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  تحلیل ھیكل الصناعة: لفصل األولا
  الفصل مــقدمــة

إن املهمة اليت تواجه املدراء اإلسرتاتيجيني هو حتليل طبيعة الصناعة من أجل التعرف والتشخيص على   

وإن . الفرص والتهديدات بغية وضع إسرتاتيجية للمؤسسة تتالءم وطبيعة تلك الصناعة وتنسجم مع أهدافها 

يساعد على فهم البيئة ، وتوفري الدالالت إلستخدام األساليب الكمية من أجل إختاذ  حتليل طبيعة الصناعة

وإن بيئة الصناعة تتسم بطبيعة ديناميكية ومعقدة أكثر من كو�ا ساكنة ، . القرارات اإلسرتاتيجية املالئمة 

فاملؤسسات . ولوجية والدولية وخصوصا يف العقد األخري من القرن العشرين وما أفرزته التطورات اإلقتصادية والتكن

، ومعقدة ، مما يستلزم من املؤسسات التوجه يف ) ديناميكية(احلديثة هي موجودة يف بيئة ذات طبيعة سريعة التغري 

  .سبيل إتباع أساليب يف التعامل مع البيئة وهذا التفكري ميثل حالة تقدم حنو األمام بالنسبة للمؤسسات 

ح ، فسوف نتناول يف هذا الفصل تأثري البيئة الصناعية اليت تتأثر بدورها ومتاشيا مع املوضوع املطرو   

سوف : أوال. بالتغريات اليت حتدث يف هيكل الصناعة ، واليت تنشط وتنافس املؤسسة فيها إعتمادا على أدائها 

اليت تساعد سنناقش عددا من النماذج : ثانيا. نقوم بتعريف وحتليل هيكل الصناعة وخمتلف أبعاده الرئيسية 

املديرين يف حتليل تلك البيئة ، وتسهم تلك النماذج يف �يئة إطار عمل للتعرف على الفرص والتهديدات يف البيئة 

وتنشأ الفرص من خالل قدرة املؤسسة على إستغالل اإلمكانات والعناصر اإلجيابية يف البيئة اخلارجية . احملتملة 

أما التهديدات فتنشأ عندما تتسبب . ل املؤسسة قادرة على حتقيق األرباح لصياغة وتطبيق اإلسرتاتيجيات اليت جتع

سوف نتناول تداعيات املنافسة اليت تنشأ : ثالثا . أحوال البيئة اخلارجية يف تعريض سالمة ورحبية املؤسسة للخطر 

أن التجديد و معرفة : رابعا. عن تبين جمموعة من املؤسسات يف جمال صناعي واحد إلسرتاتيجيات متشا�ة 

ما هي القواعد : خامسا. اإلبتكار والسيمات اخلاصة باملؤسسة حمدد من حمددات رحبية املؤسسة يف الصناعة

سوف نقوم : سادسا. األساسية اليت تعتمد عليها املؤسسة إلختيار إسرتاتيجيتها التنافسية داخل جماهلا الصناعي

سوف نتفحص طبيعة ا�ال  :وأخريا .الل دورة حياة الصناعةبتحليل أهم املراحل اليت متر �ا الصناعات من خ

 . الصناعي ونناقش بالتفصيل كيفية تأثري عوملة اإلقتصاد على قوى وعوامل املنافسة يف بيئة صناعية معينة 

   

  

  

  

  :هیكل الصناعة مفهوم وأبعاد  . 1

منافسة تامة ، ( يمية األساسية قد يستخدم للداللة على املالمح التنظ السوق تعبري هيكل الصناعة إن  

اليت تعمل يف ظلها املؤسسات الصناعية، واليت ميكن أن يكون ) إحتكار تام ، منافسة إحتكارية ، إحتكار القلة 
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هلا تأثري ملموس على سلوك هذه املؤسسات ومن مث أدائها يف السوق ، وضمن هذا التعريف املوسع سوف حناول 

  ...من خالل مفهومه وخمتلف أبعاده الرئيسية  السوقل الصناعة فيما يلي اإلحاطة وحتليل هيك
  

:مفهوم هيكل الصناعة  .1.1  
 

:تعريف الصناعة. 1.1.1  

فالصناعة مبعىن النشاط الصناعي . معنيني أساسيني حبسب هدف إستخدامها" الصناعة " تأخذ كلمة   

يف ا�تمع من أجل حتويل خام أو سلع وسيطة  قد يقصد �ا كل اإلجراءات املتخذة من قبل الوحدات اإلقتصادية

ومبوجب هذا التعريف منيز الصناعة عن بقية النشاطات . إىل سلع أخرى تعترب من وجهة نظرها سلعا �ائية

  ...اإلقتصادية يف ا�تمع كالزراعة واخلدمات 

ي تضم كل لذلك فه.  القطاع الصناعيوحدة نشاط داخل " الصناعة :" من جهة أخرى قد يقصد بـ  

  .الوحدات اإلنتاجية اليت تقوم بإنتاج سلع متقاربة أو تستخدم نفس املادة اخلام ، أو نفس طريقة الصنع 

إىل عدة صناعات مثل  –أي النشاط الصناعي  –ضمن هذا التعريف فإننا نقسم الصناعة مبعناه السابق   

 1...ديةصناعة املواد الغذائية وصناعة املنسوجات وصناعة املنتجات اجلل

جمموعة املؤسسات تقدم منتجات أو خدمات للمستهلكني أو "كما ميكن تعريف الصناعة بأ�ا   

  2".املستفدين يف أسواق معينة ، وهلا قدرة للقيام بتقدمي منتجات بديلة لكل من املؤسسات األخرى 

أن متثل بدائل  تقدم منتجات أو خدمات ميكن ؤسساتجمموعة من امل« :ميكن تعريف الصناعة على أ�ا  

بعضها البعض و هذه البدائل عبارة عن منتجات أو خدمات تؤدي إىل إشباع احلاجات األساسية لنفس 

و على سبيل املثال ، فإن األلواح املعدنية أو البالستيكية املستخدمة يف بناء جسم السيارة يعترب كل .»املستهلك 

املتخصصة يف تصنيع ألواح اجلسم  ؤسسةج املختلفة، فإن املو بالرغم تقنيات اإلنتا . منها بديال دقيقا لآلخر

اليت تقوم بتصنيع ألواح اجلسم البالستيك، إذ  ؤسساتاملعدنية تندرج ضمن نفس جمال الصناعـي مثل مثلها مثل امل

  .3أ�ما خيدمان نفس حاجات املستهلك
  

  :تعريف هيكل الصناعة  .2.1.1

                                                 
  .03.، ص 1994الطبعة األوىل ، اململكة العربية السعودية ،  دار الزهران للنشر والتوزيع،،  إقتصاديات الصناعةباخمرمة أمحد سعيد ،   1 

2  Hill ,G.W,& Jones ,G.R, “Strategic Management Theory : An Integrated Approach” 5 nd .ed , Houghton 
Mifflin Company   , USA ,1992, P: 72. 

  جنــد مجــيعهم يســتعملون : ياحيــث أن التكنولوجيــات املســتعملة بــني هــذه املؤسســات متشــا�ة نســب. ملعرفــة الفــرق بــني القطــاع والســوق نأخــذ القطــاع الزراعــي مــثال، وحتديــدا احلبــوب

، العمــل املبــذول، باإلضــافة إىل مــدة جــين احملصــولالصــاحلة للزراعــة كأحــد عوامــل اإلنتــاج، و احلبــوب للزراعــة، و األمســدة و اآلالت الزراعيــة ، و امليــاه و الشــمس رهًنــا للطقــس، و  األرض

   )...القمح، الذرة، الشعري، إن املزارعني الذين ينتجون منتوج واحد، أو عدة منتجات ومع ذلك ف .لذلك فإن لديها من التكنولوجيات ما جتمعها حتت تصنيف واحد

  . فإ�م سيجتمعون معا يف سوق القمح، سوق الذرة، سوق الشعري 
ء األول ، دار املريخ للنشر، اململكلة العربية رفاعي حممد رفاعي و حممد سيد أمحد عبد املتعال، اجلز :، ترمجة )مدخل متكامل (اإلدارة اإلستراتيجية شارلز وجاريث جونز ،   3

  .131.،ص2001السعودية ،
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طبيعة  عدة تعريفات أو معاين حبسب هدف الباحث أو "هيكل الصناعة"يتخذ تعبري أو إصطالح   

خواص الرتكيب البنائي لألسواق اليت تنتج يف ظلها الصناعات يف بلد معني " فهو قد يعين . البحث الذي يقوم به

أي وز�ا النسيب من حيث (ومن امثلة هذه اخلواص األمهية النسبية للوحدات اإلنتاجية املختلفة يف الصناعة ". 

  ).املال أو حجم اإلنتاج أو عدد العمال أو حجم أو قيمة املبيعات أو غريها من املؤشرات  الرأس
    

وأخريا فإن مفهوم هيكل الصناعة قد يستخدم للتعبري عن اخلواص األساسية لألسواق اليت تعمل يف ظلها 

 على سلوك هذه املؤسسات املؤسسات الصناعية والتنظيمات املكونة هلذه األسواق واليت ميكن أن يكون هلا تأثري

: وضمن هذا التعريف املوسع فإن هيكل الصناعة يشمل إضافة إىل مستوى الرتكز أبعادا أخرى أمهها. وأدائها

  . 1من قبل مؤسسات أخرى ومدى وجود متييز يف املنتجات داخل الصناعة الصناعةظروف دخول إىل السوق 
    

  األبعاد الرئيسية لهيكل الصناعة  .2.1

  التركز الصناعي .1.2.1
  

  :مفهوم التركز الصناعي  -

املقصود برتكيز الصناعي هو إىل أي مدى يرتكز اإلنتاج يف إحدى الصناعات أو األسواق يف أيدي عدد 

كل صناعة أو سوق بشكل منفرد ،  لذا ففي قياس تركز الصناعي ينصب إهتمامنا على. حمدود من املؤسسات

وبافرتاض ثبات باقي العوامل املؤثرة يف الرتكيز ، فإن . ؤسسات يف كل صناعةوعلى العدد واحلجم النسيب للم

ويتبع هذا . الصناعة تكون أكثر تركيزا كلما قل عدد املؤسسات املنتجة أو زاد تباين بني أنصبتها يف الصناعة 

  :التعريف جمموعة من التعاريف وهي كاآلتـي

ويقصد باألخري إىل أي مدى يتحكم عدد صغري . إلمجايل جيب التمييز بني الرتكز الصناعي والرتكز ا) أ

من املؤسسات يف اإلنتاج اإلمجايل للدولة ككل أو أحد القطاعات الكبرية كالقطاع املايل أو القطاع 

   ؛الصناعي

فمقاييس الرتكيز املطلق تتعلق . كذلك جيب التفريق بني مقاييس الرتكيز املطلق ومقاييس الالمساواة ) ب

دد املؤسسات وأنصبتها النسبية يف الصناعة ، أما مقاييس الالمساواة فتستمد أصوهلا من بكل من ع

و�مل هذه املقاييس كلية عدد املؤسسات ، األمر . النظرية اإلحصائية وتقيس تشتت األنصبة السوقية 

ت غري أن مقاييس الالمساواة قد أستخدم. الذي يضعف من اإلعتماد عليها كمؤشر لرتكز الصناعي

  2؛يف إجناز بعض الدراسات املهمة

أما عن تركز البائعني فهو . كذلك جيب التفرقة بني نوعني من الرتكز ، تركز البائعني وتركز املشرتين ) ج

ويشري تركز . يشري إىل أي مدى يرتكز إنتاج صناعة ما يف أيدي عدد حمدود من املؤسسات املنتجة 

                                                 
  .52-51.مرجع سابق، ص ،باخمرمة أمحد سعيد  1
  . 30 -29.ص. 1994فريد بشري طاهر ، دار املريخ للنشر ،اململكة العربية السعودية ،: ، ترمجة  إقتصاديات الصناعةروجر كالرك ،   2
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سلعة أوخدمة معينة يف أيدي عدد حمدود من الوحدات  املشرتين إىل أي مدى تركز املشرتيات من

ونظرا لعدم توافر بيانات كافية عن تركز املشرتين يف كثري من احلاالت فغالبا ما يصعب . اإلقتصادية 

الذي غالبا ما تتوافر عنهم ) املنتجني( لذا يتم الرتكيز دائما يف هذا الصدد على تركز البائعني . قياسه 

  1.البيانات 

يقيس التوزيع النسيب للحجم الكلي للصناعة على املؤسسات املوجودة يف ه ميكن القول أن الرتكز الصناعي ومن

  : تلك الصناعة أي أن العناصر األساسية يف قياس الرتكز الصناعي هي

   ؛عدد املؤسسات يف الصناعة )1

  .حجم كل مؤسسة ونسبة أسهامها يف احلجم الكلي للصناعة)     2

عـــــدد : وحيـــــدث ذلـــــك إذا كـــــان، زيـــــادة درجـــــة الرتكـــــزيـــــؤدي إىل يـــــادة درجـــــة االحتكـــــار يف الصـــــناعة ز  -         

  . مما يؤدي إىل زيادة نسبة اسهام كل مؤسسة يف احلجم الكلي) كبري(وحجم هذه املؤسسات ) قليل(املؤسسات 

ـــــؤدي إىل اخنفـــــاض درجـــــة الرتكـــــز -           ـــــادة درجـــــة املنافســـــة يف الصـــــناعة ي هـــــذا إذا ازداد عـــــدد وحيـــــدث ، زي

  2.املؤسسات واخنفض حجم هذه املشروعات يؤدي إىل إخنفاض إسهام كل مؤسسة يف احلجم الكلي للصناعة
  

  :مقاييس التركـز -

وسنفرتض فيما يلي صناعة تشتمل على عدد . مؤشر الرتكيز هو ملخص إيضاحي ملدلول منحىن الرتكيز   

)n(  مؤسسة تنتج كل منهاxi  وحدة ، حيث)i = 1,2,3…..n ( وقد رتبت هذه        املؤسسات من ،

متثل نصيب املؤسسة  X =∑xi   ،(Si): متثل اإلنتاج الكلي للمؤسسات حيث أن )X(. أكربها إىل أصغرها

ومقاييس الالمسواة املؤشرات الرتكيز  أهم ، وفيما يلي سوف نقوم بشرح بعض Si=xi/X)(الواحدة حيث 

  .3للتعرف على ميزات كل منها 

  : مقلوب عدد المؤسسات) أ

ويالحظ أنه إذا وجد بالصناعة مؤسسة واحدة حمتكرة ، . هي عدد املؤسسات العاملة بالصناعة nحيث 

فإن قيمة هذا املؤشر يكون مساويا للواحد ، وكلما زاد عدد املؤسسات العاملة بالصناعة كلما إخنفضت قيمة 

ومنه ميكن القول أنه كلما إقرتبت قيمة هذا املؤشر من ) .ةايتؤول إىل ماال � n(املؤشر حىت تصل إىل الصفر 

. الصفر كلما دل ذلك على اخنفاض درجة الرتكز  نوكلما إقرتبت قيمته م واحد دل ذلك على زيادة درجة الرتكز،

  .4ويعترب هذا املؤشر أكثر مالئمة إذا كانت املؤسسات اليت تعمل بالصناعة متماثلة

                                                 
  .03.ص. 1995، كلية التجارة جامعة اإلسكندرية ، مصر ،) بين النظرية والتطبيق(اإلقتصاد صناعي قادر عطية ،عبد القادر حممد عبد ال  1
  :على املوقع اإللكرتوين ، 10.إقتصاديات  الصناعة ،ص   2

   http://209.85.229.132/search?q=cache:cMfgV27W8yQJ:vnasrulddin.kau.edu.sa/Files 13/08/2009: أطلع عليه يف 
 الصناعي وأهميته في تصميم وقيادة السياسات القتصادابن بريكة عبد الوهاب وآخرون ، دور مقاييس الرتكيز والالمساواة يف قياس الرتكيز الصناعي والسلطة على األسواق،  3

.16.،ص 2008ديسمرب 3 - 2:خالل الفرتة ،اجلزائر،، جامعة بسكرةالصناعية في االقتصاديات الناشئة 
   

.10. عبد القادر حممد عبد القادر عطية ، مرجع سابق ،ص 4
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  :يت توجه إىل هذا املعيار ومن أهم اإلنتقادات ال

يعترب هذا املؤشر مضلال إذا كانت املؤسسات اليت تعمل بالصناعة غري متماثلة احلجم ، فدخول مؤسسات   )1

 .كبرية احلجم نسبيا يف الصناعة يؤدي إىل زيادة درجة الرتكز بدال من نقصها 

حجم الصناعة   شركة كبرية مع ثباتال يأخذ هذا املؤشر يف احلسبان أثر حتويل املبيعات من شركة صغرية إىل )2

 . 

