تحديات اإلدارة في المستقبل  :التغير في مالمح بيئة اإلدارة
مقدمة:
ستواجه اإلدارة والمدًرًن تحدًات كثًرة في المستتبل ،وترتره هت
التحتتدًات اثارهتتا وظتتف وإلتتاة

اإلدارة وهتتدرات وميتتارات المتتدًرًن

وًمكن البو ،لأن هناك تغًرات كلًرة في الإلرو

واألوضاع واللًةت

المحًط ت لتتاإلدارة متوه ت ول ضتتيا هتتد لتتد ت تيتتا رًتتا وا تترته
لالر تت ،ممتتا ستتًإدى تلتتف تغًتتر فتتي م متتا اللًةت اإلدارًت وتغًتتر فتتي
ممارستتاتيا ووظتتف متتن ًرًتتد اوستتتمرار والت تتاًح مت هت التحتتدًات
والتغًرات البادمت ن ًيًتن نرسته ومنإلمتته لمثت ،هت التحتدًات و ن
ًت ر

وظف هم التحتدًات المستتبلظً التتي تواجته اإلدارة والمتدًرًن

وًكون لدًه المرون الكافً إلجراء التغًًرات المطظول لمواجي ه
التحدًات ولًكون وظف مستوى المنافست الررست البادمت والتتي تت داد
رراستيا ًوما ل د ًوم.
وأبرز التحديات المعاصرة والمستقبلية التي تواجه اإلدارة والمديرين
هي:
.1

التغًر في م ما لًة اإلدارة.

 .2ال ولم .
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 .3الخ خ

.

 .4الجودة الرامظ .
وستتتًدور حتتتدًثنا تن رتتتاء ا فتتتي هتتت السظستتتظ كتتت ،متتترة وتتتن واحتتتد متتتن هتتت
التحدًات و و ،موضوع نتناوله هو موضوع التغًر في م ما لًة اإلدارة.
فكما هو م رو

ن اإلدارة هي نإلام مرتو ًتأثر لاللًةت الخارجًت المحًطت ليتا

وًإثر فًيا ول لك فإن ى تغًًر في اللًة الخارجً ولد ن ًكتون لته تتأثًر ستواء
لرك ،ملارر و غًر ملارر وظف المنإلم  .والمتتل للًةت اإلدارة واألومتاً ،جتدها
لم تتغًر ل ررات السنوات تو تغًرات لسًط واستمرت م ما اللًةت فتترة طوًظت
متتن ال متتان دون تغًتتر مظحتتوإل تو ننتتا فتتي واختتر البتترن ال رتترًن و واةتت ،البتترن
الحادى وال رترًن نرتيد تغًًترا نووًتا مظحوإلتا فتي م متا لًةت اإلدارة واألومتا،
مما ًحتدو لنتا ن نت تر
المنإلم لظتكً

وظتف هت التغًًترات جًتدا و تجتراء التغًتر المناستا فتي

م ه التغًرات.

أهم التغيرات في بيئة اإلدارة واألعمال:
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-1

انتبتتتتا ،المجتمتتتت متتتتن م محتتتته ال تتتتناوً تلتتتتف مجتمتتتت اختتتتر ًيتتتتتم
لالم ظومات والخدمات.

-2

غ ت و تكنولوجًتتا الم ظومتتات لكتت ،األومتتا ،والوإلتتاة

متتن جتت ،ن

ت لا ج ءا منيا.
-3
-4

اونتبا ،من اوهت اد المحظي والبومي تلف اوهت اد ال المي.
رلط ال الم لرلك من اوت اوت والموا

ت الكامظ والسيظ .

-5

سًطرة النإلام الر سمالي وانحسار المد اورتراكي مامه.

-6

نيضتتت تكنولوجًتتت فتتتي نتتتواحي كثًتتترة ترتتتتا افاهتتتا جدًتتتدة متتتن ال ظتتتم
وتطلًباته كً ،وم.

