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  :مقدمة

 نتیجة لتقلبات المحیط وتأثیرات ،وتحوالت تطوراتالعالمي في الوقت الحالي عدة  االقتصادیشهد    
 اشتداد حدةالتطورات التكنولوجیة و  تقلیص الحواجز الجمركیة، انفتاح األسواق، التي تشهد العولمة

بر عن طبیعة هیكل القطاع الذي یعخصائص على  بشكل كبیرو  هذه التطورات أثرتحیث  المنافسة،
  .المنافسة في األسواق

تلك المتغیرات االقتصادیة، لتجد على المؤسسات سرعة التأقلم مع استلزم  المعطیات هذهفي ظل و    
نفسها مرغمة على تطویر أسالیبها ومناهجها لمواجهة التحوالت التي تحمل في طیاتها العدید من 

لزبون مقارنة مع لتقوم على تقدیم قیمة أعلى  جدیدة اتجاهاتالمخاطر، وبذلك فالمؤسسة بحاجة إلى تبني 
ر تمیز في تقدیم ـذلك قد تسعى إلى أن تكون أكثل ،التنافسیةمنافسیها، أي امتالك وتعزیز مكانتها وقدرتها 

  .منتجاتها مقارنة بمنتجات غیرها في السوق

وفي إطار سعي المؤسسات إلى امتالك وتعزیز قدرتها التنافسیة أمام منافسیها، وجب علیها أن تتحرك    
من خالل اعتماد مجموعة ، أفضلبشكل  إستراتیجیة متكاملة لتعظیم االستفادة من إمكانیاتها وفقا لرؤیة

كتساب مزایا ما سیدفعها الوهذا فعال في االقتصـاد العالمي،  إجـراءات تهدف من خاللـها تحقیق اندماج
  .من جهة أخرى ، واألسبقیة عن منافسیهامن جهة تنافسیة تؤهلها لضمان البقاء واالستمراریة

ظ بها ـحتفتنافسیة معینة، ألنه ال یمكن أن یبالحیازة على میزة  ةالمؤسسكما أنه یجب أن ال تكتفي    
فیستدعي ذلك  ،بصفة دائمة، ومن ثم تأتي ضرورة تجدید قدراتها قصد التأمین ألسبقیتها على المنافسین

ها، ومن بین تلك ـعمل تجعلها تحتفظ بهذه المیزة قدر اإلمكان للحفاظ على بقائ آلیاتضرورة االستناد إلى 
جدیدة، ویمكن أن یتسنى لها ذلك من  إنتاج جات وعملیاتن أن تلجأ إلیها هي إبداع منتـیمكالتي  اتـاآللی

 ،منتجاتها الحالیة وتقدیم منتجات جدیدة أو تحسینمن خالل تطویر ، لبحث والتطویرخالل أعمال ا
قدرتها التنافسیة من اجل الحفاظ على حصتها  والرفع من ،عمالئها وكسب ثقةبهدف تحقیق إرضاء 

  .السوقیة أو زیادتها

  

   :في إشكالیة البحث تتمثلوبناءا على ما سبق    



 مقدمة

 ج 
 

    القدرة التنافسیة للمؤسسات الصناعیة؟ تعزیز هو دور البحث والتطویر في ما      

  :التالیة فرعیةلالتساؤالت الإلجابة على اإلشكالیة األساسیة یمكن طرح و  
   التنافسیة بناء على هیكل الصناعة الذي تنشط فیه؟مزایاها هل یمكن للمؤسسات تحدید  -
  لمؤسسات الصناعیة؟دعم القدرة التنافسیة ل ما أهمیة البحث والتطویر في -
في السوق  مجمع صیدالالقدرة التنافسیة ل أن یؤدي دوره في تحسینلبحث والتطویر یمكن لهل  -

   ؟الوطنیة لألدویة

  :فرضیات البحث
 :نعتمد في تحلیلنا ومعالجتنا لهذا الموضوع على مجموعة من الفرضیات   

وكذا اإلستراتیجیات التي یمكن  القوى المؤثرة على المنافسة،تحدید  یساهم تحلیل هیكل الصناعة في- 
   .التنافسیة هامزایا للمؤسسات أن تتبناها من أجل تحقیق

  .الصناعیة لمؤسساتل التنافسیة القدرة ملدعمصدر  یعتبر البحث والتطویر -
في تحسین القدرة التنافسیة لمجمع صیدال في السوق الوطنیة  لبحث والتطویریساهم ایمكن أن  -

   .لألدویة

  :أسباب اختیار الموضوع
  :هناك عدة دوافع أدت بنا إلى اختیار هذا الموضوع والتي تتمثل في   

باعتبار إستراتیجیة البحث والتطویر كسلوك یدخل هذا الموضوع ضمن تخصصنا االقتصاد الصناعي  -
، ونحن سوف )أداء-سلوك  -هیكل( منهج االقتصاد الصناعيتنتهجه المؤسسات، وهذا یدخل ضمن 

سسات نحاول أن نهتم بأحد أهم أبعاده وهو دراسة أحد السلوكات والخیارات اإلستراتیجیة بالنسبة للمؤ 
  وأثرها على قدرتها التنافسیة؛

  المیول الشخصي لمثل هذه المواضیع؛ -
ن اختیارنا لمجمع صیدال لصناعة األدویة - مع إشكالیة  ، جاء اعتمادا على كونه مناسباكدراسة حالة وإ

