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ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا و ال تحمل علينا إصرا كما " 
على الذين من قبلنا ربنا و ال تحملنا ما ال طاقة لنا به و أعفوا  حملته

"عنـا  و اغفر لنا و ارحمنا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين  

 

العظيم اهللصدق   
682سورة البقرة اآلية   

  



 
كر اهلل عز و جل الذي وفقنا إلتمام هذا البحث عسى أن  أول الشكر ش

من   70اآلية  " لئن شكرتم ألزيدنكم"قوله  يزيدني من فضله مصداق ا ل
،سورة إبراهيم  

....وبعد  ستراحمد اهلل واشكره على نعمه بتحقيق الكثير من امنياتي التي من بينها دراستي للما  

بخل جهداً في يلم ذي ي أشرف على رسالتي والذالستا  عبد اهلل بن حمو أللأعبِّر عن شكري وتقديري 
كما ال يفوتني أن أتقدم بكامل  .ومالحظاته القيمةمعلوماته الرسالة بأثرى  ذيمساعدتي وتوجيهي ، وال

إنجاز هذه  فيلجنة المناقشة وإلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد أعضاء الى الشكر و العرفان 
.المذكرة  

ة مضافة للبحث من لعمال مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية إلستقبالي في المديرية إلثراء قيم الشكر كما أبدي

 .                         العاليي واكمال مشوار تعليمالجانب التطبيقي 

 :                                            اشكر كل من ساعدني في اتمام بحثي هذا وأخص بالذكر

رافقت مراحل لتي التوجيهات القيمة ا ومن جهد وتوجيهات في سبيل اعداد البحث  وهلما بذلالمؤطرين  -

   .ثذي أبدوه لي في تسهيل انجاز البحلتعاون الول البحث

قدموه لي من المصادر القيمة  لما 6102/6102جميع طلبة تسيير إستراتيجي دولي دفعة كما أشكر   -

    .البحثفي اثراء هذا  بها التي استعنت

  



 

 

 

مامي من زرعت في قلبي بذور الحياة فكانت على الدنيا و هي أ إلى من وعيت: أهدي هذا العمل المتواضع

 .إلى روح أمي الغالية يرحمها اهلل.لي السند فيها و النبراس لدربي ونور عيني

 .إلى والدي الكريم أطال اهلل بعمره

 .إلى رفيق دربي زوجي العزيز الذي لم يبخل علي، وساعدني في هذا العمل المتواضع

 .ي وابنائهمكما أهدي هذا العمل إلى إخوتي وأخوات

 . إلى كل من جمعتني بهم مقاعد الدراسة ومجالس العلم خاصة طلبة تسيير إستراتيجي دولي

 . إلى كل من علمني حرفا أساتذتي الكرام الذين رافقوني في كل أطوار التعليم اإلبتدائي إلى التعليم العالي
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ة وغري املستقرة باستمرار اليت عاشتها وما تزال تعيشها املؤسسة يف شىت يف ظل املناخ املشحون وبيئة األعمال املتغري  

امليادين اإلقتصادية، االجتماعية وحىت السياسية ومع اختالف وتباين أساليب التسيري ومقومات القيادة الفعالة و 

واليت ميكن من خالهلا  الرزينة كلها عوامل أدت إىل الزيادة من حدة املنافسة والبحث عن الوسائل و امليكانيزمات

حتقيق التسيري اجليد و الرشيد للمنظمة و الوصول هبا إىل بر األمان وخلق ميزة تنافسية تكسبها صفة التميز هبدف 

هتيئة املنظمة لغرض الدخول يف طور املتغريات و إنفتاحها على خمتلف األسواق األخرى من خالل تكييف القيادة 

 .ال املتذبذباإلدارية مع بيئة وحميط األعم

وعليه فمن بني العناصر املهمة يف هذا اجملال هو العنصر البشري و الذي يعترب املخطط و املنفد و املكلف بالوصول 

إىل حتقيق األهداف و الغايات املسطرة باإلبداع و االبتكار وحىت التصحيح يف طرق التسيري الرشيدة و التفنن يف 

 .نة يف التسيريامناط القيادة وإظهار نوع من املرو 

يعي العامل اليوم الدور الذي تلعبه اإلدارة بشكل عام والقيادة اإلدارية بصفة خاصة يف التحكم بعوامل اإلنتاج 

املختلفة والنهوض بواقع األمم والشعوب على خمتلف املستويات، إن امتالك اإلنسان القدرة على التطوير واخللق 

ملكاته العقلية واجلسدية وما إىل ذلك من  ربته، ومستوياته األدائية والفكرية،واإلبداع خيتلف من فرد ألخر تبعًا خل

 .عوامل ميكن أن ختلق نوع من التمايز بني بين البشر

إن حاجة التنظيمات مبختلف أحجامها ومستوياهتا للقيادة اإلدارية الفاعلة يعد ضرورة ملحة الرتباط تطبيق 

جيه فاعلة تعي األسلوب العملي يف قيادة وحتريك عوامل اإلنتاج واحملافظة على خمتلف اخلطط واالسرتاتيجيات بأداة تو 

 .انسيابيتها مبا خيدم األهداف املرجوة

القيادة اإلدارية االسرتاتيجية والفعالة يف معظم املنظمات يف جمتمعاتنا، مع غياب املعرفة احلقيقية لدى لذا فان 

هبا، إضافة إىل ضعف الفاعلية التنظيمية هلذه اإلدارة مع وجودها كإدارة  ةللمهام والوظائف املناطقادة و املدراء ال



 

 

 ب

مستقلة يف خمتلف املنظمات احلكومية واخلاصة أي غياب الوعي التنظيمي للدور الذي ميكن أن تلعبه هذه اإلدارة 

يف خلق متايز حقيقي والقيادة اإلدارية يف حتديث وسائل العمل و طرق التنظيم وكيف ميكن أن تساهم هذه االخرية 

يف ادارهتا متكنها من التنافس والبقاء يف سوق العمل، و مبا خيدم األهداف التنظيمية العامة والشخصية واجملتمعية مما 

العامل الثالث بصفة عامة مع توفر عناصر اإلنتاج  أثر سلبًا على ختلف الواقع اإلداري يف اجلزائر بصفة خاصة ودول

 .ومصادر الطاقة واملواد األولية اخلام األخرى كرؤوس األموال

لذلك فان القيادة اإلدارية الفعالة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بطرق التسيري املختلفة ، إذ تُ َعد هذه القيادات وفق 

منهجية علمية مهنية ومتنح احلرية الكافية يف حتركاهتا إلعداد وتأهيل وتطوير املوارد البشرية وحتديد درجات التفاوت 

القدرات العلمية والعقلية واملعرفية بينها خللق نوع من التمايز يف األداء ملختلف الفعاليات اإلدارية سعيًا منها  يف

 .للنهوض بواقع اجملتمع بصورة عامة

 .طرح اإلشكالية: أوال

 :ومن هنا يتبادر إىل أذهاننا طرح اإلشكالية التالية

 ميزة تنافسية؟ الدولية في خلق كيف تساهم القيادة اإلدارية  -

 :ومن خالل طرح االشكالية الرئيسية أنفة الذكر، تتفرع و تندرج االسئلة الفرعية التالية

 .ما مفهوم القيادة االدارية ؟ -0

 .ما المقصود بالميزة تنافسية الدولية ؟ -6

مة ما هي مسؤوليات القيادة االدارية في تغيير أسلوب التنظيم المحلي وتطوير استراتيجية دولية للمنظ -3

 .؟
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 .الفرضيات: ثانيا

 صياغة ميكن سابًقا، املطروحة التساؤالت عن اإلجابة وحماولة اإلشكالية، تفسري أجل ومن السابق العرض ضوء يف

 :كاآليت تلخيصها ميكن واليت صحتها من عدمها، واختبار للمناقشة، طرحها التالية هبدف الفرضيات

 . قيق وخلق ميزة تنافسيةلتح أساسيا القيادات اإلدارية مصدرا تعتبر -0

مردودية ونجاعة القيادة اإلدارية في الدول االجنبية المتطورة هي نفسها تلك المبدولة في البلدان  -4

 .السائرة في طريق النمو

 . أهمية البحث: ثالثا

 :تأيت أمهية هذا البحث نتيجة إىل عدة اعتبارات نذكر منها ما يلي

رية يف ادارة املنظمات خاصة وأن التعرف على أنظمة وأمناط القيادة العملية من الدور الذي تلعبه القيادات اإلدا -0

قبل املتخصص أو الباحث متكنه من تشخيص نقاط القوة و جتاوز نقاط الضعف يف األمناط والقوانني املتبعة من قبل 

  .اإلداري

تسيري جديدة واملسامهة يف إعداد برامج التعرف على الدور الذي تلعبه القيادة اإلدارية و الدولية يف وضع نظم  -6

   .حديثة تساهم يف خلق نوع من التمايز الذي يساعد املنظمة على التنافس واالستمرارية والرحبية

أمهية القيادة اإلدارية الدولية يف خلق ميزة تنافسية كون ان القادة هم أهم عنصر يف  العملية التسيريية لذا البد  -3

جليدة القادرة على األداء الفعال والعطاء املتميز وأن توسع اإلنتاج أو اخلدمات ال يكون بالتوسع من توفر الكفاءات ا

بل أن التوسع الرأسي لإلنتاج هو مكمل للتوسع ( زيادة عدد املوظفني وتقنية عالية من اآلالت واملعدات)األفقي فقط 

قادة و املدراء املأهلني والقابلة لعمليات التشكيل األفقي وذلك برفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية عن طريق توفري ال

