحتالل نسبة هامة من السوق اجلزائرية متكن من

 
ماليني  10موزعة إىل  دج 25.000.000.00يعترب جممع صيدال مؤسسة ذات أسهم برأمسال يقدر بـ 

  :دج موزعة كما يلي 250سهم، تقدر القيمة االمسية لكل سهم بـ 
  مومية القابضة كيمياء صيدال؛من األسهم للشركة الع% 80 -
  ).اخلواص(من األسهم حلملة األسهم الصغار % 20 -

حيترف جممع صيدال يف ميدان املواد واملنتجات الصيدالنية حيث تتمثل املهمة الرئيسية له يف تطوير، إنتاج 
  .وتسويق املواد الصيدالنية  املوجهة لالستطباب البشري والبيطري

 
يعترب جممع صيدال من املؤسسات االقتصادية واإلنتاجية اليت أنشأت عن طريق إعادة هيكلة املؤسسة 

وبالتايل يكون جممع صيدال تارخييا تأسس عن طريق مراحل خمتلفة مرت ا املؤسسة  ،العمومية االقتصادية
  :1الصيدالنية اجلزائرية

مبوجب مرسوم رئاسي والذي حدد مهامها ) PCA(جلزائرية مت إنشاء الصيدلية املركزية ا 1969سنة  -
  باسترياد وتصنيع املنتجات ذات االستعمال اإلنساين؛

مت إنشاء املؤسسة الوطنية لإلنتاج الصيدالين بعد إعادة هيكلة الصيدلة املركزية اجلزائرية  1982سنة  -
 ضمان احتكار الدولة إلنتاج ، واحنصرت مهمتها يف1982أفريل  24املؤرخ يف  82/161حسب املرسوم 

  وتوزيع األدوية دف متوين السوق اجلزائرية بكميات كافية؛
مت إعادة تسمية املؤسسة الوطنية لإلنتاج الصيدالين حيث أطلق عليها اسم مؤسسة صيدال  1984سنة  -

)SAIDAL.(  
للشركة الوطنية مت إدماج مركب املدية إلنتاج املضادات احليوية الذي كان تابعا  1987سنة  -

  ؛SNICللصناعات الكيميائية 

                                                             
1 - http://  www.saidalgroup.dz/historique.asp, consulté le, 05/01/2013. 
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استفادت مؤسسة صيدال من اإلصالحات االقتصادية وأصبحت مؤسسة عمومية اقتصادية  1989سنة  -
ومت مبوجب ذلك حتويل رأمساهلا إىل  ،تتمتع باالستقاللية يف التسيري وذلك تطبيقا لسياسة استقاللية املؤسسات

  أسهم؛وأصبحت مؤسسة وطنية ذات   أسهم
متت على مستوى املؤسسة عدة حتوالت، فأدخلت تغريات على القانون األساسي مما مسح  1993سنة  -

هلا باملشاركة يف كل العمليات الصناعية والتجارية املرتبطة مبوضوعها االجتماعي من خالل إنشاء فروع 
  جديدة تابعة هلا؛

ذي مت مبوجبه تقييم املؤسسة بتشخيصها داخليا استنادا ملخطط إعادة اهليكلة الصناعية وال 1997سنة  -
إىل امع الصناعي صيدال  085/97مبوجب عقد رقم  02/02/1998حتولت املؤسسة يف  ،وخارجيا

)GROUPE SAIDAL ( فروع هي فرع فارمال، فرع بيوتيك، فرع أنتيبيوتيكال؛ 03مكون من  
من رأمساله للمسامهني اخلواص،  %20دخل جممع صيدال بورصة اجلزائر، حيث مت فتح  1999سنة  -

  دج وكان أول تسعرية ألسهم امع؛800وقدرت قيمة السهم الواحد بـ 
  ؛%59إىل  SOMEDIALقرر جممع صيدال رفع حصتها يف رأمسال  2009سنة  -
،كما %44.51إىل % 38.75من  TAPHCOارتفعت حصة جممع صيدال يف رأمسال  2010سنة  -

  .IBERALمن رأمسال % 20مت شراء 

 :  :  

والتجاوب مع التطورات الراهنة  من أجل التكيف مع احمليط التنافسي الذي ينشط فيه جممع صيدال
  :واملستمرة يف سوق الدواء، قام امع بإعادة اهليكلة ووضع خمطط تنظيمي يتناسب مع هذه املتطلبات كالتايل
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 Source : ww.saidalgroup.dz/présent-organisation.asp, consulté le, 05/01/2013  

تقوم املديريات املختلفة للمجمع بدور هام يف التنسيق بني خمتلف األنشطة والوظائف وتعمل على تلبية 
حدات جتارية حيث أنشأت أول وحدة كما يتكون امع من ثالث و. االحتياجات كل حسب طبيعتها

دف ختزين وتوزيع كل منتجات جممع صيدال، ولضمان خدمة  1996سنة  UCCجتارية مركزية بالعاصمة 
وللتقرب أكثر من العمالء تأسست وحدتان للتوزيع . جيدة للعمالء واهتمامها بالعمليات التجارية والتوزيع

يف سنة  UCOعامل ووحدة الغرب بوهران  50بـ  1999يف سنة  UCEوحدة الشرق على مستوى باتنة 
  1:عامل، كما يضم امع الفروع التالية 40بـ  2000

يقع هذا الفرع بوالية املدية وهو عبارة عن مركب متخصص يف  :Antibioticalفرع أنتيبيوتيكال  -
  و األقراص؛راهم، الشراب إنتاج املضادات احليوية البينيسلية والغري البينيسيلية؛ احلقن، الكبسوالت، امل

 يوجد مقره باحملمدية باحلراش، ويتكون من ثالثة وحدات وحدة احلراش؛ :Bioticفرع بيوتيك  -
  وحدة شرشال؛و وحدة جسر قسنطينة

يقع هذا الفرع يف الدار البيضاء باجلزائر العاصمة ويتكون من ثالث  :Pharmalفرع فارمال  -
   ووحدة عنابة؛ وحدة قسنطينة ؛وحدة الدار البيضاء وحدات لإلنتاج

هي نتيجة شراكة بني جممع صيدال وامع الصيدالين األورويب : Somidialفرع سوميديال  -
)GPE (وFINALEP  يقع يف املنطقة الصناعية بواد السمار، حتتوي على مرافق ومعدات بطاقة إنتاجية ،

  . مليون وحدة 18تقدر بـ 
                                                             

1 - http://  www.saidalgroup.dz/présent-organisation.asp, consulté le, 05/01/2013. 

  ة ـة العامـاملديري

الوحدات 
  التجارية

اإلدارة  التنفيذية 
  لألصول

 مديرية التنظيم
  والعمليات

 مديرية املالية
  واحملفظة

مديرية املوارد 
   البشرية

مركز البحث   فروع اإلنتاج 
  فارمال  بيوتيك  روالتطوي

  لأنتيبيوتيكا  اليسوميد



 الجزائر العاصمة-وحدة الدار البيضاء-دراسة حالة مجمع صيدال      الثالث             الفصل 
 

 124 

 
احلايل يقدر   اإلنتاجمليون وحدة بيع سنويا، غري أن معدل  200حوايل للمجمع طاقة اإلنتاج تقارب 

مليون وحدة  135حجم مبيعات بلغ  2012كما حقق امع خالل سنة . مليون وحدة سنويا 150إىل  140
نار، حقق من مليار دي 12.5مليون دوالر أو ما يعادل  120بيع ملختلف األدوية؛ ورقم أعمال بلغ حوايل 

من حيث القيمة  %7كما تقدر حصته يف السوق . مليون دج 1138خالله على هامش ربح صايف قدره 
  :2آفاق امع جند وأهم.عامل 4100كما يقوم امع حاليا بتشغيل حوايل  .1الكمية من حيث% 15و

1 
ية ناجحة من شأا أن تغطي االحتياجات جل تطوير صناعة صيدالنأاختذت الدولة إجراءات هامة من 

املتنامية للسكان من خالل تشجيع االستثمارات وإبرام شراكات صناعية تقوم على حتويل املهارة، ويف هذا 
 %35إىل  %7جل رفع حصة جممع صيدال من أمن ) 2014-2010(اإلطار مت إطالق خمطط تنموي طموح 

  .على السوق الدولية وحتسني مكانته يف السوق الوطنية مع تفتحه
 3مصانع جديدة من بينها  7سيتم فتح  ،مليار دج 17يف إطار توسيع جممع صيدال بتمويل يقدر حبوايل 

كما يتمحور  ،)احلراش(واجلزائر العاصمة ) شرشال(خمتصة يف إنتاج األدوية اجلنيسة بكل من قسنطينة وتيبازة 
للبحث والتطوير باملدينة اجلديدة لسيدي عبد اهللا، وخمرب  حول عصرنة مواقع اإلنتاج احلالية واستحداث مركز

  .بغرض حتديد مميزات كل املواد اليت ينتجها) العاصمة(للمعادلة البيولوجية حبسني داي 
من ضمن األهداف املسطرة يف هذا الربنامج الطموح إجناز وحدة إلنتاج األدوية اخلاصة بعالج داء 

ة قصد تلبية الطلب الكبري على هذا النوع من الدواء والتقليص من حجم السرطان بالشراكة مع مؤسسة كويتي
  .الواردات

بغية ) نوفو ونورديسك(كما من املقرر أيضا إنشاء مصنع لألنسولني بالشراكة مع امع الدامناركي 
مليون  5ايل توسيع إنتاج جممع صيدال لألنسولني من أجل ضمان تلبية الطلب احمللي املتنامي واملقدر حاليا حبو

  .قارورة
مليار دينار جزائري إىل  12كما يطمح جممع صيدال من خالل هذا املخطط إىل رفع رقم أعماله من 

  .مليار دج على املدى  املتوسط 40أكثر من 

                                                             
1- Rapport du conseil d’administration du groupe SAIDAL 2012, disponible sur site internet : 
http://fr.calameo.com/read/00218582462f59c8e2164,consulté le ,28/04/2013 
2- http:// www.elmoudjahid.com, consulté le, 06/01/2013  
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2 
وأمراض القلب نظرا للنمو الدميغرايف وحتسن معدل احلياة وبروز أمراض مزمنة وانتشارها مثل السكري 

والشرايني، يسعى جممع صيدال إىل كسب التحدي املتمثل يف تغطية احتياجات السوق الوطنية من حيث 
األدوية من خالل استراتيجية ترمي إىل تقليص الواردات من خالل تطوير صناعة صيدالنية وطنية ناجحة 

إنتاج قائمة حمدودة تتشكل من حوايل وتوسيع تشكيلتها من املنتجات إىل أشكال أخرى، حيث أنه حاليا يتم 
  .على جمال طب السرطان والبيوتكنولوجيا نفتاحواإلدواء لتغطية احلاجيات بشكل أفضل  180

يعود مع  %7من هذه السوق من حيث القيمة،  %35نشري إىل أن اإلنتاج الوطين ميثل أكثر من 
فهي متثل كمية الدواء املستوردة من  %65نسبة املتبقية متثل إنتاج القطاع اخلاص، أما  %28صيدال ونسبة 

  .اخلارج

 
  .يعترب هذا  املصنع الوحدة املركزية مع صيدال، حيث تنتمي إىل فرع فرمال إلنتاج الدواء

 
ما جعلها تعترب من أقدم املصانع املكونة  1958تقع هذه الوحدة باملنطقة الصناعية للعاصمة، أنشأت سنة 

 1970قبل تأميمه سنة ) SANOFIجممع ( LABAZلفرع فرمال ، حيث كانت تنتمي إىل املخرب الفرنسي 
، اليت قامت بالتجديدات 1976سنة  PCAإىل الصيدلية املركزية اجلزائرية  %100لتصبح تابعة  ،%51بـ 
  :التالية

  ؛2م 6600إىل  2م3600زيادة مساحة املصنع من  -
  ر املنتجات الصيدالنية اجلزائرية؛تطوي -
  توسيع األماكن اخلاصة بالتخزين؛ -
  .ديث سالسل اإلمداد وورشات العملحت -

لكن من أجل  ،نشاط الوحدة كان حمدودا حيث اقتصر على صناعة بعض األدوية ومستحضرات التجميل
رمال إتباع استراتيجية جديدة من خالل توسيع وتنويع ضمان استمراريتها وزيادة حصتها السوقية، قررت فا

قائمة األدوية املنتجة لوحدة الدار البيضاء، حيث أن الوحدة تقوم بصناعة جمموعة واسعة من األدوية مبختلف 
  :األشكال أمهها

  ؛comprimésاألقراص  -
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  ؛Gellulesكبسوالت  -
  ؛Solutés buvables (Sirops) (حملول عن طريق الفم(شراب   -
  ؛ Formes pâteuses) مراهم، جل، كرمي(عجينة  -
  ؛Suspension buvableمسحوق شراب  -
  ؛Selsأمالح  -
  .Solution dermiqueحلول للبشرة  -

مليون وحدة، وتعترب الوحدة األكثر  32حوايل  2012بلغ حجم اإلنتاج يف وحدة الدار البيضاء سنة 
عامل يتوزعون على مجيع اإلدارات  625ال خالل نفس السنة إنتاجا يف فرع فارمال؛ كما بلغ عدد العم

  . إطار 150واألقسام، من بينهم حوايل 

 
واملصاحل جلأت الوحدة إىل توزيع الوظائف من أجل تنظيم أعماهلا  اإلداراتدف التسيري احلسن ملختلف      

  :      لوحدة، كما يوضحه الشكل  اآليتمن خالل وضع هيكل تنظيمي وظيفي يترأسه مدير ا

25 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  وحدة الدار البيضاءوثيقة مقدمة من إدارة : املصدر

دةــر الوحــمدی  

 دائرة األمن والبیئة

 دائرة الوسائل العامة

 مسؤول المشاریع الجدیدة

 مساعد المدیر مكلف بالشراكة

القیاس مسؤول  

 ة مسؤول نظام إدارة الجود

 مدیریة 
 المخبر

 المدیریة 
ةالتجاری  

یریةمد  
 الصیانة

 المدیریة
التقنیة   

 

 مدیریة 
 اإلنتاج

مدیریة 
الموارد 
 البشریة

مدیریة 
المالیة 

 والمحاسبة

 مسؤول اإلعالم اآللي 

 مساعد التحلیل والشمولیة
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  :يلي شرح خمتصر ملهام املديريات املكونة لوحدة الدار البيضاء مع صيدال وفيما

1 :يم املديريات املختلفة وتقييم أدائها، وإصدار القرارات املناسبة اليت هو املسؤول عن تنظ
  .تضمن السري احلسن للوحدة؛ كما يقوم بالتنسيق مع خمتلف مصاحل الوحدة من أجل حتقيق األهداف املرسومة

2   :ة تقوم بالعديد من العمليات اليت حتمي نوعية املواد األولية املستعملة يف العملي
  .راقبة النوعية وضمان اجلودةملالقيام بتحليل األدوية و ،اإلنتاجية

3 :تتمثل مهام هذه املديرية يف:  

  سليم لإلمدادات؛املسامهة يف إجناز خمطط  -
  إجناز التوقعات السنوية لقائمة مشتريات الوحدة؛ -
  ضمان التسيري األمثل للمخزون؛ -
  .لنهائية الصيدالنيةتسويق وبيع املنتجات ا -

4:  مهمتها احملافظة على آالت املصنع والقيام بالصيانة وتصليح اآلالت املعطلة قصد
  .اإلنتاجيةضمان العملية 

5 :من أجل ، لوحدةتعمل على مراقبة تدقيق وفحص املواد الصيدالنية اليت تصنع داخل ا
  .ضمان النوعية

6 : تقوم بضمان حتقيق الربنامج السنوي لإلنتاج؛ متابعة املراحل األساسية الالزمة لإلنتاج
  .واملسامهة يف اخلطط املتعلقة باإلنتاج

7 :ضبط   ؛تكوينهم والتسيري الفعلي هلم ؛تقوم باختيار وتعيني وترقية العمال ،
  .بشريةاملوارد ال تسيري طرق وحتسني

8  .   :إجناز العمليات املالية  ؛إدارة التدفقات النقدية وحدة؛تقوم بالتسيري املايل لل
   .الية للوحدةاحملاسبة امل ؛التعامل مع املوردين يف اال املايل ؛للخزينة

 

 



 الجزائر العاصمة-وحدة الدار البيضاء-دراسة حالة مجمع صيدال      الثالث             الفصل 
 

 128 

 
التكنولوجي من األنشطة اهلامة اليت يهتم ا جممع صيدال، وذلك من أجل احلفاظ على  داعاإلبيعترب 

من أجل ذلك مت تأسيس مركز للبحث . مكانته يف السوق الوطنية والدولية، وكسب حصص سوقية إضافية
  .والتطوير الذي يهتم بضمان التطور واالستمرار للمجمع

 
وذلك انطالقا من  1999جويلية  24بتاريخ ) CRD SAIDAL(مت إنشاء مركز البحث والتطوير 

، يوجد املركز باحلراش اجلزائر العاصمة، URMTPوحدة البحث يف األدوية والتقنيات الصيدالنية السابقة 
ات البحث والتطوير إطارات ميثلون الفريق املتخصص يف عملي %70فرد من بينهم  180يضم املركز 

  .1من رقم أعماله لعمليات البحث والتطوير %3كما خيصص امع حوايل . للمنتجات الصيدالنية للمجمع
  .وفرق حبث حيتوي املركز على جمموعة من املخابر، هياكل تقنية ، هياكل وهيئات دعم، فرق مشاريع

 تصبح فيما بعد ملكية حصرية مع صيدال،اليت  ،*اجلنيسةيقوم املركز من خالل أنشطته بتطوير األدوية 
 اإلبداع كما يساهم املركز يف إنشاء الصناعة الصيدالنية الوطنية، وتشجيع التطوير التكنولوجي يف جمال 

