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مفيوم اإلاداةة اإلسرةارييي
رعةيف  Glueckيميك
اإلدارة اإلتسررارجيج ىي تسمتسم مف الق اررات واألفعاؿ الري رقود إلى رطوجر إتسررارجيج أو اتسررارجيجات
فعال لرحقجؽ أىداؼ المنظم .
وجرى د .تسعد غالب جاتسجف أف اإلدارة اإلتسررارجيج رمثؿ منظوم مف العممجات المركامم ذات العبلق
برحمجؿ البجئ الداخمج والخاريج وصجاغ إتسررارجيج مناتسب ورطبجقيا ورقججميا في ضوء رحمجؿ أثر
المرغجرات الميم عمجيا وذلؾ بما جرضمف رحقجؽ مجزة إتسررارجيج لممنظم ورعظجـ انيازىا في أنشط
األعماؿ المخرمف .
ورخرمؼ اإلدارة اإلتسررارجيج عف الرخطجط االتسررارجيي والرخطجط الرشغجمي  ،فاإلدارة اإلتسررارجيج ىي
غناء ألبعاده  ،فالرخطجط االتسررارجيي ىو
ثمرة لرطور مفيوـ الرخطجط االتسررارجيي وروتسجع لنطاقو وا ً
عنصر مف عناصر اإلدارة اإلتسررارجيج ولجس اإلدارة اإلتسررارجيج بعجنيا الف اإلدارة اإلتسررارجيج رعني
أجضاً إدارة الرغججر الرنظجمي وادارة الثقاف الرنظجمج وادارة الموارد وادارة البجئ في نفس الوقت  ،فاإلدارة
اإلتسررارجيج ريرـ بالحاضر والمتسرقبؿ في آف معا  ،في حجف أف الرخطجط االتسررارجيي ىو عممج رنبؤ
لفررة طوجم األيؿ وروقع ما تسجحدث ورخصجص الموارد .

إف مف المياـ الرئجتسج لئلدارة اإلتسررارجيج ىو مرابع ورقججـ أداء المنظم  ،كنظاـ مركامؿ جركوف مف بنج
مرفاعم مف األنظم الوظجفج الفرعج  ،فإلى يانب رحمجؿ أداء األنظم الفرعج والمناخ الرنظجمي والثقاف

الرنظجمج  ،وما ررضمف ىذه المياالت واألنظم مف عناصر قوة وضعؼ  ،رقوـ اإلدارة اإلتسررارجيج
بريدجد مركز المنظم اإلتسررارجيج ورقججـ األداء ككؿ مف خبلؿ رحدجد دور كؿ نظاـ في خمؽ قجم محددة
لممنظم ومرابع تسمتسم القجم المضاف ذات األثر المباشر في إراح فرص البقاء أو النمو والرطور في
الصناع  ،وجعربر الركامؿ االتسررارجيي شرطا يوىرجا لمكفاءة والفاعمج .
وخبلص القوؿ أف اإلدارة اإلتسررارجيج ىي عممج إبداعج عقبلنج الرحمجؿ وىي عممج دجنامجكج مرواصم
جتسعى إلى رحقجؽ رتسال المنظم مف خبلؿ إدارة ورويجو الموارد المراح بطرجق كفؤة وفعال والقدرة عمى
موايي رحدجات بجئ األعماؿ المرغجرة مف ريدجدات وفرص ومنافتس ومخاطر لرحقجؽ متسرقبؿ أفضؿ
انطبلقا مف نقط ارركاز أتساتسج في الحاضر .

 -2أىمي اإلاداةة اإلسرةارييي
ررضح أىمي اإلاداةة اإلسرةارييي من خالل رحميل الرحاديات الري روايو اإلاداةة ،وىذه الرحاديات :
أ) رساةع الرغية الكمي والنوعي في بيئ العمال:
جظير الرغجر بيبلء أكثر في البنج التسجاتسج وااليرماعج واالقرصادج لمعالـ وفي رطور الركنولويجا
والبرميجات المعقدة والرقنجات المرطورة ألييزة االرصاؿ  ،لذلؾ عمى صانع اإلتسررارجيج مواكب
الرغجر ولجس مواييرو الكرتساب المزجد مف الرعمـ والخبرة في إدارة الرغججر بطرجق فعال رتسرند عمى مشارك
واتسع مف قبؿ كؿ أفراد الرنظجـ .
ب) زياادة حادة المنافس :
ابرداء مف أشباه المواصبلت إلى خدمات الرنظجؼ  ،كما غجرت
لقد أصبحت المنافتس الكونج حقجق واقع
ً
العولم االقرصادج حدود المنافتس  ،وررضح ىذه الصورة في ظيور منافتسجف يدد باتسرمرار وزجادة حدة
المنافتس في األتسواؽ المحمج والعالمج مما جفرض عمى صانعي اإلتسررارجيج رحدي صجاغ ورطوجر

خطط إتسررارجيج كفؤة وبعجدة المدى لمعالي وضع منظماريـ في األتسواؽ ذات النمو البطيء واألتسواؽ
الري تسركوف فجيا حص المنظم بوضع حرج .
ج) كوني العمال:
لقد ربلشت في عالـ األعماؿ حدود التسجادة بجف الدوؿ واألقالجـ وذلؾ مع زجادة االعرماد المربادؿ
لبلقرصادجات  ،ونمو المنافتس األينبج في األتسواؽ المحمج وندرة الموارد الطبجعج  ،حرج الربادؿ الرياري
 ،كؿ ىذه المعطجات وغجرىا يعمت مف نشاط األعماؿ أكثر عالمج واقؿ محمج مف ذي قبؿ .
فمثبل ضمف المظاىر البارزة عؿ كونج األعماؿ ىو ارياه الشركات الجابانج لمبحث عف رحالفات
إتسررارجيج مفروح مع الشركات العالمج األخرى بحجث جرعرؼ كؿ طرؼ عمى عناصر القوة الرقنج في
الطرؼ اآلخر  ،شرك روجورا و  Gmجشرركاف اآلف في مشروع رطوجر رصنجع التسجارات .
اد) الرغية الركنولويي:
رعرمد معظـ المنظمات عمى الركنولويجا لرحقجؽ مجزة رنافتسج ضرورج لمبقاء في عالـ األعماؿ  ،وألف
الركنولويجا ررغجر بصورة تسرجع في كؿ الصناعات  ،فاف عدـ مواكب ىذا الرغجر جضع المنظم في
موايي ريدجد حقجقي  ،وعادة ريجئ إدارة المنظمات نفتسيا لموايي المنافتسجف مف خبلؿ رطوجر طرؽ
يدجدة لممنافتس واالتسرفادة مف الممجزات الرقنج اليدجدة .
ىـ) نقص المواةاد:
مف الواضح أف الموارد الطبجعج في رناقص متسرمر والجوـ رويد صناعات معجن روايو نقص خطجر في
المواد األولج وعناصر مدخبلت النظاـ اإلنرايي لذلؾ جرطمب في اإلدارة اإلتسررارجيج وضع خطط طوجم
لمحصوؿ عؿ المواد األولج بطرجق عقبلنج واقرصادج وفي إطار المتسئولج االيرماعج
و) الرحول من الميرمعات الصناعي إلى ميرمعات المعةف :
أصبحت المعرف قوة إتسررارجيج وجمكف اف رشكؿ مجزة إتسررارجيج في مياؿ اإلدارة والركنولويجا  ،فالمعرف
ىي أتساس القدرة في عممج خمؽ المنريات اليدجدة أو رطوجر المنريات الحالج  ،وىي أتساس القدرة في

الوصوؿ إلى متسروجات عالج مف النوعج واإلبداع الرقني  ،إف المعرف ضرورج لرنفجذ أنشط اإلدارة مف
إنراج ورتسوجؽ وادارة موارد بشرج بطرجق رضمف رحقجؽ الكفاءة والفاعمج  ،لذلؾ مف المفررض أف جرعمـ
صانعوا اإلتسررارجيج الكجفج الري مف خبلليا جمكف إدارة المعرف باعربارىا عامؿ حجوي جريح نياح
المنظم أو فشميا .
ز) عادم االسرقةاة في أوضاع السوق:
جبلحظ أف األتسواؽ الريارج في حال رذبذب وعدـ اتسرقرار مثؿ عدـ اتسرقرار أتسعار صرؼ العمبلت
وعدـ اتسرقرار أتسعار الطاق  ،رزاجد عيز مجزاف المدفوعات لدوؿ العالـ الثالث ومدجونجر  ،رزاجد رأثجر
المرغجرات التسجاتسج في أوضاع التسوؽ  ،كؿ ىذه المظاىر وغجرىا رضع منظمات األعماؿ في دري عالج
مف المخاطرة عند ارخاذ ق اررات باالتسرثمار أو عند ارخاذ ق اررات إتسررارجيج بعجدة المدى  ،لذلؾ كنرجي
لمرحدجات اآلنف الذكر  ،ال بد أف ررغجر عممجات اإلدارة اإلتسررارجيج أو رعمؿ رعدجبلت متسرمرة عمى
خطط وتسجاتسات اإلدارة .
كما رفجد اإلدارة اإلتسررارجيج في رنمج الرفكجر االتسررارجيي لدى المدراء ورحدجد الخصائص الري رمجز
المنظم عف غجرىا مف المنظمات المنافتس  ،ورمنح إمكانج امربلؾ المجزة الرنافتسج ورخصجص الموارد
المراح وزجادة الكفاءة الفاعمج .

