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  :تمهید

لمؤسسات التي تواجه بیئة تنافسیة التي تعتمد علیها اإحدى اإلستراتیجیات الهامة  البحث والتطویرعد ی   
مع التطورات المذهلة  ت الحالي معنیة كثیرا به، خاصةفجمیع المؤسسات الصناعیة في الوق متغیرة،

سات، خاصة المنافسة الدولیة التي زادت للتكنولوجیا، انتشار المعرفة، وفي ظل اشتداد المنافسة بین المؤس
التعقید والتوجهات الحدیثة التي یتمیز  إلى باإلضافة، واإلبداع من حاجة المؤسسة إلى البحث والتطویر

تلبي حاجات  جدیدة  إنتاجطرق  أوجدیدة  تقدیم منتجاتبها المستهلكین، حیث أصبح من الضروري 
، فإشباع حاجات المستهلكین أصبح من األهداف یة المؤسسةوكذلك تزید من إنتاج ،المستهلكینورغبات 

من خالل االهتمام  ولن یكون لها ذلك إالبهدف كسب والئهم،  التي تسعى المؤسسات إلى تحقیقها
  .ردا عن احتیاجات السوق ملیات البحث والتطویر،ـبع
األهداف التي تسعى  البحث والتطویر والحث علیه في مقدمةعلى تشجیع وضمن هذا السیاق أصبح ال   

وعموما تهدف المؤسسات إلى تحقیق عدة أهداف من وراء تبني هذه ، تحقیقها إلىالعدید من المؤسسات 
تجنب تحدیات المنافسة، التوسع في الحصة السوقیة وتقویة المركز التنافسي لها في اإلستراتیجیة، منها 

ورغم هذه األهداف التي تعطي للبحث  التنافسیة، السوق وتعزیز القدرة ضمان البقاء فيالسوق، 

التي قد تعیق  عدة مزایا إال أنه كغیره من اإلستراتیجیات یواجهه العدید من المخاطر والمشاكل والتطویر
  .الوصول للنتائج المرغوبة

  
  :انطالقا مما سبق سنحاول في هذا الفصل دراسة المباحث التالیة      

  .والتطویر لبحثل عاماإلطار ال: المبحث األول -
  .ومخاطره في المؤسسات الصناعیة البحث والتطویر :المبحث الثاني -
  .اإلستراتیجي لبحث والتطویرا :المبحث الثالث -
  .البحث والتطویرمن خالل  القدرة التنافسیة دعم :المبحث الرابع -
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  لبحث والتطویرل عاماإلطار ال: المبحث األول
وهذا لالستمرار  بالبحث والتطویر،سواق أّدى إلى زیادة اهتمام المؤسسات المنافسة في األحدة إن تزاید    

التي تؤثر في تحدید مسارات  مصادرالأحد ، وبالتالي أصبح لرغبات المستهلكین في نشاطها واالستجابة
  .النجاح والبقاء للمؤسسة

  حول البحث والتطویر مدخل عام: ولالمطلب األ 

    مفهوم البحث والتطویر: أوال
مهما بشكل دمصطلحي البحث والتطویر بشكل متالزم، فإن البعض یستخ معلى الرغم من استخدا   

  :يإال أن هناك فرق بین االثنین وهذا ما سنتناوله فیما یل ،مترادف
 ،ةـات القائمة في الظواهر التي تخضع للدراسـوسیلة نظامیة لدراسة العالق "یعرف على أنه: البحث )1

  1 "بینها اتـیر المتغیرات والعالقـار العلمي وصوال إلى تفسـعن طریق االختب ،تهاـحوذلك لمعرفة مدى ص

تكون المعرفة  بأمل أن ،اكتشاف معرفة جدیدة إلىالهادف و الفحص المتعلق "  على أنهویعرف أیضا  
   2 "تحسین جوهري للموجود من أي منهماو أو في اكتشاف  ،أو عملیة جدیدة مفیدة في تطویر سلعة

هج بطریقة منظمة وذلك من ممن أونظم هو بذل جهد م البحث نأل التعاریف السابقة نجد فمن خال   
  هر، والتحقق من صحة معارف موجودة؛تفسیر الظوا -1     :   خالل

  .أو تحسین وتطویر المعارف القائمةاكتساب معارف جدیدة،  -2              
و خدمة أ ةجدید ، أو تصمیم سلعةخطة إلى حث أو المعارفیل نتائج البتحو  "بأنه  یعرف: التطویر )2

أو  خدمة ج أوو الجوهري لمنت ، أو التحسیناالستخدامكان بغرض البیع أو سواء  ،جدیدة أو أسلوب تقني ما
    3 "أسلوب تقني معروف

ئل، اـالوس، اج الموادـنحو إنت ةهـرفة العلمیة موجـم للمعـالمنظ عمالـاالست"أنه  ىویعرف كذلك عل
   4" وخاصة إدخال الجدید منها الخ...،الطرق

                                                
أھمیة الشفافیة ونجاعة األداء  حول ، الملتقى الدوليتأثیر البحث والتطویر في اإلبداع التقنيسلوى ھاني السامرائي،  مري،اصالح مھدي الع 1

 .09 ص ،2003ن جوا02-ماي31الجزائر، وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،  االقتصادیةكلیة العلوم الدولي،  االقتصادفي  لالندماج
، جامعة توراه غیر منشورةدك أطروحة، االقتصادي االنفتاحاألدویة األردنیة في ظل  صناعةاألداء التنافسي لشركات عبد الحكیم عبد هللا النسور،  2

   .102، ص 2009، الالذقیة تشرین،
.102نفس المرجع السابق، ص   3  
  ،2004اعة، األردن، ـیع والطبیرة للنشر والتوزـالمس ة،ـعة الرابعـالطب ،ز على إدارة األعمالمبادئ اإلدارة مع التركیخلیل محمد حسن الشماع،  4

  .415ص 
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فهو ترجمة األفكار والنتائج  ،التطبیقيمن خالل التعاریف السابقة یتضح بأن التطویر له صلة بالبحث  
 إلى التطبیقیةمنتجات یمكن استغاللها، أي هو نقل لنتائج البحوث  إلىالمتوصل لها من وضعها الخام 

  .الواقع العملي

 هویمكن تعریف Recherche et Développementتظهر العالقة الوثیقة بین البحث والتطویر  ومن هنا   
ة، في صور وأسالیب أو كل المجهودات المتضمنة لتحویل المعارف المصادق علیها إلى حلول تقنی " بأنه

 ،الجامعاتتباشر مثل هذه النشاطات إما في مخابر  ،جات مادیة استهالكیة أو استثماریةمنتطرق إنتاج 
  1" وفي المؤسسات الصناعیة مراكز البحث التطبیقي

 لدى المعرفةمخزون على أساس منتظم من أجل زیادة التي تتم األعمال اإلبداعیة "كما یعرف بأنه 
  2" إلى منتجات وعملیات إنتاج جدیدة مكتسبةوتحویل هذه المعارف اللمجتمع، لة یالثقافالقیم اإلنسان و 

في مخرجات  إبداعاتتحسینات أو  إلىالجهود العملیة والبحثیة التي تقود في النهایة   "إلىأیضا  ویشیر
وبالتالي تساهم في تحقیق  ،رة العوائد بكفاءة أكبالتقلیل من تكلفة العملیات وزیاد إلىالمؤسسة، وتهدف 

  3" المیزة التنافسیة للمؤسسة
ویل المعارف ـل المجهودات المتضمنة في تحأن البحث والتطویر هو كبالتعاریف السابقة نستنتج  من   

جدیدة، م منتجات ـأو في تقدی إنتاجكل طرق ـتكون تطبیقاتها في ش ،حلول فنیة إلىالعلمیة المحصل علیها 
 ،الجامعات في أقیمت أبحاث تكون فقد المعارف هذه مصادر وتختلف ،وذلك من أجل كسب مزایا تنافسیة

  .المؤسسة في التطویرو  البحث نشاطات عن متنج قد أو ،المخابر ،البحث مراكز

   به بعض المفاهیم المرتبطة :ثانیا
مجرد عملیة إدراك سلعة جدیدة أو  "االختراع بأنه "humpetercS"یعرف : Inventionاالختراع ) 1

  5.فاالختراع هو الحل التقني لمشكلة ما ،4" مع حل المشاكل الفنیة المتعلقة بها ،عملیة إنتاجیة جدیدة

وثانیها هو تطویر  ،هذا یعني أن االختراع یشمل على عنصرین أولهما هو إدراك أفكار جدیدة ألول مرة 
  .هذه األفكار لتصبح ممكنة التطبیق من الناحیة الفنیة

  
                                                

   .113، ص 1992، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، وظائف ونشاطات المؤسسة الصناعیة، سعید حمدمأوكیل  1
، ترجمة عبد الرحمان توفیق، مركز الخبرات المھنیة لإلدارة، القاھرة، -رفن اإلدارة باألفكا-حرب اإلبداع كریستوف فریدریك، فون برادن،  2

  .24ص ، 2000
.281، مرجع سابق، ص زكریا مطلك الدوري  3  
.213عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، مرجع سابق، ص   4  
   .20ص  مرجع سابق، كریستوف فریدریك، فون برادن، 5



تنافسيةال قدرةال لتحسينر  تطويلبحث والا :الثانيالفصل     

43 
 

العملیة التي تؤدي إلى تولید أفكار جدیدة تكون مفیدة ومقبولة  "على أنه یعرف :Créativité اإلبداع )2
 1 "عند التنفیذ

یجیة یمكن أن تعتمدها المؤسسات لضمان استمراریتها والعمل في سوق تمیزه تسترایعتبر اإلبداع أهم إ 
حدة المنافسة، فاإلبداع یساهم في إعادة انطالق المؤسسة وزیادة نموها وبالتالي نمو القطاع بأكمله، كما 

ة تنافسیة وأسبقیة للمؤسسة حیث یمنح میز  ،یؤثر على هیكل المنافسة وعلى المركز التنافسي للمؤسسة
  .المبدعة على منافسیها

والواقع ، ار واإلبداعـحي االبتكـان بین مصطلـط في كثیر من األحیـعادة ما یخل: Innovationاالبتكار) 3
أن لكل مصطلح معناه الخاص الذي یتضمنه، حیث أن المؤسسة التي ترغب في ابتكار منتجات جدیدة 

 .الجدیدة وتولیدها، وهنا یأتي اإلبداع كوسیلة إلزامیة لالبتكار علیها أوال بتسییر األفكار

السوق،  إلىجدیدة إنتاج منتوج جدید أو طریقة  إیصال إلىالنشاط الذي یؤدي  "هو  باالبتكارفالمقصود 
تقنیة سابقة أهمها االختراع وغالبا ما یكون النشاط اإلبتكاري هو المحصلة التطبیقیةْ أو العملیة ألنشطة 

   2"و البحث والتطویرأ
   3 "التطبیقأو عملیة إنشاء األفكار الجدیدة ووضعها في الممارسة "یعرف على أنه  كما

في حین أن االبتكار هو الجزء الملموس المرتبط  ،وبهذا فإن اإلبداع هو الجزء المرتبط بالفكرة الجدیدة
  .المنتوج بالتنفیذ أو التحویل من الفكرة إلى

في  والتوصل إلى ما هو جدید ،ار هو القدرة على تحویل األفكار الجدیدة إلى الواقعوبالتالي فاالبتك 
بمعنى أن تكون المؤسسة  المنافسین في السوق،ب مقارنة للعمالء قیمة أكبر وأسرعضیف ت التي المنتجات

لى دعم الذي یرمي إ، واألولى في الوصول للسوق جو هي األولى في التوصل إلى الفكرة الجدیدة أو المنت
  .القدرة التنافسیة للمؤسسة

عملیة إضافة تعدیالت صغیرة أو تكییف " بأنه یعرف :Rénovation-Reinnovationالتجدید  )4
   4"م حاجات معینة في السوق واالستجابة األفضل لحاجات الزبائنلیالئ ،جو لبعض سمات المنت

مستمرة داخل  التجدیدعملیة  لجعالعروض،  المنافسة وتنوعتفیه اشتدت  الذي في الوقت الحاضرو 
  .الستجابة للتغییر المطلوب بالمقارنة مع حاالت إطالق منتوج جدید تمامامن أجل ا ،المؤسسات

                                                
.20، ص 2007، دار وائل للنشر، األردن، -فاھیم والخصائص والتجارب الحدیثةالم -إدارة االبتكارنجم عبود نجم،   1  
  . 237، مرجع سابق، الصناعة اقتصادیاتأحمد سعید بامخرمة،   2
.17مرجع سابق، ص ، نجم عبود نجم  3  
.152نفس المرجع السابق، ص   4  
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  أهمیة البحث والتطویر :ثالثا
   1:تتمثل أهمیة البحث والتطویر فیما یلي   
  ؛واستغالل الفرص التي یطرحها المحیط ،مزایا تنافسیة للمؤسسة بناء -1

  ؛ة لحاجات العمیل التي تتمیز بالتغیر والتجدداالستجاب -2

  ؛، لتصبح أكثر قدرة على التنافستحسین نوعیة المنتجات -3
وهذا كله من أجل مسایرة  ،متابعة التطورات التكنولوجیة والفنیة في المنتجات وحتى في آالت اإلنتاج -4

 ؛المؤسسة للتطورات التي تحدث في جودة المنتجات

لى تحسین  راتو وفتحقیق إلى ة في العملیات خاصیؤدي التصمیم الجید  -5  جودةفي تكالیف اإلنتاج وإ
 ؛بیعاتالمعائد ومن ثم زیادة  ،المنتجات