  :2الصيدالين وتتمثل املهام األساسية للمركز يف
  الصيدالين؛ اإلبداعإعداد وتصميم سياسة البحث يف جمال العلوم الطبية و -
  الصيدالين؛ اإلبداعاركة يف وضع سياسة البحث يف جمال العلوم الطبية واملش -
  املشاركة يف وضع سياسة لتطوير أدوية امع من خالل اقتراح قائمة لألدوية الواجب تطويرها؛ -
  التطوير والتصميم  الصناعي لألدوية اجلنيسة لفائدة امع؛ -
  نتاجية للمجمع؛تأمني املساعدة الفنية الالزمة للفروع اإل -
  تقدمي اخلدمات يف جمال الرقابة على اجلودة لفروع امع وكذا الزبائن اخلارجيني؛ -
  إجراء التحاليل والفحوص على املنتجات التابعة للقطاع الزراعي، الغذائي البيطري ومواد التجميل؛ -

                                                             
1 - http://www.saidalgroup.dz/présent-crd.asp, consulté le, 05/01/2013 

 .هو كل وثيقة لدواء أصلي يتم إنتاجها وتسويقها بطريقة ممكنة بعد مرور املدة القانونية للحماية: الدواء اجلنيس  - *
دراسة حالة : مدخل مقارن -ليةاحملاسبة عن تكاليف البحث والتطوير وفق النظام احملاسيب يف اجلزائر واملعايري احملاسبية الدوجاليل يامسينة،  -2

صيدال، مذكرة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر، -مركز البحث والتطوير
  .200:، ص2010
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 من شأا ضمان اليقظة التكنولوجية جتميع وتنظيم كافة اإلمكانيات واملواد البشرية واملادية والتقنية اليت -
  للمجمع؛

  ترقية وترويج األعمال التقنية والعلمية ونتائج البحث اليت يقوم ا امع؛ -
  تركيب األدوية من أساس نبايت؛  -
  ؛)احلرارة، الرطوبة والنسبية( ICHإجراء دراسات االستقرار على األدوية املطورة وفق املعايري  -
  العلمية والتقنيات الالزمة لتسجيل األدوية املطورة؛ حتضري امللفات -
  املسامهة يف توفري اإلعالم العلمي اخلاص باألدوية املطورة؛ -
  .املسامهة يف تدريب اإلطارات الفنية للمجمع -

كما يتوىل املركز تنظيم امللتقيات والندوات العلمية الوطنية والدولية ويتعاون مع عدة مؤسسات 
إضافة إىل ذلك يشترك املركز مع الس العلمي مع صيدال يف إدارة جملة  ؛ال التدريبوجامعات يف جم

"SAIDAL SANTE"لة أن تكونحيث تطمح هذه ا ،:  
  وسيلة للمسامهة يف إثراء املعلومة الطبية وإبالغها للمهنيني؛ -
  بحثية؛جماال لتجميع اخلربات والتقاء كل املهتمني بالبحث من خالل أعماهلم ال -
  وسيلة لترقية امع وحتسني صورة عالمته ومنتجاته؛ -
  .ات يف جمال البحث العلمي والتقينمهزة وصل بني الصناعة الصيدالنية واجلامع -

 
ات براءات اختراع وطنية لتسع منتوجات وكيفي 09حتصل مركز البحث والتطوير مع صيدال على 

ويتعلق األمر بست منتوجات صيدالنية من أصل نبايت تصلح ملعاجلة داء السكري ريها يف اال الصيدالين، حتض
 .إضافة إىل مرهم للحفاظ على األورية ومنشط جنسي ؛وارتفاع الضغط الدموي وتقليص نسبة الكوليسترول

دة لاللتهابات، اأدوية مض(يف الفم ولقد متت صياغة املنتوجات الثالثة األخرى يف شكل أدوية سريعة الذوبان 
، وتضاف براءات االختراع التسعة هذه إىل الرباءات اخلمسة األخرى )وأخرى مضادة للقيء وحبوب مهدئة

إذ أن إحدى هذه  .2007و  2006عبد السالم شاكون من نفس املركز خالل سنيت : اليت حتصل عليها السيد
لدى املنظمة العاملية للملكية الفكرية مبناسبة اليوم  إبداعبية ألحسن الرباءات مسحت له بالفوز بامليدالية الذه

من جهة أخرى فإن الرباءات اخلمسة احملصل عليها يف  2007.1الوطين لالختراع الذي نظم باجلزائر يف سنة 
                                                             

1-  http://www.djazairess.com/echchaab/1105, consulté le, 25/01/2013 
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 قد وصفت باملؤهلة للحصول على محاية دولية لدى بعض البلدان دف احلفاظ على استعماهلا من 2006سنة 
التقليد نظرا للمنافسة املسجلة على مستوى السوق العاملية وإن إجراء احلماية الدولية قد اختذ من خالل معاهدة 

يوضح براءات االختراع ) 01(وامللحق رقم . التعاون يف جمال براءات االختراع اليت تعترب اجلزائر عضوا فيها
  ). 2010-2005(اليت حصل عليها جممع صيدال خالل الفترة 

 
طبقا لربنامج التطوير الصناعي ومن أجل رفع رصيد خربته وتنمية إنتاجه، متكن امع من توقيع عقود 

  :1من الشراكة أمهها أنواعشراكة مع أكرب املخابر العاملية حيث اعتمد على عدة 

Joint venture 
تتم من خالل مسامهة كبرية للمتعامل األجنيب يف رأس املال، كما يتم بناء وحدات مشتركة يف اإلنتاج 
وإنشاء إدارات وجمالس إدارة خاصة تتوىل تسيري املشروع املشترك، حيث تسمح هذه الصيغة جبلب رؤوس 

  .بة واكتساب التكنولوجيا وطرق تسيريهااألموال األجنبية، تقاسم املخاطر،كسب مهارات التسيري والرقا

Les accords de façonnage 
وتسمح هذه الصيغة بنقل  ،وهذا من خالل تصنيع دواء الشريك بالوحدات اإلنتاجية التابعة للمجمع

متكن امع من  حيثاستغالل كامل للطاقة اإلنتاجية للوحدات، وتكنولوجيا الشركاء ورفع مهارات العمال 
  .مسايرة آخر التطورات يف جمال صناعة الدواء

Sous licence 
بشراء ملف اإلنتاج واسم املنتوج وتقوم بدفع عائدات بنسبة يتفق عليها مسبقا من رقم أعمال  حيث تقوم

  .صيدال
: حدة الدار البيضاء مع صيدال نذكراملخابر العاملية اليت متت معها مشاريع شراكة مع و أهممن 

PFIZER(USA) ،SANOFI  )فرنسا(، HAYAT PHARM)األردن(دار الدواء ، )األردن.(  
  :نذكر األخريةعقود الشراكة اليت وقعها جممع صيدال يف السنوات  أهممن و

                                                             
    .197:، صع سابقمرججاليل يامسينة،  - 1
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سورية، وقد للصناعات الدوائية ال" آلفا"بروتوكول اتفاق بني امع و  2006نوفمرب  12توقيع يوم  -
مت االتفاق على تأسيس شركة خمتلطة يف اجلزائر لتصنيع كافة املستحضرات الصيدالنية من نوع 

Céphalosporine، تبادل اخلربات التقنية والبشرية؛ مع  
عقد شراكة مع أكرب شركات الصناعة الدوائية يف مصر،  2007فيفري  08كما أمضى امع يوم  -

  ؛"ولدي فارما لألدوية والكيماوياته" وهي الشركة املصرية القابضة
بني جممع صيدال وشركة مشال إفريقيا القابضة الكويتية إلنشاء  2012سبتمرب  16كما وقع عقد يوم  -

   ؛1شركة خمتلطة جزائرية كويتية إلنتاج األدوية املضادة للسرطان باملدينة اجلديدة لسيدي عبد اهللا
"  أو . يت . أم . أو " و   االيطالية   بونايت   وشركة   صيدال   جممع   من   كل  2013مارس  28يوم  عيقكما مت تو -

  احلراش   من   بكل   اجلنيسة،   األدوية   إلنتاج   مصانع   ثالثة   جنازإل   عقود   على   اجلزائرية   سوفتال   ومؤسسة   االسبانية 
أورو لكل     مليون   30   من   أكثر   أي   أورو،   مليون   100   الثالثة   املصانع   اجناز   تكلفة   وتبلغ،  وشرشال   وقسنطينة 

مصنع، وسيتم اجناز هذه الوحدات الثالثة حسب رزنامة محلت آجال إجناز كل وحدة، املصانع الثالثة 
 .2%75للمجمع بنسبة  اإلنتاجية، وستساهم يف الرفع من القدرة 2015و 2014ستشرع يف اإلنتاج بني سنيت 

 
  :يتبع امع املراحل التالية اإلبداع التكنولوجيمن أجل إجناح مشروع 

1 
يقرر مركز البحث والتطوير التابع مع صيدال تطوير جمموعة من األدوية اجلنيسة دف توسيع تشكيلة 

  :ع من األدوية، ذلك بناء على جمموعة من العوامل أمههاام
  طلب السوق من األدوية اجلنيسة؛ -
  إدخال دواء جديد إىل تشكيلة أدوية امع مل يتم إنتاجه من قبل؛ -
  .الطلبات املستلمة من فروع امع بتطوير وتصنيع نوع معني من األدوية -

، وبالتنسيق مع الس العلمي يتم "CRD "comité Gammeيتم تشكيل جلنة خاصة تابعة للمركز 
م دراسة قائمة األدوية املقترحة للتطوير، وتعديلها إن لزم األمر مع التشاور مع فروع امع بتلقي اقتراحا

كما يقوم قسم اليقظة التكنولوجية التابع للمركز بإجراء حبث على مستوى املعهد الوطين للملكية .وموافقتهم

                                                             
1 - http://www.ennaharonline.com, consulté le, 05/02/2013. 
2 - http://www.ennaharonline.com, consulté le, 30/03/2013. 
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للتأكد من األدوية اليت يريد املركز تطويرها غري حممية برباءة اختراع يف اجلزائر أو أن مدة ) INAPI( الفكرية
  .محايتها القانونية قد انتهت ودخلت يف امليدان العمومي

2 
د وتسجيلها على مستوى معه CRDبعد إعداد القائمة النهائية لألدوية املراد تطويرها من طرف املركز 

INAPIيشرع املركز يف تطوير كل دواء على حدى حيث يتم اختاذ اإلجراءات التالية ،:  
، يتكون من )l’équipe de projet(يتم تكوين فريق عمل خاص لتطوير الدواء اجلنيس يطلق عليه  -

  ؛Les chefs de produit، ورؤساء املنتج le chef de projetقائد املشروع 
  املخابر بتكوين فريق املشروع؛ ساءيتم إعالم رؤ -     
، وذلك بالقيام بدراسة Xجيتمع فريق املشروع للتخطيط للمشروع املتمثل يف تطوير الدواء اجلنيس  -     

اجلدوى الفنية من خالل توفر اإلمكانيات املادية مثل التجهيزات واآلالت الالزمة لتطوير الدواء، توفر املادة 
تركيبته : لدواء ىل توفر اإلمكانيات التقنية الالزمة مثل املعلومات التقنية عن ااألولية الضرورية باإلضافة إ

هذا إضافة إىل القيام بدراسة اجلدوى االقتصادية من الناحية التجارية والتسويقية من طرف  وكيفية تطويره؛
ر بتطوير الدواء اجلنيس بعد ذلك إذا أثبتت اجلدوى الفنية واالقتصادية يتم اختاذ قرا. قسم التقنيات التجارية

  .1)الزبون(واحد فروع امع  CRDوإمضاء عقد التطوير بني املركز 

3 
بعد ما يتوصل املخرب للتركيبة النهائية والشكل اجلالينوسي النهائي للدواء اجلنيس يشرع يف إنتاج كمية 

  : منوذجية على مستوى الفرع، يتم خالل هذه املرحلة
  ؛)العلبو  رورات ،الصفائحالقا(تعبئة الدواء يف مواد التغليف األولية والثانوية  -
  ؛)La notice(حترير دليل االستعمال اخلاص بالدواء اجلنيس  -
أمساء  INAPI )5 الوطين للملكية الفكرية عهداء التجارية للدواء املطور على املاقتراح جمموعة من األمس -

  ؛)عادة
دراسات االستقرار على الدواء املطور، حيث ختضع كميات معينة من الدواء املنتج خالل املرحلة يتم إجراء  -

 03قد تصل إىل (وتفحص لفترات زمنية حمددة ) درجات حرارة ورطوبة متفاوتة(التجريبية لظروف خمتلفة 
  .للتأكد من استقرار الدواء وعدم تأثره بالتغريات املناخية) سنوات

                                                             
   .210:، صمرجع سابقجاليل يامسينة،   - 1
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على مستوى الفرع بصفة عادية وباستعمال كميات كبرية من املواد  Xاج الدواء املطور بعدها يتم إنت 
  .األولية

4 
يتم طرح الدواء املطور يف السوق وذلك بعد إعداد امللف الصيدالين اخلاص به وإيداعه على مستوى 

  .واحلصول على براءة االختراع INAPI الفكريةمعهد محاية امللكية 

 
يسعى جممع صيدال إىل كسب رهان التنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية، نظرا للمتطلبات اجلديدة 
اليت يفرضها السوق والضغوط املتأتية من البيئة اخلارجية، حيث أصبح االهتمام باملسؤولية االجتماعية ضرورة 

لحة بالنسبة للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية وعنصرا هاما للمنافسة وكسب حصص سوقية إضافية وحتقيق م
  .ميزة تنافسية مستدامة

من خالل الدراسة امليدانية لوحدة صيدال بالدار البيضاء وإطالعنا على بعض الوثائق ذات الصلة ونقاشنا 
ا تسعى إىل حتقيق األداء االجتماعي مع بعض اإلطارات يف الوحدة، استنتجنا أن إدارة امع جبميع وحدا

وفيما يلي سنحاول التطرق إىل  ،والبيئي من خالل التعامل اجليد واحلوار مع خمتلف أطراف أصحاب املصاحل
واقع املسؤولية االجتماعية من خالل أبعاد املسؤولية االجتماعية يف مؤسسة الدراسة وفقا ألبعاد الدراسة 

  :النظرية

 
قصد حتقيق بعد املسؤولية االقتصادي واملتمثل أساسا يف التركيز على هدف تعظيم الربح، وجب على  

  :إشباع رغبات أصحاب املصاحلاإلدارة 

1 
ميثل املسامهون فئة مهمة جدا من أصحاب املصاحل واملستفيدين املباشرين من نشاط املؤسسة، هلذا قامت 

ارة جممع صيدال بوضع برامج استراتيجية واستثمارية على املديني املتوسط والطويل، كان آخرها خمطط إد
مليون وحدة  135وهذا من أجل رفع الطاقة اإلنتاجية من ) 2014-2010(مليار دج  17استثماري قيمته 

من حيث املبيعات  %35مليون وحدة مباعة، زيادة حصة امع من السوق الوطنية إىل  298مباعة إىل 
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 40مليار دج إىل  12كما يطمح امع رفع أعماله من  .2014من حيث القيمة وهذا يف آفاق سنة  %20و
  .1مليار دج خالل هذه الفترة

كما حرصت إدارة امع إىل الدخول يف البورصة من أجل زيادة قيمتها وتقوية مسعتها حمليا ودوليا، هلذا 
من رأمساهلا االجتماعي،  %20أي ما يعادل سهم  2000.000بطرح  1999رب قامت ذه العملية يف سبتم

  .باعتبار البورصة يف كل دول العامل مؤشر جناح املؤسسات االقتصادية إذا توفرت جمموعة من الشروط
) ISO.9000(كما حرصت إدارة امع كذلك على احلصول على املواصفة القياسية العاملية للجودة 

  .وهذا من أجل زيادة حجم مبيعاا 2005ان ذلك يف فيفري وك 2000 إصدار

2 
نظرا للمكانة اهلامة اليت حيتلها الزبون عند امع باعتباره عنصر ضمان استمرارية أية مؤسسة، حرصت 

صيدالنية إدارة امع بإتباع استراتيجية تسويقية وجتارية من خالهلا تضمن توزيع وتسويق األدوية ومنتجاا ال
  :على كافة أحناء التراب الوطين وذلك بإنشاء وحدات جتارية تابعة له

  مقرها باجلزائر العاصمة؛) UCC(الوحدة التجارية املركزية  -
  مقرها باتنة؛) UCE(الوحدة التجارية للشرق  -
  .مقرها وهران) UCO(الوحدة التجارية للغرب  -

  .لكنها مازالت يف طور اإلجناز ويقع مقرها يف والية ورقةكما ميتلك امع وحدة جتارية يف اجلنوب، 
حيث أن الدواء اجلنيس له ) من جمموع إنتاجه %80(كما يقوم امع بإنتاج وتقدمي منتجات جنيسة 

ن سعرها أقل بكثري من أ، وذلك بأسعار تنافسية ومناسبة حيث )نفس التركيبة(نفس مفعول الدواء األصلي 
خرى مثل األدوية املعاجلة ألمراض النساء من أكما يسعى امع إىل إنتاج أصناف دوائية . سعر الدواء األصلي

  .أجل احلصول على زبائن جدد

3 
غالبية املوردون الذين يتعامل معهم امع هم اخلاصني باملواد األولية باعتبارها املواد األساسية اليت تدخل 

واد األولية اليت تدخل يف تركيب الدواء لتشكيلة منتجات صيدال يف تركيب الدواء، ويتصف موردي امل
بالندرة، هلذا توجد حالة احتكار هلذه املواد من طرف عدد قليل من املوردين، لذا يسعى امع إىل التعامل مع 