 -3رطوة مفيوم اإلاداةة اإلسرةارييي
رريع يذور اإلتسررارجيج إلى األصؿ اإلغرجقي والري رعني " فف الحرب " ونقؿ ىذا المصطمح إلى حقؿ
اإلدارة تسجعني " فف اإلدارة أو القجادة "  ،وقد بدأ رطبجؽ مفيوـ اإلتسررارجيج في مجداف األعماؿ عاـ
 1951عندما أشار نجوماف إلى أىمج اإلتسررارجيج في الرخطجط لممشروع االقرصادي  ،وفي التسرجنات
وضعت األتسس الرئجتسج لمفيوـ الرخطجط االتسررارجيي  ،وجحرؿ العمؿ الرائد لػ أندروز مكان بارزة في
رشكجؿ حقؿ اإلدارة اإلتسررارجيج وقد تساعده في ذلؾ كراب آخروف  ،مما أدى ذلؾ إلى ظيور نماذج

رحمجؿ محفظ وفي مقدمريا مصفوف يماع بوتسطف االتسرشارج ومصفوف ينراؿ الجكررجؾ ونموذج
ماكجنزي  ،وفي مطمع الثمانجنات قدـ ماجكؿ بوررر نموذيو  ،حجث اىرـ برحمجؿ المجزة الرنافتسج
واالتسررارجيجات الرنافتسج الري رتسعى إلى رحقجؽ المجزة الرنافتسج المرواصم  ،وفي بداج عقد الرتسعجنات
ظيرت مفاىجـ يدجدة مثؿ مفيوـ الكفاءة المحورج والمنافتس عمى القدرات ومدخؿ الموارد وغجرىا غجرت
ارياه رطبجؽ اتسررارجيجات األعماؿ مف خبلؿ الرركجز عمى الميارات والموارد الرنظجمج وعمى كفاءة اإلدارة
في إدارة ورويجو الموارد .

 -4مسرويات اإلاداةة اإلسرةارييي
رركون اإلاداةة اإلسرةارييي من ثالث مسرويات :
أ -اإلاداةة اإلسرةارييي لممنظم
في ىذا المتسروى ررولى اإلدارة اإلتسررارجيج عممج رخطجط كؿ األنشط المرصم لصجاغ رتسال المنظم
ورحدجد األىداؼ اإلتسررارجيج وحشد الموارد البلزم وصجاغ الخط اإلتسررارجيج .
ب -اإلاداةة اإلسرةارييي في مسروى وحادات العمال اإلسرةارييي
ررولى اإلدارة اإلتسررارجيج في ىذا المتسروى صجاغ ورنفجذ الخط اإلتسررارجيج الخاص بكؿ وحدات األعماؿ
جعني ركوف اإلدارة اإلتسررارجيج متسئول عف رخطجط ورنظجـ كؿ األنشط الخاص بالخط اإلتسررارجيج لموحدة
وارخاذ الق اررات البلزم لرنفجذىا .
ج -اإلاداةة اإلسرةارييي في المسروى الوظيفي
جعني جويد خط إتسررارجيج لمرتسوجؽ وخط إتسررارجيج لؤلفراد وخط لئلنراج  ...حجث ررولى كؿ خط
عممج رقججـ التسجاتسات والبرامج واإليراءات الخاص برنفجذ كؿ وظجف مف دوف الدخوؿ في رفاصجؿ اإلشراؼ
المباشر عمى األنشط الجومج ليذه الوظائؼ .

 -5نموذج عممي اإلاداةة اإلسرةارييي :
جتسرند ىذا النموذج عمى مدخؿ النظـ الذي جركوف مف مدخبلت وعممجات ومخريات ورغذج عكتسج .
مدخبلت النظاـ ررضمف رحدجد رتسال المنظم  ،األىداؼ اإلتسررارجيج  ،المعمومات الري رنرج عف رحمجؿ بجئ
المنظم الداخمج والخاريج  ،مرحم العممجات ررضمف رحمجؿ عناصر القوة والضعؼ في البجئ الداخمج
والفرص والريدجدات في البجئ الخاريج  ،المفاضم بجف االتسررارجيجات البدجم واخرجار اإلتسررارجيج األفضؿ
ومف ثـ رطبجؽ اإلتسررارجيج  ،أما المخريات فرشمؿ عمى عممج رقججـ النرائج الري رمخضت عف رنفجذ الخط
اإلتسررارجيج  ،ىذه النرائج وما ررضمنو مف معمومات رعود مف خبلؿ الرغذج العكتسج إلى عنصر المدخبلت ،
وىذا العنصر " الرغذج العكتسج " ىو األكثر أىمج في النموذج.

ولرياوز عناصة الضعف المويوادة في النموذج ىناك محادادات ييب فيميا وىي كالرالي :
أ) العمومي :
حجث ربدأ صجاغ اإلتسررارجيج مف العاـ إلى الخاص حجث ررـ إعادة دراتس المنظم كنظاـ مركامؿ
جعمؿ في تسجاؽ بجئ محددة ومف ثـ االنرقاؿ إلى رحمجؿ األنشط الرنفجذج لؤلنظم الفرعج
ب) الرحميمي :
جعربر النموذج رحمجمي أكثر منو وصفي فيو جمثؿ الخطوات الرحمجمج والمنطقج لئلدارة اإلتسررارجيج بدوف
أي روصجؼ رفصجمي لئليراءات الضرورج النياز المياـ واألنشط المرعمق بكؿ مرحم رئجتسج مف
مراحؿ عممج الرخطجط االتسررارجيي بعجد المدى .
ت) الموضوعي :
أي جمكف وصؼ ىذا النموذج بالموضوعج ألنو جرركز عمى رحمجؿ عناصر ومرغجرات البجئ كما ىي في
الواقع دوف إضاف .

الفصل الثاني
عمميات اإلاداةة اإلسرةارييي

صياغ ةؤيا وةسال المنظم
ةؤيا المنظم  :ىي فكرة عام ميردة قرجب مف الحمـ اإلنتساني وىي منظور متسرقبمي لئلدارة والعاممجف
فجيا  ،ررضمف عادة أكثر المعاني ارتساعا .
رتسال المنظم  :ىي الفرض األتساتسي الذي ويدت مف أيمو المنظم  ،أو الميم اليوىرج ليا  ،مبرر
ويودىا واتسرمرارىا  ،وىي روصجؼ أكثر رفصجبل ألنشط ومنريات ومصالح المنظم وقجميا األتساتسج .
ولكؿ منظم رتسال خاص بيا رخرمؼ ىذه الرتسال باخربلؼ المنظمات  ،وفي ضوء رتسال المنظم جرـ
رحدجد األىداؼ اإلتسررارجيج المطموب رحقجقيا  ،وررمجز الرتسال بالثبات النتسبي عمى خبلؼ األىداؼ الري
ركوف مرغجرة أو ريري عمجيا رعدجبلت  ،ولكف ممكف أجضاً أف ررغجر رتسال المنظم في حال ظيور فرص
كبجرة لصالح المنظم أو ظيور ريدجدات خطجرة التسرمرار نمو المنظم .

رحادياد الىاداف اإلسرةارييي
رمثؿ األىداؼ الرنظجمج الغاجات والنياجات الري رتسعى اإلدارة إلى الوصوؿ إلجيا مف خبلؿ االتسرثمار األمثؿ
لمموارد اإلنتسانج والمادج المراح حالجا وفي المتسرقبؿ  ،وىي دلجؿ لعمؿ اإلدارة  ،وبقدر ما ركوف األىداؼ
الرنظجمج واقعج ومعبرة بصورة صحجح عف قوى ومرغجرات البجئ الداخمج والخاريج لممنظم بنفس القدر ركوف
اإلدارة أماـ فرص النياح في رصمجـ ورطبجؽ إتسررارجيج كفؤة وفعال  ،وروضع األىداؼ في ضوء عدة عوامؿ
مؤثرة منيا :
 .1عبلقات الرأثجر والرأثر بجف البجئ الخاريج والبجئ الداخمج لممنظم

 .2كمج ونوعج الموارد المراح
 .3القدرة عمى رحقجؽ الموازن بجف المنظم والبجئ
 .4ثقاف وقجـ اإلدارة العمجا
 .5عبلقات التسمط والمتسئولج والصبلحج بجف افراد الرنظجـ
ارت اإلدارج
 .6أتسموب ارخاذ القر ا

رحميل البيئ الخاةيي والاداخمي لممنظم
أ)

رحميل البيئ الخاةيي غية المباشةة
جقصد بذلؾ عممج اتسركشاؼ العوامؿ االقرصادج والركنولويج والتسجاتسج وااليرماعج والثقافج وقوى المنافتس
وذلؾ مف ايؿ رحدجد الفرص والريدجدات المويودة في بجئ المنظم الخاريج  ،ومعرف مصادر ومكونات ىذه
الفرص والريدجدات  ،اف رحمجؿ البجئ الخاريج جتساعد اإلدارة في ركوجف نظاـ لئلنذار المبكر مف ايؿ ريجئ
االتسرعدادات البلزم قبؿ ظيور الريدجدات المحرمم بوقت مناتسب وبالرالي جرـ رصمجـ اتسررارجيجات كفؤة قادرة
عمى موايي الريدجد والرقمجؿ مف آثاره التسمبج عمى المنظم أو رحوجمو اجيابجا بارياه رحقجؽ األىداؼ
اإلتسررارجيج .

