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 :تمييد

 مقاء العممى الى : لنيدف خالل ىذا ا

 تقديم جرعة معموماتية تستعرض التطورات الجديدة في الفكر اإلداري المعاصر. .1

 ر.ممارسة في الحقل اإلداري المعـاصإبراز ترابط الفكر وال .2

اقشــة واقــد اإلدارة المصــرية ومجــاهت تطويرىــا فــي فــوا نمــوذج الفكــر اإلداري من .3
 الجديد.

 ـــــــــــــ
 *  أستاذ االداره جبامعة القاىرة، وزير التنمبة االدارية األسبق. 

يتطـــور عـــالم ا عمـــال  بســـرعة فااقـــة وت يـــر تمامـــًا بفعـــل العديـــد مـــن المت يـــرات  
ي أصبحت ميمة اإلدارة فو  بيذه الت ييرات والتحوهت. وتحاول اإلدارة المعاصرة المحاق
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  A New Paradigm   وتبينت أىمية تنمية فكر إداري جديدالعصر الحالي أكثر تعقيداً 
حيث لم تعد أفكار وتقنيات اإلدارة السـابقة تصـمل لمعصـر الحـالي  كمـا أنيـا بـالقطد ه 

 تتناسب مد المستقبل.
 

 : نموذج اإلدارة الجديد
وفـي الحقيقـة العـالم   -بة لمتطورات والمت يرات التي أصابت عالم ا عمال واستجا

فقـــد تطـــور فـــي   -كمـــو بجميـــد مجاهتـــو اهقتصـــادية والسياســـية والتقنيـــة واهجتماعيـــة 
 السنوات القميمة المافية نموذج جديدًا لمفكر اإلداري يتميز بالصفات التالية:

 A New Paradigm Shift نقمة فكرية شاممة -
  Science And Technology Basedنتاج التطورات التقنية والعممية  -

 Globally – Orientedيتوافق ومعطيات عصر العولمة  -

 Integrated And In A State Of يتصـ  بالتكامـل والتـوازن والديناميكيـة اإليجابيـة -

Dynamic Equilibrium 
 Strategically Focused  يتعدى الشكميات ويركز عمى المفمون -
 Integrated Time يتعامــل فــي ا زمنــة الــثضث: المافــي والحافــر والمســتقبل -

Approach . 
 .Real Time – Zero Time – Orientation  يتعامل في الوقت الحقيقي -
 

ـــر تقميديـــة  ـــات متطـــورة و تســـتددم مـــدادل  ي ـــدة تعتمـــد ولي وأصـــبحت اإلدارة الجدي
 تجعل اعتمادىا ا ساسي عمى عنصرين أساسيين:

 .لمورد البشري عالي الكفااةا .1

 .تقنيات اهتصاهت والمعمومات .2

 
 : الجديد في الفكر اإلداري المعاصر
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يتشــكل الفكــر اإلداري المعاصــر مــن مجموعــة جديــدة مــن ا فكــار والمفــاىيم التــي 
 .يمت فـي إعـادة تشـكيل نظـام ا عمـالأوجدتيا الظرو  الجديدة التي تسود العـالم وأسـ

مما ه يسـتقيم معـو أدـذ بعفـيا   Paradigmدة إطارًا فكريًا متكامضً تمثل ا فكار الجديو 
 دون البعض اآلدر.

 
ىـي وتمك ا فكار الجديدة نتاج مشترك لمممارسين من المـديرين ومفكـري اإلدارة  و 

ـــد.تحتمـــل التطـــوير و  ـــة ليـــا إيجابياتيـــا وســـمبياتيا  ولـــيس اليـــد  و  التطوي ا فكـــار التالي
 ونا نتأمميا ونفي  ونحذ  لنطوعيا لظروفنا وأىدافنا.قبوليا دون تمحيص  بل دع

 

 : االقتناع بأىمية المناخ المحيط (1

   فيو:يمثل المناخ أحد العناصر الفاعمة في منظمة ا عمال الجديد

 مصدر الفرص والموارد لممنظمة. -
 مصدر الدطر والتيديد لممنظمة. -

بحثـًا عـن الفـرص والعمـل  ويقد عمى اإلدارة واجـب دراسـة المنـاخ وتوقـد المت يـرات
المنظمـة ليسـت من مقـة )عمى استثمارىا  ورصدًا لمصـادر الدطـر والعمـل عمـى تجنبيـا 

  (.أو منعزلة عما حوليا
 

 : االعتراف بالسوق وآلياتو (2

 قـوياليد  تأمين مركز تنافسـي و  تبدأ اإلدارة الجديدة من السوق وتنتيي بالسوق.
 عمـضا ترفـي ر بـاتيم وتتفـوق عمـى المنافسـين.من دضل تقديم منتجـات أو دـدمات لم

تمثــل معــايير الطمــب والعــرض وقــوى المنافســة وظــرو  الســوق  الم شــرات ا ساســية و 
السوق ىو الحكم عمى نجاح ) دةيامج العمل في منظمة ا عمال الجدلمتدطيط وبناا بر 
 (.أو فشــل اإلدارة

العمـــضا لمتعـــر  عمـــى  اهقتـــراب مـــن أويتبمـــور اهعتـــرا  بأىميـــة الســـوق فـــي مبـــد
 Getting الشروط التي يرتفونيار باتيم والعمل عمى إشباعيا في الوقت وبا سموب و 