  ):Indice de concentration(  مقياس نسبة التركز) ب

املؤسسات يف  من rنسبة الرتكيز هي أكثر املؤشرات استخداما ، وتعرف بالنسبة املئوية لنصيب أكرب   

وفقا للصيغة  Crيز وحتسب نسبة الرتك. رقم إختياري حيدده الباحث  rاإلنتاج اإلمجايل للصناعة ، حيث أن 

  :التالية 
  

  
  

فإن . واليت تقيس نصيب اخلمس املؤسسات من اإلنتاج الكلي للصناعة  (C5)، فإن ) r5(فإذا إخرتنا 

، تكون نسبة الرتكيز للخمس املؤسسات مساوية ) %3،%4،%6،%12،%15(كانت هذه املؤسسات هي 

ويتمتع هذا املؤشر بأفضلية خاصة يف الدراسات الوصفية والعملية حيث .  % �40موع هذه األنصبة أي 

  .يسهل حسابه ويتيسر فهمه 

  :ومن أهم اإلنتقادات اليت توجه إىل هذا املقياس   

يتم بطريقة حتكمية ال ختضع ألي معايري موضوعية ولذا ) عدد املؤسسات الكبرية( rإن إختيار العدد  )1

  .فهو خيتلف من باحث آلخر 

كما ينتقد أيضا حملدوديته حيث يعكس نقطة واحدة على منحىن الرتكيز ، فإذا تقاطعت منحنيات  )2

الرتكيز ، فشلت نسبة الرتكيز يف إعطاء ترتيب قاطع ، فيختلف ترتيب الصناعات بالنسبة لرتكيزها وفقا 

 ):1.1(كما يف الشكل .1املأخوذة يف اإلعتبار rلعدد املؤسسات 
  

  .A,B,Cالرتكيز لثالث صناعات  نسبة) :1.1(الشكل 

  

                                                                                                                                                         
   

  .35.روجر كالرك ، مرجع سابق ، ص  1
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  .33.روجر كالرك ، مرجع سابق ، ص :املصدر            

  

 r)، ويف حالة  (r =10)إذا إخرتنا  (B ,C)وبتطبيق نسبة الرتكيز نالحظ تساوي الرتكيز يف الصناعتني 

. تبدو األكثر تركيزا  )C(فإن الصناعة  (r <10)تبدو أكثر تركيزا ، ويف حالة  (B)فإن الصناعة  (10<

كذلك فإن إرتباطه بنقطة واحدة على منحىن الرتكيز ، تفقد مؤشر نسبة الرتكيز بعض املعلومات اهلامة املتعلقة 

  1.باحلجم النسيب لكربيات املؤسسات املختارة 

  

 Herschman et Herfindah : مقياس هيرشمان وهيرفندال) ج

لصناعة معينة  التابعة   n عددها يساويواليت  ملؤسساتالسوقية جلميع ا أنصبة جمموع مربعهو و   

 )مقياس نسبة الرتكيز( هسابقمن فضل املقياس األ وهذا قد يكون ،كلما اشتد تركيز  1 إىل العدد Hقيمة  وتزداد.

املؤسسات العاملة يف  أنصبة مجيع وكذلك يأخذ يف عني اإلعتبار األكرب حجما،للمؤسسات ألنه يعطي وزنا أكرب 

املقياس  اهلذمساوئ إال أن هناك . تركيز الصناعة ككليعرب عن  ألنه مقياس أفضليعترب وبالتايل . هذه الصناعة

ري متوفرة يف كثري من األحيان بالنسبة لعدد كبري من تكون غالبيانات واليت تتطلب أخذها يف عني احلسبان مثل 

فيدة يف منوذج املمن خصائص الكثري الرياضي  هذا املؤشريقدم  ، ولكن اعةيف الصن الصغرية موجودة ؤسساتامل

  2.والرحبيةصناعة هياكل ال بني ربطوياقتصادي 

 

                                                 
  .36.نفس املرجع السابق ، ص  1

2 Angelier .J.P,Economie Industrielle(Eléments de méthode) ,OPU ,alger ,1993 , P.69. 

A B C 

10 

100 

  العدد الرتاكمي للمؤسسات مرتبة من األكرب إىل األصغر

   ةالنسبة املئوي

  الرتاكمية لإلنتاج 
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فرتبيع أنصبة املؤسسات يعطي وزنا أكرب للمؤسسات كبرية احلجم ، فإذا أخذنا صناعة من أربعة 

، فمربعات األنصبة هو )%40،%30،%20،%10:( مؤسسات وكانت أنصبتها كالتايل

ومن الواضح أن للمؤسسة الكبرية اإلسهام  (H = 30%)، فيكون تركيز الصناعة ) 16%،9%،4%،1%(

  .األكرب يف هذه القيمة 

  Hannah et Kays: مؤشرات هانا وكاي) د

يف األوزان  ختتلف عنهولكنها  Hلقد إقرتح هانا وكاي جمموعة من املؤشرات أكثر عمومية متاثل مؤشر   

  :هذه املؤشرات على الصيغة العامة اليت تعطيها للمؤسسات الكبرية وتعتمد
  

  

  

  

  

 (=2)حالة خاصة يف هذه الصيغة حيث يكون  )H(هي معلمة حتكمية للمرونة ويعد  )(حيث أن   

  :1لتايلوبذلك حنصل على صيغة املؤشر هانا وكاي كا   R 1/1-هو (R) (*)الرقم املكافئ لـ. 

  
  

ويتميز هذا املؤشر باملرونة اليت أدخلت على مقياس الرتكيز حيث أعطيت للمؤسسة ذات احلجم الكبري 

  ) .(أكرب وذالك بزيادة قيمة  »أوزانا«
  

  

    Entropie:  مؤشر األنتروبي) هـ
   

                               
  

                                                 
  .39.روجر كالرك ، مرجع سابق ، ص  1
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         Si يدل على احلصة السوقية للمؤسسة iو ، )n(  عدد املؤسسات يف الصناعة ،يف صناعة تتميز

ويف صناعة  ،) Ln 1 =0ومنه  Si =1ألن ) ((E =0باإلحتكار التام يكون مؤشر األنرتويب مساويا للصفر 

أي  E =Ln n ومنه ∑Si =1و Si =1/nلدينا ( E =Ln nتتميز باملنافسة يكون مؤشر األنرتويب كبريا ألن 

   1.كبريا ودل ذلك على وجود منافسة يف الصناعة   Eكبريا كلما كان   (n)عدد املؤسسات  كلما كان
  

  : أهمية مقياس التركز الصناعي -

معرفة درجة املنافسة أو االحتكار يف سوق تلك الصناعة وهذا يؤثر على قدرة املنتجني على حتديد السعر ألنه  )1

   عر السلعة على عكس أسواق املنافسة؛ف أنه يف أسواق االحتكار تزداد قوة املنتج على رفع سمن املعرو 

ري مستغلة يف غارتفاع درجة الرتكز يف الصناعة ووجود االحتكار فيها ميكن أن يؤدي إىل وجود طاقة إنتاجية  )2

دث ذلك إذا كانت املؤسسة وميكن أن حي. املشروعات وهذا يعين عدم االستخدام األمثل للموارد االقتصادية

االحتكارية �دف إىل حتقيق أقصى ربح ممكن وتلجأ إىل حتديد حجم اإلنتاج والسعر عند املستوى الذي حيقق هلا 

وهذا احلجم من اإلنتاج قد . هذا اهلدف أي عند املستوى الذي يتساوى عنده اإليراد احلدي مع التكاليف احلدية

  ؛مل للطاقة اإلنتاجية للمشروعال حيقق االستغالل األمثل والكا

هناك عالقة بني درجة الرتكز الصناعي وحجم التوظف والعمالة يف ا�تمع ألنه إذا ارتفعت درجة الرتكز، أي  )3

أن الصناعة مرتكزة يف املؤسسات كبرية احلجم فإن هذه املؤسسات غالبًا ما متيل إىل استخدام الطرق اإلنتاجية  

د على استخدام اآلالت بدرجة أكرب من العمالة وهذا ال يسهم يف عالج مشكلة كثيفة رأس املال اليت تعتم

  ؛البطالة ألنه ال يوفر فرص عمالة كثرية وبالتايل يكون له تأثري سليب على مستوى العمالة يف ا�تمع

ناعة هناك عالقة بني درجة الرتكز وشكل توزيع الدخل يف ا�تمع ألنه لو ارتفعت درجة الرتكز وساد الص )4

املؤسسات االحتكارية الكبرية فإن هذه املؤسسات غالباً ما حتقق أرباح غري عادية مرتفعة وهذا جيعل الدخل مرتكز 

  ؛يف ايدي املنتجني احملتكرين

ميكن أن يكون للرتكز آثار إجيابية على مستوى التطور التقين والتكنولوجي ألن ارتفاع درجة الرتكز ووجود  )5

ة حتقق أرباح مرتفعة متكن تلك املؤسسات من انفاق جانب من تلك األرباح على مؤسسات احتكارية كبري 

 .2البحث والتطوير التكنولوجي
  

  :العوامل المؤثرة في مستوى التركز الصناعي -
  

   :حجم السوق في الصناعة) 1

                                                 
1 Angelier .J.P, OP.Cit , P.70.  

  :على املوقع اإللكرتوين ، 12-11.ص  :إقتصاديات  الصناعة 2 

 /http://209.85.229.132/search?q=cache:cMfgV27W8yQJ:vnasrulddin.kau.edu.sa                  13/08/2009: أطلع عليه يف 
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 عدد: لصناعة ما هو) أي حجم الطلب الكلي على السلع(أهم العوامل املؤثرة يف حجم السوق      

أسعار السلع األخرى البديلة واملكملة احمللية واملستوردة، واتساع حجم  ،أذواقهم ،دخل املستهلكني ،املستهلكني

  :السوق له عالقة بدرجة الرتكز وميكن أن يؤثر عليها بطريقتني ومها

 أن يؤدي اتساع حجم السوق إىل زيادة حجم املؤسسات أو قد تتجه تلك املؤسسات لإلنتاج مع بعضها  )أ 

لزيادة حجمها واالستفادة من وفورات اإلنتاج الكبري الذي ينعكس على اخنفاض التكلفة املتوسطة للوحدة 

  . املنتجة ويف هذه احلالة سوف ترتفع درجة الرتكز يف الصناعة

ميكن أن يؤدي اتساع حجم السوق إىل دخول مؤسسات جديدة يف الصناعة وبالتايل زيادة عدد   )ب 

 . ؤدي إىل اخنفاض درجة الرتكزاملؤسسات فيها وهذا ي
 

: اتجاه المؤسسات نحو االندماج) 2  

 .الصـناعة إن زيادة حجم املؤسسات يف الصناعة عن طريق االندماج مع بعضها يـؤدي إىل زيـادة درجـة الرتكـز يف   

  : ن االندماجمولكن جيب التمييز بني نوعني 

 :)عمودي(اندماج رأسي  )أ 

اندماج مؤسسة لصناعة السيارات مع : قوم بإنتاج سلع مكملة لبعضها مثلأي االندماج بني مؤسسات ت       

هذا النوع من االندماج ال يكون له تأثري على درجة الرتكز ألن السلع . مؤسسة لصناعة قطع غيار السيارات

  .خمتلفة

 :اندماج أفقي  

وهذا النوع . إلنتاج السيارات اندماج مؤسستني :تنتج نفس السلعة مثل تنيحيث يتم االندماج بني مؤسس       

  .من االندماج يؤدي إىل ارتفاع درجة الرتكز الصناعي
  

):البديلة للسلع المنتجة محليا(مستوى أسعار السلع المستوردة ) 3  

اخنفاض أسعار السلع املستوردة يؤدي إىل زيادة درجة الرتكز يف الصناعة ألن اخنفاض أسعار لسلع املستوردة   

تاج احمللي يؤدي إىل خروج بعض املؤسسات من الصناعة وتوقفها بسبب عدم قدر�ا على املنافسة مما املنافسة لإلن

يؤدي إىل اخنفاض عدد املؤسسات املنافسة يف الصناعة وذلك بدوره سوف يؤدي إىل زيادة درجة الرتكز يف 

  .الصناعة

اعة يؤدي إىل اخنفاض عدد ن صعوبة دخول مؤسسات جديدة يف الصنإ :عوائق الدخول إلى الصناعة) 4

   1.املؤسسات املوجودة يف الصناعة مما يؤدي إىل زيادة درجة الرتكز
 

  :عوائق الدخول إلى الصناعة  .2.2.1

                                                 
  :على املوقع اإللكرتوين ، 10.إقتصاديات  الصناعة ،ص    1

  http://209.85.229.132/search?q=cache:cMfgV27W8yQJ:vnasrulddin.kau.edu.sa/Files       13/08/2009: أطلع عليه يف 
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عوائق الدخول إىل الصناعة من األبعاد الرئيسية هليكل الصناعة وكذلك من املسببات الرئيسية الرتكز تعترب   

ا مجيع األسباب أو العوامل اليت تؤدي إىل منع أو احلد من دخول وميكن تعريف عوائق الدخول بأ�. فيها

داخلية كامنة  سواء كانت هذه العوائق. املؤسسات جديدة للقيام بإنتاج أو بيع سلعة ما يف سوق صناعة معينة 

 .يف هيكل الطلب على سلعة املنتجة أو تكلفة إنتاجها أو خارجية ناجتة عن سياسات احلكومة جتاه الصناعة

                     :حيث جند أن هناك ثالثة مصادر أساسية لعوائق الدخول هي

عالية مما  التكنولوجياتأيت إقتصاديات احلجم من ضخامة حجم اإلنتاج أو بإستعمال  :اقتصاديات الحجم   - 

مام دخول هذه الوضع يشكل عائقا أ، و بالنسبة للمؤسسات املتواجدة يف الصناعة زيادة العائدات يؤدي إىل 

  1.اليت حتققه املؤسسات املزايا من حيث التكاليفاملؤسسات اليت تريد الدخول إىل الصناعة بسبب 

يوجد هناك  حاالت يتعني على أي مؤسسة جديدة أن تبدأ فيها بأدىن معني للحجم حىت ميكنها أن     

وإذا بدأت املؤسسة بأي  »مثل باحلد األدىن للحجم األ«تصل بتكلفة إنتاج حلدها األدىن ويسمى هذا احلجم 

حجم أقل من هذا احلد األدىن فإن تكلفة اإلنتاج فيها تصبح مرتفعة بدرجة ال متكنها من منافسة املؤسسات 

ونتيجة لكرب هذا احلد األدىن يف بعض احلاالت فإن كثريا ما يكون عائقا للدخول كما ما يتضح من . القائمة 

  : )2.1(الشكل

   

  
  

  

D =للسلعة ما صناعةمنحىن الطلب ال.  

