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القرن  في  اإلنساني  الفكر  تطور 
الحادي والعشرين يضع مؤسسات 
خيارات  أمام  والخاص  العام  القطاع 
أن  على  مجملها  في  تدور  محددة؛ 
التفوق على الذات لم يعد أمرًا يمكن 

معه المجادلة.
1. مفهوم “القمة” في العمل المؤسسي

 
ً
قبل البدء في تعريف مفهوم القمة في املجال اإلداري واملؤس�سي، لنتوقف قليال

لتوضيح  كمثال  الريا�سي  املجال  ولنأخذ  متجرد،  بشكل  القمة  مفهوم  عند 
هذه املسألة. 

بموسم  األهداف  كعدد   ،
ً
قياسيا  

ً
رقما ُيحطم  عندما  للقمة  يصل  فالريا�سي 

عند  أو  محددة،  ملسافة  الركض  سرعة  في  السابق  الرقم  تخطي  أو  واحد، 
الفوز على متنافسين آخرين. 

ولكن التساؤل هنا هو: كيف ومتى يمكن تمييز أو معرفة تحقيق الالعب أو 
الفريق لألهداف ووصوله للقمة؟
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 يصل فيه إلى القمة، 
ً
باختصار، الالعب الريا�سي أو الفريق الذي يحقق إنجازا

 ملعايير ومواصفات واضحة يمكن قياسها، وتهدف إلى 
ً
يكون ذلك اإلنجاز وفقا

الوصول لتحقيق مستهدف أو الفوز بأمر ما. 

وللوصول إلى ذلك يستدعي من الالعب أو الفريق املثابرة وممارسة “القواعد 
وتكرار  األخطاء،  من  والتعلم  الرياضة،  فنون  واتقان  كالتدريب،  الذهبية” 

املشاركة حتى الوصول للقمة. 

 
ً
أيضا بأن هناك   ،

ً
يعني ضمنا ما  في األداء، وهو  بالتدرج  يحدث  أن ذلك  أي 

وتنمية  وتدريب  م 
ُ
ل عَّ

َ
ت وعملية  موضوعة  عمل  وإجراءات  مرسومة  أهداف 

للقدرات، باإلضافة إلى وجود مواصفات ومعايير لألداء الجيد وآليات لقياس 
األداء وتقويمه.

ذلك بالفعل ما نحتاجه لُنعّرف مفهوم القمة في العمل املؤس�سي؛ أي عندما 
تضع  أن  فعليها  بتحقيقها،  ترغب  وأهداف  واضحة  رؤية  املؤسسة  تمتلك 
لتحدد  والكافية   

ً
مناسبة تراها  التي  املؤسسية  واملعايير  واإلجراءات  الخطط 

سبيلها للوصول لتلك القمة.

ومدى  القمة  ونوعية  ماهية  تحدد  التي  هي  املؤسسية  األهداف  أن  كما 
صعوبة الوصول لها. كما أن منظومة األداء املؤسسية هي من ستقوم بتقويم 
نحو  املؤسسية  البوصلة  تنشيط  وإعادة  مساراته،  وتصحيح   ،

ً
دوريا األداء 

القمة املستهدفة.
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من صناديق التجارب:

والعقبات،  باألشواك  محفوف  النجاح  طريق  بأن  اإلنسان  يعي  أن  يجب 
وأن رحلته لن تكون ممهدة له على سجادة حمراء، بل ستكون مرحلة شاقة 
ستتطلب منه التسلح بمهارات وقدرات كثيرة والخوض في معارك غير متوقعة. 

للنجاح هي مهارة املحافظة على  في رحلته  إليها  تبقى أهم مهارة يحتاج  ولكن 
التركيز على األهداف وتيقظه للمتغيرات من حوله.

طريق النجاح عادة ما يكون وعرًا.. عليك أن تتهيأ لذلك!

الطريق للقمة وعر ومتعرج.. ويحتاج 
لألحداث  والتيقظ  التركيز  دومًا 

المفاجئة.
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ستيف جوبز.. قصة نجاح للقمة

صورة: ستيف جوبز وستيف فوزنياك في مرآبهم في عام 1975

ظهرت مهارة ستيف جوبز عندما كان يعمل في مرآب أحد جيرانه، وتمكن من 
تصميم شريحة إلكترونية وهو في مرحلته الثانوية، وساعده ذلك لاللتحاق 
 .

ً
ببرنامج عمل في شركة هيوليت باكارد وكان عمره آنذاك ال يتجاوز الـ 12 عاما

الجامعية بسبب عدم قدرته على  إكمال دراسته  ولم يستطع ستيف جوبز 
سداد الرسوم الدراسية، واستطاع أن يجد وظيفة في إحدى شركات ألعاب 

الفيديو.

ثم أكمل هوايته في مرآب بيته مع صديقه ستيف فوزنياك وأعلنا في عام 1976 
عن تأسيس شركة أبل – وذلك على إسم الفاكهة املفضلة لدى ستيف جوبز 
الكمبيوتر  لصناعة  إم”  بي  “أي  شركة  احتكار  كسر  من  ذلك  بعد  وتمكن   -

عندما ابتكر الكمبيوتر الشخ�سي؛ جهاز املاكنتوش )ماك(.

اختبار  مجرد  الفشل  أو  السقوط 
لمدى اإلرادة.
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خالفات  وبسبب  ولكنه  باالزدهار،  أبل  شركة  أعمال  بدأت   1984 عام  في 
جبر ستيف على االستقالة من الشركة. ولكن لم يتوقف ستيف عند 

ُ
إدارية، أ

ذلك، فأسس شركة جديدة تسمى “نكست” في عام 1985 والتي طرحت  أول 
جهاز كمبيوتر NeXT Computer  من إنتاجها في عام 1988، وأجهزة صغيرة 

الحجم NeXTstation في عام 1990.

بعدها بسنوات، واجهت شركة أبل تحديات كبيرة وتقلصت حصتها السوقية، 
فلجأت إليه لكي ينضم إليها مرة أخرى، فرجع للعمل فيها كمستشار في عام 

1995، ويصبح املدير التنفيذي لها في عام 1997.

 في 1996 اشترت أبل شركة نكست وبدأت تنتج ابتكارات واختراعات 
ً
عموما

كبيرة، فأنتجت جهاز أيبود في 2001، ثم جهاز أيفون في 2007، وجهاز أيباد في 
 في تغيير األوجه-

ً
 محوريا

ً
2010، وكانت لهذه املنتجات الثورية دورا

صورة: ستيف جوبز وهو يعلن عن أول كمبيوتر لشركة نكست في عام 1988

 من حيث 
ً
التكنولوجية في العالم، وفي تحول الشركة لكي تصبح األولى عامليا

القيمة السوقية بقيمة تقارب 575 مليار دوالر كما وتملك أكبر مخزون نقدي 
في العالم نتيجة تراكمات أرباحها السنوية والتي تتجاوز 200 مليار دوالر.
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شركته الشكل رقم )1(: مراحل تطور األجهزة املحمولة في رحلة ستيف جوبز لتطوير  جوبز  من  نصيحة  ديزني  لشركة  التنفيذي  املدير  “طلب 
الشهيرة، فرد عليه: إحلم بشكل أكبر”.

APPLE II
1977

LISA
1983

MACINTOSH
1984

NEXT
1989

آبــل ٢ كان أول تصــور 
محمــول  لكمبيوتــر 
لســتيف جوبــز. وأصبــح 
ــخصي  ــر ش أول كمبيوت

ناجح في العالم

كمبيوتــر  أول  كان 
آبــل  لشــركة  تجــاري 
مســتخدم  بواجهــة 
اســتخدم  رســومية، 

الرموز والنوافذ

ماكنتــوش كان أرخــص 
وأســرع جهــاز حاســوب 

واألكثر نجاحًا

جوبــز  غــادر  بعدمــا 
فــي  بــدأ  أبــل،  شــركة 
إنشــاء شــركة إلنشــاء 
حاســوبية،  أجهــزة 
ويشــكل اليــوم أســاس 
التشــغيل  نظــام  

الحديث ألنظمة
 IPhone

IMAC
1998

IPOD
2001

IPHONE
2007

IPAD
2010

ــى  ــز إل ــاد جوب ــا ع بعدم
شــركة أبــل عــام ١٩٩٦ 

 iMac قام بإنشاء
شــركة  أنقــذ  والــذى 
ــي  ــة الت ــن الكارث ــل م أب

كادت أن تقضى عليها

المشــروع  هــذا  يعــد 
الــذى أنشــأه جوبــز أول 
موســيقى  مشــغل 
يحتــوى  ناجــح  رقمــى 
علــى قــرص صلــب. وقــد 

ساهم ال iPod في  
 تأســيس إســم أبــل فــي 

عالم  اإلليكترونيات 

 IPhone استطاع الـ
الهاتــف  تجربــة  تغييــر 
وجعلهــا  المحمــول 
تجربــة ثوريــة فريــدة فــي 
واســتطاعت  العالــم، 
الشــركة مــن أن تتصــدر 
شــركات  أكثــر  قائمــة 
صناعــة المحمــول ربحــًا 

في العالم

مــن  الكثيــر  حاولــت 
أبــل  قبــل  الشــركات 
ــواح الرقميــة  صناعــة االل
أيــًا  تنجــح  لــم  ولكــن 
إحــداث  فــي  منهــم 

التأثير المطلوب. وأخيرًا 
أستطاع iPad أن يصنع

ســوق جديــد للحوســبة 
الشخصية المحمولة
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2. مجاالت بروز وصول المؤسسات للقمة

تصل املؤسسات للقمة عندما تحقق أهدافها، ولكن بتلك الحالة قد تكون 
بمجرد  تكتفي  عندما  وخاصة  متواضعة  أهدافها  كانت  لو  متواضعة  القمة 
أي غير  ذاتية  بذلك قمة  تعتبر  تستهدفها؛ فهي  التي  السنوية  األعمال  حجم 

قابلة لتنسب إال لذاتها. 

املؤسسة،  حدود  الهدف  يتخطى  عندما  القمة  إلى  الحقيقة  في  تصل  ولكنها 
ويبدأ بالنظر لتحقيق مستويات، يمكن تنسيبها ملستويات محلية أو عاملية، 
أكثر  أو  املتعاملين،  خدمة  في  مؤسسة  أفضل  املثال:  سبيل  على  نقول  كأن 
على  االستحواذ  استطاعت  أنها  نقول  عندما  أو  ما،  ملنتج   

ً
مبيعا املؤسسات 

20% من السوق املحلي أو العالمي.

من  يتطلب  للقمة  الوصول 
دقيق  فهم  تكوين  المؤسسات 
ستنشأها  التي  المضافة  للقيمة 

قبل بحث الكيفية والوسيلة.
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 يكون الهدف نوعي، وهو التفوق في تحقيق أمر ما، كأن تقدم املؤسسة 
ً
أحيانا

 غير مسبوق، أو تقديم فكرة جديدة تشكل نقلة نوعية مؤثرة في 
ً
 عامليا

ً
منتجا

حياة البشر.

وقد تكون أحد أمثلة التفوق النوعي هو الفوز في بعض املسابقات الخاصة1 
املتميزة،  املؤسسات  عمل  ملناهج  معينة  ومواصفات  معايير  تضع  التي 

وتستخدم آليات لقياس النتائج التي تحققها.

وهو ما حدى بعلماء اإلدارة والجودة الستحداث نماذج معيارية لتصف وتضع 
.)EFQM( محددات نموذجية للمؤسسات املتميزة مثل نموذج التميز األوروبي

1.  مثل جائزة مالكولوم بالدريدج األمريكية للجودة أو جائزة ديمنج اليابانية أو جائزة الجودة الشاملة األوروبية.

القمة في العمل المؤسسي القمة في العمل المؤسسي24 25

فرض  الذي  الجديد  العالمي  الواقع 
مفهوم العالم كقرية صغيرة، أربك 
التي  التقليدية  والمفاهيم  القواعد 

تنظر إلى أن البقاء فقط لألقوى.

القمة في العمل المؤسسي 25



1.  تقديم قيمة حقيقية للمتعامل
2.   تأسيس مستقبل قابل الستدامة األعمال

3.  تطوير القدرات املؤسسية الداخلية
4.  دمج االبداع واالبتكار بأنشطة املؤسسة

5.  القيادة من خالل الرؤية والنزاهة والقدوة الحسنة
6.  اإلدارة املرنة والتعامل االستباقي والتكيف

7.  االعتماد على املوهوبين ذوي املهارات
8.  استدامة وتطور النتائج واإلنجازات امللموسة القابلة للقياس
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)EFQM( نموذج التميز األوروبي

الشكل رقم )2(: مبادى نموذج التميز األوروبي

 على مفاهيم إدارة 
ً
تم تطوير نموذج التميز األوروبي )EFQM( في 1989 بناءا

عنصر  على  والخاص  العام  القطاع  مؤسسات  لتشجيع  الشاملة  الجودة 
تنافسية  دعم  وبهدف  مستهدفاتها  وتحقيق  التحديات  ملواجهة  االبتكار 

املؤسسات األوروبية.

جائزة  تطبيقات  لتقييم  كإطار   1992 عام  في  التميز  نموذج  إطالق  تم  وقد 
الجودة األوروبية وجوائز الجودة الوطنية في أوروبا.
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ويرتكز النموذج األوروبي على ثماني محاور رئيسية:



معتمد  املؤسسات  نجاح  أن  فرضية  على  األوروبي  التميز  نموذج  ويعتمد 
عليها ذاتها، وبغض النظر عن نوعها أو حجمها. ويعتمد النموذج على مبادئ 

أساسية تسعة وكما هي موضحة في الشكل أدناه.
 

وتنقسم هذه املبادئ إلى فئتين، )1( املمكنات وهي تمثل ما تقوم به املؤسسة 
وكيفية القيام به، و)2( النتائج التي تمثل مستوى األداء املتحقق. 