ب) رحميل البيئ الخاةيي المباشةة:
رحميل قوى المنافس
رروقف ادةي المنافس في الصناع عمى خمس عوامل ىي :
ريدجدات الداخمجف اليدد  ،قوة متساوم المييزجف  ،قوة متساوم المشررجف  ،ريدجدات منريات أو خدمات بدجم
 ،ويود منافس قوي ضمف المشاركجف في المنافتس .
ورعةف ىذه العوامل أو القوى الخمس بنموذج مايكل بوةرة

 .1شادة المنافس في الصناع
رمثؿ شدة المنافتس في الصناع مركز القوى الري رتساىـ في رحدجد ياذبج الصناع ومف بجف العوامؿ
المؤثرة في رحدجد شدة المنافتس  :نمو الصناع  ،نصجب الركمف الثابر إلى إيمالي القجم المضاف
لمنشاط  ،مدى عمؽ رمجز المنرج  ،الروازف بجف المرنافتسجف .
 .2ريادياد ادخول منافسين ياداد
الداخموف اليدد جيمبوف معيـ طاقات يدجدة ورغب في امربلؾ حص في التسوؽ  ،وجعرمد ريدجد دخوؿ
المنافتسجف اليدد عمى المعوقات المويودة في البجئ وعمى روقعات المشارؾ اليدجد حوؿ ردود فعؿ
المنافتسجف اآلخرجف ومعوقات الدخوؿ ىي مشكم رمجز المنرج والوالء العالي لممتسريمكجف رياه العبلم
الريارج المعروف  ،ركالجؼ اإلنراج والرتسوجؽ والروزجع والرموجؿ والبحث والرطوجر  ،رد فعؿ المنظمات
المويودة في التسوؽ
 .3قوة المساوم لممييزين ( الموةادين )
حجث جمكف لممورد الرصرؼ برفع األتسعار وبالرالي انخفاض أرباح المشرري  ،خاص عندما جكوف المشرري
عمجؿ لممورد  ،وررعاظـ قوة المتساوم لممورد إذا اتسرطاع رحقجؽ ركامؿ أمامي مثؿ عندما رشرري مصانع
األحذج مراير بجع ريزئ أو جتسرطجع المشرري أف جحد مف ىذا الريدجد إذا اتسرطاع أف جحقؽ ركامؿ خمفي مثؿ
شراء مصانع األحذج لشرك دباغ اليمود .
 .4قوة مساوم المشرةي
ررعاظـ قوة المشرري إلى الحد األقصى عندما ركوف صناع المشرري رمثؿ حص ميم في حيـ رييجزات
األعماؿ ككؿ  ،وعندما جتسرطجع المشرري رحقجؽ ركامؿ خمفي  ،ورقؿ قوى المشرري عندما ركوف صناعرو
رنافتسج وركمف الرحوؿ إلى المواد البدجم مررفع يدا .

 .5الموااد الباديم والمراح

إف النياح االتسررارجيي جعرمد بصورة يزئج عمى ويود أو عدـ بدائؿ بنفس النوعج أو أفضؿ نوعج ولكف
اقؿ ركمف لمنريات المنظم  ،لذلؾ قوة أو ضعؼ كؿ مف المورد أو المشرري جعرمد مباشرة عمى أىمج المواد
في الصناع وامكانج رعوجضيا بمواد أو منريات أخرى ذات أتسعار رفضجمج مناتسب باإلضاف إلى ويود
ضمانات عممج باتسرمرار ردفؽ المواد والتسمع أو المنريات البدجم مف مصادر الرورجد إلى المنظم .
باإلضاف إلى نموذج ماجكؿ بوررر جويد نموذج أوتسرجف وىو نموذج لرحمجؿ الصناع والمنافتس لمدوؿ النامج
الف نموذج بوررر لرحمجؿ الصناع لمدوؿ المرقدم وجزجد نموذج أوتسرجف عؿ نموذج بوررر عاممجف اثنجف ىما
إضاف تسجاتسات الحكوم باعربارىا قوة كبرى رؤثر عمى ىجكؿ الصناع  ،واآلخر إضاف العوامؿ البجئج وىي
العوامؿ االقرصادج والتسجاتسج والثقافج والدجموغرافج .

ج) رحميل البيئ الاداخمي لممنظم :
جطمؽ بعض الكراب عمى عممج رحمجؿ البجئ الداخمج رحمجؿ المجزة اإلتسررارجيج لممنظم  ،والمجزة اإلتسررارجيج
رعني عممج فحص ورحمجؿ العوامؿ الخاص بوظائؼ وأنشط اإلدارات اإلنرايج والرتسوجقج والمالج والموارد
البشرج وغجرىا  ،لرحدجد عناصر القوة والضعؼ الداخمج لكي رتسرطجع المنظم أف رعمؿ بأقصى كفاءة
التسرغبلؿ الفرص المراح وموايي الريدجدات في البجئ الخاريج  ،ومف المنطقي انو ال رويد منظم مرتساوج
القوة في كؿ وظائفيا وحرى المنظمات الكبجرة والشركات المرعددة الينتسجات حجث ررباجف دريات القوة في
وظائفيا  ،ومف األمثم المعروف أف شرك بروكرر أند يامبؿ ررمرع بقوة اتسرثنائج في أنشطريا الرتسوجقج
المرمجزة بالفخام  ،شرك ينراؿ مورورز ررمجز بموقع خاص في رصنجع التسجارات الصالوف ذات الحيـ الكبجر
 ،شرك رولز روجس ررمجز برصنجع التسجارات الفخم الخاص لمتسجاتسججف الكبار ورياؿ األعماؿ  ،شرك ينراؿ
إلكررجؾ كانت قوج في رصنجع المحركات النفاث ولكنيا ضعجف في صناع أنظم االلكررونجات  ،شرك فورد
ررمجز بصنع التسجارات رعاني مف مشاكؿ في قتسـ إنراج االلكررونجات .

نموذج سمسم القيم لرحميل ال نشط الاداخمي لممنظم
نموذج تسمتسم القجم قدمو بوررر جتسرخدـ لرحمجؿ األنشط الرئجتسج في المنظم وذلؾ بيدؼ رحدجد مصادر
المجزة الرنافتسج وبالرالي معرف عناصر القوة والضعؼ الداخمج الحالج والمحرمم ورعربر المنظم مف
منظور ىذا النموذج عبارة عف تسمتسم مف األنشط األتساتسج الري رضجؼ قجم إلى منرياريا أو خدماريا .
ورحمجؿ قجم كؿ نشاط جرطمب فيـ ورحمجؿ ركمفرو ومرابع الركمف ورحدجد مصادرىا .
جركوف نموذج تسمتسم القجم مف األنشط األولج واألنشط الداعم  ،اما ال نشط الولي فيي :
 اإلماداادات الاداخمي :ورعني كؿ األنشط ذات العبلق بنقؿ واتسربلـ ورحرجؾ ورخزجف ومناول المواد وعناصر المدخبلت األخرى
البلزم لمنظاـ اإلنرايي  ،أي اإلدارة المويتسرج وحرك المواد وضماف ردفقيا رمبج الحرجايات اإلنراج .
 العمميات :كؿ األنشط الصناعج وغجرىا الخاص برحوجؿ المدخبلت إلى مخريات ( تسمع أو خدمات )
 المخةيات :رشمؿ كؿ األنشط والعممجات المويتسرج ذات العبلق بنقؿ وروزجع ورخزجف أو رتسمجـ المخريات
( مف تسمع رام الصنع أو نصؼ مصنع ) ورنفجذ ويدول رتسمجـ الطمبات في الوقت المحدد .
 الرسويق والمبيعات :ررصؿ بكؿ أنشط إدارة الرتسوجؽ مف رخطجط لممزجج الرتسوجقي أو رنفجذ لموظائؼ الرتسوجقج .
 الخادم :ىي أنشط مرربط بدعـ المبجعات ورقدجـ خدمات ما بعد البجع لموصوؿ إلى الرضا الراـ لممتسريمؾ مثؿ
اإلصبلح  ،الصجان  ،ربدجؿ األيزاء  ،روفجر قطع غجار .

أما ال نشط الاداعم فيي :

 البني الرنظيمي :ررضمف اإلدارة والرخطجط االتسررارجيي والشؤوف القانونج والرحوجؿ والمحاتسب وكؿ األنشط الداعم
األخرى .
 رنمي الركنولوييا :ىي أنشط رحتسجف المنرج  ،رصمجـ المنرج  ،المعرف الفنج واإليراءات والمدخبلت الركنولويج بكؿ نشاط
في تسمتسم القجم .
 الشةاء :األنشط الخاص بروفجر المدخبلت وضماف ردفقيا مف مواد أولج وأيزاء أو مواد نصؼ مصنع أو
خدمات ورتسيجبلت داعم .

رحميل الثقاف الرنظيمي :
الثقاف الرنظيمي ىي عبارة عف منظوم مف القجـ والرقالجد والقواعد الري جشررؾ فجيا أعضاء الرنظجـ  ،حجث أف
لكؿ منظم أعماؿ ثقاف خاص رعبر عف شخصجريا  ،والثقاف الرنظجمج ال رويد مف فراغ وانما رظير أوال في
إفراد الرنظجـ  ،والف األفراد ىـ بالدري األوؿ يزء مف النتسجج االيرماعي والثقافي الذي رروايد فجو المنظم  ،لذلؾ
فاف ىؤالء األفراد جيمبوف معيـ قجميـ ورقالجدىـ وعاداريـ الري رتساىـ في الرأثجر بالثقاف الرنظجمج كما رؤثر في
الطرؽ الري جعمؿ ىؤالء األفراد األشجاء .
جشرؽ محروى الثقاف الرنظجمج مف ثبلث مصادر  :األوؿ رأثجر بجئ األعماؿ بصورة عام وقطاع الصناع
عمى ويو الخصوص فمثبل الشركات الري رعمؿ في صناعات ررصؼ بالرغجر الركنولويي التسرجع مثؿ صناع
الكمبجورر أو االلكررونجات رمرمؾ ثقاف رنظجمج ررركز عمى قجـ اإلبداع الركنولويي  .الثاني رأثجر القادة
اإلدارججف واالتسررارجيججف الذجف جيمبوف معيـ نمطا معجنا مف االفرراضات عندما جرربطوف بالمنظم  ،ىذه

االفرراضات رتسرند في معظـ األحجاف عمى الريرب الخاص ليؤالء األفراد  ،الثالث ىو الريرب العممج ليؤالء
األفراد في المنظم وما جحمموف مف خبرة في رقدجـ الحموؿ لممشاكؿ األتساتسج لمرنظجـ .
مف الميـ أف جأخذ صانعوا اإلتسررارجيج بنظر االعربار ضرورة ربط الثقاف الرنظجمج برتسال أىداؼ
واتسررارجيج المنظم  ،والعمؿ القجم العمجا أو الفكرة المحورج الري ررأتسس عمجيا الثقاف الرنظجمج فمثبل القجـ
العمجا لشرك  IBMىو خدم المتسريمؾ  ،ولشرك فورد النوعج أوال ولشرك كراجتسمر ىو أف ركوف األفضؿ
ىناؾ طالما جويد اآلخروف ىناؾ .
إف الوعي بثقاف المنظم واد ارؾ ىذه الثقاف بطرجق كفؤة جتساعد في رصمجـ ورطبجؽ خط إتسررارجيج مركامم
لممنظم .