كالطائرات، (بعض المنتجات تكتسب الوظیفة أهمیتها من كونها محددا أساسیا لمدى سالمة استعمال -6
  .لدى المستهلك المنتوجمما یرفع من قیمة  ،)الخ...،األدویة

  اف البحث والتطویرأهد :رابعا
  :من خالل عملیة البحث والتطویر نذكر إلى تحقیقها المؤسسة التي تسعى األهداف من بین   

 تولید األفكار والمفاهیم الجدیدة؛اكتشاف وتعزیز المعرفة، و  -1

بداع منتجا -2   ت جدیدة، وتحسین المنتجات الحالیة؛تطویر وإ
  ستخدامات جدیدة للمنتجات الحالیة؛إیجاد ا -3
  وتطویر عملیات اإلنتاج؛تحسین  -4
 تحلیل ودراسة المنتجات المنافسة؛ -5

  : زیادة قدرة المؤسسة على المنافسة وذلك من خالل -6
  وتغییر العملیات اإلنتاجیة؛ ،جدیدةسرعة تقدیمها للمنتجات ال -

  2؛من تكالیف التصنیعتقلیل   -       
 نتجات المقدمة؛وخصائص الم لمؤسسةمة بین حجم وطبیعة الموارد المتاحة للموائا -7

 اجات المتجددة والمتغیرة للعمالء؛تستجیب للح المنتجاتفي التوصل إلى تصمیمات جدیدة  -8

                                                
  .276.مرجع سابق، ص، -في الصناعة والخدمات -اإلنتاج والعملیات إدارةأحمد سید مصطفى،  1
، الملتقى الدولي حول التنمیة البشریة وفرص االندمـاج في اقتصاد واقع وأفاق أنشطة البحث والتطویر في بعض البلدان المغاربیةقویدري،  محمد 2

   .163، ص 2004مارس  10-9المعرفة والكفاءات البشریة، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة ورقلة، 
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مع التطورات التكنولوجیـة المسـتمرة فـي الصـناعة التـي تنتمـي  للمنتجات مواكبة التصمیمات الجدیدة -9
 1.إلیها المؤسسة

  البحث والتطویر أنواع: المطلب الثاني

  ةث األساسیو البح :أوال
 ،ارف جدیدةـالحیازة على مع إلىهة أساسا ـ، الموجاألعمال التجریبیة أو النظریة "تعرف على أنها    

أي دون  2" خاصا استعماالدون أي نیة في تطبیقها أو استعمالها  ،تتعلق بظواهر وأحداث تم مالحظتها
  3.أي تطبیق معین االعتبارالوضع في 

تحسین  وأتقنیات جدیدة  إیجاد إلىاسیة ال تهدف بالضرورة ـیة األسوث العلمـوعلى الرغم من أن هذه البح
   .4هذه التقنیات إیداعأنها تساهم بشكل كبیر في  إال ،تقنیات قائمة

  5:هماوع من البحوث تصنیفان ولهذا الن   
  أوصادیة ـتخالص الفوائد االقتـالس دافع ترقیة المعرفة، دونـل ىیجر : ي البحتـالبحث األساس )1
، وال لنقلها إلى القطاعات المسؤولة على المشاكل العملیة هالجتماعیة طویلة األجل، وبدون جهد لتطبیقا

  .عن تنفیذها
تسمح بحل  ،بأمل أن یؤدي إلى إنشاء قاعدة عریضة من المعارف یجرىو : البحث األساسي الموجه )2

  .قت الحقالمشاكل أو تحقیق الفرص التي تنشأ متزامنة أو یحتمل أن تظهر في و 

  ةیالبحوث التطبیق :ثانیا
موجهة أساسا إلى مجال أو هدف عملي  ،تحقیق أصلي یتم الكتساب معرفة جدیدة "تعرف على أنها    

وذلك من خالل  ،الحلول للمشكالت إیجاد إلىفالبحث التطبیقي یهدف بالدرجة األولى ، 6" محدد
 ،قیم مادیة إلىلتحویلها  اختباراتوهذا بإجراء  ،سیةفي البحوث األسا إلیهامن النتائج المتوصل  االستفادة
الحقا في تطویر منتوج مثال أو تحسین أسالیب اإلنتاج، وغالبا ما تكون المعرفة أو  استغاللهایمكن 

                                                
.279.مرجع سابق، ص، -في الصناعة والخدمات -اإلنتاج والعملیات إدارةید مصطفى، أحمد س  1  
 ،، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الجزائر-وتطویرھا- تنمیتھا-مصادرھا- االقتصادیةالمیزة التنافسیة في المؤسسة  ،عماربوشناف  2

   .75ص ، 2002، الجزائر
3 John Lipczynski et autre, Industrial Organization -competition- strategy-police, 2éme edition, Pearson 
Education, Paris, 2005, P 494. 

  إلخ...،دراسة المناخ من حواسیب، إلى تصمیم الطائرات، مثال إن البحث في الریاضیات لھ أثر مھم في جمیع حقول العلوم و الھندسةف.  
.163، مرجع سابق، ص قویدريمحمد   4  
 االقتصادیة، كلیة العلوم غیر منشورةماجستیر مذكرة  ،أھمیة البحث والتطویر في المؤسسات الصغیرة والمتوسطةدویدي ھاجر خدیجة،  5

   .78، ص 2008/2009والتسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.25 كریستوف فریدریك، فون برادان، مرجع سابق، ص  6  
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ولكن یمكن أیضا  ،المعلومات التي یتم الحصول علیها عن طریق البحوث التطبیقیة متوجة ببراءة اختراع
  .أن تبقى سریة

   )التطویر التجریبي (التطویر :ثالثا
ة، الموجهة عمل نظامي یبنى على معرفة قائمة مكتسبة من البحث والخبرة العلمی " یعرف على أنه   

ونحو تحسین تلك التي تم إنتاجها أو  ،جدیدة أو تركیب عملیات ونظم وخدمات جدیدة تجاإلى إنتاج منت
أو  منتجاتها ؤسسة بتحسین ملكیةقوم المتحیث  ،حثهو نتیجة تطبیقات البالتطویر ف ،1" تركیبها فعال

 2.في السوق ومواجهة المنافسة ا برفع حصتهاخدمات جدیدة تسمح لهتقدیم 

   3:قسمین هما إلىم عملیة التطویر تقسیویمكن    
ج و منت واختبارأو تصمیم  ج الحالي وتقییمه،و المنت واختباریتمثل في إعادة تصمیم : اتتطویر المنتج )1

  :نجد ن الجوانب الرئیسیة لتطویر المنتوجد یطرح ألول مرة، ومجدی
  .الخ...،تغلیفه تركیبه، ج، مثلو وذلك بإجراء تعدیالت في تصمیم المنت: الحالیة تتطویر المنتجا - أ

أو  ،للمستهلكین إلشباع حاجاتهم تجات جدیدة تقدمعن طریق تطویر من: تطویر منتجات جدیدة -ب
  .نشاط المؤسسةنطاق توسیع و سمح بنمو أسواق جدیدة ت استهداف

 ،ویتضمن ذلك مراجعة دوریة للمنتجات من أجل حذف بعضها بسبب تقادمها: حذف بعض المنتجات - ج
  .لتطویر منتجات أخرى من أجل إتاحة الفرصةالمستهلكین، مع حاجات ورغبات  متتالءأو أنها ال 

جراءاتطرق  المعدات، آلالت،اانب عدیدة منها یتعلق األمر بجو : تطویر العملیات )2   الخ...،العمل وإ

من  الجانبینومن الجدیر بالذكر أن تطویر العملیات ال یقل أهمیة عن تطویر المنتجات، حیث أن كال   
   .التطویر یكمالن بعضهما البعض جوانب

بیقي یقوم أن البحث األساسي یقوم بمعالجة المعلومات الخام، بینما البحث التطبنستنتج  وفي األخیر   
في حل مشكالت تقنیة معینة، ویتم اتخاذ  الستخدامهابتحویل المعارف المكتسبة في البحث األساسي 

  .الواقع خالل مرحلة التطویر التجریبي إلىالعملیة الجدیدة  أوالخطوات الالزمة لتحویل المنتوج 
  البحث والتطویرب قرار القیام محددات: الثلثا المطلب

                                                
.25، ص رجع سابقفریدریك، فون برادان، م كریستوف  1  

2 G Savard, C Decoste, L’entreprise vision globale et mondialisation, 3éme édition, éditeur Gaetan morin, 
Montréal, 2005, P 175. 

، 1992 القاھرة،نشر،  ردون دابالجزء الثاني، ، القرارات واإلستراتیجیات التسویقیة -التسویق والفراغشلبي،  إبراھیمأحمد علي عرفة، سمیة  3
   .234ص 
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   البحث والتطویروالحافز على  ةهیكل الصناع :أوال
فیمكن لهیكل الصناعة من  حول العالقة بین هیكل الصناعة ونشاط البحث والتطویر، هناك جدل قائم   

،ویمكن وأهمها التركز الصناعي أن یؤثر سلبا أو إیجابا على قرار القیام بالبحث والتطویر خالل أبعاده
  :ما یلي من خاللتوضیح ذلك 

أن درجة مرتفعة من التركز في الصناعة، وحد  "Schumpeter" یرى: والبحث والتطویراالحتكار ) 1
أدنى من حجم المنشآت، ونوعا من السلطة االحتكاریة في الصناعة، كلها عوامل مساعدة تدفع المنشآت 

ة لتوفیر للقیام بالبحث والتطویر، ففي رأیه أن نوعا من المیزة االحتكاریة للمنشآت اإلنتاجیة تكون ضروری
 1الحمایة الكافیة لهذه المنشآت لإلقدام على المخاطرة والتجربة والخطأ المرتبطة بعملیة البحث والتطویر،

   :وذلك من خالل
في األسواق االحتكاریة تمكنها من تحقیق أرباح مرتفعة تمول  نشآتالسیطرة التي تحصل علیها المإن  -1

یطرة تعطیها دافعا من الطمأنینة واألمان ضد خطر التقلید منها تكالیف البحث والتطویر، كما أن هذه الس
 رغب في االستفادة من هذه النتائج؛المنافسة التي ت نظرا لقلة عدد المنشآت ،البتكاراتلنتائج األبحاث أو ا

في  الفرصة للمنشأةیح تت إلى الصناعة بعوائق الدخول مرتبط كذلك فإن استمرار السیطرة على السوق  -2
صبح شائعة أو قبل أن ت ،حتكاریة الوقت الكافي الستغالل نتائج جهود البحث والتطویراألسواق اال

 2تنخفض درجة أهمیتها؛

مایة براءات اختراعها عن التي تحقق أرباح المحتكر في موقف أفضل بالنسبة لح قد تكون المنشآت  -3
 3.والتطویر ى البحثوبالتالي فقد یكون لها حافزا أكبر عل ،في الصناعة األكثر تنافسا المنشآت

لتشجیع على لأن ظروف المنافسة أكثر مواتاة " Arrow"بینما یرى   :شدة المنافسة والبحث والتطویر )2
ظروف المنافسة قد تجبر المنشآت التي ال تستطیع تطویر إذ أن  4البحث والتطویر من ظروف االحتكار،

تكون في ظل سوق احتكـاریة لیست مضطرة وتحسین منتجاتها على الخروج من الصناعة، فالمنشآت التي 
أنها تستطیع أن تحقق أرباحا معقولة، ومن ثم فإنه لیس لدیها الحافز  إلى مواجـهة نتائج المنـافسة، حیث

أموال إضافیة أو التعرض لمخاطر  تنفق هذا ما ال یجعلها ،للتوسع في مشاریع البحث والتطویر واالبتكار
 5.والتطویرالفشل الكامنة في جهود البحث 

                                                
.قد تم التطرق إلیھم في الفصل األولئق الدخول، تمییز المنتجات، والتركز الصناعي، عوا: تتمثل أبعاد ھیكل الصناعة في    

 1 D.Kenneth et autre, Industrial organisation, 4éme édition, by Routledge, London, 1992, P240. 
.233، مرجع سابق، ص إقتصادیات الصناعةمة، أحمد سعید بامخر  2  
  .260 ،259 روجر كالرك، مرجع سابق، ص ص 3

4 D.Kenneth et autre, op.cit, P237. 
  .231مرجع سابق، ص  ،إقتصادیات الصناعةحمد سعید بامخرمة، أ 5
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 ،البحث والتطویراعدة على ـمسللهو األفضل  ،والمنافسة أن المزج بین االحتكارب ومما سبق نستنتج   
  1.واالبتكارعلى البحث والتطویر  تشجیعللأي أن التركیز المعتدل هو األكثر مالئمة 

  البحث والتطویرو  حجم المنشأة :ثانیا
والنشاط البحثي لیست العالقة الوحیدة ) التركز الصناعي(عة إن إمكانیة وجود عالقة بین هیكل الصنا   

من یرى أن كبر حجم بعض المنشآت في الصناعات التي تم اختبارها في االقتصاد الصناعي، فهناك 
المتركزة یكون عامال مساعدا للقیام بجهود البحث والتطویر، وهناك العدید من األسباب لوجود مثل هذه 

  3 :ها فیما یليیمكن توضیح 2العالقة،
، وبالتالي فقد یصبح هذا لتنفیذه كبیرةإن مجال االبتكار والبحث والتطویر یتطلب ویحتاج استثمارات  -1

التي یمكنها الحصول على األموال الضخمة الالزمة  ،الخاصة كبیرة الحجم لمنشآتلممكنا فقط بالنسبة 
 لذلك؛

الصغیرة ال تستطیع تحمل  شآتوالمن ،الیةإن االستثمار في نشاط البحث والتطویر یحتمل مخاطرة ع -2
 ألنها ستتعرض إلى المجازفة في حالة إخفاق اإلبداع أو عدم تحققه بالكامل؛ ،هذه المخاطرة

حیث ستتوزع تكالیف هذا النشاط  ،في نشاط البحث والتطویر) اإلنتاج الوفیر(اقتصادیات الحجم  -3
ؤدي إلى انخفاض التكلفة المتوسطة للبحث مما ی ،على مقدار حجم كبیر من اإلنتاج أو المبیعات

 .كبیرة الحجم شآتوهذا ال یتحقق إال من خالل المن ،والتطویر

  والبحث والتطویر التنویع في المنتجات: ثالثا
هناك من یرى بأن نشاط البحث والتطویر قد یكون مرتبطا بالتنویع، ویرى بأن السبب في ذلك یرجع    

لألفكار والتجدیدات التي یمكن أن یكون لها  إنتاجه لتطویر، والمتمثلة فيإلى السمة األساسیة للبحث وا
استغالل هذه  في بعض الحاالت تختار المنشأةة، فلحالي للمنشأرج نطاق النشاط اتطبیق في مجال خا

 قد تختار المنشأةت أخرى، وفي حاالت أخرى لمنشآ استخدامهاعن طریق بیع براءات حق  األفكار
  4.عملیاتهاو  لمنتجاتها هاة في تنویعالفكر  استغالل
 ،تاج في الصناعة الجدیدةـلقدرتها على القیام باإلن یم المنشأةدائل على تقو ـاالختیار بین هذه البویعتمد 

ت أخرى، أو أنها تقوم ل من بیعها لهذه المعلومات لمنشآمقابل قدرتها على الحصول على ربح معقو 
                                                

.261روجر كالرك، مرجع سابق، ص   1  
2 D.Kenneth et autre, op.cit, P233. 
3 John Lipczynski et autre, op.cit, PP 507,508. 