LAC =متوسط التكلفة يف األجل الطويل.  

Q =احلد األدىن للحجم األمثل.  

                                                 
1 Huynh.K , Besancenot.D ,Économie Industrielle (Repères-Cours-Applications) ,Amphi Économie, Paris,          
2004 .P115. 

LAC 

A 

B 

Q Q1 Q2 

D 
P2 

P1 

 اإلنتاج

  .60.عبد القادر حممد عبد القادر عطية ،مرجع سابق ،ص:املصدر

   .إقتصاديات احلجم كعائق للدخول:)2.1(الشكل 
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بـــافرتاض متاثـــل ظـــروف التكلفـــة بـــني املؤسســـة القائمـــة واملؤسســـة احملتملـــة فإنـــه يتعـــني علـــى أي مؤسســـة  و    

ذه احلالـــة تبـــادر املؤسســـة القائمـــة بوضـــع ســـعرا مانعـــا ويف مثـــل هـــ. علـــى األقـــل Qجديـــدة أن تبـــدأ بـــاحلجم يســـاوي 

يسـمح بتحقيـق أي ربـح ألي  وال A،Bيسـمح بتحقيـق ربـح هلـا عـن كـل وحـدة مباعـة يسـاوي    P1للـدخول مثـل 

مـن قبـل  صـناعةويالحظ هنـا أن الكميـة املباعـة يف ال.  Qيزيد عن  مؤسسة ترغب يف الدخول عن حجم يساوي أو

ا يزيــد الكميــة ذفــإن هــ Qوعنــدما تريــد أي مؤسســة الــدخول حبجــم إنتــاج  Q1ا الســعر هــياملؤسســة القائمــة عنــد هــذ

عنـد مسـتوى أقـل   P2إىلP1 ، ويرتتـب عـن ذلـك إخنفـاض سـعر السـوق مـن  Q2إىل  Q1مـن  صـناعةاملباعـة يف ال

لـة �ـذه احلقيقـة من احلد األدىن للتكلفة املتوسطة فتخسر املؤسسة اجلديدة بذلك ، والشك أن معرفـة املؤسسـة احملتم

مينعهـــا مـــن الـــدخول ، ويالحـــظ أن الســـعر املـــانع للـــدخول قـــد صـــمم حبيـــث يـــنخفض إىل مســـتوى أقـــل مـــن األدىن 

    Q.1مستوى تكلفة إذا زاد اإلنتاج باملقدار 

تتصـــل العوائـــق التكاليفيـــة مبقـــدرة املؤسســـات القائمـــة علـــى إنتـــاج أي مســـتوى مـــن : المزايـــا المطلقـــة للتكـــاليف  -

يف احلالة املبسطة للتكاليف اإلنتاجية الثابتـة يف املـدى البعيـد، . بتكلفة أقل عما تستطيعه املؤسسات الداخلة اإلنتاج

ـــذي يقـــع أعلـــى منحـــىن التكـــاليف للمؤسســـات القائمـــة  (LAC2)يكـــون للمؤسســـات الداخلـــة منحـــىن تكـــاليف ال

(LAC1)3.1(، كما يبنينه الشكل(:  

  .يفاملزايا املطلقة للتكال:)3.1( الشكل
  

   
.130.روجر كالرك ، مرجع سابق ، ص: املصدر  

 LAC2   =متوسط التكلفة للمؤسسة الداخلة.  

LAC1 =متوسط التكلفة للمؤسسة القائمة.  

D    =منحىن طلب للسلعة ما.  

                                                 
.61.ص القادر حممد عبد القادر عطية، مرجع سابق،عبد   1

  

  

P1 

P2 LAC2 

LAC1 

 

a 

b 

X2 
 اإلنتاج

سعرال  

D 

Pv 
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 مؤسســةيــل األجــل للويرتتــب علــى املزايــا التكاليفيــة الســابقة أن يكــون منحــىن متوســط التكلفــة الكليــة طو     

  . )3.1(الداخلة وذلك كما يتضح بالشكل  مؤسسةالقائمة أقل من متوسط التكلفة الكلية طويل األجل لل

لــألوىل أن تضــع الداخلــة ميكــن ؤسســة القائمــة باملقارنــة مــع امل ؤسســةونظــرا إلخنفــاض متوســط التكلفــة يف امل        

الداخلــة بقليــل  ؤسســةوســط التكلفــة باملتوأقــل مــن م، يهــا أعلــى مــن متوســط التكلفــة ف  Pvســعرا مانعــا للــدخول

ذلــك ألنــه ال يغطــي تكاليفهــا   Pvاحملتملــة مــن الــدخول يف هــذه احلالــة عنــد الســعر ؤسســةوبــالطبع لــن تــتمكن امل.

  .الكلية عند أي مستوى من مستويات اإلنتاج 

يتسـم بتمييـز  صـناعةييـز املنتجـات، ففـي بسـبب متBain ينشأ النوع الثالـث وفقـاً لبـني  :مزايا تمييز المنتجات  -

اجلديــدة الداخلــة نتيجــة لتفضــيالت املســتهلكني  ؤسســاتالقائمــة ميــزات علــى امل ؤسســاتاملنتجــات، قــد تكــون امل

القائمة من البيع عند سعر يزيـد  ؤسساتو يف هذه الظروف قد تتمكن امل. ؤسساتللمنتجات اليت تنتجها تلك امل

  .1جديدة على الدخول ؤسساتء معلى تكلفة الوحدة دون إغرا

  :التمييز في المنتجات .3.2.1

يف املنتجـــات أحـــد أبعـــاد هيكـــل الصـــناعة كمـــا أنـــه يف الوقـــت نفســـه أحـــد أهـــم ركـــائز عوائـــق يعتـــرب التمييـــز   

الـــدخول إىل الصـــناعة وذلـــك عـــن طريـــق تنويـــع املؤسســـات يف صـــناعة معينـــة ملنتجا�ـــا تنويعـــا جيعلهـــا مميـــزة عـــن بقيـــة 

  .الصناعة حبيث ال تعد سلعة بديلة هلذه السلع من قبل املستهلكني السلع يف

أو (تستطيع املؤسسة من خـالل هـذه اإلسـرتاتيجية أن حتـافظ علـى تفضـيالت أو والء املسـتهلكني لسـلعتها   

مـــن الصـــعوبة مبكـــان علـــى الـــراغبني يف الـــدخول إىل الصـــناعة أن يفعلـــوا ذلـــك مـــن دون أن  وبالتـــايل جتعـــل )ســـلعها

  .لوا تكاليف إضافية يف اإلنتاجيتحم

وتعترب جهود الدعاية واإلعالن من أهم وسائل التنفيذ إسرتاتيجية التمييز يف املنتجـات وذلـك أل�مـا خيلقـان   

اإلعتقــــــاد لــــــدى املســــــتهلكني بتمييــــــز الســــــلعة املنتجــــــة ســــــواء مــــــن حيــــــث نوعيتهــــــا أو إســــــتخدامها أو مظهرهــــــا أو 

  .اخل...صيانتها

خالل الدعاية واإلعالن أن ختلق طلبـا خاصـا ملنتجا�ـا بإقنـاع املسـتهلكني بتمييـز هـذه  تستطيع املؤسسة من  

املنتجات أو أفضليتها حبيث يصبح على املنتجني اجلدد الـراغبني يف الـدخول إىل الصـناعة إنفـاق مبـالغ كبـرية لتغطيـة 

ة تكلفــة إنتــاجهم وتقلــيص فــرص تكــاليف الدعايــة واإلعــالن الجتــذاب بعــض هــؤالء املســتهلكني ممــا يــؤدي إىل زيــاد

  . 2منافستهم للمنتجني القائمني باإلنتاج يف الصناعة الذين ميارسون سياسات متييزية ملنتجا�م

Porter  2 .لـ الخمس قوىتحلیل نموذج ال:  

أو حمددات قوى الرحبية يف  Porter:إن حتليل هيكل الصناعة يستند إىل حتليل قوى التنافس اخلمس لـ  

وحتليل القوى اخلمس يتطلب متابعة مستمرة ملا  .ثل أمهية عظمى يف صياغة اإلسرتاتيجية التنافسيةالصناعة مت

                                                 
  .137-135.رجع سابق ، صنفس امل  1
  .134.، ص1971، دار النهظة العربية، مصر، إقتصاديات المشروع الصناعيرشاد أمحد موسى،   2



ةـل الصناعـل هيكـتحلي: الفصل األول  

 - 14 -

حيدث يف البيئة احمليطة واملؤثرة يف الصناعة، لتحديد املنافسني وخصائصهم، احتمال دخول منافسني جدد، ومعرفة 

يل قوى التنافس مدخال رئيسيا لتحليل ويعد حتل .وما هي قوة العمالء واملوردين خصائص املنتجات البديلة،

من خالل حتديد املنافسني األقوياء ومدى فاعليتهم  الفرص والتهديدات اليت تواجه املؤسسة يف البيئة الصناعية،

وكيفية التغلغل والنمو يف الصناعة اليت يعملون فيها ،  وكذلك حتديد املنافسني الضعفاء، وتأثريهم يف الصناعة،

(Porter)حليل القوى التنافسية يف الصناعة البد من االعتماد على مدخل بورتروعند التعرض لت
  ،  حيث إقرتح

 : 1التالـي )4.1(منوذج القوى اخلمس للتنافس أو ما يسمى مبحددات الرحبية يف الصناعة كما يف الشكل

 . Porterالقوى املنافسة اخلمس لـ: )4.1(الشكل 

  

  
 ,Michael Porter, Les choix stratégiques et concurrence, France      :المصدر    

Ed                                                                                                      

Economica,1982,P.04                      

  
  : جددمنافسين التهديد من دخول . 1.2

للحصول على حصة جيدة يف  ةجيلب املنافسني اجلدد عند دخوهلم يف الصناعة زيادة يف الطاقة، والرغب  

وإن دخول منافس جديد أو أكثر ميثل �ديدا بارزا للمؤسسات القائمة . ما ميتلكون موارد بديلة االسوق، وغالب

املبيعات واحلصة السوقية ،بل سيؤثر على وبالتايل سوف لن يؤدي فقط إىل زيادة حدة املنافسة وخفض . حاليا

                                                 
   Michael Porter تطوير عدة مناذج يف جمال اإلدارة اإلسرتاتيجية من بني هذه النماذج له الفضل يف  "هارفرد "إدارة األعمال يف كلية إدارة األعمال يف جامعة بروفسور

  ....منوذج قوى اخلمس للمنافسة، وسلسة القيمة
  .103- 102.، ص2005، دار اليازوري العلمية ،األردن ، )مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية( اإلدارة اإلستراتيجيةزكريا مطلك الدوري،   1

 الداخلون احملتملون

 املنتجات البديلة

املنافسون يف 
الصناعة ،املزامحة 
بني املؤسسات 

 املتواجدة
 العمـالء املورديـن

 احملتملني �ديد املنافسني

 القوة التفاوضية

 للعمالء

 القوة التفاوضية

 للموردين

 واخلدمات البديلة �ديد املنتجات
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ويتوقف هذا التهديد على العوائق املوجودة أمام دخول املنافسني جدد . هيكل األسعار وبدوره يؤثر على األرباح

. يف الصناعة من جهة، وتعتمد على ردود الفعل املتوقعة من املنافسني احلاليني إزاء املنافسني اجلدد من جهة أخرى

العوائق عالية فإن املنافسني اجلدد يتوقعون أن املنافسني احلاليني سينتقمون منهم بشكل سريع، أما إذا  فإذا كانت 

كانت العوائق بسيطة فقد يتمكن املنافسني اجلدد من الدخول يف الصناعة وحتقيق جناح يف أعماهلم، وزيادة 

  : 1للدخول إىل الصناعة هي  ست عوائق Porter وحدد . حصتهم يف السوق، وحتقيق األرباح ملؤسستهم
  

  : إقتصاديات الحجم. 1.1.2

كلما زاد احلجم   )أو نشاط آخر(ويقصد بإقتصاديات احلجم اإلخنفاض يف كلفة الوحدة الواحدة لإلنتاج      

اإلنتاج، فاملؤسسات اليت تتمتع بإقتصاديات احلجم تكون قادرة على إنتاج كمية كبرية من السلع بكلف منخفضة 

  2.بالداخلني اجلدد ، وهلذا غالبا ما تكون إقتصاديات احلجم عائقا أمام الداخلني اجلدد مقارنة
  

  :  تمييـز المنتوج. 2.1.2

إن متييز املنتجات يسمح للمؤسسات بتثبيت صورة جيدة للعالمة، وكسب ثقة ووفاء الزبائن، ومتييز خيلق     

  3.عائق أمام الداخلني اجلدد 
 

  : المالمتطلبات رأس  .3.1.2 

إذ حيتاج املنافسني اجلدد إىل موارد مالية معتربة للدخول يف املنافسة، وحىت إذا توفرت األموال فإن الدخول       

  . يشكل خماطرة هلذه األموال، وهذا ما يعطي إمتياز للمؤسسات القائمة فعال يف هذه الصناعة
  

   :تكاليف التحويل. 4.1.2

بون من أجل إنتقاله من منتج مورد إىل آخر، ختلق عوائق الدخول، تكاليف التكاليف اليت يتحملها الزا    

التحويل ميكن أن تشمل تكاليف تأهيل اليد العاملة، تكاليف التجهيزات اجلديدة امللحقة ،تكاليف الزمن 

  ...املستغرق لقبول مصدر جديد للتموين

  
 

  :أثر التجربة  .5.1.2 

تج بالكميات الكبرية تستفيد من إخنفاض يف التكاليف بفعل ما يسمى إن املؤسسات الكبرية اليت تن       

غري أن الدراسات بينت أن املؤسسات اليت حتقق حصص كبرية يف السوق قد تستفيد من . باإلقتصاديات احلجم 

  4.إخنفاض يف التكاليف بفعل ما يسمى بأثر التجربة 

                                                 
1 Michael .P. Les choix stratégiques et concurrence, Op.Cit, p 07. 

  .128،ص 2004، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر ، األردن، ، اإلدارة اإلستراتيجية للعولمة والمنافسةكاظم نزار الركايب   2
3 Michael .P. Les choix stratégiques et concurrence, Op.Cit, p10. 