Closer To The Customer . 
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 : استيعاب التقنية الجديدة والمتجددة (3

تمثــل التقنيــة الجديــدة والمتجــددة فرصــة لمنظمــة ا عمــال لتحقيــق التميــز والســبق 
  فيــي تحقــق لــ دارة مــن طاقــات و إبــداعات  يــر مســبوقة عمــى المنافســين بمــا تــوفره

وأن تقمـــل  Any Placeوأي مكــان   Any  Timeالقــدرة عمـــى العمــل فـــي أي وقــت 
وأن تصـمم منتجاتيـا بحسـب طمـب  No Matterاعتمادىا كثيرًا عمى الدامات الطبيعيـة 

 . Mass  Customizationالعميل
 

 : االعتماد عمى تقنيات المعمومات (4

ـــى اتدـــاذ تعت ـــدعم قـــدرتيا عم ـــداول المعمومـــات ل ـــاج وت ـــى إنت ـــدة عم مـــد اإلدارة الجدي
تــدفقات المعمومــات أســاس بنــاا  القــرارات وتوجيــو ا نشــطة فــي كافــة المجــاهت  وتعتبــر

المعمومـات أحـد أىـم المـددضت كمـا تمثـل  اليياكل التنظيمية  وتنسـيق عضقـات العمـل.
وقــد أصــبحت المعمومــات أحــد  مدرجــات.وعنصــر أساســي فــي ا نشــطة  وأحــد أبــرز ال

 أىم مكونات السمد والددمات في نظم اإلنتاج الحديثة.
 

 : المنافسة سبيل البقاء (5

إن المنافســة أحــد عناصــر نظــام ا عمــال الجديــد والتــي ينب ــي عمــى اإلدارة قبوليــا 
ســة واجــب اإلدارة فــي الرصــد المســتمر لمصــادر المنافويتمثــل  والتعامـل معيــا بايجابيــة.

إن المنافسـة فـي عصـر العولمـة تـأتي مـن  الحالية و المحتممة  واإلعداد لمتعامل معيا.
كـــل مكـــان  وه حمايـــة منيـــا إه بمحاولـــة التفـــوق والتميـــز بالتجديـــد واهبتكـــار وســـرعة 

 اهستجابة لر بات العمضا.
 
 
 : حشد واستثمار كل الطاقات (6

بـين مدتمـ  المـوارد الماديـة والبشـرية  تدرك اإلدارة الجديـدة قيمـة التكامـل والتفاعـل
أىميـــة تنميـــة كـــل مـــورد إلـــى أقصـــى مســـتويات الفاعميـــة كمـــا تتبـــين  مـــن أجـــل التميـــز.
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واإلنتاجيــــة  وتصــــبل مســــاوليتيا التجميــــد المــــنظم لمجمــــل الطاقــــات والقــــدرات المتاحــــة 
ودمــق قـــدرة تنافســـية متكاممـــة تميزىـــا عمـــى  لممنظمــة لتحقيـــق أقصـــى قـــدر مـــن اإلنجـــاز

 .Competition On Total Competencies نافسينالم
 
 : الوقت مورد رئيسي (7

الوقــت ميمــة رايســية لــ دارة لتحقيــق أكبــر إنجــاز فــي أســرع وقـــت  أصــبل اســتثمار
يمكـن لـ دارة التعامـل مـد و  نتيجة لمتقنيات الجديـدة.ًا من عناصرالمنافسةباعتباره عنصر 

أىميـــة وتركـــز اإلدارة الجديـــدة عمـــى  ا ســـواق المدتمفـــة فـــي كـــل وقـــت  وفـــي أي وقـــت.
 .Just  In  Time Not Just  In  Caseادتصار الزمن والسبق إلى السوق 

 

 : اإلدارة بمنطق الجودة الكاممة (8

الجودة ىي ما يرفي العمضا  وحيث أن منظمة ا عمال نظام متكامل ي ثر كل جـزا 
رفــي العمــضا أن تكــون منيــا فــي بــاقي ا جــزاا  يجــب إلنتــاج ســمد ودــدمات جيــدة  ت

 أنجــودة ا نشــطة تتوقــ  عمــى جــودة المــددضت  و   عممــًا بــأن “جيــدة”جميــد ا نشــطة 
الــذي بــرع فيــو  Zero Defect تصــبل فكــرة الجــودة الكاممــة معادلــة لمفيــوم منــد الدطــأ

 اليابانيون.
 

 : العولمة أساس نظام األعمال الجديد (9

إزالـــة ي  تقنـــي ييــد  إلــى ي  ثقــافإن العولمــة نظــام اقتصــادي  سياســـي  اجتمــاع
الحـواجز بـين الـدول و تأكيــد حريـة وسـرعة تـدفق المــوارد والسـمد  والدـدمات بـين أجــزاا 

الســوق   يشــمل العــالم كمــو  وأصــبحت الفــرص ه نياايــة وبــذلك أصــبل تعبيــر    العــالم.
توى التفــوق عمــى المســوباتــت اإلدارة الجديــدة مقتنعــة بــأن  وكــذلك المنافســة والمدـــاطر.