-7
-8
-9

تغًر في موا ًًن البوى السًاسً واوهت ادً وال سكرً في ال الم.
تحرًر التجارة ال المً .
كثًر من التحالرات لًن الرركات ال المً المتنافس .
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فإ ا خ نا في الحسلان ن ه التغًًترات تحتدب لطرًبت سترً

لاإلضتاف

تلف نه كثر من تغًًر ًحدب في وهتت واحتد فت لتدً ،ن ًتتبن المتدًرون فتن
تدارة التغًًتتر فتتي المنإلمتتات وو ًكرتتي ن ًبت تتر دور المتتدًرًن وظتتف دراس ت
التغًرات اللًةً وت دار هرارات لمجمووت متن الممارستات الجدًتدة لتً ،جتا
ن ًت تدى األمتتر تلتتف التأكتد متتن ن جمًت فتتراد المنإلمت ًرتتتركون فتتي الجيتتود
المل ول في دراس التغًًر والتأهظم م ه والت ود وظف الممارسات الجدًدة.
ومما ً ًد األمر

ت ول هتو مًت ،الكثًتر متن

المتتدًرًن وال تتامظًن تلتتف الجمتتود واوستتتبرار وظتتف
نرس األوضاع دون تحتداب ى تغًًتر ألن ى تغًًتر
ًتطظا مجيودا جدًدا وه ا المجيتود غًتر م ترو
ثتتر فتتي المستتتبل .،ولت ا ف مظًت التغًًتتر تمثتت ،تحتتدًا
إلدارة المنإلمتتت لمواجيتتت وضتتتاع جدًتتتدة وإلوتتتادة
ترتًتتا األمتتور لرتتكً ،ترتتن متت المنطتتن ال تتحًا
لتحبًن تنجا ات تًجالً ولتجنا ستظلًات محتمظت و
ورًك الوهوع.
ولذا فاإلدارة الفعالة هي :
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اإلدارة التي ت تلر التغًًر هو تحدى إلثلات نجاحيا ومبًاس لكراءتيا ودلًت ،وظتف
تمً ها ولالتالي وظًيا ن ت تد لظتغًًتر جًتدا مت خت ل تدًن هتامًن فتي اووتلتار
هما:
-1كًرً التكً

م التغًًر واوسترادة منه.

 -2مداخ ،و سالًا تحبًبه.

ولما كتان هنتاك مًت ،متن غظتا المتدًرًن وال تامظًن
تجتتا الجمتتود وظتتف األوضتتاع الباةم ت وجتتا ن تتتتم
ومظً التغًًتر وظتف وفتن خطتوات ستظًم ومدروست
حتتتتتف و ًت تتتتره لظمباومتتتت متتتتن غاللًتتتت وضتتتتاء
المنإلمتت ونستتتطً البتتو ،لأننتتا نحتتتاس تلتتف تبستتًم
ومظً التغًًر تلف مراح ،حتف ًتم لراوظً .
مراحل التغيير الفعال:
تمتتتر ومظًتتت التغًًتتتر الستتتظًم ولتتتر ثتتت ب مراحتتت،
منطبً تج  ،ومظًت التحتو ،متن الوضت البتدًم تلتف
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الوض ت الجدًتتد متترا ممكنتتا وف تتاو وه ت المراحتت،
هي:
وو :مرحظت اإل الت  :فكمتتا كرنتتا متتن هلتت ،ن
ى تغًًتتتر ًبالتتت ،لمباومتتت متتتن هلتتت ،غاللًتتت وضتتتاء
المنإلم ول ا فري هت المرحظت تبتوم اإلدارة لإ الت
ه المباوم وتيًة األوضاء لتظبتي التغًًتر لتالبلو،
والرضتتتتا ووظتتتتف اإلدارة ن تنإلتتتتر فتتتتي األستتتتلاا
والتتتتدواف الحبًبًتتتت الكامنتتتت وراء مباومتتتت التغًًتتتتر
وت م ،وظف ت التيا وتغًًر هناوات وضاء المنإلم
وغاللا ما تكون سلاا مباوم التغًًر الحبًبًت هتي:
الختتو

متتن الررتت ،و وتتدم البتتدرة وظتتف التكًت

ه ا التغًًر و الخو

مت

من المجيو ،والمختاطر التتي

هتتتد ًت تتتره ليتتتا الرتتترد متتتن جتتتراء هتتت ا التغًًتتتر و
رستتتول ال تتتادات واورتًتتتا لظمتتتألو

و الم تتتالا

المكتستتتتل لتتتتل ه المتتتتدًرًن و ال متتتتا ،متتتتن لبتتتتاء
األوضتتاع وظتتف متتا هتتي وظًتته ووتتدم تجتتراء تغًًتتر.
ول د ن تت ر

