
  خطة البحث

  مقدمة

  تحلیل بیئة الصناعة: الفصل األول

  ماھیة البیئة الخارجیة وبیئة الصناعة: المبحث األول

  مفھوم البیئة الخارجیة وبیئة الصناعة: المطلب األول
  خصائص بیئة الصناعة: المطلب الثاني

  
  .في بیئة الصناعة إستراتیجیةعوامل : المبحث الثاني

  شتراطات األساسیةالظروف واال: المطلب األول
  ھیكل الصناعة: المطلب الثاني
  أقسام ھیكل الصناعة: المطلب الثالث

  
  مكونات بیئة الصناعة: المبحث الثالث

  .»Porter«مكونات بیئة الصناعة وفقا لنموذج : المطلب األول
  المجموعات اإلستراتیجیة: المطلب الثاني
 اكتشاف وتحلیل الفرص والتھدیدات: المبحث الرابع

  اكتشاف الفرص و التھدیدات: المطلب األول
  تحلیل الفرص والتھدیدات البیئیة: المطلب الثاني

  
  تحلیل المحیط الداخلي: الفصل الثاني

  مفاھیم عامة حول المحیط الداخلي ،التحلیل الداخلي واألداء الداخلي: المبحث األول

  مفاھیم حول المحیط الداخلي: المطلب األول
  .اھیم حول التحلیل الداخليمف: المطلب الثاني
  . مفاھیم عامة حول األداء الداخلي :المطلب الثالث
  .أھمیة تحلیل المحیط الداخلي: المطلب الرابع

  
   .مراجعة األداء الداخلي وأدواتھ: المبحث الثاني
  .تحلیل سلسلة القیمة للمؤسسة: المطلب األول
  .أسلوب المراجعة اإلداریة الداخلیة: المطلب الثاني

  
  .مكونات المحیط الداخلي وكیفیة تحلیلھا: المبحث الثالث

  .مكونات المحیط الداخلي: األول المطلب
  ).العناصر الداخلیة(كیفیة تحلیل نقاط القوة و الضعف: المطلب الثاني
  .اإلعتبارات الواجب مراعاتھا في التحلیل الداخلي: المطلب الثالث

  .مزایا تنافسیة تحویل جوانب القوة إلى: المطلب الرابع  



  .التحلیل الثنائي لبیئة الصناعة والمحیط الداخلي: المبحث الرابع

  .نموذج التحلیل الثنائي: المطلب الثاني  .مفاھیم حول التحلیل الثنائي: المطلب األول
  .التحلیل الثنائي و الخیار اإلستراتیجي: المطلب الثالث

  
  .اإلقتصادیة الخیارات اإلستراتیجیة للمؤسسة: الفصل الثالث
  .مدخل عام لإلستراتیجیة: المبحث األول

 ماھیة اإلستراتیجیة: المطلب األول
  .الصعوبات و التحدیات التي تواجھ اإلستراتیجیة: المطلب الثاني
  .مستویات وضع اإلستراتیجیة: المطلب الثالث
  .خطوات صیاغة اإلستراتیجیة:المطلب الرابع

  
  .مدخل إلى الخیارات اإلستراتیجیة:المبحث الثاني

  .مفھوم الخیار اإلستراتیجي:المطلب األول
  .العوامل المؤثرة في تحدید الخیارات اإلستراتیجیة: المطلب الثاني
  .اإلعتبارات المساعدة في تحدید الخیارات اإلستراتیجیة: المطلب الثالث

  
  .تاحة للمؤسسةالخیارات اإلستراتیجیة الم: المبحث الثالث

  .اإلستراتیجیات العامة للتنافس لبورتر: المطلب األول
  استراتیجیات النمو المحدود: المطلب الثاني
  استراتیجیة التوسع و النمو: المطلب الثالث
  ).اإلنكماش(استراتیجیة التخفیض : المطلب الرابع

  . تحدید الخیارات اإلستراتیجیة: المطلب الخامس
  

  .ة حالة ملبنة الحضنةدراس:الفصل الرابع

  منھجیة البحث و التعریف بمیدان الدراسة:المبحث األول

  .منھجیة البحث:المطلب األول
  .التعریف بالمؤسسة محل الدراسة:المطلب الثاني

  
  .تحلیل بیئة الصناعة لملبنة الحضنة: المبحث الثاني

  .لحلیب في الجزائرلمحة تاریخیة عن السیاسات المتعاقبة لتطویر قطاع ا:المطلب األول 
  .تحلیل بیئة الصناعة لمؤسسة ملبنة الحضنة وفقا لنموذج القوى الخمس: المطلب الثالث
 .اكتشاف الفرص و التھدیدات: المطلب الثالث
  .تحلیل الفرص و التھدیدات الخاصة بملبنة الحضنة: المطلب الرابع

  
  

 .نةتحلیل متغیرات المحیط الداخلي لملبنة الحض: المبحث الثالث



  .تحلیل مختلف الوظائف بالملبنة: المطلب األول
  .تحلیل األداء الداخلي وفقا ألسلوب المراجعة اإلداریة الداخلیة: المطلب الثاني
  .تحدید نقاط القوة و الضعف في أداء المؤسسة: المطلب الثالث
 .تحلیل نقاط القوة و الضعف في األداء الداخلي لملبنة الحضنة: المطلب الرابع

   .التحلیل الثنائي لمتغیرات بیئة الصناعة و المحیط الداخلي للملبنة: مطلب الخامسال
  

  .تحدید الخیارات اإلستراتیجیة لملبنة الحضنة:المبحث الرابع

  .تحدید موقع الملبنة في نموذج الخیارات اإلستراتیجیة:المطلب األول
  .في النموذجمدى اعتماد الملبنة لإلستراتیجیات المحدد : المطلب الثاني 

  .خاتمة