 العالمي يتطمب أوًه التميز عمى المستوى المحمي.
 : أىمية التحالفات اإلستراتيجية  (11

ــــدة صــــعوبة  ــــي الســــوق العولمـــــي  و تــــدرك اإلدارة الجدي ــــرد ف صــــعوبة العمــــل المنف
التحـــديث المنفـــرد والمســـتمر فـــي صـــعوبة التطـــوير المنفـــرد والمســـتمر فـــي المنتجـــات  و 
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المنظمـات  مـن أجـل ذلـك تمجـأ ـواق.سـفـردة والمسـتمرة لأالتنمية المن  وصعوبة التقنيات
بــدأت فكــرة التحالفــات اإلســتراتيجية تحتــل موقعــًا   و مــد اآلدــرين إلــى التحــال  والتكامــل

ثيــرًا عمــا كمتقــدمًا فــي الفكــر اإلداري المعاصــر لتكــوين قــدرات إنتاجيــة وتنافســية تزيــد 
 تممكو كل من المنظمات المتحالفة منفردة.

 

 : عتماد عمى العمل الجماعياال  (11

اهعتماد عمى جيود أفـراد منعـزلين ه تسمل الظرو  الجديدة لمنظمات ا عمال ب
يعمل كل مـنيم منفـردًا. ويتطمـب التفـوق فـي المنافسـة والمحافظـة عمـى ثقـة العمـضا أن 

اهبتكــار والتطــوير وتنميــة التقنيــات و ــزو ا ســواق والتعامــل فــي تتبـارى المنظمــات فــي 
وتمثــل   العولمـة فــي ثقافـات ومجتمعـات متباينــة ومحاولـة  السـبق فــي المنافسـة. ظـرو 

تمك التحديات دوافد قوية لتنميـة العمـل الجمـاعي ودعـم الجيـود المشـتركة لمعـاممين فـي 
تكون أقدر عمـى ا داا المتميـز نتيجـة تفـافر جيـود  Integrated Teamsفرق متكاممة 

يد كثيـرًا فـي تأثيرىـا عـن مجمـوع دبـرات ا عفـاا ودبرات أعفاايا  وتتمتد بقدرات تز 
 حال عمميم منفردين.

 
 : نبذ التتابع و األخذ بالتزامن  (12

تكـــرس معطيـــات نظـــام ا عمـــال الجديـــد فـــرورة تكثيـــ  الجيـــود وتـــوفير المـــوارد 
واستثمار الطاقـات لتحقيـق إنجـازات  يـر مسـبوقة تتميـز بيـا المنظمـة عمـى المنافسـين. 

لو ثمن يجب استثماره  يكون مـن  يـر المجـدي  اً مورد الوقت باعتباره وحيث تعمو قيمة
إتباع منطق التتابد في ا نشطة بكل ما يعنيو من طول فترات اهنتظار وما تمثمـو مـن 
تكمفــة  كمــا يعنــي فــرورة البــدا مــن البدايــة فــي حالــة الدطــأ. لــذلك تكــرس نظــم اإلدارة 

وتدفيض فترات التعطل واهنتظار إلـى الحـد الجديدة فكرة العمل بالتوازي لكسب الوقت 
 ا دنى.

 : التفكير غير التقميدي لحل المشاكل (13 
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ـــــدات  ـــــدة إلـــــى أســـــاليب متطـــــورة لمواجيـــــة المشـــــكضت والتعقي تحتـــــاج اإلدارة الجدي
والتحــديات التــي يحفــل بيــا نظــام ا عمــال الجديــد فــي ظــل ظــرو  العولمــة والتنافســية 

. لـذلك تعمـد اإلدارة إلـى اسـتثمار المعمومـات لمتعـر  عمـى والتطورات التقنية المتسارعة
كافــة جوانــب أي مشــكمة  واســتددام أســاليب التفكيــر  يــر التقميديــة لموصــول إلــى حمــول 
 يـــر تقميديـــة لممشـــكضت وذلـــك بتنميـــة أســـاليب التفكيـــر الدـــضق لـــدى العـــاممين وشـــحذ 

 .Up-Side Down / Lateral Thinking رقدراتيم عمى اهقتراح واإلبداع والتطو 
 

 : االىتمام بالمورد البشري  (14

تــ من اإلدارة المعاصــرة بــأن المــورد البشــري ىــو أســاس النجــاح أو الفشــل لمنظمــة 
ا عمــال  وأن المــورد البشــري فــي ا ســاس طاقــة ذىنيــة وفكريــة وىــو مصــدر ا فكــار 

ة إلى المورد البشري ومن ثم ت يرت نظرة اإلدارة الجديد والتطوير وأداة التنفيذ واإلنجاز.
فــي الســمطة والمســاولية والــربل والدســارة عمــًض بمنطــق أن المشــاركة فــي  التعتبــره شــريك

 .No  Pain  No  Gainال نم هبد أن يصاحبيا مشاركة في ال رم
 

 : التطوير المستمر أساس البقاء  (15

اليب التقنية المتجددة ت ير أسف كل شيا حول منظمة ا عمال في تطور مستمر.
اإلنتــاج وتــوفر مــواد ودامــات جديــدة ممــا يســمل بتطــوير منتجــات جديــدة واســتددامات 
جديدة لممنتجـات الحاليـة. كمـا أن ا سـواق فـي حركـة مسـتمرة ور بـات المسـتيمكين فـي 
ت يــر مســتمر  ممـــا يحــتم عمــى اإلدارة ا دـــذ بمنطــق التطــوير المســـتمر لمضحقــة تمـــك 

ــة تجنــب مــا تثيــره مــن المت يــرات المتجــددة واســتثمار مــا  ينشــأ عنيــا مــن فــرص ومحاول
 مشكضت ومداطر.