.342رك، مرجع سابق، ص روجر كال  4  
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في القطاع الذي یتمیز  وبالتالي فإن المنشأة ،تى تحافظ على سریتهااألفكار الجدیدة بنفسها ح باستغالل
  .التنویع من أجل استغالل األفكار الجدیدة إلىد تتحول قبالكثافة العالیة للبحوث 

حول ما إذا كان البحث والتطویر یؤدي إلى التنویع أم الصناعة  اقتصادیاتوهناك جدل قائم في مجال    
وأن التنویع یتم في المقام األول  دتحدطویر یظر ترى بأن نشاط البحث والتالعكس، فإحدى وجهات الن

التي قدمها   أما وجهة النظر البدیلةعن البحث والتطویر،  كاستجابة لألفكار والتحدیثات الناتجة
"Grabowski" ل األفكار والتحدیثات عن المنشأةالمنوعة تكون أكثر قدرة على استغال هي أن المنشأة 

 وكلتا وجهات النظر ا أكبر على زیادة البحث والتطویر،یعطي حافز وبالتالي فإن التنویع  ،صةالمتخص
  1.لكنهما یختلفان في اتجاه السببیة ،أن التنویع ونشاط البحث والتطویر یرتبطان ارتباطا موجبابتوحي 

  محددات أخرى :رابعا
محددات  اسات التجریبیة والتحلیلیةالتي هي موضوع العدید من الدر  السابقة المحدداتتضاف إلى    

فحسب ، 2والدفع التكنولوجي) جذب الطلب(محرضات السوق التي تتمثل في خاصة بمحیط المؤسسة، 
تطویر ن احتیاجات المستهلك هي أصل أ) 1966( "Schmookler"یرى  )قوى الجذب( المحدد األول

لمرتبطة بالعمالء وارتفاع توقعات السوق ا الرغبات والتفضیالتجدیدة، إذ تؤثر  إنتاج جات وعملیاتمنت
أن ) 1974( Rosenberg" "یرى) قوى الدفع(وحسب المحدد الثاني ، لبحث والتطویراعلى تحفیز ال

جدیدة، كما تولد اإلبداعات  إنتاجیة جات وعملیاتتطویر منتعلى تحفز لتكنولوجیا بایة الخاصة الدینامیك
  .ستغالل المعارفدراسات التقنیة الكذلك من قدرة أقسام ال

حسب شروط الطلب والتكنولوجیا الخاصة  والتطویر ومنه تستثمر المؤسسة مجامیع مختلفة في البحث    
  .كل نشاطب
  

من  ،فیه ودعم االستثمار والتطویر یتم تحدید قرار القیام بالبحث أن یمكن قسب وانطالقا من كل ما   
  3:خطیةال -وغارتمیةلخالل العالقة ال

ln R = fR (ln EMP, ln PM, ln DIV, MP, TP) 
ln K = fK (ln EMP, ln PM, ln DIV, MP, TP) 

 :حیث 

                                                
. 343، ص نفس المرجع السابق  1  

2 Bruno Crépon et autre, Mesurer le rendement de l’innovation, économie et statistique, Paris, 2000, P 69. 
3 Bruno Crépon et autre, op.cit, P 69. 
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R  المتوقعة من االستثمار في البحث المكاسب تمثل.  

K  رأس مال البحث المستثمر تمثل.  
  : بـ العالقتانوترتبط هاتان    

  ؛ )(EMPبالعمالة  امقاسالمؤسسة  حجم -
  ؛ PM)(المؤسسة من السوق  حصة -
 ؛)DIV( بالعدد المكافئ للنشاطات الصناعیة مقاسا المؤسسة جاتمنتتنوع  -

 ؛)MP() قوى الجذب(السوق  محرضات -

 .)TP() قوى الدفع(التكنولوجي  الدفع -

مكانتها في السوق قبل القیام  یث تمثل حصة المؤسسة من السوقحوتتغیر هذه المتغیرات عبر الزمن،    
 ف ثابتةبوجود تكالی والتطویر حجم على قرار االستثمار في البحثویبرر تأثیر ال ،لبحث والتطویربا

الیة، وذلك ـفي هذه المجاالت باتساع إمكانیاتها الم كبیرة الحجمات ـحیث تتمیز المؤسس ،صعبة التغطیة
  .)تحقیق اقتصادیات الحجم(لتخفیف نفقات البحث والتطویر بعدد الوحدات المباعة

محرضات السوق، الدینامیكیة (ط السوق ومحیط التكنولوجیا للمؤسسة االعتبار كل من محیفي یؤخذ و  
 تؤثر التكالیف وعیه یمكن القول أن .والتطویر لبحثاب القیام قرارتأثیر على الفي ) لتكنولوجیاباالخاصة 

أو " متوسطة"أو  "منخفضة"ویزداد األثر إن كانت  ،والتطویر البحثب القیام على قرار إیجابا وبشكل كبیر
التكالیف الثابتة  لخصائصوبذلك فإن قرار االستثمار في البحث والتطویر یختلف تبعا  ،"عالیة"

إال عندما تكون المكاسب المتوقعة  ال یكون مجدیا االستثمار في البحث والتطویرأن یالحظ و  .لالستثمار
)R (تماالت متوسطة اح كما نستخلص بأنه لكل قطاع نشاط، أعلى من العتبة المرتبطة بكل قطاع نشاط

المستعملة في مختلف القطاعات،  التكنولوجیااختالف  والتطویر، وذلك مرده إلى لالستثمار في البحث
  1.كما أن هناك عالقة وثیقة بین حجم المبالغ المستثمرة وقرارات القیام بالبحث والتطویر

  ومخاطره  في المؤسسات الصناعیةالبحث والتطویر : المبحث الثاني
من أجل  وجب على المؤسسة إدارة هذا النشاط بداخلها ،البحث والتطویر تحدیات التي یحویهاللنظرا    

، اإلستراتیجیةتعمل على تحقیق أهداف المؤسسة  التيوالعوامل وتحدید اآللیات  القیام به بفعالیة كبیرة،
  .وتقلیل المخاطر المرتبطة به إلى حد ممكن

                                                
1 Ibid, op.cit, P 70. 
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   عوامل البحث والتطویر :ألولا المطلب

 عوامل البحث والتطویر األساسیة :أوال

  :هي على نوعین من الموارد األساسیةتقوم نشاطات البحث والتطویر    
 یث تعدح ،یتطلب البحث والتطویر النجاز اإلبداعات واالبتكارات موارد مالیة كافیة :الموارد المالیة) 1

غیر أنه ال  ،بدون توفرها هكن تحقیق نتائجإذ ال یم ،من العوامل األساسیة لقیام نشاطات البحث والتطویر
، فصرف أموال طائلة ال یعني جدوى التوصل إلى بهامباشرة  ةمتعلق هیمكن أن نجزم أن نجاح نتائج

وفي الوقت نفسه ال یحد هذا من أهمیة الموارد المالیة التي بواسطتها یتم تحقیق  النتائج المرغوب فیها،
قتناء ا القائمین على عمل البحث والتطویر،عینة كأجور للباحثین و وذلك بصرف مبالغ م ،هذه النشاطات

المعدات واألجهزة والمواد الالزمة، وتعویض خسائر المحاوالت المتكررة للتوصل إلى حل المشكلة 
  1.لموضوعة حیز البحثا

 ،والتطویریعد العنصر البشري من أهم الموارد الالزمة والضروریة في عملیة البحث  :البشریة الموارد )2
نتائج قابلة  إلىتطلب أفرادا ذوي قدرة على التفكیر واإلبداع، وعلى دراسة الظواهر العلمیة وتحویلها ألنه ی

  2:التطویر فيو منها، وعادة ما یتمثل عمال البحث  لالستفادة
 ،التحلیل ،ظةفئة متمیزة قادرة على المالح مفه ،هم الركیزة األساسیة لنشاط البحث والتطویر: الباحثین -أ

  .فهم الذین یساهمون في إنتاج المعارف وتطویر األعمال األصلیة ،واالبتكاراإلبداع 
الصیانة، محلل المالي واإلعالم  التوثیق، تضم خدمات اإلسناد،و : األطر المساندة للباحثین -ب

 .الخ...،العلمي
یجب أن یتمیزوا  طویر، إذمشاریع البحث والتبة فنیة جیدة في العمال المعنیین ویتوجب توفر كفاء 

     3:بالصفات التالیة
  أن یكسبوا معارف تقنیة عالیة؛ - 1
  ؛ةأن تكون لدیهم مهارات علمیة جید - 2
  ؛أن یكونوا قادرین على فهم وتفسیر النتائج المخبریة - 3

 .ستعمال األمثل لمصادر المعلوماتأن یتمكنوا من اال - 4
                                                

1 B Haudeville, R Younes Bouacida, Les relations entre activités technologiques  - innovation et croissance 
dans les PME algériennes: une étude empirique basée sur un échantillon d’entreprises -, séminaire du 
Centre d'Analyse Economique, Université Paul Cézanne Aix, Marseille, 2006/2007, P 05.  

.420خلیل محمد حسن الشماع، مرجع سابق، ص   2  
.85،86، ص ص 1994، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، وتسییر اإلبداع التكنولوجي اقتصاد، محمد سعیدأوكیل   3  
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  عوامل البحث والتطویر األخرى :ثانیا
  : ، تتمثل في1داخلیة وخارجیةعوامل العوامل إلى قسم هذه نتو    
 : نذكر منها: الداخلي المستوى على) 1

الحاصلة داخل  اتاالبتكار و  اإلبداعاتلتحقیق أفضل النتائج الخاصة ب :العمل فرق تشكیل وتدریب -أ
ؤثرة فیها وفي ومعرفة العوامل الم ،للبحث والتطویرفرق عمل  )تشكیل( المؤسسة، فإنه یتم االهتمام بتكوین

 ،دراسة األدوار الموكلة إلیهماد، بین األفر  االنسجام هامن یة وخصائصهمبالموارد البشر  والمتعلقة ،تماسكها
وذلك  لتدریب األفراد أهمیة كبیرة للنهوض باإلبداع،فانه ومن جهة أخرى  2،هذا من جهة جانسالتالتنافر و 

   3.یةقدراتهم اإلبداع لتقویة المؤسسة یكون من خالل تكوینات تقوم بها
 العوامل المساعدةمن  )الخ...الیقظة التنافسیة، التكنولوجیة، المعلوماتیة، (سواء  تعتبر الیقظة :الیقظة -ب

من البحث (، فان المعلومات الداخلیة التكنولوجيمواكبة التطور ، ولالبحث والتطویرلتلبیة احتیاجات 
مجاالت البحث إلى الخارج، والبقاء في یقظة وترقب  لمؤسسة، إذ یجب توسیعال تكفي ا )والتطویر

 4.یتم بعد ذلك تقویمها وتعدیلها لتلبیة احتیاجات أنشطة البحث والتطویر ،دیدةج للحصول على معلومات

   5:في مجاالت البحث والتطویر بـح الیقظة تسم   
عملیات ، التغلیفید، دتعبئة منتوج ج(میادین المراقبة وفقا للهدف المرجو  وتعیینتحدید وتفضیل  - 1

 ؛)الخ…،إنتاجیة
 ووضعها تحت المراقبة؛) الخ...،اإلنترنت، المیدان(تحدید مصادر المعلومات  - 2

 ؛ )الخ…الزیارات، ،االجتماعات، المعارض(ین لجمع المعلومات المیدانیة یشبكات من المخبر  إدماج - 3