م املوردين ومن أه .موردين يضمنون له االستمرار يف اإلمداد باملادة األولية بإقامة عالقات ممتازة ووثيقة جدا
                                                             

1-  http://www.djazairess.com/ennahar/121360, consulté le, 07/01/2013 
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 ،)أملانيا(POLY PHARMA ،)أملانيا(AXO PHARMAالذين تتعامل معهم ادارة الوحدة 

MEHECO)الصني(،  CARGILL)فرنسا.(  

 
ات أثر كبري على باعتبار البيئة الطبيعية طرف مهم من األطراف ذات املصلحة ونظرا ألن صناعة األدوية ذ

  :إلدارة إىل احلفاظ عليها من خالل القيام ببعض اإلجراءات والتدابري أمهها، تسعى االبيئة الطبيعية
بالنسبة للتلوث اهلوائي تستخدم  ؛حماولة احلد من كل أشكال التلوث وخاصة التلوث اهلوائي واملائي -

يت وهذا لتخليص اهلواء من الغازات، كما تستخدم طريقة الترشيح و ال FILTRATIONالوحدة تقنية الفلترة 
أما بالنسبة للتلوث املائي فتقوم الوحدة بتوجيه جماري املياه امللوثة . هي أفضل طريقة للحصول على اهلواء النقي

  جلة ملياه صرف العمليات الصناعية؛إىل شبكة املعا
كما تسعى إدارة الوحدة للحد من النفايات الناجتة أثناء عمليات اإلنتاج أو أثناء عملية التغليف  -
، حيث يتم معاجلة النفايات )طبيةالالنفايات الطبية والنفايات غري (ها مرحلة من مراحل صناعة الدواء باعتبار
طبية والتخلص منها بنفس الطرائق اخلاصة بالنفايات املرتلية، أما النفايات الطبية فيتم معاجلتها بطرق الغري 

  ؛)ملواد الكيميائيةخملفات ا أومثل األدوية املراد إتالفها ( خاصة نظرا خلطورا
 القيام بصيانة مستمرة لألجهزة واستعمال وسائلبالتحكم يف مصادر الضوضاء واحلد منها وهذا  -

  ؛)سدادات األذن(احلماية الشخصية 
  .احلد من استهالك الطاقة وخاصة الكهربائية منهاالوحدة كما حتاول إدارة  -

 
  . كبرية للموارد البشرية إضافة إىل اهتمامها باتمع الذي تنشط فيهتويل إدارة صيدال أمهية 

1 
توجد إدارة خاصة تقوم على شؤون املوارد  ،جل السري احلسن لنشاطها وقصد القيام بكل وظائفهاأمن 

خاصة ا بصفة البشرية، هذه األخرية تنتهج سياسة إدارية واضحة مبراقبة املوارد البشرية عن طريق لوحة قيادة 
نه يوجد قانون داخلي حيدد الترتيبات العامة والنظام واالنضباط وحتديد أوقات العمل، كما أشهرية، كما 

حيتوي القانون الداخلي على الترتيبات العامة لضمان صحة وسالمة عماهلا نظرا للمخاطر الكثرية اليت قد 
  .االنضباط يف العمل والعقوبات واإلجراءات التأديبية يتعرض هلا العامل يف مصنع األدوية، إضافة إىل حمددات
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كما تتوفر على نظام . كما تقدم خدمات اجتماعية عديدة مثل تأمني نقل العمال وتوفري وجبات غذائية
  :هام للحوافز، التعويضات واملكافآت،كما حتتوي إدارة املوارد البشرية على مصلحة للتدريب تقوم بـ

  يف املديني املتوسط والطويل؛تنشيط مراحل التدريب  -
  وضع برنامج تدرييب؛ -
  تطوير الدراسات املتعلقة بالتدريب؛ -
  .جتميع ومعاجلة املعلومات على وسائل وحمتوى التدريب -

2 
تسعى إدارة صيدال إىل بناء عالقة قوية مع اتمع احمللي وهذا بإقامة العديد من األنشطة واملشاركة 

من بني هذه األنشطة قامت إدارة صيدال بتنظيم أيام حتسيسية . لة والدعم املتواصل من أجل تنميتهالفاع
وإعالمية لفائدة مرضى السكري مبشاركة مجعيات تنشط يف مكافحة والتكفل مبرضى السكري إىل جانب 

ي موازاة باالحتفال املسامهة الفاعلة من قبل مصلحيت داء السكري وطب العيون ملستشفى مصطفى باشا اجلامع
كما تقوم إدارة صيدال دوريا بتوزيع جمموعة من األدوية جمانا على  ،نوفمرب 14باليوم العاملي لداء السكري 

  .بعض اجلمعيات اخلريية وأصحاب األمراض املزمنة من املعوزين وعدميي الدخل
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 إىل إضافةتعود أسباب اختيارنا هلذا القطاع ألن الدواء يعترب سلعة ذات أمهية اقتصاديا واجتماعيا، 
كما أنه أردنا أن تشمل الدراسة جممع صيدال جبميع فروعه إال  ،اعتماده على البحث العلمي الدقيق واملتواصل
  .دة الدار البيضاء باجلزائر العاصمةأنه لعدة أسباب وعراقيل اقتصر حبثنا على وح

 
يعترب البحث والتطوير ضمان االستمرار ألي صناعة، وصناعة الدواء بالذات تتميز خباصية اعتمادها الدائم 

كنولوجي أو البحث التطويري و املستمر على أنشطة البحث والتطوير، كما تتميز باالرتفاع النسيب للمكون الت
  .مقارنة بالصناعات األخرى وبالتايل تتأثر بشكل سريع بالتقدم التكنولوجي

تعترب الدول املتقدمة من أكرب الدول املنتجة للدواء وذلك لتواجد أهم املخابر الصيدالنية العاملية ا، حيث 
التطوير املستمر للدواء واكتشاف إبداعات  تستعمل هذه املخابر تكنولوجيا البحث والتطوير اليت متكنها من

 Novartisتكنولوجية جديدة، هذا ما يتطلب إنفاق مبالغ ضخمة على أنشطة البحث والتطوير، إذ أنفق خمرب 
أما ، مليار دوالر أمريكي يف جمال البحث والتطوير 7.2مبلغ  2008أكرب خمرب صيدالين يف العامل سنة 

SANOFI AVENTIS مركزا للبحث والتطوير  25تلك أكثر من ميالين يف العامل الذي ثالث خمرب صيد
سنة  أعماهلاعلى البحث والتطوير من رقم  إنفاقهاموزعة على أوربا، آسيا وأمريكا الشمالية قدرت نسبة 

أكثر الدول املتقدمة اهتماما بأنشطة البحث  وتعد الواليات املتحدة األمريكية،  %16.17حوايل  2007
  .1ليها اجنلترا، اليابان، السويد مث فرنساوالتطوير ت

 
تعترب صناعة الدواء من أهم الصناعات يف كل دول العامل ومن بينها اجلزائر، وذلك ملا هلا من ثقل 
 اقتصادي ومايل واجتماعي، حيث تشكل أمهية مميزة للحكومات والسكان أيضا باعتبار الدواء من السلع

  .لسالمة وصحة اتمعات اإلستراتيجية
بالنسبة لدوره االقتصادي فقد تطورت صناعة الدواء يف اجلزائر باملوازاة مع تطور اخلدمات االجتماعية 

نتاج احمللي مقابلة الطلب على الدواء على اإل تعتمد اجلزائر يفو ،الصحية وزيادة مستوى الطلب الوطين للدواء
من االستثمارات اهلامة منذ السبعينات بفضل األحكام القانونية اجلديدة املشرعة لصاحل واالسترياد وعلى الدعم 

                                                             
  .181:، صمرجع سابقامسينة، جاليل ي -  1
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، %35إنشاء مصانع جديدة للدواء يف اجلزائر، وتقدر نسبة تغطية الطلب من اإلنتاج الوطين لألدوية حبوايل 
لطلب على الدواء يف ن حجم اأعن طريق االسترياد خاصة و %65بينما تتم تلبية النسبة املتبقية من الطلب 

وحدة سنة  2.5إىل  2005وحدة سنة  1.8زيادة مستمرة، فقد ارتفع استهالك الفرد اجلزائري للدواء من 
2011.  

 1.96مقابل  2012مليار دوالر سنة  2.23لقد بلغت فاتورة الواردات اجلزائرية من املنتجات الصيدالنية 
خالل إتباع ن هلذا يسعى جممع صيدال م ،%13.6أي زيادة بنسبة بلغت  2011مليار دوالر خالل 

استراتيجية جديدة إىل تقليص حجم الواردات من خالل تطوير صناعة صيدالنية ناجحة حيث يسعى إىل 
  .20151-2010مليون دوالر خالل الفترة  200استثمار أكثر من 

ى عدد معترب من اليد بالنسبة لدوره االجتماعي فيعترب من أبرز القطاعات االقتصادية اليت حتتوي عل
عامل من مجيع األصناف ويسعى من  4100حيث أن جممع صيدال لوحده يقوم بتوظيف أكثر من  العاملة،

خالل برناجمه الطموح إىل فتح مصانع أخرى ما يعين استقطاب يد عاملة جديدة وبالتايل التخفيف من أزمة 
  .البطالة

 
  :2وفيما يلي أهم هذه امللوثات ،تعترب صناعة األدوية من الصناعات امللوثة للبيئة

1 
قد تنبعث مركبات عضوية متطايرة وغازات محضية وجسيمات أثناء تصنيع املنتجات الصيدالنية 

للمنتجات  األويلتصنيع ال أثناءحيث تتولد . وبالضبط أثناء عمليات التفاعل الكيميائي واالستخالص
املذيبات من صهاريج التنقية  وأخبرةالصيدالنية  انبعاثات من منافس املفاعالت ونظم الترشيح يف عملية الفصل 

مثل أجهزة الطرد (متسربة من الصمامات، اخلزانات، املضخات واملعدات األخرى  نبعاثاتا ؛واففات
استخراج  أثناءت العضوية املتطايرة املتصلة بكيماويات االستخالص ، واملذيبات وغريها من املركبا)املركزي

  .املنتجات الطبيعية ووحدات جتميع مياه الصرف ومعاجلتها
مثل (وقد تتولد انبعاثات من التصنيع الثانوي للمنتجات الصيدالنية من اخللط، التحبيب والتصميم 

ليل الكحولية ااحمل أو، )مثل التحبيب( م املذيبات، ومن عمليات تتضمن استخدا)استخدام اإليثانول والكحول
  .مثل تغليف حبوب الدواء، ومن عمليات تصنيع الغازات املضغوطة

                                                             
1- http://www.echoroukonline.com, consulté le, 05/02/2013. 

 :  متاح على املوقع  - 2 
 www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/content/EnvironmentalGuidlines, Consulté le, 25/03/2013  
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كما تتولد الغازات من انبعاثات العوادم من احتراق الغاز أو الديزل يف الغاليات، ضواغط اهلواء، 
  .املضخات و احملركات األخرى ألغراض توليد الطاقة واحلرارة

2 
ختتلف تيارات مياه الصرف يف تصنيع املنتجات الصيدالنية باختالف العملية املعنية، قد تشتمل على 
تيارات التفاعالت الكيميائية، مياه غسل املنتجات، جماري األمحاض، البخار املتكثف من وحدات التعقيم، مياه 

كان، إضافة إىل السوائل الناجتة عن عملية التصنيع غسل املعدات والتجهيزات ومياه صرف التنظيف يف امل
  .التنقية واالستخالص الطبيعي: األويل مثل

3 
تتميز عمليات التصنيع الصلب يف الصناعة الصيدالنية بنشوء كميات كبرية من النفايات املختلفة ال سيما 

عمليات التخليق الكيميائي خملفات حتتوي على مواد وتتولد عن . أثناء التخمري واستخالص املنتجات الطبيعية
وقد تتولد عن عمليات التخمري جوامد مستعملة، . قاعدية، رواسب، خملفات معدنية وكذلك عجينة الترشيح

كما قد تتولد امللوثات الصلبة أثناء القيام بعمليات تغليف وتعبئة .خملفات املنتجاتومواد كيمياوية وسيطة 
  .نيةاملنتجات الصيدال

 
  .قبل حتديد جمتمع وعينة الدراسة سنتطرق إىل حتديد حدود الدراسة

 :حمددين دراسةواجهت ال:  

، فرع فارمال، فرع بيوتيككان من املقرر أن تشمل الدراسة مجيع الفروع اإلنتاجية مع صيدال . 1
ال، إال أن الباحث واجهته عدة أشكال أمهها عدم جتاوب مجيع املديريات يا فرع سوميدفرع انتبيوتيكال وأخري

من بينها وحدة والعامة للوحدات اإلنتاجية املكونة للفروع، حيث كان التجاوب مع بعض الوحدات اإلنتاجية 
وحدة باعتبارها كذلك أقدم هلذا قررنا أن تتم الدراسة امليدانية يف هذه ال. الدار البيضاء التابعة لفرع فارمال

  .الوحدات اإلنتاجية التابعة مع صيدال

  :اقتصرت الدراسة على اإلطارات السامية للوحدة وذلك لألسباب التالية. 2
  عدم إملام كل اإلطارات مبوضوع الدراسة باعتباره موضوع جديد؛ -
  .صناعة استراتيجية الوحدةاشرة يف كوم ميتلكون رؤية بعيدة وتصورا واسعا يساهم يف صورة مب -
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1 

 150يتكون جمتمع الدراسة من مجيع اإلطارات العاملة على مستوى وحدة الدار البيضاء والبالغ عددهم

  .التابعة لوحدة الدار البيضاءواألقسام إطار، واليت تتوزع حول مجيع اإلدارات 
ومات أكثر على جمتمع الدراسة واستخالص مدى إملامهم ومعرفتهم مبوضوع من أجل احلصول على معل

الدراسة، قمنا مبقابلة مع جمموعة من اإلطارات واإلطارات السامية، مت خالهلا طرح بعض األسئلة فيما خيص 
  .املوضوع وإقناعهم بأمهية الدراسة بالنسبة للوحدة وتوضيح بعض النقاط

ة هي وجوب تقليص عدد مفردات الدراسة نظرا لألسباب السالفة من خالل ذلك توصلنا إىل نتيج
  .الذكر

2 
 إطار سامي، موزعني على  48عينة الدراسة على فئة اإلطارات السامية فقط والذين يبلغ عددهم  تقتصرا

عدد منهم هلا إملام باعتبار أن هذه الفئة بعد مقابلتنا ل. املصاحلاألقسام ووكذلك رؤساء  اإلدارات الفرعية
باملوضوع واقتناع مبدى أمهية الدراسة، إضافة إىل كوم ميتلكون رؤية بعيدة وتصورا واسعا يساهم يف صورة 

  .بصفة عامة عمباشرة يف رسم استراتيجية الوحدة وام
 ؛األخرى استبانة صاحلة للدراسة ومت إلغاء االستبانات 44استبانة، استرجعت منها فقط  48لقد مت توزيع 

  .نظرا لعدم صالحيتها وكذلك اليت مل يتم اإلجابة عليها من طرف األفراد

 
  .سنتناول توضيح منوذج الدراسة وكذا املتغريات املشكلة هلذا النموذج

 
سات السابقة، ويف ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها، استنادا إىل اإلطار النظري للدراسة، وانطالقا من الدرا

التكنولوجي كمتغري مستقل، واملسؤولية االجتماعية  اإلبداعمت اعتماد منوذج للدراسة حيث مت وضع 
 :للشركات كمتغري تابع كما هو موضح يف الشكل املوايل
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26  
  
  
  
  

                                                                      
  

  ىل الدراسات السابقةإمن إعداد الطالب استنادا : املصدر

 
1 التكنولوجي،  اإلبداع قمنا بتحديد متغريين للدراسة، املتغري املستقل وهو

ذا من أجل معرفة مدى تأثري املتغري املستقل يف املتغري التابع املتغري التابع وهو املسؤولية االجتماعية للشركات وه
  .وأي مكونات للمتغري التابع هلا بالغ األثر باملتغري املستقل

  يف  اإلبداع التكنولوجي، يتكون من متغريين فرعيني اإلبداع التكنولوجيويتمثل يف
عبارات لكل  8عبارة موزعة على  16اج، وقد مت قياسه من خالل يف عملية اإلنت واإلبداع التكنولوجياملنتج 

  .من املتغريين الفرعيني

  ويتمثل يف املسؤولية االجتماعية للشركات، وتتكون من ثالث متغريات فرعية، البعد
عبارات لكل  8على عبارة موزعة ) 24(االقتصادي، البعد االجتماعي والبعد البيئي، وقد مت قياسها من خالل 

  .متغري فرعي وهذا اعتمادا على الدراسات ذات الصلة باملوضوع واألخذ مبشورة بعض األساتذة املختصني

2 
:  هو العملية اليت ميكن من خالهلا للشركة أن حتقق التنسيق والتعاون بني أنشطة

والبحث والتطوير دف تبين األفكار واألساليب اجلديدة وترمجتها يف ميدان العمل الشركة كاإلنتاج والتسويق 
أو استخدام عملية إنتاجية )منتج موجود( أو تطوير منتج قائم) سلعة جديدة أو خدمة جديدة( إىل منتج جديد

 املتغري التابع املتغري املستقل

 اإلبداع التكنولوجي

 اإلبداع التكنولوجي يف املنتج

 اإلبداع التكنولوجي يف عملية اإلنتاج

 ولية االجتماعية للشركاتاملسؤ

 بعد املسؤولية االقتصادي

 بعد املسؤولية البيئي

 بعد املسؤولية االجتماعي
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ريف نستطيع متييز ومن هذا التع. جديدة أو تطوير عملية إنتاجية قائمة لتلبية متطلبات الزبائن من املنتجات
  :التكنولوجي اإلبداع نوعني من 