 

 : التركيز في المجاالت ذات القيمة المضافة األعمى (16

تتجــو اإلدارة المعاصــرة إلــى التركيــز عمــى ا نشــطة ذات القيمــة المفــافة ا عمــى 
مـد مـا تجنبًا إلىدار الطاقات والموارد المحدودة فـي أنشـطة ه يعـود منيـا عااـد يتعـادل 
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تمجـأ اإلدارة إلـى الـتدمص مـن ا نشـطة ا قـل ولـذلك  أنفق فييـا مـن مـال وجيـد ووقـت.
ــــى منظمــــات أدــــرى  تركــــز ي  بينمــــا Outsourcingفــــي القيمــــة المفــــافة وتعيــــد بيــــا إل

اىتماميا في ا نشـطة ا عمـى قيمـة مفـافة والتـي تتمثـل بالدرجـة ا ولـى فـي ا نشـطة 
اتجة من فكر موارد البشـر ودبـراتيم المعرفيـة. ومـن والن  Knowledge-Basedالمعرفية 

 R & Dلبحوث والدراسات وأنشطة التطـوير التقنـيا أمثمة تمك ا نشطة المعرفية أعمال

التصـميم وفـبط الجـودة  و أعمال التسويق والترويج  وأنشـطة التدطـيط اهسـتراتيجي و   
 الية  والقانونية واإلدارية.يم واهستشارات المو وتطوير المنتجات وأنشطة المتابعة والتق

 
 : تنمية عدد من القدرات المحورية ( 17

ه تسـتطيد أي منظمــة التميـز واإلبــداع فـي كــل مجـاهت العمــل و متطمباتـو حيــث 
تعمل اإلدارة الجديدة عمى تنميـة عـدد لذا  الضزمة. (الميارات)توفر ليا كل القدرات ته 

التـي تميزىـا عـن  يرىـا مـن Core Competencies  مــن القـدرات )الميـارات( المحوريـة
 المنافسين  وتسمل ليا بالتفوق وتجعل اآلدرين يعتمدون عمييا. 

 
 : االتجاه نحو الالمركزية  (18

اتجــو الفكــر اإلداري الجديــد إلــى تأكيــد أىميــة الضمركزيــة لمواجيــة متطمبــات اتدــاذ 
فــي  نشــاط المنظمــات انتشــار القــرار الســريد فــي الظــرو  المعاصــرة والتــي تتمثــل فــي

والســعي  المنتجــات والدــدماتالتنويــد فــي  وفــرورةمدتمــ  دول العــالم وشــدة المنافســة 
 واهستجابة الفورية لر باتيم.إلى  إرفاا العمضا 

وممــــا أســــيم فــــي تنميــــة اهتجــــاه نحــــو الضمركزيــــة التطــــورات الياامــــة فــــي تقنيــــات 
مى اتصال وثيـق بمجريـات ا عمـال اهتصاهت والمعمومات التي تجعل اإلدارة العميا ع

عمــى كــل المســتويات التنظيميــة ومــن ثــم تكــون عمــى بينــة مــن نتــااج القــرارات التــي تــم 
اتداذىـــا عمــــى المســــتويات ا دنــــى وتســــمل ليـــا بفــــرص التــــددل الســــريد لتصــــحيل أي 

 انحرافات أو وثار  ير مقبولة.
 

 : استثمار المعرفة والخبرات المتراكمة ( 19
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ويــراكم رصــيده مــن المعرفــة   Learning Organization“يــتعمم”اان إن المنظمــة كــ
ويمثـــل  الناتجـــة مـــن تطـــورات  العمـــوم والفكـــر اإلنســـاني ودبـــرات التطبيـــق والممارســـة.

الرصــــيد المعرفــــي  ي منظمــــة ثروتيــــا الحقيقيــــة والتــــي تمــــدىا بالقــــدرة عمــــى التطبيــــق 
الحديثـة إلـى تنميـة رصـيدىا تسـعى المنظمـات لـذلك  والتطوير والتميـز عمـى المنافسـين.

المعرفـــي واهنفتـــاح عمـــى كافـــة مصـــادر المعرفـــة الدارجيـــة والدادميـــة  وتوظيـــ  ىـــذه 
 المعرفة في تحسين ا داا ورفد القدرة التنافسية.

 

 : المفيوم العصري لمقيادة اإلدارية( 21

ل يتبنــى الفكــر اإلداري المعاصــر مفيومــًا جديــدًا لمقيــادة اإلداريــة يتماشــى مــد مجمــ
 التوجيات اإلدارية الجديدة  وينظر إلى القيادة عمى أنيا:

 تنسيق لجيود الموارد البشرية  .1

رشاد نحو ا ىدا  والفرص  .2  توجيو وا 

 مساندة ودعم لفرق العمل ذاتية اإلدارة. .3
 

 : البحث عن الفرص الكبرى( 21
هت اهجتماعيــة تنشـــأ الفــرص فــي عصــر العولمــة والثــورات التقنيــة والعمميــة والتحــو 

اهقتصـادية والسياســية وتبـدو فــي شــكل أسـواق أوســد وعمــضا متشـوقون لســمد ودــدمات 
أكثــر تنوعــًا وأعمــى جــودة. كمــا تتمثــل الفــرص فــي تقنيــات أعمــى وأعقــد تســمل بقــدرات 