  ؛)الخ…،ولإلبداعاألفكار، لتبادل (تسهیل التحلیل التعاوني وتكییف أسالیب لتفعیل الحوارات  - 4
مكانیات االستغالل - 5  .تسهیل إنتاج وتحدیث المخططات لتحدید االتجاهات التكنولوجیة وإ
عملیات ل ومسؤولیة جدیدةیمثل التقدم في تكنولوجیا المعلومات تحدیا  :تكنولوجیا المعلومات واالتصال -ج
من و ت التي تعد عامال مهما وأساسیا فمن خاللها یكون هناك تدفق هائل للمعلوما ،لبحث والتطویرا

ن استخدامها العوامل التي تساعد على البحث والتطویر، ولقد اكتشفت المؤسسات أن هذه التكنولوجیا یمك
                                                

1 G Savard, C Decoste, op.cit, P 176 . 
  . 171- 167، ص ص 2004، ، ترجمة حسن حسیني، دار المریخ للنشر، الریاضوالتغییر االبتكارإدارة أنشطة  ،ن.ن، أندرسون.كنج   2
.77-74 ص نفس المرجع السابق، ص  3  

4 B Haudeville, R Younes Bouacida, op.cit, P 03. 
5 Digimind, "Veille R&D et innovation"  
http://www.digimind.fr/solutions/par-besoins/veille-rd-et-innovation                         على الموقع                       :         
date de consultation16/09/2010. 
   

http://www.digimind.fr/solutions/par-besoins/veille-rd-et-innovation
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، ومن جهة أخرى عندما أخذت ها اإلنتاجیةعملیات جدیدة، أو تطویر خطوط إنتاجها أو لتطویر منتجات
عملیات البحث في ادة النظر عإ إلىوعاها هذا  واالتصال المؤسسات تستفید من تكنولوجیا المعلومات

  1.والتطویر
 2:كنولوجیا المعلومات واالتصال علىحیث تعمل ت   

النشر  ،اإلنتاجالحسابات، التجهیز،  ،المعلومات جمع وتحلیل: جوانب البحث التأثیر على جمیع - 1
  ؛والتعاون فیما بین المؤسسات والبلدان في مجاالت البحث والتطویر

التسییر  ،اآلجال ،تحسین القدرة التكتیكیة واإلستراتیجیة واإلبداعیة فیما له عالقة بالجودة، التكلفة - 2
 وتقاسم المعرفة والخبرات؛

 المتخصصة لتلبیة الطلبات المتزایدة للمهارات واالستثمار؛ التعاونیةتعزیز البحوث  - 3

 ؛بمرونة أكبر الحدودمشاریع البحث والتطویر عبر  تسییر - 4
استثمار باالعتماد على  ،لمنتجاتهاالمستمر و ادة مبیعات المؤسسة من خالل التحسین التدریجي زی - 5

 .لفة المنشورة على شبكات اإلنترنتالخبرات والبحوث المخت
 3:تتمثل في :الخارجي المستوىعلى  )2

كانوا  سواءین دعامة النجازات المخترعتعتبر ن قوانین حمایة االختراع إ :قوانین حمایة االختراعات -أ
باالستقرار شعورهم لتحفیزهم على االبتكار واإلبداع، وذلك من خالل  أفراد أو مؤسسات، وعامل مهم

من التجاوزات واالعتداءات التي تحصل في حیازة االختراع واستغالله من طرف  واألمن على إبداعاتهم
  .اآلخرین

لمضبوطة وفق معاییر معینة، والتي یمكن أن ا ،تتمثل في كل التشجیعات المادیة وغیرها: الحوافز -ب
ما بصفة موالیة زمنیا لالختراعات واالبتكارات   .تمنح إما بصفة مضمونة مسبقا وإ

  مراحل البحث والتطویر : ثانيالالمطلب 

  التفكیر والتبریر مرحلة :أوال
كأن یكون  ،لتطویرالبحث وا مشروعالتي یمكن أن تبرر القیام بتحدید الشروط أو الدوافع تتمثل في    

 رفع من مستوى جودة منتجاتضرورة الأو  مالـانخفاض في رقم األع، یف اإلنتاجـارتفاع في تكال
                                                

  ني األولــ، الملتقى الوطزائریةــالج صادیةــاالقتسة ــین قدرات المؤسـات في تحسـنولوجیا المعلومــدور تك، ھواري معراج، حاج عیسىأمال  1
   .118، ص 2003 أفریل 23-22والتسییر، البلیدة،  االقتصادیةالجدید، كلیة العلوم  االقتصاديالجزائریة وتحدیات المناخ  االقتصادیةالمؤسسة  حول

.89ق، ص دویدي ھاجر خدیجة، مرجع ساب  2  
.90،91نفس المرجع السابق، ص ص   3  
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   .المؤسسة
والفكرة األساسیة هي أن كل نشاطات البحث والتطویر التي ال تزاول بمبررات اقتصادیة موضوعیة تعتبر 

  1 .هدرا للموارد

   تطویرمرحلة تحدید مشروع البحث وال :ثانیا
هي المرحلة التي یتم فیها تحدید الهدف أو المطلوب بشكل نهائي وواضح ودقیق، ویجب أن یكون    

البحث والتطویر مرتبطة  عملیةنجاح ف ،تها ومواردهاإمكانیاوفي حدود  ،متالئما مع طبیعة نشاط المؤسسة
یتم من طرف ممثلي كل  مباشرة بصحة ودقة انتقاء المشاریع، وحتى یكون االختیار جیدا یفترض أن

المحاسبة   ،المبیعات قسم التسویق أو ،أقسام المؤسسة، خاصة منها قسم البحث والتطویر، قسم اإلنتاج
والمالیة، كما یجب التمییز بین المشاریع قصیرة المدى وذات المدى الطویل، فاألولى تصلح عادة إلجراء 

ختلفان من حیث الوقت والتمویل واالثنان ی ،یالت كبرىللقیام بتعدبینما تعد األخرى  ،التحسینات الطفیفة
 خالل عملیة ومستوى األخطار، ومن األحسن أن یكون االختیار استراتیجیا لبعض المشاریع التي ستنجز

  2.البحث والتطویر

   مرحلة التحلیل: ثالثا

انیة في مخطط أو مضمون المرحلة الث البحث والتطویر مشروعالتي تنطوي على تجزئة  هي المرحلة   
  دون استثناء، األمر بهدف تحلیل ودراسة المعلومات والمعطیات المتعلقة بالمشروع  ،تفصیلي

  

، وذلك ألن عدم اإللمام بالتفاصیل یؤدي إلى حدوث أخطاء الذي من شأنه التأثیر على تحقیق األهداف
زم األمر القیام بجمع كل لذلك یستل ،أي التكالیف واإلیرادات في تقدیر االحتیاجات وكذا التدفقات

شدة أو درجة  ، حجم السوق المتوقعة ، اتجاه األسعارو  المواد األولیةب  المعلومات الممكنة والمرتبطة
 3 .المدة الزمنیة والمبالغ الالزمة لتنفیذ المشروع ذاته ، المنافسة

  مرحلة البحث، أعمال التطویر والتصور :رابعا

                                                
.77، مرجع سابق، ص محمد سعیدأوكیل   1  
.78نفس المرجع السابق، ص   2  
  .78، مرجع سابق، ص محمد سعیدأوكیل  3
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مثل هذه العملیات یمكن اللجوء إلیها و ، للبحث والتطویر ثم التصور فعلیةفیها القیام باألعمال الیتم    
  1.والتصور أعمال التطویر والتطبیق كلها أو إلى بعضها فقط، وذلك كلما كان المشروع بسیطا كلما خفت

  مرحلة إعداد النموذج :خامسا
اد النموذج كما تم إلى وضع أو إعد فریق البحث والتطویر جهودو  أعمال تصل المرحلة في هذه   

، ففي ودـموج منتوج وتحسینأو تعدیل ، إنتاج منتوج جدید روع علىـحیث یمكن أن ینطوي المشتصوره، 
 یتعلق إذا كان موضوع المشروعأما به لیأخذ شكله المادي ألول مرة، تم صناعته وتركییهذه المرحلة 

 .دة لهاالمحدطریقة تقنیة، فیتم وضعها حسب التسلسل أو التركیبة النظریة ب

  التجارب والتعدیالت مرحلة :سادسا
ومطابقة اإلنتاجیة الجدیدة، لتأكد من صحة المنتوج أو العملیة الالزمة  یتم القیام هنا بكل التجارب   

نا هو ضرورة اإلشراك الفعلي وما تجدر اإلشارة إلیه ه لما تم تصمیمه وتخطیطه من قبل، مامواصفاته
، ویتمثل دور قسم اإلنتاج هنا في )المتطوعین(إلنتاج وعینة من المستهلكین ین هامین هما قسم الطریف

واإللمام الكلي والشامل بالجوانب التقنیة المتعلقة بالمنتوج أو العملیة التي یتضمنها مشروع البحث  اإلطالع
بداء أرائهم وانطباعاتهمالجدید تجریب المنتوج  فهو المستهلكین، أما دور والتطویر ، وتتم التعدیالت حوله وإ

   2 .الممكنة على أساس ردود أفعالهم واقتراحاتهم
  
 

  
  مرحلة اإلنتاج الصناعي :سابعا

بعد انجاز مختلف المراحل السابقة نصل إلى المرحلة األخیرة التي یتم فیها تنفیذ عملیات اإلنتاج    
  سویقه ـاهزة، ثم بعد ذلك یتم تـضبوطة، ویخرج المنتوج في صورته الجمال

یصاله إلى المستهلكین النهائیین    3.وتوزیعه إلى األسواق وإ

  . یبین مختلف هذه المراحل تاليالالشكل و    

 

                                                
.78، ص سابقالمرجع ال نفس  1  
.79نفس المرجع السابق، ص   2  
  . 80، مرجع سابق، ص محمد سعیدأوكیل  3

 مرحلة التفكیر والتبریر
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  ، 1994 الجزائر، ،، دیوان المطبوعات الجامعیةاقتصاد وتسییر اإلبداع التكنولوجي، محمد سعید أوكیل :المصدر
  .76ص 

  والتطویر البحث مؤشرات قیاس :ثالمطلب الثال
على اعتبار أن اإلنفاق على نشاط البحـث والتطویر یعد استثمـارا بالغ األهمیة بالنسبة للمؤسسات،    

  .لذلك عادة ما تلجأ المؤسسات إلى قیاس نتائجه باإلستناد إلى مدخالت ومخرجات هذا النشاط
 : یقاس البحث والتطویر عن طریق معیارین هماو   

  مقاییس المدخالت: والأ
  1:ومن أهم هذه المقاییس ما یلي   
تمثل النسبة المئویة لإلنفاق على البحث والتطویر إلى رقم األعمال، فكلما : نفقات البحث والتطویر) 1

زادت هذه النسبة كلما دل ذلك على زیادة المجهودات المبذولة من قبل المنشأة في مجال البحث 
 .  والتطویر

ومن المعاییر األخرى التي تستخدم في قیاس نشاط البحث : لعاملین في مجال البحث والتطویرعدد ا )2
  :   والتطویر عدد المهندسین والعلماء العاملین في هذا المجال، ویتم قیاسه من خالل العالقة التالیة

                                                
.216،217بد القادر عطیة، مرجع سابق، ص ص عبد القادر محمد ع  1  

مرحلة تحدید مشروع البحث 
 والتطویر

 مرحلة إعداد النموذج

التصور   أعمال التطویر                البحث   

اإلنتاج الصناعيمرحلة   

 مرحلة التجارب والتعدیالت

 مرحلة التحلیل
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  عدد المهندسین والباحثین في مجال البحث والتطویر                

  .العدد اإلجمالي للعاملین في المؤسسة                      
  

  مقاییس المخرجات: ثانیا
  1:من أهم المعاییر التي ترتبط بمخرجات نشاط البحث والتطویر ما یلي   
یتمثل هذا المعیار في عدد براءات االختراع الممنوحة للمؤسسة خالل فترة  :عدد براءات االختراع )1

عین أن یقترن هذا المعیار بعدد من المعاییر الجزئیة التي تزید من فعـالیته في القیاس، زمنیة معینة، ویت
  :ویمكن استخالص هذه المعاییر الجزئیة مما یلي

یالحظ أن االختراعات منتج غیر متجانس، فهناك اختراعات أساسیة واختراعات ثانویة، ومن ثم فإن  - 1
ین ال یدل ذلك على تكافؤ جهودهما في مجال البحث تساوي عدد براءات االختراع الممنوحة لمنشأت

والتطویر، فقد تكون النسبة الغالبة من اختراعات إحداهما أساسیة، في حین أن النسبة الغالبة من 
اختراعات األخرى ثانویة، ولذلك یتعین مقارنة نسبة االختراعات األساسیة إلى العدد الكلي من االختراعات 

 عات ككل؛كمقیاس لفعالیة االخترا

لیست كل االختراعات التي تمنح ألصحابها تنفذ وتحول إلى تجدیدات، فقد یبقى االختراع دون تنفیذ  - 2
سنوات طویلة، ومن ثم فإن عدد براءات االختراع ال یوضح فاعلیة االستفادة منها في مجال اإلنتاج، ولذا 

 .نیة معینة لقیاس فاعلیة هذه االختراعاتیتعین مقارنة النسبة المنفذة من االختراعات الكلیة خالل فترة زم

ج جدید و في حالة أن یكون التطویر والتجدید متعلقا بتقدیم منت: كمیة المبیعات من المنتوج الجدید) 2
  .ألول مرة فإن أنشطة البحث والتطویر تقاس بكمیة المبیعات من هذا المنتوج ومعدل الزیادة فیه

عضها البعض في إعطاء صورة عامة عن الجهود المبذولة في مجال وتعتبر المقاییس السابقة مكملة لب   
  .البحث والتطویر