   .والتدريب والتكوين الدويل 

يواجه اجملتمع اجلزائري كغريه من اجملتمعات جمموعة من التغيريات االجتماعية واالقتصادية والسياسية أثرت   -2

 تغيري اهلياكل التنظيمية مما انعكس بدورها على احداث تغيريات يف األنظمة والقوانني املتبعة يف املنظمات إضافة إىل
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بصورة ملحوظة على القيادات اإلدارية لذا فان أمهية الدراسة تكمن يف التعرف على دور القيادة اإلدارية احمللية يف 

تسيري اإلدارة ودورها يف اجناح واستمرار بالعملية على املستوى الدويل وجلب أفكار وأساليب حديثة ملواكبة التطور و 

 .نفتاح على االسواق الدولية وعوملة القيادةاال

 . أهداف البحث: رابعا

إن االهتمام هبذا املوضوع يهدف إىل تطوير املفاهيم القيادية يف خمتلف املنظمات سواءا على املستوى احمللي أو 

لى أسس راسخة الدويل كما أننا نكون صلة وصل بني اجليل احلايل واألجيال القادمة لبناء مستقبل مزدهر ومبين ع

 .وسليمة تعتمد على املعرفة والعلمية كمنهج للحياة ال االرجتال واهلوى واملزاج

ومبا أن البحث العلمي هو الذي يسعى إىل حتقيق أهداف عامة وشخصية ذات قيمة وداللة علمية، بناءا على 

 :يتحتديد مشكلة موضوع البحث واالفرتاضات األساسية لذا فان البحث يهدف إىل ما يأ

 .التعرف على اثر اخلصائص الشخصية للقيادة اإلدارية  -1

 .اثر املؤهالت العلمية للقيادة اإلدارية فيتطوير اسرتاتيجية املنضمة  -2

 .التعرف على اثر القيادة االدارية االسرتاتيجية و اإللكرتونية -3

 .التعرف على اثر القيادة  االدارية يف إدارة الصراع -4

 .دارية يف دعم عملية االبداع واالبتكارمعرفة مسؤولية القيادة اال -5

 .التعرف على اثرالقيادة االدارية يف خلق ميزة تنافسية -6

كما أن هذه الدراسة دعوة إىل أصحاب الفكر واملعرفة والقادة احمللني يف خمتلف مستويات القيادة إىل االهتمام 

القيادية املكتسبة يف خمتلف املنضمات احمللية  هبذا املوضوع اهلام وبأساليب القيادة احلديثة هبدف تطوير املفاهيم

لالرتقاء هبا و اسقاط نتائج دول أجنبية ناجحة قياديا لبناء إقتصاد ومستقبل مزدهر ومبين على أسس راسخة وسليمة 

 .تعتمد على املعرفة والعلمية كمنهج للحياة

 . مبررات اختيار موضوع البحث :خامسا
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لمي متواضع ألساسيات حول القيادة اإلدارية احمللية و الدولية وإلقاء الضوء عليها هذه الدراسة احلديثة نتاج جهد ع

 : من أهم األسباب اليت دفعتنا إىل اختيار ودراسة هذا املوضوع ما يليو  بشكل علمي حتليلي مدروس ومنهجي

حلديث للمنظمة ومواكبة خيص التسيري احبكم ختصصنا يف ادارة األعمال وميلنا لدراسة املواضيع املتعلقة بكل ما  -1

 .التطور من خالل كل ما هو متعلق باالدارة واألساليب اجلديدة للتغيري و االبتكار

حتقيق الفعالية االدارية داخل املؤسسات من خالل السمو بالقيادات االدارية احمللية و اإلرتقاء هبا إىل املستوى  -2

حلايل، فبني حتقيق مركز تنافسي وتعظيم األرباح و الدويل والذي يعترب الشغل الشاغل للمنظمات يف عصرنا ا

تدنية التكاليف، واحلفاظ على بقاء املؤسسة تقع الفعالية، فالقائد أو املدير يبحث دوما عن املناهج والعوامل اليت 

تضمن حتقيقها ونرى أنه من الضروري النظر يف فعالية تلك املناهج واملعايري إن وجدت أو البحث عن أساليب 

 .                                                                             لة لبلوغ هاته الغايات فعا

 .                   صعوبة األزمة اليت تعيشها املؤسسة اجلزائرية خاصة فيما يتعلق بسوء التسيري و التحوالت اجلارية -3

 . (OMC)االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة  مواجهة التحديات العاملية خاصة وحنن على أبواب -4

  .المنهج المستخدم في البحث : سادسا

من أجل دراسة اإلشكالية موضوع البحث، وحتليل أبعادها، جوانبها، ونتائجها واإلجابة على تساؤالت اإلشكالية، 

إلبراز أهم املفاهيم املرتبطة  وإثبات صحة الفرضيات، متت الدراسة باالعتماد على املنهجني الوصفي والتحليلي

باملوضوع واإلملام هبا، ومنه التحكم يف املوضوع بغية املرور للجانب التطبيقي، والذي كان مبديرية الربجمة و متابعة 

واعتمادنا على منهج دراسة احلالة واجلمع بني  -احلي اإلداري لصالمندر–والكائن مقرها ب لوالية مستغامن امليزانية 

السابقني حماولني إسقاط ما جاء يف اجلانب النظري على هذه املؤسسة، وتبيان مدى استخدام املفاهيم  املنهجني

 .الواردة يف اجلزء النظري يف االطار العملي

 . صعوبات الدراسة: سابعا



 

 

 و

زت الصعوبات أساسا يف دراسة احلالة أين واجهتنا مشاكل عدة، منها صعوبة إجراء الرتبص لفرتة مقبول ة، وكذا تركَّ

صعوبة احلصول على بعض املعطيات والبيانات،كما تكمن الصعوبة أيضا يف أوقات الزيارات أين كان  مفروض 

اإلستقبال من قبل املدير حبكم ختصصناو متطلبات البحث ولكن مع اخلرجات املتكررة من قبله مع وايل الوالية و 

ه بالقرارات الواجب اتباعها للتسيري اجليد إرتأينا أن ناخذ باعتباره درعه اليمني ومسريه من الناحية املادية ودعم

 .املعلومات من مصدر أخر غري املدير 

 .تقسيمات البحث: ثامنا

األول أي ، فاجلزء الثاني تطبيقيو األول نظري : من أجل معاجلة هذا املوضوع قمنا بتقسيم البحث إىل جزئني 

أهمية القيادات اإلدارية الدولية في خلق ميزة " موضوع النظري خيتص بعرض اجلوانب النظرية يف 

 :،واحتوى على فصلني مها"تنافسية

 والذي يتضمن  "عموميات حول القيادة اإلدارية الدولية و الميزة التنافسية"وحيمل عنوان  الفصل األول

 .مبحثني

 ث مطالب والذي تضمن مبوجبه ثال" مدخل للقيادة اإلدارية و الدولية"محل عنوان  المبحث األول. 

وكان عبارة عن جمموعة خمتلفة من املفاهيم حول القيادة " مفهوم القيادة اإلدارية"املطلب األول حتث عنوان 

، و الفرق بني اإلدارة الدولية من خالل ذكر مناذج القيادة اإلداريةاإلدارية، مراحل تطور التفكري يف القيادة، 

كما جاء يف املطلب .األساسية للقيادة اإلدارية احمللية و الدولية من خالل التعرض للمعطياتاحمللية والدولية 

مواصفات القائد اإليداري احمللي و مسات القائد  دراسة ملختلف" مواصفات القائد احمللي و الدويل"الثاين 

رتاتيجية و إىل تعريف بالقيادة االس" القيادة االسرتاتيجية وااللكرتونية" الدويل، كما تطرقنا يف املطلب الثالث

 .القيادة االلكرتونية 
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 ويضم هو اآلخر ثالث مطالب حيث عرفنا يف " مدخل للميزة التنافسية"ومحل عنوان  المبحث الثاني

 . خمتلف مفاهيم امليزة التنافسية وأنواعها"  مفهوم امليزة التنافسية"املطلب األول

خمتلف حمددات و مصادرامليزة التنافسية و " يةحمددات و مصادر امليزة التنافس"كما ذكرنا يف املطلب الثاين 

 .اسباب تطورها و يف املطلب الثالث اسرتاتيجيات امليزة التنافسية 

  تضمن هو  "و تأثيرات القيادة اإلدارية الدولية على الميزة التنافسيةانعكاسات " حتت عنوان الفصل الثاني

 :األخر مبحثني كالتايل

  يف هذا املبحث تطرقنا إىل العناصر التالية من " دارية في خلق ميزة تنافسيةدور القيادة اإل "المبحث األول

مسؤولية القيادة اإلدارية يف تطوير اسرتاتيجية "املطلب األول حيمل عنوان.خالل تقسيمه إىل ثالث مطالب

ن انواع الربامج فتظمن مفهوم التدريب ،أمهيته، أهدافه" تدريب القيادات اإلدارية"املنظمة، أما املطلب الثاين 

التدريبية، أسس ومبادئ التدريب كما سلطنا الضوء على دور القيادات اإلدارية يف إدارة الوقت وتنمية اإلبداع 

دور القيادة " داخل اإلدارة وادارة الوقت والصراع بني خمتلف أعضائها ومواردها من خالل املطلب الثالث

 .بداع و االبتكاراالدارية الدولية يف إدارة الوقت وتنمية اال

  ثالثة مطالب ومن خالله تطرقنا إىل "إبداع ميزة تنافسية قائمة على القيادة اإلدارية" المبحث الثاني 

