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   العـامـة ةـالمقدم
  

  :إشكالية البحث/ أوال

  

تتسم البيئة الصناعية على املستوى العاملي بعدد من اخلصائص اليت تؤثر على مؤسستنا، وذلك نتيجة 

ولعل ظاهرة العوملة اليت إكتسبت أبعادا عديدة . أفرز�ا متغريات عديدة يف العامل السريع التغري ، تحديات عديدةل

ولعل . والثقافة والتجارة واإلدارة تكاد تشكل صلب التحديات اليت تواجهها أغلب مؤسساتنا يف عوملة لإلعالم

فهناك منافسة أنشأ�ا تكتل وحتالف  أهم هذه التحديات تتبلور يف املنافسة اليت تزداد حد�ا وتعدد منابعها،

افسة تتزايد حد�ا مع تزايد عدد ومن ;ومتعددة اجلنسياتوتنامي عمليات املؤسسات العاملية  املؤسسات الكبرية،

  .التكتالت اإلقليمية بني دول متعددة يف عديد من بقاع العامل 

ع مؤسسات ففي هذا الوضع اجلديد لدنيا األعمال وجدت معظم مؤسساتنا تعمل يف منافسة صعبة، م  

ية بفعل إتفاقية اجلات وكل هذا جيري يف سوق أصبحت عامل ).I.S.O(متيزت بالتوافق مع معايري اجلودة العاملية 

اليت جعلت أسواقنا مفتوحة لألنرتنت وغريه أمام  ا اإلتصاالت واملعلومات املتقدمة،وتنامي إستخدام التكنولوجي

قدرات عدد غري قليل من مؤسستنا على ولوج األسواق العاملية والتنافس الفاعل  بينما تتواضع، منتوجات منافسة

 .�ا 

حلصص السوقية الوطنية والعاملية هو الدافع احلقيقي للمؤسسة إىل إجياد الصيغ تنازع على االن إحتدام إ 

وعليه فإدراك .واحللول اليت تناور �ا ضد منافسيها لتحفظ إستمراريتها أوال مث املكانة اليت تتوخها يف السوق ثانيا 

ق والتصورات اإلسرتاتيجية عنها مث مير حتما بفهم السو  ا�ال التنافسي أو باألحرى جمال املناورات اإلسرتاتيجية

  .يف املنافسة واليت ميكن أن تشكل العناصر األساسية يف اإلسرتاتيجية القوى املؤثرة 

 برزت لدى املؤسسات اهتمامات عديدة ومتجددة، ويف ظل هذه التغريات والتطورات اجلديدة واملتنامية،  

وبالتايل حتقيق أهداف من أمهها ميزة سية وهيكل الصناعة انصبت أساسا يف كل ما له عالقة باإلسرتاتيجية التناف

  .تنافسية دائمة ومستمرة 

ويستدعي البحث عن اإلسرتاتيجية التنافسية اإلستناد إىل حتليل هيكل الصناعة، كون هذه األخرية تؤثر   

 مور يف السوقعلى جمريات األتطور البيئة الصناعية إىل أي مدى يؤثر  حيث جيب أن نعرف على سلوك املؤسسة،

  .وبالتايل على إسرتاتيجيات التنافسية اليت سوف تتبناها املؤسسة الصناعة 

  :التايلمن خالل كل هذا يتضح لنا إذن املشكلة موضوع البحث واليت نطرحها يف التساؤل 

نوع اإلستراتيجية التنافسية الواجب إتباعها من طرف المؤسسة الصناعية لمجابهة التنافس في  ما -

  ؟ السوق صناعةال يكلظل ه

  :ميكن بلورة اإلشكالية من خالل األسئلة الفرعية التالية 
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 ؟الرئيسية  ههي أبعاد وما صناعة ،ماذا نقصد �يكل ال .1

 ؟  داخل جماهلا الصناعيعلى املؤسسة  ماهي القوى اليت تؤثر .2

 ؟م املؤسسة داخل الصناعةماهية اإلسرتاتيجية التنافسية، وما هي أنواع هذه اإلسرتاتيجيات املتاحة أما .3