 البحث والتطویر مخاطر :الرابع المطلب

  المنتجاتتطویر  فشل معدل ارتفاع :أوال
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تواجهها  التي قد  المخاطر من الجدیدة المنتجاتفي  تطویرالبحث وال فشل معدالت ارتفاع یعتبر   
 ،إلى تفضیل األفكار التي سبق تجریبها ننا نستطیع فهم میل المؤسسةفإ ،بهذا النشاطعند قیامها  المؤسسة

وال تتمثل المخاطرة في  ،ینطوي على درجة عالیة من المخاطرةجدیدة حیث أّن تطویر وتقدیم منتجات 
  .ولكن في تأثیر هذا الفشل على المشروع ككل ،ج نفسه فقطو احتمال فشل المنت

  یف البحث والتطویرتكال ارتفاع :ثانیا
 األفكار وتنقیة دراسة على المنفقة الضخمة المبالغ في ذلك ویظهر ،جدا مكلفة البحث والتطویر عملیة إن   

 لمعظم المتزاید الفني التعقید نتیجة وذلك ،والتطویر البحث أنشطة وعلى الجدیدة بالمنتجات الخاصة

 نتائج من التأكد عدم بسبب الدراسات من ذلك وغیر، فكاراأل لهذه المختلفة الجدوى دراسات وعلى المنتجات،

 هذا كلالبحث والتطویر،  عملیة لتمویل األموال على الحصول تكلفة الرتفاع وأیضا ،البحث والتطویر

 أو زیادة وعلى ،التعادل لتحقیق المطلوبة المبیعات أرقام على بالتالي یؤثر مما ،التكالیف ارتفاع على ینعكس

 تتحملها التي المخاطر زیادة على تنعكس التي األمور من وكلها ،التكالیف السترداد الزمنیة الفترة طول

  .المؤسسة
 منتجاتها أحد لتقدیم دوالر ملیون 100 یقرب ما تحملت Du Point شركة أن المثال سبیل على نجد حیث

 1.له المحددة البیعیة األهداف یحقق لم ذلك ومع السوق، إلى الجدیدة

  

 وجالمنت حیاة دورة قصر :اثالث
دخال الموجودة المنتجات تطویر فیها یتم التي الكبیرة السرعة الیوم یالحظ ما إن     جعل جدیدة منتجات وإ

 طریق عن المتدهورة المنتجات إنعاش محاوالت أن كما ،سابقا علیه كانت مما أقصر المنتجات حیاة دورة من

ذا ل ،ناجحة غیر تكون ما غالبا الترویج أقل استعدادا  تكون المؤسسةج نتائج سریعة فإن و م یحقق المنتوإ
من قبل  ج ناجحا في البدایة كلما زاد احتمال تقلیدهو یضاف إلى ذلك أنه كلما كان المنت ،الستمراره

  .ج أصبحت أقصرو ونتیجة لذلك فإن دورة حیاة المنت المنافسین،
جدیدة عن  حول نحو منتجاتتدفع بالمستهلك للت في السوق، ودة التي تعیشها المنتجاتإن الفترة المحد

فإّن المؤسسة قد ال تجد أن الفترة  المنتجات الجدیدة تكون عالیة،وبما أن تكالیف تقدیم  هذه األولى،
نتاج منتجات القصیرة اّلتي أتیحت لها في السوق كافیة الستعا   .جدیدةدة تكالیف إعداد وتطویر وإ
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 النجاح حالة في المنافسة حدة ازدیاد :رابعا
 تبدأ السوق، في النجاح تحقیق في ویبدأ العقبات كافة تخطیه بعد وذلك جدید جو منت المؤسسة تقدم عندما   

 أدى ولقداألسواق،  في جو المنت حیاة طول أو عمر على تؤثر قد وبطریقة ،حاد بشكل الظهور في المنافسة

 في لها منافس ظهور إلى بالكهرباء، تعمل تيال األسنان فرشاة تقدیم في General Electricشركة  نجاح

 قد وبطریقة ،ملموس بشكل المبیعات على تؤثر المنافسة فإن وبالطبع العامین، تتجاوز ال فترة في السوق

 هذه المؤسسات من الكثیر تتبع حیث المنافسة، من بدال وذلك ،السوق من جو المنت سحب إلى بالمؤسسة تدفع

 تقوم Point  Du مؤسسة فان المثال سبیل وعلى المنافسة، نتیجة المبیعات تنخفض عندما خاصة السیاسة

 یعتبر فبینما اد،ـح بشكل الظهور في جو المنت لهذا المنافسة تبدأ عندما منتجاتها خط من جو المنت بإسقاط

 نم یحمل قد المنتجات هذه تقدیم فإن ونموها، المؤسسات ستمرارال األساس المنتجات البحث والتطویر في
  .المؤسسات بقاء على یؤثر ما المخاطر

  البحث والتطویر عملیة طول :خامسا
 الخ،...،الطائرات صناعة، األدویة كصناعة الصناعات بعض في البحث والتطویر عملیة فترة طول   

 ،المالو  وما تنطوي علیها من تكالیف في الوقت، سنة ثالثین إلى األحیان بعض في الفترة هذه تصل حیث
 مناسب غیر السوق یجعل مما الطویلة، الزمنیة الفترة هذه خالل تتغیر قد السوق في المؤشرات عضب فإن

 شركة كلفت التي Edsel سیارة ذلك على مثال وأفضل الفشل، هو مصیره فإن وبالتالي ،طرحه عند للمنتوج

Fordإقباال تلقى لم السوق إلى إدخالها بعد أنه غیر ابتكارها، في كبیرة مبالغ السیارات لصناعة األمریكیة 

 ملیون 350  بلغت خسائر بذلك كبدةتم تصنیعها إیقاف إلى أدى مما ،)المستهلكین ذوق تغیر(علیها كبیرا

 1.دوالر

 المستهلك مقاومة :اسادس
 أبرزها أسباب لعدة وذلك الجدیدة، المنتجات أفكار نحو المستهلكین انتباه اجتذاب عادة الصعب من إن   

 اسیة،ـاألس المنتجات على همـدخل من الكبیر الجزء ینفقون الضعیف لـالدخ ذوي كینـمستهلفال، الدخل

 هناك تجعل السوق في البدائل كثرة أن كما الجدیدة، المنتجات تجریب في الفرصة یجدون ال هم وبالتالي

 الجدید من لخوفوا للقدیم الوالء إلى باإلضافة المنافسین، طرف من المستهلكین نتباها جذب  في منافسة
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 عنتتخلى  المؤسسات اغلب تجعل التي مخاطرال من وهذا الحالیة، المنتجات على المستهلكین رضاء بسبب

 1.ابتكارات من تقدمه بما المستهلك إقناع عدم منخوفا  البحث والتطویر

 الحكومیة والتشریعات القیود :سابعا
 بالصحة عالقة لها التي تلك وخاصة الجدیدة منتجاتال تمر أن البد، المتقدمة خاصة الدول من كثیر في   

 رقابة بخطوات الخ،..،الكیماویة والمواد كالسیارات سالمتهم على تؤثر التي أو، األغذیةو  كاألدویة وباألفراد

 حیث من سلبي بشكل المؤسسة على تنعكس القیود هذه مثل إن األسواق، في طرحها یتم أن قبل، مشددة

 المنتوج لتسویق المعنیة الجهات موافقة على للحصول االنتظار أثناء في تتكبدها قد لتيا ،الكبیرة التكلفة

 في أو ،علیه تعدیالت إلجراء المنتوج استرجاع حالة في تتحملها قد التي الكبیرة التكالیف في وكذلك ،المقترح

 المؤسسات خطاءأ نتیجة بأضرار القضاء لهم یحكم ألفراد كبیرة تعویضات دفع إلى االضطرار حالة

 .بحث والتطویرال عملیة تجاه سلبي بشكل نظرتها یغیر قد المؤسسة على ضغط یشكل هذا كل الصانعة،

  اإلستراتیجي لبحث والتطویرا :ثالثالمبحث ال
یعتبر البحث والتطویر إستراتیجیة أساسیة في المؤسسة، فهي تعتبر المحرك األساسي لنشاط المؤسسة    

لخیارات لتجسید البحث والتطویر فمنها من یتحقق على مستوى المؤسسـة، ومنها من وتتعدد ا في السوق،
  .یتحقق خارجها

  اإلستراتیجي أنواع البحث والتطویر :ولاأل المطلب 

  "Stratégie offensive" اإلستراتیجیة الهجومیة: أوال

عن طریق تكثیف  ،)Leadership(المؤسسة هذه اإلستراتیجیة بهدف تحقیق الریادة في السوق  تخذت   
استعمال مختلف التقنیات الممكنة ألجل تطویر المنتجات والعملیات اإلنتاجیة و البحث والتطویر، جهود 

على الرغم من أن هذه  ،عن منافسیهاسب المؤسسة بذلك مزایا وتجربة توتك ،أسرع من منافسیها
ه یمكن إلى أناإلستراتیجیة من النادر أن تتبعها المؤسسات ألنها تتطلب إمكانیات وقدرات هامة، إضافة 

بعد  تابع لهانافس الملتجد نفسها في مواجهة ال ،أن تضیع المؤسسة في تطویر تكنولوجیا معینة وقتا طویال
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كنولوجیا في وقت أقصر، فتضیع المؤسسة على نفسها إنجاز تلك التالمنافسین فترة، إذا ما استطاع 
   1.االقتصاد في الوقت والتكلفة

  "Stratégie défensive" اإلستراتیجیة الدفاعیة: ثانیا

التقلیل من مركز الریادة، بل تبحث عن إلى  للوصولن وراء هذه اإلستراتیجیة ال تهدف المؤسسة م   
بتتبع ودراسة خطوات الرواد في السوق لتجنب األخطاء التي  اإلبداع، ناحیةالمخاطر التي تواجهها من 

  2.من قبل الرواد لتقبل اإلبداع اارتكبوها، واالستفادة من سوق مهیأ مسبق
  3:وتتفرع عن هذه اإلستراتیجیة فروع منها   

عادة اإلنتاج بتكلفة أقل - 1 بعها وهي اإلستراتیجیة التي یت ،محاولة اللحاق بالرائد في مرحلة التطویر وإ
  الیابان في مجال الكهرباء والسیارات؛

بتكالیف تقل عن الرواد، والمتمثلة في المصاریف العامة وآجال طرحه  اإلبداع التوصل إلىمحاولة  - 2
 .في السوق

وتغییرات  أي إدخال تحسینات ،لكن السلبیة األساسیة لهذه اإلستراتیجیة أنها تعتمد على اإلبداع الجزئي   
المؤسسة التي ف    ،دون اللجوء إلى اإلبداعات الجذریة ،فقط ت أو العملیات اإلنتاجیةطفیفة على المنتجا

 ،سب سلطة قویة في السوق تصل إلى احتكار مؤقت لهتتصل إلى تحقیق هذا النوع من اإلبداع تك
  .المنتوجوبالتالي تكون الرائدة في صناعتها وتحقق میزة تنافسیة وذلك بانفرادها في عرض 

  " Stratégie d’imitation"تراتیجیة التقلید إس: ثالثا

 ،المتابعة الدائمة والنشطة للسوق تستهدف المؤسسة هنا استدراك التأخر التكنولوجي الكبیر عن طریق   
أو من خالل استغالل المعرفة الحرة في المدى ، المدى القصیر إما عن طریق الحصول على ترخیص في

، إذ )تقلیده(ج قدیمـو ج جدید انطالقا من منتو ریق محاولة تطویر منتویبرز هذا االختیار عن ط، الطویل
ج و بینما المنت، ج أعیدت صیاغته بشكل تامو في مجال الطیران هو منت AIRBUSة سنجد مثال مؤس

سمح باستجابة أفضل ی لمنتوج األولفا ،تولد بوصفه نتاج نماذج موجودة سابقا BOEINGالمنافس 
  4.حل سریع وغیر مكلف والثاني هتوج المنلحاجات السوق، بینما 

                                                
1 John Lipczynski et autre, op.cit, P 509. 
2 Ibid, op.cit, P 509. 

ثلیـجي  عـمار جـامعة ماجـستیر غیر منشـورة، رسـالة ،االقتـصادیة للمؤسـسة التنافـسیة القدرة لتطـویر التكنولوجـي اإلبـداع مویزة مسعود، بن  3
   .104، ص 2004/2005األغواط،  
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   "Stratégie dépendante"اإلستراتیجیة التابعة : رابعا

تقع ضمن هذه اإلستراتیجیة التعاقدات الفرعیة، حیث ال توجد ریادة نحو اإلبداع إال إذا تم ذلك بواسطة    
الذي یمكنها  ،البحث والتطویر نشاطل واإلمكـانیات الالزمة ات المواردـالزبائن، حیث ال تمتلك هذه المؤسس

 التعاقدات الفرعیة وهذا النوع من أسالیب وطرق إنتاج جدیدة،من القیام باألنشطة اإلبداعیة لمنتجات أو 
  TOYOTA.1مثل للسیارات الیابانیة  اإللكترونیات والصناعة شائع في

  في المؤسسات الصناعیة سبل تجسید البحث والتطویر: المطلب الثاني 

 Le développement en interne"" التطویر الداخلي :أوال

تحقق إبداعیة  إستراتیجیةكبیرة لوضع  استقاللیةالمؤسسة  داخل یعطي إدماج نشاطات البحث والتطویر   
 ،هاما من السریة والثقة لنشاطاتها جانبامن خاللها مكاسب معتبرة في حالة النجاح، كما یضمن لها 

