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جامعة الحاج لخضر –باتنة-
كلٌة العلوم االقتصادٌة ،التجارٌة والتسٌٌر

مسابقة االلتحاق بالدكتوراه
تخصص اإلستراتيجية ،التسويق واالتصال
امتحان في مقياس التسويق االستراتيجي

السؤال األول:
تتوفر للمؤسسة عدة صٌغ للنمو ،فما هً الخٌارات المتاحة وهل ٌمكن الجمع بٌنها؟
السؤال الثاني:
اعتمد النموذج األول لمجموعة بوسطن االستشارٌة على فكرتٌن هما :منحنى التجربة (الخبرة) ودورة
حٌاة المنتوج ،وضح استعماالتها فً النموذج (باستخدام المصفوفة).
السؤال الثالث:
ماهً محددات بٌئات العمل الدولً ولماذا ٌستدعً تنوعها تبنً التسوٌق االستراتٌجً؟

مالحظة :المطلوب اإلجابة باختصار وفي نقاط محددة.
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مسابقة االلتحاق بالدكتوراه
تخصص اإلستراتيجية ،التسويق واالتصال
االجابة النموذجية المتحان التسويق االستراتيجي
السؤال األول:
تتوفر للمؤسسة عدة صٌغ للنمو ،فما هً الخٌارات المتاحة وهل ٌمكن الجمع بٌنها؟
الجواب األول 6( :نقاط)
توجد عدة صٌغ لنمو المؤسسة ٌمكن ذكر ما ٌلً:
أ -النمو من الداخل :وذلك باستخدام الموارد الخاصة ،وتستعمل من أجل السٌطرة على تكالٌف النمو.
ب -النمو من الخارج :وذلك من خالل االستحواذ أو االندماج (االتحاد) ،ومن مزاٌاه السرعة فً تحقٌق الفكرة ،لكن
ٌمكن أن ٌترتب عنها ارتفاع فً التكالٌف.
ت -التحالف والشراكة:
 التحالف ٌكون فً نفس النشاط ،مثال فً  6991تحالفت رونو مع جنرال موترز باالستثمار فً موقع موحد أومشترك.
 الشراكة تكون فً نشاطات مختلفة ،وتكون بٌن مؤسسات غٌر متنافسة مثل :شراكة بٌنChoice (Hotellerie) & Pizza Hut (Restauration rapide
السؤال الثاني:
اعتمد النموذج األول لمجموعة بوسطن االستشارٌة على فكرتٌن هما :منحنى التجربة (الخبرة) ودورة حٌاة المنتوج،
وضح استعماالتها فً النموذج (باستخدام المصفوفة).
الجواب الثاني 8( :نقاط)
ٌعتمد النموذج على متغٌرٌن هما معدل نمو السوق والنصٌب النسبً للمؤسسة:
 -1دورة حٌاة المنتوج :االنطالق تتناسب مع التردد ،النمو تتناسب مع النجم ،النضج تتناسب مع البقرة الحلوب،
التدهور تتناسب مع األوزان المٌتة.
 -3أثر الخبرة:
 استخدام منحنى الخبرة ٌتجسد فً كل النموذج حٌث أن المٌزة التنافسٌة الوحٌدة هً انخفاض التكالٌف منخالل تراكم الخبرة ومن ثم خفض األسعار .وبمعرفة اثر منحنى الخبرة على المتغٌرٌن ،نجد أن:
 كلما ازدادت الخبرة ٌنخفض معدل نمو السوق ،وترتفع االحتٌاجات المالٌة. وكلما ازدادت الخبرة ترتفع المكانة التنافسٌة (النصٌب النسبً للمؤسسة ) ،وتزداد المردودٌة -وعلٌه فإن األنشطة المستفٌدة من أثر التجربة هً انشطة البقرة الحلوب.
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السؤال الثالث:
ماهً محددات بٌئات العمل الدولً ولماذا ٌستدعً تنوعها تبنً التسوٌق االستراتٌجً؟
الجواب الثالث 6( :نقاط)
محددات بٌئات العمل الدولً هما :التكٌف والتنمٌط
 هناك توجه للعالمٌة أو التنمٌط الذي ٌعكس الكفاءة اإلدارٌة. -وفً نفس الوقت هناك توجه نحو التكٌف حسب الحاجات الخاصة للمستهلكٌن.
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اختالف العادات والتقالٌد والثقافات أي اختالف فً سلوك المستهلك.
االختالف فً شٌكات التوزٌع ،اإلتاحٌة ،وسائط االتصال.
االختالف فً المحٌط التنافسً.
الحاجات تتقارب بفعل تكنولوجٌا االتصال والنقل.
المستهلك على استعداد على التنازل على بعض الخصوصٌات للحصول على أعلى جودة بأقل سعر.
التنمٌط مشجع لتوفٌر التكالٌف coca

عالي

عالً

شركة عابرة للدول (للقارات)

شرطة عالمٌة

شركة متعددة الجنسٌات

شركة دولٌة

التكٌف

تنميط
منخفض

منخف
لجنة االمتحان