الفصل الثالث
صياغ اإلسرةارييي عمى مسروى المنظم

رطبيق رحميل ( SWOTرحميل عناصة القوة والضعف والفةص والرياديادات )
إف الخطوة األولى في صجاغ الخط اإلتسررارجيج عمى متسروى المنظم ىو في إيراء رحمجؿ SWOT
بعد االنرياء مف عممجات رحمجؿ ورشخجص العوامؿ الحجوج ذات األىمج القصوى .
رحمجؿ  SWOTىو أداة مفجدة لرحمجؿ الوضع العاـ لممنظم عمى أتساس عناصر القوة والضعؼ والفرص
والريدجدات  ،وجوضح اليدوؿ الرالي ميموع مرنوع مف األويو الرئجتسج بالبحث والردقجؽ عند رنفجذ
مدخؿ  SWOTفي الرحمجؿ
الرحميل الاداخمي
عناصة الضعف

عناصة القوة

عدـ وضوح الرويو االتسررارجيي

الكفاءة الممجزة

الموقؼ الرنافتسي المردىور

المصادر المالج المراح

رتسيجبلت ميمم لمعمبلء

ميارات رنافتسج يجدة

نقص الموىب والخبرة اإلدارج

معرف يجدة بالمشررجف

معدؿ انياز ضعجؼ في رنفجذ الخطط

قجادة يجدة لمتسوؽ

المعاناة مف المشاكؿ العممج الداخمج

النوعج العالج لممنريات

عدـ القدرة عمى رحوجؿ المرغجرات الضرورج

إمكانج مراح إليراء رحتسجنات عمى المنريات

في اإلتسررارجيج

الرحميل الخاةيي
الرياديادات

الفةص

احرماؿ دخوؿ منافتسجف يدد

الدخوؿ إلى أتسواؽ يدجدة في التسوؽ

زجادة مبجعات المنريات البدجم

إضاف إلى خط المنرج

نمو بطيء في التسوؽ

رنوع المنريات ذات العبلق

تسجاتسات تسعرج مناوئ

إمكانج الركامؿ العمودي

زجادة الضغوط الرنافتسج

نمو أتسرع في التسوؽ

نمو قوة المتساوم لمعمبلء والموردجف

العمؿ مع شركاء اتسررارجيججف في مجداف

رغجر أذواؽ وحايات المتسريمكجف

الصناع

عناصر القوة في المنظمات ررمثؿ بصورة يوىرج باقردار وكفاءة الرنظجـ والقدرة عمى الحرك ورحقجؽ
أفضؿ االنيازات الصناعج االقرصادج
عناصر الضعؼ رعني ضعؼ القدرة عمى صنع القرار المناتسب في ضوء رحمجؿ إمكانجات وموارد المنظم
أما الريدجدات ىي األحداث المحرمم والمعقول الري إذا ما ظيرت رتسبب ضرر حقجقي لممنظم .
أما الفرص فيي وقائع مويودة في مكاف معجف مف التسوؽ خبلؿ فررة زمنج محددة والري رنرج فوائد مادج
وغجر مادج لممنظم إذا رـ اتسرثمارىا عمى الويو الصحجح .

اخرياة اإلسرةارييي عمى مسروى المنظم

رويد عدة نماذج نظرج الخربار إتسررارجيج قدمت مف قبؿ أكادجمججف واتسرشارججف جعمموف في بجوت الخبرة
والمعمومات ومن أىم ىذه النماذج :
أ) نموذج أنسوف السرةاريييات السوق – المنرج
جمثؿ ىذا النموذج مصفوف رباعج مف المنرج – التسوؽ لرقدجـ أربع اتسررارجيجات ىي
 )1إسرةارييي اخرةاق السوق
رطبؽ ىذه اإلتسررارجيج عندما جكوف ىدؼ اإلدارة رركجز أنشطريا عمى زجادة حص المنظم في
التسوؽ مف خبلؿ رعزجز موقع المنريات الحالج في نفس األتسواؽ .
 )2إسرةارييي رنمي السوق
رطبؽ ىذه اإلتسررارجيج عند دفع المنريات الحالج إلى األتسواؽ اليدجدة ورركجز األنشط عمى
الفرص المراح في التسوؽ وأوضاع المنافتسجف
 )3إسرةارييي رنمي المنرج
رقدجـ منريات يدجدة إلى األتسواؽ الحالج وجكوف الرركجز عمى رطوجر ورحتسجف مزجج المنرج
 )4الرنويع
رتسرند ىذه اإلتسررارجيج عمى رقدجـ منريات يدجدة والدخوؿ في أتسواؽ يدجدة ورأخذ ىذه
اإلتسررارجيج عند الرطبجؽ ثبلث أشكاؿ ىي الرنوع األفقي والعمودي المخرمط .
 الرنويع الفقيجحصؿ عندما رقوـ الشرك بالتسجطرة عمى نشاط أعماؿ بنفس النوع وذو عبلق مباشرة بالركنولويجا
المتسرخدم  ،بمعنى رطوجر نشاط المنظم لجشمؿ أنشط يدجدة مكمم لنشاط المنظم
 الركامل العمواديجشمؿ الركامؿ األمامي والركامؿ الخمفي وجعني التسجطرة عمى عناصر المخريات والمدخبلت في
النظاـ اإلنرايي فاألمامي جرعمؽ بالموزعجف أما الخمفي بالموردجف .

 الرنويع المخرمطالدخوؿ في أنشط يدجدة مخرمف رماما عف منريات وخدمات المنظم ومف األمثم عمى ذلؾ
لشرك ىانتسوف الري رمثؿ حقجب مف األنشط المرنوع ىي ( اتسرخراج الفحـ – الصناعات
الكجماوج – منريات طبج – منريات الربغ – روزجع الغاز )

نموذج بوةرة لالسرةاريييات العام
جفررض بوررر ويود ثبلث اتسررارجيجات جمكف أف رحقؽ المنظمات مف خبلليا مجزة رنافتسج وىي
 )1إسرةارييي قياادة الركمف
وىي اإلتسررارجيج الري رضع المنظم كأقؿ المنريجف ركمف في قطاع الصناع وذلؾ مف خبلؿ
االتسرثمار األمثؿ لمموارد .
 )2إسرةارييي الرميز
إتسررارجيج البحث عف الرمجز أو االنفراد بخصائص اتسرثنائج في مجداف الصناع وركوف ذات
قجم كبجرة لممشرري كاألتسعار الرشيجعج وخدمات ما بعد البجع
 )3إسرةارييي الرةكيز
رتسرند عمى أتساس اخرجار مياؿ رنافتسي محدود في داخؿ قطاع الصناع بحجث جرـ الرركجز عمى
يزء معجف مف التسوؽ وركثجؼ نشاط المنظم الرتسوجقي في ىذا اليزء والعمؿ عمى اتسربعاد
اآلخرجف ومنعيـ مف الرأثجر في حص المنظم .

أنواع أخةى من االسرةاريييات
 )1إسرةارييي االسرقةاة

في حاالت معجن رتسعى منظمات األعماؿ إلى رحقجؽ حال دائم نتسبجا مف االتسرقرار وىذا جحدث عندما
ركوف اإلدارة مقرنع بالوضع الحالي لممنظم وبالنرائج المنيزة وفي نفس الوقت رتسعى إلى ضماف اتسرمرار
ىذا الوضع  ،وفي إطار ىذه اإلتسررارجيج رقوـ المنظم بإيراء رغججرات طفجف عمى منرياريا وطرؽ
اإلنراج ومف خبلؿ ىذه اإلتسررارجيج رحقؽ اإلدارة نموا معقوال ولكنو بطيء ،
ورربع ىذه اإلسرةارييي لعادة أسباب منيا :
أ) عندما رعمؿ المنظم بصورة يجدة فبل جويد مبرر لمرغججر أو االنرقاؿ لنشاط آخر
ب) عندما ركوف انيازات المنظم بمتسروى مقبوؿ وفي نفس ال ررجد اإلدارة رحمؿ المخاطر  ،مخاطر
الدخوؿ في أنشط أخرى .
ت) رطبع المدراء عمى إدارة ورويجو نشاط معجف بطرجق رورجنج ال ررطمب ق اررات يدجدة أو رحمؿ
مخاطر .
ث) قم الموارد المراح لممنظم وصعوب الحصوؿ عمجيا مف مصادر اإلقراض والرموجؿ .
 )2االسرةاريييات الادفاعي
رتسمى ىذه اإلتسررارجيج أجضاً بإتسررارجيج رخفجض النفقات حجث رطبؽ عندما ررجد المنظم رخفجض عممجاريا
بصورة شامم وذلؾ مف ايؿ إجقاؼ ردىور يدي في وضع المنظم أو لرياوز أزم خطجرة ريدد ويودىا
واتسرمرارىا في مجداف األعماؿ  ،ىذه اإلتسررارجيج رمثؿ حموال وقرج قصجرة األيؿ  ،ورركون االسرةاريييات
الادفاعي من :
أ) إسرةارييي الرشذيب ( الرخمص من بعض ال نشط )
حجث رقوـ المنظم باتسربعاد يزء مف أنشط األعماؿ أو نشاط معجف بالكامؿ وذلؾ لفرض معالي األداء
التسمبي لوحدات األعماؿ أو لمرقمجؿ مف الركالجؼ الرشغجمج  ،وجرطمب رطبجؽ ىذه اإلتسررارجيج الرركجز عمى
رطوجر رقنج المنرج ورقنج اإلنراج ورحتسجف الموارد الرنظجمج والبشرج ورحفجز الموظفجف .
ب) إسرةارييي االنعطاف ( الرحول )