ففي هذا الصدد تكلمنا عن االطار العام للتغيري  اسرتاتيجيات التغيري التنظيميفاملطلب األول كان حول 

املقومات  إىل حدوثه وأما املطلب الثاين فمن خالله تطرقنا  التنظيمي ومنه اىل اسباب التغيري التنظيمي وعوامل

 إدارة على والقدرة الفكري املال رأس إدارةعلى عرجنا  يف املطلب الثالث مث .املطلوبة لتحقيق امليزة التنافسية

 .التغيري

 ي تسيير اإلدارة القيادات اإلدارية فأهمية  واقع"ويتعلق بدراسة  : أما الجزء الثاني فيخص الجانب التطبيقي

بمديرية البرمجة  "حيث قمنا بدراسة حالة ، "الجزائريةة المحلية و اكتسابها ميزة تنافسية دولية بالمؤسس



 

 

 ح

وهو مكون من فصل واحد، وتناولنا فيه مبحثني حيث احتوى كل مبحث ، والية مستغانم  "ومتابعة الميزانية

 :على ثالث مطالب كااليت

  وتضمن هو األخر  ،  "مديرية البرمجة و متابعة الميزانية نظرة عامة حول" حتت عنوانالمبحث األول

عبارة عن نبذة تارخيية حول نشأة مديرية الربجمة و متابعة امليزانية بصفة عامة ،  ثالث مطالب فاملطلب األول

ستغامن، أما املطلب لوالية م ملديرية الربجمة ومتابعة امليزانية أما املطلب الثاين فقمنا بعرض اهليكل التنظيمي

 يف املديرية الثالث فيتعلق بدراسة مهام كل مصلحة

  االدارة العموميةداخل  مكانة القيادة اإلدارية يف بناء ميزة تنافسية" حتت عنوانوكان المبحث الثاني. " 

 : والذي ضم ثالثة مطالب خمصصة كاآليت

أما  حول مناذج القيادة االدارية احملليةالثاين  ، املطلبحول مناذج القيادة االدارية الدولية املطلب األول

 .عملية مقارنة وصحة اختبار الفرضياتاملطلب الثالث فتضمن 

وختمنا هذه الدراسة بخاتمة عامة، استعرضنا من خاللها أهم النتائج المتواصل إليها، باإلضافة إلى جملة من 

 .التوصيات واالقتراحات

 .نسأل اهلل العلي الجليل التوفيق

 

 



 

 

 

 
 القسـم النظـري

 
 

 

 

 

  



 

 

  

:الفصل األول  
 عموميات حول

.ميزة التنافسيةوال الدولية القيادة اإلدارية  
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 : مقدمة الفصل

حيتل مفهوم القيادة اإلدارية أمهية خاصة لدى الباحثني والعلماء يف جماالت اإلدارة وعلم النفس وعلم اإلجتماع، 

ؤسسات، ويرجع السبب يف ذلك إىل أن القيادة هي حجر الزاوية يف حياة أي وكذلك لدى املمارسني هلا مبختلف امل

منشأة وجناحها، فالقائد هو باعث احلياة يف املنشأة وهو املسؤول عن ضمان استمراريتها وجناحها يف حتقيق أهدافها 

ر واإلبداع والتجديد، مبا اليت أنشأت من أجلها وهو الدافع بعوامل القوة احليوية والتقدم والباعث لعوامل االبتكا

أنه يف السنوات القادمة سيكون " بيرت دريكر"يضمن تطورها ملواجهة التحديات اليت تقابلها، ونظرا هلذه األمهية يقول 

مصدر القوة احلقيقية للتنافس على املستقبل والنجاح بني املؤسسات على اختالف أنواعها يكمن يف جمموعة املهارات 

تلكها القيادات اإلدارية هلذه املؤسسات، واليت متثل عنصر من عناصر ميزاهتا التنافسية من خالل ما والكفاءات اليت مت

تقدمه من أفكار وابتكارات حديثة تضيف منافع متوقعة للمستفيدين من خدماهتا وتضمن استقرارها واستمرارها 

لقوى كافة يف العامل يركز أساسا على وال شك أن التنافس بني ا. وجناحها داخل املؤسسات على اختالف أنواعها

القوة االقتصادية والتقدم االقتصادي الذي  ال يرتبط فقط بتوافر رؤوس األموال واألرض واملرافق والطاقة والقوانني 

املشجعة لالستمرار، بل إن العنصر احلاسم يف التقدم يبقى دائما يف إعداد القوى البشرية املدربة، والقادرة على اإلنتاج 

املتفق وتوافر القيادات املتميزة القادرة على االبتكار والتجديد والضبط والتوجيه، واإلميان بقيمة املهنة وااللتزام بأداء 

األدوار واختاذ القرارات على مجيع املستويات، حبيث حتقق كفاءة وفاعلية املنظمة، وتعترب القيادة من أهم الوظائف اليت 

جمموعة من األفراد يوجههم ويرشدهم ويدرهبم ويوفق بني جمهوداهتم وتثري دافعيتهم ميارسها الفرد حيث أنه يقود 

 .للعمل وحيفزهم على التعامل والتنافس من أجل األداء املتميز وحتسني اإلنتاجية
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 مدخل للقيادة اإلدارية والدولية: المبحث األول

مادية، بشرية، مالية، ) يق بني املوارد املختلفة إن جناح املؤسسات يعتمد على مدى وجود إدارة فعالة تقوم بالتنس

لتحقيق أهدافها، فالقائد أو املدير و املؤسسة يعتربان وجهان لعملة واحدة وكالمها ضروري ومكمل ...( معلوماتية

لآلخر، واحلاجة إىل طبقة القادة واملدراء ظهرت نتيجة لظهور املؤسسات، وبدون وجود القائد الكفؤ ال ميكن 

ة أن حتقق أهدافها املرتبطة بالبقاء والنمو، ومع التطور اهلائل للنظام الرأمسايل والتوجه العاملي للشركات الدولية للمنظم

حنو االستثمار األجنيب والتقدم التكنولوجي وثورة االتصال أرغم املنظمات على البحث عن املوارد البشرية املؤهلة 

احلاجة إىل تكوين مدراء دوليني أمرا يفرض نفسه وللفهم اجليد هلذا للعمل يف مجيع فروعها اخلارجية فقد أصبحت 

 :املوضوع فقد تطرقنا

 مفهوم القيادة اإلدارية: المطلب األول

  .مفهوم القيادة: الفرع األول

إن اختالف الرؤى للقيادة ساهم يف رسم أوجه متعددة ملفهوم واحد ومل يكن ذلك وليد الصدفة، ولكن ألمهية  

ما تشغله من مواقع جتعلها متصّدرة لكافة األنشطة، ولقدم هذا املصطلح وتطور وتعدد وتقلص وتوسع القيادة و 

جعلت ... مهامه، إضافة إىل أنه مل تعد الرؤية كما كانت لكثري من األمور، فمفاهيم احلرية، الدميقراطية، االشرتاكية

  .من اختالف املفاهيم أمراً طبيعياً 

يقود الدابة من أمامها : يقال: نقيض الّسَوق( القَود )فت يف معجم لسان العرب هي والقيادة اصطالحا عر   -

وميكن أن نستشف من هذا التعريف أن القائد يتصدر اجلميع ويقودهم إىل ما ينفعهم . 1ويسوقها من خلفها

 .ويرشدهم ملا حيقق أهدافهم فمعىن أن تقود هو أن تكون يف املقدمة

                                                           
 .48، ص3691، اجمللد الثالث، دار اجملد للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، "لسان العرب"مشس أبو النجا،  - 1
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ى أهنا عملية حتريك جمموعة من الناس باجتاه حمدد وخمطط وذلك بتحفيزهم على العمل وقد ُعرف ت القيادة عل -

 1. باختيارها

وقد عرّفها بعض العلماء الذين اهتموا بدراسة القيادة على أهنا مركز أو وضع رمسي يضفي على شخص معني يف  -

  .مؤسسة أو منشأة أو تنظيم معني

  .والقدرات اليت جتعل من شخص معني صاحلاً للقيادة اإلداريةكما ُعرفت على أهنا جمموعة السمات   -

  2كما وعرفت على أهنا تلك الوجهة اليت تركز يف تفسريها لظاهرة القيادة على الشخص الذي يتوىل القيادة نفسه-

ية ودون ولقد ُعرفت القيادة أيضاً على أهنا قدرت تأثري شخص ما على اآلخرين حبيث جيعلهم يقبلون قيادته طواع -

إلزام قانوين وذلك العرتافهم بدوره يف حتقيق أهدافهم ولكونه ُمعرّبًا عن أماهلم وطموحاهتم مما يتيح له القدرة على 

 .3 قيادة أفراد اجلماعة بالشكل الذي يراه مناسباً 

كالهتم كما ُعرفت القيادة على أهنا تفاعل بني شخصية القائد واألتباع من حيث حاجاهتم واجتاهاهتم ومش  -

واجلماعة نفسها من حيث بناء العالقات بني أفرادها وغري ذلك من خصائص اجلماعة، واملواقف اليت تواجهها 

اجلماعة، كل ذلك يف إطار من إدراك القائد لنفسه وإدراك اآلخرين له وإدراك القائد هلؤالء اآلخرين واإلدراك املشرتك 

 .بني القائد واآلخرين للجماعة واملوقف

لقيادة هو ذلك املزيج الفريد من القدرات اخلاصة للقائد ومن الظروف اليت توفر الدور للقائد والعاملني الذين إن ا 