اإلدارة وظف األسلاا الحبًبً وراء

مباومت التغًًتتر وظًيتتا ن تبتتوم لإ التيتتا وًكتتون لتتك
ون طرًن تغًًر هناوتاتيم تجتا التغًًتر ولت لك تبتوم
اإلدارة لالخطوات التالً :
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 -1تثتتارة انتلتتا المتتدًرًن وال تتامظًن تلتتف المرتتاك،
التي تواجييم والتي ت وهيم ون التبدم في ال م،
كما تثًتر انتلتاهيم تلتف التغًترات اللًةًت المحًطت
وضرورة التكً

م يا.

 -2تطظتتا متتن األوضتتاء اللحتتب وتتن حظتتو ،اتً ت
وملتكتتتتترة لحتتتتت ،مرتتتتتاكظيم وتثًتتتتتر فتتتتتًيم رو
المرارك في ح ،ما ًواجته المنإلمت متن مرتاك،
متتتا تحتاجتتته متتتن تغًًتتترات وختتت  ،لتتتك ًضتتتا
ترتتتتج يم وظتتتتف اولتكتتتتار والتحتتتترر متتتتن هًتتتتود
الممارسات واألنإلم الموجودة ف .
 -3التو  ،م يم تلف حظو ،ملتكرة وجدًتدة تحتدب
التغًًر المناسا.
 -4ترتتتراكيم فتتتي ومظًتتت التخطتتتًط لظتغًًتتتر لحًتتتب
ًر ت رون نيتتم مس تةولون وتتن ه ت ال مظً ت ووتتن
نجاحيا.
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ثانًتتتا :مرحظتتت التغًًتتتر :ل تتتدما

تتتلا المتتتدًرون

وال امظون متحررًن من األنإلم البدًم اللالًت لت،
رلما ناهمًن وظًيا ًأتي دور التدخ ،الواه ي حًتب
ًبتتتتوم البتتتتاةمون وظتتتتف التطتتتتوًر والتغًًتتتتر لالتتتتتدخ،
الملارتتتر فتتتي تغًًتتتر البتتتًم واألنإلمتتت واإلجتتتراءات
واألسالًا والممارسات السظوكً المتل

في ال مت.،

وًتتتنجم وتتتن هتتت ال مظًتتت مجمووتتت متتتن التغًًتتترات
المخطط ليا في المنإلم .
وًواكتتتا هتتت المرحظتتت ومظًتتت تتتتدرًا ال تتتامظًن
وظتتف هت التغًًتترات الجدًتتدة لغتتره تغًًتتر ستتظوك
ال تتتتامظًن لتتتترفه الممارستتتتات البدًمتتتت واكتستتتتاا
الممارستتتتات الستتتتظوكً الجدًتتتتدة كمتتتتا ًرتتتتم ،هتتتت ا
التتتدرًا نتتواحي فنً ت وتخ

تتً وميتتارات جدًتتدة

ًحتاجيا ال امظون في ومظيم.
ثالثتتا :مرحظت التجمًتتد :ل تتدما تتتم التو تت ،تلتتف نتتتاة
جدًتتتدة والتتتتي ت نتتتي نإلمتتت وهواوتتتد وتجتتتراءات
وممارسات وسظوكًات جدًدة ًحتاس األمر اآلن تلف
تثلًتتت وتبوً ت لتتك والمحافإل ت وظتتف متتا تتتم تحبًبتته
وتنجتتا

وهتت ا متتا ًستتمف لالتجمًتتد وًتتتم لتتك متتن

خ :،
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 -1اوستتتمرار فتتتي التطلًبتتتات ال مظًتت الناتجتتت وتتتن
ومظً التغًًر.
 -2لنتتاء نإلم ت حتتواف ترتتج وظتتف ومظً ت التطتتوًر
وتكرًم األفراد المساهمًن في لك.
 -3تنرتتتاء نإلمتتت ل هتراحتتتات لترتتتجً المناهرتتتات
واوجتماوات الخا

لح ،مراك ،التغًًر.

ول ت لك تكتتون ومظً ت التغًًتتر هتتد تمتتت لطرًب ت ثالت ت
وف ال وتكون المنإلم هد انتبظت نبظ حبًبً و نبظ
متوهم .
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