رتسريدؼ ىذه اإلتسررارجيج رغجر عممجات المنظم واالنرقاؿ إلى أنواع يدجدة مف أنشط األعماؿ  ،وربما
رحرفظ المنظم في نشاط أعماليا القدجـ ولكف بقدر محدود وجبقى الرركجز شدجدا عمى أنشط األعماؿ
اليدجدة  .ورميأ المنظم إلى ىذه اإلتسررارجيج عندما رحاوؿ أف رحقؽ الروازف أو الركجؼ المطموب مع
البجئ اتسرياب لظيور ريدجدات خطجرة أو بروز فرص اتسرثمارج يدجدة أو عندما ال رتسرطجع المنظم مف
االتسرمرار في رحوجؿ النشاط الحالي .
ج) إسرةارييي الرصفي
وىي آخر الخجارات اإلتسررارجيج بعد أف ركوف فشمت االتسررارجيجات الدفاعج  ،ورعني إتسررارجيج
الرصفج بجع كؿ أصوؿ المنظم ورتسدجد دجونيا .

 )4االسرةاريييات المخرمط
رقوـ المنظم في بعض األحجاف برطبجؽ حزم مرنوع مف االتسررارجيجات عمى متسروى وحدات
األعماؿ الرابع ليا أو عمى متسروى االتسررارجيجات الوظجفج  .وىذا النوع مف االتسررارجيجات شائع
الرطبجؽ في الشركات الكبرى مرعددة األعماؿ أو عابرة الحدود  ،حجث رقوـ المنظم برطبجؽ
اتسررارجيجات مخرمط في نفس الوقت .
)5

مفيوم الرعاضاد واسرةارييي االسرحواذ أو االنادماج والرحالف
جقصد بمفيوـ الرعاضد األثر النارج عف رشكجؿ حزم مف االررباطات اليدجدة بجف أنشط أو
مياالت أعماؿ في داخؿ المنظم أو بناء عبلقات واررباطات مع منظمات أخرى في نفس مجداف
الصناع .وجرحدد األثر النارج عف الرعاضد بحيـ القجم المرحقق مف خبلؿ ركوجف روابط مف
داخؿ نظاـ القجم بجف األنشط الري لـ ركف مررابط مف قبؿ  .اف القجم الحقجقج المرحقق مف
الرعاضد ( أثر المشارك الواتسع بالموارد ) بمخرؼ إشكالو تسواء كاف داخمجا أو عف طرجؽ
االتسرحواذ أو الرحالفات الخاريج بمشارجع مشررك أو المشارك الركنولويج أو برأس الماؿ ،

جيب أف ركوف اكبر مف ميموع قجـ الوحدات المتسرقم ألطراؼ عممج الرعاضد  ،والرعاضد ال
جكوف إال إذا كانت القجم الكمج ( اإلجرادات الكمج ) اكبر مف ميموع إجرادات األيزاء بالضرورة
ويمكن النظة إلى الرعاضاد ورطبيقارو العممي في ضوء البادائل الرالي :
 اتسرخداـ المواد غجر المتسرغم اتسرثارة القدرات الكامن مف خبلؿ رطوجر منريات يدجدة باتسرعماؿ الرقنج المويودة أو رطوجر أتسواؽيدجدة .
 -الركامؿ العمودي لمعممجات عف طرجؽ رحتسجف النوعج ورطوجر الرقنج .

الفصل الةابع
رطبيق نماذج رحميل حقيب العمال لصياغ إسرةارييي المنظم
نماذج حقجب األعماؿ ىي أدوات رحمجمج لرقججـ أعماؿ المنظمات ذات المنريات المرعددة أو وحدات
األعماؿ المرعددة وفي أتسواؽ مخرمف وذلؾ بيدؼ اخرجار أفضؿ إتسررارجيج ممكن الرطبجؽ ولحشد ورويجو
وادارة موارد المنظم بكفاءة وفعالج ،
ومن النماذج المسرخادم ىو نموذج يماع بوسطن :

نموذج يماع بوسطن االسرشاةي BCG
نموذج  BCGعبارة عف مصفوف لرقججـ احد أنشط األعماؿ الرئجتسج أو المنريات وذلؾ في ضوء نمو
التسوؽ ( رقاس بنتسب مئوج لنمو المبجعات ) وحص المنرج في التسوؽ ( الموقع الرنافتسي النتسبي ) دري
نمو التسوؽ رقدـ مؤشر عمى ياذبج التسوؽ المخدوـ  ،الموقع الرنافتسي النتسبي جعبر عف نتسب حص
المنرج في التسوؽ مقتسوما عمى حص أكبر منافس في التسوؽ
حص المنرج في التسوؽ

منخفض

المنريات المثيةة لعالم االسرفيام

عالي

المنريات الساطع STARS

عالي

؟
QUESTION MARKS
المنريات المثيةة لمقمق

المنريات المادةة لمنقادي

DOGS

CASH COWN

نتسب النمو في التسوؽ

منخفض

ورركون مصفوف بوسطن من أةبع أقسام ىي :
 .1المنريات المثيةة لعالم االسرفيام ورمثؿ المنريات ذات الحص المنخفض  ،ىنا جبلحظ ويود طاق كامن
في التسوؽ لـ رربدد ونمو مرزاجد في الطمب الكمي الحالي والمروقع في نفس الوقت جظير بوضوح أداء غجر
مرضي لممنريات أو وحدات األعماؿ لمعالي ىذا الوضع رحراج المنظم إلى موارد مالج إضافج لرعزجز
موقع المنريات في التسوؽ قد جرطمب ىذا ارخاذ ق اررات إليراء رحتسجنات عمى المنرج أو زجادة األنشط
الرروجيج أو البحث عف مصادر إضافج لمرموجؿ .
 .2المنريات الساطع  :ىي المنريات الري ررمرع بحص عالج مع تسوؽ جرمجز بنمو عاؿ  ،المنظمات الري
رمرمؾ منرج واحد أو عدد مف المنريات التساطع ركوف محؿ نظر واىرماـ المنافتسجف  .ىذه المنريات رمثؿ
أفضؿ فرص لبلتسرثمار لما رحققو مف ربحج ونمو  ،وفي نفس الوقت رحمؿ المنظم ركالجؼ عالج أحجانا
لممحافظ عمى موقع المنريات التساطع لمتسوؽ وبخاص عندما رزدادا شدة المنافتس أو ردخؿ منريات يدجدة
ذات نوعج عالج إلى التسوؽ .
 .3المنريات المادةة لمنقادي  :منريات ررمجز بحص عالج في التسوؽ ونمو منخفض في التسوؽ  ،ىذه المنريات
رقدـ لممنظم عائد عمى االتسرثمار الف التسوؽ جكوف عادة اقؿ رنافتسا كما أف الموقع القوي ليذه المنريات ال
جرطمب ركالجؼ عالج لممحافظ عمى الحص التسوقج  ،إف الردفؽ النقدي الذي قدره ىذه المنريات جمكف
اتسرثماره لرطوجر المنريات المثجرة لعبلم االتسرفياـ أو بيدؼ المحافظ عمى الموقع الرنافتسي الحالي لممنريات
التساطع .
 .4المنريات المثيةة لمقمق  :رمثؿ ىذه المنريات بحص منخفض ونمو منخفض في التسوؽ  ،وفي معظـ
األحجاف رؤدي ىذه المنريات إلى اتسرنزاؼ موارد المنظم وبالرالي رنريي إلى الرصفج دوف الرخمي عف ىدؼ
انياز أقصى حدد ممكف مف الحصاد المربقي أو العائد لفررة قصجرة األيؿ .

الفصل الخامس
رطبيق إسرةارييي المنظم
العالق بين صياغ ورطبيق اإلسرةارييي :
إذا كانت عممج صجاغ اإلتسررارجيج ميم صعب فإف رطبجقيا بصورة نايح رمثؿ أكثر صعوب بمعنى
أف فشؿ اإلدارة في رطبجؽ اإلتسررارجيج  ،جعني فشؿ اإلدارة اإلتسررارجيج ككؿ
الشكؿ الرالي جوضح أىمج كؿ مف عممجري صجاغ ورطبجؽ اإلتسررارجيج في مصفوف رعبر عف أربع
نرائج ممكن :

صياغ اإلسرةارييي
يجد

ضعجؼ
لعب الحظ المغامةة

النياح

Roulette

Success

يجد

رطبيق اإلسرةارييي
الفشل

اإلشكالي

Failure

Trouble

ضعجؼ

مسرمزمات رطبيق إسرةارييي المنظم :
جركوف نموذج رطبجؽ إتسررارجيج المنظم مف أربع خطوات أتساتسج  :وىي
اليجكؿ الرنظجمي واألنظم اإلدارج المبلئم واألتسالجب الكفؤة والثقاف الرنظجمج المنتسيم مع
اإلتسررارجيج .
 .1رحميل الييكل الرنظيمي:
أثبرت الدراتسات أنو جويد ركامؿ بجف اليجكؿ واإلتسررارجيج باعربار أف نوع اليجكؿ الرنظجمي المصمـ ىو بمثاب
المياؿ الحركي الذي مف خبللو جيري رطبجؽ اإلتسررارجيج مف الميـ النظر في االعربارات الرنظجمج الخاص
بالرنظجـ الرتسمي وغجر الرتسمي في المنظم وىذه االعرباةات ىي :
أ -معرف ما إذا كاف اليجكؿ الرنظجمي القائـ جتساعد في رطبجؽ إتسررارجيج المنظم .
ب -رحدجد المتسروجات اإلدارج وما ررضمنو مف وظائؼ والري تسركوف متسئول عف رنفجذ ميمات
مخرمف لمخط اإلتسررارجيج
ت -إمكانج االتسرفادة الرنظجـ غجر الرتسمي لرتسيجؿ عممج رطبجؽ اإلتسررارجيج .
عموما أشكال اليياكل الرنظيمي ىي :
 .1الشكال اليةمي لمييكل الرنظيمي  :ىي اليجاكؿ الرئجتسج الشائع في معظـ المنظمات البتسجط والمعقدة
صغجرة الحيـ أو كبجرة أو مرعددة الينتسجات ورأخذ عدة أشكاؿ قد ركوف بتسجط وظجفج  ،أو رقتسجميا
عمى أتساس المنرج أو الموقع اليغرافي.