لقد قدمت تعريفات كثرية . يعززون القائد بالقدرة على القيام باألشياء اجلديدة أو حتقيق ما مل يتحقق يف السابق
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بقدر ما تكشف عن اهتماماهتم مبوضوع القيادة، فإهنم مل يقدموا  للقيادة من قبل الباحثني واملؤلفني وهذه التعريفات

 :تعريفا جامعا متفق عليه

هي القدرة على ضمان األنشطة املرغوبة جملموعة من املرؤوسني بشكل    Alfred& Beatty: تعريف ألفريد وبييت -

 .طوعي بدون إكراه

وبواسطتها يوجه األفراد وأنشطتهم ( القائد)سلوك الفرد  هي السمة اليت متيز B.I. Chester: تعريف برنارد تشيسرت -

 .وفق اجلهود التنظيمية

إهنا ليست عملية صنع جدول األعمال، والتأثري باألفراد مثل رجال البيع، وإمنا  P.F.Drucker: تعريف بيرت دريكر -

أعلى وبناء شخصية إىل ما بعد  القيادة هي االرتقاء برؤية الفرد إىل مستويات أعلى ورفع أداء الفرد إىل معايري

 .حدودها االعتيادية

هي العملية اليت من خالهلا يوجه ويرشد ويؤثر التنفيذي برباعة يف اختيار وحتقيق  I.Haiman: تعريف ثيوهاميان -

 .أهداف معينة عرب التوسط بني الشركة واألفراد بطريقة تضمن الرضا األقصى

ن القيادة وفق التعريف اإلداري هي القدرة على التأثري يف العاملني من أجل وكما نالحظ من خالل هذه التعريفات فإ

إن هذا التعريف هو األكثر شيوعا واستخداما يف أدبيات اإلدارة وهو يقوم على أن القيادة . حتقيق أهداف الشركة

   1تتصل وحترك وحتفز العاملني من أجل حتقيق أهدافها

 :منكما ميكن أن نالحظ جمموعة مشرتكة 

 .وجود قائد ميتلك صفات ومهارات وقدرات عملية، عقلية، بدنية -3

 .وجود هدف أو جمموعة أهداف مشرتكة يسعى اجلميع لتحقيقها -2
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 .وجود تابعني مقتنعني باألهداف واملشرتكات فيما بينهم وبني القيادة والتنظيم -1

 .وجود موقف أو ظرف معني يؤدي القائد والتابعني فيه وظائفهم -8

 .نتاج تفاعلي ذو تأثري تباديل بني القائد ومجاعات العمل فالقيادة حصيلة جهدمها -5

 .يرتبط جناح القيادة باملوقف وطاعة األتباع ومهارة القائد ووضوح اهلدف -9

 .اتباع أساليب التحفيز املختلفة لتحقيق األهداف -7

لقائد والتابعني، وجيمعهم ظرف وهدف مشرتك يسعون القيادة عملية تفاعلية حتدث بني شخصية ا: وعليه نستنتج أن

لتحقيقه، وتربز مالمح القيادة يف قدرهتا على التأثري يف التابعني دون االتكال على سلطاته القانونية من خالل اإلقناع 

 .واتباع أساليب حتفيزية تساهم يف حتقيق األهداف املشرتكة اليت اجتمع من أجلها اجلميع

 .راحل تطور التفكير في القيادةم: الفرع الثاني

يف ( إخل...مثل إدارة األهداف، إدارة اجلودة الشاملة، إعادة اهلندسة)لقد شهدت اإلدارة تطورات كثرية يف املفاهيم 

وكان اهلدف األساسي يف  ( إخل...كما يف حلقات اجلودة، فرق العمل، املعرايرة، وأساليب حل املشكالت)األساليب 

. هو ترشيد اإلدارة من أجل حتسني الكفاءة واإلنتاجية واألداء والشيء نفسه ميكن قوله مع القيادةكل هذه التطورات 

وكذا )ولعل ما يزيد على ذلك أن القيادة بفعل كوهنا متثل املوقع األول األكثر تأثريا يف حتديد جناح أو فشل الشركات 

ي واحلاضر وستكون كذلك يف املستقبل ففي املاضي فقد حظيت باهتمامات واسعة وعميقة يف املاض( األمم واجليوش

يرى أن الفالسفة صفوة العلماء أصحاب العقل الذي " مجهوريته"يف حماوراته مع سقراط يف  (Plato)جند أفالطون 

كما يرى فالسفة آخرون أن   1.يكبح مجاح الشهوات والعواطف، هم احلكام املثاليون وبالتايل هم القادة األفضل

نبياء هم القادة األفضل، ال شك أمنا روى من قصص وحوادث يف القرآن الكرمي دالالت للعربة واملوعظة الرسل واأل
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ودليل إرشاد ملن حتري يف حتديد طرق اخلالص والنجاة من التهلكة واختاذ القرار الصائب املناط بالقادة واألمم التابعة 

 .له

 :نظريات القيادة

وهي استخدام القائد لألسلوب اإلسالمي للتأثري يف سلوك األفراد لتحقيق أهداف : النظرية اإلسالمية يف القيادة -

 : مشروعة ومن خصائصها

 .ارتباطها بالعقيدة االسالمية واملثل العليا املؤثرة يف سلوك الفرد*

 .عملية تشاركية يف القيادة مبنية على مبدأ الشورى*

 .جيب أن تتم يف بيئة تتسم بالرمحة والعطف*

تمد على جمموعة من األسس هي القيادة، التكليف واملسؤولية، القدوة احلسنة، الفطنة، الرب والرمحة، الواقعية وقد تع

 3.واإلخالص يف العمل

املتخصص " بينيز"بعد نقل رأى " طارق السويدان"ومن وجهات النظر األخرى للنظرية القيادية يف اإلسالم فقد أكد 

" بيرت دراكر"ونقل رأي ( ادة شخصية وحكمة وهذان األمران ال ميكن اكتساهبماأن القي)يف موضوع القيادة بقوله 

 .(القيادة ميكن تعلمها وجيب تعلمها)بقوله أن 

والعلم واملهارة ( علم، مهارات، سلوك)وعرض رأي اإلسالم بشكل موجز يف قوله أن القيادة تتلخص يف ثالث أمور 

اختالف العلماء فمنهم من يرى أن املوهبة ال شأن هلا بالقيادة  مكتسبتان فهل السلوك ُمكتسب؟ ونعتربها سبب

بينما يرى اآلخرون أن اجلانب اإلنساين والقدرة على التأثري يف اآلخرين ال ميكن اكتساهبا بل هي هبة من عند اهلل ال 

( بن األحنفقيس )يف مستعرض كالمه قضية " السويدان"دخل للجهد اإلنساين يف تنميتها أو صقلها، ولقد عرض 
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عن أهنما ( احللم، األناة)وسؤاله عن خصلتني مدحهما فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومها (  ص)مع رسول اهلل 

اذاً ( بل مها خصلتان جبلك اهلل عليها( )ص)مكتسبتان أم مها هبة من عند اهلل جبله اهلل عليهما فأجابه رسول اهلل 

أي أن ( أمنا العلم بالتعلم وإمنا احللم بالتحلم)ارض ذلك مع احلديث القائل القيادة فطرية لدى األحنف، وقد يتع

 :حسب رأيه الناس إىل ثالث أصناف" السويدان"هناك إمكانية الكتساب السلوك كما يكتسب العلم، وقد قّسم 

 . %2ال تصلح للقيادة وال تستطيع اكتساهبا وهم * 

 . % 2 تكون القيادة عندهم فطرية وهم* 

 . 1 لباقني يستطيعون اكتساب القيادة ولكن بنسب خمتلفة، ولن يكونوا كمن حصل عليها فطريا وا* 

ويرى الباحث أن نظرية القيادية اإلسالمية ميكن أن تستشف من دروس وعرب القرآن الكرمي للوصول إىل حتديد أهم 

بل ميكن أن يستفيد منها اجلميع مالمح الشخصية القيادية وليس من الضروري أن يتحلى هبا الشخص املسلم فقط 

لقد من اهلل على املؤمنني واملؤمنات )يف حياته إذا ما حاز على مرتبة قيادية تؤهله لقيادة زمام األمور ومنها قوله تعاىل 

(. 389: إل عمران( )إذ بعث فيهم رسواًل من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة

أن يكون القائد من نفس )من هذه اآلية قياساً على واقع اليوم جند أن فيها الصفات اآلتية للقائد  والستحصال العرب

اجملتمع، أن يُعلم الناس ويُرشدهم ويكون ذو علم، حليم وصبور يف معاجلة املشاكل، أن حيصل على تزكية الناس من 

كون عاملاً مطلعاً على القوانني واللوائح واألنظمة وأن خالل اطالعهم على مواهبه وقدراته وأفكاره وسريته الذاتية، أن ي

 .يكون حكيماً يف طرح آراءه مستنداً إىل عقله بعيداً عن الرغبات والشهوات

قال إن اهلل )على بين إسرائيل وقيادته هلم يف قوله تعاىل ( ع)وقد نقل القرآن الكرمي قصة أخرى عن تأمري طالوت 

وقد كان الرد ( 287: البقرة( )العلم واجلسم واهلل يؤيت ملكه من يشاء واهلل واسع عليماصطفاه عليكم وزاده بسطةً يف 

القوة البدنية )واضحًا بأنه قد أعطّي سعة يف العلم واجلسم، ورشح عن هذه اآلية عنصران رئيسيان يف القيادة مها 
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وقد تكون هذه من أهم خصال القائد ( رفوالعقلية، العلم واملعرفة بالظروف والقوانني وما خيفى على اآلخرين من معا