باألداء  لالرتقاء  اليوم   
ً
عامليا معتمدة  وسيلة  األوروبي  التميز  نموذج  ويعد 

املؤس�سي وتمكين التقييم الذاتي وتعزيز القدرات وتشجيع االبتكار واإلبداع.

التعلم، االبتكار واإلبداع

النتائج الممكنات

القيادة
الموراد البشرية

الشراكات والموارد

االستراتيجية

اإلجراات،
المنتجات والخدمات

نتائج الموارد البشرية

نتائج المتعاملين

نتائج المجتمع

نتائج األعمال

)EFQM( املعايير التسعة األساسية لنموذج التميز األوروبي :)الشكل رقم )3
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 EFQM( 2019 تم التعديل على النموذج األوروبي والذي صدر مع نهاية عام
العام للنموذج  البناء  2020( وشهد بعض التحديثات الجوهرية – وإن كان 

 على  املبادئ واالفتراضات السابقة - والتي يمكن تلخيصها في:
ً
ما زال معتمدا

نموذج التميز األوروبي EFQM( 2020( المحدث

للتطوير  أداة  مجرد  األوروبي  التميز  نموذج  أن  من  املفهوم  في  التحول 
إلى نموذج إداري/قيادي متكامل يربط بين ثالثة عناصر رئيسية  املستمر 

وهي: توجهات املؤسسة، األنشطة التنفيذية، والنتائج امللموسة.

 
ً
متخطيا املؤسسة  لعمل  الحيوية  البيئة  بتحليل  املحدث  النموذج  يهتم 

استشراف  وكذلك  املنافسة  وبيئة  السوق  لتشمل  املصلحة  أصحاب 
التحوالت العاملية املؤثرة.

 مع نماذج التخطيط االستراتيجي - كالخرائط 
ً
النموذج الجديد أكثر اتساقا

االستراتيجية وبطاقة األداء املتوازن.

•

•

•
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والتنافسية  للتفرد  واضح  كمصدر  االبتكار  على  الجديد  النموذج  يركز 
واستدامة  النتائج  أفضل  تحقيق  وضمان  والشركات  للمؤسسات  املميزة 

األعمال.

باتجاه غرض  الثقافة املؤسسية  بناء وتوجيه  كما ويحدد بوضوح ضرورة 
القدرات  كأحد  االبتكار  وباتجاه   ”Organizational Purpose“ املؤسسة 

األساسية للمؤسسة.

•

•

 المنهجية / التطبيق / التقويم والتحسين

سين 
م والتح

ستخدامالمنهج / التطبيق / التقوي
ة اإل

هول
وس

لة 
لص

ى ا
مد

 / 
اء

ألد
ا

المؤسسة

النتائج التنفيذ

التوجه

إشراك
المعنيين 

بناء قيم
مستدامة 

قيادة األداء
والتحول

إنطباعات
المعنيين 

األداء
اإلستراتيجي
والتشغيلي

الغاية
والرؤية

واإلستراتيجية

الثقافة
المؤسسية 

الشكل رقم 4: ركائز ومحاور النموذج األوروبي 2020

الواضح أن النموذج األوروبي الجديد وإن كانت محاوره ثالثية حول التوجه 
 
ً
رابعا  

ً
محورا يضع  أنه  إال  بالنتائج،  وانتهاءا  التنفيذ  ثم  والرؤية  االستراتيجي 

 لكل تلك املحاور أال وهو كيف ستكون النتائج باملستقبل وكيف يتم 
ً
مشاركا

استشرافها واالستعداد لها. 

 بعد انتشار جائحة كورونا، حيث 
ً
وهي تساؤالت مهمة اتضحت أهميتها كثيرا

أن املؤسسات التي لم تضع باعتبارها مثل ذلك املتغير قد تأثرت بشدة أكثر 
كبيرة  تهديدات  حول  احتماالت  ولديها  مستعدة  كانت  التي  املؤسسات  من 

ألعمالها وتمتلك بدائل وخطط موازية. 



3. هل المؤسسات التي تصل للقمة تستقر عليها؟

، والتجارب العاملية توضح 
ً
 أبدا

ً
 وال سهال

ً
االستقرار في القمة أمر ليس مضمونا

أن الكثير من املؤسسات التي وصلت للقمة في مجاالت محددة انهارت ووصلت 
لإلفالس. ولعل قصة شركة كوداك هي بغاية الشهرة للداللة على هذا األمر.
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للخدمات  التنافسية”  “الميزة 
إن  الرئيسية  السمة  هي  والمنتجات 

لم تكن الوحيدة لالستقرار والبقاء.
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شركة كوداك... من أعلى القمة إلى القاع!

تأسست شركة كوداك في عام 1888 في مدينة نيويورك في الواليات املتحدة 
األمريكية، لتعمل في إنتاج أفالم التصورير الفوتوغرافى وكل املعدات املتعلقة 
 
ً
عامليا التوسع  الشركة  والطباعة. واستطاعت  والتحميض  التصوير  بأدوات 
إلى  في السوق األمريكي  في منتجات التصوير الضوئي وتصل بإجمالي حصتها 

 .%90

كانت  والتي   ،)Razor-Blade Strategy( تدعى  استراتيجية  الشركة  واتبعت 
معتمدة على مبادئ تنافسية رئيسية هي: إنتاج كبير، تكلفة منخفضة، انتشار 
عالمي، إعالن قوي، تركيز على املتعامل، و النمو من خالل البحث املستمر.  

ولكن ما الذي حدث بعد ذلك؟
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في عام 1975 قام أحد املهندسين فى معامل األبحاث الخاصة بالشركة بعرض 
التنفيذي  املدير  وسخر حينها  الشركة،  إدارة  رقمية على  كاميرا  نموذج ألول 
للشركة من الفكرة وقال له: حاول أال تخبر به احد”. لعل هذه الجملة أذنت 

ببداية السقوط!

في األسواق، ولكن  1982 أعلنت شركة سوني عن طرح أول كاميرا رقمية  في 
لن  الرقمية  الكاميرا  تأثير  أن  على  وراهنت  األمر  مع  تساهلت  كوداك  شركة 

 عليها.
ً
يشكل خطرا

ولكن التحدى لم يتوقف عند ذلك، ففى عام 1984 دخل العمالق اليابانى 
فوجى )Fuji( إلى السوق األمريكى، وطرح األفالم الضوئية بجودة أفضل وبسعر 
أقل. وراهنت كوداك مرة أخرى أن املستهلك األمريكي لن يترك منتجه الذي 
إعتاد عليه منذ مائة عام. ومع هذا التغا�سي، استطاعت فوجي إلى أن ترفع 

حصتها في السوق األمريكي إلى ما يقرب من %17.

ولكن مع دخول املنافسين في سوق التصوير والكاميرات الرقمية، وتزامن ذلك 
مع إخفاق منظومتها اإلدارية وقياداتها في تقدير مدى عمق وسرعة املتغيرات 
وسهولة  الرقمية  الكاميرات  دخول  كان  فقد  املنافسة؛  وواقع  التكنولوجية 
استخدامها بمثابة شهادة وفاة لعصر كاميرات كوداك املعتمدة على الكيمياء 

الضوئية.

 أمام 
ً
فما هو الخطأ الذي وقعت به شركة كوداك؟ وهل كان هذا الخطأ واضحا

املستفادة من هذا اإلخفاق  الدروس  الشركة وقت ما حدث؟ وما هي  قيادة 
التاريخي والذي عادة ما يمكن وصفه باملتكرر واملستمر في بيئات العمل؟



القدرة على االبتكار والتغيير والتحديث 
تظهر اليوم كقوة دافعة تجاه التفرُّد 

والتميز واالستدامة.
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املحافطة على القمة تتطلب تبني مفاهيم إدارية تتميز بطابع االبتكار ومعتمدة 
والخارجي  الداخلي  الواقع  بتحليل  وباستمرار  والقيام  التفرد،  أسس  على 
االستراتيجية،  املؤسسة  بوصلة  تعديل  ثم  ومن  ومبكر  جيد  بشكل  وقراءته 

بمرونة كاملة، كلما تطلب ذلك.
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4. الجميع يرغب بالقمة وينافس عليها

الواقع املحلي والعالمي يشير إلى أن الكثير من املؤسسات في تنافس مستمر، 
وأن املؤسسات التي لم تصل للقمة هذا العام ستنافس بالعام الذي سيليه 
استقرت  الذي  موقعها  عن  إزاحتها  وستحاول  للقمة،  وصلت  التي  املؤسسة 

.
ً
عليها مؤقتا

 
لذا فعلى املؤسسات التي بلغت القمة أن تكون منتبهة إلى حقيقة أن املؤسسات 
اإلدارية  املمارسة  علوم  أن  سيما  وال  وتخطيها  بها  اللحاق  ستحاول  األخرى 
والتكنولوجية والتجارية ومفاهيم التميز متاحة للجميع؛ أي أنه يمكن للجميع 
التي  بالقمة  املتفوقة  املؤسسات  يزيد من صعوبة تمسك  ما  املنافسة، وهو 

وصلوا لها بشكل دائم.

الهياكل العامة لألسواق

الكاملة واالحتكار  املنافسة  األسواق:  أساسية من هياكل  أنواع  أربعة  هناك 
املطلق واملنافسة االحتكارية واحتكار القلة.

من  كبير  عدد  بوجود  يتميز   :)Perfect Competition( الكاملة  املنافسة 
تباع  ما  عادة  والتي  للسلعة،  )املنتجين(  والبائعين  )املستهلكين(  املشترين 
في  السلع  سعر  على  التأثير  املنتجين  بمقدور  يكون  وال  تنافسية  بأسعار 
األسواق. وتتصف هذه السلع بأنها سلع متجانسة، أي من حيث تطابقها مع 

معايير الجودة والكفاءة وأداء الخدمة.

لسلع  باعة  أو  منتجين  بوجود  يتميز   :  )Pure Monopoly( املطلق  االحتكار 
ال توجد لها بدائل أخرى، وهم من يمثلون القوة السوقية والتي تمكنهم من 
ملكيات  لوجود  االحتكار  هذا  مثل  أسباب  تعود  وقد  السلع.  بسعر  التحكم 
فكرية أو براءات اختراع أو حقوق امتياز وغيرها. وقد لجأت بعض الدول إلى 
وضع بعض أنواع الرقابة والقيود للحد على مثل هذه األسواق مثل الضرائب. 

املنافسة االحتكارية )Monopolistic Competition(: يتميز بوجود عدد كبير 
في  الحال  البائعين ملنتجات متشابهة ولكن غير متجانسة كما هو  نسبيا من 

سوق املنافسة الكاملة.

المنافسة الكاملة المنافسة االحتكارية احتكار القلة االحتكار المطلق

عدد كبير من البائعين
  منتجات مختلفة

(دخول/خروج) سهل

قوة سوقية صغيرة

عدد كبير من البائعين
منتجات مختلفة او متماثلة

(دخول/خروج) صعب

قوة سوقية كبيرة

بائع وحيد
منتجات فريدة

دخول مستحيل

قوة سوقية كاملة

عدد كبير من البائعين
منتجات متماثلة

(دخول/خروج) سهل

ال توجد قوة سوقية
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احتكار القلة )Oligopoly( : وجود عدد قليل من املنتجين لسلع محددة، وقد 
بين  عالقات  وجود  مع  املنتجين،  بعض  حصص  تباين  بسبب  األسعار  تتأثر 

املنتجين لالتفاق على أسعار البيع. 

املنتج، فاملنتج  املتعامل مقابل  أمام عالقة متباينة من وجهة نظر  نحن هنا 
يبحث عن وضع مريح لتجارته يقترب من االحتكار ليتحكم بالسعر وهامش 
السعر  في صالحه من حيث  التي تصب  املنافسة  في  يرغب  واملتعامل  الربح، 

والجودة.
 

 لوضعية احتكارية 
ً
لذا نجد أن وصول بعض املؤسسات من خالل االبتكار مثال

لها ملنتجين  يتوصل  التي  املعارف  انتقال   من خالل 
ً
يتبدد سريعا أن  يلبث  ال 

منافسة  وتحقيق  االحتكار  هذا  كسر  من   
ً
الحقا سيمكنهم  ما  وهو  آخرين، 

بالطريق إلى القمة. 

التواصل  تطبيقات  أن  فنجد  كثيرة  أمثلة  وعليه   
ً
كثيرا يحدث  األمر  هذا 

لتحقيق  التكنولوجيا  استخدام  أمام  الباب  فتحت  والتي  األولى  االجتماعي 
البشر، لم تستمر بل واختفت وحل محلها منافسون آخرون  بين  التواصل 
على  تستمر  لم  التي  األولى  الرائدة  التجارب  استيعاب  بعد  بسرعة  صعدوا 
القمة. قد يتذكر البعض تطبيقات مثل ICQ, Paltalk على سبيل املثال والتي 
حل محلها اآلن مثال الفيس بوك والواتس آب وتويتر، فاالستمرار على القمة 

 من مجرد تحقيقها.
ً
يبدو أنه أصعب كثيرا
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بالثورة  المدفوعة  العالمية  التحوالت 
من  تتطلب  باتت  التكنومعلوماتية 
مسبوقة  غير  مرونة  المؤسسات 
للتكيف مع متغيرات هياكل األسواق 

والثقافة التنافسية.

القمة في العمل المؤسسي 41



5. ديناميكية التنافسية تدفع القمم لألعلى دومًا

 غير مقيد بحد وال رقم وال 
ً
إن التنافس نحو القمة يجعل تلك القمة موقعا

مستوى، بل يتخطى حتى مدى التصور. 

