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:ملخص
يف ظل العوملة والتغريات اجلديدة تكرب التحديات وتشتد املنافسة وجتد املؤسسات نفسها تبحث عن احللول املالئمة ملواكبة
 وإن، وتعظم أرباحها وتنمي قدراهتا التنافسية،التغريات يف جمال العلم والتكنولوجيا واحلفاظ على حصصها السوقية اليت تضمن بقائها
 وتعترب،الرؤية املستقبلية الواضحة توفر املرونة الكافية والقدرة على اإلستجابة ملختلف التغريات املتسارعة اليت تفرضها البيئة التنافسية
إسرتاتيجية البحث والتطوير اليت ترتبط بإستمرارية التجديد من أهم اإلسرتاتيجيات اليت تعمل على تشجيع اإلبداع واإلبتكار وخلق
التكنولوجيات اجلديدة الكفيلة بتحسني أداء املؤسسة وحتقيق اجلودة الشاملة للمنتجات بأسعار تنافسية تعظم أرباحها وتنمي قدراهتا
. وهذا ما حناول أن نبحثه من خالل هذه الورقة. التنافسية وتدعمها أمام منافسيها

 التغيري التكنولوجي، االستثمار، الرحبية، البحث والتطوير:الكلمات المفتاحية

Abstract:
In the light of globalization and the new changes, challenges are becoming bigger, competition is
intensifying and enterprises find themselves looking for appropriate solutions to keep pace with changes in
the field of science and technology and to maintain their market shares that ensure their survival, and
maximize their profits and to develop their competitiveness. The clear vision of the future provides
sufficient flexibility and the ability to respond to various and fast changes imposed by the competitive
environment. The research and development strategy associated with continuity of renewal is considered
one of the most important strategies that promote creativity and innovation and the creation of new
technologies to improve the performance of the enterprise and to achieve the total quality of products at
competitive prices that maximizes profits and develops their competitiveness compared to its competitors.
This is mainly the aim of this paper.

Key words: research and development, profitability, investment, technological change.
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تمهيد :
يف ظل اشتداد املنافسة و تزايد التحديات االقليمية و الدولية جتد املؤسسات نفسها تبحث عن احللول املالئمة ملواكبة التغريات
الديناميكية واإلسرتاتيجية يف جمال العلم والتكنولوجيا للحفاظ على حصصها السوقية اليت تضمن بقاءها واستمراريتها ،و تعظيم أرباحها
وتنمي قدراهتا التنافسية مبا يسمح هلا من حتقيق مكانة اقتصادية جيدة ضمن األسواق احمللية والدولية.
وتعترب أي اسرتاتيجية خيارا هاما لتحقيق كل ذلك ،حيث أن الرؤية املستقبلية الواضحة توفر املرونة الكافية والقدرة على االستجابة
ملختلف التغريات املت سارعة اليت تفرضها البيئة التنافسية ،وتعترب اسرتاتيجية البحث والتطوير اليت ترتبط باستمرارية التجديد من أهم
االسرتاتيجيات اليت تعمل على تشجيع اإلبداع واالبتكار وخلق التكنولوجيات اجلديدة الكفيلة بتحسني أداء املؤسسة وحتقيق اجلودة
الشاملة للمنتجات بأسعار تنافسية تعظم أرباحها وتنمي قدراهتا التنافسية.
ومتثل العلوم وإبداعاهتا اليوم عنصرا أساسيا يف دعم االقتصاد ،فما توصلت إليه الدول الصناعية مبختلف هياكلها ومؤسساهتا من تقدم
علمي ومنو اقتصادي مرده إىل توافر اسرتاتيجيات حتقق الربط بني متطلبات القطاع الصناعي والباحثني وبرامج البحث والتطوير يف القطاع
البحثي ،خاصة وأن وسائل املعرفة والبحث العلمي تؤدي دورا رئيسيا مباشرا يف إجياد احللول ملشاكل الصناعة وتطويرها ،لذلك فإن
اعتماد البحث والتطوير من طرف املؤسسات اهلادفة إىل حتقيق التقدم يف تكنولوجياهتا اإلنتاجية وتوسيع مبيعاهتا وتعظيم أرباحها -
وبالتايل تدعيم تنافسيتها على كافة املستويات -يعترب خيارا اسرتاتيجيا هاما يتحقق من خالل دعم البىن البحثية وزيادة املوارد التمويلية
وتأهيل الكوادر البشرية ،وتوفري التغذية املساعدة على حتديد األولويات البحثية ،فمفتاح الوصول إىل مراتب املؤسسات العاملية الرائدة
ومناصب الدول القوية واملتقدمة إمنا يكمن يف تأصيل العلم واكتساب وتوطني التكنولوجيا واعتماد اسرتاتيجية البحث والتطوير كخيار
اسرتاتيجي للنمو والتنافس.
ويف إطار ما تقدم حتاول هذه الورقة البحثية اإلجابة على اإلشكالية التالية:
ما هو أثر اسرتاتيجية البحث والتطوير على رحبية املؤسسة االقتصادية ؟
أوال -ماهية البحث والتطوير:
لبيان خمتلف اجلوانب املرتبطة بعملية البحث والتطوير سنتطرق يف هذا العنصر إىل تعريفه ،حتديد أهدافه ،بيان أمهيته ومكانة وظيفته
داخل املؤسسة االقتصادية ،توضيح أهم أشكاله ،وكذا الطرق املختلفة املستعملة يف قياسه.
 .Iالبحث والتطوير :المفهوم ،األهمية و األهداف

يقصد بالبحث والتطوير (  ": R& D " )Research and Devlopmentكل اجملهودات املتضمنة حتويل املعارف املصادق

عليها إىل حلول فنية يف صور أساليب أو طرق إنتاج ومنتجات مادية استهالكية أو استثمارية ".

