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 : مقدمة 
یشھد العالم  حالیا العدید من التطورات المتسارعة في كافة المج�االت خاص�ة 
اإلقتص��ادیة منھ��ا، مم��ا دف��ع بالمؤسس��ات اإلقتص��ادیة إل��ى اإلھتم��ام ب��التغیرات الت��ي 
تح��دث ف��ي محیطھ��ا س��واء ال��داخلي أو الخ��ارجي نظ��را لق��وة ت��أثیر ھ��ذا المح��یط عل��ى 

 .نشاط ھذه المؤسسات سلبا وإیجابا
یعتبر التحلیل اإلس�تراتیجي للمح�یط ال�داخلي و الخ�ارجي للمؤسس�ة م�ن أھ�م و

ادة م�ن الف�رص الموج�ودة ف�ي العملیات الت�ي تق�وم بھ�ا المؤسس�ات س�عیا منھ�ا لإلس�تف
، إضافة استغالل نقاط القوة ل�دیھا م�ع ذلك تجنب التھدیدات التي تواجھھا، وكمحیطھا

  .ح مواطن الضعف في أدائھا الداخليإصال
خ��الل ھ��ذا التحلی��ل تق��وم المؤسس��ات بتحدی��د الخی��ارات اإلس��تراتیجیة  وم��ن

  .بة لوضعیتھا التنافسیة في محیطھاالمناس
من ھذا المنطلق فإن موضوع تحلیل بیئة الصناعة و المحیط الداخلي وتحدی�د 

، الذي یعتم�د عل�ى من أھم مواضیع اإلقتصاد الصناعي الخیارات اإلستراتیجیة یعتبر
وم��ن خ��الل ھ��ذا الموض��وع .  الھیك��ل و الس��لوك و األداء: وھ��ي  س��یةث��الث نق��اط أسا

فإننا سوف نتناول الھیكل عندما نتطرق إلى عوامل بیئة الصناعة الت�ي یمك�ن التعبی�ر 
عنھ��ا بنم��وذج الق��وى الخم��س لب��ورتر، أم��ا بالنس��بة ل��ألداء فس��نتعرض ل��ھ م��ن خ��الل 

داء ال�داخلي متمثل�ة ف�ي تحلیل المحیط الداخلي للمؤسسة ال�ذي یعطین�ا ص�ورة ع�ن األ
، وف��ي األخی��ر س��نتناول بالدراس��ة الخی��ارات ط الق��وة والض��عف ف��ي أداء المؤسس��ةنق��ا

  . اإلستراتیجیة التي تتحول عند اعتمادھا من طرف المؤسسة إلى سلوك استراتیجي 
رحل���ة ف���ي بن���اء اس���تراتیجیة ویعتب���ر تحدی���د الخی���ارات اإلس���تراتیجیة أھ���م م

الخیار اإلستراتیجي المناسب من خالل المواءمة بین نق�اط حیث یتم تحدید  ،المؤسسة
  .القوة والضعف في األداء الداخلي، والفرص والتھدیدات في بیئة الصناعة

وتتمثل إشكالیة الدراسة في أن العدید م�ن المؤسس�ات تج�د ص�عوبة كبی�رة ف�ي ال�ربط 
    ب����ین تحلی����ل بیئ����ة الص����ناعة والمح����یط ال����داخلي م����ع عملی����ة تحدی����د الخی����ارات

اس��ب اإلس��تراتیجیة، وبالت��الي فإنھ��ا غالب��ا م��ا تق��وم بتحدی��د خی��ارات اس��تراتیجیة ال تن
  .، مما یؤدي بھا إلى عواقب وخیمة وضعیتھا التنافسیة في محیطھا

  : تحدید اإلشكالیة
  : انطالقا مما سبق یمكن طرح اإلشكالیة التالیة

خالل الربط بین عوام�ل  كیف یتم التوصل إلى الخیارات اإلستراتیجیة المناسبة من*
  .   بیئة الصناعة والمحیط الداخلي للمؤسسة اإلقتصادیة ؟

  :تساؤالت فرعیة وقد اندرج تحت ھذا التساؤل أربع
ھل یؤدي اكتشاف فرص في بیئة الصناعة إل�ى تحدی�د خی�ارات اس�تراتیجیة  -1

  .توسعیة ؟
ھ���ل وج���ود تھدی���دات ف���ي بیئ���ة الص���ناعة ی���ؤدي بالمؤسس���ة إل���ى اختی���ار  -2