ومازالت الكثير من الشركات الناشئة والصغيرة حول العالم تقدم مفاجآت 
علمية واختراعات واكتشافات وأفكار مبتكرة يزيحون من خاللها مستويات 
القمة أكثر ألعلى وأبعد، وهذا أحد أهم العوامل التي تجعل التمسك بالقمة 
التي  املؤسسات  لقيادات   

ً
دائما  

ً
قلقا سيشكل  ذلك  أن  كما  السؤال،  محل 

حققت القمة بوقٍت ما.
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“القمة” موقع غير مقيد بسقف أو 
حدود، وعنانه الخيال والطموح.
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منتجات وخدمات جاهزة 
منافسة عالية 

مؤسسات عديدة 

تهديد قليل من البدائل – مفضلتهديد عالي من البدائل – غير مفضل
منافسة قليلة 

أطراف منافسة قليلة 
منتجات / خدمات متخصصة

( HBR ) المصدر : مجلة هارفارد إلدارة األعمال

قوة منخفضة للموردين– مفضل
مصادر متوعة للمدخالت األساسية

المدخالت األساسية ذات طبيعة متخصصة
عدم القدرة على التأثير على المشتري

قوة شرائية منخفضة – مفضل
خيارات قليلة 

طبيعة واستخدام المنتجات/ الخدمات النهائية 
منتجات ذات طبيعة تخصصية عالية

خيارات متعددة 
توفر بدائل عدة 

منتجات جاهزة متخصصة

قوة شرائية مرتفعة – غير مفضل

منافسة قليلة – مفضل
أطراف منافسة قليلة 

حصة سوقية جيدة 
فجوة العرض عن الطلب وقلة التخصص

قدرة التسعير من متوسطة إلى عالية

القطاع في مرحلة النضج
وفورات الحجم الكبير 

التخصص
كثافة رأسمالية عالية

عوائق كبيرة أمام دخول منافسين جدد – مفضل
عوائق قليلة أمام دخول منافسين

جدد– غير مفضل
تهديد للمنشآت الحالية 

القكاع في طور النمو
المنافسة قليلة 

تخصص قليل 
كثافة رأسمالية قليلة

أطراف منافسة متعددة
حصة سوقية محدودة

زيادة العرض عن الطلب 
منتجات جاهزة

أسعار وأرباح منخفضة

منافسة عالية – غير مفضل

قوة عالية للمورين – غير مفضل
مصادر محدودة للمدخالت األساسية 

المدخالت األساسية ذات طبيعة
متخصصة

فرض أسعار للمدخالت األساسية

        نموذج القوى التنافسية الخمسة لبورتر

   التهديد  من دخول
منافسين  جدد

القوة التفاوضية
للمشترين 

القوة التفاوضية
للموردين 

         التهديد  من المنتجات
      والخدمات  البديلة

   شدة المنافسة
       ما  بين

   المنا  فسين
            الحاليين 

الشكل رقم )5(: 

منتجات وخدمات جاهزة 
منافسة عالية 

مؤسسات عديدة 

تهديد قليل من البدائل – مفضلتهديد عالي من البدائل – غير مفضل
منافسة قليلة 

أطراف منافسة قليلة 
منتجات / خدمات متخصصة

( HBR ) المصدر : مجلة هارفارد إلدارة األعمال

قوة منخفضة للموردين– مفضل
مصادر متوعة للمدخالت األساسية

المدخالت األساسية ذات طبيعة متخصصة
عدم القدرة على التأثير على المشتري

قوة شرائية منخفضة – مفضل
خيارات قليلة 

طبيعة واستخدام المنتجات/ الخدمات النهائية 
منتجات ذات طبيعة تخصصية عالية

خيارات متعددة 
توفر بدائل عدة 

منتجات جاهزة متخصصة

قوة شرائية مرتفعة – غير مفضل

منافسة قليلة – مفضل
أطراف منافسة قليلة 

حصة سوقية جيدة 
فجوة العرض عن الطلب وقلة التخصص

قدرة التسعير من متوسطة إلى عالية

القطاع في مرحلة النضج
وفورات الحجم الكبير 

التخصص
كثافة رأسمالية عالية

عوائق كبيرة أمام دخول منافسين جدد – مفضل
عوائق قليلة أمام دخول منافسين

جدد– غير مفضل
تهديد للمنشآت الحالية 

القكاع في طور النمو
المنافسة قليلة 

تخصص قليل 
كثافة رأسمالية قليلة

أطراف منافسة متعددة
حصة سوقية محدودة

زيادة العرض عن الطلب 
منتجات جاهزة

أسعار وأرباح منخفضة

منافسة عالية – غير مفضل

قوة عالية للمورين – غير مفضل
مصادر محدودة للمدخالت األساسية 

المدخالت األساسية ذات طبيعة
متخصصة

فرض أسعار للمدخالت األساسية

        نموذج القوى التنافسية الخمسة لبورتر

   التهديد  من دخول
منافسين  جدد

القوة التفاوضية
للمشترين 

القوة التفاوضية
للموردين 

         التهديد  من المنتجات
      والخدمات  البديلة

   شدة المنافسة
       ما  بين

   المنا  فسين
            الحاليين 

القوى التنافسية الخمسة لبورتر
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القوى التنافسية الخمسة لمايكل بورتر

القوى التنافسية الخمسة هو نموذج طوره “مايكل بورتر” من جامعة هارفارد 
األمريكية عام 1979 وطرحه كإطار عمل الستخدامه في تحليل وتقييم وتطوير 

استراتيجيات املؤسسات.

تنافسية  قوى  خمس  العادة  في  هناك  أن  مفهوم  على  النموذج  هذا  يقوم 
أساسية ال يمكن إهمالها، وهي تحدد وتشكل حدة املنافسة وجاذبية املنتجات 
أدق ملدى قوة  فهم  تكوين  النموذج  في األسواق كما ويستهدف  الخدمات  أو 
الذي تتطلع  التناف�سي للمؤسسة، ومدى قوة وجدوى )ربحية( املركز  املركز 

للوصول إليه.

حدة المنافسة

املؤسسة.  تهديد  على  وقدرتهم  املنافسين  عدد  في  القوة  هذه  أهمية  تكمن 
املكافئة  والخدمات  املنتجات  عدد  جانب  إلى  املنافسين،  عدد  زاد  فكلما 
إلى  واملشترين  املوردون  يلجأ  األغلب،  في  املؤسسة.  قوة  قلت  يقدمونها،  التي 
خيارات أخرى في حال لم تتناسب الصفقة. وعلى العكس، عندما تكون البيئة 
التنافسية منخفضة، تتمتع املؤسسة بقدرة تنافسية أكبر وتحقيق مبيعات 

وأرباح أعلى.

تهديد الداخلين الجدد

زادت  فكلما  أسواقها.  في  الجدد  املنافسين  بقوة  أيًضا  املؤسسة  قوة  تتأثر 
سرعة وقلت تكلفة  دخول املنافسين لألسواق، زاد تأثيرهم وضعف مركز قوة 

املؤسسة.

القوة التفاوضية للموردين

السلع  أسعار  رفع  على  املوردين  قدرة  سهولة  مدى  القوة  هذه  تتناول 
والخدمات، ومقدار تكلفة التحول إلى مورد آخر. فكلما قل عدد املوردين، أو 

ازدادت اعتمادية املؤسسة على املورد، زادت القوة التي يمتلكها املورد.

القوة التفاوضية للمشترين

هذا العنصر يتعامل بشكل خاص مع قدرة املتعاملين على خفض األسعار، 
ويعتمد على عدد وأهمية كل متعامل.

تهديد البدائل

 
ً
تهديًدا مباشرا أو خدمات  في األسواق من منتجات  املنافسة  البدائل  تشكل 

على مركز قوة املؤسسة.

املؤسسات  في  تطبيقها  وكيفية  لبورتر  الخمسة  التنافسية  القوى  فهم  إن 
في  املخطط  تساعد  أن  يمكن  خاص،  أو  عام  قطاع  مؤسسات  كانت  سواء 

تحليل وتقييم استراتيجيات األعمال والبيئة الداخلية والخارجية.
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6. أدوات الوصول للقمة والمحافظة عليها

وتوقعات  سقف  على  معتمد  املكتسبات  على  واملحافظة  للقمة  الوصول 
إال  القمة،  إلى  للوصول  الكثيرين  رغبة  من  الرغم  وعلى  ولكنه  الطموحات. 
 لدى فئة صغيرة تملك رؤية واضحة، مثابرة على 

ً
أن النجاح يبقى محصورا

االبتكار والريادة والتعرف وإنتاج املستقبل.

القدرة على االبتكار البناء والمستمر 
هي الوسيلة األمثل لتعزيز 

التنافسية والريادة.
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6.1  اإلدارة المتميزة

خاللها  من  يتم  التي  والعمليات  والقواعد  املبادئ  من  مجموعة  هي  اإلدارة 
التميز   ومفهوم  محددة.  أهداف  لتحقيق  املؤسسة  أنشطة  وتنظيم  تنسيق 
يرتكز هنا على مدى قدرة املؤسسة ضمان أعلى مستويات الكفاءة والفعالية 

واالبتكار في تنظيم ومراقبة وتخطيط وتوجيه املوارد لتحقيق مستهدفاتها. 

مقدمتها:  في  وتأتي  الرئيسية،  العناصر  بعض  على  مرتكز  اإلداري  النجاح 
البشرية،  واملوارد  والسياسات،  والنظم  املؤسسية،  واألهداف  القيادة، 

والتوظيف األمثل للموارد املؤسسية.

المهمة الرئيسية لإلدارة تتمثل في 
تهيئة الظروف التنظيمية ومناخ 

عمل يضمن توجيه جهود العاملين 
فيها نحو تحقيق أهداف المؤسسة.
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القيادة المؤسسية

تعتبر قيادة املؤسسة هي الجهة األولى املسؤولة عن وضعها النسبي من القمة 
وحتى القاع إن جاز التعبير. 

يملك  أنه  في  املتميز  القائد  أهمية  وتكمن  األول،  املسؤول  هو  ُيعد  فالقائد 
القدرة على قيادة التحول املؤس�سي من مستوى آلخر، أي الصعود بمؤسسته 

للقمة. 

وقدراته  خاللها  من  ويستطيع  بالصالحيات  َمكن 
ُ
امل الشخص  هو  والقائد 

الشخصية السلوكية أن يقنع باقي أفراد املؤسسة وال سيما الصف القيادي 
التالي بأهمية األهداف املؤسسية وطريقة تحقيقها وأن يتم تبنيها من الجميع 

حتى يصلوا لدرجة اليقين بضرورتها والعمل بموجبها.

القرارات اإلدارية المرتكزة على 
المعرفة والحنكة هي من أبرز سمات 

مؤسسات القمة. 
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شركة الخطوط الجوية السويسرية )Swissair(  والتي تأسست في عام 1931 
كانت واحدة من بين أفضل خطوط الطيران الدولية في العالم وكانت تعرف 
 
ً
 وطنيا

ً
أنها كانت تعد رمزا املالي، كما  الطائر” نظرا الستقرارها  “البنك  بإسم 

 في النقل الدولي.
ً
 ودوليا

ً
سويسريا

استحواذ  سياسة  اتباع  الشركة  إدارة  مجلس  قرر  التسيعينات  أواخر  في 
واقتراض سميت حينها بـ “استراتيجية الصيد”. تبعتها بعض القرارات اإلدارية 

واألفكار الغير مدروسة – كتحويل جزء كبير من تفقداتها النقدية لشراء - 

)Swissair( شركة الخطوط الجوية السويسرية
الوقود في املطارات األجنبية – ووجدت الشركة نفسها أمام ديون متراكمة، 
وعلى الرغم من الدعم الحكومي للشركة، إال أنها أعلنت انهيارها وإفالسها في 

.2002

للعمل  ورجعت  الطيران،  شركة  على  األملانية  لوفتهانزا  مجموعة  استحوذت 
ولكن بحجم أقّل مما عرفت به الخطوط الجوية السويسرية في حقبتها األولى.

 وضع السوق 
ً
من الواضح أن قيادة شركة الطيران السويسرية لم تقرأ جيدا

ولم تنفذ استراتيجية الصيد بشكل صحيح، ففشلت القيادة في قيادة الشركة 
لتحقيق املأمول من الخطة املوضوعة.
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- األهداف المؤسسية

األهداف املؤسسية يمكن أن نراها في مستواها األعلى تشكلها “الرؤية”، تليها 
عنه  ينبثق  استراتيجي  هدف  وكل  االستراتيجية”،  “األهداف  من  مجموعة 

أهداف فرعية لو تحققت فسيتحقق الهدف األكبر.
 

وأبسط  أصغر  مجموعة  من   
ً
أيضا يتكون  أن  فرعي  هدف  لكل  ويمكن 

العمليات  يصمموا  أن  للمدراء  سيمكن  التبسيط  وبهذا  األهداف،  من 
األهداف  لتحقيق  توصلنا  بدورها  والتي  الفرعية  األهداف  لتحقيق  املالئمة 

االستراتيجية األكبر للمؤسسة.

الرسالة، األهداف، االستراتيجية، التكتيك و مؤشرات األداء

الرسالة 
ماذا؟

الهدف 
إلى أين؟

األهداف (الغايات)
ماذا؟

مؤشرات األداء/النتائج
ماذا تريد؟

المشاريع االستراتيجية
إلى أين؟

الخطط الَتكِتيكية
كيف؟ 

القياسات التشغيلية
كم؟

  ما هو سبب انشاء المؤسسة؟
 توضــح "رســالة" المؤسســة الســبب
 فــى وجودهــا ومقومــات تفردهــا

والتى تجعلها مختلفة

أن المؤسســة  تأمــل  مــا   هــو 
 تحققــه مــن خــالل االســتراتيجية

وتضمن لها ميزة تنافسية

ُتستخدم في إدارة أداء المؤسسة
قابلــة محــددة،  بمعاييــر   وتلتــزم 
والواقعيــة والتحقيــق،   للقيــاس 

 .وبأطر زمنية

مثــال: تنظيــم المعلومــات حــول 
وفــي  مفيــدة  وجعلهــا  العالــم 

متناول الجميع (شركة جوجل) 

مثــال: زيــادة االســتثمار فــي البحــث 
والتطويــر البتــكار منتجــات جديــدة 
حلــول  علــى  الســوق  طلــب  تلبــي 
المتجــددة  للطاقــة  ُمحســنة 

(شركة تسال للسيارات)

مثــال: رفــع الدخــل الصافــي للســنة 
الماليــة المنتهية في ٢٠١٣ بقيمة 
(شــركة  يــن  مليــار   ٥٠٠

ميتسوبيشي) 

مؤشــرات لقيــاس التقــدم ومــدى 
األهــداف،  تحقيــق  فــي  النجــاح 
بمتطلبــات  إجمــاًال  وترتبــط 
التــزام  األساســية،  الكفــاءات 
الســوقية،  الحصــة  الموظفيــن، 

والقيمة المضافة للمساهمين.