، 2005، مقدمة لطلبة املاجستري ، كلية العلوم اإلقتصادية والتسيري، جامعة بسكرة ، اجلزائر ، مقياس اإلدارة اإلستراتيجية للمؤسساتفي محاضرات  مزهودة عبد املليك ،  4

  .88.ص
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  :  حواجز قانونية. 6.1.2

ها الدولة ألغراض حمددة كفرض اإلحتكار التام أو حتديد عدد املنافسني يف وهي احلواجز اليت تفرض     

  1.الصناعة

:المنافسين الحاليين. 2.2  

إىل فهم حقيقة مهمة وهي أن أية حركة إسرتاتيجية ألي   Porterيدعو منوذج القوى التنافس اخلمس لـ  

إن معىن ذلك، من وجهة .  تلك البيئة مؤسسة يف بيئة التنافس تؤثر بصورة واضحة على املؤسسات األخرى يف

نظر هذا النموذج ، أن أي حركة من أي مؤسسة تؤدي إىل رد فعل من قبل املؤسسات األخرى، وهذا دليل مهم 

أن جناح أي من  Porterويعتقد . تعترب معتمدة على بعضها البعض  على أن املؤسسات املتنافسة يف صناعة ما 

و يضيف . على األفعال القرارات اليت تتخذها املؤسسات األخرى يف بيئة التنافس هذه املؤسسات املتنافسة يعتمد

أن حدة التنافس بني املؤسسات األعضاء يف البيئة التنافسية الواحدة يعتمد إىل حد كبري على جمموعة من العوامل 

   2:و هي

  :هيكل المنافسة .1.2.2

وتتنوع اهلياكل ما بني . املؤسسات يف صناعة ماإىل عدد وحجم التوزيع اخلاص ب يشري هيكل املنافسة  

وحيتوي اهليكل الصناعي . هيكل جمزأ وهيكل جممع، مع إختالف التطبيقات اخلاصة بكل منها يف جمال املنافسة

ا�زأ على عدد كبري من املؤسسات صغرية احلجم أو متوسطة احلجم، و ال يوجد بينها مؤسسة تتمتع مبوقع يؤهلها 

أما اهليكل الصناعي ا�مع، فإنه ميكن أن يتم السيطرة عليه بواسطة عدد صغري من . الصناعةللسيطرة على 

، وهذا ما )اإلحتكار(أو يف أقصى احلاالت بواسطة شركة واحدة  )مبا يعرف باإلحتكار القلة(املؤسسات الكربى 

  :      3التايل )5.1(يبينه الشكل

  

  

  .سلسلة هياكل الصناعة: )5.1(الشكل

                                                 
،غري منشورة ،جامعة بسكرة،  ، مذكرة ماجستريدراسة حالة شركة موبيليس-تأثير المنافسة في القطاع على تحقيق األفضلية التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية حبة جنوى ،   1

  .23.،ص2008اجلزائر ،
  .23.،ص1996، الطبعة األوىل ، دار جمدالوي للنشر ، األردن، )مفاهيم وحاالت تطبيقية(اإلدارة اإلستراتيجية قطامني أمحد ،  2
  .138.ص. شارلز وجاريث جونز، مرجع سابق  3
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  .139.نفس املرجع السابق،ص :املصدر       

     

وتتميز الصناعات ا�زأة بإخنفاض عوائق الدخول، ومنط من . نطاق اهلياكل )5.1(يوضح الشكل        

املنتجات السلعية يصعب تنويعها، واخنفاض عوائق الدخول يدل ضمنيا، على أنه عندما يكون الطلب مرتفعا 

  .واألرباح عالية سيكون هناك عدد كبري من الدخالء اجلدد اآلملني يف حتقيق أرباح عاجلة يف فرتة الرواج 

وعادة ما يرتتب على كثرة الدخالء إىل جمال صناعي جمزأ يتميز باالزدهار وجود يف فوائض يف الطاقة          

.  ختفيض األسعار يف سبيل إستغالل الطاقة الفائضةوعندما ترتاكم الطاقة اإلنتاجية تبدأ املؤسسات يف. اإلنتاجية

كما أن الصعوبة اليت تواجهها املؤسسات عند حماولة تنويع منتجا�ا باملقارنة مع منتجات منافسيها ميكن أن جتعل 

ونتيجة حرب األسعار ، يرتتب عليها تقلص يف أرباح الصناعة مبا جيرب بعض املؤسسات . هذا اإلجتاه أكثر سوءا

  .اخلروج من الصناعة، ويعوق دخول مؤسسات جديدة حمتملة  على

ومن املتوقع . بناء على ما تقدم ميكن القول أن اهليكل الصناعي ا�زأ يشكل �ديدا أكثر منه فرصا و        

ملعظم حاالت اإلزهار أن تكون قصرية األجل نسبيا، نظرا لسهولة الدخول اجلديدة، وما يتبع ذلك من نشوب 

وحيث أنه من الصعب غالبا تنويع املنتجات يف تلك الصناعات، فإن أفضل . ألسعار وحاالت اإلفالسحرب ا

اإلسرتاتيجيات التنافسية اليت جيب أن تنتهجها املؤسسة هي اليت ترتبط خبفض التكلفة، إذ أن تلك النوعية من 

دهار تساعدها على البقاء و اإلستمرار اإلسرتاتيجيات التنافسية تتيح للمؤسسة أعلى عوائد ممكنة يف فرتات اإلز 

  .خالل أي فرتة ركود التالية

إن املؤسسات يف هذا ا�ال . أما طبيعة وكثافة املنافسة يف جمال الصناعات ا�معة، فإنه يتسم بصعوبة التنبؤ  

على رحبية  عادة ما تكون بينها عالقة تبادلية، مبعىن أن اإلجراءات التنافسية إلحدى املؤسسات تؤثر مباشرة

وهكذا، جند أن اإلجراءات التنافسية ملؤسسة واحدة يف جمال صناعي جممع يؤثر مباشرة على . املؤسسات األخرى

مؤسسات  :  هيكل مجزأ

كثرية، ال توجد مؤسسة 

 .مسيطرة على الصناعة

بشكل كبري  :هيكل مجمع

، شركة واحدة مسيطرة 

   )تكارإح(

مؤسسات قليلة 

تقتسم السيطرة 

 )إحتكار القلة(
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وال شك أن العواقب املرتتبة على تلك . حصص منافسيها يف السوق، وجيربهم على اإلستجابة لتلك اإلجراءات

نافس خطرية بني املؤسسات املنافسة اليت حتاول كل منها ضرب العالقة التبادلية يف املنافسة ميكن أن تشكل دائرة ت

  .أسعار أخرى، مما يؤدي إىل إ�يار أرباح تلك الصناعة 

وميكن أن نقول بوضوح أن املنافسة بني املؤسسات يف جمال الصناعة ا�معة واحتمال نشوب حرب أسعار   

اء خفض هذا التهديد مبسايرة األسعار اليت حتددها وتتجه املؤسسات أحيانا إىل السعي ور . يشكالن �ديدا كبريا

إال أن املؤسسات جيب أن تتوخى احلرص، نظرا ألن اإلتفاقيات اخلاصة . املؤسسة املسيطرة على صناعة معينة

وهي اإلتفاقيات اليت (بتثبيت األسعار يعد أمرا غري قانونيا، بالرغم من أن اإلتفاقات التكتيكية ال تعترب كذلك 

  1.)وصل إليها دون إتصال مباشريتم الت

وعند تشكل حروب األسعار �ديدا كبريا تتجه املؤسسات إىل التنافس يف جماالت اليت ال ترتبط باألسعار،   

مثل جماالت اإلعالن والرتويج، وجودة األداء والتصميم املنتج، وتلك النوعية من املنافسة متثل حماولة لتمييز 

التورط يف  وتقليص إحتمالمنتجات منافسيها، مما يرتتب عليه بناء والء للماركة  منتجات املؤسسة باملقارنة مع

  .وتعتمد فاعلية هذه اإلسرتاتيجية على مدى سهولة عملية متييز املنتجات يف جمال صناعي معني .حرب أسعار
  

  :أحوال الطلب .2.2.2

إن منو الطلب بواسطة العمالء اجلدد أو . ئمةتعترب حمددا آخر لقوة املنافسة بني املؤسسات القاإن أحوال الطلب   

عمليات الشراء اإلضافية اليت يقوم  �ا العمالء  القدامى قد تؤدي إىل ختفيف حدة املنافسة من خالل �يئة الفرصة ملزيد من 

املبيعات دون  إن الطلب املتنامي يؤدي إىل ختفيض حدة املنافسة، نظرا ألن كل املؤسسات ميكن أن حتقق مزيدا من. التوسع 

  2.أن تنال إحداها من حصص سوق اآلخرين، ويرتتب عن ذلك حتقيق أرباح عالية للجميع 
  

  :تمييز المنتج .3.2.2

. إن جناح أية مؤسسة يف اقتحام األسواق وحتقيق مكانة فيها، يتوقف بشكل كبري على نوع املنتج املقدم 

أما عندما يتعلق األمر . يضمن هلا مكانة معتربة يف السوقفعندما يتاح ملؤسسة ما تسويق منتج متميز، فإن ذلك 

مبنتجات أو خدمات غري قابلة للتمييز عن بعضها البعض، فإن القدرة التنافسية للمؤسسة يف هذه احلالة تتوقف 

  3.على عامل السعر

  

  

  : التكاليف الثابتة .4.2.2 

                                                 
  .140-138.نفس املرجع السابق، ص  1
  .143.ق، صنفس املرجع الساب  2
  .30.، ص2005،أطروحة دكتوراه، غري منشورة، جامعة اجلزائر، دراسة حالة مؤسسة التبغ والكبريت-التحالف اإلستراتيجي كخيار للمؤسسة الجزائريةزغدار أمحد،   3
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نتجة، ومن مث فهو حمدد رئيسي لسعر السلعة، ميارس هذا النوع من التكاليف أثرا كبريا على سعر السلعة امل

وملواجهة هذا الوضع يتعني على املؤسسة اليت تدخل يف إطار منافسة . أي له أثر كبري على القدرة التنافسية للسلعة

حادة أن تعمل على ختفيض الوزن النسيب للتكاليف الثابتة ضمن جمموع التكاليف، وال يتحقق ذلك إال من خالل 

اقة اإلنتاجية للمؤسسة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتعني عليها أيضا انتهاج سياسة تعمل من خالهلا زيادة الط

1.على إغراء املستهلكني على اقتناء تلك السلعة
                                                                                              

  :عوائق الخروج .5.2.2

قد توجد مع ذلك قيود أمام املؤسسات . اجع اخلصومة بني املتنافسني إذا خرج بعضهم من الصناعةترت     

لذلك، تتجه الرحبية إىل اإلرتفاع يف الصناعات ذات القيود القليلة أو اخلفيفة أمام خروج . اليت ترغب يف هذا اخلروج

ل املؤسسة اليت تفكر يف اخلروج عالية قد تكون أصو : وتأيت قيود اخلروج يف أشكال عديدة منها. املؤسسات

التخصص، ومن مث ذات قيمة أقل ألي مؤسسة أخرى، وبالتايل ال جتد املؤسسة مشرتيا ألصوهلا ، كذلك قد تكون 

املؤسسة ملتزمة بإتفاقيات العمل، يضاف إىل ذلك وقف نشاط دائرة عمل ما قد يؤثر سلبا على دوائر أعمال 

، كذالك التكاليف العالية الثابتة للخروج مثل التعويضات اليت 2من التسهيالت العامةأخرى تشارك املؤسسة الكثري 

  .   سيتم دفعها للعمال الذين ميكن إعتبارهم فائضني عن احلاجة 

  :ات البديلةـخطر المنتج .3.2

جات البديلة هي تلك املنتجات اليت تقدمها املؤسسات األخرى، واليت ميكن أن تفي بإحتياإن املنتجات 

املستهلكني بأسلوب أو بطريقة تشبه متاما األسلوب الذي يفي به املنتجات املؤسسة، وجتدر اإلشارة إىل أن وجود 

بدائل قوية تعترب مبثابة �ديد تنافسي كبري، األمر الذي بدوره يشكل قيود على السعر الذي تفرضه املؤسسة 

مبعىن أن البدائل تشكل (ليس هلا إال بدائل قوية قليلة أما إذا كانت منتجات املؤسسة . وبالتايل على أرباحها

ويتحدد خطر 3.، فهنا تتهيأ الفرصة أمام املؤسسة لرفع األسعار وجين أرباح إضافية )عامل تنافسي ضعيف

فقد �ددها من ناحية ختفيض األرباح بإخنفاض معدالت بيعها والتأثري :منتوجات اإلحالل من جانبني خمتلفني 

  :التايل  )6.1(كما يف الشكل .، وإما من جانب الزوال احملتمل للسوق املنتوج األصليعلى أسعارها
  

                              

  

  

  

  .�ديد منتجات اإلحالل:)6.1(الشكل 

                                                 
  .66، ص 1998مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، . الميزة التنافسية في مجال األعمالنبيل مرسي خليل؛   1
  .159-158.،ص2008عبد احلكم اخلزامى، الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر ، مصر، :، ترمجة بناء الميزة التنافسية –اإلدارة اإلستراتيجية بتس وآخرون، .أ.رتروب  2
  .151-150.شارلز وجاريث جونز ، مرجع سابق، ص  3
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   تنافسية املؤسسة وحتوالت: ويل، امللتقى الدالعوامل التنافسية في التسويقدراجي زينات، غالب نعيمة، :املصدر 

  .95.،ص2002احمليط ، جامعة بسكرة ، اجلزائر ، 

  

  :أن املنتوج الذي يضعف تأثري قوة املنتوجات اإلحالل هو املنتوج الذي يتميز بـ  Porterولقد الحظ    

أو التقليل من الكلف يأيت التغري التكنولوجي املستمر بالتحسن السريع يف خصائص املنتوج  :التجسس السريع  .1.3.2

  .مما يؤدي إىل إجياد بدائل جديدة 

تستطيع البدائل الناجتة من الصناعات ذات األرباح العالية بتقدمي أسعار :ة ـالصناعات ذات األرباح العالي .2.3.2

 .منخفضة

اإلحالل ليست أقل وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه توجد عناصر كثرية أخرى قد تؤدي إىل ختفيض �ديد منتجات           

ميوالت وأذواق املستهلكني ، ففي حني يعترب أن القهوة والشاي بديلني ، يرى البعض : أمهية من عنصرين السابقني منها

اآلخر أن لكل منهما مميزاته اخلاصة لذلك ال يعترب بديلني ، وكذلك إرتباط الزبائن ووفائهم للمنتوج، واملستوى اإلجتماعي 

                     إال أننا جند  أن مستعملي تعترب بديلني  MERCEDESو HAFAI: السيارات مثل حيث أن: والرفاهية

MERCEDES  1.يرون أن سيارا�م ال بديل هلا وأ�ا تعكس مستواهم اإلجتماعي والطبقة اليت ينتمون إليها  
  

  :القوة التفاوضية للموردين. 4.2

إذ ميكن النظر إىل املوردين على . للمنافسة هو قوة املنافسة عند املوردين Porter إن العامل الرابع ضمن عوامل             

أ�م ميثلون �ديدا عندما تكون لديهم القدرة على فرض األسعار اليت يتعني على املؤسسة دفعها مثنا ملدخال�ا أو ختفيض 

كان املوردون ضعاف فذلك يهيئ الفرصة   ومن ناحية أخرى، إذا. جودة تلك املدخالت، ومن مث تقليص رحبية املؤسسة