 .2ىيكل المصفوف الرنظيمي :
جتسرمزمو ردفؽ في التسمطات والصبلحجات لكؿ مف اإلدارات الوظجفج وادارات المشارجع بصورة مروازن في
الرنظجـ  ،وجتسرخدـ ىذا الشكؿ لرتسيجؿ عممج رطوجر و انياز برامج ومشارجع مرعددة ومخرمف  ،حجث
نيد أف كؿ إدارة وظجفج متسئول عف انياز ميمات محددة لكؿ مشارجع وفي نفس الوقت رقع ىذه
المشارجع ضمف متسئولج مدجر المشروع المتسئوؿ المباشر عف رطبجؽ اإلتسررارجيج .
 .3ىيكل الفةيق الرنظيمي :
جتسرند ىذا اليجكؿ عمى فكرة المشارك في التسمط بجف أعضاء الفرجؽ الواحد ،شكؿ الدائرة الرنظجمج
جشجر إلى رتساوى التسمط الموزع بجف األفراد الروزجع المرتساوي لمتسمط جعرمد عمى عدة عوامؿ ولكف المعنى
اليوىري إلدارة الفرجؽ ىو المشارك في ارخاذ القرار ،المشارك في التسمط والمتسئولج بجف القائد اإلداري
واألفراد الرابعجف لو بيدؼ رفع اإلنرايج واشباع حايات األفراد ،وجأخذ ىذا اليجكؿ عدة أشكاؿ فقد جكوف
الفرجؽ الرنظجمي ألداء وايب معجف ،أو جكوف الفرجؽ النياز مشروع جركوف مف أفراد جعمموف معا مف ايؿ
انياز مشروع معجف وايب ،ىو أوتسع نطاقا مف فرجؽ الميم أو الوايب ،أو قد جأخذ شكبل وظجفجا بمعنى انو
جركوف مف ميموع مف األفراد العاممجف في إدارات أو أقتساـ وظجفج مخرمف جشكموف مع بعضيـ فرجقا واحدا
لحؿ مشكم معجن أو لرطوجر منرج أو لرنفجذ تسجاتس ررطمب اخرصاصات وييود مرنوع .
 .4ىيكل الرحالف :
أ -جرطمب ىذا اليجكؿ ويود رحالؼ اتسررارجيي بجف شركرجف متسرقمرجف النياز أىداؼ مشررك ،
الشكؿ الشائع لمرحالؼ االتسر اررجيي ىو المشروع المشررؾ أي المشارك بجف منظمرجف مرماجزرجف
مف ايؿ رحقجؽ أىداؼ محددة  ،المشارك رتسعى إلى رعزجز عناصر القوة لدى احد األطراؼ
ورقمجؿ أو معالي عناصر الضعؼ المويودة مع الطرؼ اآلخر باإلضاف إلى فوائد مادج

اإلتسرررجيج
ا
ورنافتسج لآلخرجف ومف الضروري أف رأخذ اإلدارة

بعجف االعربار رصمجـ ىجكؿ

رنظجمي مبلئـ لرنفجذ اإلتسررارجيج
ب -األنظم اإلدارج المتساندة لرطبجؽ اإلتسررارجيج مف متسرمزمات رطبجؽ اإلتسررارجيج ىو
رصمجـ أنظم إدارج ردعـ عممجات وأنشط رطبجؽ اإلتسررارجيج والري رركوف عمى األقؿ مف
أنظم المعمومات اإلتسررارجيج  ،نظاـ الرخطجط والتسجطرة واألنظم الحاتسوبج المركامم لمرصنجع
أنظم المعمومات اإلسرةارييي :
رمعب أنظم المعمومات اإلسرةارييي ادو اة ىاما في عمميات اإلاداةة اإلسرةارييي الخاص بصياغ
ورطبيق إسرةارييي

العمال  ،وذلك من خالل ثالث ميال أساسي ىي :

 رحتسجف الكفاءة الرشغجمج الري روفرىا ركنولويجا أنظم المعمومات وبالرحدجد رأثجر ىذه
الركنولويجا في رخفجض الركالجؼ ورحتسجف نوعج المنرج والخدمات وبناء عبلق قوج مع
الموردجف والمتسريمكجف .
 رعزجز اإلبداع الركنولويي في مجداف األعماؿ وبالرالي روفجر القدرة عمى رصنجع منريات
يدجدة .
 بناء مصادر لممعمومات اإلتسررارجيج ألنظم مرقدم لممعمومات رتساىـ في رحتسجف فعالج
وكفاءة العممجات واألنشط الداخمج لممنظم .

إف اكبر فائدة جقدميا نظاـ المعمومات اإلتسررارجيج فو في بناء قاعدة معمومات إتسررارجيج رمكف
النظاـ مف رزوجد اإلدارة بالمعمومات الضرورج لعممجات الرخطجط والتسجطرة وارخاذ الق اررات .
إف المعمومات رعربر مورد ثمجف لممنظم جيب إداررو واتسرثماره لرحقجؽ قجم مضاف لممنظم وبالرالي
رشارؾ في ركوجف مجزة رنافتسج إتسررارجيج لممنظم في بجئ األعماؿ .

ت -أنظم الرخطيط والسيطةة
رعربر أنظم الرخطجط والتسجطرة يزء مف عممجات صجاغ ورطبجؽ اإلتسررارجيج حجث جبدأ العمؿ
برشغجؿ ىذه األنظم مع المراحؿ األولى مف عممج رصمجـ الخطط الري رركوف منيا اإلتسررارجيج  ،إف
اإلتسررارجيج منظوم مركامم مف الخطط العممج الري ريدؼ إلى رحقجؽ رتسال المنظم في خارم
المطاؼ  ،ورركوف أنظم الرخطجط مف أنظم مروتسط المدى وأخرى طوجم المدى .

في مرحم الرخطجط المروتسط ريرـ اإلدارة اإلتسررارجيج برشغجؿ الخطط أو البرامج لكؿ وحدة رئجتسج
مف وحدات األعماؿ اإلتسررارجيج الري رركوف منيا المنظم أو لكؿ قتسـ مف أقتساـ المنرج إذا كانت
رررجب اليجكؿ قائـ عمى ىذه األتساس  ،وجيرـ نظاـ الرخطجط المروتسط بنقؿ اإلتسررارجيج إلى مرحم
أكثر رفصجبل واقؿ عمومج بما جرضمف مف برامج لفررة زمنج ال رقؿ عف تسن وررربط بنمط مف
الق اررات الركرجكج غجر المبرمي وبنمط مف األنشط الخاص برنظجـ إيراءات العمؿ  ،ىذا النظاـ
جركوف مف خطط رشغجمج رغطي فررة زمنج قصجرة ررولى نقؿ الخطط المروتسط األيؿ إلى أنشط
وأعماؿ موصوف بدق وذات نرائج محددة ررربط بنمط مخرمؼ مف الق اررات العممجارج والرورجنج
والمبرمي  .مف مظاىر الرعبجر عف أنظم الرخطجط ىي المجزانجات وىي إحدى أنظم الرخطجط أو
التسجطرة الري ررولى رزوجد اإلدارة بالمعمومات الضرورج عف الدخؿ والنفقات الحالج والمروقع في كؿ
مرحم مف مراحؿ رطبجؽ اإلتسررارجيج  ،رركوف المجزانجات مف عدة أنواع ىي :
المجزانج اإلتسررارجيج ( الرئجتسج ) المخصص لرغطج مرطمبات اإلدارة اإلتسررارجيج الري رركوف مف
مجزانج رأس الماؿ
المجزانج الرشغجمج ررمثؿ بمبالغ نفقات كؿ وحدة أعماؿ إتسررارجيج ولكؿ قتسـ مف األقتساـ الوظجفج في
الوحدة جخص األنشط الضرورج النياز الخطط واألىداؼ .

المجزانج المالج رمثؿ خارط بالردفؽ المروقع مف الموارد والنفقات خبلؿ فررة المجزانج كما ررضمف
رحدجد الرغجرات الري رحصؿ في رأس الماؿ ومف حيـ النقد المطموب والمروقع .
ث-

النظم الحاسوبي المركامم مع الرصنيع

رتسرخدـ لمتساندة عممجات الرصنجع مثؿ أنظم األرمر وأنظم  JITو  TQMوذلؾ بيدؼ رحقجؽ
ركامؿ مع كؿ عممجات اإلنراج والتسجطرة .