الموظفيــن  آراء  اســتطالع  نتائــج  مثــال: 
تنظيمــي  فــرع  كل  فــي  ســنويًا  نصــف 
لمعرفــة فهمــم اســتراتيجياتهم الفرديــة 
ربطهــا  يمكنهــم  مــدى  أي  وإلــى 
الشــاملة  التنظيميــة  باالســتراتيجية 

لتحقيق أهداف الشركة (شركة أبل)

المســار الــذي ســتتبعه المؤسســة 
لتحقيــق أهدافهــا والتــي تتضمــن 

قائمة بالمشروعات

اإلجــراءات  تطبيــق  و  تحديــد 
االســتراتيجية  لتنفيــذ  والخيــارات 
ــون  ــا تك ــادة م ــي ع ــاريع والت والمش

خطوات ذات أطر زمنية قصيرة

مثــال: تنفيــذ مشــروع النقــل الذاتــي 
وتحويــل ٢٥٪ مــن إجمالــي وســائل 
النقــل مــن خــالل القيــادة الذاتيــة 
بحلول عام   ٢٠٣٠ (استراتيجية مدينة 

دبي).

ســناب  منصــة  اســتخدام  مثــال: 
المتعامليــن  مــع  للتواصــل  شــات 

األصغر سنًا (بنك أيرلندا).

ــات  ــع العملي ــاس وتتب ــرات لقي مؤش
الكفــاءة  وتحســين  التنظيميــة 

وتتضمن مراقبة األعمال الومية.

مثــال: ٪ اإللتــزام بمواعيــد الرحــالت 
في حدود ٣ دقائق (الخطوط الجوية 

البريطانية) 

الشكل رقم )6(: اإلطار االستراتيجي لعمل املؤسسات
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- النظم والسياسات والعمليات

ألنها  اإلداري،  النظام  في  األولى  باملراتب  والعمليات  والسياسات  النظم  تأتي 
األهداف  تحقيق  وكيفية  املؤس�سي،  العمل  سير  خطوط  بوضوح  تحدد 
 من ضروب 

ً
املؤسسية، التي يجب أن يلتزم الجميع بها، وإال صار العمل ضربا

املقابل  الوجه  وهو  أحد  عليها  يتفق  لن  التي  واالفتراضات  والفو�سى  التنازع 
للنظام اإلداري السلس املؤسس على العمليات.

اإلدارية  المنظومات  وفعالية  كفاءة 
معتمد على المنهجية التي من خاللها 

يتم تصميم وهندسة العمليات.
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التطوير الذي استحدثته شركات  العمليات هو  أبرز األمثلة على تطوير  من 
تويوتا وفورد في صناعة السيارات بمطلع التسعينات، حيث تم تطوير الدورة 

الزمنية لتطوير السيارة.  

فقد طورت هاتين الشركتين مفاهيم كبيرة في إدارة العمليات وإعادة هندستها 
وخاصة في مجال التعامل مع املتعاملين ومعرفة متطلباتهم الحقيقية وإدارة 
املوردين واملخزون والتخلص من الهدر في العمليات اإلنتاجية ورفع الكفاءة 
ومنهج  تدريسه  يتم  مرجع  العمليات  تحسين  في  ومبادئها  طريقتها  وأصبحت 

علمي في إدارة العمليات.

قمة تويوتا وفورد

على  المبنية  القرارات  واتخاذ  صياغة 
التحيز والتصورات االنتقائية المبتعدة 
عن المعرفة وفهم الحقائق وتفاعالت 
في  تؤدي  المحتملة،  البيئية  المكونات 
زلقة  منحدرات  إلى  األحيان  معظم 

من المخاطر والتبعات المهددة.
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سامسونج جاالكسى نوت 7: تبعات تجاوز النظم المؤسسية 
التي كادت أن تودي إلى إنهيار سمعة الشركة

الذكي جاالك�سي  الهاتف  في أكتوبر 2016 مبيعات  أوقفت شركة سامسونج 
وأوضحت  وانفجارها.  البطارية  باشتعال  املتعلقة  املخاطر  بسبب   ،7 نوت 
والتصنيع،  الهندسة  لقواعد   

ً
وفقا يتم  لم  الهاتف  تصميم  بأن  االختبارات 

خاصة في جزئية البطارية.

الشركات  طرح  قبل  الهاتف  إطالق  في  تسرعت  الشركة  بأن  الواضح  ومن 
املنافسة لهواتفهم إلى األسواق خاصة هاتف آيفون 7، وأنها وحتى بعد اإلعالن 
لها  تعرض  التى  املتعددة  بالحوادث  معرفتها  بعد  إال  ذلك  تكتشف  لم  عنه 

مستخدمون حول العالم.

وكانت الشركة قد استدعت الدفعة األولى التي طرحتها في االسواق، واطلقت 
نسخة بديلة مع بطاريات من مورد آخر، ولكن النموذج الجديد كان يوجد 
به خلل تسبب في ارتفاع درجة حرارة الهاتف، وهو ما دفع بالشركة لسحب 
الشركة  خسارة  قدرت  املختصين،  تقييم  وحسب  األسواق.  من  نهائيا  املنتج 

بسبب فشل هاتفها بحوالي 3 مليار دوالر.
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الشكل رقم )7(: االتجاهات الحديثة إلدارة املوارد البشرية

- التنمية البشرية

األهداف  تحقيق  خالله  من  سيتم  الذي  العنصر  هو  البشري  العنصر  إن 
وااللتزام  متطلباتها  استيعاب  على  القادر  وهو  للقمة،  ويسوقها  املؤسسية، 
يجلب  الذي  وهو  باملؤسسة،  املستخدمة  والتكنولوجيا  والعمليات  بالنظم 

األفكار الجديدة ويصحح األداء ويطوره.

06

التدريب
0305

02

التحفيز

التمكين

المكافآت

04

01

الجذب

التعليم

إدارة الموارد
البشرية

تنبض  حية  كائنات  هي  المؤسسات 
بالحياة، ويعود السبب األول لمواردها 
الحي  هيكلها  تشكل  التي  البشرية 

وتحركها.
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تجربة جوجل في إدارة الموارد البشرية

العمل  تمكن من  للغاية وديناميكية  ببيئة عمل نشطة  تتمتع شركة جوجل 
الجاد وفي نفس الوقت االستمتاع في مكان العمل. يحتوي موقع العمل على 
القدم  وكرة  الطائرة  كرة  مثل  األلعاب  ملمارسة  للموظفين  مخصصة  مرافق 

وكرة الطاولة وغيرها الكثير.

يتم غرس االعتقاد لدى املوظفين بأنهم متفوقون على املنافسة ليس فقط من 
 من حيث أسلوب حياتهم وثقافتهم. يتم 

ً
حيث املال الذي يكسبونه ولكن أيضا

تعليمهم اإليمان بقيم العمل الجماعي والرضا من خالل اإلنجازات اإلبداعية. 
 من عالمة 

ً
 بالفخر لكونهم جزءا

ً
وكنتيجة لهذه الثقافة، يشعر املوظفون أيضا

 .Google

على  املوظفين  تساعد  شاملة  بشرية  موارد  سياسات  جوجل  شركة  تمتلك 
النمو على املستويين الشخ�سي واملنهي، كما أن لدى املوظفين اعتقاد راسخ 
به  يقومون  الذي  العمل  وأن  العالم  في  شركة  أفضل  لصالح  يعملون  بأنهم 
سواء كان تنظيم املعلومات أو إنشاء اإلعالنات هو من أجل تحسين املجتمع.

للقمة  المؤسسات  أن تصل  ال يمكن 
التطوير  سيمفونية  تضبط  أن  قبل 
وتوظيف  تنمية  خالل  من  اإلداري 

قدرات مواردها البشرية.
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المعرفة

القدرات
المالية

الموظفينالوقت

التخطيط

النجاح

- حسن تدبير وتسخير الموارد

ال تتحرك املؤسسات إال من خالل توظيف وتسخير مواردها لتسيير عملياتها، 
وتتعدد صور مواردها التي تمتلكها فمنها املوارد املالية ومن خاللها يتم تسديد 

مصروفاتها وشراء احتياجات املؤسسة الرأسمالية والهيكلية والتشغيلية. 

إدارتها  وحسن  واملعرفية  التكنولوجية  قدراتها  املؤسسة  موارد  ضمن  ويقع 
للبيانات واملعلومات واملعارف التي تمتلكها وكيف تسخرها لتحقيق أهدافها 
وهو  املالي  واألداء  الربحية  معدالت  أعلى  لتحقيق  والكافية  الالزمة  بالكفاءة 
ما سيدعم قدرة املؤسسة على تخفيض نفقاتها واالرتقاء بقدراتها التنافسية.

الشكل رقم )8(: العناصر املؤثرة في املؤسسات 
6.2 أساسيات إدارة الموارد البشرية

مفهوم إدارة املوارد البشرية ُيعد من أهم الوظائف التي تقوم عليها املؤسسات، 
والتي تتعامل مع قضايا االختيار والتعيين والتدريب والتوجيه والتحفيز وكل 
ما يتعلق بشؤون العمل وآليات ضمان قيامهم باملهام والواجبات املوكلة إليهم 

بالشكل األمثل.
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- حسن االختيار من البداية

البشرية  للموارد  اختياره  حسن  هو  الناجح  القائد  به  يقوم  عمل  أهم  إن 
املالئمة واملتمتعة بالقدرات واملهارات الضرورية لحسن تنفيذ املهام املتوقعة 

 .
ً
 ومستقبليا

ً
منها حاليا

طبق هذه القاعدة حتى في اختيار القائد األول باملؤسسة وعلى كل 
ُ
ويجب أن ت

مدير بها له دور باختيار املوارد البشرية.2

، نجد أن مساهمات الجميع تصبح بالغة 
ً
2.  في حالة الشركات واملؤسسات الصغيرة والتي تتسم بكون عدد العاملين بها قليل نسبيا

، إما بسبب ظروف العمل السيئة أو عدم كفاية املعارف 
ً
. لذا نجد أنه عندما يكون أداء املوظف ضعيفا

ً
األهمية والحساسية أيضا

واملهارات، فإن الشركة بأكملها تعاني.

البشرية  للموارد  وإجراءات  سياسات  وضع  إلى  املؤسسات  جميع  تحتاج 
تضمن اختيار الشخص املناسب لكل وظيفة داخل املؤسسة. لذا يجب أن 
تطور مهارة التعلم في مسيرتها وأخطائها ومن أفضل املمارسات كي تتمكن من 

الحصول على أفضل املوظفين.

الرؤية  مع  تتعامل  “القيادة” 
والنتائج  العامة  والخطط  واالتجاهات 
المستهدفة؛ بينما تتعامل “اإلدارة” 

مع أهداف محددة ووسائل تنفيذها.
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التخطيط واتخاذ القرار
تحديد مسارات العمل

المتابعة ومراقبة
وتقييم األنشطة

تنظيم وتنسيق
األنشطة والموارد

قيادة وإدارة
تحفيز الناس

وظيفة اإلدارة

الشكل رقم )9(: الوظائف القيادية الرئيسية
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الغرض من االختيار هو اختيار املرشح األنسب، والذي يمكنه تلبية متطلبات 
الوظائف في املؤسسة. ولتحقيق أهداف املؤسسة، من املهم تقييم السمات 
املختلفة لكل مرشح مثل مؤهالتهم ومهاراتهم وخبراتهم وموقفهم العام وما إلى 

ذلك.
 

الذين  يتم اختيار املرشح األنسب بعد استبعاد املرشحين  العملية،  في هذه 
التكلفة  هم غير مناسبين للوظيفة الشاغرة. فإن كان االختيار خاطًئا، فإن 
املتكبدة في تأهيل وتدريب املرشح الخطأ ستكون خسارة كبيرة لصاحب العمل 
. ومن ثم، فإن االختيار مهم للغاية ويجب 

ً
من حيث املال والجهد والوقت أيضا

أن تكون العملية مدروسة بما يضمن تحسين وتطوير أداء املنظمة.



- التوجيه للعمل المناسب

اإلنسان كائن ُمعقد وليس ماكينة قابلة للبرمجة ليعمل وحده كآلة، بل كائن 
له أبعاد روحانية ونفسية ويسعد ويحزن ويتعلم ويخطئ ويغضب، وقد يصل 
 لجهود املؤسسة. 

ً
 مفسدا

ً
لقمة اإلبداع والعطاء أو قد ينحدر ليصبح عنصرا
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ليكون  كاف  للمؤسسة  كمورد  البشري  العنصر  توفير  بمجرد  فليس  لذا 
، بل إن نجاحه هو أمر مرتهن بقدرة مديره وقائده على متابعته وحسن 

ً
ناجحا

توجيهه ودعمه وتقويمه ليحقق الهدف املطلوب منه.

الرسم التالي يوضح آلية تفصيلية ألعمال التخطيط والتوجيه واملتابعة والتي 
عادة ما يمارسها املدير مع مرؤوسيه. 