 -  : حتسني منتج موجود؛ أوويتضمن تقدمي منتج جديد  

-  : إنتاجحتسني عملية  أوجديدة  إنتاجتقدمي عملية  ويتضمن 
  .موجودة

 : وهي عبارة عن جمموع االلتزامات اليت حتدد استراتيجية املؤسسة
يف بيئتها مع األخذ بعني االعتبار أطراف مصلحتها، واليت تضمن استدامتها مع منوها االقتصادي ما يضمن 

  :وللمسؤولية االجتماعية ثالث أبعاد هي. التوافق يف أدائها مستقبليا

 - :ذات الطبيعة االقتصادية، حيث تأخذ  واإلجراءات واألنشطةالعمليات  هو جمموعة من
االقتصادي هلا  األداءبعني االعتبار التوجه وااللتزام االجتماعي للمؤسسة املترتب عليها، ويوجه البعد حنو حتقيق 

: د جندهذا البع يف املصلحة اليت يتم إشباع رغبام أصحاب أهم؛ ومن اإلنتاجيةاملتمثل بزيادة املبيعات وحتسني 
  .املوردينو العمالء ،املسامهني

-  : دف واإلجراءات األنشطةهو جمموعة من حياة احملافظة على البيئة وحتقيق نوعية  إىل
  .املصلحة املتمثلة يف البيئة الطبيعية أصحابرغبات  بإشباعوتم  أفضل للعاملني واتمع ككل،

 :متطلبات  إىل والربامج االجتماعية املوجهة حنو االستجابة األنشطةجمموع من  هو
غري مباشرة، من اجل  أواملصاحل ذات العالقة بعمل املنظمة سواء كانت مباشرة  أصحابورغبات فئة من 

 أصحاب أهمومن  لمنظمة املوجهة لألداء االقتصادي،اجتماعي يساند النشاطات االقتصادية ل أداءتكوين 
   .اتمع احملليو العمال: د جندهذا البع يتم إشباع رغبام يف املصلحة اليت

 
 

  :قمنا جبمع البيانات املتعلقة بالدراسة امليدانية ومتغرياا باالعتماد على املصادر اآلتية

1 :ومشلت:  
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لقد مت إعداد إستبانة خاصة وتطويرها لتشمل متغريات الدراسة املختلفة، وهي عبارة عن :  -أ
وثيقة حتتوي على عدد معني من األسئلة، تسمح للباحث احلصول على إجابات فيها ما يكفي من معلومات 

إلجابة على فرضياته الرئيسية تساعده على التوصل إىل نتائج وهي معدة خصيصا لتغطية حماور البحث وا
  .والفرعية

قام الباحث بإجراء عدة مقابالت مع عدد من اإلطارات واإلطارات السامية :   - ب
لوحدة الدار البيضاء، والذين يعملون يف خمتلف املصاحل من أجل معرفة واقع متغريات الدراسة بالوحدة، حتديد 

  .من خربام وإرشادام ادةاالستفعينة الدراسة إضافة إىل 

2-   :ومشلت:  

  حتميل املعلومات من املوقع اإللكتروين مع صيدال؛ -
  بعض االت الصادرة عن إدارة جممع صيدال؛ -
  .رسائل املاجستري والدكتوراه ذات الصلة باملوضوع -

 
  :ب إجراء هذه الدراسة عدة إجراءات ضرورية حيثلقد تطل

 علوم االقتصادية والعلوم التجاريةقمنا بأخذ توصية من السيد املكلف بدراسات ما بعد التدرج بكلية ال -
 وعلوم التسيري موجهة إىل املؤسسة حمل الدراسة؛  

  .قمنا باالتصال باملؤسسة وأخذ املوافقة على قبول التربص -
  :جل إجراء الدراسة امليدانيةأطوات التالية من مث اتبعنا اخل

1-   :لقد مر بناء االستبانة باخلطوات التالية:  

من أجل إعداد االستبانة مت االستعانة بالدراسات السابقة اليت ذكرت مبقدمة :   -أ
 40الدراسة، وتوصلنا إىل اختيار أكثر من البحث، إضافة إىل اجلزء النظري الذي مت التطرق فيه إىل متغريات 

  )2امللحق رقم .(سؤاال مبساعدة األستاذ املشرف
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قمنا بعرض نسخة أولية على جمموعة من األساتذة احملكمني من كلية العلوم :   - ب
امللحق ( 2فوكلية اآلداب واللغات جبامعة سطي ،1االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري جبامعة سطيف

  :الذين قاموا بتقدمي جمموعة من املالحظات، )3رقم 
  إعادة صياغة بعض األسئلة حىت يسهل فهمها؛ -
  جتنب استعمال أدوات الربط من أجل عدم الوقوع يف األسئلة املركبة؛ -
  .ضرورة تصنيف األسئلة وما يتناسب مع حماور البحث -

  :  -ج

املالحظات املقدمة من طرف املختصني، وبالتشاور مع األستاذ املشرف، مت  بعد األخذ بعني االعتبار
  ).4امللحق رقم (سؤال، وقد مت تصميمها على الشكل التايل  40التوصل إىل الشكل النهائي لالستبانة بـ 

-  : مت فيه تقدمي موضوع الدراسة والغرض منه، وتشجيعهم على اإلجابة على أسئلة االستبانة بكل
  .ضوعية خلدمة أغراض البحث العلميمو

-   : يف املنتج  اإلبداع التكنولوجيخصص لإلبداع التكنولوجي الذي تضمن حمورين
  .يف عملية اإلنتاج واإلبداع التكنولوجي

-   : ،خصص للمسؤولية االجتماعية للشركات والذي تضمن ثالثة حماور، البعد االقتصادي
  .والبعد البيئيالبعد االجتماعي 

2-   :  

اخلماسي وذلك ألنه يعترب من أكثر املقاييس استخداما لقياس  (Likert)لقد مت اختيار مقياس ليكرت 
اآلراء وكذلك لسهولة فهمه وتوازن درجاته؛ حيث يعترب األفراد ايبون عن مدى موافقتهم على كل عبارة 

  :وقد ترمجت اإلجابات على النحو التايل من العبارات وفق مخسة درجات

08(Likert) 
  ال أتفق متاما  ال أتفق  حمايد  أتفق  أتفق متاما

  درجة )1(  درجة )2(  درجات )3(  درجات )4(  درجات )5(
  من إعداد الطالب باالعتماد على املعلومات السابقة: املصدر 
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3-   :  

تطلب التحقق من الصدق الظاهري لالستبانة االستعانة باألساتذة احملكمني الذين :   -أ
 اآلداب واللغاتوكلية  1عة سطيفينتمون إىل كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري جبام

كما حرصنا . لقياسكثر دقة وموضوعية يف اقصد اإلفادة من خربم، هذا ما جعل املقياس أ 2جبامعة سطيف
لتوضيح أية فقرة قد يتطلب األمر  ،ذلك أمكن إننات حبضورنا الشخصي ابعض االستب على أن يتم ملئ

  .توضيحها، مما زاد يف االطمئنان إىل صحة النتائج اليت مت التوصل إليها وقد بلغ عدد احملكمني أربعة

لى أن االستبانة تقيس العوامل املراد قياسها والتأكد من صدقها، من أجل الربهنة ع:   - ب
 أن إذ ؛ألفا كرونباخمدى االتساق الداخلي لفقرات املقياس حيث مت تقييم متاسكه حبساب  بإجراءقام الباحث 

قوة االرتباط والتماسك بني  إىلأخرى، وهو يشري  إىلالفرد من فقرة  أداءيعتمد على اتساق  األسلوبهذا 
للتحقق من ثبات الدراسة ذه الطريقة . يقوم بتقدير جيد للثبات ألفالذلك فان معامل  إضافةفقرات املقياس، 

 معقوال 0.60≥ألفاعينة الثبات، حيث من الناحية التطبيقية يعد  أفرادطبقت معادلة ألفا كرونباخ على درجات 

  .اإلنسانيةيف البحوث املتعلقة باإلدارة والعلوم 

09 
  0.718  ألفا كرونباخ       

 44 عدد املفردات

  SPSS 21الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  إعدادمن : املصدر

 ؛)%60(، وأعلى من النسبة املقبولة إحصائيا وهي نسبة عالية %71.8أي  0.718مقياس الثبات هو 
  .نا من خالهلا احلصول على بيانات صادقةوبذلك تكون أداة القياس صاحلة وميكن

4-  :  

قمنا بتوزيع االستبانات على أفراد العينة، وقد مت استالم بعض االستبانات بعد املقابلة مباشرة، والبعض 
  .اآلخر مت استالمها بعد فترة زمنية نظرا النشغال بعض املستجوبني

استبانات لعدم صالحيتها، وبذلك  04احث، مت استبعاد بعد مجع االستبانات املوزعة من طرف الب
بعدها قمنا بتفريغ االستبانات باالستعانة بأدوات التفريغ  ،استبانة صاحلة إلجراء الدراسة 44حتصلنا على 

 .املناسبة لكي تكون جاهزة للتحليل اإلحصائي
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5-  : 

وات التحليل اإلحصائي املوجودة يف برنامج الدراسة ارتأينا استعمال أد أهدافلغرض حتقيق 
SPSS.21اا ات، وهذا من أجل اختبار ثبعلى خمرجات جلميع أسئلتها، واحلصول الستبانة وحتليل بيانا:  

-   :كمؤشر الدراسة هذه يف استخدامه مت فقد املركزية، الرتعة مقاييس أحد باعتباره 

 إىل باإلضافة الدراسة حمل املؤسسة من االستبانة على بنياملستجو نظر وجهة من أمهيتها حسب لترتيب البنود
  .والتكرارات ويةئامل النسب
-  : احلسايب وسطها عن القيم تشتت مدى ملعرفة استخدامه مت.  

-  2R: ر مسامهة مدى يقيسر يفاملستقلّ  املتغين ؛التابع املتغيا يؤثّر اليت نسبةال لنا ويبي 
 النسبة وتعزى أكرب، املسامهة كانت كلّما كبرية النسبة هذه كانت كلّما حيث التابع املتغير على املستقلّ املتغير
  .للنماذج التفسريية القدرة قياس يف ساعدنا كما العشوائي، للخطأ وكذا الدراسة خارج أخرى ملتغيرات املتبقية

-   :  وهو منوذج يبني كيف يؤثر املتغري املستقل يف املتغري التابع، حيث يأخذ يف
الصفر عند تقدير معلمات النموذج، ومن خالله يتم احلكم على قبول  إىلاالعتبار هامش اخلطأ، والذي يؤول 

االحندار مت احلكم على رفض أو قبول الفرضيات اليت استعملت منوذج  كما، فرضية العدم أو عدم قبوهلا
  :مبوجب قاعدة القرار التالية

صغر من مستوى املعنوية أكان مستوى الداللة  إذاترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة  -
  ؛ (0,05) لالختبار وهو

كرب من مستوى املعنوية أكان مستوى الداللة  إذاتقبل الفرضية العدمية وترفض الفرضية البديلة  -
  .(0,05) لالختبار وهو

-    :الذي مت حتديده طبقا للمقياس األيت: 

 
 =  =  = 

  ؛2.33 -1 وبذلك تكون الدرجة املنخفضة من
  ؛ 3.66 -2.33الدرجة املتوسطة من 

  . 3.66كرب من أالدرجة املرتفعة  

  طول الفئة
  احلد األدىن للبديل  -احلد األعلى للبديل

  عدد املستويات

5  -1   

3  
1,33  
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  :     
اسة امليدانية، يف شكل جداول مت احلصول عليها من خالل يهدف هذا املبحث إىل عرض نتائج الدر

، مث حتليل هذه النتائج، وعلى ضوء  SPSS 21معاجلة البيانات املتعلقة بالدراسة امليدانية، عن طريق برنامج
  .النتائج املتحصل عليها نقوم باختبار فرضيات الدراسة،  وذلك للوقوف على مدى حتققها أو عدم حتققها

 
التكنولوجي يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال، البد من معرفة  اإلبداعجل معرفة مستوى أمن 
  .اإلنتاج يف عملية التكنولوجي اإلبداع التكنولوجي يف املنتج  ومستوى  اإلبداع مستوى 

 
يف املنتج، استعان الباحث باملتوسط احلسايب واالحنراف  اإلبداع التكنولوجيى مستوى للتعرف عل

  :املعياري وأمهية الفقرة ومستوى التبين كما هو موضح يف اجلدول املوايل

10 

  املتوسط  التكنولوجي يف املنتج اإلبداع 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

ترتيب 
  الفقرة

واقع 
  التبين

  متوسط 2  0,93 3,15  استخدام تكنولوجيا جديدة من اجل تقدمي منتجات جديدة إىلتلجأ املؤسسة 
  متوسط  5  0,86 3,00  تتعاون املؤسسة مع خربات خارجية من اجل تقدمي منتجات جديدة

  متوسط 6  1,02 2,97 بحث والتطوير من اجل تقدمي منتجات جديدةختصص املؤسسة مبالغ كافية جلهود ال
  متوسط  1  0,99 3,27  يتم حتسني منتجات املؤسسة باالعتماد على املهارات املتوفرة لديها

  متوسط  4 1,03 3,09  استخدام مكونات جديدة من اجل حتسني منتجاا إىلتلجا املؤسسة 
  متوسط  1 1,08 3,27  والتطوير يف املؤسسة من اجل حتسني منتجاااإلنتاج، البحث  أقساميتم التنسيق بني 

  متوسط 3 0,99 3,13  األسواقتقوم املؤسسة بتقدمي منتجات ال تتوفر يف 
  متوسط 3 0,95 3,13  تعمل املؤسسة على محاية منتجاا بواسطة براءات االختراع

      0,57 3,13  العام احلسايب العام واالحنراف املعيارياملتوسط 

  SPSS 21الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  إعدادمن : املصدر

تراوحت  إذالتكنولوجي يف املنتج يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال،  اإلبداع يوضح اجلدول مستوى 
وهو مستوى ، 3,13باملقارنة مع املتوسط احلسايب العام الذي بلغ  )3,27-2,97(املتوسطات احلسابية هلا بني

  . التكنولوجي يف املنتج يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال متوسط اإلبداع أن مستوى  أي ،توسطم
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ملؤسسة من اجل اإلنتاج، البحث والتطوير يف ا أقساميتم التنسيق بني " جاءت الفقرة اليت تنص على إذ
يف املرتبة األوىل " رة لديهايتم حتسني منتجات املؤسسة باالعتماد على املهارات املتوف "و "حتسني منتجاا

ختصص املؤسسة مبالغ كافية جلهود البحث والتطوير من اجل  "بينما حصلت الفقرة 3,27مبتوسط حسايب 
    .2,97على املرتبة األخرية مبتوسط حسايب " تقدمي منتجات جديدة

نتج يف وحدة الدار البيضاء التكنولوجي يف امل اإلبداعأفراد عينة الدراسة حول مستوى  إجاباتبناء على        
مع صيدال، تبني أن هناك مستوى متوسط لإلبداع التكنولوجي يف املنتج جلميع الفقرات كما هو موضح يف 

  . اجلدول

 
سايب ، استعان الباحث باملتوسط احلاإلنتاجالتكنولوجي يف عملية  اإلبداعللتعرف على مستوى 

  :واالحنراف املعياري وأمهية الفقرة ومستوى التبين كما هو موضح يف اجلدول املوايل

11 

  SPSS 21الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  إعدادمن : راملصد

يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال، اذ  اإلنتاجعملية التكنولوجي يف  اإلبداع يوضح اجلدول مستوى 
وهو ، 3,08باملقارنة مع املتوسط احلسايب العام الذي بلغ ، )3,45-2,68(تراوحت املتوسطات احلسابية هلا بني

يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال  اإلنتاجعملية  التكنولوجي يف اإلبداع أن مستوى  أي ،طمستوى متوس
تعتمد املؤسسة على التكنولوجيا املتاحة لديها من اجل حتسني " جاءت الفقرة اليت تنص على إذمتوسط، 

  املتوسط  اإلنتاجالتكنولوجي يف عملية  اإلبداع 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

ترتيب 
  قع التبينوا  الفقرة

جديدة من اجل احلصول على منتجات جديدة   إنتاجتصميم عمليات  إىلتسعى املؤسسة    متوسط 5  1,07 3,09 
جديدة اخلاصة بعمليات التغليف إنتاجتصميم عمليات  إىلتسعى املؤسسة    متوسط 6 1,16 3,00 
ة جديد إنتاجاستعمال برامج جديدة من اجل تقدمي عمليات  إىلتلجأ املؤسسة   متوسط 7  1,19 2,84 

األوليةجديدة خاصة بتوفري املواد  إنتاجتصميم عمليات  إىلتسعى املؤسسة   متوسط 2  0,99 3,27 
إنتاجهاتعتمد املؤسسة على التكنولوجيا املتاحة لديها من اجل حتسني عمليات   متوسط 1 0,79 3,45 

تاجهاإنمن اجل حتسني عمليات   اآليل اإلعالمتعتمد املؤسسة على   متوسط 4 0,90 3,13 
من اجل  حتسني جودة  منتجاا إنتاجهاحتسني عمليات  إىلتسعى املؤسسة   متوسط 3 1,18 3,18 
اخلاصة بأنظمة الصيانة اإلنتاجحتسني عمليات  إىلتسعى املؤسسة   متوسط 8 1,17 2,68 