 ؟ كيف ميكن أن يؤثر هيكل الصناعة على إختيار اإلسرتاتيجية التنافسية من طرف املؤسسة الصناعية .4

  :البحثفرضيات /ا ـثاني

  :التالية  تلإلجابة على األسئلة املطروحة قمنا بصياغة الفرضيا    

 .يب يف اإلقتصاد عدد املؤسسات الصناعية وتوزيع حجمها النس صناعةيقصد �يكل ال .1

  .صناعي، عوائق الدخول إىل الصناعةالرتكز ال:بعدين هي صناعةاألبعاد الرئيسية هليكل ال .2

املنافسني هم الناشطني يف نفس السياق اإلسرتاتيجي ، أي املوجودين يف نفس امليدان ا�ا�ة قبليا وبعديا ويف  .3

نونية والسياسية والتكنولوجية هؤالء املنافسني ميارسون واملقيدين بنفس احمليط مبختلف أبعاده القا صناعةنفس ال

 .املهنة نفسها وينشطون يف إطار القواعد لعب متشا�ة 

ومن ضمن . البيئة الصناعية ضمن للمؤسسة التنافسية ودميومة امليزة خبلق �تم االسرتاتيجية التنافسية .4

ميكن حتديد اإلسرتاتيجية  هكما أن  .تكاليف، والرتكيزوالسيطرة بالإسرتاتيجية التمييز، : اإلسرتاتيجيات التنافسية

 . الصناعةمراحل تطور التنافسية من خالل 

  : أهمية الدراسة/ ثالثا 

املصنعة إىل أمهية اإلسرتاتيجية التنافسية يف حياة املؤسسة  االنتباهتكمن أمهية هذا املوضوع يف لفت   

براز مدى ضرورة التأقلم والتكيف مع الظروف احلالية للمحيط ويف بقائها ومنوها بصفة خاصة ، وهذا بإ ،لألدوية

 .املتميزة بالتغري واحلركية املستمرة 

يف حتديد املؤسسة الصناعة  صناعةكما تتجلى أمهيته كذلك يف تسليط الضوء على دور هيكل ال 

  .إلسرتاتيجيا�ا التنافسية �ا�ة قوى التنافس

  :أهداف الدراسة / ارابعـ

  :الوصول إليها من خالل هذا البحث فيما يلي ميكن ميكن تلخيص األهداف اليت   

 ؛مع التعرض إىل خمتلف أبعاده الرئيسية  صناعةتوضيح كل من هيكل ال .1

 ؛الصناعي االتعرف على أهم القوى املؤثرة على املؤسسة داخل جماهل .2

 ؛الصناعةالوقوف عند أهم التغيريات التنافسية اليت حتدث عند تطور حياة  .3

 ؛جماهلا صناعيما هي اإلسرتاتيجيات التنافسية اليت ميكن للمؤسسة تطبيقها يف  معرفة .4

على البقاء والنمو يف ظل حميطها تبيان أن اإلسرتاتيجية التنافسية هي السبيل الوحيد الذي يساعد املؤسسة  .5

 ؛التنافسي

 ؛صناعة معنيناسبة هلا ضمن هيكل توضيح كيفية جناح املؤسسة يف حتديد اإلسرتاتيجية التنافسية امل .6
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 .صناعةإجناز دراسة تقييمية ملعرفة مكانة اإلسرتاتيجية التنافسية من وجهة نظر إرتباطها �يكل ال .7

كما نأمل من خالل حتقيق هذه األهداف أن ترقى هذه الدراسة إىل مستوى املسامهة يف املعرفة العلمية وإثراء 

  .املكتبة مبرجع علمي وميداين جديد 

  :الدراسة  محددات/  خامسـا

  :كالتايلقمنا بإجراء حبثنا يف إطار جمموعة من احلدود   الدراسة،شكالية حمل اإللإلجابة على   