بعد
متابعة

مراجعة

الحل

تعرف

تخطيط

مراجعة مسبقة

قبلخالل

 . تعقب عناصر العمل    
    والقضايا

 . اتجاهات استكمال عناصر  
    العمل المسالك

 . توثيق وتوزيع نتائج     
    المراجعة وإكمال عناصر  

    العمل

 . تحديد المشاركين
 . المهام والمسؤوليات

 . وضع اإلجراءات 
    واإلرشادات

 . وضع المبادئ 
   التوجيهية واإلجراءات

 . إنشاء واستخدام معايير 
   الدخول

 . ضع معايير للخروج بناًء  
   على الجدول الزمني 

   للحدث

 . عقد اجتماع تعريفي

 . تقاييم األفراد وفرق 
   العمل

 . فحص البيانات
 . تحليل البيانات
 . مرحلة التوثيق

 . تقاييم األفراد وفرق  العمل
 . تسهيل وتيرة االجتماعات

 . دراسة بيانات المراجعة 
   والتحليالت وسجل وتصنيف 

   النتائج
 . معالجة القضايا الرئيسية 
   التي تم تحديدها من خالل 

   نشاط ما قبل المراجعة
 . تقييم خطورة المشاكل

 . تحديد بنود العمل

 . تحديد المسؤوليات

الشكل رقم )10(: التخطيط واملتابعة املؤسسية
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بعد
متابعة

مراجعة

الحل

تعرف

تخطيط

مراجعة مسبقة

قبلخالل

 . تعقب عناصر العمل    
    والقضايا

 . اتجاهات استكمال عناصر  
    العمل المسالك

 . توثيق وتوزيع نتائج     
    المراجعة وإكمال عناصر  

    العمل

 . تحديد المشاركين
 . المهام والمسؤوليات

 . وضع اإلجراءات 
    واإلرشادات

 . وضع المبادئ 
   التوجيهية واإلجراءات

 . إنشاء واستخدام معايير 
   الدخول

 . ضع معايير للخروج بناًء  
   على الجدول الزمني 

   للحدث

 . عقد اجتماع تعريفي

 . تقاييم األفراد وفرق 
   العمل

 . فحص البيانات
 . تحليل البيانات
 . مرحلة التوثيق

 . تقاييم األفراد وفرق  العمل
 . تسهيل وتيرة االجتماعات

 . دراسة بيانات المراجعة 
   والتحليالت وسجل وتصنيف 

   النتائج
 . معالجة القضايا الرئيسية 
   التي تم تحديدها من خالل 

   نشاط ما قبل المراجعة
 . تقييم خطورة المشاكل

 . تحديد بنود العمل

 . تحديد المسؤوليات



- التأهيل والتنمية المستدامة للمورد البشري

 أن تراجع وبصفة دائمة 
ً
لكي تصل للقمة وتحافظ عليها، تحتاج املؤسسة دوما

أهدافها وطرق وصولها لهذه األهداف، وأن تتفهم واقعها الخارجي والداخلي 
 أدنى من ضرورة االستثمار باملوارد 

ً
ومتغيراته، فإن هذه التغيرات تفرض حدا

البشرية ليتمكنوا من مواكبة حركة نمو املؤسسة.

ومن املخطئ أن يتوقع القائد أن بإمكانه تحقيق تقدم أو نمو في نتائج مؤسسته 
 في تنمية قدرات املوارد البشرية.

ً
دون أن يسدد ثمنه أوال

تنجح في  أن  التي يمكن  المؤسسات 
الوصول للقمة، هي تلك التي ستكون 
المستقبل  استشراف  على  قادرة 
بفرصه وتهديداته، وتستجيب بسرعة 
والمعارف  واالبتكارات  للمعلومات 

الجديدة.
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األفراد 

الممارسة 

التحسين  األفكار 
المعلومات 

إدارة المعرفة 
العمليات 

التكنولوجيا 

التوجيه 

الشكل رقم )11(: العناصر املكونة للمعرفة 

- إدارة المعرفة

واملكتسبات  املوظفين،  بمعارف  املعرفية  املؤسسة  قدرات  تلخيص  يمكننا 
املعرفية من الخبرات واملفاهيم والعلوم واإلجراءات والوثائق وقواعد البيانات 

التي تمتلكها املؤسسة.

املعرفة ليست فقط العلم واملعلومات بل تتعداها للخبرات البدنية املصاحبة 
 معارف السائق ليست فقط بقوانين املرور وطبيعة عمل 

ً
ألداء الوظيفة. فمثال

السيارة بل تتعداها لتوافقه العضلي والعصبي ومهاراته البدنية التي اكتسبها 
بالقيادة، وهذا املثال قابل للتطبيق على أي وظيفة حتى لو كانت مكتبية.

تكتسب إدارة املعرفة أهميتها ألنها تعزز كفاءة قدرة املنظمة على اتخاذ القرار.

املعني  للشخص   
ً
دوما تصل  وال  معزولة  املؤسسة  داخل  املعارف  تكون  قد 

بامتالكها لدعم صناعة القرار بالتوقيت املالئم، لذا ينبغي التأكد من أن جميع 
داخل  املوجودة  واملعلومات  البيانات  إلى  الوصول  إمكانية  لديهم  املوظفين 
املنظمة )حسب املتطلبات الوظيفية(. فكلما كانت املنظومة املعرفية ذكية، 

كلما كانت أكثر قدرة على اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة تفيد املؤسسة.
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في  يصب  وهوما  املنظمة،  داخل  االبتكار  تعزيز  في  املناسبة  املعرفة  تساهم 
باالطمئنان  عليه  االصطالح  يمكن  ما  ويعزز  املتعاملين  رضا  تعزيز  مصلحة 
ناجحة  مؤسسة  تكون  عندما  املؤسسة  لها  تصل  التي  الحالة  وهي  الوظيفي 
حقيقية  معرفة  خالل  ومن  املناسبة  بالتوقيتات  السليمة  القرارات  وتتخذ 

تحقق مصالحها.

تنافسية  أكثر  أصبح  السوق  ألن  نظًرا  عام.  كل  املعرفة  إدارة  أهمية  تتزايد 
بناء  هي  الطليعة  في  للبقاء  الطرق  أفضل  إحدى  إن  بل  أي وقت م�سى،  من 

املؤسسة بطريقة ذكية ومرنة خاصة في إدارة معارفها.

ستكون  التي  تلك  فقط  هي  النجاح  في  تستمر  ان  يمكن  التي  املؤسسات  إن 
االستجابة  على  وتعمل  وتهديداته  بفرصه  املستقبل  استشراف  على  قادرة 

بسرعة للمعلومات واالبتكارات واملعارف الجديدة.
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لها  يصل  بأن  القمة  تقبل  لن 
ال  أو  معارفها  تضيع  مؤسسات 
واالستفادة  استغاللها  تحسن 

منها.

1. إدراك الهدف 
والقيمة 

2. قادة يركزون 
على المستقبل 

3. اتجاه 
استراتيجي 

مبادئ إدارة االبتكار 

4. الثقافة 
المؤسسية 

6. إدارة المخاطر 5. اقتناص الفرص 
واألزمات 

7. هياكل عمل 
قابلة للتكيف 

8. المبادئ 
المنهجية 

الشكل رقم )12(: مبادئ عامة إلدارة اإلبداع

- إدارة االبداع

في قدرتها على  أهداف مؤسساتها  املنسجمة مع  البشرية  املوارد  تتجلى قيمة 
ابتكار حلول جديدة ثم تحويلها لقدرات واقعية وإبداعها على أرض الواقع. 

ويتطلب ذلك أن توفر املؤسسات بيئات تدعم من خاللها اإلبداع واالبتكار، 
وهو ما قد يستوجب أن تقوم املؤسسات بتبني مفاهيم إدارية تدعم التفكير 

خارج الصندوق، وتمكين تنفيذ بعض املبادرات الجريئة.

القمة في العمل المؤسسي 85 القمة في العمل المؤسسي 84



الكامنة  اإلبداعية  الطاقات  يطلق  أن  للقائد  يمكن  كيف  هو  اآلن  والسؤال 
لدى موظفيه، وهل يكتفي فقط باملوظفين؟ 

يمكننا اإلجابة بأن اإلدارة الحديثة لإلبداع بّينت أن مصادر اإلبداع واالبتكار 
يمكن أن تكون بطول العالم وعرضه وليس فقط بحدود املؤسسة. 

العقول  وتنشيط  إلذكاء  مهما   
ً
مصدرا أضحت  املجتمعي  االتصال  وسائل 

 غير معقولة. وهذه 
ً
والكشف عن األفكار الجديدة حتى تلك التي تبدو أحيانا

االختراعات واالكتشافات املختلفة هي مصدر ُمهم ال يمكن إغفاله كمصادر 
مختلفة وملهمة لألفكار اإلبداعية.

حقيقي  بشكل  نعتبرها  أن  يمكن  نعيشها  التي  اإلنسانية  البيئة  أن  الحقيقة 
 لإللهام والتفكير خارج الصندوق وكل ما علينا فعله أن نطلق فقط 

ً
مصدرا

هذه الطاقة لتتحرك وتنتج وتعطي مفعولها.
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يحضر  أن  عليه  بالقمة  يرغب  من 
داخل  ويوطنه  المفيد  اإلبداع 

مؤسسته لتوصله للقمة.

6.3  مدى االستفادة من التكنولوجيا

 في مؤسسات اليوم، 
ً
يوم بعد يوم، تنتقل التكنولوجيا لتغدو عنصرا قياديا

العاملية  املتغيرات  أن  كما   .
ً
داعما  

ً
عنصرا القريب  باملا�سي  كانت  أن  بعد 

املتسارعة على الساحة التكنولوجية أصبحت تفرض على املؤسسات تكوين 
تحسين  في  املتقدمة  التكنولوجيات  تلعبه  أن  يمكن  الذي  للدور  دقيق  فهم 

وتطوير العمليات واملنظومة املؤسسية ككل.
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- دور التكنولوجيا في اإلدارة واإلجراءات

واستخدام  الورقية  والنماذج  اإلجراءات  من   
ً
بدال التكنولوجيا  إحالل  يعتبر 

الطرق التقليدية أحد املظاهر األساسية للدور األسا�سي للتكنولوجيا كوسيلة 
لتغيير بيئات العمل وتنفيذ املهام والوظائف.

القيادات  من  الكثيرون  زال  ما 
بتقليد  يهتمون  المؤسسية 
األخرى  المؤسسات  ممارسات 
األمثل  التوظيف  مجال  في  خاصة 
للثوابت  فهم  دون  للتكنولوجيا 
المؤسسية التي تميزها ككيانات لها 

اختالفاتها.

مقاس  لمفهوم  اليوم  مكان  فال 
واحد مناسب الجميع!
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- دور التكنولوجيا في تحليل البيانات والمعلومات ودعم

يمكن للتطبيقات الحديثة أن تدعم صناعة واتخاذ القرار من خالل تحليل 
وتوفير البيانات الضرورية وعرضها بشكل ملخص وبشكل إحصائي ويتعداه 
لتطبيق بعض املعايير وقواعد إدارية لضمان حوكمة وشروط صحة تنفيذ 

القرارات.

اتخاذ القرار

- دور التكنولوجيا في االنتاج وتنفيذ مهام المؤسسة

تعج  كانت  التي  واملؤسسات  املصانع  لتمكين  اليوم  امليكنة  قدرات  وصلت 
 ،

ً
تقريبا موظف  ملئة  إال  تحتاج  ال  أن  تصبح  ألن  باملا�سي،  اآلالف  بعشرات 

 
ً
حيث أصبحت كافة العمليات اإلنتاجية وحركة املواد تسير بشكل آلي تماما

ومبرمج وخاضع ألحدث التقنيات القادرة على التعرف على املواقف املختلفة 
والتعامل معها بشكل يشابه بل ويفوق األداء البشري.
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الرابعة  الصناعية  الثورة  تكنولوجيات 
من  يستدعي  محوريًا  متغيرًا  باتت 
للدور  دقيق  فهم  تكوين  القيادات 
الذي يمكن أن تلعبه كَمْورد وُممّكن في 
تحسين وتطوير العمليات والمنظومة 
ذكاء  أكثر  لتصبح  ككل  المؤسسية 

ومرونة وكفاءة.
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6.4 ما يحمله المستقبل من تطورات بمجاالت جديدة

العوملة  وثورة االتصاالت وسيادة اإلنترنت والتكنولوجيا الذكية أصبحت من 
يلقي بأعباء أكبر  اللعبة املؤسسية! وهو ما أصبح  التي تغير قواعد  العوامل 
على املؤسسات لتطوير مهارات معرفية وعملية تستطيع املجاراة واالستفادة 

من التحوالت الرقمية، وكشرط للنمو واالستدامة.

بالثورة الصناعية الرابعة
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والتكنولوجيات  اإلبتكارات  من  هائلة  لسلسلة  الصناعية  الثورات  أدت 
هائلة  بسلسلة  مدعومة  ببعضه،  مرتبط  عالمي  اقتصاد  ظهور  في  ساهمت 
 
ً
من االبتكارات والتكنولوجيات. كما أن الثورة الصناعية الرابعة تفتح آفاقا

مثل  والتقنيات  األدوات  خالل  من  القيمة  ملفاهيم  مسبوقة  غير  جديدة 
 
ً
جديدا  

ً
وممكنا  

ً
موردا تشكل  أصبحت  والتي  اآللة  وتعلم  االصطناعي  الذكاء 

للمؤسسات.

الثورات الصناعية
تحوالت هائلة في الصناعات واالبتكارات

الصناعة ١.٠
الصناعة ٢.٠

الصناعة ٣.٠
الصناعة ٤.٠

الميكنة ، والطاقة البخارية 
، وغزل النسيج

اإلنتاج الضخم، خطوط 
التجميع، الطاقة 

الكهربائية

األتمتة وأجهزة الكمبيوتر 
واإللكترونيات

األنظمة السيبرانية، إنترنت 
األشياء ، الشبكات ..

اليوم١٧٨٤١٨٧٠١٩٦٩

الشكل رقم )13(: الثورات الصناعية

- دور التكنولوجيا في االنتاج وتنفيذ مهام المؤسسة

- الذكاء االصطناعي

والفاعلية  الكفاءة  لتحقيق  مهمة  وسيلة  اليوم  االصطناعي  الذكاء  يعتبر 
املؤسسية حيث يمكن لهذه القدرات أن تحاكي اآللة اإلنسان وتتخذ القرارات، 

بل ويمكن تدريبها كما يمكن أن تتعلم من أخطائها. 