 . العسكري

وعرض القرآن الكرمي قصة نيب اهلل يوسف واعتالئه أعلى املناصب يف امتالكه لزمام األمور واخلزانة يف مصر وإدارته 

: يوسف( ) قال اجعلين على خزائن األرض أين حفيظ عليم)احلكيمة ألزمة استمرت مخس عشر سنة بقوله تعاىل 

حظ من خالل االطالع على هذه القصة املباركة تضافر عدة عوامل مهمة أهلت يوسف لزعامة األمة منها نال( 55

الظرف اآلين للمشكلة وعلمه بالظروف احمليطة باال خرية مع يقينه بغياب املعرفة اليت ميتلكها لدى اآلخرين واعرتافه )

غمارها واستحصال نتائجها مبا يكفل رضي وخالص  وثقته بنفسه بأنه قوي على إدارة هذه االزمة و أمني يف خوض

 اجلميع إضافة إىل ثقة الناس بشخصه الكرمي

وذلك ( 29: القصص( )إن خري من استأجرت القوي األمني)واستئجاره يف قوله تعاىل ( ع)أما قصة نيب اهلل موسى 

 .(القوة، األمانة)ومها كان ميتلك خصلتني هلذه اإلدارة ( ع)حينما أوكل إليه منصب إدارة أعمال شعيب 

الصدق، )وقيادته هلذه األمة فقد محل خصلتني من قبل أن يُبعث للناس كافة ومها ( ص)أما سرية خامت األنبياء 

وكان يُلقب هبما وهو ما سلب قلوب الناس وعقوهلم وهتافتهم على دعوته واستجابتهم ألمره ومما زاد يف تعلق ( األمانة

وإشارته ( وانك لعلى خلق عظيم)ماثة اخللق اليت مدحها املوىل عز وجل يف قوله تعاىل د( ص)الناس بشخصه الكرمي 

ال ميكن إحصائها ضمن مقاييس املواصفات ( ص)وخصاله ( أدبين ريب فأحسن تأدييب( )ص)لنفسه يف حديثه 

 .اإلنسانية ولكن تكفي احلليم إشارة

دليل إيعاز لرسول اهلل ( وأمرهم شورى بينهم)وقوله تعاىل ( وشاورهم يف األمر( )ص)وال نغفل عن قوله تعاىل لرسوله 

لتعظيم دور املشاركة وتأديب الناس عليها لتحقيق الكفاءة القيادية من جهة، ولرفع مستوى الثقة بني الرئيس ( ص)

وهو العامل  واملرؤوس، ولضمان رزانة القرار من جهة أخرى واملثري لالستغراب أن هذا األمر قد أوعز به املوىل تعاىل
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بكل شيء وأن رسوله على ارتباط مباشر به جل وعلى، ولكن ما أراده سبحانه وتعاىل هو أن تسري األمور ضمن 

 .نواميسها الطبيعية ولتكون قاعدة لكل القادة واألمم الالحقة

ذي أصبح البعض إن تطور القيادة يف التفكري وأبعاده املرتبطة باملفاهيم واألساليب كان بشكل كبري إىل احلد ال

ويف هذا السياق من تطور القيادة حدد برميان مراحل " علم القيادة"يتحدث ليس فقط عن فن القيادة وإمنا أيضا عن 

تطور تفكري القيادة وقد تبىن يف ذلك املدخل التارخيي واقرتح جماالت متميزة يف نظرية القيادة وأنه فيكل عصر من 

 .جوانب القيادة والنظريةالعصور هناك هيمنة وبروز جانب من 

ألمهية القيادة من حيث موقعها وفاعليتها والنتائج املرتتبة على جناحها أو فشلها فقد تعددت مفاهيمها وكان للزاوية 

اليت ينظر هبا كل باحث للقيادة دور يف تعدد املفاهيم فنظرة عامل النفس ختتلف عن اإلداري وعن نظرة االجتماعي 

وبالتايل انعكس ذلك على النظريات املتعلقة بالقيادة فكان الختالف وجهات النظر . سكريوعن نظرة القائد الع

وتعدد الزوايا اليت ينظر هبا كل متخصص دور مهم يف اتساع وتباين نظريات القيادة يف املزيج املعريف، وإن كان خيلق 

واملتحاور والباحث والنتائج ستكون أكثر من نوعاً من االختالف يف بُعد من أبعاده لكنه سُيسهم يف سعة أفق املتلقي 

فكرة لفكرة واحدة وهي بال شك إن مل تنفع يف وقت معني فإهنا ستسهم يف زيادة ثقافة اإلنسان املتخصص يف هذا 

 .اجلانب

أو  ويُقصد بتعريف النظرية بأنه تصور أو فرض أشبه باملبدأ له قيمة التعريف على حنو ما يتسم بالعمومية وينتظم علماً 

 1. عدة علوم ويُقدم منهجاً للبحث والتفسري ويربط النتائج باملبادئ 

كما تعرف النظرية على أهنا جمموعة من الفروض اليت ميكن من خالهلا التوصل إىل مبادئ تفسر طبيعة اإلدارة وهي  

رات اليت يطرحها تفسر ما هو كائن وليس التأمل فيما ينبغي أن يكون ، لذلك جاءت هذه النظريات مقابل التصو 

اإلنسان حول القائد من أين يأيت وهل يستمر القائد لفرتة معينة أو أنه متعلق بظروف معينة يزول بزواهلا أو هل هو 

                                                           
 .88، ص1111، مكتبة مدبويل للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، "املعجم الشامل املصطلحات الفلسفة"عبد املنعم احلنفي،  - 1
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 .النظريات القديمة في القيادة( :1-1)الجـدول 

 

 

متعلق بأفراد مرحلته فأن تغريوا زال وهل القيادة مكتسبة أو موروثة، مرتبطة بظرف معني أو هبدف خاص أو بصفات 

تمعة، هذه التساؤالت وغريها حاولت بشكل أو بأخر أن جتيب عليها النظريات خاصة أو باألسباب أنفة الذكر جم

 :القيادية وقد انقسمت إىل جمموعتني أمهها

 .وتنقسم إىل نظرية الوراثة، نظرية الصفات اجلسمية، نظرية التدريب: النظريات القدمية*  

، النظرية التفاعلية، نظرية (الظروف)ة املوقفية القيادية، النظري( الصفات)وهي نظرية السمات : النظريات احلديثة*  

 .  املسار واهلدف، نظرية الطوارئ، نظرية حاجات التابعني، نظرية الرجل العظيم

 النظريات القديمة: (  1-1)الجدول 

 نظرية الصفات اجلسمية نظرية الوراثة

 نظرية التدريب

 .وهي من أكثر النظريات قدماً *  

ة شيء فطري اعتقادها بأن القياد* 

 . والقيادي يولد وال يصنع

القائد موهوب ذو قدرات فريدة * 

 .مدعومة من السماء 

لبلوغ . قادر على تغيري سلوك غريه* 

 .األهداف املشرتكة

السمات القيادية موروثة وغري * 

 .مكتسبة

تشرتط توافر مواصفات جسمية * 

 .خاصة باملدير

واحنصرت يف ستة وسبعني من * 

سمية الواجب توفرها املواصفات اجل

القوة، الصحة، الذكاء، )يف القائد 

 (.الطول وغريها

 

تعترب من أقوى النظريات القدمية ألن * 

 .براجمها تقوم على أسس علمية

اعتمدت أساسا هذه النظرية على أنه * 

ميكن لكل إنسان أن يصبح قائد من 

 .خالل التدريب

تعرض جمموعة من الصفات على * 

ما موجود فيه ويدرب املتدرب فيبقى 

على الصفات الباقية اليت ال تتواجد 

 .فيه
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 .98، مرجع سبق  كره، ص "المعجم الشامل المصطلحات الفلسفة"عبد المنعم الحنفي، :المرجع

أهنا قاصرة عن تفسري مجيع اجلوانب وألن الكثري من الصفات ( كنظرية الوراثة ) ومن عيوب النظريات األنفة الذكر 

اعيًا والتأثري يف الغري ال يتأتى من توفر اإلمكانات ولكن يعتمد على نوع املرؤوسني وخصائصها إضافة تكتسب اجتم

إىل نوع الظرف واملوقف يف حمل القيادة، أما النظرية اجلسمية فإهنا ال تقوم على أساس علمي ومل ترتقي ملستوى النظرية 

يف عدم قدرهتا على استيعاب باقي متغريات القيادة يف نظر البعض، أما خبصوص نظرية التدريب فضعفها يكمن 

 .والظروف احمليطة بكل قائد ومع ذلك ال ختلو من قوة عن سابقاهتا لوجود أسس علمية متبعة يف مناهج التدريب

 :أهم النظريات الحديثة في القيادة

 (3681-3441: )نظرية السمات- أ

لقائد سواء كانت جسمية أم عقلية أم شخصية أم اجتماعية؛ إال حاولت هذه النظرية حتديد الصفات اليت يتميز هبا ا

أن هذه النظرية مل تقدم إجابة عملية عن الكثري من األسئلة املثارة بشأن القيادة، ولكنها كشفت عن مسات القيادة 

 . 1 اليت ميكن اكتساهبا وتعلمها

نطاقها، وهي من أوىل احملاوالت املنتظمة، اليت بذلت  مع توسيع" نظرية الوراثة"وتعد هذه النظرية تطوراً طبيعيا ملفهوم 