فإن املوردين يكونون يف مركز أقوى  Porter وطبقا ملا قاله . للمؤسسة لفرض أسعار منخفضة وطلب مدخالت عالية اجلودة

  :كثريا عندما 

                                                 
  .25.حبة جنوى، مرجع سابق ،ص  1

 اخلطر املزدوج للمنتجات البديلة

 اخلطر احملتمل لزوال السوق حتديد اإلمكانات : اخلطر احلايل 
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 ؛ إضافة إىلافكلما كان عدد املوردين حمدودا، كلما ازدادت قدر�م على فرض األسعار اليت يريدو�: العدد )1

  . إرغام املؤسسة على القبول بنوع معني من السلع، حىت وإن مل تكن تلقى قبوال كبريا من قبل املؤسسة املشرتية

يف حالة حمدودية عدد البدائل اخلاصة بسلعة واحدة، : مدى توفر بدائل للمنتجات املقدمة من طرف املوردين )2

  . افإن املؤسسة تضطر إىل القبول باملنتجات املعروضة عليه

  . مدى مسامهة املوردين يف تقدمي خدمة جيدة )3

  . درجة مسامهة املوردين يف تكلفة املنتوج بالنسبة للصناعة )4

هذه األمهية تتحدد مببلغ األرباح احملققة نتيجة تعامله مع هذه الصناعة، حبيث  :أمهية الصناعة بالنسبة للمورد )5

مل مع هذه املؤسسة مرتفعة فإنه يتشجع أكثر يف التعامل بصورة أكثر أنه كلما الحظ املورد أن أرباحه نتيجة التعا

  . 1قصد احلفاظ على هذا املستوى من الربح أو رفعه إىل مستوى أعلى

إن قوة التفاوضية للموردين تتعاظم إذا إستطاع املورد التكامل أماميا، مبعىن شراء أو السيطرة على القنوات  )6

  2.املثال عندما تشرتي مصانع األحذية متاجر البيع باجلملة أو حمالت بيع بالتجزئةعلى سبيل . األمامية لصناعته

  

  :القوة التفاوضية للعمالء .5.2

على اإلسرتاتيجي التعرف على العمالء احلاليني واحملتملني الصناعة، للتمكن من جذ�م إىل املؤسسة،      

العميل قوة تأثري كبرية على الصناعة، متكنه من إرغام بدل إجنذا�م إىل املؤسسات األخرى، كما ميكن أن ميلك 

مؤسسا�ا على ختفيض السعر، أو زيادة اخلدمات ، وذلك على حساب معدل رحبيتها، وتزيد القوة التفاوضية 

  :للعمالء إذا ما توافرت بعض العناصر التالية 

عدد الزبائن كلما وجدت املؤسسة  هنا نالحظ أنه كلما تعدد :عدد املشرتين املتعاملني مع هذه املؤسسة )1

ففي حالة نقص عدد . نفسها يف حالة راحة ألن ذلك جينبها الضغوط اليت قد تنجم يف حالة نقص عدد الزبائن

الزبائن يكون بإمكا�م التفاهم، وحتديد سعر السلعة املشرتاة وحتديد نوعيتها؛ باإلضافة إىل مجلة من الشروط 

يف حالة غري مرحية، قد تدفع �ا إىل الدخول يف منافسة قاتلة مع منافسيها من األخرى، وهو ما يضع املؤسسة 

  ؛املؤسسات األخرى

هذا الوضع سيعطي للمؤسسة  :انعدام أو حمدودية بدائل السلع أو السلع املنتجة واملسوقة من طرف املؤسسة )2

كثر فيه بدائل السلعة املنتجة من قبل قوة تفاوضية تسمح هلا بتحقيق املزيد من املزايا، على عكس الوضع الذي ت

   ؛املؤسسة، مما يؤدي إىل نقص الطلب عليها

                                                 
  .70 .ص ،مرجع سابق ،نبيل مرسي خليل  1
  . 75.، ص2002، دار اليازوري العلمية للنشر، األردن، اإلدارة اإلستراتيجية سعد غالب ياسني،  2
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وهذا مرتبط بشكل أساسي مبدى توفر بدائل للسلعة حمل الطلب من  :تكاليف التبديل بالنسبة للمشرتين )3

، يف حني عندما تقل فإذا كانت تكلفة تغيري املورد مرتفعة فإن ذلك سيثين الزبائن عن تغيري املورد. طرف الزبائن

  ؛تلك التكلفة فإن املشرتي لن يرتدد كثريا قبل اللجوء إىل مورد آخر

   ؛مدى مسامهة املؤسسة يف التكلفة الكلية اليت يتحملها املشرتون )4

   1.ويقصد �ا املنافع اليت جينيها املشرتون من تعاملهم مع هذا البائع دون غريه :رحبية املشرتين )5
 

يتيح للمدراء دراسة القوى  )4.1(للقوى اخلمس املوضح يف الشكل  Porterل أن منوذج وميكننا القو   

املؤثرة يف البيئة الصناعة واجتاها�ا باملاضي واحلاضر واملستقبل والتعرف على الفرص والتهديدات احمليطة باملؤسسة 

.  

يف البلدان  لتحليل الصناعة Porterوبالرغم من إتفاق معظم الكتاب والباحثني على أمهية وجناح منوذج   

مع البيئة الصناعية يف  حىت يتالءم Porterأضاف بعدين آخرين لنموذج  Austinالصناعية املتقدمة، فإن 

البلدان النامية، مبا يكفل للمؤسسات يف هذه البلدان من حتليل الفرص والتهديدات عند حتليل البيئة التنافسية 

  :2هليكل الصناعة

ة احلكومة باعتبارها قوة كربى يف الدول النامية، تؤثر احلكومة على هيكل الصناعة سياس: البعد األول

فاحلكومة هي احلارس املرمى ،  Porterوديناميكيا�ا وذلك باعتبارها القوة السادسة واملطلوب إضافتها إىل منوذج 

الذي حيدد العديد ومن األسعار  على املوارد الرئيسية، كما أ�ا العنصر احلاكم الذي حيدد من لديه احلق احلصول

إذن . لذا ميكن للمؤسسات صناعة ما حتقيق ميزة تنافسية من خالل إستجابا�ا لتصرفات احلكومة. والتكاليف

    .   3تصرفات احلكومة تؤثر على هيكل الصناعة يف الدول النامية

 )ة،اإلجتماعية،الدميوغرافية، والتكنولوجيةاإلقتصادية،السياسي(يتمثل بعوامل البيئة اخلارجية الكلية: البعد الثاني

  :)7.1( كما يف الشكل 4.اليت تؤثر على القوى اخلمسة يف هيكل الصناعة

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .33-32.زغدار أمحد، مرجع سابق، ص  1
  .108.زكريا مطلك الدوري، مرجع سابق ، ص  2
   .76. مرجع سابق ، ص نبيل مرسي خليل، 3
  108.زكريا مطلك الدوري، مرجع سابق ، ص  4
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 Austinمنوذج  - إطار حتليل الصناعة للدول النامية:)7.1(الشكل

 

  
  .77. ، صزكريا مطلك الدوري، مرجع سابق: املصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لون احملتملونالداخ  

املنافسون يف 
الصناعة 

،املزامحة بني 
املؤسسات 
 املتواجدة

 املنتجات البديلة

 

 العمـالء

 

 املورديـن

 

واخلدمات البديلة�ديد املنتجات   

القوة 

 التفاوضية

 للعمالء

 

القوة 

 التفاوضية

 للموردين

 الدخول�ديد 

 احلكومة

التشريعات- السيطرة على املوارد  

يةاإلقتصاد العوامل  

 العوامل الدميوغرافية العوامل الثقافية

 العوامل السياسية
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   صناعةالمجموعات اإلستراتیجیة وهیكل ال .3

كما رأينا منوذج القوى . لقد كان تركيزنا على حتليل قوى اليت حتفز الرحبية على مستوى الصناعة ككل  

 والظروف اإلقتصادية املعينة اليت حتدد على فهم القوى حيث له إمكانية ضخمة يف مساعدتنا Porterاخلمس لـ

واملعلومات عن الصناعة اليت يعملون  ومع ذلك، حيتاج املديرون غالبا مزيدا من التحليل التفصيلي. رحبية الصناعة

لوضع إسرتاتيجيات تنافسية فعالة، حيتاج املديرون إىل فهم كيف يرتبط وضع إسرتاتيجية مؤسستهم . يف إطارها

داخل أي صناعة معينة، كل السلوكيات واإلسرتاتيجيات التنافسية .الذاتية، ببناء أو حتقيق الرحبية داخل الصناعة

بعبارة أخرى، على . سسة من احملتمل أن تكون خمتلفة عن تلك اليت لدى املؤسسات املنافسةاحملددة داخل كل مؤ 

الرغم من أن املؤسسات يف نفس الصناعة، قد تواجه نفس الضغوط من املوردين، العمالء ، واملنتجات البديلة، 

تكون املؤسسات املتنافسة  قد. بصفة خاصة، قد يتصرفون عمليا بصورة خمتلفة يف ردود أفعاهلم جتاه هذه القوى

داخل الصناعة الواحدة خمتلفة متاما من حيث خصائص منتجا�ا، الرتكيز على جودة املنتج، نوع التكنولوجيا 

ومن مث، فمن . املستخدمة، نوع قنوات التوزيع املستخدمة، نوع املشرتي الذي تسعى إليه، وخصائص أخرى 

عضاءها نفس اإلسرتاتيجيات األساسية، واليت ختتلف عن املمكن مالحظة جمموعة من املؤسسات يتبع أ

اإلسرتاتيجيات األساسية اليت تتبعها مؤسسات من ا�موعة األخرى ، هذه ا�موعات من املؤسسات تسمى 

   1.با�موعات اإلسرتاتيجية
  

  :مفهوم المجموعات اإلستراتيجية . 1.3

زئية، اليت تضم مؤسسات هلا خصائص إسرتاتيجية نعين با�موعات اإلسرتاتيجية، تلك ا�موعات اجل  

لذلك فإن مفهوم ا�موعات اإلسرتاتيجية  2.متماثلة وتتبع إسرتاتيجيات متقاربة أو ختضع لنفس عوامل املنافسة

  :حيتوي على عدد من التطبيقات لتحديد ماهية الفرص والتهديدات يف داخل صناعة ما

ين يشاركو�ا يف جمموعتها اإلسرتاتيجية، وليس أولئك املنتمني إىل إن أقرب منافسي املؤسسة، هم أولئك الذ )1

ا�موعات اإلسرتاتيجية األخرى، حينئذ يتجه املستهلكون للنظر إىل منتجات هذه املؤسسات كبدائل مباشرة 

  وهكذا، يأيت التهديد األكثر من داخل جمموعتها اإلسرتاتيجية؛. لبعضها البعض

ة املختلفة ميكن أن تتبىن مواقف خمتلفة بالنظر إىل كل عامل من عوامل القوى إن ا�موعات اإلسرتاتيجي )2

الدخول اجلديدة للمنافسني احملتملني، ودرجة املنافسة بني  ، مبعىن آخر فإن خماطر عمليات Porterاخلمس لـ

هديد الناشئ عن املؤسسات داخل جمموعة واحدة، والقوة التفاوضية للعمالء، والقوة التفاوضية للموردين، والت

املنتجات البديلة، ميكن هلا مجيعا أن تتفاوت من حيث الشدة بني ا�موعات اإلسرتاتيجية املختلفة داخل إطار 

 .نفس الصناعة

                                                 
  .164-163.س وآخرون، مرجع سابق، صبت.أ.روبرت  1

2 Gerry Johnson et autre, Stratégique, 2ème ed, Ed Pearson, France, 1983, P.167.      
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وعلى سبيل املثال، ويف جمال صناعة الدواء ، حتتل املؤسسات املالكة حلق التصنيع مركزا قويا تارخييا يف 

هذا باإلضافة إىل أن املنافسة داخل هذه . تجا�م مسجلة وحممية برباءة اإلخرتاعمواجهة املشرتين، وذلك ألن من

وبدون . )لذلك مسي سباق براءات اإلخرتاع(ا�موعة إقتصرت على التنافس على تسجيل عقاقري جديدة 

  . منافسة سعرية إستطاعت املؤسسات يف هذه ا�موعة أن تفرض أسعارا عالية وحتقق أرباحا عالية جدا

و على النقيض من ذلك، نالحظ أن املؤسسات ضمن ا�موعة الشاملة يف وضع أضعف أمام املشرتين،   

حيث ال متلك تلك املؤسسات براءات اإلخرتاع ملنتجا�ا، حيث أن املشرتين ميكنهم اإلختيار بني ا�موعة من 

سعرية بني هذه املؤسسات يف تلك ا�موعة العقاقري واألدوية املتشا�ة واملتنافسة، هذا فضال عن أن املنافسة ال

تتسم بالشدة، وتعكس بذلك إفتقار املنتج إىل التميز ويرتتب عن ذلك حتقيق هذه املؤسسات عوائد أدىن، مقارنة 

   1.باملؤسسات يف ا�موعة األوىل
   

  :)خريطة الصناعة ( هيكل الصناعة  .2.3

ورمسنها على هذا األساس نقول بأننا رمسنا خريطة  بتحديد خمتلف ا�موعات اإلسرتاتيجية إذا قمنا  

الصناعة أو هيكله، لرسم خريطة الصناعة البد من إختيار بعدين من بني األبعاد اإلسرتاتيجية األساسية، اليت 

  2:ختتلف تبعا خلصوصية كل صناعة، وهذه مجلة من أكثر األبعاد اإلسرتاتيجية إستعماال

  مة، خيارات قنوات التوزيع، مستوى اجلودة، مستوى التكنولوجيا،أمهية صورة العال درجة التخصص، - 

خيارات التكامل العمودي، مستوى اخلدمات، سياسة السعر، العالقة مع املؤسسات األخرى، العالقة مع 

 احلكومة

إذا إفرتضنا وجود صناعة ما تتكون من جمموعة من املؤسسات، ولنفرتض أن هذا القطاع يرتكز على بعدين 

  :تيجيني أساسني مها إسرتا

  .التخصص، الذي ميتد من التشكيلة الضيقة إىل التشكيلة الواسعة: البعد العمودي - 

التكامل العمودي، الذي ميتد هو اآلخر من التجمهر الذي ينخفض فيه مستوى التكامل : البعد األفقي - 

تقدم الذي ينخفض فيه إىل أدىن مستوياته لذلك تتميز بتجمع املؤسسات وكثر�ا وصوال إىل التكامل امل

 .عدد املؤسسات نظرا للتكامل العمودي املتزايد بني املؤسسات

  :ومن خالل البعدين املفرتضني لرسم خريطة الصناعة ميكننا التمييز بني أربع جمموعات رئيسية

  

  

  

  

                                                 
  .157.شارلز وجاريث جونز، مرجع سابق،ص  1

2 Université de Lille 1, Cours de Stratégie de l’entreprise, 1998. 



ةـل الصناعـل هيكـتحلي: الفصل األول  

 - 26 -

  .خريطة الصناعة: )8.1(الشكل
  

  
     Michael.P. Les choix stratégiques et concurrence, Op.Cit, p 145 :املصدر

  

وكخالصة نستطيع أن نقول متوقع املؤسسة يف اخلريطة الصـناعية يسـمح للمؤسسـة بـإدراك املنـاورات املالئمـة    