 في تعظيم قدرات املؤسسات. 
ً
وسيكون لهذه الطفرة التكنولوجية دورا قريبا

املتميز  وضعها  على  تحافظ  أن   
ً
حاليا بالقمة  التي  املؤسسات  ستتمكن  فهل 

 لو تغافلت عن هذه القدرات التي يوفرها الذكاء االصطناعي؟
ً
غدا
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نحو  التكنولوجية  التطورات  ستدفع 
والتنظيمية  تغيير المفاهيم اإلدارية 
هياكل  وستفرض  المؤسسات  في 

ونماذج عمل غير مسبوقة.
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القدرة على محاكاة طريقة تفكير البشر

الذكاء االصطناعي
علم صنع اآلالت بسلوك وخصائص من خالل برامج 
حاسوبية تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية 

وأنماط عملها.

تعلم اآللة:

التعلم
العميق

خوارزميات يمكن تغذيتها ببيانات 
منظمة فتقوم بتحليلها للوصول 

إلى استنتاجات

البيانات

اء
ألد

ا
ــري  ــاغ البش ــل الدم ــي عم ــي تحاك ــة والت ــة االصطناعي ــبكات العصبي ــات كالش ــدة تقني ــمل ع ــات وتش ــن الخوارزمي ــة م ــتويات مختلف ــود مس ــز بوج ــق يتمي ــم العمي التعل

وخالياه العصبية، وتمتلك القدرة على فهم البيانات غير المنظمة واألنماط المعقدة، مثل اللغات والصور والكالم.

خوارزميات

التعليم العميق

الشكل رقم )14(:
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القدرة على محاكاة طريقة تفكير البشر

الذكاء االصطناعي
علم صنع اآلالت بسلوك وخصائص من خالل برامج 
حاسوبية تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية 

وأنماط عملها.

تعلم اآللة:

التعلم
العميق

خوارزميات يمكن تغذيتها ببيانات 
منظمة فتقوم بتحليلها للوصول 

إلى استنتاجات

البيانات

اء
ألد

ا

ــري  ــاغ البش ــل الدم ــي عم ــي تحاك ــة والت ــة االصطناعي ــبكات العصبي ــات كالش ــدة تقني ــمل ع ــات وتش ــن الخوارزمي ــة م ــتويات مختلف ــود مس ــز بوج ــق يتمي ــم العمي التعل
وخالياه العصبية، وتمتلك القدرة على فهم البيانات غير المنظمة واألنماط المعقدة، مثل اللغات والصور والكالم.

خوارزميات

التعليم العميق

مفهوم تعلم اآللة



ميزة  اكتساب  على  الشركات  االصطناعي  بالذكاء  تعمل  التي  األدوات  تساعد 
 
ً
خصيصا مصممة  أفضل  وخدمات  منتجات  إنشاء  خالل  من  تنافسية 
بفضل  التكاليف  وتقليل  التعطل،  أو  الفشل  مخاطر  وتقليل  ملتعامليها، 
الصيانة الوقائية األكثر تنبؤا بدقة عن ذي قبل، وزيادة الكفاءة التشغيلية، 
وتحسين السالمة واالمتثال، ومعالجة البيانات على الفور ، و الحصول على 

فهم أفضل لعمالئهم.

تحسين خصائص ووظائف
وأداء المنتجات
تحقيق االستخدام االمثل
للعمليات الداخلية
تفرغ العمال لالبتكار واإلبداع
عن طريق ميكنة المهام

اتخاذ القرارات بشكل أفضل

إنشاء منتجات جديدة

االستخدام األمثل للعمليات
في التسويق والمبيعات

دخول أسواق جديدة

جمع وتطبيق المعارف النادرة
عند الحاجة

تقليل العمالة عن طريق الميكنة

%51

36

36

35

32

30

25

25

22

مميزات الذكاء االصطناعي لماذا نحتاج للذكاء االصطناعي؟
يمكن أن تعمل بطرق تشغيل 
آلية و مستمرة و غير منقطعة 

تحليل البيانات واتخاذ 
قرارات صحيحة وأفضل 

مساحة أقل 
لألخطاء 

التعامل مع التعقيدات  

االستخدام 
األمثل 
للموارد 

الذكاء االصطناعي في المؤسسات

املمكن  من  يعد  لم  االصطناعي  الذكاء  مجاالت  في  املذهلة  التطورات  مع 
تبني  أن   - باملستقبل  جيدة  بمكانة  تحتفظ  أن  ترغب  التي   - للمؤسسات 
خاصة  املتقدمة  التكنولوجيا  هذه  توظيف  دون  من  االستراتيجية  خططها 
البيانات  البشرية وتحويل  املوارد  انتاجية  رفع  في  في ظل قدراتها االستثنائية 
التنفيذية ورفع األداء ومضاعفة  الرؤى والعمليات  في  إلى مدخالت محورية 

القيمة.

أتمتة  في  التصاعدية  أهميتها  تثبت  باتت  االصطناعي  الذكاء  قدرات  أن  كما 
بطرق  املتعاملين  عالقات  وإدارة  القرارات  اتخاذ  ودعم  البيانات  وتحليل 
الذكاء  تستخدم  التي  املؤسسات  أن  إلى  تشير  دراسات  هناك  بل  ذكاء،  أكثر 
االصطناعي يمكن أن تحقق نجاحات ومكاسب مالية بمقدار 6 أضعاف أكثر 

مقارنة باملؤسسات التي تستخدم التكنولوجيا بأنماط محددة.

قدرات  وهي  املواكبة،  وسرعة  املرونة  يستوجب  الرقمي  العصر  في  النجاح 
توفرها تكنولوجيا الذكاء االصطناعي، وتمنحهم فرصة تطوير ميزات تنافسية 

واالستجابة بديناميكية للفرص أو التهديدات الجديدة. 
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- إنترنت األشياء

السرعات  ومضاعفة   
ً
عامليا التكنولوجية  التحتية  البنية  قدرات  تزايد  مع 

بحيث  باإلنترنت  ومعالم  وأجهزة  أدوات  من  حولنا  ما  كل  ربط   
ً
مجديا أصبح 

 تلقي التعليمات عبر 
ً
أنها ستوفر معلومات حول ما يمكنها قراءته ويمكنها أيضا

شبكة اإلنترنت لتنفيذ املهام املختلفة. 

العديد من املؤسسات التي على القمة أصبحت اليوم تستخدم هذه التقنيات 
لتعريف وسائل الحركة ونقل البضائع في املؤسسات التي بها حركة ومخازن 
ذاتية  السيارات  بمرحلة   

ً
فريدا  

ً
دورا التقنية  لهذه  سيكون  كما  وصناعة. 

، بل حتى في مجال العمل الطبي، كأن يصبح املستشفى بأسرته 
ً
القيادة قريبا

وبطرقاته وبحوائطه وسائل ذكية ومدركة ملا يحدث معها وحولها، وقادرة على 
عرض البيانات وتلخيصها بل والتصرف الفوري حيال ما قد يحدث.
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المدن 
الذكية 

تطبيقات إنترنت األشياء الذكية

الذكية  األجهزة  قدرة  تعني  املتصلة  أو  املترابطة  األجهزة  فكرة  إلى  ترمز 
جهاز(،  إلى  )جهاز  البعض  بعضها  مع  املعلومات  بمشاركة  واإللكترونيات 

واستخدامها في إنجاز مهام محددة.

بين  التقليدية  االتصاالت  التكنولوجي من  امليدان  في هذا  التطورات  تتجاوز 
ممارسات  نحو  اليوم  وتتجه  الذكية،  والهواتف  املحمولة  الكمبيوتر  أجهزة 
لالرتداء  القابلة  واألجهزة  الذكية،  واملنازل  املتصلة،  السيارات  مثل  جديدة 
 
ً
املتصلة، واملدن الذكية والرعاية الصحية املتصلة. كل �سيء سيصبح متصال

 لتقرير مؤسسة جارتنر، سيصل 
ً
ببعضه البعض في املستقبل القريب. فوفقا

عدد األجهزة اإللكترونية املتصلة ببعضها إلى أكثر من 25 مليار بحلول 2030.



املادي  العالم  بين  الفجوة  سد  على  ستعمل  األجهزة  هذه  بأن  يعني  ما  وهو 
والرقمي لتحسين جودة وإنتاجية الحياة واملجتمع واملؤسسات. ومن املتوقع 
اتصال  على  حاملها  ستبقي  فريدة  ميزة  لالرتداء  القابلة  األجهزة  تضيف  أن 

بالعالم املترابط.

وستكون لهذه التكنولوجيا فوائد مأهولة للمؤسسات من حيث خفض تكلفة 
وذلك  املتعاملين  وخدمة  واملنتجات  الخدمات  وفعالية  كفاءة  ورفع  اإلنتاج 
تحسين  في  منها  واالستفادة  واآلنية  املباشرة  البيانات  جميع  على  باالعتماد 

عملية صنع القرار.

من شأن تكنولوجيا إنرتنت األشياء أن يكون لها تأث� اقتصادي هائل يصل
����� تريليون دوالر بحلول عام �إىل 

�� ب تريليون دوالر��الحجم يف  تسعة احت�الت
للقيمة املضافة من إنرتنت األشياء

املصانع - مثال: إدارة العمليات، الصيانة الوقائية

املدن - مثال: السالمة والصحة العامة، التحكم باملرور، إدارة املوارد

األفراد - مثال: مراقبة وإدارة املخاطر الصحية، تحس£ الصحة

تجارة التجزئة - مثال: الدفع الذا©، تطوير اإلجراءات،

اإلدارة الذكية لخدمات املتعامل£

الطرق - مثال: مركبات ذاتية القيادة، املالحة، التوجيه اللوجستي اآليل

بيئات العمل - مثال: إدارة العمليات، صيانة املعدات، الصحة والسالمة

املركبات - مثال: الصيانة الذاتية طبقاً للحالة، تأم£ منخفض

املنازل - مثال: إدارة الطاقة، السالمة واألمن، ميكنة وأ¹تة املهام

املكاتب - مثال: مراقبة ودعم أداء العامل£، الواقع املعزز للتدريب

اإلج�يل

تقدير عاىلتقدير منخفض

 1.2- 3.7

0.9- 1.7

0.2- 1.6

0.4- 1.2

0.6- 0.9

0.2- 0.9

0.2- 0.7

0.2- 0.3

0.1- 0.2

�$ -�$ تريليون �

دراسة لشركة ماكينزي 2019 3

3. Unlocking the potential of the Internet of Things. https://www.mckinsey.com/business-functions/mck-
insey-digital/our-insights/the-internet-of-things-the-value-of-digitizing-the-physical-world
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من التجارب العاملية الفريدة في مجال توظيف إنترنت األشياء، يأتي مطار هونغ 
كونغ الدولي من بين أبرزها. فاملطار يعتمد بشكل كامل على هذه التكنولوجيا 
 
ً
آليا تسليمها  ويتيح  املطار،  مواقع  أنحاء  جميع  في  والشحنات  األمتعة  لتتبع 

دون تدخل بشري. 

تكلفته  تقدر  الذي  املشروع  هذا  فإن  الجوي  النقل  اتحاد  توقعات  وحسب 
ما يقارب 50 مليون دوالر، سيوفر ما يقرب من 760 مليون دوالر في سنوات 

قليلة مقبلة.
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- الروبوت

الذكاء  قدرة  تلخص  والتي  التكنولوجية  التطبيقات  ذروة  هو  الروبوت 
 من املعدات 

ً
 جديدا

ً
االصطناعي مع اإلنترنت وإنترنت األشياء ليظهر لنا جيال

اآللية الذكية والقادرة على التعلم بنفسها ومن مثيالتها عبر اإلنترنت. 

2 موظفين بشر  كل  مقابل  بحلول عام 2036 سيكون  أنه  التوقعات  وتشير 
موظفا آليا!

 
ً
والتزاما وصرامة  دقة  أكثر  سيكون  لإلجراءات  الروبوت  فتطبيق  بالتأكيد 

البشر  مع  التواصل   على 
ً
قادرا الذكاء االصطناعي سيكون  بقدرات  وبتزويده 

واتخاذ القرارات بل والتعلم الذاتي.



جمع ومقارنة وفحص والتحقق
من صحة المعلومات

تحليل البيانات المنظمة
وغير المنظمة

تسجيل ونقل
المعلومات والبيانات

حساب موضع ما أو
قيمة واتخاذ قرار

التواصل مع المستخدمين
والمتعاملين ومساعدتهم

تنظيم األنشطة وإدارتها
بالتعاون مع العاملين

مراقبة أو كشف أو اإلبالغ
عن األداء التشغيلي

التعلم والتوقع
بالسلوك أو النتائج

1a

1

2

3

4

5

6

7 b

الشكل رقم )15(: المهارات الروبوتية
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- هل يمكن ان تحل التكنولوجيا محل االنسان، في إطار 

الرؤية الحالية وفقا لتصورات ودراسات استشراف املستقبل تشير أن هذا 
الجديدة  الوظائف  ملاليين  إضافات  هناك  سيكون  بل  يحدث،  لن  التصور 
ما  وهو   ،

ً
حاليا املستمرة  القديمة  الوظائف  من  للعديد  اندثار  مع  بالتزامن 

عليها  واملنافسة  بها  باالستمرار  والراغب  للقمة  املتطلع  القائد  على  يفرض 
والتكنولوجي  املنهي  الواقع  رؤية  ويعيد  الحقيقة  لتلك  ينتبه  أن  باملستقبل 

بعيون املستقبل لالستفادة القصوى من إمكانات التكنولوجيا الحديثة.