1

كما يعرف أيضا بأنه " :العمل اإلبداعي الذي يتم على أسس نظامية لزيادة خمزون املعرفة مبا يف ذلك املعرفة باإلنسان والثقافة
2
واجملتمع واستخدام ذلك املخزون الستنباط تطبيقات جديدة ".
من خالل التعريفني السابقني ميكن القول بأن البحث والتطوير هو ذلك النشاط املرتبط بتوليد املعارف اإلبداعية وحتويلها إىل
تطبيقات عملية يف شكل سلع وخدمات ،مع التطلع الدؤوب للتوصل إىل حتقيق أعلى مستويات األداء ،وضمن مفهوم "البحث
والتطوير" ميكن التمييز بني مفهومني خمتلفني :األول البحث العلمي ويشمل :البحث األساسي والبحث التطبيقي  ،أما الثاين فيضم
التطوير .فالبحث األساسي أو النظري يهدف إىل اكتساب معرفة جديدة للتوصل إىل حقائق ومبادئ ومفاهيم وال يهدف بصورة مباشرة
إىل التطبيق العم لي ،أما البحث التطبيقي فهو يوجه إىل حتقيق غرض حمدد يف صناعة أو خدمة معينة ،أما التطوير فهو نشاط منظم
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يستفيد من البحثني األساسي والتطبيقي هبدف إدخال منتجات جديدة ،أو ابتكار طرق جديدة ،أو إحداث حتسينات جوهرية على
4
املوجود منها ،3و ميكن اإلشارة إىل أهم األهداف اليت تتوخاها املؤسسة من خالل عملية البحث والتطوير فيما يلي:
 اكتشاف وتعزيز املعرفة وتوليد األفكار واملفاهيم اجلديدة؛ تطوير وإبداع املنتجات اجلديدة وحتسني املنتجات احلالية املطلوبة يف السوق؛ حتسني و تطوير عمليات اإلنتاج أو البيع من خالل تقليل التلف أو الضياع و حتسني املركز التنافسي للمشروع؛ احملافظة على حجم املبيعات وزمن التقدمي يف السوق؛ التنويع يف املنتجات لتلبية رغبات أكرب قاعدة ممكنة من املستهلكني؛ توسيع املبيعات إىل مناطق جغرافية جديدة أو الدخول يف أسواق جديدة؛ االستفادة من السعة اإلنتاجية املعطلة وحتسني جودة املنتجات احلالية؛ إجراءات دفاعية أو هجومية ضد منافسني معينني إضافة إىل بعض األهداف األخرى كخفض العمالة ،توافر الطاقة...اخل.
و إدراكا للدور احليوي والفعال لوظيفة البحث والتطوير أصبح من الضروري ألي مؤسسة من أجل بقائها و حتسني قدرهتا التنافسية أن
متتلك مقدرة التحدي والتعامل مع متغرياهتا إىل الدرجة اليت ميكن القول معها  ":إذا ما استطاعت املؤسسة التعايش مع ظروف بيئتها
احلالية واملستقبلية وحتديدها للقيود اليت تواجهها متكنت من االستمرار والبقاء" ،5ومع تنامي الوعي بأمهية هذا النشاط يف ظل التطور
املتسارع للتقانات واملنافسة اليت سببتها العوملة حترص املؤسسات على استمرارية التطوير الذي يقوم على فكرة أن احملاوالت املستمرة
للوصول ملستويات أعلى لألداء يف كل موقع من مواقعها يوفر جمموعة من الزيادات التدرجيية اليت تساعد على بناء أداء رفيع املستوى.
لقد تزايدت أنشطة البحث والتطوير يف املشروعات املختلفة بزيادة التقدم الفين والتكنولوجي وسرعته املتزايدة عرب السنني ،وال يستطيع أي
مشروع أن يتجاهل أمهية وجود هذه األنشطة حىت وإن مل يستطع توفريها داخليا نظرا الرتفاع تكلفتها وعدم وضوح العالقة بني كفاءهتا
والتكلفة اخلاصة هبا يف األجل القصري ،فالسبيل الوحيد ملالحقة التقدم التكنولوجي السريع هو عن طريق أنشطة البحوث ،6لذا أصبحت
وظيفة البحث والتطوير مبثابة قطب الرحى يف خمطط التنمية سواء على املستوى الكلي أو اجلزئي فهي حتتل مركز الصدارة ضمن
اسرتاتيجيات املؤسسات املتطورة باعتبارها القوى الدافعة حنو التجديد املستمر.
مما سبق ميكن تلخيص اجلوانب اليت تربز أمهية البحث والتطوير كما يلي:

7

 حل مشاكل اإلنتاج و زيادة حجمه هبدف ختفيض التكاليف؛ حتسني نوعية املنتجات باكتساب املزايا التنافسية؛ مواكبة التطورات احلاصلة يف البيئة اخلارجية و الدولية؛ اختيار البدائل الفعالة لعملية تطوير التكنولوجيا الستخدامها يف نشاطات املؤسسة املختلفة؛ تطوير أساليب إبداعية جديدة الستخدام التكنولوجيا يف تطوير العمليات اإلنتاجية على خمتلف املراحل اإلنتاجية؛ تطوير و تنمية اإلمكانات الذاتية من أجل تنفيذ اخليارات التكنولوجية بنجاح؛ يعد البحث والتطوير الركيزة األساسية لعمليات اإلبداع و االبتكار؛ حتقيق معدالت أفضل من العمل إىل رأس املال من أجل تقليص تكاليف اإلنتاج و بالتايل إبراز كفاءة األداء ورفع جودةاملنتجات وزيادة املعارف العلمية؛
 -تنويع خمرجات اإلنتاج و التوصل إليها بصورة أدق  ،أكفأ و أرخص.
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 .IIقياس أنشطة البحث والتطوير :
تعهد الكثري من الدول مبسؤولية القيام بالبحوث إىل مراكز البحوث الصناعية باجلامعات ،كما أنه قد تقوم هبا هيئات خاصة
كما هو احلال يف الدول الرأمسالية .إن مراكز البحوث تضطلع مبسؤولية متابعة النتائج العملية وتتعهدها بالتطوير بغرض اإلفادة منها يف
اجملال األكادميي ،وتقوم املؤسسات الصناعية الرائدة بإنشاء مراكز مستقلة للبحوث تعمل على دراسة املشاكل و البحث عن وسائل
تطوير اإلنتاج وحتسينه 8،أما املؤسسات الصغرية والشركات حمدودة اإلمكانيات فمن الصعب عليها أن تقوم بعملية البحث نظرا
ملتطلبات البحوث العلمية وتكاليفها ،و تأخذ البحوث والتطوير يف املؤسسات أحد الشكلني:
 .1البحوث والتطوير داخل املؤسسة؛