  .اتیجیة استقرار؟استر
م��ا ھ��و الخی��ار اإلس��تراتیجي المناس��ب لوج��ود نق��اط ق��وة ف��ي األداء ال��داخلي  -3

  .للمؤسسة مع مراعاة عوامل بیئة الصناعة ؟
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 . ھل اإلستراتیجیات التي تعتمدھا ملبنة الحضنة تناسب موقعھا التنافسي؟ -4
 : الفرضیات 

  :الفرضیة الرئیسیة 
مؤسس��ة اإلقتص��ادیة م��ن خ��الل معرف��ة ی��تم تحدی��د الخی��ارات اإلس��تراتیجیة لل

الفرص والتھدیدات في بیئة الصناعة م�ن جھ�ة ونق�اط الق�وة والض�عف ف�ي األداء 
ث�م ی�تم جم��ع ھ�ذه العوام�ل ف�ي مص�فوفة واح�دة تعط��ي ، ال�داخلي م�ن جھ�ة أخ�رى

والمح�یط           مجموعة من الخیارات اإلستراتیجیة وفقا لعوامل بیئة الص�ناعة
  .الداخلي 
  : ت الجزئیة الفرضیا

وجود فرص في بیئة الصناعة یحفز المؤسسة على استغالل ھذه الفرص و  -1
  .تقوم باتباع استراتیجیات توسعیة بالتالي

اكتشاف تھدیدات في بیئ�ة الص�ناعة یجب�ر المؤسس�ة عل�ى التری�ث اس�تعدادا  -2
  .لمواجھة ھذه التھدیدات لذلك فھي تختار إستراتیجیة استقرار

الخیار اإلستراتیجي المناسب لوج�ود نق�اط ق�وة ف�ي  إستراتیجیة التوسع ھي -3
  . سسة مع وجود فرص في بیئة الصناعةاألداء الداخلي للمؤ

ھناك تناسب بین اإلستراتیجیات المعتمدة من طرف ملبنة الحضنة وموقعھا  -4
 .التنافسي

 :أسباب اختیار الموضوع
  : تتمثل أسباب اختیارنا لھذا الموضوع في التالي  
 .شخصیة في تناول ھذا الموضوع و التمكن من المادة العلمیة الرغبة ال -
  .إضافة دراسة جدیدة في مجال التحلیل اإلستراتیجي و الخیارات اإلستراتیجیة  -
عدم قدرة العدید من المؤسسات اإلقتصادیة على الربط بین تحلیل بیئ�ة الص�ناعة و  -

  .ة من جھة ثانیة المحیط الداخلي من جھة و تحدید الخیارات اإلستراتیجی
قلة الدراسات في ھذا الموضوع و التي تربط بین التحلیل الثنائي لبیئ�ة الص�ناعة و  -

  .المحیط الداخلي مع الخیارات اإلستراتیجیة للمؤسسة اإلقتصادیة 
   :تكمن أھمیة الدراسة في: الدراسة  أھمیة

خلي م��ع محاول��ة ال��ربط ب��ین التحلی��ل الثن��ائي لبیئ��ة الص��ناعة و المح��یط ال��دا
حی���ث أن ھ���ذا ال���ربط یع���د م���ن  ، الخی���ارات اإلس���تراتیجیة للمؤسس���ة اإلقتص���ادیة

  . المحاوالت النادرة في البیئة الصناعیة الجزائریة على الخصوص 
  : وتبرز أھمیة الدراسة في النقاط التالیة 

اإلسھام في بلورة العالقة بین الخیارات اإلستراتیجیة و تحلی�ل بیئ�ة الص�ناعة  -1
  . الداخلي للمؤسسات اإلقتصادیة  و المحیط

التح���والت اإلقتص���ادیة العالمی���ة و إمكانی���ة انض���مام الجزائ���ر إل���ى المنظم���ة  -2
العالمی���ة للتج���ارة یس���تدعي م���ن المؤسس���ات الجزائری���ة أن تك���ون متحسس���ة 
لتغی���رات البیئ���ة اإلقتص���ادیة م���ن أج���ل تبن���ي الخی���ارات اإلس���تراتیجیة الت���ي 

  .لسوق العالمیة تساعدھا على زیادة تنافسیتھا في ا
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تكتسب الدراسة أھمیتھا في أنھا تتناول التحلیل اإلستراتیجي لبیئة الصناعة و  -3
المح��یط ال��داخلي و الخی��ارات اإلس��تراتیجیة ف��ي المؤسس��ة اإلقتص��ادیة الت��ي 

