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                                             التسيير قسم  / مانجمنت الثانية السنة                             التسيير علوم و التجارية ـ يةاالقتصاد العلوم كلية

 
 

 امتحــان في مقيــاس : تسيير المؤسسة
 

 أجب على األسئلة التالية :

 
 ن ( 01السؤال األول : ) 

 " نعم " أو " ال " مع مالحظة أن الخطأ يلغي الصواب  بــــأجب 
 ت تنظيمية لتحقيق أهداف المؤسسة ...................          يعرف التسيير على أنه سيرورة عمليا .1

 يضع المسير جملة من المعايير و المؤشرات الضابطة عند إعداد مخططاته ................. .2

 تسمح الرقابة بتقييم المنجزات مع األهداف المسطرة ......................................... .3

 عن برامج مخططات تسعى لتطبيقها .................................سياسة المؤسسة عبارة  .4

 ينسق الهيكل التنظيمي في المؤسسة بين مواردها و أهدافها ................................. .5

 تقوم المؤسسة بتوزيع موارد مدخالتها في شكل عوائد عوامل انتاج ........................... .6

 المغلقة بالعوامل الخارجية ................................................... تتأثر األنظمة .7

 يقوم التوجيه بضمان تنفيذ المخططات و إنجازاتها .......................................... .8

 يؤثر تحفيز العاملين في المؤسسة على مردودية عملهم ..................................... .9

  القيمة المضافة هي ثروة حقيقية تنتجها المؤسسسة .......................................... 11
 ن ( 10: )  الثانيالسؤال 

 في المحيط ... تولد و تموتأن المؤسسة المعاصرة "    François Perrouxاإلقتصادي "  يرى
 ؟ التسيير فيهانظام مكونات  مدى تأثير محيط المؤسسة علىالمطلوب : فسر 

 ن ( 10السؤال الثالث : ) 
 ؟  Mintzbergأذكر مع الشرح أدوار المسير في مجال اإلعالم حسب 

 

 مالحظة : فهم السؤال نصف الجواب .
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 امتحــان مقيــاس : تسيير المؤسسةتصحيح 

 
 ن ( 01األول : )  الجواب
 " نعم " أو " ال " مع مالحظة أن الخطأ يلغي الصواب  بــــأجب 
           .......ت تنظيمية لتحقيق أهداف المؤسسة ...................يعرف التسيير على أنه سيرورة عمليا .1

 .............يضع المسير جملة من المعايير و المؤشرات الضابطة عند إعداد مخططاته .......... .2

 ......تسمح الرقابة بتقييم المنجزات مع األهداف المسطرة ......................................... .3

 .......................................سياسة المؤسسة عبارة عن برامج مخططات تسعى لتطبيقها  .4

 ......ينسق الهيكل التنظيمي في المؤسسة بين مواردها و أهدافها ................................. .5

 .....تقوم المؤسسة بتوزيع موارد مدخالتها في شكل عوائد عوامل انتاج ........................... .6

 .....األنظمة المغلقة بالعوامل الخارجية ...................................................تتأثر  .7

 .....يقوم التوجيه بضمان تنفيذ المخططات و إنجازاتها .......................................... .8

 .....عملهم ..................................... يؤثر تحفيز العاملين في المؤسسة على مردودية .9

  .....القيمة المضافة هي ثروة حقيقية تنتجها المؤسسسة .......................................... 11

 ن ( 10: )  الثاني الجواب
 في المحيط ... تولد و تموتأن المؤسسة المعاصرة "    François Perrouxاإلقتصادي "  يرى      

              كأسواق  محضةذلك أنها تؤثر و تتأثر بمحيطها الذي يكون بيئتها المتنوعة و المتداخلة منها ما تتداخل معه في عالقات اقتصادية  
        المواد األولية و البنوك ... و منها ما تتداخل معه في عالقات اجتماعية خاصة من حيث سوق الشغل و أخرى ذات طابع تكنولوجي 

في نفس الوقت ، فهي فرصا من حيث اإلنشاء و التوسع  فرصا و تحدياتو أخرى أخالقية ... هذه الفسيفساء البيئية تشكل بالنسبة للمؤسسة 
       موارد المختلفة أو من حيث تسويق و توزيع منتجاتها ... و قد يشكل هذا المحيط في األسواق سواء من حيث مصادر ال و التموضع

حدة المنافسة فهو محيط عدائي غير ترحيبي البقاء فيه للمؤسسات الناجعة و القادرة على التأقلم  الشتدادعائقا و حاجزا منيعا ألي تطور لها ، 
                         ن( 1)على زبائنها ... ةحافظالمالمنافسة الشرسة و  ةواجهبحيث يتعين عليها مالمتقلبة باستمرار ،  المضطربةة مع هذه البيئ

   على محيطها تعطي و تأخذ منه ، و بالتالي يستلزم منها وضع نظام تسييري قادر على مواجهة هذه التغيرات و التطورات  فهي إذا منفتحة
  لمحيط خاصة من حيث :في ا

 تحقيق أهدافها بناءا على معايير و برامج قابلة للتجسيد . معتسمح لها التوقع للتغيرات المستقبلية للمحيط  مخططاتـ وضع 
يأخذ بعين االعتبار تطورات البيئة المحيطة لها تقوم من خالله بتوزيع المهام و األدوار على عامليها و مواردها  و هيكل تنظيمي تنظيموضع 

 المتاحة بأفضل كيفية .
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منسجم متناسق يسمح بإدارة جيدة للموارد المتاحة المختلفة و برامج تحفيزية و تكوينية لألفراد العاملين و مجموعات  نظام تسييريـ وضع 
 عمل بغرض تحسن أدائهم و النتائج المرغوبة .ال

                          ن( 3) يسمح للمسيرين المقارنة بين المخططات الموضوعة و النتائج المتحصل عليها بغرض تصحيح اإلنحرافات نظام رقابةـ و أخيرا و ضع 
 

 ن ( 10الثالث : )  الجواب
 أدوار المسير في مجال اإلعالم في ثالثة جوانب :  تتمثل  Mintzbergحسب 

 عن المعلومة و مصادرها بأكبر كمية ممكنة ) عن تغيرات األسواق و المنافسين ... (و المستمر البحث الدائم  .1

 يقدم المعلومة ، بحيث يتعين عليه إعالم العاملين بالمؤسسة بالمعلومات الالزمة و في الوقت المناسب . .2

 ي للمؤسسة ، فهو من يمثلها أمام السلطات و الهيئات الخارجية لها ) إدارات عمومية ، بنوك ، شركات التأمين ، عدالة ... (الناطق الرسم .3
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