9

 .2التعاقد اخلارجي على البحوث والتطوير ،حيث تستعني املؤسسة بباحثني مستقلني أو هيئات متخصصة أو مؤسسات
منافسة ،إذ أن التحالف يف هذا اجملال جينب املؤسسة اإلنفاق الكبري ،وذلك بسبب إشراك احلليف يف حتمل التكاليف،
ومن نتائجه ختفيض املخاطر واإلسراع يف النتائج وتبادل اخلربات ،وهو يعد من أحدث االجتاهات يف جمال إدارة وظيفة
البحوث والتطوير نظرا لزيادة حدة املنافسة والتكاليف الباهظة اليت تتطلبها هذه الوظيفة .يوجد هذا الشكل بدرجة عالية
يف جماالت :مؤسسات األدوية العاملية ،بني اجلامعات ومراكز األحباث و املؤسسات الكربى ،يف جمال األسلحة والسلع
االسرتاتيجية ...اخل .
يلجأ املسريون إىل قياس نتائج نشاط البحث والتطوير من خالل عدة مقاييس منها :10
 مقياس المدخالت :وتشتمل على مقياسني مها : نسبة البحث والتطوير على املبيعات :وهي تقيس قيمة اإلنفاق الكلي على البحث والتطوير نسبة إىل قيمةاملبيعات ،ويعرب عنها بالصيغة التالية:
اإلنفاق الكلي على "" R&D
قيمة املبيعات

 نسبة عدد املوارد البشرية :تقيس عدد العلماء و املهندسني يف وظيفة البحث والتطوير نسبة إىل جمموع العاملنيباملؤسسة ،وهي حمل انتقاد ألهنا ال توضح بشكل كاف مدى فعالية العلماء والبحثني يف جمال نشاطهم .ويعرب
عنها بالصيغة التالية:
العدد اإلمجايل للمهندسني والباحثني والعلماء يف جمال ""R&D
جمموع العاملني باملؤسسة
 -مقياس المخرجات  :يشمل خمتلف نتائج نشاط ""R&Dاحملققة و املتمثلة فيما يلي:

 عدد براءات االخرتاع :أي العدد الكمي لرباءات االخرتاع املمنوحة للمؤسسة يف مدة زمنية معينة و جند أنهناك اخرتاعات أساسية وأخرى ثانوية فلغرض التدقيق ال بد من حساب نسبة االخرتاعات األساسية إىل العدد
الكلي لالخرتاعات مع تقييم نسبة تنفيذها؛
 -كمية املبيعات من املنتج اجلديد :تقاس أنشطة البحث والتطوير بكمية املبيعات يف املنتج ومعدل الزيادة فيها.
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إضافة إىل ما سبق فإن النتاج الفكري ودرجة إسهامه يف اإلنتاج العلمي العاملي يعترب من املؤشرات املعرتف هبا للقياس على
املستوى الكلي و على أداء األ مم و تشري إحدى الدراسات إىل ضآلة إسهام الدولة العربية باملقارنة بالنتاج الفكري العاملي حيث يسهم
11
عدد منها بنسبة % 1.11يف اإلنتاج العاملي باملقارنة بنسبة  %1.11للهند وحدها .
ثانيا -تمويل البحث والتطوير:
تبعا لألمهية االستثنائية اليت متثلها املعرفة يف تنمية الشعوب و تقدمها عرب العصور ،وعلى ضوء التوجهات املتسارعة يف جمال تنمية
املقدرات العلمية واالبتكارية باعتبارها احملدد األول لنجاح املؤسسة ،ورهان قوهتا على الصمود يف وجه املنافسة احلادة ،فإن األمر يتطلب
خت صيص ميزانية مناسبة للبحث والتطوير ملواكبة العصر والوقوف يف وجه املنافسة.
 .Iاإلنفاق على البحث والتطوير:
تضم تكاليف البحث و التطوير كل ما يتعلق مبراحل القيام بالبحث وتطويره من مرتبات الباحثني ومساعديهم وتكاليف األدوات
واألجهزة اليت يعملون عليها وهبا ،وحتدد هذه التكاليف بدراسة العالقة بني املبالغ اليت تنفق على البحث ومقدار الدخل الذي ميكن

توقعه من استخدام نتائج البحث ،مبعىن نسبة جناح البحث يف التوصل إىل نتائج معينة.12
يعد االنفاق على برامج البحث والتطوير الوقود احملرك للتطوير التكنولوجي ،ويعترب استثمارا عائدا فهو حيتاج إىل التخطيط وفقا ألساليب
علمية دقيقة ،وإىل توفري األموال الالزمة لدعم جهود" "R&Dلتفادي مشاكل ضعف التمويل ،وأيضا إىل مبدعني لديهم خلفية نظرية
ثرية ،وباملقارنة بني الدول جند:
 دول العامل النامي تقل فيها نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير (كنسبة من  )PIBعن املتوسط العاملي والذي يتجاوز عتبة %2دائما .فمن خالل اجلدول رقم ( )11نالحظ أن هذه النسبة بلغت يف منطقة اليورو  %2من  PIBسنة ( 2112وهي
أقل من النسبة املرغوبة واليت تقدر بـ %3من  )PIBوبلغت  %2..2يف دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف نفس
السنة ،بينما مل تتجاوز -يف أحسن األحوال خالل الفرتة  -2111-1991عتبة  % 1.1.يف دول أمريكا الالتينية والكارييب،
و %1.91يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل؛
 وعلى صعيد البلدان املنفردة تصدرت الواليات املتحدة عام  2111قائمة أكرب املنفقني على البحث والتطوير يف العامل مببلغ .14.3مليار دوالر سنويا ،يليها االحتاد األورويب ( 231مليار دوالر) ،مث الصني ( 143.1مليار دوالر) مثّ اليابان (1...1