تبحــث اإلدارة المعاصــرة عــن تمــك الفــرص لــذا  إنتاجيــة ىاامــة لــم تكــن متاحــة مــن قبــل.
جديـدة نيـا بـدًه مـن انتظارىـا. وتركـز اإلدارة الهستثمارىا وتعمل عمـى سـرعة الكشـ  ع

 .Mega Opportunitiesرص الكبرى أىدافيا في الوصول إلى الف
 : التحرر من قيود الزمان والمكان( 22

تتــيل التقنيــات الجديــدة  التعامــل فــي كـــل مكــان وفــي كــل وقــت دون التقيــد بقيـــود 
الناتجــة مــن تطبيــق   New Materialsالزمــان والمكــان  فقــد أصــبحت المــواد الجديــدة

التقنيـات المعاصــرة منتشـرة ومتاحــة فـي كــل مكـان  كمــا تتـوفر المــوارد البشـرية والماديــة 
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المدتمفــة فــي منــاطق العــالم المدتمفــة بــدرجات متباينــة وبمســتويات مدتمفــة مــن الكفــااة 
ت والتكمفــة. لــذلك يصــبل دور اإلدارة المعاصــرة التجميــد اإليجــابي لتمــك المــوارد والطاقــا

وتوظيفيــا فــي عمميــات اإلنتــاج والتوزيــد حيثمــا كانــت التكمفــة اقــل والكفــااة متناســبة مــد 
كمـــا تــــدرك اإلدارة اآلن أن التفـــوق فـــي ددمــــة  متطمبـــات المنظمـــة وطبيعــــة منتجاتيـــا.

العمضا والنجاح في تعظيم العااد من اهستثمار يتوقفان عمى قدرتيا في تفعيل التحـرر 
 المكاني والزماني.

 

 : التسويق المبتكر (23

الوصــول إلــى المســتيمك تــدرك اإلدارة المعاصــرة أن التحــدي الرايســي أماميــا ىــو 
أينمــا كــان  فــي كــل وقــت وبأســيل وســيمة  لــذا تعمــد إلــى تطــوير وابتكــار وليــات ونظــم 
ووساال لمتسويق والوصول إلى العمضا والتواصل معيم بأسرع الطرق وأقميا عباًا عمـى 

 ستددام شبكة اإلنترنت و يرىا من أساليب التسويق اإللكتروني.العمضا  ومنيا ا
 

 : منيجيات إدارية معاصرة
تطــورت فــي الســنوات ا ديــرة مجموعــة مــن المنيجيــات أو التقنيــات اإلداريــة التــي 

 تساعد اإلدارة المعاصرة في تحقيق  اياتيا بأعمى كفااة  ومنيا:
Strategic Management, Performance Management, E-Management,  

Management of Organizational Behavior, Process Management, Total 

Quality Management, Time-Based Management, Excellence Management, 

Global Management 

 
 : واقع اإلدارة المصرية

مــن  –مــال ســواا اإلدارة العامــة أو إدارة م سســات ا ع –تعــاني اإلدارة المصــرية 
 مشكضت ونقاط فع  نوردىا فيما يمي:

 والتعامـــل مـــد ا ســـواق الدارجيـــة بمنطـــق الســـوق  ةـاهنحصـــار فـــي ا ســـواق المحميـــ
  المحمي
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  اهنحصار في أساليب التسويق التقميدية وانتظار حفور العمضا 
  اهنحصــــار فــــي الظــــرو  الدادميــــة لممنظمــــة واهنعــــزال عمــــا يجــــري دارجيــــا مــــن

 مت يرات 
 نحصـــار فـــي أشـــكال التنظـــيم اليرمـــي التقميديـــة المبنيـــة عمـــى الفكـــر البيروقراطـــي اه

 القديم 
  اهىتمـــام بتـــأمين المــــددضت فـــي النظــــام اإلداري وعـــدم إدراك العضقــــة بينيـــا وبــــين

 العمميات والمدرجات 
  اهنشـــ ال بكثيـــر مـــن ا نشـــطة اليامشـــية قميمـــة القيمـــة المفـــافة  واهنصـــرا  عـــن

  ية ذات القيمة المفافة ا عمىا نشطة المعرف
  اهنحصار في اىتمامات وقفايا الفترة القصيرة وفع  اهىتمـام بـالتدطيط طويـل

 المدى ومساال المستقبل 
  إىمال قفايا البحث والتطوير  واهرتكان عمى التقميد والنقل عن اآلدرين 
  كيــة أكثــر مــن التعامــل مــد ا فــراد باعتبــارىم مصــادر لمقــوة العفــمية والميــارات الحر

 كونيم قدرات فكرية ومصادر ل بداع واهبتكار 
  إىدار قيمة المعمومات واهنحصار في التعامل مد الحاسبات اآللية باعتبارىا وهت

 كاتبة وحاسبة أسرع 
  الميل إلى العمل الفردي وفع  اهىتمام بتنمية العمل الجماعي 
 ب الشـكمية حـين تطبيـق نظـم فع  اهىتمام بقفايا الجودة واهنحصار فـي الجوانـ

 لفبط الجودة 
  التعامل مد المشكضت من موق  السكون وليس الحركة والتجدد 
  مقاومة الت يير واعتباره من الكوارث وعدم إدراك قيمة الفرص التي تأتي معو 
  عدم اإلدراك الصحيل لقيمة الوقت 
 دون  التعامـــل مــــد المشــــكضت بأســــموب إعطــــاا المســــكنات لتدفيــــ  مظاىرىــــا مــــن