    0,59 3,08  العام االحنراف املعياريواحلسايب العام املتوسط 
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ملؤسسة اىل حتسني تسعى ا" بينما حصلت الفقرة 3,45مبتوسط حسايب  األوىليف املرتبة " إنتاجهاعمليات 
  .2,68على املرتبة األخرية مبتوسط حسايب "  اخلاصة بأنظمة الصيانة اإلنتاجعمليات 

التكنولوجي يف عملية اإلنتاج يف وحدة الدار  اإلبداع أفراد عينة الدراسة حول مستوى  إجاباتبناء على      
لوجي يف عملية اإلنتاج جلميع الفقرات البيضاء مع صيدال، تبني أن هناك مستوى متوسط لإلبداع التكنو

  .كما هو موضح يف اجلدول

 
، البد من معرفة لمسؤولية االجتماعيةجل معرفة مستوى تبين وحدة الدار البيضاء مع صيدال لأمن 

  .وبعدها االجتماعيمستوى تبنيها لبعد املسؤولية االقتصادي، بعدها البيئي 
 

للتعرف على مستوى تبين بعد املسؤولية االقتصادي، استعان الباحث باملتوسط احلسايب واالحنراف 
  :املعياري وأمهية الفقرة ومستوى التبين كما هو موضح يف اجلدول املوايل

12 

 SPSS 21مج الباحث اعتمادا على خمرجات برنا إعدادمن : املصدر

تراوحت  إذيوضح اجلدول مستوى اهتمام وحدة الدار البيضاء مع صيدال ببعد املسؤولية االقتصادي، 
وهو مستوى ، 3,08باملقارنة مع املتوسط احلسايب العام الذي بلغ ، )3,27-2,75(املتوسطات احلسابية هلا بني

 إذمتوسط،  ال ببعد املسؤولية االقتصادياهتمام وحدة الدار البيضاء مع صيدمستوى  أن أي ،متوسط

  بعد املسؤولية االقتصادي
  املتوسط
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

ترتيب 
  الفقرة

واقع 
  التبين

الصورة املتميزة يف جمال عملها  إبرازتعمل املؤسسة على    متوسط 2  1,01 3,25 
تقوم املؤسسة بتقدمي منتجات ذات جودة عالية    متوسط 6 1,21 3,09 

ح بدقة عن كل املعلومات املتعلقة بنشاطهاتقوم املؤسسة باإلفصا  متوسط 8  1,05 2,75 
 متوسط 3  1,28 3,20 تقوم املؤسسة بتوفري منتجاا لكل الزبائن باستمرارية 

يف متناول الزبائن أسعارتقوم  املؤسسة بتقدمي   متوسط 5 0,70 3,13 
وسطمت 4 0,70 3,15 تقوم املؤسسة بتلبية رغبات فئات خاصة من الزبائن  

 متوسط 7 1,11 2,79 تقوم املؤسسة باقتناء جتهيزات متطورة باستمرار
اإلنتاجالالزمة لعملية  األوليةحترص املؤسسة على توفري املواد   متوسط 1 1,04 3,27 

   0,44 3,08  العام االحنراف املعياريواحلسايب العام املتوسط 
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 األوىليف املرتبة " اإلنتاجالالزمة لعملية  األوليةحترص املؤسسة على توفري املواد " جاءت الفقرة اليت تنص على
   "تقوم املؤسسة باإلفصاح بدقة عن كل املعلومات املتعلقة بنشاطها "بينما حصلت الفقرة 3,27مبتوسط حسايب 

  .2,75األخرية مبتوسط حسايب على املرتبة 

يف وحدة الدار البيضاء  االقتصاديأفراد عينة الدراسة حول مستوى تبين بعد املسؤولية  إجاباتبناء على       
مع صيدال، تبني أن هناك مستوى متوسط لبعد املسؤولية االقتصادي جلميع الفقرات كما هو موضح يف 

  .اجلدول

 
للتعرف على مستوى تبين ببعد املسؤولية البيئي، استعان الباحث باملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري 

  :وأمهية الفقرة ومستوى التبين كما هو موضح يف اجلدول املوايل

13  

 SPSS 21الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  إعدادمن : املصدر

تراوحت  إذمع صيدال ببعد املسؤولية البيئي، اهتمام وحدة الدار البيضاء  يوضح اجلدول مستو
وهو مستوى ، 2,28باملقارنة مع املتوسط احلسايب العام الذي بلغ ، )2,50-1,95(املتوسطات احلسابية هلا بني

جاءت  إذضعيف،  اهتمام وحدة الدار البيضاء مع صيدال ببعد املسؤولية االقتصاديأن مستوى  أي ضعيف،
مبتوسط حسايب  األوىليف املرتبة "التلوث البيئي  أشكالاحلد من كل  إىلتسعى املؤسسة  "الفقرة اليت تنص على

  املتوسط  بعد املسؤولية البيئي
  يباحلسا

االحنراف 
  املعياري

ترتيب 
  الفقرة

واقع 
  التبين

التلوث البيئي  أشكالاحلد من كل  إىلتسعى املؤسسة    متوسط 1  1,13 5 ,2 
احلد من استهالك الطاقة  إىلتسعى املؤسسة    متوسط 3 0,98 2,34 
 ضعيف 6  0,77 2,22  األوليةاحلد من استهالك املواد  إىلتسعى املؤسسة 

CO2 احلد من انبعاثات الغازات   إىلسة تسعى املؤس   ضعيف 4  0,85 2,29 

النفايات  إنتاجتقليص  إىلتسعى املؤسسة   متوسط 2 0,84 2,45 
مبواد اقل تلويثا للبيئة اإلنتاجحتاول املؤسسة استبدال مواد تستعمل يف عملية   ضعيف 5 0,87 2,29 

 ضعيف 7 1,02 2,20 تعمل املؤسسة على السيطرة على مسببات التلوث 
قيامها بنشاط البحث والتطوير أثناءتم املؤسسة باجلوانب البيئية   ضعيف 8 0,74 1,95 

   0,38 2,28  العام االحنراف املعياريواحلسايب العام املتوسط 
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على املرتبة "  قيامها بنشاط البحث والتطوير أثناءتم املؤسسة باجلوانب البيئية  "بينما حصلت الفقرة 2,50
  .1,95األخرية مبتوسط حسايب 

، والفقرة "املؤسسة إىل احلد من استهالك املواد األوليةتسعى " ولقد سامهت الفقرة الثالثة اليت تنص على 
، والفقرة السادسة اليت تنص " CO2تسعى املؤسسة إىل احلد من انبعاثات الغازات  "الرابعة اليت تنص على 

 والفقرة السابعة اليت تنص" حتاول املؤسسة استبدال مواد تستعمل يف عملية اإلنتاج مبواد اقل تلويثا للبيئة "على 
، اضافة اىل الفقرة األخرية املذكورة سابقا، يف "تعمل املؤسسة على السيطرة على مسببات التلوث "على 

  . بعد املسؤولية البيئي يف وحدة الدار البيضاءلالعام ملستوى احلسايب توسط اخنفاض امل

 
ماعي استعان الباحث باملتوسط احلسايب واالحنراف للتعرف على مستوى االهتمام ببعد املسؤولية االجت

  :املعياري وأمهية الفقرة ومستوى التبين كما هو موضح يف اجلدول املوايل

14  

 SPSS 21الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  إعدادمن : املصدر

تراوحت  إذيوضح اجلدول مستوى اهتمام وحدة الدار البيضاء مع صيدال ببعد املسؤولية االجتماعي، 
وهو مستوى ، 2,95باملقارنة مع املتوسط احلسايب العام الذي بلغ ، )3,11-2,70(احلسابية هلا بني املتوسطات

 إذمتوسط،  اهتمام وحدة الدار البيضاء مع صيدال ببعد املسؤولية االقتصاديأن مستوى  أي ،متوسط

  املتوسط  بعد املسؤولية االجتماعي
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

ترتيب 
  الفقرة

اقع و
  التبين

  متوسط 4  0,84 3,02 تالقي املؤسسة تقديرا من قبل اتمع
 متوسط 2 0,94 3,06 تراعي املؤسسة مصاحل اتمع احمللي عند القيام بنشاطها

 متوسط 5  0,82 3,02 املختلفة اتمع مؤسسات مع إجيابية عالقات بناء إىل ؤسسةامل تسعى
إطاراا تويل املؤسسة اهتماما كبريا بتدريب  متوسط 1  1,43 3,11 

 متوسط 3 1,03 3,04 متتلك املؤسسة مناخ جيد للعمل يضمن صحة وسالمة موظفيها 
 متوسط 7 1,12 2,88 متتلك املؤسسة نظام حتفيز ممتاز

 متوسط 8 1,19 2,70 تقوم  املؤسسة بإشراك موظفيها عند حتديد استراتيجياا   
بالكفاءة العالية العاملني يف املؤسسة أداءيتصف   متوسط 6 1,15 2,95 

   0,46 2,95  العام االحنراف املعياريواحلسايب العام املتوسط 
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مبتوسط حسايب  األوىلملرتبة يف ا" إطارااتويل املؤسسة اهتماما كبريا بتدريب " جاءت الفقرة اليت تنص على
على املرتبة األخرية "  تقوم  املؤسسة بإشراك موظفيها عند حتديد استراتيجياا "بينما حصلت الفقرة 3,11

  .2,70مبتوسط حسايب 

يف وحدة الدار البيضاء مع  االجتماعيأفراد عينة الدراسة حول مستوى تبين بعد املسؤولية  إجاباتبناء على       
  .جلميع الفقرات كما هو موضح يف اجلدول االجتماعيال، تبني أن هناك مستوى متوسط لبعد املسؤولية صيد

 
جتماعية يف التكنولوجي يف حتقيق املسؤولية اال اإلبداعدور  عنعلى اعتبار هذه الدراسة تبحث    

علينا دراسة عالقة االرتباط بني متغريي الدراسة وكذا معامالت االحندار اخلاصة  كان املؤسسة حمل الدراسة،
  : وكانت النتائج كالتايل ،بالنموذج

التايل اجلدول خالل من االرتباط حتليل نتائج توضيح ميكن:  

15 
التكنولوجي  اإلبداع                                    
  املسؤولية االجتماعية للشركات

 مستوى الداللة معامل االرتباط بريسون

  0,002 0,452 بعد املسؤولية االقتصادي
  0,40 0,128 بعد املسؤولية البيئي

 0,024 0,33  بعد املسؤولية االجتماعي
للشركات املسؤولية االجتماعية  0,458 0,002  

 SPSS 21الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  إعدادمن : املصدر

التكنولوجي واملسؤولية االجتماعية  اإلبداعيبني اجلدول عالقة واضحة ومعامل ارتباط عايل نسيب بني 
االقتصادي  ، كذلك يبني معامالت ارتباط عالية نسبيا بني كل من بعدي املسؤولية0,458بلغ  إذللشركات 

باستثناء بعد املسؤولية ،  0,05عند مستوى داللة  إحصائيةوهي ذات داللة  0,33 و0,45 واالجتماعي بقيمة 
وميكن أن نستنتج أن هناك عالقة بني اإلبداع التكنولوجي وبعد ، 0,12البيئي الذي كان ارتباطه ضعيفا بقيمة  

ي وبعد املسؤولية اإلجتماعي، باعتبار وجود داللة املسؤولية اإلقتصادي، كذلك بني اإلبداع التكنولوج
أنه ال توجد عالقة بني اإلبداع التكنولوجي  أيضاإحصائية ملعامالت اإلرتباط اليت جاءت عالية نسبيا، ونستنتج 

  .دم وجود داللة إحصائية  ملعامل اإلرتباط الذي جاء ضعيفاعوبعد املسؤولية البيئي باعتبار 
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من أجل تفسري التغريات اليت حتصل على املتغري التابع واليت ترجع باألساس إىل  االحنداريستعمل منوذج 

 30 التغري يف املتغري املستقل، ومبا أن العينات االحتمالية تؤول إىل التوزيع الطبيعي يف حال العينات اليت تزيد عن
  :واجلدول املوايل يلخص نتائج االحندار. 1حل  للتطبيقمشاهدة وفقا لنظرية احلد املركزية فإن النموذج صا

16 
  التكنولوجي اإلبداع                   

   
  املسؤولية االجتماعية للشركات

معامل التحديد 
R2 

t احملسوبة  t  اجلزء
  مستوى الداللة  حملسوبةا f  الثابت

  0,002  10,79  3,67  3,28  0,204  ياملسؤولية االقتصاد بعد
  0,40  0,705  4,46  0,84  0,017  بعد املسؤولية البيئي

  0,024  5,46  3,63  2,33  0,115  بعد املسؤولية االجتماعي
  0,002  11,11  6,00  3,34 0,210  املسؤولية االجتماعية للشركات

 SPSS 21الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  إعدادمن : املصدر

ليل االحندار البسيط لإلبداع التكنولوجي يف حتقيق املسؤولية االجتماعية يف نتائج حت إىليشري اجلدول 
النتائج معنوية هذا التأثري حيث بلغت قيمة معامل التحديد   أظهرت، قد وحدة الدار البيضاء مع صيدال

وحدة يف  اعيةالتغري يف املسؤولية االجتم من  %21التكنولوجي يفسر ما مقدار  اإلبداع مما يعين أن  0,210
 3,34احملسوبة  t كما يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول نفسه ومن خالل قيمة،الدار البيضاء

تبني أنّ املعنوية اجلزئية للنماذج تعزى ، 0,05 وهي قيم دالة عند مستوى معنوية 6,00اجلزء الثابت  tوقيمة 
دالة  وهي 11,116حملسوبة ا f، وما يؤكد هذه النتائج قيمة التكنولوجي اإلبداع إىل املتغير املستقلّ وهو 

لكل من بعدي  أن قيمة معامل التحديد بلغت ولقد أظهرت النتائج. 0,002مبستوى داللة قدره  إحصائيا
 عند مستوى معنويةعلى التوايل، وهي قيم دالة إحصائيا ) 0,204،0,115(املسؤولية االقتصادي واالجتماعي

كما  ،وجود تأثري لإلبداع التكنولوجي على كل من بعدي املسؤولية االقتصادي واالجتماعي مما يعين ، 0,05
عند دالة إحصائيا غري وهي قيم ، 0,017بعد املسؤولية البيئي بلغت لقيمة معامل التحديد أن أظهرت النتائج 
       .ولية البيئيمما يعين عدم وجود تأثري لإلبداع التكنولوجي على بعد املسؤ، 0,05 مستوى معنوية

                                                             
: ، ص2008، القاهرة، مصر، مكتبة األجنلو املصرية،  SPSSتعددة باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي للمتغريات امل، ربيع أمني أسامة - 1

107.  
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جل أهذه الدراسة من  إجراء إطارفيما يلي اختبار الفرضيات الرئيسية والفرعية اليت طرحها الباحث يف 
  .رفضها أوالوقوف على مدى قبوهلا 

 
  " قويالتكنولوجي يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال  اإلبداع مستوى " 

  :فرضيتني فرعيتني  إىلجل اختبار هذه الفرضية مت تقسيمها أمن 

1 :واليت تنص على:  

 " قوي وحدة الدار البيضاء مع صيدال التكنولوجي يف املنتج يف اإلبداع مستوى " 

 التكنولوجي يف املنتج اإلبداعمبستوى  اخلاص 10الختبار هذه الفرضية مت استخدام نتائج اجلدول رقم 
 أن أيوهو مستوى متوسط ، 3,13املتوسط احلسايب العام بلغ  أنتبني  إذعلى مستوى وحدة الدار البيضاء، 

الفرضية  رفضملنتج يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال متوسط، ما يعين التكنولوجي يف ا اإلبداعمستوى 
 اإلبداععلى الفقرات اخلاصة مبستوى  إجابات املبحوثنيإىل أن معظم وتفسر هذه النتائج . األوىلالفرعية 

أقسام  يتم التنسيق بني "متوسطاا احلسابية قدرت بدرجة متوسطة، خصوصا الفقرتني  ،التكنولوجي يف املنتج
 إىلوكذلك  3,27احلسايب  اقدر متوسطهاليت "  اإلنتاج، البحث والتطوير يف املؤسسة من اجل حتسني منتجاا

 ،3,18احلسايب  امتوسطهقدر اليت "  يتم حتسني منتجات املؤسسة باالعتماد على املهارات املتوفرة لديها "

  .رفض الفرضية الفرعية األوىل وبالتايل يتم

2. :واليت تنص على:  

 ." قوييف وحدة الدار البيضاء مع صيدال  اإلنتاجالتكنولوجي يف عملية  اإلبداع مستوى " 

التكنولوجي يف عملية  اإلبداع مبستوى  اخلاص 11الختبار هذه الفرضية مت استخدام نتائج اجلدول رقم 
وهو مستوى متوسط ، 3,08املتوسط احلسايب العام بلغ  أنتبني  إذعلى مستوى وحدة الدار البيضاء  اإلنتاج

يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال متوسط، ما يعين  اإلنتاجعملية التكنولوجي يف  اإلبداع مستوى  أن أي
على الفقرات اخلاصة  إجابات املبحوثنيإىل أن معظم وتفسر هذه النتائج . الفرضية الفرعية الثانية رفض

خصوصا الفقرتني ، متوسطاا احلسابية قدرت بدرجة متوسطة ،جانتإلاعملية التكنولوجي يف  اإلبداع مبستوى



 الجزائر العاصمة-وحدة الدار البيضاء-دراسة حالة مجمع صيدال      الثالث             الفصل 
 

 155 

احلسايب  اقدر متوسطهاليت "  تعتمد املؤسسة على التكنولوجيا املتاحة لديها من اجل حتسني عمليات إنتاجها "
قدر اليت "  ري املواد األوليةتسعى املؤسسة إىل تصميم عمليات إنتاج جديدة خاصة بتوف "وكذلك  3,45