  . تعتبر اللبنة األساسیة لإلقتصاد الوطني 
ى تحدید و النتائج التي ستسفر عنھا الدراسة تساعد المؤسسات اإلقتصادیة عل -4

اتب��اع الخط��وات الالزم��ة لتحدی��د الخی��ارات اإلس��تراتیجیة المناس��بة بن��اء عل��ى 
 .المتغیرات الحقیقیة لبیئة الصناعة و المحیط الداخلي 

 :أھداف الدراسة 
التعری��ف بالتحلی��ل اإلس��تراتیجي لبیئ��ة الص��ناعة و المح��یط ال��داخلي و ك��ذلك  -1

 .الخیارات اإلستراتیجیة 
ؤسسات اإلقتصادیة باإلعتماد على ھذا الن�وع م�ن التحلی�ل تحدید مدى قیام الم -2

ف���ي تحدی���د الخی���ار اإلس���تراتیجي ال���ذي س���یتحول بع���د اعتم���اده إل���ى س���لوك 
  .استراتیجي 

معرفة م�دى ق�درة المؤسس�ات عل�ى كش�ف الف�رص والتھــ�ـدیدات ف�ي بیـــ�ـئة  -3
 الص��ناعة،  وك��ذلك نق��اط الق��وة و الض��عف ف��ي األداء ال��داخلي و بالت��الي تبن��ي

  . الخیار اإلستراتیجي المناسب 
الربط بین التحلیل اإلستراتیجي لبیئ�ة الص�ناعة و تحلی�ل المح�یط ال�داخلي ف�ي  -4

و تحدی�د دور التحلی�ل الثن�ائي ف�ي تحدی�د  ، تحلیل واحد و ھ�و التحلی�ل الثن�ائي
 .الخیار اإلستراتیجي للمؤسسة اإلقتصادیة 

  :الدراسات السابقة
  : الدراسة األولى    

المی���زة التنافس���یة للمؤسس���ة اإلقتص���ادیة ب���ین مواردھ���ا الخاص���ة "ن بعن���وا
،أطروح���ة "وبیئتھ���ا الخارجیة،حال���ة مؤسس���ات قط���اع الھاتفی���ة النقال���ة ب���الجزائر

،كلیة العلوم اإلقتصادیة وعل�وم التس�ییر،جامعة دكتوراه،من إعداد الباحث أحمد باللي
  .2007/2008الجزائر،

ثالث�ة فص�ول نظری�ة وفص�لین ، ت ھذه الدراسة م�ن خمس�ة فص�ولحیث تكون
  .للدراسة المیدانیة

حی���ث تن���اول الفص���ل األول المی���زة التنافس���یة و مكانتھ���ا ف���ي نم���وذج اإلدارة 
األبع��اد الت��ي یمك��ن أن تتحق��ق المی��زة ، اإلط��ار الع��ام للمی��زة التنافس��یة ، اإلس��تراتیجیة

  .افسیة باإلدارة اإلستراتیجیةعالقة المیزة التن، التنافسیة على أساسھا
حیث ت�م فی�ھ  ، أما الفصل الثاني فتطرق إلى المقاربة الھیكلیة للمیزة التنافسیة

إب��راز الت��أثیرات المختلف��ة لھیك��ل الص��ناعة عل��ى المی��زة التنافس��یة مس��تندا إل��ى م��نھج 
أو ، ب��ورتر س��واء فیم��ا یتعل��ق بالتحلی��ل الھیكل��ي وف��ق نم��وذج ق��وى المنافس��ة الخمس��ة

  .لیل سلسلة القیمة الذي یتكامل معھبتح
أم��ا فیم��ا یتعل��ق بالفص��ل الثال��ث فق��د تن��اول المی��زة التنافس��یة و م��دخل تحلی��ل 

كیفی�ة إع�داد اس�تراتیجیة ، الموارد بدایة بتقدیم اإلطار النظري لمدخل تحلی�ل الم�وارد
  .تنافس مرتكزة على الموارد لتحقیق المیزة التنافسیة المستدامة 
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ابع فیتمحور حول اإلصالحات في قطاع اإلتص�االت و تط�ور الھاتفی�ة أما الفصل الر
  .النقالة في الجزائر 

والفص��ل الخ��امس تن��اول التنافس��یة ف��ي قط��اع الھاتفی��ة النقال��ة انطالق��ا م��ن تحلی��ل 
والتع��رف عل��ى ، ھیك��ل القط��اع باإلس��تناد إل��ى نم��وذج ق��وى المنافس��ة الخمس��ة لب��ورتر