، وتبىن هذه النظرية على أساس حتديد صفات خاصة، جيب أن (Phenomena of Leadership)لشرح ظاهرة القيادة

  .يتحلى القادة هبا، وحتاول تطبيقها على األفراد، ملعرفة منهم الذين يصلحون كقادة

ورة توفر صفات خاصة يف الفرد، جتعله مؤهاًل للقيادة، وهذه الصفات ميكن أن ترتكز فكرة هذه النظرية، على ضر 

وطبقاً هلذه النظرية فإن القائد هو الشخص الذي يتصف خبصائص . تكون موروثة، أو مكتسبة من وجوده يف اجملتمع

  .وقدرات خاصة متيزه عن باقي اجملموعة وهذه الصفات قد تكون جسدية أو عقلية أو نفسية

                                                           
 .81، ص2001، الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، "أصوهلا وتطبيقاهتا-اإلدارة التعليمية واإلشراف الرتبوي"جودت عطوي،  - 1
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واستخدموا الطريقة االستقرائية أو (  Leaders)مد أصحاب هذه النظرية على مالحظة عدد من القادة والزعماء اعت

للكشف عن السمات القيادية يف هؤالء القادة وعن طريقها استطاعوا أن ( Inductive procedure)االستنتاجية 

الزعماء وخرجوا من ذلك بأن هذه الصفات املشرتكة يستنبطوا الصفات الغالبة  اليت وجدت مشرتكة يف هؤالء القادة و 

 1.تعد صفات ضرورية للقيادة 

 Situational Theory:(3691- 3641) النظرية املوقفية - ب

هي نظرية تؤكد أن القائد الذي يصلح لقيادة مرحلة ما، حسب ظرف ما قد ال يصلح لظرف أو مرحلة 

 سب صفات من أمامه من طاقات وقدرات فيوجهها حنو اهلدففالقائد الفعال يستطيع أن يشكل نفسه ح...أخرى

. 

وهذه النظرية ترى أن أي فرد سوي عادي ميكن أن يصبح قائدًا إذا ما وجد نفسه يف موقف أو أزمة تستدعي احلل 

واستطاع أن يتعامل معها ويقدم حلول مقبولة، وليس بالضرورة أن يكون هؤالء األشخاص استثنائيني يف قدراهتم بل 

ميكن أن يكونوا أشخاص عاديني ولكنهم يغتنمون الفرصة، ومن العناصر اليت تشكل وتعزز مهارة القيادة هي 

 .2 االهتمام بالعمل وإعادة تصميمه بشكل يثري اهتمام العاملني ويشكل حتدياً هلم

  : ( Interaction Theory) النظرية التفاعلية - ت

السمات، عناصر املوقف و خصائص املنظمة املراد : على األبعاد التالية تعد القيادة عملية تفاعل اجتماعي ترتكز

قيادهتا، وتطرح معيارًا أساسيًا يتمحور حول قدرة القائد على التفاعل مع عناصر املوقف واملهام احملددة وأعضاء 

 .  املنظمة املنقادة وقيادة اجلميع حنو األهداف املنشودة بنجاح وفاعلية

                                                           
 www.sst5.com، أنرتنيت، 2000منتديات مهارات النجاح للتنمية البشرية،"القيادة "عبد الرمحن الدويج،  - 1
.185، ص2003، الكويت، 4، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط"السلوك التنظيمي"حممد قاسم القريويت،  - 2
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النظرية من ناحية عملية فهي انه يتوجب على اإلدارة حتّري الكفاءة واجلدارة يف التعيينات للوظائف أما تطبيقات هذه 

اإلدارية ومن مث حماولة تصميم األعمال بشكل يساعد على تركيز اهتمام العامل واملوظف مبا جيري يف جمال العمل 

ؤدي إىل جناحه واكتسابه القدرة على التأثري يف اآلخرين وإتاحة اجملال له إلظهار مواهبه والتفاعل مع هذه املواقف مما ي

 . وهذا ما يساعده على تعبئة جهدهم ملزيد من العمل الذي ال بد أن ينعكس اجيابياً على التنظيم ككل

ركزت هذه النظرية على مدى قدرة القائد يف التأثري على مرؤوسيه : (Path- Goal Theory) نظرية املسار واهلدف - ث

وحددت أربعة أمناط . ل التمييز بني أهداف املنظمة واألهداف الشخصية وحتفيزهم إلجناز تلك األهدافمن خال

 . النمط املوجه، والنمط املساند، والنمط املشارك، ومنط اإلجناز: للقيادة هي

وتقوم هذه . ايليف العام الت" روبرت هاوس"م، مث طورها 3671عام " مارتن إيفان"وقد قامت هذه النظرية على أفكار 

النظرية على فكرة أن القائد يوضح للعاملني معه الطرق اليت ميكن أن توصلهم إىل أهدافهم، واملسارات واألساليب 

   املؤدية إىل ذلك، وتتوقف فاعلية القائد على ما حيدثه سلوكه، ومنط قيادته من أثر على رضاء العاملني وحتفيزهم

 :نظرية الطوارئ - ج

ئ أو قيادة األزمات تقوم على أن منط وأسلوب القيادة يرتبط بطبيعة املشكلة أو املوقف، وإن النجاح يف نظرية الطوار 

القيادة هنا ال يعتمد على قبول املوقف من األتباع، فالقائد قد يكون تسلطيا إىل حد كبري يف موقف ما ويف موقف 

  .ن املعيار هو حسن األداء والنجاحآخر تشاركيا ويف غريه يكون زميال وهو يف كل تلك األدوار فإ

 : (Follower Approach to Leadership ) نظرية حاجات التابعني - ح

، األم ر الذي دف ع الكثريي ن إل ى أن "الطوارئ"و" السم ات"وجه الكثري من علماء النفس نقدا إل ى أصح اب نظرييت 

"  األتباع للقيادة"، أو أسلوب "حاجات التابعني"ت نظري ة يفك روا يف أسلوب أفض ل، لتوضي ح مفه وم القي ادة، فكان

وترّكز هذه النظرية على التابعني، أكثر منها على القائد، وتنظر لألخري على أهنا للشخص الذي يستطيع إشباع 
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يف وذلك من واقع أن اجلماعة وخصائصها، هلا تأثري فعال . حاجات اجلماعة املختلفة، سواء أكانت مادية أم نفسية

القيادة، ولكن هذا ال يعين أن القيادة تقوم فقط على هذا اجلانب، فهناك خصائص القائد، وطبيعة املوقف، واملناخ 

، الذي يرى أن التابعني يكونون عنصراً مهما يف (F. H. Sanford) "سانفورد"بصفة عامة، ومن أنصار هذه النظرية 

ية األتباع، هي أن هؤالء األتباع تكون لديهم احتياجات أساسية، يف صالحية نظر " سانفورد"القيادة الفعالة، وحجة 

وهم يرغبون بإرادهتم املختارة يف أن يرتابطوا بعالقة التبعية، مع القائد الذي يستطيع أن يشبع احتياجاهتم كأفضل ما 

حملاوالت اليت يقوم فإذا كان هذا حقا فينبغي إذن دراسة القائد وفهم سلوكه وذلك عن طريق دراسة ا. يكون االشباع

وهناك من يرى أن االعرتاف بالتبعية كعنصر يف ظاهرة القيادة كان إسهاماً مهماً . هبا القائد إلشباع احتياجات تابعيه

ومن الواضح أن إشباع احتياجات أعضاء حزب سياسي، ختتلف متاما عن موظفي حمل مصنع لألثاث، ومن هذا 

 ن سلوك الزعيم السياسي، خيتلف متاما عن سلوك مدير إداري إلحدى اإلداراتاملنطق، فإنه من العدالة، أن يفرتض أ

.  

 :نظرية الرجل العظيم  -خ

تتلخص هذه النظرية أن الشخص يتصف ويتمتع خبصائص دون غريه من أفراد مجاعته اليت تفوضه قائداً عليها والقائد 

 . مبواهب وقدرات غري عاديةالفذ يستطيع أن يغرّي من مسات اجلماعة وخصائصها ألنه يتمتع 

الفكرة )وتفرتض هذه النظرية أن هناك أشخاصاً ذوي مواهب فذة متكنهم من التحكم يف جمرى التغيري وجمرى التاريخ 

األساسية هلذه النظرية تعتمد أساسا على افرتاض أن القادة يولدون وال ُيصنعون وهذه الوالدة تكون يف أعضاء 

رجال يتصفون بسمات غري اعتيادية منذ الوالدة، من جهة أخرى فإن السمات القيادية فبعض ال(. ارستقراطيني فقط

 .تنتقل بشكل تنازيل من شخص إىل آخر عرب نظام الوراثة

فقد قبلت معظم اجملتمعات القدمية قادهتا على أساس براعتهم وشجاعتهم حيث كان يتم اختيار الرجل األقوى  

ويبين أصحاب هذه النظرية رأيهم على . ساسية كسب معارك مجاعته وحروهباكحاكم أو زعيم، وكان من مهامه األ
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وقد كان . ضوء مسلّمة تقول بأن القادة يولدون ومعهم موهبة القيادة وأنه توجد فيهم خصال متيزهم عن تابعيهم

. وصلهم إىل مركز القوةاالعتقاد سائداً بأنه من خالل بقاء األصلح وبالتزاوج يظهر القادة املتميزون عن اآلخرين مما ي

بارنا "وكذلك ( Wiggam) "ويكام"و ( Calton Woods" )كالتون ودز"ومن أولئك الذين نادوا مبثل هذا 