  .الثانيةرفض الفرضية الفرعية  وبالتايل يتم، 3,27متوسطه احلسايب  امتوسطه

، نستنتج أن مستوى اإلبداع التكنولوجي يف وحدة نتائج الفرضيتني الفرعيتني األوىل والثانيةانطالقا من 
  .ية األوىلالدار البيضاء متوسط، وبالتايل يتم احلكم برفض الفرضية الرئيس

 واليت تنص على:  

  ".قويمستوى تبين املسؤولية االجتماعية للشركات يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال "
  :ثالث فرضيات فرعية إىلمن أجل اختبار هذه الفرضية مت تقسيمها 

1 :واليت تنص على:  

  " قويمستوى تبين بعد املسؤولية االقتصادي يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال  "
بعد البيضاء ل وحدة الدارتبين مبستوى  اخلاص 12الختبار هذه الفرضية مت استخدام نتائج اجلدول رقم 

ستوى تبين م أن أيوهو مستوى متوسط ، 3,08املتوسط احلسايب العام بلغ  أنتبني  إذ املسؤولية االقتصادي؛
  .األوىلالفرضية الفرعية  رفضيف وحدة الدار البيضاء مع صيدال متوسط، ما يعين بعد املسؤولية االقتصادي 
تبين بعد املسؤولية على الفقرات اخلاصة مبستوى  إجابات املبحوثنيإىل أن معظم وتفسر هذه النتائج 

حترص املؤسسة على توفري املواد  " ا الفقرتنيخصوص، متوسطاا احلسابية قدرت بدرجة متوسطة ،االقتصادي
تعمل املؤسسة على إبراز الصورة  "وكذلك  3,27احلسايب  اقدر متوسطهاليت  " األولية الالزمة لعملية اإلنتاج

  .األوىلالفرعية رفض الفرضية وبالتايل يتم  .3,25احلسايب  اقدر متوسطهاليت "  املتميزة يف جمال عملها

2 :واليت تنص على:  

  " قويمستوى تبين بعد املسؤولية البيئي يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال " 
بعد البيضاء ل وحدة الدارتبين مبستوى  اخلاص 15الختبار هذه الفرضية مت استخدام نتائج اجلدول رقم 

مستوى تبين بعد  أن أيوهو مستوى ضعيف ، 2,28املتوسط احلسايب العام بلغ  أنتبني  إذ املسؤولية البيئي؛
. يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال ضعيف، ما يعين رفض الفرضية الفرعية الثانيةاملسؤولية االقتصادي 

 ،تبين بعد املسؤولية البيئيعلى الفقرات اخلاصة مبستوى  إجابات املبحوثنيإىل أن معظم وتفسر هذه النتائج 
قيامها  أثناءم املؤسسة باجلوانب البيئية ت " خصوصا الفقرتني، ة قدرت بدرجة ضعيفةمتوسطاا احلسابي
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مل املؤسسة على السيطرة على عت" إىلوكذلك  1,95احلسايب  اقدر متوسطهاليت " بنشاط البحث والتطوير 
 .ثانيةالالفرعية رفض الفرضية وبالتايل يتم ، 2,20احلسايب  اقدر متوسطهاليت   "مسببات التلوث

3 :واليت تنص على:  

 " قويمستوى تبين بعد املسؤولية االجتماعي يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال " 

بعد البيضاء ل وحدة الدارتبين مبستوى  اخلاص 14الختبار هذه الفرضية مت استخدام نتائج اجلدول رقم 
مستوى تبين  أن أيوهو مستوى متوسط ، 2,95املتوسط احلسايب العام بلغ  نأتبني  إذ املسؤولية االجتماعي؛

. الفرضية الفرعية الثالثة رفضيف وحدة الدار البيضاء مع صيدال متوسط، ما يعين بعد املسؤولية االجتماعي 
ولية تبين بعد املسؤعلى الفقرات اخلاصة مبستوى  إجابات املبحوثنيإىل أن معظم وتفسر هذه النتائج 

تويل املؤسسة اهتماما كبريا  " خصوصا الفقرتني، متوسطاا احلسابية قدرت بدرجة متوسطة ،االجتماعي
تراعي املؤسسة مصاحل اتمع احمللي عند  " إىلوكذلك  3,11احلسايب  اقدر متوسطهاليت  " بتدريب إطاراا

  .الثالثةالفرعية رفض الفرضية م وبالتايل يت ،3,06احلسايب  اقدر متوسطهاليت "  القيام بنشاطها

الثة، يتم احلكم برفض الفرضية الرئيسية الثانية اليت تنص على انطالقا من نتائج الفرضيات الفرعية الث
  "قويمستوى تبين املسؤولية االجتماعية للشركات يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال "

 :    :على واليت تنص:  

وحدة الدار البيضاء مع  املسؤولية االجتماعية للشركات يف حتقيق يف التكنولوجي اإلبداعيساهم " 
  ".صيدال

  :ثالثة فرضيات فرعية كما يلي إىلجل التحقق من هذه الفرضية مت تقسيمها أمن 

1.    :واليت تنص على:  

  ".بعد املسؤولية االقتصادي يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال  حتقيق يف التكنولوجي اإلبداعيساهم " 
كما هو موضح يف  95%الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل االحندار البسيط عند مستوى ثقة 

  :اجلدول املوايل
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17 

  معامل  البيان
  االرتباط

معامل 
  التحديد

f 
  احملسوبة

t 
  احملسوبة

معامل 
  b االحندار 

درجات 
  احلرية

مستوى 
  الداللة

البعد 
  االقتصادي

0,452  0,204  10,789  3,285 
 

0,466 1  
42  
43  

0,002  

  SPSS 21الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  إعدادمن : املصدر

وحدة الدار البيضاء  التكنولوجي يف حتقيق بعد املسؤولية االقتصادي يف  اإلبداعتأثري  إىلاجلدول  يشري
لإلبداع التكنولوجي  إحصائيةوجود تأثري ذي داللة  إىل اإلحصائينتائج التحليل  أظهرتمع صيدال ، وقد 

 أما، 0,05قل من ألة عند مستوى دال r 0,452يف حتقيق بعد املسؤولية االقتصادي، اذ بلغ معامل االرتباط 
من حتقيق بعد املسؤولية االقتصادي ناتج عن  0,204ما قيمته  أن أي، 0,204 فقد بلغ  r²معامل التحديد 

  .التكنولوجي اإلبداعالتغري يف 
التكنولوجي يؤدي  اإلبداع الزيادة بدرجة واحدة يف  أنوهذا يعين ، b 0,466 التأثريكما بلغت درجة 

احملسوبة واليت  f قيمة التأثرييف حتقيق بعد املسؤولية االقتصادي، ويؤكد معنوية هذا  0,466 زيادة تقدر إىل
 إحصائيادالة  وهي، 3,285 احملسوبة اليت تفسر املعنوية اجلزئية واليت بلغت tوكذلك قيمة ، 10,789 بلغت

قاعدة القرار  أنومبا  ،0,05البالغة  اإلحصائيةصغر من مستوى الداللة أ، وهي  0,002مبستوى داللة قدره 
صغر من مستوى املعنوية لالختبار، أكان مستوى الداللة  إذاهي رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة 

 حتقيق يف يساهم اإلبداع  التكنولوجي ال"اليت تنص على) الصفرية(مما يعين اختاذ قرار برفض الفرضية العدمية 
"  وقبول الفرضية البديلة اليت تنص على ،"الدار البيضاء مع صيدال بعد املسؤولية االقتصادي يف وحدة 

، وبالتايل "وحدة الدار البيضاء مع صيدال بعد املسؤولية االقتصادي يف حتقيق يف التكنولوجي اإلبداع يساهم 
  .قبول الفرضية الفرعية األوىليتم 

2 :واليت تنص على:  

  ".بعد املسؤولية البيئي يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال  حتقيق يف التكنولوجي اإلبداع اهم يس" 
كما هو موضح يف  95%عند مستوى ثقة البسيط الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل االحندار 

  :اجلدول املوايل
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18 

  معامل  البيان
  االرتباط

معامل 
  التحديد

f   
  احملسوبة

  t 
  احملسوبة

معامل 
  b االحندار 

درجات 
  احلرية

مستوى 
  الداللة

البعد 
  البيئي

0,128  
 

0,017  
 

0,705 0,840 0,116 1  
42  
43  

0, 40 

 SPSS 21 الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج إعدادمن : املصدر

وحدة الدار البيضاء  مع التكنولوجي يف حتقيق بعد املسؤولية البيئي يف  اإلبداع تأثري  إىلاجلدول  يشري
لإلبداع التكنولوجي يف  إحصائيةعدم وجود تأثري ذي داللة  إىل اإلحصائينتائج التحليل  أظهرت، وقد صيدال

 أن أي، 0,017 فقد بلغ  r²معامل التحديد  أما، r 0,12ط بلغ معامل االرتبا إذحتقيق بعد املسؤولية البيئي، 
  .التكنولوجي اإلبداع ينتج عن التغري يف  حتقيق بعد املسؤولية البيئي ال

التكنولوجي يؤدي  اإلبداع الزيادة بدرجة واحدة يف  أنوهذا يعين ،  b 0,116 التأثريكما بلغت درجة 
احملسوبة واليت  f قيمة التأثريمعنوية هذا عدم ية البيئي، ويؤكد يف حتقيق بعد املسؤول 0,116 زيادة تقدر إىل

 إحصائيادالة  وهي غري، 0,840 احملسوبة اليت تفسر املعنوية اجلزئية واليت بلغت tوكذلك قيمة ، 0,705 بلغت
ر هي قاعدة القرا أن، ومبا 0,05البالغة  اإلحصائيةكرب من مستوى الداللة أ، وهي 40 ,0مبستوى داللة قدره 

كرب من مستوى املعنوية لالختبار، مما أكان مستوى الداللة  إذاقبول الفرضية العدمية ورفض الفرضية البديلة 
بعد  حتقيق يف يساهم اإلبداع التكنولوجيال "اليت تنص على ) الصفرية(يعين اختاذ قرار بقبول الفرضية العدمية 

اإلبداع يساهم " ورفض الفرضية البديلة اليت تنص على ،"دال املسؤولية البيئي يف وحدة الدار البيضاء مع صي
رفض الفرضية ، وبالتايل يتم "بعد املسؤولية البيئي يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال  حتقيق يف التكنولوجي

  .الفرعية الثانية

3 :واليت تنص على:  

  ".بعد املسؤولية االجتماعي يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال  حتقيق يف التكنولوجي اإلبداع يساهم " 
كما هو موضح يف  95%عند مستوى ثقة البسيط الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل االحندار 

  :اجلدول املوايل
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19 

  معامل  البيان
  االرتباط

معامل 
  التحديد

f  
  احملسوبة

t  
  احملسوبة

معامل 
  b االحندار 

درجات 
  احلرية

مستوى 
  الداللة

د ــالبع
  جتماعياال

0,339  
 

0,115  
 

5,463 2,337 0,371 1  
42  
43  

0,024 

 SPSS 21الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  إعدادمن : املصدر

وحدة الدار البيضاء  التكنولوجي يف حتقيق بعد املسؤولية االجتماعي  يف  اإلبداع تأثري  ىلإاجلدول  يشري
لإلبداع التكنولوجي  إحصائيةوجود تأثري ذي داللة  إىل اإلحصائينتائج التحليل  أظهرت، وقد مع صيدال

 أما، 0,05اقل من داللة عند مستوى  r 0,33بلغ معامل االرتباط  إذيف حتقيق بعد املسؤولية االجتماعي، 
من حتقيق بعد املسؤولية االجتماعي ناتج عن  0,115ما قيمته  أن أي، 0,115 فقد بلغ  r²معامل التحديد 

  .التكنولوجي اإلبداع التغري يف 
التكنولوجي يؤدي  اإلبداع الزيادة بدرجة واحدة يف  أنوهذا يعين ، b 0,371 التأثريكما بلغت درجة 

احملسوبة واليت  f قيمة التأثرياملسؤولية االجتماعي، ويؤكد معنوية هذا بعد يف حتقيق  0,371 اىل زيادة تقدر
 إحصائيادالة  وهي، 2,337 احملسوبة اليت تفسر املعنوية اجلزئية واليت بلغت tوكذلك قيمة ، 5,463 بلغت

قاعدة القرار  أن، ومبا 0,05البالغة  اإلحصائيةصغر من مستوى الداللة أ، وهي  0,024مبستوى داللة قدره 
صغر من مستوى املعنوية لالختبار، أكان مستوى الداللة  إذاهي رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة 

 حتقيق يف يساهم اإلبداع  التكنولوجي ال"اليت تنص على) الصفرية(الفرضية العدمية  برفضمما يعين اختاذ قرار 
 وقبول الفرضية البديلة اليت تنص على ،"ة الدار البيضاء مع صيدال بعد املسؤولية االجتماعي يف وحد

، "بعد املسؤولية االجتماعي يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال  حتقيق يف التكنولوجياإلبداع يساهم "
  .قبول الفرضية الفرعية الثالثةوبالتايل يتم 

اليت تنص  الرئيسية الثالثةلفرضية بقبول جزئي لم انطالقا من نتائج الفرضيات الفرعية الثالثة، يتم احلك
املسؤولية االجتماعية للشركات يف وحدة الدار البيضاء مع  حتقيق يف يساهم اإلبداع التكنولوجي"  على

  ".صيدال 

 
 



 الجزائر العاصمة-وحدة الدار البيضاء-دراسة حالة مجمع صيدال      الثالث             الفصل 
 

 160 

 
التكنولوجي يف  اإلبداع دور  فرضيات تعلقت بالتحقق من اختربتالدراسة مجلة من التساؤالت و أثارت

عدة نتائج سامهت يف حل  إىل، وتوصلت مع صيدالوحدة الدار البيضاء حتقيق املسؤولية االجتماعية يف 
 :برز النتائج املتوصل ما يليأ، ومن ة الدراسة واإلجابة عن تساؤالامشكل

اإلبداع التكنولوجي يف املنتج يف أن مستوى  اإلحصائيمن خالل التحليل  إليهادلت النتائج املتوصل  .1
وحدة الدار البيضاء مع صيدال متوسط، وهذا راجع إىل عدم قدرة الوحدة على تقدمي منتجات جديدة 

  باستمرار، وكذلك وجود نقص يف حتسني منتجاا املوجودة؛
يف وحدة الدار  اإلنتاجكما كشفت نتائج الدراسة امليدانية أن مستوى اإلبداع التكنولوجي يف عملية .2

باستمرار،  إنتاجيةالبيضاء مع صيدال متوسط، وهذا راجع إىل عدم قدرة الوحدة على تصميم عمليات 
  املوجودة؛ اإلنتاجيةوكذلك وجود نقص يف حتسني عملياا 

كما كشفت النتائج أن مستوى بعد املسؤولية االقتصادي يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال .3
راجع اىل النقص املوجود يف الوحدة لإلفصاح عن كل املعلومات املتعلقة بنشاطها لفائدة  متوسط، وهذا

اقتناء جتهيزات  إىل إضافةاملسامهني، كذلك إىل النقص يف قيام الوحدة بتوفري منتجاا لكل الزبائن باستمرار، 
  متطورة باستمرار من عند املوردين؛

الدار البيضاء مع صيدال ضعيف، وهذا راجع أساسا اىل عدم  مستوى بعد املسؤولية البيئي يف وحدة .4
اهتمامها بالبيئة الطبيعية ما يوضحه عدم امتالك الوحدة وجممع صيدال بصفة عامة إىل نظام لإلدارة البيئية الذي 

الوحدة غري اليت متكن املؤسسة من التعرف على االثار البيئية الناجتة عن نشاطها، ما جعل  اآللياتيعترب من أهم 
النفايات، كذلك عدم اهتمامها بالسيطرة على مسببات  إنتاجشكال التلوث وتقليص أىل احلد من إحريصة 
  التلوث؛
مستوى بعد املسؤولية االجتماعي يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال متوسط، وهذا راجع اىل عدم . 5

نظمة تدريب العاملني أن ، كذلك إىل أليحرص الوحدة اىل بناء عالقات قوية مع مؤسسات اتمع احمل
  وحتفيزهم تبقى متواضعة؛

بداع التكنولوجي يساهم يف حتقيق بعد املسؤولية أن اإل اإلحصائيظهرت نتائج التحليل ألقد . 6
وهو ما يفسر هدف قيام املؤسسات باإلبداع التكنولوجي  االقتصادي يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال؛

  ؛ إضافيةتالك حصص سوقية ماحهم واربأوهو تعظيم 
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بداع التكنولوجي ال يساهم يف حتقيق بعد املسؤولية البيئي يف وحدة الدار أن اإلظهرت النتائج أكما . 7
ىل عدم تبين الوحدة للمسؤولية البيئية وعدم اهتمامها باجلوانب إ أساساالبيضاء مع صيدال؛ وهذا راجع 

  حث والتطوير؛ ثناء قيامها بنشاط البأالبيئية 
يف وحدة الدار  التكنولوجي يساهم يف حتقيق بعد املسؤولية االجتماعي اإلبداعن أيضا أظهرت أكما . 8

هداف املالية، كذلك ىل اهتمام الوحدة بالبعد االجتماعي بعد حتقيق األإالبيضاء مع صيدال؛ وهو ما يفسر 
 .  طوير منتجااتساعدها على ت إبداعيةفكار أالعمال خللق  إشراكىل إ

 
 

املستوى الذي ميكنها من الصمود يف وجه املنافسة  إىلجل ترقية املؤسسة االقتصادية اجلزائرية أمن 
  :الشرسة اليت تفرضها العوملة، نقترح ما يلي

