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يكي مكون من مجموعات مختلفة من العناصر حيث ية تعيش داخل محيط ديناماإلقتصادإن المؤسسة 
أيضا  و قسم هذا المحيط إلى محيط داخلي وخارجي حسب درجة التأثر والتأثيريتتأثر به وتؤثر فيه، و 

 القطاعفي نفس ا المؤسسة من خاللهتكون من مجموعة من العناصر التي تنشط تي تال الصناعةهنالك 
 القطاعمن مجموعة المؤسسات الناشطة في نفس  اكون بدورهتتي توتكون درجة التأثر والتأثير كبيرة، وال

الصراع من أجل  ىعلفهي تعتمد وجودها  ومن أجل أن تحافظ المؤسسة على بقائها و ،الصناعي 
 .بقائهالمحافظة على من أجل ا في تحوالت مستمرة ضمان ذلك وهذا ما يجعلها تدخل 

سطرة ة والتي تعتبر كثيرة ومختلفة، مستراتيجيفإن المؤسسة تقوم بانتهاج مجموعة من السلوكات اإل وكذلك
ا المؤسسة، ومن أجل ذلك ة منها وكذلك حسب الظروف التي تواجههوموضوعة حسب األهداف المرجو 

 هدف.األ همباشرة من أجل تحقيق هذ ات تنافسية مباشرة أو غيرإستراتيجيتقوم بصياغة ووضع  هافإن
     من بين العناصر األساسية المؤثرة في الصناعة إلى جانب هيكل السوق  ستراتيجيويعتبر السلوك اإل

للمؤسسات من أجل  ستراتيجيالسلوك اإل بسببهذه العناصر، و هذا  ناآلداء، وهناك تفاعل مستمر بي و
 منافسة.نابع من صلب ال هوالمحافظة على بقائها و 

سمح للمؤسسة بتحسين آدائها وحصولها توتعتبر العالقة الموجودة أكثر تعقيدا فهي في نهاية المطاف 
 على قوة سوقية أكبر.
ات في المتغيرات الهيكلية للقطاع الصناعي من خالل زيادة أو نقص ستراتيجيويكون تأثير هذه اإل

كيز البائعين وكذلك التأثير على المؤسسات المؤسسات الناشطة في القطاع أي التأثير على درجة تر 
في الصناعة من خالل وضع عائق أمام هذه المؤسسات حيث يعتبر هذين العنصران الراغبة في الدخول 

 من مكونات هيكل السوق وذلك بهدف الزيادة في مردودية القطاع.
لذي تكتسيه هذه األخيرة في أداء ة والدور الهام استراتيجيومن هنا تظهر األهمية البالغة لهذه السلوكات اإل

وكذلك على هيكل السوق والذي يعتبر من أهم وتأثيرها على المنافسة و على هيكل القطاع  ،المؤسسات
الذي  ستراتيجيالصناعي وسعيا منا إلى توضيح السلوك اإل اإلقتصادالمشكالت المطروحة والمعالجة في 

ة وتأثير هذه السلوكات على المحيط الصناعي للمؤسسة ية في مواجهة المنافساإلقتصادتنتهجه المؤسسة 
 .الرئيسية اإلشكاليةومنه تم طرح  ية ككلاإلقتصاد

 
أثاها على هجاكل ما هو  وجة اإلقرصادمن طاف المؤسسة ة المنرهية سراارجيجما هي أهم السلوكات اإل

 ؟السوق
 



 ب
 

 ويمكن أن تقسم هذه اإلشكالية إلى مجموعة من اإلشكاليات الفرعية  :الفاعجة اإلشكالجات
 وهياكل السوق؟ ستراتيجيبالسلوك اإلماذا نقصد  -1
 هياكل السوق؟على ة ستراتيجيما هو تأثير هذه اإل -2

 ؟هياكل هذه الصناعةعلى سمنت وما تأثيرها إلات في مؤسسات استراتيجيما مدى تطبيق هذه اإل -3

 بة عن األسئلة المطروحة في اإلشكالية نطرح فرضيات لدراستنا وهي:لإلجا   :فاضجات البحث
 يؤثر على هياكل السوق. يةاإلقتصادمن طرف المؤسسات  إستراتيجيانتهاج سلوك  -1
 .ة على هياكل السوقستراتيجيهناك تأثير لهذه السلوكات اإل -2

 .ديناميكي حرتعيش في محيط ية الجزائرية اإلقتصادالمؤسسة  -3

 هناك عدة أسباب دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع ونلخصها فيما يلي:   :البحث أهداف
 ية التي عرفها قطاع الصناعة في الجزائر.اإلقتصادإحساسنا بأهمية الموضوع خاصة مع التحوالت  -1
 .زائرلجفي ا الصناعي إلقتصادانظر حداثة هذا الموضوع من وجهة  -2

 .هياكلها السوقية علىر لها تأثمن خالتي الات ستراتيجيإللمعرفة االحاجة الملحة للمؤسسة  -3
 اإلقتصادمن جانب تخصص  ستراتيجيإعطاء الجانب النظري اإلهو يوجد هدف رئيسي لهذا البحث 

السلوكات دراسة  من الجانب التطبيقي  ورية التي يقوم عليها النظ األسسو كذلك توضيح الصناعي 
وذلك من خالل مؤسسات عليها واآلثار المترتبة  يةئر الجزا ة المتبعة في المؤسسة الصناعيةستراتيجياإل

 القطاع المعنية بالدراسة.

الجانب  أما، والنظرية اإلستراتيجية ية الجزئيةاإلقتصادالنظرية  إسقاط هوالنظرية  الحدود  :البحثحدود 
 .2222غاية  إلى 2222حدود الزمنية ال و شرق الجزائرالحدود المكانية  إلىبيقي فهو يخضع طالت

لمعالجة موضوع البحث نستخدم المنهج الوصفي التحليلي فيما يخص الجانب النظري :  منهيجة البحث
ثالث فصول  إلىوقد تم تقسيم هذه الدراسة  .جزاءاألأيضا فيما يخص باقي  يوالمنهج االستنباطي والتحليل

 .دراسة حالةنظرية و 

 .المبادئ األساسية لإلقتصاد الصناعي :الفصل األول

 .ة المنتهيةستااتيييالسلوكات اإل الثاني:صل الف

 .ة على هياكل السوقستااتيييآثاا السلوكات اإل :الفصل الثالث

 .لإلسمنت بالشاق اليزائاي ERCEدااسة حالة ميمع  الرابع:الفصل 

 


