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              في مقیاس تشخیص المؤسسة السداسي األول متحانا                       
 

  الرجاء الدقة واالختصار في اإلجابات: مالحظة ھامة

  

  مراحل؛ستراتیجیات محققة انطالقا من النوایا اإلستراتیجیة یمر عبر إعلى أن الوصول إلى  Mintzbergتكلم  -1س
 أسطر أربعةفي حدود ( .المسار تكلم باختصار عن ذلك( 

  ستراتیجیات تعاونیة وأخرى تنافسیة؛إستراتیجیات على مستوى وحدات األعمال إلى تنقسم اإل -2س
 سطرأأربعة في حدود ( .بسیط حستراتیجیات التنافسیة مع شراذكر تلك اإل( 

  المراحل؛ستراتیجي عبر مجموعة من یمر التسییر اإل -3س
 في حدود خمسة أسطر( .مع شرح بسیط تكلم عن تلك المراحل(  

  ستراتیجي على أدوات مختلفة؛یعتمد التشخیص اإل -4س
 سطر لكل أداةأ ةفي حدود ثالث( .بین الفائدة من مختلف األدوات التالیة وما ھو موضوع كل منھا( 

 .نموذج تحلیل القوى التنافسیة *نموذج تحلیل سلسلة القیمة  *

  ستراتیجي؛والتي تتوزع ضمنھا مجاالت النشاط اإلاالقتصادیة  لبعض المؤسسات أدناه المصفوفات إلیك -5س
  ما یليكلكل مصفوفة  )2أنظر الجدول في ص ( من خالل جدول باختصارتكلم:  
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              في مقیاس تشخیص المؤسسة السداسي األول متحاناإلجابة النموذجیة ال                      
 

   :مراحلأر�عة� إ�� - �س�يا– ان��ا��ا �عد العملية��س��اتيجية� Mintzberg يقسم :1ج

  .املؤسسة�تحقيق�او�س���أيضا�باإلس��اتيجيات�املقصودة�و���ال���تنوي�: �س��اتيجية النوايا* 

  وال������مع���ع��ا�بخطة�رسمية؛: �س��اتيجيات�املعتمدة* 

�املوازنات�: الناشئة �س��اتيجيات�* �إعداد �خالل �املؤسسة �عمل �س�� �أثناء �املحيط �فرض�ا �إس��اتيجية ��

 وا��طط،�فتجد�املؤسسة�نفس�ا����مز�ج�من��س��اتيجيات�الناشئة�واملعتمد؛�

  .و���نتاج�العملية�السابقة�و����س��اتيجية�ال���تنفذ�ا�املؤسسة�����خ��: املنجزة�فعليا �س��اتيجيات�*

  .�س��اتيجية�املقصودة�تم�اس�بعاده�كذلك�تجدر��شارة�إ���أن��ناك�جزء�غ���محقق�من

�: 2ج �التنافسية ���):�ساسية(�س��اتيجيات ��� �املؤسسة �عل��ا ��عتمد �ال�� ��س��اتيجيات عز�ز�مركز�ا�و��

  :فإنھ�توجد�ثالث�إس��اتيجيات�أساسية����Porterالتناف�������السوق،�وحسب�

�ســــتطيع�املؤسســــة�أن�تحقــــق�م�ــــ�ة�تنافســــية�إذا�اســــتطاعت�أن�تخفــــض�مــــن�: إســــ��اتيجية�القيــــادة��ــــ��الت�ــــاليف

  ت�لف��ا،�بحيث�يمك��ا�بيع�منتجا��ا��سعر�أقل�من�ذلك�السعر�ا��اص�باملنافس�ن،�

،�مـــن�خـــالل�خلـــق�)م�ــ�ة�تنافســـية(�ســـتطيع�املؤسســـة�أن�تخلــق�لنفســـ�ا�مركـــزا�تنافســـيا�مم�ـــ�ا�: إســ��اتيجية�التمي�ـــ�

  افسون،درجة�عالية�من�التمايز�ملنتجا��ا�عن�تلك�ال���يقدم�ا�املن

إن�صــعو�ة�تماثــل��ــل�املســ��لك�ن��ــ��خصائصــ�م�يجعــل�املؤسســة��عمــل�ع�ــ��تقســيم�الســوق�: إســ��اتيجية�ال��ك�ــ� 

���عدد�من�القطاعات�السوقية�و�التا���فاملؤسسة�بنـاء�ع�ـ���ـذه��سـ��اتيجية�ال�تتعامـل�مـع�السـوق�ك�ـل،�ولكـن�إ

  تتعامل�مع�قطاع�صغ���من��ذا�السوق،

  

  :مراحل�ال�سي����س��اتي�� :3ج

  ؛وال�دف��و�التعرف�ع���نقاط�القوة�والضعف،�الفرص�وال��ديدات: �س��اتي��) التحليل(ال��يص�*

  ؛باملنظمةا��اصة��و��دافوال�دف��و�تحديد�الرؤ�ة،�الرسالة�: تحديد�التوجھ��س��اتي��* 

  ؛ت�ون�بناءا�ع���مختلف�املستو�ات�التنظيميةو  ،بناءا�ع���ما�سبق��س��اتيجيةد�تحد: ا��يار��س��اتي��* 

  ؛و�تم��نا�تطبيق��س��اتيجيات�املختارة: التنفيذ��س��اتي��* 

  .وتقديم�التغذية�العكسية�للمراحل�السابقة��داءتقييم�وتقو�م����دفو���عملية�مستمرة�: �س��اتيجيةالرقابة�* 

