
  

 

 افتتاحيو                                    الفصل الثاني عشر    حالو

 تنفيذ االستراتيجيو في شركة "دل" للحاسب االلي   

 

عندما كان دل فً تنفٌذ االستراتٌجٌه فً دل كان على النحو التالً 

دوالر وانفقها على  9111تحصل على  9191من عمره عام  91

اجزاء حاسب قام بتجمٌعها بنفسه فً شكل حواسب شخصٌه، 

وباعها من خالل الهاتف. وزٌادة الطلب على حواسبه اسفرت عن 

حاجته الٌدي عامله لمعاونته وحاالً ماوجد نفسه مشرفاً على ثالث 

 اقدام. 6 احتهاعمال فً منضده مس

عامل  1011وصل عدد العاملٌن فً دل  9111وبحلول عام 

عامل كل اسبوع لٌساٌر  911باالضافه الى استأجآر ماٌزٌد عن 

ساعه ٌومٌاً فً  99وٌقابل الطلب على الحواسب، فوجد نفسه ٌعمل 

ادارة الشركه, وادرك انه الٌستطٌع ادارتها لوحه وعلٌه استأجآر 

دارة مجاالت وظٌفٌه مختلفه مثل التسوٌق مدٌرٌن لدٌهم خبره فً ا

ومن   IBMموظفٌن تنفٌذٌٌن من والتموٌل والتصنٌع، لذا تستقطب 

Compaq   وقسم العاملٌن الى مجموعات على حسب المهارات

وذلك بمساعدتهم. وقام دل بتفوٌض السلطات لمدٌرٌه مماٌتٌح له 

وزالعثور على الوقت الذي ٌحتاجه الداء مهمته االساسٌه للبحث 

فرص جدٌده للشركه، واستمر نمو الشركه تحت هذه االداره بشكل 

بلٌون دوالر، 2م  9111فعال وبلغت مبٌعات الشركه لعام 



واصبحت دل صانع الحاسب الشخصً االقل تكلفه، مما جعل دل 

من حٌث رضا المستهلك عن صناعة حواسبها، تعتلً القمه 

م 9110ممتازه، وبحلول عام واصبح موظفٌها ٌشتهرون بالخدمه ال

هٌكل شركته لٌجعله على اساس السوق تحرك "دل" لٌغٌر 

واستحدث اقساماً منفصله كل منها ٌتكٌف مع متطلبات مجموعات 

مختلفه من المستهلكٌن ـ قسم المستهلكٌن االفراد ـ قسم االعمال 

...إلخ ولقد نجح هذا التغٌٌر فً الهٌكل والثقافه الى حد بعٌد، واثمر 

ذلك فً ارتفاع عوائد "دل" الى ماٌزٌد عن ثالثٌن بلٌون دوالر 

 بلٌون دوالر. 2.0رباح زٌاده تفوق وحققت ا

واستمر "دل" فً تعدٌل هٌكل شركته فً استجابه للطبٌعه المتغٌره 

لحاجات ومتطلبات مستهلكً الشركه، وادرك "دل" انه ٌستطٌع ان 

رد، والتصنٌع، ٌدعم جوانب قوة شركته فً عملٌة ادارة الموا

وعملٌة البٌع عبر شبكة االنترنت. لذا قرر ان ٌدخل فً عملٌة 

ـ  workstationsـ محطات العمل  serversتجمٌع الخوادم 

                                  ادوات او اجهزة التخزٌن للمنافسه مع

 [IMB _Sun_Kompaq]شركات 

وركزت على  وحده فرعٌه 10ولقد قادته االهمٌه الى انشائ 

مجموعات اكثر تخصصاً من المستهلكٌن وجمٌعهم ادوا ادواراً 

بر االنترنت. ولتخفٌض تكالٌفها قامت بنقل بعض معظم انشطتهم ع

انشطة خدمة المستهلك الى موردٌن خارجٌٌن، واصبحت تمتلك 

 مٌزه تنافسٌه راسخه.

 اعداد  الـطلـاب /وقيان محمد الدوسري

         استاذ الماده / د.عاطف  