 ( .Teed)"وتيد"، (Barnard)"رد

 (إىل يومنا هذا -3641:) نظرية عصر القيادة اجلديد

لرتكيز على العملية املسؤولة اجتماعيا هذا العصر هو نتاج التحرك ضد السمات إىل األسلوب إىل املوقف، وذلك با

 .، والسمة الثانية إن مدخل القيادة اجلديد تبىن عملية التغري التحويل(إدارة الداللة والغرض)

إن عصر القيادة اجلديد يتسم باحليوية والتنوع الكبري وهذا يعود إىل التنوع يف بيئة األعمال وتعدد جماالت العمل فيها، 

هلذا فإن تطور . قافات والبيئات اليت تشارك يف عملية املنافسة بطرقها الفريدة وأساليبها اجلديدةإىل جانب تعدد الث

حدد هذه االجتاهات أو أمناط للقيادة  (R.Griffin)إن ريكي جرفني . القيادة قد اختذ اجتاهات وأمناطا جديدة متعددة

القيادة االسرتاتيجية، القيادة عرب : أمناط جديدة أخرىبدائل القيادة، القيادة الكارزمية، القيادة التحولية، و : يف

القيادة : حدد أمناط القيادة اجلديدة باآليت (Certo & Certo)يف حني أن سريتو وسريتو. الثقافات، القيادة األخالقية

ادمة، القيادة ، القيادة اخل(القيادة اليت تساعد اآلخرين كيف يقودون أنفسهم)التحويلية، املدربية، القيادة الفائقة 

 .الريادية

القيادة الكارزمية وذات الرؤية، : فقد قدم حتديدا أوسع هلذه االجتاهات واألمناط وهي (R.Daft)أما ريتشارد دافت 

، القيادة النسوية، القيادة (J.Collins)قيادة املستوى اخلامس جليم كولنز : التحولية، قيادات موقع العمل اجلديد وتضم

 .قيادة اخلادمةاالفرتاضية وال

يوضح  (2-3)واجلدول . ويف سياق هذا التطور يف عصور وأمناط القيادة كان هناك التحول يف أبعاد التفكري يف القيادة

 .أبعاد هذا التحول املمثل يف التحول من القيادة التقليدية إىل القيادة اجلديدة
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 تطور مفاهيم وأساليب القيادة: (2-1)الجدول 

 إىل احلاضر واملستقبل: أبعاد التفكري يف القيادة اجلديدة من املاضي: القيادة التقليدية أبعاد التفكري يف
 (أصحاب املصاحل) قيادة موجهة للخارج  - (محلة األسهم)قيادة موجهة للداخل  -
 القيادة القائمة على العالقات - القيادة القائمة على السلطة -
 دة القائمة على النتائجالقيا - القيادة القائمة على الضبط -
 قيادة يف كل االجتاهات - أسفل-قيادة أعلى  -
 القيادة التحولية - القيادة التبادلية -
 القيادة القائمة على الرؤية - القيادة القائمة على السمات -
 تقوم على التأثري كجوهر للقيادة - ترتكز على اإلدارة -
 لهم احلماسة يف العملأهنا ت - أهنا تلهم اخلوف يف العمل -
 متيل للتغيري - متيل لإلجراءات والقواعد -
 الرتكيز على االلتزام والوالء - التأكيد على الطاعة واالمتثال -
 الرتكيز على الفاعلية - الرتكيز على الكفاءة -
 قيادة مهنيني - قيادة عمال -
 قيادة معرفة - قيادة معلومات -
 ياديتفكري ق - قيادة رشيدة -
 قيادة يف ظروف املنافسة واألزمات - قيادة يف ظروف استقرار -
 ربح/ قيادة ربح - خسارة/ قيادة ربح -
 قيادة موجهة للزبون - قيادة الزبون ليس من الشركة -
 قيادة سلسلة جتهيز القيمة - قيادة الشركة الواحدة -
 القيادة مع اآلخرين - القيادة لآلخرين -
 القيادة كل مكان من الشركة - أعلى الشركة القيادة يف -
 القيادة االلكرتونية - القيادة بأساليب مادية -
 القيادة اخلادمة - القيادة املخدومة -
 القيادة الذاتية - قيادة الغري -
 الرتكيز على املهارات الريادية - الرتكيز على املهارات التنظيمية -
 الفريق املتميز ثقافة - املتميز-ثقافة الفرد  -
 القائد يصنع االختالف - القائد خمتلف -
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 القيادة املسؤولة اقتصاديا واجتماعيا واأخالقيا - قيادة املسؤولية االقتصادية -
 قيادة اجلنسني  - (متالزمة ألفا)قيادة اجلنس الواحد  -
دي، االجتماعي التوازن االقتصا)قيادة االستدامة  - قيادة أولوية األعمال على البيئة -

 (والبيئي
 .66نجم عبود نجم، مرجع سبق  كره، ص: المرجع

 :مفهوم القيادة اإلدارية

 :تعرف بأهنا

هي النشاط اإلداري الذي يسعى إىل تنظيم اإلنتاجية و تشجيع استخدام حل املشاكل وحتفيز اآلخرين و حتقيق -
 .درجات عالية من الرضا لديهم

باحسن الوسائل وبأقل التكاليف ويف حدود اإلمكانات والتسهيالت املتاحة مع الوصول إىل اهلدف :وهي أيضا-
 .حسن استخدامها

 .العملية اليت تتعلق بالتوجيه و التاثري يف انشطة املهام اليت يقوم هبا أعضاء اجلماعة:وكذلك-

 أهداف املؤسسة باعتبار أن اجلهود املبذولة للتأثري على سلوك األفراد من أجل الوصول إىل:كما ميكن تعريفها بأهنا-
القيادة هي النشاط اإلجيايب الذي يود به شخص ما يف جمال اإلشراف اإلداري على اآلخرين لتحقيق عرض ما 

 .باستخدام وسيلة التأثري و االستمالة

ري على مدى قدرة املدير على استخدام ما لديه من أنواع السلطة أو القوة و املهارة اليت متكنه من التاث:تعين -
مرؤوسيه وكسب ثقتهم ويف ضوء مقتضيات املوقف ومتطلباته،ويقوم بتحفيزهم و توجيههم واالتصال هبم، ويقدم 
االجتاه و الرؤيا اليت متكنهم مىن القيام بالعمل يف املؤسسة على أكمل وجه لتحقيق األهداف احملددة بأقصى فعالية 

 .ممكنة

متبادل بني القائد و مرؤوسيه وتتكون عملية القيادة من أربعة مراحل تستخدم ان القيادة اإلدارية هي عملية تأثري :اي
 :عملية التأثري 

 .هي توزيع املهام وتشمل نشاطات التخطيط و التوجيه للتعليمات: املرحلة األوىل-

 .تدعيم أداء املرؤوسني-التعويض-الرقابة -وهي التنفيد وتشمل نشاطات التوجيه: املرحلة الثانية-
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 .وهي مرحلة التقومي وتشمل رقابة وتقومي العمل:رحلة الثالثةامل-

املعلومات املرتدة حول مدى أداء املرؤوسني لألهداف -وهي مرحلة التحفيز وتشمل تقدمي املكافآت:املرحلة الرابعة-
 .1احملددة و املخطط هلا

 الفرق بني اإلدارة الدولية واحمللية: الفرع الثالث

فسة العاملية جتري بني األفراد واملنظمات والدول حيث يتسابق األفراد على فرص العمل يف شركات املنا: اإلدارة الدولية

متعددة اجلنسيات واملنظمات تتسابق على األسواق احمللية والعاملية والدول تتسابق على جذب االستثمار إىل الداخل 

ماهتا وسياساهتا، وال شك أن املوارد البشرية وتتنافس املؤسسات من خالل األفراد كما تتنافس الدول من خالل منظ

والقوى العاملة الوطنية املدربة، واليت تتميز باملهارة الفنية والكفاءة العلمية املتميزة والقادرة على اإلبداع والتفكري 

هم الذين والتعامل مع تكنولوجيا املعلومات هي أهم ما مييز كل دولة وميكنها من املنافسة عامليا، أي إن األفراد 

يصنعون الفرق، فالقوى البشرية هي عصب التنافس يف هذا القرن وميكن حتديد مستويات القوى العاملة اليت عن 

والعاملون، وهناك بعض مقومات الشخصية العاملية اليت جيب أن  -واملدير -القائد–طريقها قيم التنافس عامليا هي 

 :يتمتعوا هبا يف ظل املنافسة هي

 .هي ضرورية إلدارة املنافسة العامليةو : املعرفة*  

 .وهو ضرورة ملواجهة التعقيدات الناجتة عن املتغريات: التصور الكوين*  

 .وهي ضرورية للتكيف واالستيعاب: املرنة*  

 .وهو ضروري لالنسجام مع الفرق املتنوعة الثقافات: احلس الثقايف*  

 .وهي ضرورية إلدارة عدم التأكد: احلكمة*  

                                                           
.36،ص2131،عمان،3،دارالفكرناشرونوموزعون،ط"القيادةاإلداريةوإدارةاالبتكار"عالءمحمدسيدقنديل،- 1 



 

 

 19 

 .وهو التنبؤ باألحداث املستقبلية: خيلالت*  

 .ويعين البحث عن فرص التحدي للتعبري والنمو واالبتكار والتطوير: التحدي*  

 ."إدارة األنشطة اليت تتعدى احلدود القومية أي أهنا خارج حدود الدولة الواحدة: "وتعرف اإلدارة الدولية بأهنا      