 )3أسموب القياادة اإلاداةي
جعني الطرجق الري جؤثر فجيا المدجر \ القائد في رحقجؽ األىداؼ أو رطبجؽ الخطط اإلتسررارجيج ،
وجركوف أتسموب القجادة اإلدارج مف ثبلث مرغجرات مررابط ىي طرجق رحفجز األفراد وميامجع العمؿ ،
وأتسموب ارخاذ الق اررات اإلدارج  ،ومياالت الرركجز في بجئ العمؿ .

بالنتسب لمرحفجز جمكف أف جأخذ شكؿ الثواب أو العقاب  ،حجث رويد إدارات رتسرند عمى أتسموب
الرحفجز االجيابي ومف خبلؿ الرركجز عمى المتسئولجف والرمجز عمى أتساس الكفاءة واليدج في العمؿ
ورنمج مشاعر االنرماء والوالء لممنظم ورطبجؽ أتسس عادل لممكافأة المادج والرقدجر المعنوي  ،في
حجف رعرمد إدارات أخرى عمى أتسموب الرحفجز التسمبي مثؿ الرموجح بالريدجد وفرض أنظم صارم في
العقاب اإلداري  ،رحدجد أنماط العمؿ واالىرماـ بنرائج العمؿ دوف مرغجرارو أو ظروفو ورطبجؽ أنظم
مباشرة في الرقاب .

المرغجر الثاني ىو طرجق ارخاذ الق اررات اإلدارج أي دري رفوجض صبلحجات ارخاذ الق اررات ودري
المشارك لؤلفراد العالمجف في عممج صنع القرار  ،حجث رويد عدة أنماط في طرجق ارخاذ القرار ،
فالق اررات قد ركوف مف صنع فرد واحد ( القائد اإلداري ) وعادة روصؼ ىذه الحال بأتسموب القجادة

األوروقراطج  ،أو قد ررخذ الق اررات عف طرجؽ المشارك وىو األتسموب الذي جمجز اإلدارة الجابانج (
نظرج . ) Z
المرغجر الثالث جرعمؽ بالمنظور الذي جيد فجو المدجر أو القائد بأن أفضؿ طرجق ليعؿ األفراد جنيزوف
العمؿ بصورة مرضج  ،وجويد ارياىاف رئجتسجاف بخصوص رركجز واىرماـ اإلدارة  :ارياه الرركجز أو
االىرماـ بالعاممجف وارياه الرركجز أو االىرماـ بالوايب  ،وفي ىذا الصدد قدمت عدة نظرجات لرصنجؼ
أتسالجب القجادة اإلدارج باالتسرناد إلى ىذجف االرياىجف نظرج الشبك اإلدارج  ،وجخرمؼ أتسموب القجادة
باخربلؼ المواقؼ والقادة والعبلقات الشخصج بجف األفراد والقائد وطبجع الميم أو الوايب .

مف الميـ عند رطبجؽ اإلتسررارجيج أف ركوف القجادة اإلدارج عمى معرف بالخط اإلتسررارجيج المطموب
رنفجذىا واإلمكانجات والمواد المراح مف يي والرحدجات الخاريج مف ريدجدات ومرغجرات رنافتسج في
بجئ األعماؿ  ،إف الرحدي الذي جوايو القادة جكمف في قجادة عممج الرغججر اليذري داخؿ المنظم
وفي إيراء انقبلب مدروس ومخطط في الرنظجـ والوايبات أو في المتسروجات اإلدارج وفي أنظم
العمؿ وفي الثقاف الرنظجمج .

نظةي مكنزي لرطبيق اإلسرةارييي ( ) 7S
رعرؼ ىذه النظرج بنموذج العناصر التسبع في رطبجؽ اإلتسررارجيج ىذه العناصر ىي :
اإلتسررارجيج  ،اليجكؿ الرنظجمي  ،األنظم  ،األتسموب  ،اإلدارة ( الكادر )  ،الميارات  ،القجـ
المشررك ( الثقاف الرنظجمج ) وحتسب ىذا النموذج جمكف رحقجؽ النياح في رطبجؽ اإلتسررارجيج إذا
كانت عناصر النموذج مروافق مع اإلتسررارجيج " متساندة ليا عمى األقؿ "  ،لذلؾ إذا ظيرت مشكم
خبلؿ عممج الرطبجؽ فيذا جعني نقص في الروافؽ بجف اإلتسررارجيج وبجف أحد عناصر النموذج .

الفصل الساادس
عمميات الةقاب ورقييم إسرةارييي المنظم

الرقاب ىي ييد نظامي لوضع معاججر االنياز في ضوء األىداؼ الرنظجمج ورصمجـ أنظم معمومارج
لمرغذج العكتسج ومقارن االنياز الفعمي بالمعاججر الموضوع مف قبؿ ورحدجد أي ويود لبلنحرافات
واألخطاء وارخاذ الفعؿ اإلداري المطموب لمرأكد مف أف كؿ الموارد المشررك قد اتسرخدمت بصورة كفؤة
لمغاج وبطرجق فعال النياز األىداؼ المشررك .

أوال  :الةقاب الرقميادي
رصنؼ الرقاب الرنظجمج رقمجدجا إلى عدة متسروجات ىي الرقاب الرنظجمج  ،الرقاب الركرجكج

(

الوظجفج )  ،والرقاب العممجارج .

-

الةقاب اإلسرةارييي  :ىي عممج دجنامجكج متسرمرة لمتسجطرة عمى إتسررارجيج المنظم مف خبلؿ

رطبجؽ اإلتسررارجيج وبعد االنرياء مف الرطبجؽ مباشرة وىي وظجف اإلدارة العمجا .

-

الةقاب الركريكي  :رعني عممج التسجطرة عمى عممجات اإلدارات الوظجفج مثؿ اإلنراج والرتسوجؽ

واألفراد والمالج وغجرىا لمرأكد مف أف األنشط في ىذه اإلدارات ررـ وفؽ الخطط الوظجفج الموضوع
ليا والري رؤدي إلى رحقجؽ األىداؼ اإلتسررارجيج لممنظم .

-

الةقاب العممياري  :ىي عممج التسجطرة والرقاب الرورجنج عمى أداء العاممجف في خطوط

اإلنراج لمرأكد مف رنفجذىـ لممياـ والوايبات المحددة تسمفا عمى أتساس بطاقات الروصجؼ الموضوعي
لمعمؿ أو الوظجف .

مادخل الةقاب الرقميادي
جطمؽ عمى الخؿ أجضاً نظاـ الرغذج العكتسج الذي جركوف مف الخطوط الرالج :
 -1رأسيس معايية االنياز
المعاججر ىي مقاججس دقجق ومحددة مقابؿ نرائج االنياز الفعمي في ضوء األىداؼ الرنظجمج
ومفردات الروصجؼ الوظجفي  .رصمجـ المعاججر ىي الخطوط األولى لرنفجذ الرقاب الرنظجمج
في مخرمؼ المتسروجات اإلدارج خاص في المتسروى الوظجفي والمتسروى الرنفجذي لمعاممجف في
خطوط اإلنراج  .والمعاججر قد ركوف كمج أو إحصائج أو غجر كمج وقد ررضمف عناصر
مرنوع مثؿ الوقت والكمف  ،حيـ اإلنراج  ،متسروى اليدر أو الرمؼ أو خصائص رقنج رحدد
متسروى نوعج المنرج  ،في ىذه المرحم جرـ رحدجد دري االنحراؼ المقبول .
 -2قياس االنياز الفعمي
ىي عممج رحدجد النرائج المرحقق عف انياز األنشط الوظجفج عمى متسروى اإلدارات
الوظجفج والوايبات والميمات الري نفذت مف قبؿ األفراد العاممجف باتسرخداـ أدوات كمج
ونوعج .
 -3مقاةن االنياز الفعمي بالمعايية
اليدؼ مف ىذه المقارن ىو الروصجؼ الدقجؽ لبلنحراؼ واألخطاء الري حصمت في عممج
االنياز إذا كانت ىناؾ انحرافات غجر مقبول عف المعاججر الموضوعج لبلنياز أما في حال
روافؽ النرائج مع المعاججر الموضوعج فاف تسمتسم الرقاب رنريي عند اتسررياع المعمومات عف
ىذا الوضع لئلدارة .
 -4رصحيح الخطاء ورعاديل االنحةافات
جرـ في ىذه المرحم معرف أتسباب ومكاف الخمؿ ومعاليرو في أي مرحم مف مراحؿ دورة حجاة
النظاـ اإلنرايي ،مف الميـ الرأكجد عمى عدـ ركرار نفس المشاكؿ واألخطاء مرة ثانج

ثانيا  :اإلسرةارييي والةقاب
رعني عممجات التسجطرة الرنظجمج المتسرمرة عمى رطبجؽ إتسررارجيج المنظم بصورة كفؤة وفعال وبما جضمف
رحقجؽ رتسال المنظم واألىداؼ اإلتسررارجيج .
رـ رطوجر مداخؿ حدجث في الرقاب اإلتسررارجيج أىميا المدخؿ الناقد أو نظاـ الرغذج األمامج ويركون ىذا
النظام من الخطوات الرالي :
 السيطةة عمى المقادمات المنطقي لإلسرةاريييرصمـ كؿ إتسررارجيج لؤلعماؿ عمى مقدمات أو افرراضات أو رنبؤات ضرورج لعممج الرخطجط  ،لذلؾ
في ىذه المرحم ررـ عممج فحص نظامج ومتسرمرة لمرأكد مف صح ىذه المقدمات خبلؿ مرحمري
صجاغ ورطبجؽ اإلتسررارجيج .
المقادمات المنطقي لإلسرةارييي ررصل بنوعين من العوامل :
العوامؿ البجئج الخاص بالبجئ الخاريج  ،العوامؿ الخاص بقطاع الصناع ( منافتسجف  ،منريات
بدجم  ،دري أو قوة المتساوم في التسوؽ )
من الميم الرقاط العناصة الحيوي ذات الرأثية الكبية عمى إسرةارييي المنظم .
 الةقاب عمى الرطبيقررضمف عممج الرقاب في ىذه المرحم رحدجد ورقججـ األحداث والعوامؿ ذات األىمج الحجوج لممنظم
والري لـ رؤخذ بعجف االعربار خبلؿ عممج صجاغ اإلتسررارجيج  ،في ىذه المرحم جرـ تسد الفيوة بجف
مرحمري صجاغ ورطبجؽ اإلتسررارجيج  .والفيوة ىي في الواقع زمنج بجف وقت صجاغ اإلتسررارجيج
ووقت البدء في رطبجقيا .