 التعامل مد أسبابيا الحقيقية 



 ثمانوناجمللد ال                                                               جملة اجملمع العلمى املصرى                       

44 

  ا دذ بالشكميات في قفايا كثيرة مثل التدريب  اإلعضن  البرامج الترويجية و يرىا
 وعدم تقدير جدواىا الحقيقية 

  قصــور البعــد اإلســتراتيجي فــي أنمــاط التفكيــر والقــرارات والدطــط اإلداريــة فــي كثيــر
 من ا حيان 

 لدفاع وليس اليجوم التعامل مد المنافسين من موق  ا 
  التباعد عن تجربة ا فكار والتقنيات الجديدة 
  التفكيــر بأســموب ومنطــق المحاســب التقميــدي فــي ا مــور الماليــة ولــيس مــن منطــق

دارة اهستثمار   اإلدارة المالية وا 

 .عدم تكامل البناا اإلستراتيجي لكثير من المنظمات 
 ومــات فــي تطبيقــات تقميديــة وفــع  اهســتددام المحــدود لتقنيــات اهتصــاهت والمعم

التوجـــو نحـــو إدماجيـــا فـــي صـــمب عمميـــات اإلنتـــاج والتســـويق والوظـــاا  اإلداريـــة 
 اإلستراتيجية  ر م توفر بنية اتصاهت وطنية ىاامة 

  فـــع  الجيـــود الموجيـــة نحـــو اهســـتثمار طويـــل ا جـــل فـــي بنـــاا وتطـــوير قـــدرات
ب عمـى المظـاىر التقميديـة قصـيرة وميارات الموارد البشـرية  واقتصـار أعمـال التـدري

 المدى وفعيفة التأثير 
  اتســـاع الفجـــوة بـــين المنظمـــات وبـــين عمضايـــا ونـــدرة الجيـــود لتنميـــة العضقـــات مـــد

 العمضا  واعتماد ا ساليب التقميدية في تنمية وترويج المبيعات 
  عــدم اهســتفادة مــن طاقــات الحاســبات اآلليــة المتاحــة فــي تطبيقــات جديــدة وميمــة

 ثل:م
 CRMنظم إدارة عضقات العمضا  .1

 ERPنظم إدارة موارد المشروع  .2

 Intranetشبكات اهتصاهت الدادمية  .3
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  اهعتمـــاد الوافـــل عمـــى النقـــل والتقميـــد مـــن المصـــادر ا جنبيـــة وفـــع  إمكانيـــات
طبيعــة المنتجــات وأســمااىا وأشــكال العبــوات )وتوجيــات اهبتكــار واإلبــداع الــذاتي 

  (لسمعة منقولة في أ مب ا حيان من مصادر أجنبيةو يرىا من مكّونات ا
  القــدرة عمــى ابتكــار وليــات اهقتــراض وفــع  فكــرة وعقميــة اهعتمــاد المتزايــد عمــى

 لتنمية القدرات الذاتية لتوليد مصادر التمويل الضزم 
  اهنعزاليــة والتباعــد والعــزو  عــن الــددول فــي تحالفــات إســتراتيجية وأشــكال العمــل

 المنظمات المتماثمة أو المتكاممة في مجاهت نشاطيا ومنتجاتيا المشترك بين 
  تبـــاع ممارســـات مقيـــدة ـــدى بعـــض المنظمـــات الكبـــرى وا  ظيـــور نزعـــات احتكاريـــة ل

لممنافسة  واستثمار العضقـات السياسـية واهنتمـااات الحزبيـة لتحقيـق مصـالل تعجـز 
 الكفااة اإلدارية عن تحقيقيا 

 المبــرر فــي ا نشــطة لــدى بعــض شــركات القطــاع  وفــوح النزعــة نحــو التنويــد  يــر
 الداص دون توفر المقومات التقنية أو اإلدارية أو التمويمية الفرورية 

   ســـيطرة فكـــر اإلدارة العااميـــة عمـــى كثيــــر مـــن شـــركات القطـــاع الدـــاص  وفــــع
 الجيود المبذولة في التنمية الم سسية لتمك المنظمات 

  وح ووفــــ“ مجموعـــة شــــركات...”مســــمى الميـــل إلــــى تكــــوين اإلمبراطوريـــات تحــــت
 ا اهنفضت اإلداري في كثير مني

  اهلتجاا إلى أساليب لنقل تأثير المت يرات اهقتصادية إلى المستيمكين فـور حـدوثيا
 Buffersت دي إلى قتل السوق  وعـدم وفـوح إسـتراتيجيات إداريـة إليجـاد مصـدات 

لــى المســتيمك. وأمثمــة تمــك لتأجيــل وامتصــاص جانــب مــن تمــك التــأثيرات قبــل نقميــا إ
 المصدات:

فــبط وترشــيد التكــالي  همتصــاص جانــب مــن الزيــادة فــي أســعار المكّونــات  .1
 نتيجة ارتفاع أسعار العمضت ا جنبية.
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إعـادة ىندسـة العمميـات لتحقيـق وفـر إيجـابي فـي الوقـت والدامـات المســتددمة  .2
ا سـعار  وتحسـين الجـودة بمـا يحقـق تدفـيض التكمفـة والمحافظـة عمـى مسـتوى

 لممستيمكين وصيانة مستوى ربحية المنظمات.
البحث عن مصادر وطنيـة بديمـة لمدامـات ومسـتمزمات اإلنتـاج المسـتوردة بمـا  .3

 يقمل من التكمفة ويحقق تنمية اقتصادية وطنية في نفس الوقت.
تطــوير المنتجــات باســتددام دامــات بديمــة أقــل تكمفــة دون التفــريط فــي الجــودة  .4

 ات المستيمكين.والتوافق مد ر ب
تطـــوير أنظمـــة البيـــد والتوزيـــد باهلتجـــاا إلـــى أنمـــاط التســـويق المباشـــر لتقميـــل  .5

الوســـــطاا والتدفيـــــ  مـــــن ا عبـــــاا التـــــي يتحمميـــــا المســـــتيمكون نتيجـــــة تعـــــدد 
 الوسطاا وطول قنوات التوزيد.