مليار دوالر .ومبقارنة اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل للدول ،فإ ّن أكرب عشرة دول هي إسرائيل

( ،)%..4السويد ( ،)%3.1فنلندة ) ،(3.45%اليابان ( ،)%3..كوريا اجلنوبية ( ،)%3.2سويسرا (،)%2.9

آيسلندة) ،(2.8%الواليات املتحدة ( ،)%2.1أملانيا ( )%2.4مث النمسا ()%2..4؛
 وعلى املستوى اجلزئي فإ ّن متوسط ما تنفقه شركة صناعية يف الواليات املتحدة على البحث والتطوير هو  %3.4من إيراداهتا.إال أ ّن هذه النسبة ختتلف بشدة من شركة إىل أخرى  .فشركات التكنولوجيا العالية تنفق نسب كبرية من إيراداهتا على األحباث.

فشركة نوفارتس لألدوية مثالً تنفق  %14.1من إيراداهتا على البحث والتطوير ،وتصل النسبة يف شركة مثل إريكسون إىل
13

 %2..9من إيراداهتا؛
 للبحث والتطوير مصادر متويلية متعددة يف الدول املتقدمة إذ تشرتك كل من الدولة ومؤسسات القطاع الصناعي واملايلواجلامعات واملؤسسات التعليمية األ خرى ومراكز األحباث ذات املوارد املستقلة عن الدولة وكذلك البنوك والقطاعات الرأمسالية
األخرى؛
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 وإذا كان القطاع احلكومي يعترب املمول الرئيسي للبحث العلمي يف الدول العربية ،حيث تبلغ مسامهته حوايل  %91-21منجمموع التمويل املخصص للبحوث والتطوير مقارنة بـنسبة  %21-11للقطاع اخلاص .فإن األمر عكس ذلك يف الدول املتقدمة
14
حيث ترتاوح حصة القطاع اخلاص يف متويل البحث العلمي ما بني  ٪91-21واالسهام احلكومي يرتاوح بني %21-11؛
جدا ،وال
 وتشري بعض الدراسات إىل أن الدول اليت تنفق أقل من  %1من ناجتها الوطين يكون البحث العلمي لديها ضعي ًفا ًيرقى إىل مستوى تطوير القطاعات اإلنتاجية .أما جمموعة الدول اليت تقع ما بني  %2 - 1من ناجتها الوطين فيكون البحث
العلمي لديها يف وضع القبول .أما بالنسبة للمجموعة اليت تنفق أكثر من  %2من ناجتها الوطين يكون البحث العلمي فيها
ومتقدما بدرجة بالغة ،ويف مستوى مناسب لتطوير قطاعات اإلنتاج وعلى إجياد تقنيات جديدة.15
متميزا
ً
ً
 .IIأهمية االستثمار في البحث والتطوير:
يكتسي هذا النوع من االستثمار أمهية خاصة بالنسبة للمؤسسات واملشاريع الكربى الصناعية منها بشكل خاص ،فإذا كان جناح
املؤسسات وتفوقها ومنو الدول ورقيها قد ارتبط إىل وقت قريب باإلمكانيات املادية و الثروات الطبيعية فإن جتارب راهنة تتعلق بدول
حققت قفزات عمالقة يف جمايل التصنيع والتنمية االقتصادية ،ومبؤسسات اقتصادية متكنت من حتقيق إجنازات كبرية وبلوغ مستويات

ريادية  ،بينت أن كل ذلك حتقق بفضل اعتمادها على موارد ذات طبيعة غري مادية 16،جتلت يف ما أمسي يف مطلع القرن احلادي
والعشرين باألصول املعرفية .
إن عمليات ""R&Dالناجتة من داخل املؤسسات حتقق ختفيضا كبريا يف تكاليف احلصول عليها من مصادر خارجية  ،فقد أصبحت
العالقة بني التقدم التقاين ومعدالت التنمية االقتصادية واالجتماعية أقوى من أي وقت مضى ،ويقدر اخلرباء االقتصاديون العامليون أن
17

أكثر من  45%من تزايد منو دخل الفرد عرب السنوات املاضية يف الغرب يعود إىل التقدم التقاين .ومن مث فإن االستثمار يف قطاع البحث

والتطوير التقا نيني قد حقق أعلى العوائد االستثمارية االمجالية باملقارنة مع االستمارات يف القطاعات األخرى.18

ومما يؤكد أمهية االستثمار يف" "R&Dباعتباره مؤشرا خللق القيمة والتغري داخل املؤسسة ،التزايد املستمر يف نسبة القيمة املضافة املعرفية يف
السلع واخلدمات مقارنة مع قيمة ا ملوارد األولية والعمالة ،وكذا ظهور عدد من التكنولوجيات اجلوهرية ذات الكمون الرحبي اهلائل
19

كتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا احليوية واملواد اجلديدة والفضاء و أنظمة الليزر ...و غريها.
وإن من أهم ما حيققه البحث والتطوير :االبتكار ،وهو اجملال الذي حتتل فيه الدول النامية مراكز متخلفة جدا ،ففي تقرير املؤشر العاملي
لالبتكار لسنة  2112الصادر عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية  WIPOعادت املراكز العشر االوىل يف الرتتيب العام للمؤشر العاملي
لالبتكار  2112إىل سويسرا (البلد املتصدر عامليا) ،مث السويد ،سنغافورة ،فنلندا ،اململكة املتحدة ،هولندا ،الدامنرك ،هونغ كونغ
(الصني) ،إيرلندا والواليات املتحدة األمريكية.
جتدر اإلشارة إىل أنه وفقا للمؤشر العاملي العام لكفاءة االبتكار  2112والذي يرتب البلدان حسب قدرهتا على حتويل مدخالت
االبتكار املتاحة إىل نواتج وخمرجات هنائية لنشاط االبتكار ،فإن الرتتيب السابق خيتلف حيث تضم قائمة العشر دول األوىل عامليا حسب
هذا املؤشر كال من الصني واهلند يف قمة الرتتيب متبوعة بـ :مجهورية مولدوفا ،مالطة ،سويسرا ،باراغواي ،صربيا ،إستونيا ،هولندا وسري
20