  :التالية��س��اتيجية �دواتالفائدة�من� :4ج

 مصادر تحديد دفبه املؤسسة، �� الرئ�سية ��شطة لتحليل �ستخدم أسلوب �و :نموذج�تحليل�سلسلة�القيمة* 

  .واملحتملة ا��الية والضعف القوة نقاط ومعرفة التنافسية،امل��ة�

 



للمنظمات�) ب�ئة�الصناعة(�ستخدم�لتحليل�الب�ئة�ا��ارجية�املباشرة��أسلوب�و��:نموذج�تحليل�القوى�التنافسية* 

�القوة��و�أخذ �البديلة، �املنتجات ���ديد �املحتملون، �املنافسون ���ديد �القطاع، �داخل �املتنافسون �من ��عتبار��ل ��

  .���النموذج�ا��اص�بالدول�الناميةتدخل�الدولة��إ�� باإلضافةالتفاوضية�ل�ل�من�املوردين�والز�ائن،�
  

  :��شطةالتعليق�ع���مصفوفات�تحليل�محفظة� :5ج

  معدل�نمو�السوق ؛�ا��صة�السوقية�:متغ��ي�الدراسة؛�BCGمصفوفة�: 01 اسم�املصفوفة�رقم

DAS املنطقة/  جالامل  
مقارنة��DAS أعمال��م�رقم�

 �جما�� �عمالبرقم�
  إتباع�االواجب���س��اتيجية  �س�ثمارات�املطلو�ة

  متوسط  عالمات��ستف�ام  03+05
  مرتفعة�جدا

  ال�توجد

  )ز�ادة�ا��صة(النمو�

  )�س�بعاد(�نكماش�

  )ز�اد��ا�أو �حتفاظ�با��صة�(النمو�  مرتفعة  مرتفع  النجوم  01+04

  )�حتفاظ�با��صة(�ستقرار�  منخفظة  مقارنة�بالبقية�ض�يل  البقرة�ا��لوب  02

���شطة ���افظة �ال�لية �الوضعية �ع�� �مناطق� :التعليق �أ�م �ع�� �تتوزع ��س��اتي�� �ال�شاط �فمجاالت �عام �ش�ل

غ���قادرة�ع����02املصفوفة�إال�أن�املحفظة�ل�ست�ذاتية�التمو�ل��ون�أن�الفوائض�املالية�الناتجة�عن�وحدة�ال�شاط�

  .،�و�التا���فاملؤسسة�غ���متوازنة�ماليا05و���03غطية��حتياجات�املالية�لبقية�وحدات�ال�شاط�خاصة�
  

  )قوة�ال�شاط(جاذبية�الصناعة�؛�الوضعية�التنافسية :متغ��ي�الدراسة؛�McKinseyمصفوفة�: 02 اسم�املصفوفة�رقم

DAS املنطقة/  جالامل  
مقارنة��DAS أعمال��م�رقم�

 �جما�� �عمالبرقم�
  إتباع�االواجب���س��اتيجية  �س�ثمارات�املطلو�ة

  �نكماش  معدومة�أو منخفظة�جدا�  متوسط  ا��انات�ا��مراء  01

  �نفاق�بحذر  مرتفع  ا��انات�الصفراء  02+04
�نكماش����حالة��أو �ستقرار�

  واتيةالظروف�غ���امل

  النمو�إس��اتيجية  مرتفعة  ض�يل  ا��انات�ا��ضراء  03

�ش�ل�عام�فمجاالت�ال�شاط��س��اتي���تتوزع�ع���): ���حدود�ثالث�أسطر( :التعليق�ع���الوضعية�ال�لية���افظة���شطة

� �يالحظ �كما �املصفوفة، �مناطق �مختلف �أغل��ا ��3(أن �أصل �أعمال�) 4من �رقم �أغلب ��ش�ل �وال�� �حساس �موقف ضمن

  .،�و�التا���فاملؤسسة�غ���متوازنة�مالياو�التا���فاملحفظة����غالب�ا��ال�أ��ا��عا�ي�من�مشا�ل�مالية�املؤسسة،
  

  ن���القطاع؛�الوضعية�التنافسية�:متغ��ي�الدراسة؛�ADLمصفوفة�: 03 اسم�املصفوفة�رقم

DAS املنطقة/  جالامل  
�DAS أعمال��م�رقم�

 �جما�� �عمالمقارنة�برقم�
  إتباع�االواجب���س��اتيجية  �س�ثمارات�املطلو�ة

  النمو�إس��اتيجية  مرتفعة  مرتفع التطور�الطبي��  1+2+3+5

  �نكماش�إس��اتيجية  معدومة  ض�يل  ����اب  04

  مرتفعة  متوسط التصفوي �طور الت  06
  �ستقرار�إس��اتيجية

  )اعادة�التقو�م�والتوجيھ(

مناطق�املصفوفة،�كما��أغلب�ش�ل�عام�فمجاالت�ال�شاط��س��اتي���تتوزع�ع����:الوضعية�ال�لية���افظة���شطة�التعليق�ع��

� �أغل��ا �أن �املنطقةيالحظ �أغلب ��غطي ��ش�ل �الطبي�� �التطور �منطقة �ضمن �لتلك�تقع �القو�ة �التنافسية �الوضعية �مالحظة �مع ،

� �وتنافسية �فتية �فاملحفظة �و�التا��  وتتمیز بأنشطة متنامیة وربحیة ممتازة بسبب األداء التنافسي الجید��شطة،

  .متوازنة�ماليا��عت�� ،�و�التا���فاملؤسسة�یقودنا ھذا المزیج إلى االعتقاد بأن ھذه المحفظة ذاتیة التمویل. للمجاالت

  