    .   تعاملیناإلستراتیجیات الخاصة بمختلف الم
  :الثانیةالدراسة 

ة ف�ي المؤسس�ة یس�تراتیجلتشخیص البیئ�ة الخارجی�ة لبن�اء اإلمحاولة "بعنوان  
، "االقتصادیة الجزائریة، دراسة حالة مؤسس�ة األقمش�ة الص�ناعیة بوالی�ة المس�یلة

ماجس��تیر، م��ن إع��داد الباح��ث ب��ن واض��ح الھاش��مي، كلی��ة العل��وم االقتص��ادیة  م��ذكرة
ر والعل���وم التجاری���ة، جامع���ة محم���د بوض���یاف بالمس���یلة، الجزائ���ر، وعل���وم التس���یی

2005/2006. 
حیث قس�م دراس�تھ إل�ى ج�انبین، الجان�ب األول نظ�ري، تض�من الفص�ل األول 
م���دخل نظ���ري ل���إلدارة اإلس���تراتیجیة والبیئ���ة الخارجی���ة تط���رق فی���ھ إل���ى ماھی���ة 

ی���ة وكیفی���ة ا، البیئ���ة الخارجھاإلس���تراتیجیة، مس���تویات وض���عھا، وخط���وات ص���یاغت
تحلیلھ��ا، أم��ا الفص��ل الث��اني فتط��رق فی���ھ إل��ى مكون��ات البیئ��ة الخارجی��ة للمؤسس���ة 

الجان�ب الث�اني  االقتصادیة، والفصل الثالث اكتشاف وتحلیل الفرص والتھدیدات، أم�ا
، تضمن الفصل الرابع من�ھ التعری�ف بمی�دان الدراس�ة لمؤسس�ة وھو الجانب التطبیقي

والفص��ل الخ��امس ق��ام بتش��خیص البیئ��ة الص��ناعیة لھ��ذه  األقمش��ة الص��ناعیة بالوالی��ة،
  .المؤسسة
  : الثالثةالدراسة 
التحلی�ل البیئ�ي و أث�ره ف�ي تحدی�د الخی�ار اإلس�تراتیجي،حالة مجموع�ة م�ن "بعنوان 

،رس���الة ماجس���تیر،من إع���داد الباح���ث توفی���ق مھ���دي العل���وي "المؤسس���ات الیمنی���ة
  .2006،بارحمة،كلیة العلوم اإلداریة،جامعة عدن،الیمن

حیث تناول في فصلھا األول مفھوم التحلیل البیئ�ي خطوات�ھ وأدوات�ھ، التحلی�ل 
أم��ا ف��ي الفص��ل الث��اني فق��د اش��تمل عل��ى ، البیئ��ي ال��داخلي، التحلی��ل البیئ��ي الخ��ارجي

مفھ��وم الخی��ار اإلس��تراتیجي وعملیات��ھ، الخی��ارات اإلس��تراتیجیة العام��ة للمؤسس��ة و 
  . یار االستراتیجيالعالقة بین التحلیل البیئي والخ

التحلی���ل اإلحص���ائي  ب التطبیق���ي للدراس���ة وتض���من الفص���ل الثال���ث الجان���   
ر ب�ین إل�ى اختب�ار عالق�ة الت�أثی كم�ا تط�رق.ت الدراس�ةالستجابة أفراد العین�ة لمتغی�را

روق ب�ین المؤسس�ات اختب�ار الف� دراسة وكذلكعینة ال المتغیرات الرئیسیة للمؤسسات
  .عینة الدراسة

  
  
  

  : رابعةال الدراسة
دور تحلیل البیئة الخارجیة ف�ي ص�یاغة اس�تراتیجیات المؤسس�ات الص�غیرة "بعنوان

والمتوس������طة،حالة مجموع������ة م������ن المؤسس������ات الص������غیرة والمتوس������طة ف������ي 
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م�ن إع�داد الباح�ث یاس�ین عطا�،كلی�ة العل�وم اإلقتص�ادیة ، ماجستیر مذكرة،"الجزائر
  .2008/2009وعلوم التسییر،جامعة بسكرة،الجزائر،

حیث تم تقسیم ھذه الدراسة إلى أربعة فصول، ثالثة نظری�ة والراب�ع تطبیق�ي، 
وقد تط�رق ف�ي الفص�ل األول إل�ى ماھی�ة اإلس�تراتیجیة، مس�تویاتھا وخط�وات بنائھ�ا، 
أم��ا الفص��ل الث��اني فتن��اول فی��ھ ماھی��ة البیئ��ة الخارجی��ة، مكوناتھ��ا العام��ة والخاص��ة، 