النكا.
إن تشجيع االستثمار يف البحث العلمي حيتاج إىل توفر عدد من املقومات الضرورية منها:
 املوارد البشرية املؤهلة واملدربة تدريبا رفيعا؛ البنية املؤسساتية كاجلامعات ومراكز البحوث؛ املوارد املالية والتمويلية الكافية؛32
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 هيكل السوق ،فكلما كان تنظيم السوق أقرب إىل املنافسة كلما كان ذلك مدعاة إىل حتفيز االستثمار يف البحث والتطوير،وكلما كان أقرتب لالحتكار كلما اخنفض احلافز لتخصيص موارد لتمويل عمليات البحث والتطوير؛
 محاية حقوق امللكية الفكرية ،إذ يشكل هذا العنصر ضمانة التشجيع على مواصلة البحث واالبتكار؛ املناخ العام لالستثمار ،ويشمل كل الضوابط واإلجراءات احلاكمة لالستثمار بصفة عامة واليت جيب أن تكون سهلة ومرنةوشفافة الزدهار نشاط البحث العلمي.
ثالثا -البحث والتطوير أداة لخلق التكنولوجيا وأساس للتميز:
يتجه االقتصاد العاملي أكثر من أي وقت مضى إىل االقتصاد املبين على املعرفة كما يشهد تسارعا كبريا يف توليد التقانات ومحاية
ملكيتها الفكرية يضاف إىل ذلك ظهور تيارات تشريعية قوية ،ويف ظل هذا احمليط اجلديد مل يعد البقاء سهل املنال ناهيك عن حتقيق
النمو و اكتساح أ سواق جديدة  ،فاملؤسسات اليوم مطالبة بأن تنمي قدراهتا االبتكارية وأن ترتقي مبستوياهتا التأهيلية حىت يتسىن هلا
ضمان بقائها ومحاية مواقعها التنافسية ،وال يتحقق ذلك إال باعتماد البحث العلمي كأداة خللق التكنولوجيا وأساسا للتميز التنافسي.
 .Iالبحث والتطوير أداة لخلق التكنولوجيا:
إن التكنولوجيا احلديثة مفتاح التقدم والرقي يف كل جماالت النشاط والعمل فهي تشكل أحد عناصر املعرفة األكثر التصاقا بالتنمية
االقتصادية واالجتماعية ،ويشهد العامل حاليا تغريات جذرية يف سوق التكنولوجيا مثل :تعاظم أمهية املدخالت التكنولوجية يف عمليات
اإلنتاج واخلدمات ،والتوجه حنو تركيز توليد التكنولوجيا لدى القليل من الدول والشركات عن طريق االندماج ومحاية حقوق امللكية الفكرية
ومثل زيادة قيمة األصول املعرفية على حساب قيمة املواد األولية يف معظم السلع. 21
 .1العالقة بين البحث العلمي والتغيير التكنولوجي:
بينما ميثل البحث العلمي قوة دفع إلحداث تغيري تكنولوجي فإن التغيري التكنولوجي يؤدي إىل التحسني يف جتهيزات وأدوات
البحث العلمي حبيث تتطور دقة القياس وتتسع وتتعمق جماالت البحث واالكتشاف وإمكانيات التفسري وتزداد سرعة التعامل الكفؤ مع
املعلومات .إن تسارع كل من التأثريين السابقني أدى إىل اقرتاب أنشطة البحث والتغيري التكنولوجي زمانا ومكانا ،وهو أمر يؤدي إىل
22
التحوالت الكمية والنوعية يف كل منهما.
 .2مؤشرات األداء التكنولوجي في المؤسسة:
من أهم مؤشرات األداء املستعملة يف حتديد القدرة التكنولوجية للمؤسسة هي:

23

 معدل االبتكار التكنولوجي :يركز على اختيار واحد أو أكثر من مقاييس األداء التكنولوجي للمنتجات والعمليات الرئيسيةورصد تقدمها عرب الزمن؛
 إنتاجية البحوث والتطوير :ميكن حتديد أي مقياس لإلنتاجية كنسبة التغري يف املخرجات إىل التغري يف املدخالت؛ معدل العائد على االستثمار يف البحوث والتطوير :وهو مقياس الربح املتولد عن قدرة معني من االستثمار يف"."R&D املوارد املخصصة للبحث والتطوير :وهو مقياس ملستوى اإلنفاق للمشاريع املختلفة ويف ظل مستوى الشركة ككل؛ معدل تقييم منتج جديد :وهو يقاس من خالل عدد املنتجات اجلديدة املقدمة سنويا ،عدد براءات االخرتاع املتحصل عليها،أو نسبة املبيعات املشتقة من منتجات جديدة؛
 التنويع املعتمد على التكنولوجيا  :طاملا أن اسرتاتيجية التكنولوجيا موجهة جزئياً حنو هدف التنويع ،فإنه من املهم قياس درجةالنجاح يف إجناز هذا اهلدف من خالل نسبة املبيعات الناجتة من جمهودات اخلاصة بالتنويع؛
33
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 مقاييس أخرى :ميكن استخدام مقاييس أخرى على حسب طبيعة املؤسسة مثل :حقوق االخرتاع أو مبيعات التكنولوجيا،زمن تدريب األفراد على التكنولوجيا اجلديدة ،زمن دورة تنمية منتج جديد ،تكلفة التطوير لكل مرحلة ،مستوى التفوق
التكنولوجي...إحل.
و مما سبق نستخلص أ ن التميز ليس غاية يف حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق الرضا ابتداء من رضا أصحاب املؤسسة إىل رضا املتعاملني
مع املؤسسة ورضا اجملتمع ككل .فقبل أن يكون التميز باعتباره األداء األحسن وسيلة لكسب الربح فهو أداة لكسب احرتام الغري
ورضاهم ،لذلك فاألداء املتميز جيب أن ينظر إليه ككل متكامل يشارك يف جتسيده اجلميع :إدارة املنظمة وأفرادها ،الدولة سياساهتا
ومؤسساهتا ،اهليئات ذات الطابع العلمي واملهين ،وهو ما يعين جعل االمتياز هدفا وطنيا قبل أن يكون هدفا مؤسساتيا.
وعليه ميكن القول أن التميز غاية اسرتاتيجية تسعى املؤسسات من خالهلا إىل حتقيق التفوق وتعزيز وضعها التنافسي .وهناك مخسة أعمال
أساسية جيب على إدارة املؤسسة السهر عليها وإيالءها العناية القصوى وهي يف احلقيقة املدخالت األساسية للنظام الذي نتخوى منه
خمرج االمتياز 24.و الشكل رقم ( )11يوضح ذلك:
الشكل رقم ( :)11أعمال التميز الخمسة في إطار المؤسسة