المنافسة نحو القمة؟



يحدث  أن  يمكن  ال  للقمة  الوصول 
مصادفة، بل هي نتيجة حتمية لاللتزام 

والتخطيط والجهد المبذول.
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7. طريق الوصول للقمة – طريق استراتيجي

الطريق نحو القمة هو طريق يسير على درب الرؤية واألهداف االستراتيجية 
بكل  خاصة   

ً
أهدافا تتضمن  أن  يجب  والتي  لنفسها  املؤسسة  تحددها  التي 

الرئيسية  ما طرحناه من مجاالت، فال يجب االقتصار على أهداف األعمال 
 خاصة 

ً
للمؤسسة فقط، بل يجب أن تتضمن األهداف االستراتيجية أهدافا

باملوارد البشرية واملادية والتكنولوجية واملعرفية. 
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المستقبل

الحا��

�
الما��

البيئة

الفرصة

األفراد

الزمن

ورغم أن الكثير من القيادات يبدو لها وكأن هذه األهداف ال تتخطى في كونها 
والذهاب  املمكنات  بتأجيل  التقليدي  التفكير  هذا  أن  إال  ممكنات،  سوى 
بها  يتمسك  ال  ماضوية  نزعة  اليوم  أصبح  الرئيسية  األعمال  نحو  مباشرة 
الدراسات  استفاضت  ما  وهو  التفوق،  في  الطامحون  وال  املتمرسون  القادة 
اإلدارية حولها خالل العقود األربعة املاضية حول الدور السلبي الذي قد ينتج 
- في عرقلة التحول  عن إهمال هذه “املحاور الجانبية” – كما يراها البعض 

وتحقيق املستهدفات االستراتيجية.

الشكل رقم )16(: تأثير العوامل املختلفة وإمكانات اقتناص الفرص
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القادة  ينصت  هل  وحقيقي؟  فعلي  بشكل  مشاكلها  املؤسسات  تدرك  هل 
لصوت اإلدارة الوسطى وبقية املوظفين ويفهمون بشكل واقعي ما هي مشاكل 

املؤسسة؟

تشير الدراسات أن نسبة كبيرة من القادة قد تغيب عنهم تفاصيل وطبيعة 
التحديات اليومية التي يكابدها ويدركها بقية املوظفين، وهو ما نصطلح عليه 

بمفهوم املؤسسة الخفية أو الغامضة.



مشكالتالمؤسسة الغير مرئية
معروفة

لدى اإلدارة

مشكالت معروفة لدى اإلدارة
المتوسطة والموظفين

٪٧٤

٪٤

مشكالت معروفة لدى الموظفين في
خطوط اإلنتاج األولى

٪٩٩
المشكالت الغير معروفة هي 
التي يمكن أن تؤدي إلى إنهيار 

المؤسسة، وتكون األسهل في 
إمكانية حلها.

الشكل رقم )17(:
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المؤسسات الغ�ي مرئية

مشكالتالمؤسسة الغير مرئية
معروفة

لدى اإلدارة

مشكالت معروفة لدى اإلدارة
المتوسطة والموظفين

٪٧٤

٪٤

مشكالت معروفة لدى الموظفين في
خطوط اإلنتاج األولى

٪٩٩
المشكالت الغير معروفة هي 
التي يمكن أن تؤدي إلى إنهيار 

المؤسسة، وتكون األسهل في 
إمكانية حلها.



ضحية  المؤسسات  معظم  تقع 
ألهداف وخطط غير واضحة، تؤدي في 
وهي:  واحدة  حتمية  لنتيجة  مجملها 

تفسير النتائج بأي شيء!
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7.1  ضرورة الخطة االستراتيجية

عمل  خطط  صورة  في  والفرعية  االستراتيجية  األهداف  ترجمة  من  بد  ال 
ومبادرات ومشاريع، إذ أن هذه الترجمة هي بمثابة االنتقال من العالم النظري 

إلى عالم الواقع والتطبيق املّمكن للوصول للقمة املنشودة.

وخطط  للتطبيق  الزمة  موارد  لها  مشاريع  بمثابة  التنفيذية  الخطط  وتعتبر 
الخطة  لتطبيق  كاملة  صالحيات  ومعهم  والتنفيذ  للقيادة  ومعنيين  زمنية 
الذي يظل عليه  للقائد واملدير  الدورية  تقاريرهم  وضمان نجاحها ويرفعون 

واجب متابعة التنفيذ وضمان صحة التطبيق ومحاسبة املعنيين.
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من دون هذه “الدورة اإلدارية”، فإن األهداف لن تتعدى أن 
 على ورق.

ٍ
تكون مجرد حبر

الشكل رقم )18(: ترابط االستراتجية والثقافة املؤسسية

الطموح

من نريد أن نصبح؟
لماذا؟

كيف نصل إلى هناك؟

من نحن
اليوم؟

اإلجراء

الوعي الثقافة

الطموح

أين نريد أن نذهب؟
لماذا؟

كيف نصل إلى هناك؟

أين نحن اآلن؟

اإلجراء

الوعي االستراتيجية
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7.2 مواجهة المصاعب من خالل إدارة التغيير

تقوم إدارة التغيير على ركيزتين أساسيتين، أولهما القيادة، وثانيهما منظومة 
إدارة املخاطر فالقيادة الناجحة املدركة لطبيعة التغيير وعواقبه ومصاعبه 
ستتعامل مع التغيير على أنه عملية جراحية لها أبعاد إنسانية دقيقة وأبعاد 

فنية وإدارية.



 وموارد مالية وتكنولوجية ومعارف ومهارات متعددة 
ً
وسيتطلب ذلك جهودا

على رأسها مهارات قيادية وإدارية خاصة في إدارة املشاريع كون التغيير بحد 
ذاته مشروعا له بداية ونهاية وأهداف. 

إدارة التغيير بشكل فعال

تغيير بدون إدارة

-  
ف

وظ
لم

ت ا
ويا

عن
 م

 +

٤. االلتزام

٣. التقبل

١. الصدمة واإلنكار

٢. الخوف والغضب

الوقت

الشكل رقم )19(: دورة ومراحل إدارة التغيير
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7.3 احتماالت عدم النجاح والمخاطر

من الطبيعي أن أي محاولة للتغيير االستراتيجي سيصاحبها متغيرات عديدة 
نوعية  أو  املوارد  مع  التعامل  طرق  أو  التنظيمي  الهيكل  مستوى  على  سواء 
التكنولوجيا املستخدمة أو طبيعة الوظائف ومعارفها وكفاءة املوظفين وهو 
 على اإلدارة الوسطى بشكل رئي�سي. واملتوقع أن تشكل اإلدارة 

ً
ما يعني ضغوطا

وتوقعه  له  االنتباه  يجب  ما  وهو  التغيير،  ملقاومة   
ً
حقيقيا  

ً
مصدرا الوسطى 

 للتغيير.
ً
 ومعيقا

ً
والعمل على تحييد هذا األثر الذي قد يكون سلبيا

أضف إلى ذلك طبيعة الخطط التغييرية كونها تشكل تحديات للواقع الداخلي 
 على مبادراتها االستراتيجية وقد تعيق أدائها 

ً
والخارجي للمؤسسة وتؤثر سلبا

وتحقيقها للنتائج املرجوة.



مقاومة التغيير هو الخطر األول الذي يواجه أي مشروع للتطوير أو التحسين.

وتحديد  تغييري  مشروع  أي  تواجه  التي  والعراقيل  املخاطر  إدراك  وبدون 
طبيعتها وانعكاساتها على كافة الجهات املتأثرة سواء كانت سلبية أو إيجابية، 
الصفر  لنقطة  يرجعها  قد   

ً
مجهوال  

ً
خطرا تواجه  املشاريع  هذه  مثل  فإن 

مصحوبة بالخسائر.
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القاعدة المفاهيمية التي عادة ال تنتبه 
الوصول  أن  هي  المؤسسات،  إليها 
دون  يتحقق  أن  يمكن  ال  القمة  إلى 
نحو  المؤسسة  طاقات  كل  تسخير 

التغيير.
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تعريف المخاطر
تقييم تأثير

المخاطر

التخطيط إلدارة المخاطر
وعمليات التنفيذ

والمتابعة 

تعريف المخاطر 
تقييم االحتماالت وعالقاتها

ونتائج المخاطر

التبعات المالية 
والتأثيرعلى الخطط 

واألداء والقدرات 
واألداء الوظيفي 

ترتيب المخاطر من 
األكثر إلى األقل 
أهمية مع بيان 

القرارات

المخاطر
المتوسطة

أو عالية األهمية 
تتطلب المراقبة 

والمتابعة

إعادة تقييم 
االحتماالت والنتائج 

المتوقعة

إدارة المخاطر

تحليل المخاطر سجل المخاطر

١٢

تحليل أولويات٤
المخاطر

٣

تتبع المخاطر

الشكل رقم )20(:
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تعريف المخاطر
تقييم تأثير

المخاطر

التخطيط إلدارة المخاطر
وعمليات التنفيذ

والمتابعة 

تعريف المخاطر 
تقييم االحتماالت وعالقاتها

ونتائج المخاطر

التبعات المالية 
والتأثيرعلى الخطط 

واألداء والقدرات 
واألداء الوظيفي 

ترتيب المخاطر من 
األكثر إلى األقل 
أهمية مع بيان 

القرارات

المخاطر
المتوسطة

أو عالية األهمية 
تتطلب المراقبة 

والمتابعة

إعادة تقييم 
االحتماالت والنتائج 

المتوقعة

إدارة المخاطر

تحليل المخاطر سجل المخاطر

١٢

تحليل أولويات٤
المخاطر

٣

تتبع المخاطر

منظومة إدارة املخاطر



والحنكة  المهارة  فصل  يمكن  ال 
والكاريزما القيادية عن مهارات إدارة 

المخاطر وإدارة المشاريع.
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8. موقع القمة مؤقت

البداية  في  إليها  أشرنا  والتي   - الحقيقة لألسف  تلك هي  القمة مؤقت!  موقع 
أنه  إال  العالم،  بهذا  رائدة  مؤسسة  وكل  ناجح  كل  يدركها  أن  يجب  والتي   -
 مع االحتفاظ بالتميز وتحقيق 

ً
 وهبوطا

ً
يمكن لهم املراوحة حول القمة صعودا

التفوق ملدد طويلة.

وأظهرت دراسات عديدة أن املحافظة على منطقة القمة تستدعي االهتمام 
 من خالل اعتناق أيديولوجيات 

ً
بإيجاد أهداف إلنشاء سمعة املؤسسة أوال

تعتز بإسم املؤسسة ومنتجاتها لتجر من ورائها  مترسخة ورؤى بعيدة املدى 
اإلنساني  بالبعد  بليغ  اهتمام  مع  الشاملة،  والجودة  التميز  ممارسات  كافة 

الذي ميز تلك املؤسسات لتصبح كأنها أسر متراصة مترابطة.



وضعت  العالمية،  التحوالت 
المؤسسات أمام خيار وحيد وهو أن 
البقاء  أرادت  إن  ذاتها  على  تتفوق 
واالستمرار.. وال يمكن أن يحدث ذلك 
المعارف  واكتساب  التعلم  دون  من 

الجديدة.
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9. استمرارية البقاء على القمة تستدعي التعلم

تحدثنا عن التغيير وحتميته، فلو حتى افترضنا عدم رغبة املؤسسة وقيادتها 
بالنمو والتغير فإن الواقع حول املؤسسة هو الذي يتغير ولنا في مثال كوداك 
 
ً
مثاال بقسوة  عنها  وأزيحت  للقمة  صعدت  التي  الشركات  من  وغيرهم  ونوكيا 

 على حاله وأن 
ً
ُيبقي شيئا مستقرا الذي ال  املتغير  العالم   إلدراك واقع 

ً
كافيا

وليد  يكون  ولن   
ً
ودؤوبا  

ً
كبيرا عمال  يستدعي  االستقرار  لديمومة  الحاجة 

الصدفة.

بشكل مستمر
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التخيل االكتشاف التعلم التفكير المعرفة

الشكل رقم )21(: القدرة على التخيل الكتساب معارف جديدة

)Washington Mutual Bank( بنك واشنطن ميوتشوال

كان بنك واشنطن ميوتشوال الذي تأسس في 25 سبتمبر 1889، يعد من أكبر 
البنوك األمريكية لالدخار والقروض وسادس أكبر بنك في الواليات املتحدة. 
لثاني  في والية واشنطن تعرض  في مدينة سياتل  يقع  الذي  البنك  ولكن هذا 

.)Lehman Brothers( أكبر فشل في التاريخ املصرفي بعد بنك ليمان برذرز

في نهاية عام 2007 ، كان لدى البنك أكثر من 43000 موظف، و 2200 مكتب 
أكبر  وكان  دوالر،  مليار   188.3 إلى  تصل  بقيمة  وودائع  والية،   15 في  فرعي 

 لتدمير كل �سيء!
ً
متعامليها من األفراد والشركات الصغيرة. وكان ذلك كافيا
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في  حدثت  التي  العقاري  الرهن  أزمة  في  املشاركين  أحد  من  كان  البنك  فهذا 
عام 2008، وتعرضت لخسائر كبيرة – هي من تسبب بها - والتي قضت على 
املليارات من الدوالرات من ثروات املساهمين، وهو ما دفع املتعاملين  مئات 
بسحب ودائعهم النقدية 16.7 مليار دوالر في غضون 10 أيام، وهو ما أجبرها 
على إعالن إفالسها بسبب عدم قدرتها على إيجاد سيولة كافية لتلبية طلبات 
 )JPMorgan Chase( املودعين. واستحوذ عليه بنك جي بي مورجان تشايس

في أواخر سبتمبر 2008.
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التفكير المنهجي التفكير التقليدي

9.1 النظم اإلدارية المتعلمة/المفكرة

املؤس�سي  التعلم  وعلماء   - ديمنح  مثل   - الشاملة  الجودة  علماء  كبار  طرح 
النظم املفكرة )System thinking( وهي نظرية ترى املؤسسة ككائن  مفهوم 
ر وله نمط سلوكي يمكن فهمه وتحليله ويختلف من مؤسسة ألخرى.