ق ف��ي الفص��ل الثال��ث إل��ى المؤسس��ات وتحدی�د أھ��م عناص��رھا وتشخیص��ھا، كم��ا تط��ر
الص����غیرة والمتوس����طة، مفھومھ����ا، خصائص�����ھا، واقعھ����ا، والمنظوم����ة القانونی�����ة 

 .والمؤسساتیة لترقیة البیئة الخارجیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر
أما الفصل الرابع فتناول فیھ تحدید اإلط�ار المنھج�ي للدراس�ة، كم�ا ق�ام ك�ذلك 

لنظري من الدراسة على عینة من المؤسس�ات الص�غیرة والمتوس�طة بإسقاط الجانب ا
 .بالجزائر

 :المنھج المستخدم
نظرا لطبیعة الموضوع فإننا نس�تخدم الم�نھج الوص�في التحلیل�ي، ال�ذي یھ�دف   

النظری�ة، وم�نھج إلى جمع المعلومات وتصنیفھا وتحلیلھا، وھذا ف�ي الفص�ول الثالث�ة 
  :ویتم االستعانة باألدوات التالیةفي الفصل الرابع،  دراسة الحالة

ط��رح أس��ئلة ی��تم التح��دث إل��ى بع��ض مس��ؤولي المؤسس��ة بواس��طة : قابل��ةالم
المح��یط و ل��ى مختل��ف متغی��رات بیئ��ة الص��ناعةالستفس��ار والتع��رف عاالھ��دف منھ��ا 

اب�ات المعنی�ة، وھ�ذا ك�دعم إلج التعام�ل معھ�ا عل�ى مس�توى المؤسس�ةكیفی�ة الداخلي و
  .مقدمة من طرف المؤسسة محل الدراسةوالبیانات ال للمعطیات

   باعتبارھ��ا إح��دى األدوات الھام��ة للبح��ث العلم��ي الت��ي ی��رتبط بھ��ا : المالحظ��ة
وك�ذلك تحلی�ل األداء داخ�ل  ،خاصة فیما یتعلق بوضعیة الص�ناعة فقد أفادتنا، الباحث

     المؤسس����ة انطالق����ا م����ن العالق����ات والمع����امالت م����ع مختل����ف عم����ال ومس����ؤولي
  . كذلك في التدقیق في قیم و ثقافة المتعاملین مع المؤسسة والعاملین بھاو المؤسسة،

  :ھیكل الدراسة
تم تقسیم ھذا البحث إلى أربع�ة فص�ول، ثالث�ة نظری�ة والراب�ع تطبیق�ي، حی�ث 

ماھی���ة البیئ���ة الخارجی���ة و بیئ���ة الص���ناعة، عوام���ل  نتط���رق ف���ي الفص���ل األول إل���ى
ئ��ة الص��ناعة، وأخی��ر اكتش��اف وتحلی��ل إس��تراتیجیة ف��ي بیئ��ة الص��ناعة، مكون��ات بی

  .الفرص والتھدیدات في بیئة الصناعة
    المح��یط (مختل��ف المف��اھیم ذات العالق��ة  أم��ا الفص��ل الث��اني فنتط��رق فی��ھ إل��ى   

، مراجعة األداء الداخلي وأدواتھ، مكونات )األداء الداخليالتحلیل الداخلي و ،الداخلي
ألخیر یتم تناول التحلیل الثن�ائي لبیئ�ة الص�ناعة وفي ا المحیط الداخلي وكیفیة تحلیلھا،

  .والمحیط الداخلي
، مفھ���وم الخی���ار فنتن���اول م���دخل ع���ام لإلس���تراتیجیة ف���ي الفص���ل الثال���ث أم���ا

وأخی���را نتط���رق لمختل���ف أن���واع الخی���ارات اإلس���تراتیجیة ، اإلس���تراتیجي وعوامل���ھ
 .المتاحة أمام المؤسسة اإلقتصادیة



 و 
 

ی��د اإلط��ار المنھج��ي للدراس��ة، كم��ا قمن��ا ك��ذلك أم��ا الفص��ل الراب��ع فقمن��ا بتحد
نظ��ري م��ن الدراس��ة عل��ى المؤسس��ة مح��ل الدراس��ة،وتحدید م��دى بإس��قاط الجان��ب ال

  .التوافق بین المعارف النظریة والممارسة المیدانیة
  
 
 
  
  
  
  
  
 