كن من قبول بعض التغريات التنظيمية و االجتماعية، باإلضافة إىل وضع مت اإلبداع اليتتطوير ثقافة .1
  ؛السوق اإلبداع وإطار مناسب للمبادرة لتشجيع الروابط بني البحث، 

 مستقلة وظيفة إنشاء خالل من ،واالبتكارواإلبداع  والتطوير للبحث ودائمة واضحة سياسة اعتماد. 2

  األخرى؛ سيكيةالكال الوظائف غرار على املؤسسة، داخل
 بالعنصر العناية توفري مع املؤسسة، عمال ملختلف والتدريب للتكوين ودائمة واضحة سياسة اعتماد.3

 والدراسات؛ البحوث وإدارة املعرفة إنتاج يف األصل يعترب الذي البشري،

والدراسات  بالبحوث القيام على املساعدة الالزمة واملالية والبشرية املادية والوسائل العوامل مجيع توفري.4 
  ؛واإلبداع التكنولوجي

 ،)املبدعنيو الباحثني التكوين، مراكز البحث، مراكز اجلامعات،(العلمي  احمليط مع الوثيقة الصلة ربط. 5
 على إسقاطه حملاولة السعي مع البحثية، اهليئات هذه أنتجته ما آخر على واإلطالع املسامهة خالل من وذلك

  اخلاص؛ واقعها
من خالل  والعمال اإلطارات إىلة تبين املؤسسة اجلزائرية مفهوم املسؤولية االجتماعية وتوضيحه ضرور.6

املصاحل، والقيم األخالقية للعامل اليت ينبغي أن  أصحابحتديد املعايري الداخلية لقيام املؤسسة مبسؤوليتها اجتاه 
   جل النهوض باملؤسسة رحبيا وماديا؛يلتزم ا من أ
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 متخصصة إداراتوجود  لقواعد املسؤولية االجتماعية من خالل إجرائية وأسس وضع ضوابط.7

 أن على العالقة، ذات مع اجلهات والتنسيق الربامج وتنفيذ ختطيط تتوىل ملؤسساتداخل ا االجتماعية للمسؤولية

 والضعف القوة نقاط على والتعرف فيما بينها العملية والتجارب اخلربة وتبادل مباشرة، العليا اإلدارة إىل تتبع

  ؛االجتماعية املسؤولية جماالت يف األساليب أفضل لتطبيق
  مساعدة مجعيات محاية البيئة ومجعيات محاية املستهلكني، ودعمها ماديا ومعنويا؛.8
يزو صوهلا على املواصفات العاملية لإليزو، وخاصة اإلتأهيل املؤسسة االقتصادية اجلزائرية من خالل ح. 9

  .اخلاص باملسؤولية االجتماعية 26000 يزواإل باإلدارة البيئية، و اخلاص 14000

 
كرب أعالية لإلبداع التكنولوجي ما يسمح هلا بتنويع تشكيلة منتجاا بشكل  أولوية إعطاءضرورة . 1

 أسواقودخول  أعماهلايز حصتها السوقية ورفع رقم جل تعزأيف سوق الدواء اجلزائرية من  أكثرواملنافسة 
  جديدة؛
 إبداعاتحتاول باستمرار تقدمي  أن -من خالل مركز البحث والتطوير-جممع صيدال  إدارةجيب على . 2

 أنشطةعلى  اإلنفاقحتسني املوجود منهما، من خالل زيادة  أو اإلنتاجتكنولوجية يف املنتجات وعمليات 
القيام بإنشاء  إىل إضافةيف هذه األنشطة،  ستثمارلال أعماهلاص نسب مالئمة من رقم يختصالبحث والتطوير و

  للبحث والتطوير؛ آخرمركز 
بالقيام بعمليات  أكثرضرورة تزويد الوحدة بالتجهيزات واألساليب التكنولوجية احلديثة، االهتمام .3

يات التغليف، حىت تتمكن من منافسة املخابر اآليل وحتسني عمل اإلعالمعلى استعمال  أكثرالصيانة، االعتماد 
  ؛األجنبيةالصيدالنية 

جل تقدمي منتجات بأقل أ، من الصناعية وخاصة براءات االختراعمن حقوق امللكية  أكثراالستفادة .4
  تكلفة وبأسعار تنافسية؛

بتحالفات مثل اجلامعات وهيئات البحث العلمي، والقيام  األكادمييةتعزيز التعاون مع اجلهات .  5
جل االستفادة من أمن  األجنبيةاملخابر  أووشراكات مع املؤسسات العاملية املختصة يف املنتجات الصيدالنية 

  خرباا والتعرف على التكنولوجيا اجلديدة والتمكن منها؛
واحلوار مع مجيع  اإلستراتيجية أهدافهامبسؤوليتها االجتماعية بإدراجها ضمن  االهتماممضاعفة . 6

  ذات املصلحة؛ طرافاأل
  :التالية اإلجراءاتمزيد من االهتمام لبعد املسؤولية البيئي وذلك من خالل  إعطاء.7
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  القيام بإعادة تدويرها؛ أوالنفايات  إنتاجالتلوث البيئي وحماولة تقليص  أشكالاحلد من كل  -       
املواصفة العاملية اخلاصة باإلدارة البيئية  احلصول علىو) نظام اإلدارة البيئية( تبين منط إداري متكامل -       

  ؛14000يزو اإل
  التقليل من انبعاثات الغازات؛ -     
  االهتمام بالبحث والتطوير البيئي؛    -     
  .   نشر الثقافة البيئية لدى العمال -    

لتكنولوجي ا اإلبداعتطوير مهارات وقدرات العاملني لديها عن طريق دورات تدريبية يف جماالت . 8
كرب للمورد البشري من خالل وضع برنامج لصحة وسالمة عماهلا أ أمهيةواملسؤولية االجتماعية، وإعطاء 

  عماهلا؛ أداءوضع نظام حتفيز ممتاز يضمن حتسني  إىل إضافة
واملشاركة دعم هذه املؤسسات ماديا ومعنويا تعزيز عالقاا مع مؤسسات اتمع احمللي من خالل . 9

ببعض الفئات يف اتمع مثل املرضى، كبار السن،  أكثراالهتمام  إىل إضافةجل تنميتها، أصلة والفاعلة من املتوا
  .وذوي االحتياجات اخلاصة
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من خالل هذا الفصل مت التعرف على املؤسسة حمل الدراسة حيث مت التعريف مبجمع صيدال التابعة له 

التكنولوجي يف بقاء  اإلبداع  أمهيةواهليكل التنظيمي هلا وبعض مؤشراا، كما مت توضيح  وتقدمي نشاطها
  .واستمرارية هذا الصنف من املؤسسات

هم أكما تعرفنا على اجلانب املنهجي للدراسة امليدانية من خالل التعرف على متغريات الدراسة و
كما مت عرض وحتليل الدراسة ، اإلحصائية األساليبهم أوالدراسة امليدانية  إلجراءواخلطوات املتبعة  األدوات

  . امليدانية ومناقشة فرضيات الدراسة وتقدمي النتائج وبعض االقتراحات
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التكنولوجي يف حتقيق املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة  لدراسة إىل الكشف عن دور اإلبداعلقد هدفت ا

جل بقاء ومنو املؤسسة يف ظل التطورات اليت أما أمهية إستراتيجية من االقتصادية، باعتبار أن املفهومني هل
يشهدها االقتصاد العاملي،كما مت القيام بدراسة املفهومني يف مؤسسة اقتصادية جزائرية هلا مكانة هامة يف سوق 

  .فارمال الدواء اجلزائري وحىت الدويل هي جممع صيدال لصناعة األدوية من خالل وحدة الدار البيضاء فرع
فمن خالل هذه الدراسة توصلنا إىل أن اإلبداع  التكنولوجي تلجا إليه املؤسسات االقتصادية للتكيف 
واالستمرار يف ظل الظروف البيئية املتغرية اليت تتميز باملنافسة الشديدة وتغري ظروف السوق وحاجات ورغبات 

و أتنافسية من خالل تقدمي منتجات جديدة العمالء، كما أن اإلبداع  التكنولوجي يعطي للمؤسسة ميزة 
  .إضافيةعمليات إنتاج جديدة تستطيع ا مواجهة املنافسني احملتملني  وكسب حصص سوقية 

كما تبني أن اإلبداع  التكنولوجي هو عملية حتدث نتيجة تفاعل جمموعة من العوامل واملؤثرات يف بيئة 
ئة املؤسسة اخلارجية، إضافة إىل قواعد املعرفة واخلربة املتراكمة املؤسسة الداخلية مع العوامل واملؤثرات يف بي

ن جناح املؤسسة كما أ. اليت اكتسبتها مع الزمن، ما ميكنها من إدارة اإلبداع  وحتقيق جناحات مميزة يف السوق
ملصدر التكنولوجي يعتمد على أمرين أساسني؛ أوهلما نشاط البحث والتطوير الذي يعترب ا يف عملية اإلبداع

الرئيسي لإلبداع التكنولوجي، هلذا وجب على املؤسسات االهتمام ذا النشاط من خالل ختصيص ميزانيات 
معتربة، وثانيهما محاية إبداعاا التكنولوجية من التقليد من خالل وسائل احلماية القانونية، وأمهها براءات 

  .االختراع
 ومساحة يزاح تبوأي اليوم أصبح جتماعية للشركاتكما توصلت الدراسة إىل أن مفهوم املسؤولية اال

املؤسسات  قبل من املستوى رفيع باهتمام ظىحيو ،احمللية التااو األصعدة مجيع على األمهية من كبرية
لى إعطاء نه مل يتفق عأ، إال تمعا برفاهية واالرتقاء املعيشة مستوى من التحسني على عملي االقتصادية لكونه

الباحثني يقدموا على أا  غلبأ ودقيق يكتسب من خالله قوة إلزام حملية أو دولية، إال أن تعريف واضح
الطريقة اليت جيب أن تعمل ا املؤسسات لدمج االهتمامات والقضايا االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف صنع 

ارسات يف اية األمر تعترب من أهم القرار واستراتيجياا وسياساا ليتم تطبيق أحسن املمارسات، هذه املم
  .أدوات حتقيق التنمية املستدامة

يتضح متاما أن حتقيق التنمية املستدامة هي جزء ال يتجزأ من ممارسات وتطبيقات املسؤولية االجتماعية و
 للشركات، لذلك ظهرت بعض احملاوالت لصياغة مواثيق ومعايري حتدد مواصفاا األخالقية واالجتماعية على

  .ضوء مبادئ حقوق اإلنسان الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملواثيق الدولية األخرى
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 وتنظيم إلدارة املؤسسات تستخدمها الوسيلة اليت االجتماعية هي املسؤولية أن الباحثني من عدد كما يرى
الجتماعية بنظرية أصحاب ارتبط مفهوم املسؤولية ابكامل األطراف ذات املصلحة معها، هلذا  عالقاا

املصلحة، حيث توضح لنا هذه النظرية األطراف الذين جيب التوجه إليهم بربامج املسؤولية االجتماعية و هم 
املسامهون، العمال، الزبائن، اتمع، البيئة، املوردون، املنافسون، احلكومة، : أصحاب املصلحة نذكر منهم

  .م و غريهممنظمات اتمع املدين، وسائل اإلعال
جل حتقيق املسؤولية االجتماعية أالتكنولوجي من  ة توصلنا إىل أن استخدام اإلبداعمن خالل هذه الدراس

 ، هلذا توجدمتعددة األبعاد هو أمر ممكن لكنه جد معقد، ألنه لكال املفهومني خصائصيف املؤسسة االقتصادية 
يام بعملية اإلبداع  التكنولوجي املتالئم مع مسؤوليتها جمموعة من املعايري والعناصر اليت تدفع املؤسسة بالق

االجتماعية، ما مسح بظهور ما اصطلح عليه يف أدبيات األعمال باإلبداع  التكنولوجي املسؤول الذي هو عبارة 
إىل إدماج عناصر املسؤولية االجتماعية، هذا باالهتمام مبجموعة من اجلوانب البيئية، الذي يعمل عن  اإلبداع  

جل الوصول إىل أكما تستخدم املؤسسات بعض األدوات من . االجتماعية، اتمعية، األخالقية واالقتصادية
البحث والتطوير البيئي، براءات االختراع البيئية، : إبداع تكنولوجي يتالءم مع املسؤولية االجتماعية أمهها

  .ها التكنولوجيا املراقبة والتكنولوجيا البيئيةالتصميم البيئي، التصميم االجتماعي والتكنولوجيا البيئية بشقي
يف   دور اإلبداع  التكنولوجي يف حتقيق املسؤولية االجتماعيةالضوء على  الدراسة التطبيقية سلطتلقد و

  :، ومن أبرز النتائج املتوصل إليها مايليوحدة الدار البيضاء مع صيدال باجلزائر العاصمة
البيضاء   اليت تنص على أن مستوى اإلبداع التكنولوجي يف وحدة الدارة األوىليرفض الفرضية الرئيس-

  مع صيدال قوي؛
الرئيسية الثانية اليت تنص على أن مستوى تبين املسؤولية اإلجتماعية للشركات يف وحدة  ةرفض الفرضي-

  الدار البيضاء مع صيدال قوي؛
أن اإلبداع التكنولوجي يساهم يف حتقيق املسؤولية قبول جزئي للفرضية الرئيسية الثالثة اليت تنص على -

  . اإلجتماعية للشركات يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال
  :وميكن توضيح النتائج املتوصل إليها من اختبار الفرضيات من خالل الشكل املوايل     

  
  

 
  



 خاتمـــــة
 

 168 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .فرضية فرعية: ف ف
  .فرضية رئيسية: ف ر

  .الفرضية املرفوضة .............:
  .فرضية مقبولة  :ــــــــــــ

  .فرضية مقبولة جزئيا: ــــــــــ

  

 اإلبداع التكنولوجي

  اإلبداع التكنولوجي
 يف املنتج 

اإلبداع التكنولوجي يف 
 عملية اإلنتاج

   االجتماعية املسؤولية
 للشركات

 مستوى قوي

  املسؤولية بعد
 االقتصادي

 

  ليةبعد املسؤو
 البيئي 

 

بعد املسؤولية 
 االجتماعي

ف ر 
01 

 يساهم يف حتقيق

ف ف 
01 

ف ف 
02 

 03ف ر 

 ف ف
01

 

 ف ف
02

 

 فف 
03

 

ف ف 
01 

ف ف 
02 

 رف 
02 

ف ف 
03 
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كما قدمت الدراسة جمموعة من احللول واالقتراحات اليت تساعد املؤسسة االقتصادية اجلزائرية ومن بينها 
املسؤولية  بعادأالتكنولوجي وترسيخ مبادئ و أجل النهوض باإلبداعجممع صيدال لصناعة األدوية من 

ينصب حنو البعد ) نظام اإلدارة البيئية( تبين منط إداري متكاملبتغري تنظيمي إقامة  وقد تضمنتاالجتماعية، 
االجتماعي و البيئي للمؤسسة، وكذلك بعدها االقتصادي، وهذا يرتكز على تطوير ثقافة اإلبداع  اليت متكن 

إلضافة إىل وضع إطار مناسب للمبادرة لتشجيع الروابط من قبول بعض التغريات التنظيمية و االجتماعية، با
  . التكنولوجي مسؤولية االجتماعية بفضل اإلبداعبني البحث، اإلبداع  والسوق ومن مث إقامة مسعى خاص لل

 أفاق البحث:  
للشركات من املواضيع احلديثة واهلامة سواء  االجتماعيةيعترب مفهومي اإلبداع التكنولوجي واملسؤولية 

ها مزيد من ء، وإعطاحوهلا الدراساتاملستوى الكلي أو اجلزئي اليت ينبغي التعمق فيها والقيام بالعديد من  على
  .األمهية بالنسبة لألحباث العربية واجلزائرية على وجه اخلصوص

 ومن هذا املنطلق، فإن هلذا املوضوع أفاقا تتجه حنو التعمق يف هذين املفهومني، ويف القطاع الصيدالين يف
  :اجلزائر، وذلك فيما خيص

  ؛االقتصاديةدراسة دور اإلبداع التكنولوجي يف حتقيق  امليزة التنافسية يف املؤسسة  -
  دراسة مسامهة اإلبداع البيئي يف تعزيز املسؤولية اإلجتماعية للشركات؛ -
  دراسة البحث والتطوير يف اجلزائر؛ -
  يق التنمية املستدامة؛ختراع البيئية ودورها يف حتقدراسة براءات اإل -
     . دراسة مقارنة لواقع القطاع الصيدالين بني اجلزائر وإحدى دول املغرب العريب -

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 
 

 



  قائمة المالحق

 171 

01 

  2010-2005براءات االختراع اليت حصل عليها جممع صيدال يف الفترة 
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  مارة أوليةاست

  وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي
  -سطيف  –جامعـة فرحات عباس 

  كليـة العلـوم االقتصادية و علوم التسيير
  

  إدارة األعمال والتنمية المستدامة: مدرسة الدكتوراه
  إدارة إعمال إستراتيجية والتنمية المستدامة: تخصص

 

  سيدي الكرمي حتية طيبة       
  

االستبانة جزء من  مذكرة خترج لنيل شهادة  املاجستري يف إطار مدرسة الدكتوراه يف العلوم متثل هذه 
دور اإلبداع التكنولوجي يف حتقيق املسؤولية "االقتصادية ختصص إدارة األعمال والتنمية املستدامة  بعنوان 

  ". - اجلزائر العاصمة- ضاء دراسة حالة جممع صيدال وحدة الدار البي:االجتماعية يف املؤسسة االقتصادية 
  .وتعد مشاركتكم يف تقدمي الصورة احلقيقية ذات اثر اجيايب يف إخراج البحث باملستوى املطلوب