فحسب  ،ید اإلنجازـق تواإلبداعاللمقلد في الحصول على األفكار الجدیدة ویحد من التطلعات المتاحة 
ت المستعملة من قبلها في نصف اإلبداعا األقلل على ضللمؤسسة الف " البحث والتطویر اقتصاد أدبیات

وهذا مما یجعل المنافسین یستغرقون فترة ما بین سنتین إلى ثالثة  ،)النشاطات الداخلیة للبحث والتطویر(
الفعلي والكامل لنشاطات البحث والتطویر المؤسسة  جاإلدماكما یقود ، 2" نوات لتقلید فكرة اإلبداعس

عن طریق شكل من أشكال الحمایة القانونیة لألفكار  ،لنتائج جیدة ومعتبرة وموضع حمایة عادلة وفعالة
عتبر الممارسة الفعلیة والكلیة وبالمقابل ت )العالمات والنماذج ،االختراعبراءات ( واالختراعاتواإلبداعات 

واألكثر تكلفة في توفیر  ،لهذه النشاطات على مستوى المؤسسة الوسیلة األطول من ناحیة الزمن
 كبیرةإنشاء دواء جدید یتطلب جهودا " ، فعلى سبیل المثالوخطراوتخصیص الموارد، واألعلى مجازفة 

 3"سنوات ومبلغ معتبر من المال10أكثر من ة وفترة زمنیة تمتد إلى غای ،في نشاطات البحث والتطویر

عند قیامها بالممارسة الداخلیة  االعتبارالمؤسسة بعین  هاتأخذ اعتباراتهذا باإلضافة إلى عدة    
   4:التي تتمثل فيلنشاطات البحث والتطویر، 

ا وخارجیا على مستوى مختلف وظائفه لمتاحة داخلیاااإللمام بالمعلومات واألفكار والمعارف العلمیة  -1
واإلصغاء أي الرصد  ،األفكار المتداولة على مستوى المنظمات األخرى والسوقو  ،)الوسط الخارجي(

 ؛للوسط الداخلي والخارجي
                                                

  .105نفس المرجع السابق ، ص   1
2 Joel Broustail, Frederic Frery, le Management stratégique de l'innovation, édition Dalloz, Paris, 1993, P 147. 
3 Jean Claude Tarondeau, recherche et développement, édition vuibert, Paris, 1994, P 71. 
4 Ibid, op.cit, P71. 
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  .تجنید الطاقات واإلمكانیات المتاحة لدیها، التي تشكل كلها أسس نجاح مشاریع البحث والتطویر -2

   1:اآلتیةتوافر الشروط األساسیة  والتطویر علىكما یتوقف نجاح المشاریع الداخلیة للبحث       
من مبدع قادر على استغالل األفكار الجدیدة والنیرة والمعارف العلمیة  ةاقتراحات وابتكارات صادر  -1

 ؛وجعلها متكیفة مع المؤسسة

  ؛لتجدیداو  إلبداعلوسط مشجع ومدعم  -2
 .التسویقو  ،اإلنتاج، تطویرالتعاون وتنسیق داخلي، خاصة بین وظائف البحث و  -3

  " contra les accords de coopération "التعاون واتفاقیاتعقود : ثانیا
 ،واالحتیاج للمعارف العلمیة والتكنولوجیة ،یدفع النقص في القدرات واإلمكانیات المتاحة لدى المؤسسة   

ن بینها وبین تعاو  یاتاتفاقو  إبرام عقودبلمؤسسة اقیام  ،في تكالیف نشاطات البحث والتطویر واالرتفاع
سعا لكل مجاال واویشكل هذا التعاون ، س القطاعفمثیلة لها في نمؤسسات أخرى أو  مؤسسات

مكانیاقدرات ب تسموخاصة التي ت ،المؤسسات یعتبر وسیلة للتكفل  مفیما بینهفالتعاون  ،محدودة توإ
، وتحمل لكل طرف حةتاـالمعارف واألفكار المكتسبة والم غاللـباستذلك ، و شاطات البحث والتطویرنب

ن الطاقات ا ألنظر  وكذاوالتطویر،  تقلیص في مدة إنجاز مشاریع البحثالترك للتكالیف واألخطار و مش
والعالقات تشكل  االرتباطاتفهذه  ،كان معینینواإلمكانیات والمعارف ال تتواجد دائما وكلیا في مجال وم

واإلمكانیات والقدرات خاصة في مجال البحث  وتوحیدا للطاقات ،بین المؤسسات لالستفادةحقیقیا  محكا
  .وقواإلسهام في تحقیق میزات في اإلنتاج والمنتجات تعزز مكانة المؤسسة في الس ،والتطویر

، الهادف إلى 1991في جویلیة  Appleو IBMما حدث من تحالف بین مؤسستي  :ذلك على ومثال
   Microsoft . 2 (Windows, MS –Dos) قادر على منافسة منتجات مؤسسة استغاللتكوین نظام 

   "la sous- traitance"التعاقد من الباطن:ثالثا
قیام المؤسسة بعملیة اللجوء إلى مؤسسات  یعني الحصول على اإلبداعات عبر المقاولة الباطنیة   

 ؤسساتع مــتفاقیات ماطالبة منها تنفیذ جزئي أو كلي لنشاطات البحث والتطویر، أي إبرام  ،أخرى
، الجامعات ،مثال مكاتب الدراسات، مراكز البحث العامة والخاصة ؤسساتونجد ضمن هذه الم ،ارجیةخ

من  ویتم اللجوء لهذا الشكل ،الجمعیات والنوادي العلمیة وغیرهاالمتخصصة، المؤسسات الصناعیة 

                                                
1 Ibid , op.cit, P 70. 
2 Joel Broustail, Frederic Frery, op.cit, P 148. 
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ة المؤهلة لدى بسبب نقص اإلمكانیات المالیة والقدرات البشری ،قصد الحصول على اإلبداعات االتفاقیات
  1.عنیةمالمؤسسة ال

خبراء الفالمقاولة الباطنیة في مجال البحث والتطویر وسیلة مهمة للمؤسسة إلنشاء عالقات مع 
مثل في التدریس تفنشاط الجامعات ی ،)طاقات وموارد بشریة مؤهلة(عالي ال مستوىالوالمختصین ذوي 
والبحث ل التوسیع في مجال المعرفة العلمیة، ي ویتناو البحث العلمي األساس ،هبنوعیوالبحث العلمي 

تقوم  الخاصةالمعارف العلمیة إلى حلول فنیة، أما مراكز البحث العامة و  الذي یحول ي التطبیقيملالع
لى حلول  ،بتحویل المعلومات العلمیة إلى تكنولوجیا  للمشاكل والصعوبات الفنیة المجابهة تقنیةوإ

نتاج اإلبداعات بصفة ،للمؤسسات  ثلإلنجاز الجزئي أو الكلي لنشاطات البح اتفاقیاتعامة، فإبرام  وإ
 تعتبر من اإلجراءاتوالمعارف العلمیة البحتة ات ـت المتخصصة في إنجاز اإلبداعالتطویر مع المؤسساو 

  .وترشید الموارد المتاحة لدیهاكن المؤسسات من تخفیض التكالیف متالتي الفعالة، 

 "contra la licence " صالتراخی عقود اقتناء :رابعا

عبارة عن وهي  ،ر واألسرع للحصول على التكنولوجیایعتبر شراء أو استعمال التراخیص الطریق المباش   
بمقتضاه تقوم المؤسسة الدولیة بالتصریح لمستثمر وطني بالدولة المضیفة باستخدام براءة  عقداتفاق أو "

  القتحام أسواق  وذلك، 2"، مقابل عائد ماديالخ...،اختراع، الخبرة الفنیة، نتائج األبحاث

ویكون ذلك مفضال لدى المؤسسات  وهذه الطریقة أقل خطورة وأقل تكلفة، ،جدیدة وتوسیع قائمة المنتجات
 3.داخلیاالتي ال تتوفر على موارد مالیة كافیة إلدماج وظیفة البحث والتطویر 

) صاحب اإلبداع(ليصـدر اإلبداع األـناعیة لمصسات الصـالمؤسار خبر حول إبداع معین، تتقدم ـفبانتش
ان بصفة فر ـبواسطة رخصة یصادق علیها الط ه،ستغاللوا هستعمالاشراء أو الحصول على حق بطلب 
الكشف ونقل المعـلومات والمعـارف عن المنتـوج أو الطریقة الفنیة لإلنتاج، ویضم رة یتم ـمباشو إداریة، 
شروط ، المكافأة المالیةاالستـغالل، مجال ، مدة العقد، وع العقدـوضم بنودا وشروطا معینة منهاالعقد 
 النزاعات في حالة وقوعها كیفیة حل، وكذا قد یقوم بها الحاصل على الرخصةالتي  تبالتحسیناعار ـاإلش
 4 .شروط أخرى تخص مثال العالمات التجاریة للطرفینو 

                                                
1 Jean Claude Tarondeau, recherche et développement, op.cit, P 72. 

  .235، ص 2004، دار الجامعة الجدیدة، بدون بلد نشر، بحوث التسویق والتسویق الدوليعبد السالم أبو قحف،  2
3 Joel Broustail, Frederic Frery, op.cit, P 150. 

.107، مرجع سابق، ص محمد سعیدأوكیل   4  
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  ث والتطویرالبحمن خالل  التنافسیة القدرة دعم: رابعالمبحث ال
القدرة التنافسیة للمؤسسات  دعم علىالبحث والتطویر  األثر الذي یؤدیه نتعرض في هذا المبحث إلى   

  .الصناعیة، وذلك من خالل إبراز هذا األثر على الجوانب التالیة

  ةصناعر البحث والتطویر على هیكل الیأثت: المطلب األول

  قطاعال منافسيتأثیر البحث والتطویر على : أوال
شدة المنافسة، وذلك عن طریق اإلقالل أو الزیادة من قدرة  أن یغیر منلبحث والتطویر ل یمكن   

كلما ا نتیجة لعملیات البحث والتطویر النشاط في هذا القطاع، فكلما كان النشاط مربحالمؤسسة على 
یقل  ن النشاط غیر مربحذا كافي هذا القطاع، وعلى العكس فإ االستثمارعدد المؤسسات التي ترید  ازداد

ة وذلك بتغییر ـشدة المنافس على یؤثرالقطاع، وبالتالي یمكن للبحث والتطویر أن عدد المتدخلین في 
   دة فيـات المتواجـفي عدد المؤسس یرــتغی إلىوهذا یؤدي  ،روجـز الدخول أو الخـحواج

  
  
  
الصناعة وخروج  إلىالمؤسسات  دخول عدد من إلىالتدریجي للتكنولوجیا  التقادموق، ویؤدي ـالس 

   1.مثل ما حدث لصناعات اإلعالم اآللي في الثمانینیات من القرن الماضيمؤسسات أخرى 
  2:ویتجلى أثر البحث والتطویر في التأثیر على المنافسین داخل الصناعة من خالل   
العمالء بعیدا  باألسعار لجذ استخدامالتكلفة  منخفضةبحیث تستطیع المؤسسات  ،تخفیض التكالیف -1

 ،ارهاـوقیة بتخفیض أسعـالس رتفعة التكلفة الدفاع عن حصتهاات مـ، وقد تحاول المؤسسعن منافسیها
خروج بعض  إلىیؤدي  مماتحقیق خسائر،  إلىهذا أن یؤدي أرباحها ویمكن  انخفاضبالتالي و 

 یؤثر على شدة المنافسة في القطاع؛وهذا سوف  ،المؤسسات من الصناعة

 ،الء من المنافسینـوبالتالي كسب العمة ـالمؤسسمنتجات البحث والتطویر في تدعیم جودة  یساهم  -2
، وكلما تبنت المؤسسة اإلبداعات مبكرا كلما مكنها من ابإتباع إستراتیجیة قائمة على جاذبیة منتجاته

  .ذه اإلبداعات المماثلةالسریع له ع المنافسین أن یقوموا بالتنفیذمن هذه المیزة، وذلك إذا لم یستطاالستفادة 

                                                
1 Joel Broustail, Frederic Frery, op.cit, P 89. 

ص ،2001 ، مركز وایدسیریفس لالستشارات والتطویر اإلداري، القاھرة،دیات التغییرحاإلدارة وت سعید یس عامر، 702.  2  
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  نیالمحتمل داخلینلث والتطویر على ار البحیأثت: ثانیا
تحمي المؤسسات القائمة من الداخلین الجـدد، عن  ،بناء حواجز للدخول فيات ـالبحوث واإلبداع تساهم   

 ،لینوتكون محمیة من المنافسین المحتم االختراع،المعارف وبراءات  ،على التكنولوجیا هاحصولطریق 
تحتفظ بسریة تامة والتي  ،ج ماو منت قادرة على تصمیم تحكم في أسلوب إنتاج أوألنها الوحیدة التي ت

ولكن  ،وفي العادة ال یتم بناء حواجز الدخول على إبداع معین یطول في الزمن فقط لممتلكاتها تلك،
یضمن التواجد المستمر  وهذا ،باستمرارالحاجز الحقیقي یتمثل في قدرة تلك المؤسسات على اإلبداع 

 1.كما یحصل في الصناعات الصیدالنیة والصناعات اإللكترونیة للمؤسسة في السوق

 التأثیر على إمكانیة دخول منافسین البحث والتطویرهناك العدید من الطرق التي من خاللها یستطیع    
  2:نذكر منها ،القطاع إلى جدد

ن الممكن اإلنفراد بأسالیب وذلك إذا كان م ،السوقمكن المؤسسة من زیادة حواجز الدخول إلى ی -1
 على حقوق ملكیة تلك اإلبداعات؛ االستحواذاإلنتاج الجدیدة من خالل 