يقظة مستمرة
التغير من أجل التحسين

تنظيم جيد
المؤسسة
التكوين و التأهيل

اإلبداع و التجديد

المصدر:رحيم حسني  ،خمسة أعمال للتميز في عالم متغير ،املؤمتر الدويل حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات  ،كلية احلقوق و العلوم االقتصادية
,جامعة ورقلة 9-2,مارس  , 2114ص . 241

رابعا -مؤشرات قياس الربحية و أطر تحليلها:
تسعى املؤسسات وتتسابق حنو حتقيق مجلة من األهداف بغية الوصول إىل حتقيق هدفها األمسى املمثل يف البقاء واالستمرار
واحلصول على منصب الريادة ،وتعد الرحبية واحدة من بني أهم األهداف املؤدية لذلك ،فما املقصود بالرحبية ؟ وما هي أهم النقاط
املتعلقة هبا ؟
 .Iمؤشرات قياس الربحية:

إن الرحبية عند بيري كونسو ( " ) Pierre Conseهي مفهوم واسع وله جماالت عديدة ،وأن قياسها يعترب مسألة دقيقة وهذا
القياس ال يكون ذا داللة إال إذا نسب إىل فرتة مرجعية معينة " .وهي مفهوم يطبق على كل عمل اقتصادي تستعمل فيه اإلمكانيات
25

املادية والبشرية واملالية ،ويعرب عنها بالعالقة بني النتيجة واإلمكانيات املستعملة ،وتعترب القياس النقدي للفعالية.
ومن وجهة نظر إزرا سوملان)  ( Ezeramsolomanفإن الرحبية هي " :مفهوم تشغيلي مبعىن أن الرحبية تتحقق عندما تكون النتائج
26
االقتصادية املتحصل عليها أكرب من العناصر املستخدمة".
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كما عرفت الرحبية على أهنا " :التجسيد الفعلي للنتائج احملققة من طرف املؤسسة واليت هتم جهات متعددة وفئات خمتلفة ( أمالك
املسامهني ،املقرضني ،املوردون ،العمال ...اخل) ،وهذا ما جع ل مفهومها أكثر نسبية يتحدد ويرتبط باألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها كل
جهة من هذه اجلهات".
من خالل هذا التعريف نالحظ تعدد معاين النتائج والوسائل املستخدمة ،ويف هذا السياق يضيف كابيه " " A.CAPIESبأن":الرحبية
تشري إىل كفاءة وسيلة ما يف حتقيق نتيجة معينة ،فإذا ن سبت الرحبية إىل أصول املؤسسة فإن الرحبية هنا رحبية اقتصادية أما إذا نسبت

النتيجة إىل رأس املال اخلاص املمتلك فإن الرحبية هنا رحبية مالية ،أما إذا نسبت إىل رقم األعمال فالرحبية رحبية جتارية ،ولغرض توضيح
مفاهيم الرحبية جيب حتليل مكونات هذه العالقة والتحديد الدقيق ملا تعنيه "النتائج"وما تعنيه "الوسائل املستخدمة".27،
وعلى ضوء ما سبق وبصفة عامة ميكن القول بأن الرحبية تعرب عن العالقة القائمة ما بني النتائج احملققة والوسائل املستخدمة لتحقيقها
خالل فرتة زمنية معينة فهي مبثابة املعيار أو املقياس للكفاءة النسبية الن اجتة عن مدى حتقيق النتائج من خالل استغالل الوسائل استغالال
أمثال،
وتتحدد الصيغة العامة للرحبية وفق املعادلة التالية: 28
الرحبية =

النتائج
الوسائل املستخدمة

× %111

إن اهلدف الرئيسي ألي مؤسسة اقتصادية هو استخدام املوارد املتاحة هلا حبيث حتقق الكفاية اإلنتاجية مع احملافظة على جودة املنتج
وخفض التكاليف إىل أدىن حد ممكن ،باملوازاة مع هذا تتطلع أيضا لتحقيق أعلى وأكرب األرباح ،ولكي تتمكن من تقييم وضعيتها املالية
واالقتصادي ة تستند إىل الرحبية اليت حتققها كأحد جوانب التقييم باستعمال معايري ومؤشرات خمتلفة نذكر من أمهها :

29

 معيار القوة اإليرادية :يقصد هبا قدرة املؤسسة على توليد األرباح من العمل األساسي الذي تقوم به ،وتستند القوة اإليراديةإىل نظرية صايف الربح الناتج عن العمليات التشغيلية احلالية ،مبعىن أهنا تقيس قدرهتا على توليد الربح التشغيلي ،فهي تعتمد
على قدرة األصول على توليد املبيعات أي إنتاجية األصول.

30

القوة اإليرادية = معدل دوران األصول العاملة × هامش الربح التشغيلي )11( .........
معدل دوران األصول العاملة = صايف املبيعات  /صايف األصول العاملة)12( ......................
هامش الربح التشغيلي = صايف الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب  /صايف املبيعات)13( ....
صايف الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب
× 111
القوة اإليرادية =
صايف األصول العاملة
من املعادلة نالحظ أن تقدير القوة اإليرادية للمؤسسة يرتكز على املبيعات الصافية والربح التشغيلي قبل دفع الفوائد والضرائب من جهة
و صايف األصول العاملة التشغيلية من جهة أخرى.