  :اريف إط

  أحسن تنافس للمجموعة اإلسرتاتيجية؛ - 

 ؛التحرك قصد تغيري ا�موعة - 

 1؛اخلروج من الصناعة أو التنويع إجتاه صناعة أخرى - 

                                                 
، مذكرة ماجستري، غري منشورة،جامعة بسكرة،  ENCG تنافسية ودورها في أداء المؤسسة، دراسة حالة المؤسسة الوطنية للمواد الدسمةاإلستراتيجية الشيقارة هجرية،   1

  .25.، ص2005اجلزائر،

ص
صــ

خ
الت

  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ملة

كا
ة 

كيل
ش

ت
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
قة

ضي
ة 

كيل
ش

ت
  

  المجموعة أ

تشكيلة كاملة، تكامل 

 عمودي متقدم،تكاليف إنتاج

  المجموعة ج

تشكيلة متوسطة، سعر متوسط، خدمات 

مهمة للمستهلكني، جودة دون املتوسط، 

 .سعر منخفض

  موعة بالمج

تشكيلة ضيقة، جتمع، 

 .تكنولوجيا معقدة

 المجموعة د

تشكيلة ضيقة ، تكامل عمودي 

متقدم، سعر منخفض،خدمات 

.قليلة  

  تكامل عمودي متقدم                      )                              جتمهر(جتمع

 ل العموديـالتكام
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 :حتديد املنافسني األكثر قربا واألكثر تأثري على املؤسسة من غريهم، ويتحدد وفقها مستويني من املنافسة - 
 

 :المنافسة داخل المجموعة. 1.2.3

ة واألكثر تأثريا على املؤسسة، ألن كل املنافسني يتمتعون بنفس اخلصائص اليت تتمتع �ا وهي األكثر حد

األهم من ذلك، أ�م يتنافسون على نفس . املؤسسة ويواجهون نفس الظروف تقريبا وتتحكم �م نفس العوامل

  .احلصة من السوق وعلى نفس العمالء
  

 :المنافسة بين المجموعات. 2.2.3

حركات إسرتاتيجية تقوم �ا املؤسسات الراغبة يف التطور داخل خريطة الصناعة، أي  وهي اليت تتبع

   1.املنافسة اليت تسعى املؤسسة من خالهلا لإلنتقال إىل جمموعة إسرتاتيجية أخرى

إذا كان رسم خريطة الصناعة وحتديد ا�موعات اإلسرتاتيجية يساعد على حتديد املنافسني األكثر تأثري   

ؤسسة وتسهيل توقع سلوكا�م واجتاها�م اإلسرتاتيجية، فإنه البد من اإلشارة إىل عنصر آخر ذي أمهية على امل

، وهو تصنيف املؤسسات املتنافسة يف الصناعة الواحدة على أساس 2بالغة يف التأثري على املنافسني يف الصناعة

  :تشابه أمناط سلوك كل مؤسسة عن األخرى وهذه األمناط هي
  

 :عةـلمؤسسة المدافا.3.2.3

هذا النمط من املؤسسات ميلك خط إنتاج حمدد يرتكز على حتسني فعالية عمليات التشغيل القائمة     

  :وفيما يلي وصف هلذه التكتيكات الدفاعية.3وجيعلها هذا الرتكيز أقل إحتماال لإلبداع يف جماالت جديدة 

عن جمموعة من العوائق اليت تضعها املؤسسة لتجعل  تعرب هذه اإلسرتاتيجية الدفاعية: رفع عوائق الدخول )1

عملية الدخول إىل الصناعة صعبة ومكلفة وحمفوفة باملخاطر مما قد يؤدي إىل منع املؤسسات األخرى من اإلقدام 

  :وفيما يلي بعض أهم هذه العوائق. إليها

غطي كافة أجزاء السوق، وذلك طرح أكرب قدر ممكن من املنتجات املتنوعة من حيث اجلودة والسعر حبيث ت - أ

  إلغالق كافة املنافذ احملتملة اليت قد تسلكها املؤسسات املنافسة يف حماوال�ا ملهامجة سوق املؤسسة؛

  إغالق الطرق املؤدية إىل مصادر التوزيع وذلك بعقد إتفاقيات ثنائية ملزمة قانونيا مع املزودين؛  - ب

لكني حبيث تتصف هذه اخلدمات باجلودة العالية، وذلك جلعل مثن تقدمي خدمات ما بعد البيع إىل املسته - ج

  التغيري من قبل املستهلك عال؛

رفع كلفة إجتذاب املستهلكني اجلدد من قبل املؤسسات املنافسة وذلك باحملافظة على احلد األدىن املمكن  -د

  من األسعار للمنتجات اليت يفضلها املستهلكني اجلدد؛

                                                 
  .34.حبة جنوى، مرجع سابق ،ص  1
  .نفس املرجع والصفحة سابقا  2
  .79-78.، ص2000، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، عمان، )عملياتها المعاصرة -مداخلها - مفاهيمها(اإلدارة اإلستراتيجية فالح حسن عداي احلسيين،   3
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  .نخفضة وذلك باإلستفادة من إقتصاديات احلجم البيع باألسعار امل- ه

يتضمن هذا التكتيك إختاذ أي عمل يؤدي إىل جعل املؤسسات اليت تفكر باهلجوم : رفع إحتمالية الرد )2

فعند الدفاع عن حصة سوقية معينة من املمكن أن تقوم . تتحسب لرد قوي وصارم من قبل املؤسسة املستهدفة

تخفيض أسعار منتجا�ا اليت تتعرض للهجوم بشكل كبري مما جيعل املؤسسة املهامجة املؤسسة على سبيل املثال ب

  .ترتدد يف مواصلة هجومها لشعورها بعدم جاذبية تلك املنتجات

يرتكز هذا التكتيك على ختفيض مستوى املنفعة اليت تتوقعها املؤسسة املهامجة، : ختفيض حواجز اهلجوم )3

   1.يذ إسرتاتيجية اهلجوم بسبب عدم جدوى النتائج الرحبية املتوقعة منهحبيث حتجم تلك املؤسسة عن تنف
  

 :)القائدة(المؤسسة الرائدة . 4.2.3

وتطلق هذه التسمية الرائد أو املبادر، على املؤسسة اليت تسعى لتغطية السوق الكلية حيث متلك أكرب     

عة الريادية يف الصناعة وكذلك القدرة ختفيض احلصص النسبية، ومن أهم مميزات هذه املؤسسة القدرة على بناء مس

التكاليف وتغيري األسعار، كما تعترب األوىل يف إنتاج وتسويق وبيع املنتجات اجلديدة يف الصناعة وتغيري منافذ 

التوزيع والتسويق، فتحقق بذلك أهم هوامش الربح، ولكي تتمكن هذه املؤسسة من احملافظة على هذه الوضعية 

  :الصناعة، فإ�ا متلك إتباع واحدة من اإلسرتاتيجيات التاليةاملتميزة يف 

1 تعتمد هذه املؤسسة لتحقيق التقدم و الريادة بتوسيع حجم سوقها الكلية، إما : توسيع حجم الطلب

  .باخرتاق السوق أو تنمية منتجا�ا، أو البحث عن أسواق عاملية، لزيادة حصصها النسبية 

2 ذ تواجه هذه املؤسسة املنافسة بصفة مستمرة و دائمة و حلماية حصصها إ :محاية حصصها احلالية

احملافظة على التكاليف املنخفضة، و على متييزها من خالل عرض (تتبع إما األساليب اهلجومية  السوقية

  . )منتجات جديدة و تقدمي املزيد من اخلدمات
        

 :المؤسسة المتحدية. 5.2.3

إىل قيادة الصناعة و لذلك فهي ختوض عمليات هجومية على مواقع املؤسسات �دف املؤسسة املتحدية     

األقل كفاءة يف الصناعة، فاألسلوب اهلجومي هو الذي يؤمن احلصول على احلصص جديدة من الصناعة 

  :بواسطة عمليات للمؤسسة، وميكن أن تتلخص هذه العمليات اهلجومية يف

م اهلجوم يف هذه الطريقة بشكل مباشر ضد املنافس ، باستخدام كافة ويت: اهلجوم من خالل املواجهة املباشرة )1

األساليب بدأ من األسعار حىت الرتويج والتوزيع وغريها، وليكلل هذا اخليار بالنجاح ال يكفي فقط إمتالك املوارد 

م على تكاليف  اهلائلة للتمكن من اإلستمرار يف اهلجوم بل جيب االستعداد للمواجهة القاسية وينطوي هذا اهلجو 

  كبرية وتضحية عالية؛

                                                 
  . 119- 118.قطامني أمحد، مرجع سابق ، ص  1
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ية اهلجوم على اجلوانب الضعيفة ◌ّ وبدل مواجهة املنافس يف مركزه، تركز املؤسسة املتحد: اهلجوم على األجنحة )2

للمنافس واليت تكون عارية دون حتصني كايف، مثل مهامجة سياسته الضعيفة يف التغليف أو اجلودة، ويتناسب هذا 

 ؛سسات ذات املوارد أقل من املنافس النوع من العمليات املؤ 

ينطوي هذا اخليار على القيام باهلجوم على كل جوانب املؤسسة املنافسة حيث ميتد : اهلجوم متعدد اجلوانب )3

ي، لكن تتطلب هذه ◌ّ من املواجهة األمامية واألجنحة حىت املؤخرة، فيصعب على املنافس الرتكيز والتصد

 ؛ية تفوق إمكانيات املنافس◌ّ ملتحداهلجمات موارد كبرية من املؤسسة ا

املنافس، واملؤسسة اليت تتبع هذا اخليار  ◌ّ ينطوي هذا اخليار على جتنب احلركة املباشرة ضد:هجوم التجنب )4

ميكنها جتاهل املنافس واستهداف أسواقا أسهل بالنسبة هلا لتوسيع قاعدة مواردها، ولذلك متلك املؤسسة ثالثة 

رتبط مبنتجات املنافس، والتنويع يف أسواق جديدة جغرافيا، واالعتماد على مداخل وهي التنويع الغري امل

 ؛تكنولوجيات جديدة لتنمية منتجات حتل حمل املنتجات احلالية

هجمات مركزة سريعة ومتقطعة، بغرض إرباك  ◌ّ وتنطوي هذه اإلسرتاتيجية على شن: هجوم العصابات )5

خدم هلذه اإلسرتاتيجية كل الطرق لزعزعة مركز املنافس، لكن وإزعاج املنافس واحلصول على جزء من حصته، وتست

 .  1ية لذا فعليها أن تتبعه �جوم قوي يف النهاية◌ّ إتباع هذا اخليار باستمرار مكلف بالنسبة للمؤسسة املتحد
  

 :)التابعـة(المؤسسة المستجيبة. 6.2.3

السيئة بصفة مستمرة نظرا إىل عدم وجود صياغة  املؤسسات اليت تنتمي إىل هذه ا�موعة تتصف بإدار�ا         

واضحة لرسالتها، أو فشلها يف تكوين اإلسرتاتيجيات والسياسات الالزمة لوضع رسالة املؤسسة موضع التنفيذ، 

  2.أو نتيجة وجود حماوالت غري ناجحة لتعديل أو وضع إسرتاتيجيات تتالءم مع طبيعة الصناعة

اط املنافسة يف ا�موعة إسرتاتيجية واحدة، كما ميكن اعتبار كل جمموعة ميكن أن تتواجد خمتلف أمن       

و يرجع ذلك لطبيعة الصناعة    ... إسرتاجتية تابعة لنمط معني أي أن تكون جمموعة رائدة و أخرى متحدية 

ل، فعلى وإىل عدد املنافسني فيه، من جهة أخرى حتديد سلوك املؤسسات املنافسة من شأنه تسهيل عملية التحلي

أساسها ميكن توقع سلوك املنافس وردود فعله عن أي تغيري يطرأ على الصناعة، كما أنه حيدد مركز املؤسسة 

  . ضمن ا�موعة اإلسرتاتيجية و حتديد التهديدات اليت تتعرض هلا من منافسيها
  
  

  محددات العوامل الخمس ونموذج المجموعة اإلستراتیجیة . 4

                                                 
  187- 186،ص2005،مذكرة ماجستري،غري منشورة،جامعة باتنة،اجلزائر،مساهمة إلعداد إستراتيجية لمؤسسة في قطاع البناء حالة مؤسسة اإلنجاز بسكرةبوزيدي دارين،  1
  .78.سعد غالب ياسني، مرجع سابق، ص  2



ةـل الصناعـل هيكـتحلي: الفصل األول  

 - 30 -

خلمس وا�موعة اإلسرتاتيجية بأساليب مفيدة للتفكري وحتليل طبيعة املنافسة يف يزودنا منوذجي القوى ا  

أحد ا�االت الصناعية للتعرف على الفرص والتهديدات داخل هذا ا�ال، حيث حيتاج املديرون إىل إدراك مواطن 

  :ضعفهم وكال النموذجني يبينان

  لتجديد؛يعرض صورة ساكنة للمنافسة تتجاهل دور اإلبتكار وا )1

يقلل أو خيفف من الرتكيز على أمهية اإلختالفات الفردية للمؤسسة، بينما يؤكدان بقوة على أمهية ا�ال  )2

  .الصناعي وهيكل ا�موعة اإلسرتاتيجية ملعدالت أرباح املؤسسة
  

  : تجديد واإلبتكار وهيكل الصناعة. 1.4

ية على أ�ا عملية موجهة بواسطة عنصر اإلبتكار إىل املنافسة يف كثري من ا�االت الصناع ميكن النظر  

إن املؤسسات اليت تبادر مبنتجات جديدة ، وعمليات أو إسرتاتيجيات جديدة ميكنها غالبا حتقيق . والتجديد

ويف السنوات األخرية . أرباح ضخمة، حيث جند أن اإلبتكار والتجديد الناجح حيدث ثورة يف هيكل الصناعة

ة أال وهو خفض التكاليف الثابتة لإلنتاج، ومن مث ختفيض عوائق الدخول و�يئة الفرصة شهد أشهر تلك العملي

  .للمؤسسات جديدة أصغر لدخول جمال املنافسة مع مؤسسات أخرى كبرية

واضع منوذجي القوى اخلمس وا�موعة اإلسرتاتيجية، بدور التجديد يف إحداث  Porterوقد أعرتف   

عن التجديد واإلبتكار كعامل حاسم يف إعادة تشكيل وعدم مجود  Porter دثثورة يف هيكل الصناعة، ويتح

أنه بعد فرتة من اإلضطرابات اليت حتدثه وتفجره عملية التجديد واإلبتكار، فإن   Porterويزعم . هيكل الصناعة

لة من اإلستقرار وعند هذه احلا. هيكل الصناعة غالبا ما يعود مرة أخرى إىل حالة من الثبات واإلستقرار النسيب

وميكن أن نعزز هذه النظرة لتطور . ميكن تطبيق منوذج القوى اخلمس ومفاهيم ا�موعة اإلسرتاتيجية مرة أخرى

أن فرتات التوازن الطويلة، عندما يكون هيكل  وذلك يعين، »التوازن املتقطع«هيكل الصناعة إىل ما يعرف بـ

من التغيري السريع، عندما مير اهليكل الصناعي بثورة نتيجة  صناعة ما مستقر، تكون عرضة ألن يقطعها فرتات