زمة في أسالیب اإلنتاج یمكن المؤسسة من تغییر االحتیاجات الرأسمالیة الال البحث والتطویرإن  -2
 :لدخول الصناعة وذلك من خالل

 ر حتى تستطیع أن تجاري اإلبداعاتفي البحوث والتطوی كثافةاالستثمار بحاجات المؤسسة إلى  -
 الجدیدة؛

الالزم لبناء وتجهیز مرافق اإلنتاج الجدیدة، حیث كلما زادت  الرأسمالياإلنفاق االستمرار التأثیر على  -
 االحتیاجات الرأسمالیة التي تستلزمها اإلبداعات في اإلنتاج كلما ارتفعت حواجز الدخول؛

أن یجعل من الصعب أو من السهل على المنتجات الصناعیة منخفضة  والتطویر البحثیستطیع  -3
  .بالمنتجات الصناعیة عالیة الجودةالجودة اللحاق 

من جانب منافسیها، من التقلید من أن تمنع محاكاة تكنولوجیتها القائمة هذا على قدرة المؤسسات  ویعتمد
 . االختراعت اإلنفراد باستخدامها بواسطة براءاوذلك من خالل 

حیث أن التكنولوجیا سرعان ما  ،وعلى العكس یمكن لإلبداعات أن تحطم حواجز الدخول الحالیة   
أن  إلىباإلضافة  أو أن تنتهي مدة حمایتها، االختراعتتعرض للتقادم ویمكن التحایل على براءات 

  .الدخول حواجزحطم أشد ی أنیمكن الذي یكون مبدعا المنتجات البدیلة أو أسلوب إنتاجها 

                                                
1 Joel Broustail, Frederic Frery, op.cit, P 87. 

  .701ص  ،مرجع سابق عامر، سعید یس2 
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  ث والتطویر على المنتجات البدیلةر البحیثتأ:  ثالثا
 ،هایلإالتي تم التوصل الجذریة ات ـلبحوث واإلبداعاطبیعة لات البدیلة یعتبر نتیجة ـتهدید المنتج إن   

 تعوض التي مثل أشكال التغییر في تكنولوجیا المواد المنافسة المتزایدة بین الصلب واأللمنیوم والبالستیك

 تتمیز لما نظرا ،السیارات صناعة، الطیرانو  الفضائیة الصناعات منها خاصة الصناعات بعض في الحدید

إدخال األلیاف الصناعیة  إلىإضافة  ،ةالعالی الحرارة درجات وتحمل الوزن في خفة من المنتجات هذه به
  1.وغیرها من األمثلةلقطن والصوف في صناعة المنسوجات كبدیل ل
 ان البحث والتطویر في المنتجات یسمح بخلق بدائل قویة تمثل تهدیدا تنافسیا كبیر أیمكن القول ي وبالتال

 .للمؤسسات

  

  

   لزبائنل القوة التفاوضیةتأثیر البحث والتطویر على : رابعا
  :یعتبر البحث والتطویر فرصة بالنسبة للمؤسسة لتأثیر على قوة الزبائن وذلك عن طریق   
بسعر منخفض وجودة منتجات جدیدة أو محسنة بتكلفة أقل ومنه  تطویر في تقدیمالبحث وال یساهم -1

 ؛، وهذا یضعف من القدرة التفاوضیة للزبائنأعلى

وتمییزها بالشكل الذي یقلل اعتمادها أو  البحث والتطویریمكن للمؤسسة تنویع منتجاتها عن طریق  -2
ن المحدد األهم لجاذبیة المنتوج هو المیزة التي توجیهها إلى شریحة معینة من المستهلكین، وغالبا ما یكو 

ینتظرها المستهلك منه، أي المیزة الخدماتیة الجدیدة التي قد یعرضها، وال یمكن تحقیقها أو الحصول 
 2؛علیها بطرق أخرى، ومنه كسب والء الزبائن الحالیین وحتى كسب ثقة زبائن جدد

بر هذه الخصائص األساس تمنتجات، إذ تعلفي إضافة خصائص جدیدة ل البحث والتطویر یساهم -3
 ،زبائنخلق تفضیل قوي من جانب ال إلىیؤدي ذلك  ممالمنتجات، هم لاختیار الذي یعتمد علیه الزبائن في 

 3.تضییق نطاق مفاوضتهم وبالتالي

  لموردینل القوة التفاوضیة تأثیر البحث والتطویر على: خامسا

                                                
.705ص ، مرجع سابقسعید یس عامر،   1  

2 Michal Porter, choix stratégiques et concurrence, op.cit, P244. 
.703سعید یس عامر، مرجع سابق، ص   3  
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 للبحث والتطویرعلى التفاوض ووزنهم بالنسبة للقطاع، ویمكن  یستمد الموردین قوتهم من خالل قدرتهم   
  1:أن یغیر هذه القوة بعدة طرق

حد أن  إلى ،بصفة كبیرةالنهائي ج و في المنتاإلنتاج أو  وطریقة سلوبأفي  البحث والتطویرقد یغیر  -1
وهذا ما  ،جو المنت تقوم به المؤسسة ال یدخل في تصمیم أو تشكیلجزء من التموین العادي الذي كانت 

 لتفاوضیة؛ا وبالتالي التقلیل من قوتهم وقدرتهم ،تقلیص منافذ البیع بالنسبة للموردین إلىیؤدي 

جات المتواجدة في أن یجعل المنتیمكن تحول، حیث أن یغیر من تكالیف ال لبحث والتطویرلیمكن  -2
لموردین أثرهم یفقد ا وبهذات، جاوبالتالي تماثل المنت نمطیةالبالسوق والمعروضة من قبل الموردین تتمیز 

-IBM  جاتات المالئمة مع منتـجاح المنتـومع نج اآلليالم ـففي سوق اإلع مثال ،على المؤسسات

Microsoft فقدت ساهم كثیرا في تقلیل قوة المنتجین بعدما  ،من العرض العالمي%80والتي تحتكر
 جاتهم خصوصیتها؛منت

قوة الموردین ر موردین جدد أو على األقل تطور هو ـظ إلىأن یؤدي  للبحث والتطویریمكن كما  -3
تستعمل في  ومثال ذلك یتجسد في موردي المكونات اإللكترونیة حیث أصبحت هذه المكونات ،الیینـالح

وردین ظهور م إلىفأدى هذا  رها،الفضاء، صناعة السیارات وغی مختلف النشاطات والصناعات كالطیران،
 األخر؛ بعضهمونمو  جدد وتطور

في  التكنولوجیة أدت التطورات فمثال ،أو العكس یتسبب في تعزیز قوة ووزن الموردینقد كذلك فإنه  -4
مجال تكنولوجیا اإلعالم واالتصال وخاصة التجارة اإللكترونیة إلى االستحواذ أكثر فأكثر على حصص 

 .لى حساب شبكات التوزیع التقلیدیةسوقیة ع

  "Porter"ـلاإلستراتیجیات التنافسیة  حقیقفي تالبحث والتطویر  دور: المطلب الثاني

  الیفالتكب السیطرة إستراتیجیة: أوال
عن طریق التحسینات المستمرة  ،یظهر أثر البحث والتطویر على إستراتیجیة السیطرة بالتكالیف   

ى یرات كبیرة لكنها ذات أثار متراكمة علیبحیث ال تحدث تغ ،المتواصلة على منتجات موجودة من قبلو 
 ،لل من التكالیفـمما یق ،الخ...،التسویقي تسییر اإلنتاج، نظام التموین، خاصة ف ،ویلـالمدى الط

 2یكسب المؤسسة میزة على منافسیها،مما .وبالتالي الحصول على أسعار منخفضة مقارنة بالمنافسین،

                                                
1 Joel Broustail, Frederic Frery, op.cit, P 86. 
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تخفیض الوقت  إلىتؤدي تقلیل عدد القطع واألجزاء المكونة للمنتوج أو تغییر شكله بالطریقة التي  مثال
  . وبالتالي رفع مستوى إنتاجیة العامل وكذلك تخفیض تكلفة إنتاج الوحدة ،الالزم لتجمیع األجزاء

أعادت تصمیم وتطویر جهاز الرؤیة باألشعة تحت  "Texas Instrument"فإن شركة : فعلى سبیل المثال
 إلىخطوة 56لتجمیع من وخفضت خطوات ا ،جزء47جزء بدال من 12الحمراء لیصبح مكون من 

 ،دقیقة فقط219 إلىدقیقة 757غرق في صنع الجهاز من ـض الوقت المستـومن ثم تخفی ،خطوة13
ود تنسیق بین وحدة اإلنتاج ومن هنا نجد من الضروري وج ،في تكالیف اإلنتاج انخفاضوالنتیجة هي 

   1.ث والتطویر لضمان رفع كفاءة التصمیم وتخفیض التكالیفوالبح

رائدة في تطویر عملیات الیر أن یساهم في تعزیز تنافسیة المؤسسة وجعلها و البحث والتط تطیعویس 
  .میزة تنافسیة كسب عملیات التطویر فيها ساعدتبحیث  ،التصنیع

ترتكز على إبداعها لعملیات  "TOYOTA" في صناعة السیارات نجد أن المیزة التنافسیة لشركة فمثال
عطاءها میزة في التكلفة األقل  ،ا في تخفیض جانب كبیر من التكالیفصناعیة جدیدة مرنة تساعده وإ

  2.على منافسیها
 اع بتقدیم أسعار مشابهة لمنتجات قامت المؤسسات المنافسة في نفس القطحتى لو  ،وأخیرا یمكن القول

أعلى من  ستستمر في تحقیق أرباحفإنها  ،)الرائد في مجال التكلفة(لمؤسسة التي تتحكم في تكالیفها ا
ذا ما زادت حدة المنافسة داخل القطاع  من مزایابه منافسیها نظرا لما تتمتع  التكلفة المنخفضة، وإ

نجد بأن المؤسسات ذات التكلفة األقل تكون قادرة  ،وبدأت المؤسسات تتنافس على األسعاراعي الصن
ذا ما ظهرت منتجات اهتكالیف نظرا النخفاضة بشكل أحسن من المؤسسات األخرى على تحمل المنافس ، وإ

بدیلة في السوق فإننا نجد بأن المؤسسة التي تتمتع بتكالیف منخفضة تستطیع أن تخفض من أسعارها 
وبالتالي یمكن القول  ،واالستمراربحصة من السوق وضمان البقاء  واالحتفاظلحسم المنافسة لصالحها، 

ف من جراء القیام بالبحث والتطویر قد تساهم في في مجال التكالیالمؤسسة بأن المزایا التي تحصل علیها 
  .إرساء عوائق الدخول

  إستراتیجیة التمییز: ثانیا
التمییز تطویر الكفاءة المتمیزة خصوصا في مجال البحث  إستراتیجیةیتعین على المؤسسة لكي تتبنى    

تي یقدمها منافسوها، وذلك بتخصیص المنتجات التي تقدمها بمیزات تجعلها تختلف عن تلك ال ،والتطویر

                                                
.258اریث جونز، مرجع سابق، ص شارلز وج  1  
. 259، ص شارلز وجاریث جونز، مرجع سابق  2  
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بحیث یتم إدراكها داخل القطاع ومن قبل الزبائن بأنها فریدة من نوعها ومتمیزة وأنها تلبي حاجات ورغبات 
  . المستهلكین بدرجة أعلى من باقي المنتجات المنافسة

  1:خاللمن تنمیتها  في یز، ویساهمیلتمإلستراتیجیة اوبشكل عام یمثل البحث والتطویر مصدرا أساسیا    
 ،ائص أفضلـتقدیم تصمیمات وخص إلىي ات یؤدـالمنتج اتجاهتكثیف مجهودات البحث والتطویر  -1

نتاج   ؛نیتختلف عما یقدمه المنافس وتقدیم خدمات ممیزة وسریعةممیزة  منتجاتوإ

جدیدة في زمن أقل، هذه العوامل تعطي  وتنویع تشكیلتها وطرح منتجات نتجاتزیادة إستخدمات الم -2
ث والتطویر دفع المستهلكین لدفع أسعار عالیة للحصول على هذه المنتجات تغطي تكالیف البحمبررا ی

 التي تكبدتها المؤسسة؛

تحسین عملیة التصنیع التي تؤدي یعمل البحث والتطویر على تحسین جودة المنتجات، عن طریق  -3
والى استخدامات مرنة إلى تقلیل العیوب واألخطاء التي قد تصیب المنتجات خالل عملیة تصنیعها، 

 .للمنتجات، مما یعطي للمستهلك دافعا لشرائها ولو كانت بأسعار مرتفعة

 في حالة عجز المنافسین على إتباع ،یجیة البحث والتطویر والتمییز قوةوتزداد العالقة بین إسترات   
مكن للمنافسین تقلیدها ي تعتمدها المؤسسة، وهذا یعني تمتعها بمیزات ال یإستراتیجیة البحث والتطویر الت

حداث نوع التمایز في منتجاتها قبل أن  واستغاللعلى الوقت  اعتمادهابسهولة، أو  الفرص في التحرك وإ
  .ذلك إلىیتوصل منافسوها 
ق مواد التغلیف، المواد الالصقة، في أسوا 3Mالنجاحات التي حققتها مؤسسة : وكمثال على ذلك

على إشباع حاجات في كثیر من األحیان لم  ابتكاراتهاقدرة  إلىنجاح هذا ال التوریدات المكتبیة، ویعود
وهذا أدى بطبیعة  ،بإستراتیجیاتها في التمییز بنجاح االرتقاءالقائمة على یتوقعها المستهلك، وقدراتها 