إعادة ىندسة الددمات التي تقـدم لمعمـضا بـالتدفي  مـن  يـر الفـروري منيـا  .6
ســـت ناا عنيـــا وفـــي المقابـــل تجـــري المحافظـــة عمـــى مســـتويات والتـــي يمكـــن اه

 ا سعار والربحية لمشركات.
التعــاون مــن أجــل إقامــة صــناعة وطنيــة لممعــدات الرأســمالية  وتنميــة القــدرات  .7

 الذاتية في تصنيد قطد ال يار وتطوير أنظمة الصيانة واإلصـــضح.

 ة ومنيا:عدم وفوح اهىتمام بتطبيق التقنيات اإلدارية الحديث 
 تقنية إدارة الجودة الشاممة. .1
 تقنية التدطيط اإلستراتيجي. .2
 Balancedبطاقـــة التقـــويم المتـــوازن)تقنيـــة التقـــويم الشـــامل لـــأداا الم سســـي  .3

Scorecard.) 
 Process Managementتقنية إدارة العمميات  .4

  Performance Managementتقنية إدارة ا داا  .5

  Risk Managementتقنية إدارة المداطر  .6
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  .تقميدية دور مجالس اإلدارة وعدم وفوح تأثيرىا في التوجيو اإلستراتيجي لمشـركات
وتتفــل فــي كثيــر مــن ا حيــان ســيطرة ر ســاا المجــالس وا عفــاا المنتــدبين عمــى 
مقدرات المنظمـات دون الرجـوع إلـى مجـالس اإلدارة إه هعتمـاد مـا يقـرره الر سـاا. 

اإلدارة ”و“ القيــــادة الفرديــــة”المنظمــــات ىــــو  أي أن الــــنمط الوافــــل فــــي كثيــــر مــــن
التــي تعتمــد عمــى قــدرات البطــل ا وحــد وتيــدر إمكانيــات وقــدرات الفريــق “ البطوليــة

 اإلداري بالمنظمة 

  عـــدم تفعيـــل كثيـــر مـــن الطاقـــات واإلمكانيـــات وتعطميـــا عـــن المســـاىمة فـــي تنميـــة
مــــد طبيعــــة  مســــاحات ميــــدرة  مبــــاني فــــادرة  يــــر متناســــبة)ا عمــــال واإليــــرادات 

اإلنتــــاج  ا نشــــطة  مدــــزون متــــراكم مــــن الدامــــات أو قطــــد ال يــــار ومســــتمزمات 
  (أساطيل من السيارات....

  منتجــــات جديــــدة يعمــــن عنيــــا وىــــي  يــــر )تذبــــذب ا داا وعــــدم اســــتقرار مســــتوياتو
متواجــدة فــي ا ســواق  منتجــات ه تتواجــد بانتظــام فــي منافــذ التوزيــد  دــدمات  يــر 

مومـــات  يـــر صـــحيحة تعطـــى ى جـــودة مقبـــول مـــن العمـــضا  معمســـتقرة عنـــد مســـتو 
 .(لمعمضا...

 
 : Excellence Management إدارة التميز

 تبدو مظاىر التميز في اإلدارة عمى النحو التالي:
تحــدد المنظمــات الســاعية إلــى التميــز  اياتيــا وأىــدافيا فــي إطــار إســتراتيجي يتوجــو  *

 إلى المستقبل با ساس  
ــــــاخ اهجتمــــــاعي والسياســــــي تتعامــــــل ال * ــــــز مــــــد المن ــــــى التمي منظمــــــات الســــــاعية إل

 واهقتصادي المت ير 
تمعــب القيــادة اإلداريــة دورًا محوريــًا فــي توجيــو المنظمــة الســاعية إلــى التميــز بتــوفير  *

 الفكر المتجدد ودمق المناخ المحابي ل نجاز وتمكين الموارد البشرية الفاعمة 
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مـات السـاعية إلـى التميـز بـالتدطيط واإلعـداد وتنسـيق تتحقق  ايـات وأىـدا  المنظ *
 العضقات مد المناخ المحيط واهستثمار الواعي لمموارد المتاحة  

م احتمــــاهت اســــتثمار لتعظــــي“ ة اإلســــتراتيجيةاإلدار ” تتبنــــى فمســــفة التميــــز منيجيــــة  *
 الفرص المتاحة وتحقيق رسالة المنظمة و ايتيا 

ساعية إلى التميـز فـي عمميـات متكاممـة تحقـق مدرجـات تترابط أنشطة المنظمات ال *
  “إدارة العمميات”مفبوطة وقابمة لمقياس  ترفي متطمبات العمضا وتطبق تقنية 