  .عمليات التجديد واإلبتكار

الكيفية اليت يبدو عليها التوازن املتقطع كبعد من أبعاد الرئيسية هليكل الصناعة،  )9.1(ويوضح الشكل  

ن اإلحتكار القلة هيكل املنافسة للصناعة هو نوع م حيث يكون،  T1إىل  T0وهو هيكل املنافسة من الوقت

تبادر إحدى املؤسسات  T1وعند الوقت . الدائم واملتوازن، مع وجود عدد قليل من املؤسسات تتقاسم الصناعة

. القائمة يف الصناعة أو إحدى املؤسسات اليت تدخل الصناعة ألول مرة بتقدمي أحد اإلبتكارات األساسية

وبعد فرتة من الزمن تستقر الصناعة عند .   T2وT1 وستحدث حالة من اإلضطراب تسود لفرتة من الوقت بني

حالة جديدة من التوازن، ولكن هيكل املنافسة اآلن يصبح جمزءا بشكل أكرب مما كان عليه بسبب دخول املزيد 

   . من املؤسسات يف تلك الصناعة 

 .التوازن املتقطع وهيكل املنافسة: )9.1(الشكل
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 .162.شارلز وجاريث جونز ، مرجع سابق، ص: املصدر              

 
    

ونظرا ألن كل من منوذج القوى اخلمس ومنوذج ا�موعة اإلسرتاتيجية تعد مناذج ساكنة، فإ�ا ال تستطيع 

ليل أن ترصد بصورة كافية ما حيدث خالل فرتات التغري السريع يف البيئة الصناعية، إال أ�ا تعترب ادوات مفيدة لتح

  . هيكل الصناعة خالل فرتات اإلستقرار
  

  :هيكل الصناعة والسيمات الخاصة للمؤسسة . 2.4

إال أن البنـاء . رأينا أن هيكل الصناعة يفسر األسباب وراء حتقيق بعض الصـناعات ألربـاح أكثـر مـن غريهـا  

صــناعة معينــة جنــد أن بعــض اهليكلــي الصــناعي لــيس هــو العامــل الوحيــد املــؤثر علــى أربــاح املؤسســة، ففــي إطــار أي 

تركـز املؤسسـة يف ، وذلـك بسـبب إمكانيا�ـا الداخليـة وحتقيـق ميـزة تنافسـية حيـث 1املؤسسات أكثـر رحبيـة مـن غريهـا

والــيت تضــيف قيمــة  اإلدارة أو تســيري املنــتج، تفوقهــا ومتيزهــا عــن املنافســني مــن خــالل حتكمهــا يف تكــاليف الصــنع،

حيـــث تلجـــأ املؤسســـة إىل انتهـــاج اســـرتاتيجية الســـيطرة  عـــن املنـــافس األويلللمنـــتج بإعطائـــه ســـعر تكلفـــة مـــنخفض 

ومنـه الوصــول إىل أفضــل قــوة  وحتســني اإلنتاجيــة الـيت تســمح هلــا بتحقيــق مردوديـة أحســن وعوائــد أكــرب، بالتكـاليف،

إىل للمســـاومة حـــىت يف حالـــة اخنفـــاض األســـعار أو الـــدخول يف حـــرب األســـعار،ألن املؤسســـة تـــتحكم يف تكاليفهـــا 

حيـــث أظهـــرت بعـــض الدراســـات أن املـــوارد اخلاصـــة لكـــل .2درجـــة كبـــرية وحبوز�ـــا معرفـــة تنظيميـــة وتكنولوجيـــة عاليـــة

   3.مؤسسة وقدرا�ا تعترب إىل حد بعيد حمددات هامة لرحبية املؤسسة يف صناعة معينة

  :التغییرات التنافسیة أثناء تطور الصناعة .5

                                                 
1

   .190.شارلز وجاريث جونز ، مرجع سابق، ص

. 2006، أطروحة دكتوراه، غري منشورة، جامعة اجلزائر،)حالة المؤسسات الجزائرية(مؤشرات تنافسية المؤسسات اإلقتصادية في ظل العولمة اإلقتصادية فرحات غول،  2  

.163.، مرجع سابق، ص شارلز وجاريث جونز     3  

 درجة التوازن

T2 T1  T0 

زأةـجم  

 متماسكة 

تـالوق   

ة ـدرج

 التماسك
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ـــة بـــالنمو مـــارة بالنضـــوج وانتهـــاء متـــر معظـــم الصـــناعات مبضـــي الوقـــت بسلســـ   لة مـــن املراحـــل احملـــددة، بداي

وتتغـري قـوة وطبيعـة كـل عامـل . وتلـك املراحـل هلـا مضـامني خمتلفـة فيمـا خيـص بشـكل املنافسـة. بالتدهور واالنكماش

ليني، و هـذه حقيقــة بـالنظر إىل املنافســني احملتملـني واحلــا. التنافســية اخلمسـة مــع تطـور الصــناعة Porterمـن عوامـل 

إن التغيـريات يف قـوة وطبيعـة هـذه العوامـل �يـئ األجـواء لـربوز . وسوف نركز علـى هـذين العـاملني يف معـرض نقاشـنا

و تتجســد املهمــة الــيت تواجــه املــديرين يف التنبــؤ . فــرص و�ديــدات خمتلفــة يف كــل مرحلــة مــن مراحــل تطــور الصــناعة

تطـور الصـناعة، وكـذلك يف صـياغة إسـرتاتيجيات التنافسـية  بكيفية تغيري قـوة كـل عامـل مـن هـذه العوامـل مـع مرحلـة

  .1متكن من اإلستفادة من مزايا الفرص الناشئة، فضال عن مواجهة التهديدات اليت حيتمل ظهورها

ويعتـرب منــوذج دورة حيــاة الصــناعة أداة مفيــدة يف حتليــل آثــار تطــور الصــناعة علــى العوامــل املنافســة اخلمــس،   

ذج نســـتطيع أن حنـــدد ونتعـــرف علـــى البيئـــات اخلمـــس للصـــناعة، وينطبـــق منطـــق دورة احليـــاة وباســـتخدام هـــذا النمـــو 

مـا هـي إال جتميـع  صـناعةدورة حياة الأي أن ...2الصناعة هذا على املنتجات، واملؤسسات، التكنولوجيا، العالمات

أو  صـناعةطـول فـرتة حيـاة ال. و بالتايل فإ�ا تكون أطول ولكنهـا متـر بـنفس املراحـل صناعةلدورات حياة منتجات ال

فبعض املنتجات تتميز بدورة حيـاة طويلـة جـدا مثـل املنتجـات . صناعة إىل أخرىاملنتج ختتلف من منتج آلخر ومن 

الغذائيـة، والـبعض اآلخــر يتميـز بــدورة قصـرية مثــل املنتجـات املرتبطـة مبوضــة معينـة أو املنتجــات الـيت يظهــر هلـا بــدائل 

 )10.1(والشــكل البيــاين ل مــن دورة حيــاة كــل منــتج مــن منتجــات هــذه الصــناعةلكنهــا تكــون أطــو  بشــكل ســريع

  :التايل يبني دورة حياة الصناعة
  

  .مراحل دورة حياة الصناعة: (10.1)الشكل
  

       
 .164.شارلز وجاريث جونز ، مرجع سابق، ص :املصدر   

  .بيئة صناعية نامية (2)                  .              بيئة صناعية ناشئة (1)

  .بيئة صناعية ناضجة        (4). بيئة صناعية طاردة للمؤسسات الضعيفة (3)

                                                 
  .نفس املرجع والصفحة سابقا 1 

  .97.صمرجع سابق، ، مزهودة عبد املليك 2 

 نشوء منو تشبع نضوج تدهور

 الطلب

 الوقت
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  .    1بيئة صناعية متدهورة (5)
                          

  :البيئة الصناعية الناشئة  .1.5

دف �ــمركــزة ومكثفــة تســويقية جهــود املنــتج عــن طريــق بــذل  بيــعيــتم يف هــذه املرحلــة مــن تطــور الصــناعة و 

لذلك يتميز النمو يف هذه املرحلـة بـالبطء نظـرا  .2املستهلكني ملنتجات املؤسسة تأسيس هوية واضحة وتعزيز الوعي

وتتجـــه عوائـــق . لـــبعض العوامـــل، عـــدم إملـــام وتعـــرف املســـتهلكني بـــاملنتج، واألســـعار املرتفعـــة وقنـــوات التوزيـــع اهلزيلـــة

حلـة إىل اإلرتكـاز علـى املعرفـة الفنيـة التكنولوجيـة أكثـر منهـا علـى إقتصـاديات التكلفـة أو الـوالء الدخول يف هـذه املر 

  .للماركة
  

:البيئة الصناعية النامية  .2.5  

عنـــدما يبـــدأ الطلـــب علـــى منتجـــات الصـــناعة يف التصـــاعد، تبـــدأ الصـــناعة يف تطـــوير واكتســـاب خصـــائص   

ففـي هـذه . بريا واملنتج يف مرحلة القبول من طرف املستهلكني واملوزعنيالصناعة النامية، حيث تعرف املبيعات منو ك

وميكـن القـول بـأن أمهيـة الـتحكم يف املعرفـة  .3املرحلـة تعـرف املؤسسـة إزدواج منـو املبيعـات و تدنيـه التكـاليف اإلنتـاج

ونظـرا .  مرحلـة منوهـاالتكنولوجية كعائق الدخول إىل الصناعة عادة ما يتقلص رويـدا رويـدا كلمـا دخلـت الصـناعة يف

ألن القليـل مـن املؤسســات قـد وصـلت إىل احلجــم االقتصـادي معقــول، أو اسـتطاعت متييـز وتنويــع منتجا�ـا بشــكل  

لــذا جنــد أن التهديــد . كــاف لضــمان الــوالء للماركــة، فــإن العوائــق األخــرى للــدخول للصــناعة تتجــه إىل االخنفــاض 

يف هــــذه املرحلــــة، كمــــا أن املنافســــة يف هــــذه املرحلــــة متيــــل إىل  الناشــــئ عــــن دخــــول منافســــني حمتملــــني يكــــون أعلــــى

االخنفاض، كما أن النمو السريع يف الطلب مينح املؤسسات القدرة على زيادة عائدا�ا وأرباحهـا دون إقتطـاع حصـة 

بيئــة ســوقية مــن املنافســني، وباإلضــافة إىل ذلــك فــإن املؤسســة الواعيــة إســرتاتيجيا تســتطيع اإلســتفادة مــن ظــروف ال

  . 4املواتية يف مرحلة النمو لتعد نفسها للمنافسة القوية يف مرحلة اخلروج أو املقاومة
           

  :البيئة الصناعية الطاردة  .3.5

إن املؤسســات الـيت اعتــادت علـى النمــو . وتـدخل الصـناعة يف هــذه املرحلـة وتشــتد املنافسـة بــني املؤسسـات  

ويسـتخدم . ة طاقات إنتاجية وفق معدالت تتماشـى معـدالت النمـو املاضـيةالسريع يف مرحلة النمو تستمر يف إضاف

املديرون النماذج اإلحصائية للتنبـؤ مبعـدالت النمـو املسـتقبلي، وبالتـايل يقومـون بإعـداد  التوسـع يف الطاقـة اإلنتاجيـة 

ويرتتـب . املاضـية وبينمـا تقـرتب الصـناعة مـن مرحلـة النضـوج ال يسـتمر الطلـب يف النمـو وفـق معـدالت. وفقا لذلك

  :)11.1(عن ذلك ظهور فوائض إنتاجية،كما يبينه الشكل
  

                                                 
   .164.شارلز وجاريث جونز ، مرجع سابق، ص 1 
  :                  ، على املوقع اإللكرتوين15.،صتطور حياة الصناعة   2

   http://www.12manage.com/methods                                                           :                              15/09/2009أطلع عليه  
3 HAMADOUCHE.A, Méthodes et outils d’analyse stratégique, les Editions Chahab ,Alger,1997,P.71.  

  .165.ز ، مرجع سابق، صشارلز وجاريث جون  4
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  .الفائضة النمو يف الطلب والطاقة :)11.1(الشكل
  

   
  .نفس املرجع والصفحة سابقا: املصدر

  

ىن املتقطــع إىل معــدل النمــو علــى الطلــب علــى مــدار الوقــت، بينمــا يشــري املنحــ حيــث يشــري املنحــىن املتصــل

يأخـذ معـدل الطلـب يف اهلبـوط   T1حيـث نالحـظ قبـل النقطـة . معدل النمو يف الطاقة اإلنتاجية على مـدار الوقـت

وتعـين الفجـوة بـني   T2كلما دخلت الصناعة يف مرحلة النضوج، ومع ذلك تسـتمر الطاقـة اإلنتاجيـة يف النمـو حـىت

ـــا إىل . ةاملنحـــىن املتصـــل واملنحـــىن املتقطـــع الطاقـــة الفائضـــ ويف حماولـــة إلســـتغالل هـــذه الطاقـــة تلجـــأ املؤسســـات غالب

ختفــيض األســعار، وقــد يرتتــب علــى ذلــك نشــوب حــرب أســعار، والــيت قــد تــؤدي إىل إفــالس معظــم املؤسســات الــيت 

  .  تفتقر إىل الكفاءة
  

  :البيئة الصناعية الناضجة  .4.5

التغيـريات التكنولوجيـة وتـنخفض حـواجز الـدخول  يف هذه املرحلة تزداد حدة املنافسة وشد�ا وتزداد سـرعة  

يف جمـــال الصـــناعة، وتتســـم مرحلـــة النضـــوج بـــالنمو البطـــيء للصـــناعة، ممـــا يســـتدعي للمؤسســـات إتبـــاع إســـرتاتيجية 

  .تنافسية للمحافظة والدفاع عن املركز التنافسي هلا يف الصناعة

  

  

  

:البيئة الصناعية المتدهورة  .5.5  

 الطاقة اإلنتاجة الفائضة

 الطلب

 الوقت

وحدات 

اجـاإلنت  

T1 T2 
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وهنالـــك عـــدة . دورة حيـــاة الصـــناعة عنـــدما يبـــدأ الطلـــب علـــى الصـــناعة باإلخنفـــاضتبـــدأ مرحلـــة التـــدهور لـــ  

أســـباب حمتملـــة هلـــذا اإلحنـــدار، تتمثـــل يف املنافســـة األجنبيـــة واملنتجـــات البديلـــة، الـــيت يف ضـــوئها رمبـــا تفقـــد املؤسســـة 

  . 1ومهارات متفوقة بعض جوانب أهليتها ومهارا�ا املتميزة مقارنة ما يتمتع به املنافسون اجلدد من مؤهالت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :العولمة وهیكل الصناعة .6

                                                 
  .266-265.مطلك الدوري زكريا، مرجع سابق، ص 1
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أصـــبحت العوملـــة االقتصـــادية أحـــد أهـــم املعـــامل الرئيســـية يف النشـــاطات االقتصـــادية العـــاملي، بـــل أ�ـــا تضـــع   

جـــل تطـــوير النظـــام االقتصـــادي الـــدويل يف مواجهـــة حتـــديات مل يســـبق لـــه مواجهتهـــا، تعمـــل العوملـــة كـــل ذلـــك مـــن أ

اإلنتاج واستثمار، والتجارة على املستوى العاملي، وباألحرى حماولة صياغة نظام عاملي جديد يسـمح باالنتقـال احلـّر 