  .الموضوع
  : أهداف الدراسة
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نسعى من خالل هذه الدراسة إلى التعرف على بعض المفاهیم حول المنافسة، التنافسیة، القدرة    
وتحدید أهمیته كإستراتیجیة في تعزیز القدرة التنافسیة  لمیزة التنافسیة، البحث والتطویرالتنافسیة، ا

یر في مجمع صیدال، للمؤسسات الصناعیة في ظل التحوالت العالمیة، وتحلیل واقع نشاط البحث والتطو 
  .والبحث عن الدور الذي یؤدیه في تدعیم قدرته التنافسیة في مواجهة المنافسة المفروضة في القطاع

  :أهمیة الدراسة
 ،تنشط ضمنه المؤسسات رة التي یفرضها واقع التنافس الذيیستمد الموضوع أهمیته من خالل الضرو - 

  یمكنها من تحقیق الریادة والبقاء؛التفكیر بجد فیما  وهو األمر الذي یفرض علیها
على أحد أهم األسالیب واإلستراتیجیات التي یمكن أن تتبنها المؤسسات من أجل مواكبة  زمحاولة التركی- 

رفع قدرتها  الذي یمكن المؤسسات من ،لبحث والتطویرإتباع إستراتیجیة امن خالل  ،التحوالت العالمیة
  دولي؛ویین المحلي والالتنافسیة على المست

 .على قدرته التنافسیة امعرفة مدى أهمیة إستراتیجیة البحث والتطویر بالنسبة لمجمع صیدال، وتأثیره- 

  :منهجیة الدراسة
في  على المنهج الوصفي التحلیلي اعتمدناصحة الفرضیات  واختبارإشكالیة البحث لإلجابة عن    

المیزة المنافسة والتنافسیة حول كل من النظریة على بعض المفاهیم  ضالتعر  لخالمن الجانب النظري، 
درة التنافسیة للمؤسسات البحث والتطویر في تعزیز الق دوروكذا تحلیل  ،البحث والتطویر، التنافسیة

لبحث مثل هذه  مناسبة عتبرحیث ت أما في الجانب التطبیقي فقد اعتمدنا على دراسة حالة ،الصناعیة
ومدى مساهمة البحث والتطویر في  للتعرف على الوضعیة التنافسیة لمجمع صیدالوذلك  المواضیع،

 .تدعیم قدرته التنافسیة

  : حدود الدراسة
  :تحدد البحث بالمجاالت التالیة

اقتصرت هذه الدراسة على معرفة دور البحـث والتطـویر فـي الرفـع مـن القـدرة التنافسـیة : المجال الموضوعي
  .للمؤسسات الصناعیة

وقد نركز أحیانا ، في الجزائر لصناعة األدویةمجمع صـیدال  اقتصرت هذه الدراسة على: المجال المكاني
  .على مركز البحث والتطویر باعتباره الهیكل المسؤول عن البحث والتطویر في المجمع
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  .2009-2002تم تطبیق هذا البحث خالل الفترة الممتدة من سنة : المجال الزماني

  : صعوبات البحث
  :فیما یلي تنا في طریقنا إلنجاز هذا البحثتتلخص أهم الصعوبات التي واجه   

 مع ندرتها؛البحث والتطویر المتعلقة بصعوبة الحصول على المراجع  -

، خاصة في ظل لتي نحتاجها في الدراسة التطبیقیةصعوبة الحصول على البیانات واإلحصائیات ا -
 .حول موضوع الدراسة مسؤولي المجمع لدىنقص المعلومات المتوفرة 

  :خطة البحث
  :ما یلي وتتضمنبتقسیم البحث إلى ثالث فصول،  سوف نقوملمعالجة هذا الموضوع    

ثالثة فیه  نتناولحیث طار النظري للمنافسة والمیزة التنافسیة، إلل هذا الفصل خصصن :الفصل األول
لمفهوم  األسس النظریة إلىفي الثاني  نتطرقلمنافسة والتنافسیة، ثم اإلطار العام لمباحث، المبحث األول 

  .تحلیل المنافسة على مستوى القطاع نتناولاألخیر المبحث ، وفي لمیزة التنافسیةا

 حیثعلى أربعة مباحث،  یحتويو عنوان البحث والتطویر لتحسین القدرة التنافسیة، ب :الفصل الثاني 
إلى البحث  في المبحث الثاني نتعرضثم  ،لبحث والتطویرل اإلطار العام إلى المبحث األول في نتطرق

وفي  ،اإلستراتیجي لبحث والتطویرا ن حولیكو ف أما الثالث، ومخاطره والتطویر في المؤسسات الصناعیة
  .البحث والتطویر من خاللالقدرة التنافسیة  دعم إلى نتعرض األخیر

قسم ی، و ع صیدالفي تدعیم القدرة التنافسیة لمجمتحت عنوان مساهمة البحث والتطویر  :الفصل الثالث 
هیكل تحلیل  فیه نتناولالمبحث األول نظرة عامة حول المجمع صیدال، أما الثاني  إلى أربعة مباحث،

البحث  تأثیر  ألخیرأما المبحث اصیدال، مجمع ، والثالث واقع البحث والتطویر بقطاع صناعة األدویة
  .صیدال لمجمعلقدرة التنافسیة على اوالتطویر 

 اقتراحات تم التوصل إلیها، وكذلك مناقشة فرضیات البحث، مع إعطاءیالنتائج التي  تضمنت :الخاتمة
  i.لمجمع صیدالعامة توصیات و 