في كثیر من الصناعات القائمة على مواد التغلیف في صناعة الرعایة  الریادةمركز  احتاللها إلىالحال 
  2.تواإللكترونیاصحیة ال

 إستراتیجیة التركیز: ثالثا

إن البحث والتطویر في المنتجات یمكن المؤسسات من تركیز جهودها على شریحة معینة من    
أو في المنتجات أو في سوق محدد  كیز على التطویر في خطوط اإلنتاجوهذا من خالل التر  ،المستهلكین

وتلجأ  ،إحداهما أو التمایزو على الجمع بین التكلفة األقل  باالعتماد هذا ،ل تلبیة حاجاتهم ورغباتهمـمن أج

                                                
.113، مرجع سابق، ص نبیل مرسي خلیل  1  
.333،334، مرجع سابق، ص ص يروبرت أبتس دیفید ل  2  
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مكانیاتها بتغطیة القطاع  إلىالمؤسسات عموما  تبني إستراتیجیة التركیز عندما ال تسمح لها مواردها وإ
تحسین وتطویر منتجات ذات  نحوالتوجه  إلىمما یدفعها  ،أي عدم قدرتها على مواجهة المنافسین ،بأكمله

لذي یلبي حاجات الزبائن وذلك راجع لمعرفتها وخبرتها بالمجال المستهدف بالشكل ا ،بنجاح عالیةدة جو 
ذلك یمكن القول بأن المؤسسة التي تركز على نطاق محدد من المنتجات فإن  إلىضافة إ في السوق،

ح ، وبذلك تصبالتمییزالتطویر تكون أسرع بكثیر مما یستطیع المنتج الذي یتبنى إستراتیجیة بعملیة قیامها 
أكثر وتصبح هذه العالقة  جیة التركیز ودافعا قویا لنجاحها،إستراتیجیة البحث والتطویر مدعمة إلستراتی

 إبداعومنه  ،دةـات جدیـمنتج تقدیملیات البحث والتطویر من خالل عم وضوحا عندما تستطیع المؤسسة
األمام نحو  إلىوبالتالي تقدمها خطوة  ي،ـل كافات سابقة لم تشبع بعد بشكـات جدیدة أو تلبیة حاجـحاج

ة بدخول أحد منافسیها لذلك أنها مهدد اعتبارزها وقدرتها التنافسیة على جزء من السوق، على ـزیز مركـتع
  1.الجزء

  المؤسسة داءأ في تحسینالبحث والتطویر  مساهمة :المطلب الثالث

 رباحأل ازیادة اإلنتاجیة و تحسین  ،تكالیفال تخفیض: أوال

إنتاج  إلىالتي عند تطبیقها على اإلنتاج سوف تؤدي  ،معارف جدیدة الكتسابوالتطویر یهدف البحث    
  .عملیات إنتاج جدیدةالتوصل إلى طرق و  وأ جدیدة منتجات

ومن ثم  في حدها األدنى وزیادة إنتاجیة المؤسسة ةالنهائیعلى جعل التكلفة  البحث والتطویریعمل و    
  2 :، وذلك من خاللأعلىتحقیق أرباح 

ینات أو التغییرات في من تكلفة الوحدة، حیث تتسابق المؤسسات على اإلتیان بالتحس التخفیض - 1
أكثر لعملیة اإلنتاج  ترشیدلتي تقلل من التكلفة في ظل المنافسة، وهذا ما یمكن المؤسسة من ا جاتالمنت

 إضافیة؛أو  دةـارات جدیـواسطة استثمار بوبالتالي ضمان البقاء واالستمر  ،وتحقیق هوامش ربحیة أكبر

 ،ساس هو رفع عدد الوحدات المنتجةإدخال تقنیات جدیدة في عملیة اإلنتاج قد یكون غرضه في األ - 2
أي تمكین التجهیزات وآالت اإلنتاج من اإلسراع ومعالجة اكبر كمیة من المدخالت ضمن فترة زمنیة 

من االستفادة  یمكن المؤسسة هذاو  ،هذا الجانب بالمردودیة ویدعى ، فترتفع بذلك الوحدات المنتجة معینة
 ؛هاتكالیففي  تخفیضالوبالتالي  اقتصادیات الحجم من

                                                
.135،136، مرجع سابق، ص ص مسعود بن مویزة 1  
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ج الجدید أن تحاول المؤسسة وضع سعر تعظم به مكاسبها، خاصة في و قد ینتج عن ذلك المنت - 3
ج و سیها في تكنولوجیا المنتالحاالت التي تجد المؤسسة نفسها محتكرة أو على األقل متفوقة كثیرا على مناف

 إلىولو مؤقتة، بما أنه قد یعمد أحد المنافسین  احتكاریةالجدید، وهذا یعني حصولها على قوة أو قدرة 
 .تقلید إبداع المؤسسة

  المورد البشري رفع كفاءة: ثانیا
أهم قد تكون  ،صعوبة إیجاد أفكار إبداعیة جدیدة والرغبة في المساهمة في نجاح المؤسسةإن    

نظرا ألن الید العاملة خاصة المتخصصة والمؤهلة تحتاجها  ،لمورد البشري في المؤسسةلزیادة االمحفزات 
التكنولوجیا وفي نجاح عملیات البحث والتطویر، الذي ینظر إلیه كنتاج  واستغاللالمؤسسة في فهم 

إلبداع في تحقیق لمعارف ومعلومات علمیة وتكنولوجیة تحتاج لمورد بشري متخصص، كما یساعد ا
وكسب  ،هم ومع الزبائنـراد عن طریق كسبهم لطرق جدیدة في التعاون والتعامل مع بعضـكفاءات األف

ولوجیا الجدیدة ـالتكن الستعمالالالزمة هارات ـالخبرات والملدیهم تكون بحیث  ،تجربة من كل عملیة إبداعیة
على منافسیها من ناحیة الكفاءات البشریة سة المؤس وذلك یشكل میزة تنافسیة تتفوق بها، اتجفي المنت
  1.أو حتى تعدیل العملیة اإلنتاجیة ،تكنولوجیا معینة الستغاللالالزمة 

  الجودة والخدمة المقدمة للزبون تحسین :اثالث
العیوب والنقائص أو التقلیل من  فيفي العملیة اإلنتاجیة دورا هاما خاصة یؤدي البحث والتطویر    

من خالل استعمال تكنولوجیا عالیة تتناسب مع طبیعة  ،وبالتالي الرفع من جودتهاجات لمنتا في األخطار
ومواصفات المنتوج، خاصة إذا كانت هذه المنتجات یصعب تصنیعها أو تقلیدها من طرف منافسي 

  2.المؤسسة، مما یساعدها على اكتساب میزة تنافسیة على المدى الطویل

ون نفسه وتوقعاته خدمة المقدمة للزبون فیتجلى ذلك انطالقا من نظرة الزبأما فیما یخص أثره على ال   
ج و القیمة اإلستعمالیة للمنتأو في العملیة اإلنتاجیة، ویوازن الزبون عادة بین  من هذا اإلبداع في المنتوج

أي ما الجدید أو المحسن على اعتبار ما سوف یضیفه له من خالل استعماله، وبین القیمة المتوقعة منه 
  .خاصة من ناحیة الجودة والتكلفة ،یأمل أن یحصل علیه من خالل هذا اإلبداع

                                                
.124ص  ،بقمرجع سانجم عبود نجم،   1  
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ورغبات ولذا تستعمل العدید من المؤسسات التحسین المستمر في منتجاتها حتى تكون قریبة من تطلعات 
ائنها ؤسسة سیعملون على استقطاب زبالم منافسيألن  ،وحتى یبقى والئهم لها الزبون المتغیرة باستمرار،

كما ینجر عن زیادة الخدمة المقدمة للزبون نتیجة لإلبداع زیادة والء الزبائن بشتى الطرق ومنها اإلبداع، 
   1.، وبالتالي زیادة حصتها السوقیة وقدرتها التنافسیةالمنافسینكسب زبائن جدد على حساب  للمؤسسة أو

  

  الحصة السوقیة زیادة: رابعا
في زیادة عدد  لحصة السوقیة للمؤسسة من خالل مساهمتهعلى ا یریمكن أن یؤثر البحث والتطو    

منتجات  من خالل تطویر ،الزبائن والشرائح أو القطاعات السوقیة التي قد تستهدف من قبل المؤسسة
حتى تتماشى مع حاجات ومتطلبات قطاع سوقي موجود سابقا أو  ،أو تحسین المنتجات الحالیة جدیدة
، السوقالمؤسسة في  مكانةیمكنه تحسین  لبحث والتطویرفا ة من المستهلكین،شریحة معین استقطابحتى 

وبالتالي تهدف المؤسسة المبدعة في إستراتیجیاتها  اق جدیدة أو توسیع نشاطها ونموها،أسو  إلىأو الدخول 
أن  باعتبار ا السوقیة الحالیة،هـتحقیق حصص سوقیة أكبر أو على األقل تعزیز حصص إلىاإلبداعیة 

القدرة التنافسیة المرتبطة بسوق المؤسسة فإن إسهام وتأثیر البحث والتطویر  عوامللحصة السوقیة من ا
  2.رة التنافسیةدعلیها یعني تطویر بعض جوانب الق

دعم  على من ثمو لمؤسسات الصناعیة ا أداء تأثیر البحث والتطویر على وأخیرا یختصر الشكل التالي   
  :تنافسیةال قدرتها

   .لبحث والتطویرل المجال االقتصادي: 20-2ل رقم الشك   

                                                
.129، 128ص ص سابق،المرجع النفس   1  
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  .من إعداد الباحثة : المصدر     
  

  : خالصة
حیث  ،أبعاد البحث والتطویر بشكل عام على الفصل فانه قد تم التعرف كخالصة لما جاء في هذا   

  :الجوانب التالیة إلىهذا الفصل بالتطرق سمح لنا 

توصلنا إلى أن و  ،وبعض المفاهیم المرتبطة بهیم األساسیة حول البحث والتطویر المفاه إلى تم التطرق   
ثم قمنا بعد ذلك  ،التطویرو  وث األساسیة، البحوث التطبیقیةالبح ثالثة أنشطة هيیغطي التطویر البحث و 
هیكل (والتي تتمثل في  ویرفي مجال البحث والتط االستثمارقرار  التي تؤثر على حدداتأهم الم بتحدید

والتي تتمثل  خاصة بمحیط المؤسسةأخرى محددات  إلى، باإلضافة )والتنویع الصناعة، حجم المؤسسات،
    .)الدفع التكنولوجي ومحرضات السوق(في 

وتوصلنا إلى أن هذه األعمال تتطلب إمكانیات مادیة وبشریة للقیام بها، باإلضافة إلى عوامل أخرى    
مكن أن تتواجد على مستوى المؤسسة، ومنها ما هو متمركز خارج المؤسسة على مستوى مساعدة ی

وأهم مؤشرات قیاسه حیث یوجد نوعین من احل البحث والتطویر، مختلف مر  إلى التطرق تم مث ،المحیط
ت، المقاییس ألنشطة البحث والتطویر، النوع األول یركز على المدخالت والنوع الثاني یركز على المخرجا

، منه كذلك تم التطرق إلى مخاطر البحث والتطویر التي قد تؤدي إلى عدم تحقیق األهداف المنتظرة
 تنتهجها قد التيالتنافسیة  البحث والتطویر أنواع إستراتجیة خالل من التنافس توقیت بمعرفةوبعدها قمنا 

 
 المعرفة

  : األداء          
  التكالیف، اإلنتاجیة  -

  والربحیة؛
  ي؛المورد البشر -
الجودة والخدمة  -

  المقدمة للزبون؛
 .الحصة السوقیة -

   :لمخرجاتا        
  ؛اختراعبراءات  -
بحوث جدیدة (منشورات -

  ؛)للنشر
  ابتكارات وإبداعات -
 ).عملیات جدیدةوجات منت(
 

 
 تعزیز

القدرة التنافسیة 
للمؤسسات 
 الصناعیة

 

 المدخالت:
  البحث والتطویر الداخلي؛-
البحث والتطویر االخارجي؛ -
  نفقات البحث والتطویر؛  -
براءات و شراء ال -

  .licences التراخیص 
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سبل  إلىتطرقنا  وأخیرا ،)التابعة الهجومیة، الدفاعیة،التقلید،(المؤسسات، وتتمثل هذه اإلستراتیجیات في 
التي یمكن أن تتحقق على مستوى المؤسسة من خالل التطویر الداخلي لنشاطات  تجسید البحث والتطویر

البحث والتطویر، أوقد تتحقق خارجها من خالل تفویض لعملیات البحث والتطویر بشكل كلي أو جزئي 
أو عن طریق اقتناء ، مؤسسات أخرى لممول خارجي، أو من خالل عقد اتفاقیات تعاون مع

   .)شراء براءات اختراع(تراخیص

القدرة التنافسیة وذلك من خالل الجوانب التالیة تأثیره  على دعمالبحث والتطویر  تأثیراألخیر تناولنا وفي 
أن  إلىره على اإلستراتیجیات التنافسیة للمؤسسات وأخیرا توصلنا یأثتعلى هیكل المنافسة في القطاع، 

تحسین مستوى و  التكالیفتخفیض من ناحیة على التأثیر على المؤسسات یعمل  البحث والتطویر
 هذه المتغیرات تعبر عن أداءكل ، و الحصص السوقیةرفع  الجودة، تحسین ،زیادة األرباح ،اإلنتاجیة

    . المؤسسات

 . التنافسیة لمجمع صیدال القدرة دعیمالبحث والتطویر في ت مساهمةفي الفصل الموالي سنقوم بدراسة و    