و ذلـك  ،اإلقتصاد العاملي يتعـرض إىل تغيـريات جذريـةأي أن  .للسلع واخلدمات، ورؤوس األموال دون حاجز يذكر

   .من خالل عوملة اإلنتاج واألسواق
  

 :ولمة اإلنتاجع  .2.6

إن الشكل اجلديد لنظام اإلنتاج جتسد من خالل تفكيك العملية اإلنتاجية، علـى املسـتوى العـاملي، النـاتج   

يف الوقت الذي تتشكل فيـه شـبكة إنتـاج عامليـة، تعمـل علـى حتويـل كـل بلـد إىل "عن التقسيم الدويل اجلديد للعمل 

  " جزء من النظام اإلنتاجي العاملي

ملــة اإلنتــاج تتحقــق بدرجــة كبــرية مــن خــالل الشــركات املتعــددة اجلنســيات، وتتبلــور عوملــة اإلنتــاج مــن يالحــظ أن عو 

  :خالل اجتاهني

  :االجتاه اخلاص بعوملة التجارة الدولية: أوالً 

يالحـــظ أن التجـــارة الدوليـــة زادت بدرجـــة كبـــرية خـــالل عقـــد التســـعينات، حيـــث تطـــورت التجـــارة العامليـــة   

و معدالت الناتج احمللي اخلام، كما تزايد موقـع التجـار ضـمن مكونـات النـاتج احمللـي اخلـام، إذ مبعدالت أسرع من من

مع تغري يف بنية التجـارة اخلارجيـة مـن  40%لتتجاوز حالياً يف الكثري من الدول  ،30%مل تكن متثل إال أقل مـن 

  .1خالل النمو املتعاظم ملوقع اخلدمات من ضمنها

 7%، كمثــال جنــد أن النمــو الســنوي حلجــم التصــدير العــاملي، بلــغ معدلــه 1990 – 1997وإذا أخــذنا الفــرتة 

  .للناتج احمللي اإلمجايل العاملي 3%مقابل 

. إن عوملة التجارة الدولية حتققت بفضل إزالة اإلجراءات اجلمركية، واإلدارية يف املعـامالت التجاريـة الدوليـة  

، الـيت أدت إىل اخنفـاض اإليـرادات اجلمركيـة يف GAATللتجـارة الدوليـة كان ذلك بفضل اتفاقية التعريفة اجلمركية 

تضــاعف بشــكل كبــري بالنســبة للضــرائب، فــإن حجــم التجــارة الدوليــة اليــوم  4%إلـــى  40%الــدول الصــناعية مــن 

  .19502عما كان فيه يف سنة

  

  :االجتاه الثاين اخلاص بعوملة االستثمار األجنيب املباشر: ثانياً 

                                                 
  :على املوقع اإللكرتوين العوملة االقتصاديـة، والنظام االقتصادي العاملي اجلديد 1

   www.web2 ahram .org.eg                :                                                                                        15/10/2009أطلع عليه يف 

2 Alen, Nonjon, la mondialisation des questions du programme traitées sous forme de dissertation , édition          

   SEDES,  Paris, 1999.P14. 
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، 1980مليــار دوالر ســنة  55املتحــدة، فــإن تــدفق االســتثمار األجنــيب املباشــر، انتقــل مــن  حســب األمــم  

، بنســــبة ارتفــــاع يف 1996مليــــار دوالر يف الســــنة يف  347، مث ارتفــــع إىل 1990مليــــار دوالر ســــنة  240إلـــــى 

ـــ  1985-1995املرحلــة  ث بلــغ يف كمــا تواصــل زيــادة تــدفق االســتثمار األجنــيب املباشــر، حيــ. 200%تقــدر ب

  .مليار دوالر 650حوايل  1998سنة 

كمـــا نالحـــظ أن معـــدل منـــو االســـتثمار األجنـــيب املباشـــر، زاد مبعـــدل أســـرع وأكثـــر مـــن معـــدل منـــو التجـــارة   

خـــالل عقـــد التســـعينات، بينمـــا  12%العامليـــة، حيـــث كـــان معـــدل منـــو االســـتثمار املباشـــر يصـــل يف املتوســـط إىل 

   .1لكالتجارة العاملية كانت أقل من ذ
  

  :ة األسواقـعولم  .2.6

واملشــاركة األوروبيــة مــن ضــغوط تنافســية علــى مؤسســاتنا،   GAAT يف ظــالل العوملــة ومــا أفرزتــه إتفاقيــات  

وعنـدما تعمـل اإلدارة الواعيـة حتـت مظلـة العوملـة، فإ�ـا �يـئ نقـاط . يتطلب األمر تعزيز مؤسساتنا لقـدرا�ا التنافسـية

تــأثريا -ا يف تنميــة الفــرص واحلصــص الســوقية خــارج حــدود بلــد املنــتج والتكيــف الفاعــلالقــوة يف املؤسســة الســتغالهل

وهـــذا مـــع الســـعي . التشـــريعية والسياســـية واالقتصـــادية والتكنولوجيـــة والثقافيـــة:مـــع متغـــريات احملليـــة والعامليـــة -وتـــأثرا

ات احملليــــة يف كــــل ســــوق للتفكــــري مــــن منظــــور عــــاملي، وصــــنع القــــرارات مــــن منظــــور حملــــي يواكــــب الثوابــــت واملتغــــري 

  .2مستهدفة

ألزمـــة ماليـــة توصـــف  2008ومـــن بـــني مظـــاهر عوملـــة األســـواق تعـــرض العـــامل يف اآلونـــة األخـــرية أي ســـنة   

تنبــأت  2008فمنــذ مطلــع العــام . علــى حــد تعبــري اخلــرباء االقتصــاديني 1929األســوأ منــذ أزمــة الكســاد الكبــري 

يف النشـــاط االقتصـــادي علـــى املســـتوى العـــاملي، كـــان مـــن أهـــم تلـــك املؤشـــرات االقتصـــادية املختلفـــة حبـــدود كســـاد 

املؤشــرات أزمــة الــرهن العقــاري الــيت ظهــرت يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة الــيت أثــرت يف اخنفــاض الســيولة يف البنــوك 

  . 3األمريكية إذ ما لبثت حىت انتشرت هذه األزمة املالية إىل كافة أحناء العامل
  

وملة اإلنتاج واألسواق له بعض التداعيات اهلامة املتعددة بالنسبة للمنافسـة داخـل الصـناعة إن اإلجتاه حنو ع  

  :     مـا 

و نظــرا ألن  . أنــه مــن املهــم بالنســبة للمؤسســات أن تعــرتف أن حــدود الصــناعة ال تتوقــف عنــد احلــدود الوطنيــة/ أوال

ــــم يعــــد املنافســــون ــــة املنظــــور، فل ــــة  كثــــري مــــن الصــــناعات قــــد أصــــبحت عاملي احملتملــــون يتواجــــدون يف الســــوق احمللي

إن املؤسســـات الـــيت حتصـــر نفســـها يف األســـواق احملليـــة، ميكـــن أن . للمؤسســـة، ولكـــن أيضـــا يف أســـواق دوليـــة أخـــرى

إن عوملــة اإلنتــاج واألســواق تنطــوي . تفــاجئ دون أن تكــون مســتعدة، بــدخول منافســني أجانــب يتميــزون بالكفــاءة

  .   أحناء العامل ستجد أن أسواقها احمللية تتعرض هلجوم منافسني األجانب ضمنيا على أن املؤسسات يف كل

                                                 
  .66.ص ،2004اجستري، غري منشورة ، جامعة اجلزائر،مذكرة م ،العولمة وانعكاساتها على إقتصاديات الدول العربيةحداد حممد،   1
  . 34.، ص2003، دار الكتب للنشر، مصر ،التنافسية في القرن الحادي والعشرين مدخل إنتاجيسيد مصطفى أمحد،   2
  .13.، ص2008،دار البحار للنشر والتوزيع، اجلزائر، 2008األزمة المالية العالمية حممد عبد الغين،   3
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إن التحول مـن األسـواق الوطنيـة إىل األسـواق العامليـة خـالل السـنوات األخـرية املنصـرمة قـد أدى إىل تكثيـف / ثانيـا 

تســم باالحتكــار القلــة، حــدة املنافســة يف الصــناعة بعــد األخــرى، لقــد حتولــت األســواق الوطنيــة الــيت كانــت جممعــة وت

حيث سيطرت ثالث أو أربع مؤسسـات وكانـت معرضـة ملنافسـة أجنبيـة ضـعيف نسـبيا، إىل شـرائح صـناعات عامليـة 

و تلــك . جمــزأة تضــم عــددا كبــريا مــن املؤسســات تتنــاحر فيمــا بينهــا للفــوز باحلصــص مــن الســوق مــن بلــد إىل آخــر

املوقــف حرجــا لتعظــيم كفاء�ــا، وجــودة منتجا�ــا، ودرجــة  املنافســة قــد أثــرت ســلبا علــى معــدالت األربــاح، وجعلــت

  .إستجابة العمالء والقدرة على التجديد

وتناضـــل املؤسســـات مـــن أجـــل حتقيـــق . أنـــه كلمـــا زادت كثافـــة املنافســـة زاد معهـــا معـــدل التجديـــد واالبتكـــار/ ثالثــــا

، وأســاليب جديــدة إلجنــاز أفضــلية علــى حســاب منافســيهم مــن خــالل املبــادرة بتقــدمي منتجــات وعمليــات جديــدة

األعمال، ويرتتب عن ذلك ضغط يف دورات حياة املنتج، مما جعل الوضع حرجا للمؤسسـات أن تبقـى علـى احلافـة 

  . األمامية للتكنولوجيا

وحــىت مــا إذا كانــت العوملــة قــد أدت إىل زيــادة حــدة التهديــدات املرتبطــة بــدخول مؤسســات جديــدة وزيــادة / رابعـــا

خل أسواق وطنية كانت تتمتـع فيمـا سـبق باحلمايـة، إال إن العوملـة قـد سـامهت أيضـا يف خلـق فـرص حدة املنافسة دا

ضــخمة للمؤسســات العاملــة يف تلــك األســواق، وقــد ســاهم التخفــيض املســتمر للعوائــق التجاريــة يف فــتح الكثــري مــن 

  .  1األسواق احملمية أمام املؤسسات الوافدة من خارج تلك األسواق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :األول صة الفصلخال

                                                 
 .171-170.اريث جونز ، مرجع سابق، صارلز وجش  1
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ـــــة الصـــــناعية  تعرضـــــنا  ـــــل البيئ يف هـــــذا الفصـــــل إطـــــار عمـــــل مفصـــــل ميكـــــن للمـــــديرين أن يســـــتخدموه يف حتلي

وقد مت عرض النقـاط الرئيسـية التاليـة يف . ملؤسستهم، مما يهيئ هلم الفرصة للتعرف على الفرص والتهديدات الكامنة

  : هذا الفصل

عـرف علـى الفـرص والتهديـدات بغيـة وضـع إسـرتاتيجية للمؤسسـة تـتالءم من الت ميكننا حتليل طبيعة الصناعةإن  - 

وإن حتليـــل طبيعـــة الصـــناعة يســـاعد علـــى فهـــم البيئـــة ، وتـــوفري . وطبيعـــة تلـــك الصـــناعة وتنســـجم مـــع أهـــدافها 

وإن بيئـــة الصـــناعة . الـــدالالت إلســـتخدام األســـاليب الكميـــة مـــن أجـــل إختـــاذ القـــرارات اإلســـرتاتيجية املالئمـــة 

  .طبيعة ديناميكية ومعقدة أكثر من كو�ا ساكنةتتسم ب

و هـــذه العوامـــل . يعتـــرب منـــوذج القـــوى اخلمـــس هـــو األداة الرئيســـية املســـتخدمة يف حتليـــل املنافســـة يف الصـــناعية - 

مـدى قـوة املنافسـة بـني املؤسسـات القائمـة  ب.املخاطرة الناجتـة عـن دخـول منافسـني حمتملـني جـدد أ:هي

وأخـــريا التهديـــد النـــاتج عـــن . القـــوة التفاوضـــية للمـــوردين د.وة التفاوضـــية للعمـــالءالقـــ ج.داخـــل الصـــناعة

وكلمـــا زادت قـــوة أي عامـــل، كلمـــا زادت املنافســـة داخـــل الصـــناعة، وكلمـــا إخنفـــض العائـــد . املنتجـــات البديلـــة

 .الذي ميكن حتقيقه

مـن املؤسسـات تنـتهج نفـس والـيت هـي عبـارة عـن جمموعـة . تتألف معظم الصناعات من جمموعـات إسـرتاتيجية - 

اإلسـرتاتيجية أو إسـرتاتيجيات متشـا�ة، واملؤسسـات يف ا�موعـات اإلسـرتاتيجية املختلفـة تنـتهج إسـرتاتيجيات 

وحيــــث أن ا�موعــــات . إن األعضــــاء يف ا�موعــــة اإلســــرتاتيجية الواحــــدة ميثلــــون منافســــيها املباشــــرين. خمتلفــــة

دات خمتلفـــة، فــإن ذلـــك قــد يـــدفع املؤسســة إىل التحـــول إىل جمموعـــة اإلســرتاتيجية املختلفـــة تتميــز فـــرص و�ديــ

 .إسرتاتيجية أخرى، وجدوى القيام بذلك دالة إلرتفاع عوائق اإلنتقال

لــن تســتطيع أي مؤسســـة حتقيــق األربــاح �ـــرد إنتمائهــا �ـــال صــناعي جــذاب أو جمموعـــة إســرتاتيجية جذابـــة،  - 

صــة لكـل مؤسســة والتجديــد واإلبتكــار النــاجح حيــدث ثــورة يف فـاملطلوب أبعــد مــن ذلــك، حيــث أن املــوارد اخلا

هيكــل الصــناعة وحمــدد مــن حمــددات الرحبيــة املؤسســة عمــا متثلــه الصــناعة أو ا�موعــة اإلســرتاتيجية الــيت تنتمــي 

 .إليها املؤسسة لعضويتها

التشـبع والنضـوج، وأخـريا متر الصناعات خالل دورة حياة حمددة، بدءاً باملرحلة الناشـئة، و مـروراً مبرحـل النمـو و  - 

 .وتنطوي كل مرحلة على مضامني خمتلفة من الفرص احملتملة والتهديدات الكامنة. مرحلة التدهور 

عوملة اإلنتـاج واألسـواق، وتوابـع هـذه املرحلـة تتضـمن املزيـد : يعرتي اإلقتصاد العاملي تغيريات أساسية تتمثل يف -

 . يث مبعدالت أسرع ودورات حياة قصرية للمنتجمن املنافسة القوية وعمليات التجديد والتحد

أمــا يف الفصــل الثــاين ســوف نتطــرق إىل كيفيــة دخــول املؤسســة إىل ا�ــال التنافســي بفاعليــة وذلــك مــن خــالل 

اإلســرتاتيجيات التنافســية الــيت ميكــن إنتهاجهــا لتعظــيم املزايــا التنافســية واألربــاح، وكــذلك حتديــد األنــواع األساســية 

تيجيات الــيت يلجـأ إليهــا املــديرون اإلسـرتاتيجيون لتطويرهــا إلكســاب مؤسسـتهم باملزايــا التنافســية علــى لتلـك اإلســرتا

  . مستوى الصناعة
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