هلذا نضع بني أيديكم الكرمية، هذه االستبانة راجني أن متنحونا جزًءا من وقتكم الثمني، والتكرم       
لكل فقرة توضح    يف املكان املناسب)  x( ارة باإلجابة عل األسئلة بكل موضوعية، وذلك بوضع اإلش

درجة املوافقة على كل منها، علما أن املعلومات اليت سيتم مجعها سوف تعامل بكل سرية، ولن تستخدم إال 
  .      لغرض البحث العلمي

  ولكم جزيل الشكر والتقدير على تعاونكم خلدمة أغراض البحث العلمي
 

الباحث                                                              األستاذ املشرف              
 الدكتور رواحبي عبد الناصر                                                          بوسالمي عمر
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  املقياس
ال  اإلبداع التكنولوجي: اجلزء األول

أتفق 
 متاما

ال 
 أتفق

اتفق 
 إىل حد

 ما
 أتفق

أتفق 
 امامت

 الرقم العامل الفقرة     
  تلجأ املؤسسة اىل استخدام تكنولوجيا جديدة يف تطوير منتجاا     

 
 
 

اإلبداع 
التكنولوجي 

 يف املنتج

01 
 02 تتعاون املؤسسة مع خربات خارجية من اجل تقدمي منتجات جديدة     

     
ل تقدمي ختصص املؤسسة مبالغ كافية جلهود البحث والتطوير من اج

 03 منتجات جديدة

 04 يتم حتسني منتجات املؤسسة باالعتماد على املهارات املتوفرة لديها     
 05 تلجا املؤسسة إىل استخدام مكونات جديدة من اجل حتسني منتجاا     

     
يتم التنسيق بني أقسام اإلنتاج، البحث والتطوير يف املؤسسة من اجل 

 06 حتسني منتجاا

 07 تقوم املؤسسة بتقدمي منتجات ال تتوفر يف األسواق     

     
تستعمل املؤسسة براءات االختراع من اجل محاية إبداعاا 

 08 التكنولوجية يف املنتج

     
تسعى املؤسسة إىل تقدمي عمليات إنتاج  جديدة من اجل احلصول 

 على منتجات جديدة
 
 
 
 
 

اإلبداع 
التكنولوجي 

 يف عملية
 اإلنتاج

09 

     
تسعى املؤسسة إىل تقدمي عمليات إنتاج جديدة اخلاصة بعمليات 

 10 التصنيع

     
تلجأ املؤسسة إىل استعمال برامج جديدة من اجل تقدمي عمليات 

 11 إنتاج جديدة

     
تسعى املؤسسة إىل تقدمي عمليات إنتاج جديدة اخلاصة بتوزيع املواد 

 12 األولية

     
مد املؤسسة على التكنولوجيا املتاحة لديها من اجل حتسني عمليات تعت

 13 إنتاجها

     
تتبع املؤسسة األساليب العلمية مثل استعمال الكمبيوتر من اجل 

 14 حتسني عمليات إنتاجها

     
تسعى املؤسسة إىل حتسني عمليات إنتاجها من اجل  حتسني جودة  

 15 منتجاا

     
سة إىل حتسني عمليات اإلنتاج اخلاصة باألنشطة الداعمة تسعى املؤس

 16 كأنظمة الصيانة
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 املقياس
 

 املسؤولية االجتماعية للشركات: اجلزء الثاين

متاما
فق 

ال أت
 

تفق
ال أ

د ما 
ىل ح

ق إ
اتف

 

تفق
أ

متاما 
فق 

أت
 

 الرقم العامل الفقرة     
 ال عملها تعمل املؤسسة على إبراز الصورة املتميزة يف جم     

 
املسؤولية 
 االقتصادية

17 
 18 تسعى املؤسسة إىل زيادة حجم مبيعاا دف تعظيم أرباحها     
 19 حتاول املؤسسة احلصول على ميزة تنافسية للزيادة يف حصتها السوقية     
 20 تتوافق منتجات املؤسسة مع حاجات الزبون      
 21 ر يف متناول الزبائنتسعى املؤسسة إىل تقدمي أسعا     
 22 تقوم املؤسسة بتلبية رغبات فئات خاصة من الزبائن     
 23 تقوم املؤسسة باقتناء جتهيزات متطورة باستمرار     
 24 حترص املؤسسة على توفري املواد األولية الالزمة لعملية اإلنتاج     
 )املاء، التربة واهلواء(بيئي تسعى املؤسسة إىل احلد من كل أشكال التلوث ال     

 املسؤولية
 البيئية

25 
 26 ...)الكهرباء، املواد البترولية( تسعى املؤسسة إىل احلد من استهالك الطاقة      
 27 تسعى املؤسسة إىل احلد من استهالك املواد األولية      
 28 تسعى املؤسسة إىل احلد من انبعاثات الغازات       

 29 املؤسسة إىل تقليص إنتاج النفايات  تسعى     
 30 حتاول املؤسسة استبدال مواد تستعمل يف عملية اإلنتاج مبواد اقل تلويثا للبيئة     
 31 تقوم املؤسسة باالهتمام باجلوانب البيئية أثناء تصميم منتجاا     
 32 والتطوير تم املؤسسة بإدخال عنصر البيئة عند قيامها بنشاط البحث      
 تالقي املؤسسة تقديرا من قبل اتمع     

 
  املسؤولية
 االجتماعية

33 
 34 تراعي املؤسسة مصاحل اتمع احمللي عند القيام بنشاطها     
 35 املختلفة اتمع مؤسسات مع إجيابية عالقات بناء إىل املنظمة تسعى     
 36 يب إطارااتويل املؤسسة اهتماما كبريا بتدر     
 37 متتلك املؤسسة مناخ جيد للعمل يضمن صحة وسالمة موظفيها      
 38 متتلك املؤسسة نظام حتفيز ممتاز     
 39 تقوم  املؤسسة بإشراك موظفيها عند حتديد استراتيجياا        
 40 يتصف أداء العاملني يف املؤسسة بالكفاءة العالية     
 41  ؤسسة سلم أجور جيد ويضمن التحفيزلدى امل     
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03 

 
  

 هيئة التدريس األستاذ

 01كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية جامعة سطيف  األستاذ الدكتور بن فرحات ساعد

 01سطيف  كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية جامعة الدكتور بلمهدي عبد الوهاب

 01كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية جامعة سطيف  الدكتور العايب عبد الرمحان

 02كلية اآلداب واللغات جامعة سطيف  األستاذ يعلى فاروق
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  وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي
  - 1سطيف –جامعـة

  علوم التسييرالعلوم التجارية وـوم االقتصادية و كليـة العل
  

  إدارة األعمال والتنمية المستدامة: مدرسة الدكتوراه
  لتنمية المستدامةلإدارة أعمال إستراتيجية : تخصص

  

  سيدي الكرمي حتية طيبة
  

علوم متثل هذه االستبانة جزء من  مذكرة خترج لنيل شهادة  املاجستري يف إطار مدرسة الدكتوراه يف 
دور اإلبداع التكنولوجي يف حتقيق املسؤولية  "لتنمية املستدامة  بعنوان لختصص إدارة األعمال  التسيري

  ". - اجلزائر العاصمة- دراسة حالة جممع صيدال وحدة الدار البيضاء  : االجتماعية يف املؤسسة االقتصادية 
   .إخراج البحث باملستوى املطلوب وتعد مشاركتكم يف تقدمي الصورة احلقيقية ذات اثر اجيايب يف

هلذا نضع بني أيديكم الكرمية، هذه االستبانة راجني أن متنحونا جزًءا من وقتكم الثمني، والتكرم باإلجابة عل 
يف املكان املناسب لكل فقرة توضح درجة املوافقة على )  x( األسئلة بكل موضوعية، وذلك بوضع اإلشارة 

  .      ت اليت سيتم مجعها ستستخدم إال لغرض البحث العلميكل منها، علما أن املعلوما

  ولكم جزيل الشكر والتقدير على تعاونكم خلدمة أغراض البحث العلمي
  

  األستاذ املشرف                                                                    الباحث     
  بوسالمي عمر                                       الدكتور رواحبي عبد الناصر                   
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  املقياس
اإلبداع التكنولوجي: اجلزء األول  

متاما
فق 

ال أت
 

تفق
ال أ

 
ايد

حم
تفق 

أ
متاما 

فق 
أت

 
 الرقم العامل الفقرة     
تلجأ املؤسسة إىل استخدام تكنولوجيا جديدة من اجل تقدمي منتجات      

 جديدة

اإلبداع 
 التكنولوجي

 يف املنتج

01 

 02 تتعاون املؤسسة مع خربات خارجية من اجل تقدمي منتجات جديدة     
ختصص املؤسسة مبالغ كافية جلهود البحث والتطوير من اجل تقدمي      

 03 منتجات جديدة

 04 يتم حتسني منتجات املؤسسة باالعتماد على املهارات املتوفرة لديها     
 05 ىل استخدام مكونات جديدة من اجل حتسني منتجاا تلجا املؤسسة إ     
يتم التنسيق بني أقسام اإلنتاج، البحث والتطوير يف املؤسسة من اجل      

 06 حتسني منتجاا

 07 تقوم املؤسسة بتقدمي منتجات ال تتوفر يف األسواق     
 08 عتعمل املؤسسة على محاية منتجاا بواسطة براءات االخترا     
تسعى املؤسسة اىل تصميم عمليات إنتاج  جديدة من اجل احلصول على      

 منتجات جديدة 

 
اإلبداع 

التكنولوجي 
يف عملية 

 اإلنتاج

09 

 10 تسعى املؤسسة إىل تصميم عمليات إنتاج جديدة اخلاصة بعمليات التغليف     
 عمليات إنتاج تلجأ املؤسسة إىل استعمال برامج جديدة من اجل تقدمي     

 11 جديدة 

تسعى املؤسسة إىل تصميم عمليات إنتاج جديدة خاصة بتوفري املواد      
 12 األولية

تعتمد املؤسسة على التكنولوجيا املتاحة لديها من اجل حتسني عمليات      
 13 إنتاجها

 14 تعتمد املؤسسة على اإلعالم اآليل  من اجل حتسني عمليات إنتاجها     
تسعى املؤسسة إىل حتسني عمليات إنتاجها من اجل  حتسني جودة       

 15 منتجاا

 16 تسعى املؤسسة إىل حتسني عمليات اإلنتاج اخلاصة بأنظمة الصيانة     
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  املقياس
املسؤولية االجتماعية للشركات: اجلزء الثاين  

متاما
فق 

ال أت
 

تفق
ال أ

 

ايد
حم

تفق 
أ

متاما 
فق 

أت
 

 الرقم العامل الفقرة     
 تعمل املؤسسة على إبراز الصورة املتميزة يف جمال عملها     

مهني
ملسا

ا
 

بعد
ال

 
دي

صا
القت

ا
 

17 
 18 تقوم املؤسسة بتقدمي منتجات ذات جودة عالية     
 19 تقوم املؤسسة باإلفصاح بدقة عن كل املعلومات املتعلقة بنشاطها     
  منتجاا لكل الزبائن دون انقطاعتقوم املؤسسة بتوفري     

الء
لعم

 20 ا
 21 تقوم  املؤسسة بتقدمي أسعار يف متناول الزبائن     
 22 تقوم املؤسسة بتلبية رغبات فئات خاصة من الزبائن     
 تقوم املؤسسة باقتناء جتهيزات متطورة باستمرار     

دين
ملور

 23 ا
 24 واد األولية الالزمة لعملية اإلنتاجحترص املؤسسة على توفري امل     
 تسعى املؤسسة إىل احلد من كل أشكال التلوث البيئي      

بعد
ال

 
يئي

الب
 

25 
 26 تسعى املؤسسة إىل احلد من استهالك الطاقة      
 27 تسعى املؤسسة إىل احلد من استهالك املواد األولية     
 28 ثات الغازاتتسعى املؤسسة إىل احلد من انبعا     

 29 تسعى املؤسسة إىل تقليص إنتاج النفايات     
 30 حتاول املؤسسة استبدال مواد تستعمل يف عملية اإلنتاج مبواد اقل تلويثا للبيئة     
 31 تعمل املؤسسة على السيطرة على مسببات التلوث     
 32 ط البحث والتطويرتم املؤسسة باجلوانب البيئية أثناء قيامها بنشا     
 تالقي املؤسسة تقديرا من قبل اتمع     

حمللي
ع ا

تم
ا

 

بعد
ال

 
عي

تما
الج

ا
 

33 
 34 تراعي املؤسسة مصاحل اتمع احمللي عند القيام بنشاطها     
 35 املختلفة اتمع مؤسسات مع إجيابية عالقات بناء إىل ؤسسةامل تسعى     
 اهتماما كبريا بتدريب إطارااتويل املؤسسة      

مال
 الع

36 
 37 متتلك املؤسسة مناخ جيد للعمل يضمن صحة وسالمة موظفيها     
 38 متتلك املؤسسة نظام حتفيز ممتاز     
 39 تقوم  املؤسسة بإشراك موظفيها عند حتديد استراتيجياا     
 40 العاليةيتصف أداء العاملني يف املؤسسة بالكفاءة      
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  مد اهللاحبمت 



 

 

 :ملخص
املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة االقتصادية يف  هدفت الدراسة إىل الكشف عن دور اإلبداع التكنولوجي يف حتقيق

املتغري املستقل وهو اإلبداع التكنولوجي ويتكون من ولقد مت حتديد متغريين للدراسة، وحدة الدار البيضاء مع صيدال، 
ع وهو املسؤولية االجتماعية اإلبداع التكنولوجي يف املنتج واإلبداع التكنولوجي يف عملية اإلنتاج ، املتغري التاب: متغريين فرعيني

  .البعد االقتصادي، البعد االجتماعي والبعد البيئي: وتتكون من ثالث متغريات فرعية  للشركات
ويف . فقرة، وذلك جلمع املعلومات األولية من عينة الدراسة) 40(لتحقيق هدف الدراسة مت االستعانة باستبانة مشلت

، تكونت SPSSتبار الفرضيات باستعمال احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ضوء ذلك جرى مجع البيانات وحتليلها واخ
  .ميثلون فئة اإلطارات السامية بالوحدة فرد،) 44(عينة الدراسة من 

وبعد إجراء . ومت استخدام العديد من األساليب اإلحصائية منها حتليل االحندار اخلطي البسيط لتحقيق أهداف الدراسة
  : دراسة وفرضياا توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمههاحتليل لبيانات ال

  رفض الفرضية الرئيسية األوىل اليت تنص على أن مستوى اإلبداع التكنولوجي يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال قوي؛-
حدة الدار البيضاء رفض الفرضية الرئيسية الثانية اليت تنص على أن مستوى تبين املسؤولية اإلجتماعية للشركات يف و-

  مع صيدال قوي؛
قبول جزئي للفرضية الرئيسية الثالثة اليت تنص على أن اإلبداع التكنولوجي يساهم يف حتقيق املسؤولية اإلجتماعية -

  .للشركات يف وحدة الدار البيضاء مع صيدال
ينصب حنو البعد ) نظام اإلدارة البيئية(تكامل إقامة تغري تنظيمي بتبين منط إداري م: وقد مت تقدمي بعض االقتراحات أمهها 

االجتماعي و البيئي للمؤسسة، وكذلك بعدها االقتصادي، وهذا يرتكز على تطوير ثقافة اإلبداع اليت متكن من قبول بعض 
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Résumé : 

L’objectif de cette thèse est d’étudier le rôle de l'innovation technologique dans la 
réalisation de la responsabilité sociale de l’entreprise économique,-l’unité de DAR 
ELBAIDA, groupe Saidal-. On a identifié deux variables, la variable indépendante c’est 
l'innovation technologique, et se compose de deux sous- variables: l'innovation technologique 
du produit et l'innovation technologique du procédés de production ; la variable dépendante 
c’est la responsabilité sociale des entreprises, et est constitué de trois sous-variables: la 
dimension économique, la dimension sociale et la dimension environnementale. 

Pour atteindre l'objectif de cette thèse, on a utilisé un questionnaire de 40 items, afin de 
recueillir des données préliminaires de l'échantillon de l'étude ; c’est pourquoi on a basé sur 
la collection des données et l’examen  des hypothèses en utilisant  SPSS. Pour ce faire on a 
choisi  un échantillon de 44 personnes, représentant les cadres supérieurs de l'unité. 

L'étude a montré un certain nombre de résultats les plus importants: 
- Le refus de la première hypothèse principale  qui précise que le niveau de l'innovation 
technologique de  l’unité de  DAR ELBAIDA, groupe Saidal est fort; 
- Le refus de la deuxième hypothèse principale  qui précise que le niveau  de l'adoption de la 
responsabilité sociale des entreprises de l'unité de  DAR ELBAIDA, groupe Saidal est fort; 
- L’acceptation partielle de la troisième hypothèse principale qui précise que L'innovation 
technologique contribue à la réalisation de la responsabilité sociale des entreprises  dans 
l'unité de  DAR ELBAIDA, groupe Saidal; 
     Une série de recommandations a été proposés, les plus importantes sont  la création d'une 
modification de la réglementation en adoptant un style de gestion intégrée (EMS) de mise au 
point vers la dimension sociale et environnementale de l'entreprise, ainsi que la dimension 
économique, et ceci est basé sur le développement d'une culture de l'innovation qui a été en 
mesure d'accepter certains des changements organisationnels et sociaux. 
Mots clés: innovation technologique,  recherche et développement, brevets, responsabilité 
sociale des entreprises, parties prenantes, groupe Saidal. 