 اإلشةاف االسرةاريييذو طبجع عام وغجر محددة ال جخرص بنشاط معجف أو بمرحم معجن في حجاة اإلتسررارجيج  ،ىو
جمثؿ منظور رقابي عاـ أو أشبو بشاش الرادار الري رنبئ بظيور ريدجدات ما أو ارياىات خاطئ في
ارياه الحرك اإلتسررارجيج لممنظم في بجئ األعماؿ .
إف رصمجـ أي نظاـ لمرقاب اإلتسررارجيج جرطمب خمؽ آلج في العمؿ وركامؿ بجف ثبلث أنظم فرعج
ىي نظـ المعمومات المويودة في المنظم  ،واليجكؿ الرنظجمي المناتسب لرطبجؽ نظاـ الرقاب
اإلتسررارجيج  ،والثقاف الرنظجمج كعامؿ ميـ في رحدجد طبجع الرقاب وأتسموبيا واألدوات المتسرخدم
لقجاس دري االنياز في األقتساـ والوحدات الرنظجمج .

ثالثا  :مسرويات عممي مةايع ورقييم اإلسرةارييي
ريرـ اإلدارة اإلتسررارجيج برقججـ األداء الكمي لممنظم مف خبلؿ مرايع اإلتسررارجيج ألداء المنظم
ككؿ وبجاف مدى النياح الذي حققرو إتسررارجيج المنظم عمى رحتسجف األداء  ،باإلضاف إلى مرايع
ورقججـ االتسررارجيجات عمى متسروى وحدات األعماؿ ومتسروى المياالت الوظجفج لكؿ وحدة إتسررارجيج
وعند كؿ متسروى مف متسروجات اإلدارة اإلتسررارجيج جرطمب رقججـ اإلتسررارجيج اخرجار المعاججر المبلئم
وقجاس االنياز ورحدجد االنحرافات ورصحجحيا ،
ومن الضةوةي إعاادة طةح السئم النوعي الثالث الرالي :
أجف نحف اآلف ؟ أجف نرجد أف نصؿ ؟ كجؼ جيب أف نصؿ ؟

ةابعا  :رقييم إسرةارييي المنظم
رويد عدة مداخؿ لرقججـ اإلتسررارجيج عمى متسروى المنظم أي رقججـ األداء الكمي لممنظم  ،ومف ىذه
المداخؿ  :مدخؿ الرحمجؿ المالي باتسرخداـ النتسب المالج مثؿ نتسب التسجول  ،نتسب األرباح  ،نتسب
النشاط  ،نتسب الدجوف إلى رأس الماؿ .
وىناؾ مقجاس لرقججـ األداء ررركز عمى القجم المضاف  ،والقجم المضاف ىي الفرؽ بجف قجم
المبجعات وركمف المواد األولج أما العائد عمى القجم المضاف فيي نرجي قتسم صافي األرباح قبؿ
خصـ الضرائب عمى القجم المضاف .
وىناؾ مدخؿ جتسمى مدخؿ الممجزات الوصفج  ،ىذا المدخؿ مكمؿ لممداخؿ األخرى  ،وجيرـ ىذا
المدخؿ برحدجد خصائص المنظمات النايح ومقارن دري روفر ىذه الخصائص في المنظم
موضوع الرقججـ .
أجضاً جويد مدخؿ جتسمى مدخؿ رقججـ أصحاب المصالح حجث جيرـ أصحاب المصالح بأداء
المنظم وبالنرائج الري رحققت مف يراء اخرجار ورطبجؽ إتسررارجيج معجن ومف الطبجعي أف ريرـ
كؿ فئ مف فئات أصحاب المصالح بعناصر معجن مف الرقججـ ذات صم بنشاط األعماؿ ،
وبمصالح حجوج لفئ األفراد  ،والمنظمات المرأثرة بإتسررارجيج المنظم وبمتسروى أداء ىذه
اإلتسررارجيج ودري نياحيا في رحقجؽ األىداؼ .
إلى يانب ىذه المداخؿ مف الميـ رقججـ عناصر ميم مثؿ كفاءة المنظم الحالج  ،متسروى
الركنولويجا المتسرخدم  ،دري فعالج القدرة الرنافتسج لممنظم  ،دري انتسياـ إتسررارجيج
المنظم مع الثقاف الرنظجمج ومدى الحاي إليراء رغججر أو رعدجؿ في الثقاف الرنظجمج أو في
إتسررارجيج المنظم .

خامسا  :رقييم اإلسرةارييي عمى مسروى وحادات العمال اإلسرةارييي :
جيدؼ الرقججـ في ىذا المتسروى رحدجد مدى مشارك وحدة األعماؿ اإلتسررارجيج في رحتسجف األداء
الكمي لممنظم وفي ركوجف قجم مضاف أو في رحقجؽ نمو في األتسواؽ ومنريات  ،وىذا جرطمب
ويود نوع مف الرقاب الرويجيج والمرايع والرقججـ المتسرمر في ضوء معاججر محددة لقجاس أداء
إتسررارجيج األعماؿ أثناء الرطبجؽ في كؿ وحدة إتسررارجيج رابع لممنظم  ،وررربط عممج مرايع
ورقججـ اتسررارجيجات األعماؿ باتسررارجيجات المنظم مف خبلؿ رحدجد مدى مشارك إتسررارجيج
األعماؿ لكؿ وحدة إتسررارجيج بركوجف قجم مضاف كمج لممنظم عف طرجؽ رحقجؽ مجزة رنافتسج
في كؿ المنريات واألتسواؽ .

السئم
 -1ما المقصود باإلدارة اإلتسررارجيج ؟
 -2ىؿ رعرقد في أىمج اإلدارة اإلتسررارجيج كمياؿ إداري حدجث نتسبجا ؟
مر مياؿ اإلدارة اإلتسررارجيج بعدة مراحؿ رطور رارجخي حرى وصؿ إلى ما ىو عمجو اآلف ،
ّ -3
اشرح مراحؿ ىذا الرطور ؟
 -4اخرر مؤتستس في مياؿ األعماؿ ثـ ضع رصورؾ العاـ لئلتسررارجيج الكمج ليا ثـ اخرر وحدة
أعماؿ رابع ليا وحدد إتسررارجيجريا  ،وبعد ذلؾ اقررح عددا مف االتسررارجيجات الوظجفج الري رروقع
إرباعيا داخؿ المؤتستس .
 -5فكر في منشأة ما  ،ثـ قـ بصجاغ العبارة الدال عمى رؤجريا ورتسالريا ؟
 -6ما المقصود برحمجؿ بجئ المنظم الداخمج والخاريج ؟
 -7وضع ماجكؿ بوررر خمتس عوامؿ رروقؼ عمجيا دري المنافتس في الصناع  .اشرح ىذه
العوامؿ ؟
 -8قدـ ماجكؿ بوررر نموذج تسمتسم القجم لرحمجؿ األنشط الداخمج لممنظم  .وضح ىذا النموذج
بالشرح ؟
 -9ما المقصود باالتسررارجيجات الرالج :
إتسررارجيج رنمج التسوؽ – اخرراؽ التسوؽ – رنمج المنرج – الرنوجع المرمركز ( المررابط ) –
الرنوجع غجر المررابط – الركامؿ األفقي – الركامؿ الرأتسي األمامي – الركامؿ الراتسي الخمفي –
قجادة الركمف – الرمجز – الرركجز – الرشذجب ( الرخمص مف بعض األنشط ) –
االنعطاؼ ( الرحوؿ ) – الرصفج .

 -11جعربر نموذج يماع بوتسطف أداة رحمجمج لرقججـ أعماؿ المنظم  ،ارتسـ مصفوف نموذج بوتسطف
ووضح كؿ قتسـ مف األقتساـ األربع عمى الرتسـ مع الشرح ؟
 -11جركوف نموذج رطبجؽ إتسررارجيج المنظم مف أربع خطوات أتساتسج  .اذكرىا مع الشرح ؟
 -12جويد عدة مداخؿ لرقججـ اإلتسررارجيج عمى متسروى المنظم اذكرىا ثـ اخرر واحدا منيا
مع الشرح ؟
 -13ضع خط إتسررارجيج لمنظم مف منظمات األعماؿ ؟
 -14كجؼ جخرمؼ صجاغ اإلتسررارجيج في المنظمات الصغجرة مقابؿ المنظمات الكبجرة ؟
 -15أعط أمثم لمركامؿ الرأتسي األمامي والخمفي ؟
 -16إذا كانت المنظم ليا حص تسوقج رائدة ( مررفع ) فالمطموب رحدجد وضع المنظم عمى
مصفوف بوتسطف ؟
 -17اشرح وفتسر لماذا رعربر العوامؿ الثقافج ذات أىمج كبجرة ورؤخذ بعجف االعربار عند رحمجؿ
واخرجار البدائؿ اإلتسررارجيج ؟
 -18قارف صجاغ اإلتسررارجيج برطبجؽ اإلتسررارجيج مف حجث كونيا فناً أو عمماً ؟
 -19لماذا أصبح رقججـ اإلتسررارجيج ميما في عالـ األعماؿ ؟