تمتـــزم المنظمـــات الســـاعية إلـــى التميـــز بمنطـــق الجـــودة الشـــاممة كـــي تحقـــق رفـــاا  *
 العمضا وتثّبت مركزىا التنافسي في ا سواق 

إلـــى التميـــز إلـــى بنـــاا وتفعيـــل نظـــم المعمومـــات اإلداريـــة  تعمـــد المنظمـــات الســـاعية *
الشــاممة  وتنميـــة المعرفـــة واســـتثمارىا فـــي توجيـــو العمميـــات وتحقيـــق التفـــوق الفكـــري 

 واإلداري  ودعم قدراتيا التنافسية 
تســتند إدارة المنظمــات الســاعية إلــى التميــز فــي اتدــاذ قراراتيــا وتقــويم إنجازاتيــا إلــى  *

لممقارنـــة مـــد  Benchmarking باشـــر عمميـــات القيـــاس المرجعـــيمعـــايير محـــددة  وت
  Best Practiceالمنظمات ا كثر تفوقًا 

ين المسـتمر سـوالتح تمتزم اإلدارة في المنظمات السـاعية إلـى التميـز منطـق التطـوير *
Kaizen]]  Continuous Improvement  

لعــاممين ذوي المعرفــة تعتمــد المنظمــات الســاعية إلــى التميــز بدرجــة متزايــدة عمــى ا *
Knowledge Workers وتعمـــل عمـــى اســـتثمار طاقـــاتيم الذىنيـــة إلـــى أبعـــد مـــدى  

 ممكن 
تمتـــزم المنظمـــات الســـاعية إلـــى التميـــز بالعمـــل عمـــى تحقيـــق عوااـــد ومنـــافد متوازنـــة  *

  Stakeholders صحــاب المصمحة 
ســـــتراتيجية تعمــــل المنظمــــات الســـــاعية إلــــى التميـــــز عمــــى بنــــاا وتنميـــــة عضقــــات إ *

مد ا طـرا   (التحالفات  المشروعات المشتركة  التعاون في البحوث والتطوير...)
 الميمة في المناخ المحيط 
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  والتقـــويم Measurementتعمـــل المنظمـــات الســـاعية إلـــى التميـــز وفـــق مبـــدأ القيـــاس *
 عمى كافة المستويات  Performance Evaluationواإلنجازات  الشامل لأداا

المنظمــات الســاعية إلــى التميــز مبــدأ التقــويم الــذاتي لكافــة عناصــــر المنظمــة تتبــد  *
نجازاتيا.  وعممياتيا وعضقاتيا وا 

 
 : السمات األساسية لمنيجية إدارة التميز

  التفكير والتطوير وتوجيـو العمميـات واتدـاذ القـرارات مـن منظـور السـوق ومـا يرفـي
 العمضا 

 البشــــرية وتمكيــــنيم مــــن ا داا بحريــــة واإلبــــداع  اهقتنــــاع اإليجــــابي بأىميــــة المــــوارد
 واهبتكار والمشاركة في اتداذ القرارات وتحمل المساوليات 

  التركيـــز عمـــى ا نشـــطة والعمميـــات المنتجـــة لمقيمـــةValue-Adding  والـــتدمص مـــن
  Outsourcingا نشطة والمنتجات الميدرة لمقيمة باسنادىا لم ير 

  إتباع مبدأ التركيزFocus ستثمار قدراتيا المحورية لتحقيق أعمى إنجازات ممكنة با 
  اهستددام الذكي لتقنيات اهتصاهت والمعمومات  والتحول التدريجي نحـو المنظمـة

  E-Organizationاإللكترونية 
  بداعات  استثمار العقل البشري وقدراتو الفكرية والذىنية ومنتجاتو من ابتكارات وا 
 لمتفكير والحوار والتواصل والشفافية واهنفتاح وتأكيد قيم  دمق ثقافة تنظيميـة محابية

 اإلنجاز والنجاح والتعاون اإليجابي وروح الفريق 
  القــدرات المحوريــة”الســعي لمكشــ  عــن “Core Competencies  طضقيــا وتنميــة وا 

 مجاهت استثمارىا لتحقيق القدرة التنافسية 
 سـية مـن دـضل بنـاا العمميـات الفعالـة اسـتثمار القـدرات المحوريـة لتكـوين ميـزات تناف

نجاز المنتجات ا ففل وا كثر اقترابًا من تطمعات العمضا   وا 

  اإلدارة بالمعمومات والحقااق 

  اإلدارة اإلستراتيجية لمموارد البشرية 
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  تنمية وحفز اهبتكار وتشجيد وتقدير اإلبداع 

 تكمفة والعااد من كل نشاط وقياس ال تفعيل النظرة اهقتصادية فيما تقوم بو اإلدارة 
 وتنمية ثقافة تنظيمية إيجابية وقيم العمل اإليجابية تنمية ودعم أدضقيات  
  تنمية وتجديد وتوظي  المعرفـة وتيسير التعمم التنظيمي 
 تنمية التفكير المنظومي  Systems Thinking  
 اإلدارة بالنتااج Management By Results 
 

 : ق إدارة التميزالمتطمبات الرئيسية لتحقي
 بناا إستراتيجي متكامل  .1
 متكاممة  منظومة سياساتبناا  .2

 ىياكل تنظيمية مرنة  .3
 نظام إلدارة الجودة الشاممة  .4
 Performance Management  نظام إلدارة ا داا .5
 
 

*      *      * 