على اإلسرتاتيجيات التنافسية يعترب التفكري اإلسرتاتيجي واسعا وشاسعا ، لذلك إرتأينا أن نسلط الضوء   

  . السوقصناعةال إطار هيكلة يف املمكنة اليت ميكن أن تتبنها املؤسسة الصناعي

  :دوافع ومبررات إختيار هذا الموضوع / ا سادسـ

تعود أسباب إختيارنا هلذا املوضوع بالدرجة األوىل إىل امليل الشخصي لقضايا ذات الطابع احلديث   

هم اليت حتتله واإلسرتاتيجي خاصة ، كما أن هذا اإلهتمام نابع أيضا بإحساسنا باألمهية البالغة وكذا الدور امل

  .ل األوضاع اإلقتصادية العاملية الراهنة ظاإلسرتاتيجية التنافسية يف حياة املؤسسة خاصة يف 

  :صعوبات البحث /  سابعـا

صعوبة احلصول على املراجع املتخصصة مع ندر�ا باللغة العربية الشيء الذي سوف يكلفنا جهدا ووقتا كبريا  .1

 .للرتمجة 

، خاصة وأننا نتكلم على اإلسرتاتيجيات التنافسية اليت هبأكمل قطاعرف النظرية على صعوبة تطبيق هذه املعا .2

 .صناعةميكن أن تنتهجها املؤسسة الصناعية ضمن هيكل 

  :المنهج المستخدم في البحث /  ثامنـا

لإلجابة على إشكالية حبثنا وإثبات صحة أو نفي الفرضيات ، متت الدراسة باإلعتماد على منهجني   

حيث يتعلق املنهج الوصفي باجلانب النظري، من خالل التغطية األكادميية . نهج الوصفي واملنهج التحليليامل:

للوقوف على واقع اإلسرتاتيجية التنافسية يف  وأما املنهج التحليلي ، فيتعلق باجلانب التطبيقي،. ملختلف جوانبه

   .الواقع العملي وامليدايناملؤسسة حمل الدراسة، مبحاولة إسقاط الدراسة النظرية على 

  

  

  

  

  

  

  : خطوات البحث/ ا تاسعـ
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  :بناء على طرح اإلشكالية وأهداف املوضوع قمنا بتقسيم البحث إىل ثالثة فصول ، وفق احملتوى التايل 
  

  العامةمقدمة ال
  

  تحليل هيكل الصناعة: الفصل األول 
  

   .مفهوم وأبعاد هيكل الصناعــة .1

  .  Porterحتليل منوذج القوى اخلمس لـ .2

 .ا�موعات اإلسرتاتيجية وهيكل الصناعة .3

 .حمددات العوامل اخلمس ومنوذج ا�موعة اإلسرتاتيجية .4

 .التغيريات التنافسية أثناء تطور الصناعة .5

  .العوملة وهيكل الصناعة .6

  .تحليل اإلستراتيجيات التنافسية: الفصل الثاني 
  

  .مفهوم اإلسرتاتيجية التنافسية .1

 .التنافسية العامةاإلسرتاتيجيات  .2

  .إختيار اإلسرتاتيجية التنافسية على مستوى الصناعة .3

 .إسرتاتيجيات التنافسية يف الصناعات ا�زأة  .4

 .إسرتاتيجيات التنافسية يف الصناعات اليت متر مبرحليت املهد والنمو .5

  .إسرتاتيجيات التنافسية يف الصناعات اليت متر مبرحلة النضج .6

  .يف الصناعات اليت متر مبرحلة التدهور إسرتاتيجيات التنافسية .7

  .2008-2000صناعة الدواء في الجزائر : لثالثالفصل ا
  

  . الصناعــة الدوائيـة العامليـة .1

 .تشخيص الصناعة الدوائية يف اجلزائر .2

  .حتليل اهليكل الصناعي الدوائي يف اجلزائر .3

  .جممع صيدالحتليل قوى املنافسة يف  .4

 .مع صيدالاإلسرتاتيجيات التنافسية � .5

 

 العامة الخاتمة