ّ
حي ُمفك

خالل  من  تمرر  التي  اإلدارية  األوامر  كافة  أن  هو  املنطق  هذا  وملخص 
لتفاعل مكونات املؤسسة  تأتي كنتيجة  تتعطل،  أو  ملنتهاها  املؤسسة وتصل 
املتمثلة في أنظمتها وعملياتها اإلدارية وطريقة تناول املوظفين لتلك العمليات. 
العمل واإلدارات،  الشخصية وأداء فرق  املعرفة  فيها مستويات  كما ويدخل 

والحالة النفسية واالندماج الوظيفي وقوة القيادة وإرادتها.
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بحــار إ� أســفل ســطح ا��حــداث  تحتــاج المؤسســة ل��
لرؤيــة الصــور الكليــة لفهــم كيفيــة عمــل أنظمتهــا. 

ــار أفضــل  ومــع هــذا الفهــم، ســيمكن لهــا اختي
� قــد 

الوســائل للتدخــل وإحــداث التغيــ�� والــ��
� أعمــق 

تســتدعي تعديــل النمــاذج العقليــة ��
مستوياتها ع¨ سبيل المثال.

التصدياألحداث

السلوكيات،

التوقع

التصميم

التحول

أ�اط السلوك

البنية الهيكلية

النموذج العقيل

االتجاهات، ما كان يحدث
  مع مرور الوقت؟

القوى املحفزة لأل�اط السلوكية RB

األسباب املؤدية لتبني مفاهيم وأ�اط فكرية
وأسباب التعلق بها؟

ماذا حدث؟

الشكل رقم )22(: ضرورة تكوين فهم
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بحــار إ� أســفل ســطح ا��حــداث  تحتــاج المؤسســة ل��
لرؤيــة الصــور الكليــة لفهــم كيفيــة عمــل أنظمتهــا. 

ــار أفضــل  ومــع هــذا الفهــم، ســيمكن لهــا اختي
� قــد 

الوســائل للتدخــل وإحــداث التغيــ�� والــ��
� أعمــق 

تســتدعي تعديــل النمــاذج العقليــة ��
مستوياتها ع¨ سبيل المثال.

التصدياألحداث

السلوكيات،

التوقع

التصميم

التحول

أ�اط السلوك

البنية الهيكلية

النموذج العقيل

االتجاهات، ما كان يحدث
  مع مرور الوقت؟

القوى املحفزة لأل�اط السلوكية RB

األسباب املؤدية لتبني مفاهيم وأ�اط فكرية
وأسباب التعلق بها؟

ماذا حدث؟

متمعق لكامل املستويات املؤسسية



من  يحتاج  للقمة  الوصول 
تطوير  سرعة  ضبط  المؤسسات 
مع  والتكيف  التعلم  على  قدراتها 

سرعة التحوالت العالمية.
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9.2  التعلم المؤسسي )أنواع التعلم(

يوجد ثالثة أنواع للتعلم املؤس�سي أو املمنهج، وقد صنفها علماء اإلدارة لثالثة 
مستويات. 

مستوى التعلم األول )single learning loop(، وفيه يتم تصحيح الخطأ عند 
االنتباه لحدوثه وتحاول املؤسسة منع تكراره بفهم أسباب حدوثه.

أما املستوى الثاني من التعلم )double learning loop( فهو أعمق حيث يتم 
من خالله الرجوع للسياسات واالستراتيجيات التي سمحت بوجود هذا الخلل 

من األصل وال يكتفى بتصحيح اإلجراء وتحسينه.
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وصول  يمثل  فهو   )Triple Learning Loop( التعلم  من  الثالث  املستوى  أما 
آليات  وتوظف  تتعلم،  كيف  تدرك  وفيه  عالي،  معرفي  مستوى  إلى  املؤسسة 

مختلفة للتعلم.

الشكل رقم )23(: مستويات التعلم الثالثة

كيف؟ مخرجاتلماذا؟ ماذا؟

مستوى التعلم الثنائي

مستوى التعلم األول

مستويات التعلم الثالثة
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ألي  بمقاومة  سيواَجه   
ً
غالبا تطويري  مشروع  أي  تنفيذ  أن  افتراض  يمكننا 

عملية للتغيير، فهي طبيعة بشرية. 

بها على رؤية واحدة أو  في الواقع، ال توجد مؤسسة يمكن أن يعمل كل من 
اتفاق تام على كل �سيء. وهنا يأتي دور القائد صاحب الرؤية ليأخذ زمام املبادرة 
في تكوين أجندة التغيير، وال بد أن يعي ويبدأ من مفهوم التعلم املؤس�سي. ومن 

بين األمور التي يجب عليه االهتمام بها هي:

كيف يمكن بناء مؤسسات متعلمة؟



.1

.2

.3

.4

.5

وضرورته؛  التغيير  بأهمية  املستويات  جميع  على  والوعي  الرؤية  بناء 
وتنفيذ خطة اتصال والتأكد من أن الجميع مدرك وعلى فهم كافي للرؤية 

الجديدة.

التنظيمية،  والعراقيل  اإلدارية  االنعزالية  يزيل  مرن  تنظيمي  هيكل  بناء 
ولكن قبل كل �سيء، مترابط ومتسق لتحقيق الرؤية ومستهدفاتها.

مشاركة القيادات في تشجيع األفراد على التعلم والتغيير، وتأمين املوارد 
واملمكنات الضرورية لهم مثل التدريب، واألنظمة، وبيئات العمل، إلخ.

املشاركة  وتشجع  والتصحيح،  الخطأ  تقبل  منفتحة  إدارية  فلسفة  تبني 
من جميع املستويات.

وتدفع  املستمر،  والتطوير  التعلم  على  معتمدة  مؤسسية  ثقافة  بناء 
أنظمة  ووضع  القرارات،  في  آرائهم  وإبداء  املشكالت،  حل  في  املوظفين 

للمكافآة السلوكية وتحقيق املستهدفات املطلوبة منهم.

�� ���اذاة ا���� 
��� ا����

�
�ا�� ا���� ���	�

�	
 ����� � د�
��ان �� � ا����

ا����

�� ا�������� 
���	� ��ا��

� ����� ��ص ���
�	� 

�� � د�� ا����
ا��اءات ا����

��� �	ا��
 �ا����

الشكل رقم )24(: بناء ثقافة التعلم املؤس�سي
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9.3  التعلم من اآلخرين

 في تطوير االستراتيجيات 
ً
بالنظر للتعلم في املستوى الثاني والذي يصب رأسا

البيئي  التحليل  فإن  للمؤسسة،  االستراتيجي  التوجيه  وإعادة  والسياسات 
)PESTLE( يعتبر حقيقة أحد أهم مدخالت التحليل االستراتيجي التقليدية، 
حيث أنه يعتبر بمثابة عملية قياس ألداء الواقع والبيئة الخارجية للمؤسسة، 
وهو ما يبين أن قياس األداء ال ينبغي أن يتوقف عند األداء الداخلي بل يتطور 
باملنافسة  تتصل  التي  والخاصة  العامة  الخارجية  البيئة  معطيات  ليمسح 

وتوجهات أصحاب املصلحة على سبيل املثال.

ملجاالت  يتواصل  بل  الحد  هذا  عند  يتوقف  ال  الخارج  من  التعلم  أن  كما 
أخرى كإدارة العالقة مع الشركاء ومن ضمنها التعاون املعرفي واالبتكاري، كما 
يشمل شراء املعارف من خالل التدريب أو االبتعاث العلمي أو عمليات نقل 

التكنولوجيا واملقارنات املرجعية.



BDالعوامل االقتصادية Dالعوامل القانونيةCالعوامل التقنيةAالعوامل السياسية Bالعوامل البيئية

قوانين التمييز
قوانين مكافحة االحتكار

قوانين التوظيف
قوانين حماية المستهلك

قوانين الملكية الفكرية
قوانين الصحة والسالمة

التشريعات البيئية
التغير المناخي

معايير المنظمات  الغير
حكومية 

الحوافز التكنولوجية
مستوى اإلبداع

التشغيل اآللى
البحث والتطوير

معدل سرعة المتغيرات 
التكنولوجية

مستوى الوعى التكنولوجي

العوامل االجتماعية
والثقافية

معدل النمو السكاني
التأكيد على السالمة

الوعي الصحي
أنماط الحياة

الحواجز الثقافية

النمو االقتصادي
سعر الصرف والفائدة

معدل التضخم
معدل البطالة

سياسات الحكومة
االستقرار السياسي

السياسة الضريبية
 قانون العمل

القيود التجارية

الشكل رقم )25(:

القمة في العمل المؤسسي القمة في العمل المؤسسي144 145

)PESTLE( معايير التحليل البيئي
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قوانين التمييز
قوانين مكافحة االحتكار

قوانين التوظيف
قوانين حماية المستهلك

قوانين الملكية الفكرية
قوانين الصحة والسالمة

التشريعات البيئية
التغير المناخي

معايير المنظمات  الغير
حكومية 

الحوافز التكنولوجية
مستوى اإلبداع

التشغيل اآللى
البحث والتطوير

معدل سرعة المتغيرات 
التكنولوجية

مستوى الوعى التكنولوجي

العوامل االجتماعية
والثقافية

معدل النمو السكاني
التأكيد على السالمة

الوعي الصحي
أنماط الحياة

الحواجز الثقافية

النمو االقتصادي
سعر الصرف والفائدة

معدل التضخم
معدل البطالة

سياسات الحكومة
االستقرار السياسي

السياسة الضريبية
 قانون العمل

القيود التجارية



إن الرغبة التي يبديها القادة من أجل تحقيق االستفادة للمؤسسات وألق�سى 
قدر متاح من العلوم لتصنيع منتجات أو اكتشاف عالجات أو ما شابه، هي ما 
يبرر اتجاه القادة لحث النخبة من املوظفين العاملين إلى هذه الحافة العلمية 
ومن مد أبصارهم أكثر واستكشاف قدرات أكثر ملا ينتجونه والوصول لدقة 

أكبر في عملهم. 

ومثال على ذلك نجد أن )قانون موور( الشهير ينص على أنه بمرور كل عامين 
يجبر  ما  وهو  قدراتها  تتضاعف  التكنولوجية  الصناعة  قدرات  فإن   

ً
تقريبا

تصميمات  تحديث  على  الرقمية  التكتولوجيا  مجاالت  في  العاملة  الشركات 
منتجاتها واستثماراتها واكتشافاتها العلمية والعملية لتعزيز تلك القدرات وإال 

خرجت من املنافسة.

9.4  ابتكار العلم وتجديدة واكتشاف المناطق التي لم تكن

معروفة من قبل للمؤسسة

نمو معد�ت ا��فكارعملية ابتكار عالية
بداعية والمعرفة ا��

المؤسسية

� ا�بتكار
مستوى المشاركة ��

ا�بتكار ثقافة مؤسسية
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الشكل رقم )26(: مراحل االبتكار الخمسة

دور املؤسسات لم يعد يتوقف اليوم في االكتشافات التجريبية بهدف التطوير 
واملنافسة، بل وصل للميدان النظري والفلسفي أيضا وخاصة في املؤسسات 
نحو  استثماراتها  من  جزء  توجه  والتي  واألكاديمية  التعليمية  الطبيعة  ذات 

هذا املجال.

وقد تكون ذروة الوصول للمؤسسات املتعلمة أن تصل ملرحلة إنتاج العلوم 
 في ميدانها.

ً
واملعرفة ليستفيد منها غيرها، وتصبح معلما

كم برأيك عدد املؤسسات التي وضعت اليوم مثل هذا الهدف ضمن مجاالت 
عملها؟
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على  للتأكيد  ترجعنا  املوجز،  التنفيذي  الكتاب  هذا  في  ذكر  ما  خالصة  إن 
ضرورة استدامة التميز من أجل القمة، وهو ما يعني اليقين بأن:

الوصول للقمة هو حالة مؤقتة ولكنها قابلة لالستمرار بالتجديد وباتباع 
من   –  

ً
أوال بها  املؤسسة  وصلت  التي  الذهبية”  و”القواعد  اآلليات  نفس 

األساس - للقمة.

10. استدامة التميز هو المنهج المتكامل القابل لتجديد

نفسه بصفة دائمة
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اختيار  خاللها  من  يتم  التي  الكيفية 
)من؟  المؤسسات  في  القادة 
خططهم  اعتماد  وآليات  ولماذا؟( 
)ماذا  انجازاتهم  ومستهدفات 
إلى  تحتاج  زالت  ما  سينجزون؟(.. 
ضبط دوران حلقاتها المتعاكسة بين 
واقع الحال وما هو مفترض ومأمول.
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أساسيين  عنصرين  إلى  باإلشارة  هنا  فنكتفي  والتفصيل،  اإلعادة  من   
ً
وبدال

لضمان نجاح املؤسسات واستدامتها، وهما: 

)1( القيادة و )2( االستراتيجية.

فحسن اختيار القائد املؤمن باملؤسسة والطموح لتحقيق النمو والتقدم، هو 
الدور األول واألهم على اإلطالق ألي مؤسسة. 

والتي ستكون  للمؤسسة ورؤيتها  البناء االستراتيجي  بعد ذلك سالمة  يأتي  ثم 
استدامة  مقومات  بناء  في  املؤسسة  عليها  ستعتمد  والتي  القائد،  هذا  مهمة 

وحيوية واستمرارية فعالية تلك االستراتيجية.

“التنمية الفكرية في بناء المؤسسات” 
المحورية  األبعاد  أهم  إحدى  تمثل 
واالقتصادات  المجتمعات  نحو 
ومهارات  فقدرات  المستدامة؛ 
االبتكار  على  والعاملين  القيادات 
مسار  في  سيتحكمان  حتمًا  والنمو 

المؤسسات الساعية للقمة.
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- انتهي -





د. علي محمد الخوري مفكر وباحث إماراتي وله دراسات عديدة في مجاالت 
اإلدارة المؤسسية والمعرفة. تولى قيادة عدد من المؤسسات والمشاريع 
في القطاعين العام والخاص ونجح في إيصالها لمستويات أداء عالمية. حصل 
على لقب أكثر األشخاص المؤثرين في العالم من عدد من أبرز المؤسسات 

الدولية.
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