 معيار العائد على رأس المال المستثمر :ميكن تعريفه على أنه سعر الفائدة الذي يساوي بني القيمة احلالية للتدفقات النقديةاليت يدرها املشروع و بني التكاليف اليت يتطلبها املشروع املقرتح ،وهو يقيس قدرة املشروع على حتقيق العائد ملعرفة الربح،31
ويلقى اهتماما من قبل القائمني على إدارة املشروع ملعرفة مد ى جناح وكفاءة اإلجناز على ضوء املنافسة احلادة للمشاريع
األخرى.
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وعند حساب معدل العائد ميكن أن يكون ذلك على أساس التدفقات النقدية قبل الضرائب وبعدها ،وكذلك ميكن أن تتضمن هذه
التدفقات خمصصات االندثار أو بدوهنا ،والشائع أخذ التدفقات اجلارية قبل خصم الضرائب ولكن باستبعاد خمصصات االندثار،
وجيري حساب العائد على االستثمار وفق املعادلة التالية  :العائد على االستثمار = صايف الربح  /املبيعات × املبيعات/
االستثمارات .ومنه:
العائد على االستثمار= صايف الربح  /االستثمارات
حيث أن :

32

االستثمارات أو رأس املال املستثمر = رأس املال الثابت  +رأس املال املتداول .
صايف الربح  /املبيعات = نسبة الربح بالقياس إىل املبيعات .
املبيعات  /االستثمارات = معدل دوران رأس املال .

ويعترب املعدل املرتفع منه دليال على القدرة اإليرادية واليت عادة ما تبين عليها قرارات التمويل 33.فمعدل العائد على رأس املال املستثمر هو
معيار هام لقياس كفاءة أداء املؤسسة يف استثمار مواردها لتحقيق أقصى قدر من صايف األرباح هبا.
 معدل العائد على حقوق الملكية :يقيس هذا املعيار معدل العائد على األموال املستثمرة من املالك ويتم حسابه بقسمةصايف الربح بعد الضريبة على حقوق امللكية أي: 34

معدل العائد على حقوق امللكية =

صايف الربح بعد الضريبة
حقوق امللكية

يعترب معدل العائد على احلقوق امللكية املعيار األكثر مشوال لقياس فعالية اإلدارة ذلك ألنه يقيس رحبية األصول ورحبية هيكل رأس املال
فهو مقياس لرحبية كل من قرارات االستثمار وقرارات التمويل.
 تحليل التعادل :ويعين البحث عن حجم املبيعات الذي تتعادل فيه إيرادات هذا احلجم مع تكلفته الكلية دون أن حيقق الربح وال خسارة  )35بنقطة التعادل( ،وميكن حتديدها باملعادلة التالية:

املبيعات عند التعادل = التكاليف الثابتة  +التكاليف املتغرية
و ميكن حساهبا رياضيا من املعادالت التالية:

36

نقطة التعادل =إمجايل التكاليف الثابتة  – 1 /إمجايل التكاليف املتغرية /إمجايل املبيعات
أو نقطة التعادل = التكاليف الثابتة  /مثن بيع الوحدة – التكلفة املتغرية للوحدة
 .IIاإلطار العام لتحليل الربحية:
يهدف حتليل الرحبية إىل حتديد املوقف الرحبي للمؤسسة بصفة كلية مع إمكانية التخطيط املستقبلي هلا ،وميكن تطبيق هذا التحليل
على كافة املؤسسات بصرف النظر عن طبيعة نشاطها االقتصادي وشكلها القانوين ،وجند أن هذا التحليل يفيد بالدرجة األوىل اجلهاز
املايل واإلداري لل مؤسسة فهو يعمل مبثابة الضوء الكاشف الذي يعكس فعالية األداء مما يتيح فرصة إجراء مقارنة بني فرتات معينة
الكتشاف معدالت النمو أو الرتاجع وكذا معرفة املوقف التنافسي للمؤسسة ،إضافة إىل هذا يفيد اجلهات املتعاملة معها من مقرضني،
موردين ...اخل .يهدف اإلطار اخلاص ب تحليل الرحبية إىل التأكد من مدى قدرة املؤسسة على :ختفيض التكلفة التمويلية إىل أدىن حد
ممكن ،حتقيق معدالت مرتفعة على األموال املستثمرة ،تعظيم قيمة الربح القابل للتوزيع ،تغطية الوظائف االقتصادية لألرباح ،رفع سعر
األسهم املتداولة يف السوق ،تعظيم قيمة املؤسسة.
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و يتضمن أربعة مراحل متكاملة فيما بينها وهي37:حتليل رحبية املبيعات ،حتليل رحبية األصول ،حتليل رحبية رأس املال املمتلك ،حتليل
مقدرة الرحبية على سداد االلتزامات.
خامسا -أثر البحث والتطوير على الربحية:
إن أحد أهداف أي مؤسسة هو حتقيق األرباح ليس لصاحل املؤسسة فحسب بل لصاحل املسامهني واملوظفني واملستهلكني على حد
سواء ،فال يكفي أن حتشد املؤسسة كل طاقاهتا للبحث أو االعتماد على التكنولوجيا اجلديدة بينما تعاين بقية أقسام املؤسسة من قصور
وتراجع شديد .واحلقيقة أ ن ذلك قد يضر باملؤسسة أكثر من إفادهتا ،فاتساع مفهوم البحث والتطوير جيعل اإلنفاق عليه ال يقل أمهية عن
اإلنفاق على األفراد والتجهيزات واملواد اخلام ،لذا وجب أن يكون هناك حتديد دقيق ملشروعات البحث والتطوير اليت حتتاج إليها املؤسسة
وبيئتها اخلارجية ودعمها ،من ناحية ،وجتميد املشروعات اليت ال يعتقد أهنا ستؤدي إىل تطوير أداء املؤسسة ،من ناحية أخرى ،فعمليات
38
البحث والتطوير هي عمليات مركبة ومعقدة وهلا أبعاد عديدة منها:
 وجود فكرة و تصور واضحني حول توجه الشركة على املدى البعيد والفرص املتاحة من خالل البيئة السياسية واالقتصاديةواالجتماعية احمليطة؛
 القدرة على اختاذ القرارات اليت قد ال حتظى بالتأييد أحيانا؛ توفر الوعي الكايف بالقدرات احلقيقية واالسرتاتيجيات الفعلية للمؤسسة.ويف هذا السياق وضمن حتليل عائد االستثمار يف قطاع اإللكرتونيات تشري إحدى الدراسات اليت أجريت على  31شركة رائدة يف جمال
صناعة اإللكرتونيات يف أمريكا ،أوروبا واليابان إىل أن نفقات البحث والتطوير مل تكن تزيد عن األرباح خالل النصف الثاين من
السبعينيات والنصف األول من الثمانينيات ،وكان التقارب بني الطرفني وثيقا فأحيانا تزيد نفقات البحث والتطوير عن األرباح يف سنة ما
ولكن سنوات كثرية تكون األرباح هي األعلى وبشكل عام كان العائد من االستثمار يف قطاع البحث والتطوير مرحبا.
إال أنه وبعد  1924بدا أن هذه الرابطة املتوازنة قد كسرت حيث تصاعدت جهود البحث والتطوير إىل معدالت غري مسبوقة بينما
اخنفضت األرباح حىت عام  ،1991حيث أشارت عدة دراسات إىل اتساع الفجوة بشكل رهيب ما بني النفقات واألرباح ،ويف خضم
كل هذا بقيت شركيت IBMـ (سوق الكمبيوتر) و( Matsushitaسوق األجهزة اإللكرتونية) حتقق أرباحا تزيد عن نفقاهتا يف هذا
39
اجملال.
ولعل من العوامل الرئيسية اليت أدت إىل اإلنفاق املتزايد على البحث والتطوير هو وقوع املؤسسات والشركات الكربى حتت هاجس
املنافسة والصراع الكبري الذي يدور يف األسواق الدولية من أجل احلصول على القيادة والسيطرة على فروع الصناعة ،ومع اآلفاق الزمنية
األقصر بالنسبة للمنتجات واليت تتزامن بشكل حتمي مع النقص العام الذي يبعث يف دورة حياة املنتج نفسه وكذا دورة حياته يف
السوق ،ومع شدة سرعة التغيري أيضا أصبح التخطيط لليوم التايل عمال بعيد املدى.
إال أن اجلدير بالطرح هنا هو كيفية الوصول إىل حتقيق الربنامج األمثل للبحث والتطوير وااللتزام به و تقومي التوجه الذي قد يؤدي إىل
استخدام غري فعال للموارد سواء بسبب تكرار اجلهد يف نفس العمل أو بسبب إضاعة فرص مهمة وأساسية خاصة يف ظل املخاطر
املرتفعة وحاالت عدم اليقني واليت تتعلق بالتكنولوجيا والوقت والتمويل والنتائج واألسواق اليت تعترب كلها جزءا ال يتجزأ من أي نشاط
حبث وتطوير تقوم به املؤسسة.
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خالصة:
إن البحث والتطوير بوصفه وظيفة إبداعية منظمة تعمل على زيادة خمزون املعرفة واستغالله يف ابتكار اجلديد يف جمال األعمال
أصبح اليوم وأكثر من أي وقت مضى مركز اهتمام املؤسسات االقتصادية على اخلصوص كرهان على األداء املتميز والدائم ،يف ظل بيئة
تتسم بسرعة التغري يف شىت جوانبها ،وحتتدم فيها املنافسة القائمة على سالح املعرفة باألساس.
وإذا كانت رحبية املؤسسات االقتصادية قد أصبحت مرهونة بأدائها التكنولوجي ومتيزها االبتكاري ،فإن ذلك ال ميكن تصور حتقيقه إال
بقيادة رائدة ملهمة البحث والتطوير بشكل يعظم العائد من االستثمار يف هذه العملية اهلامة والشاقة يف آن واحد.
واستنادا ملا ذُكر ،فإن اسرتاتيجية البحث والتطوير هلا أثر واضح يف تعظيم رحبية املؤسسة االقتصادية ،ولكن ذلك حمفوف مبخاطر مرتفعة
بالنظر إىل ارتفاع تكلفة هذه العملية من جهة ،وارتفاع املخاطر املرتبطة بنتائجها املتوقعة من جهة أخرى.
المالحق
جدول رقم  :11اإلنفاق على البحث والتطوير ( %من إجمالي الناتج المحلي)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 0,47 0,57 0,64 0,71 0,74 0,81 0,93 1,02 1,12 1,20 1,27 1,27 1,47شرق آسيا والمحيط الهادئ
 1,79 1,77 1,80 1,82 1,86 1,85 1,89 1,86 1,84 1,84 1,87 1,88 2,00منطقة اليورو
 0,79 0,83 0,66 0,68 0,71 0,83 0,85 0,85 0,81 0,81 0,81 0,87 0,84أوروبا وآسيا الوسطى
 1,76 1,78 1,75 1,84 1,80 1,86 1,83 1,86 1,83 1,82 1,85 1,85 1,95االتحاد األوروبي
 2,26 2,29 2,31 2,38 2,44 2,47 2,40 2,39 2,33 2,36 2,38 2,39 2,48البلدان عالية الدخل :دول OCDE
0,59 0,58 0,57 0,56 0,56 0,62 0,63 0,65
0,66 0,70 0,75 0,78 0,81 0,85 0,90 0,91 1,07

 0,53أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
 0,56البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

 0,63 0,63 0,64 0,66 0,67 0,67 0,67 0,73 0,73 0,74 0,75 0,75جنوب آسيا
 2,01 2,05 2,06 2,13 2,13 2,15 2,11 2,09 2,04 2,04 2,04 2,01 2,14العالم

المصدر  :قاعدة بيانات البنك الدويل
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