 1: لية فيما يليوختتلف اإلدارة الدولية عن اإلدارة احمل

 تباين واختالف الوحدات السياسية فيما بني الدول: 

. تتعامل اإلدارة احمللية مع أفراد ومؤسسات تضمهم حدود دولة واحدة وختضع لقانون وإجراءات ونظم جتارية واحدة

هبا ولوائحها ونظمها  يف حني تتعامل اإلدارة الدولية مع أفراد ومؤسسات ينتمون لدول خمتلفة لكل منها قانوهنا اخلاص

 .االقتصادية والتشريعية والسياسية

 اختالفات العادات والتقاليد العرفية واللغة والثقافة: 

فاملدير احمللي يتعامل مع عادات وتقاليد وأعراف وثقافات متشاهبة أو متقاربة يف التشابه حسب الدولة الواحدة، 

يز هبا عن باقي الدول، فاجملتمع الشرقي خيتلف عن اجملتمع الغريب، يف  فلكل دولة عاداهتا وتقاليدها وثقافاهتا اليت تتم

كل هذه العادات والتقاليد الثقافات املختلفة من دولة ألخرى، أما املدير الدويل فإنه يتعامل مع عادات وثقافات 

وة الطلب، كما تؤثر وتقاليد خمتلفة من دولة ألخرى، وكذلك فإن االختالف قد يكون نظرة املستهلكني إىل السلع وق

 .اللغة على أساليب االتصال وكيفية كسب ثقة الناس

 اختالف السياسات الوطنية والنزعات القومية: 

                                                           
.338،336،مصدرسبقذكره،ص،ص،"القيادةاإلداريةوإدارةاالبتكار"عالءمحمدسيدقنديل،- 1  
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الشعور باالنتماء للوحدات السياسية يعترب عامال آخر لتعميق هذا التميز لكل دولة فلكل دولة سياساهتا اليت هتدف 

 .فاهية ملوطنيهاإىل حتقيق أهدافها القومية وتسعى لتحقيق الر 

فاملدير احمللي يتعامل مع سياسات وطنية ونزعات قومية معروفة بالنسبة له، أما املدير الدويل فيتعامل مع سياسات 

 .دولية خمتلفة من دولة ألخرى، مما يدركه عن دولة قد ال يدركه عن دولة أخرى

 اختالف النظم النقدية واملعرفية: 

ا يف التجارة واالستثمار، وعندما يتم التبادل بني مواطين دولة خمتلفة يربر موضوع سعر فلكل دولة عملتها اليت تتميز هب

العملة مقابل العملة األخرى، حيث أن العمالت معرضة لالرتفاع واهلبوط بني الدول مما قد يؤثر على سعر املنتج من 

 .دولة األخرى

 األسواق املختلفة من أهم املزايا اليت تتميز فاختالف األذواق بني :اختالف األذواق بني األسواق املختلفة 

بني املدير احمللي واملدير املايل، فاملدير احمللي يتعامل مع أسواق حمددة ذات قوة شرائية موحدة وأذواق قد 

تكون متشاهبة، عكس املدير املايل الذي يتعامل مع أسواق ومستهلكني خمتلفني يف األذواق حسب كل 

 .دولة

لدولية تستطيع أن تستخدم أشكاال خمتلفة من خالل حتليل املنافسة يف األسواق األجنبية، وهذا ال يأيت واإلدارة ا    

إال بدراسة وفهم السمات املميزة هلذه األسواق اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وتشريعيا وسياسيا، كما يتطلب أن يكون 

من مهارة التفاوض الدويل مع قادة ومديرين ينتمون لثقافات  قائد اإلدارة الدويل يتمتع بالقدرة على االبتكار والتمكن

كما يتطلب التعامل مع العاملني مهارات استشعار حاجات ورغبات وتوقعات عمالء خيتلفون يف . متعددة

خصائصهم وتوقعاهتم ورغباهتم وتنوع يف الثقافات من سوق أو منظمة ألخرى، حيث ختتلف األذواق والتوقعات، 

 :يف كتابه دليل املدير إىل العاملية ستة مفاتيح للنجاح يف عامل متغري وهي" يفن حور ابتسمتست"ولقد حدد 
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تتطلب املنافسة من القيادة مهارات تتعلق بالقدرة على مجع البيانات واملعلومات من مصادرها العاملية معلومات     

املتاحة وفرص التسويق واملوارد البشرية، وكذلك  تدور حول رأس املال والتكنولوجيا املستخدمة واملوردين والتسهيالت

 .القدرة على استثمار هذه املعلومات وحتليلها لتعزيز الثقافة مث رحبية الشركة

 :ولتنمية هذه املهارات يقوم القائد العاملي مبا يلي

  املتغريات وضع إطار لعوامل النجاح األساسية للمنظمة يف ضوء حتليل املعلومات العاملية عن االجتاهات و

 .السائدة

  بناء نظام  لتحليل االجتاهات العاملية ويتميز أفضل التطبيقات واملصادر اليت توفر فرصا جديدة لزيادة

 .اإليرادات واألرباح وتقليل نسبة املخاطر

  بناء نظام معلومات يوفر املعلومات الصحيحة واحلديثة يف الوقت املناسب واملوقف املناسب لدعم عملية

 .لقرارات دون البحث العشوائي كلما ظهرت املشكلةاختاذ ا

 حتديث املعلومات بصورة مستمرة عن األسواق واملنافسني العامليني. 

 املعايشة اللصيقة للتغريات السياسية واالقتصادية وغريها من التحوالت املؤثرة. 

 تطوير اسرتاتيجية فريدة ومبتكرة دون تقليد املنافسني أو اتباع املتميزين. 

 وير اهليكل التنظيمي للمؤسسة وثقافتها ونظرهتا لألسواق كلما تطلب األمرتط. 

 العمل على منو فرق العمل العاملية وتطويرها. 

  استخدام تكنولوجيا املعلومات يف حتسني عمليات التسويق واإلنتاج وتطوير خصائص املنتجات وتعظيم

 .املبيعات

 Continuous Excellency Research مواصلة البحث عن التميز
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  أن يكون ممارسا وحمرتفا ملهنة اإلدارة ومداوما على االطالع والبحث للتوصل إىل أساليب إدارية ومهارات

 .قيادية تساعد يف أداء مهامه يف ظل التطور املعريف

يجة ويف ضوء ما سبق من اجتاهات ترى أن هذه االجتاهات متشابكة ومتكاملة التأثري، وال شك أن هذه املتغريات نت

إىل إحداث التقادم السريع يف القيم واملفاهيم واملهارات القيادية التقليدية اليت ترتكز على مداخل تتسم باحملدودية، ومل 

تعد تناسب جمريات األمور، واالجتاه إىل بناء قدرة إدارية جديدة أساسها الفهم واالستيعاب حلركة املتغريات العاملية 

املستقبلية، واألخذ بأساليب القيادة اإلدارية احلديثة وامتالك القدرات واملهارات الالزمة ومعرفة أبعادها واحتماالهتا 

 .ملسايرة هذه التحديات والتعايش والتأقلم معها، وتوجيهها لصاحل املؤسسة واجملتمع الذي تعيش فيه

 .مواصفات القائد المحلي والقائد الدولي: المطلب الثاني

 .دارة والقيادةالفرق بني اإل: الفرع األول

لقد تزايد النقاش حول الفرق بني القيادة واإلدارة وهل أن  مجيع املديرين جيب أن أن يكونوا قادة؟ ويف املقابل هل إن 

مجيع القادة جيب أن يكونوا مديرين؟ وألنه ال أحد حىت اآلن قدم توضيحا أو دليال منطقيا على أن القدرة على 

املديرين فإن املديرين جيب أن يكونوا من الناحية املثالية قادة إال أن القادة ال يفرتض  القيادة هي ما ينقص الكثري من

 .فيهم بالضرورة امتالك القدرات أو املهارات الضرورية للمديرين الفعالني

والبد من أجل توضيح ذلك من التأكد على أن لكل من القيادة واإلدارة مهارات وقدرات متيز كل منهما، فالقيادة 

هي القدرة على التأثري على العاملني من خالل القوة الشخصية واخلربة الذاتية، يف حني أن اإلدارة هي القدرة على 

 .توجيه األفراد وحتفيزهم باالعتماد على الصالحيات الرمسية املرتبطة مبركزه اإلداري

تالمس الطموح واملشاعر  (Visionary)رؤية إن القائد عادة ما يعظم قدرته يف التأثري باآلخرين بأن يكون ذا رسالة أو 

يف استخدام ما ميتلك يف يديه من (  Rational) املتوجهة للعاملني، يف حني مييل املدير ألن يكون ذا قدرة رشيدة 
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ومما يرتبط بذلك هو أن القيادة تتعامل مع . ليحقق التزام العاملني مبا يريد( الشرعية، العائد، العقاب)أنواع القوة 

يف العاملني كاملشاعر الذاتية والقدرات واخلربات خارج التوصيف الوظيفي، يف حني  (Soft Factors)عوامل الناعمة ال

تتمثل يف العناوين والتوصيفات الوظيفية يف  ( Hard Factors)أن اإلدارة تتعامل مع العاملني من خالل عوامل صلبة 

تبادر به وتصنعه يف حني أن املديرين عادة ما يتعاملون مع التغيري  هلذا فإن القيادة تتعامل مع التغري الذي. كل عمل

والتغري الذي يأيت به القائد . الذي يفرض عليه بفعل تغريات البيئة أو املنافسني أو تفاقم مشكالت العمل مع الوقت

 .عادة ما يصعب توصيفه ويكون أصعب بكثري من عنوان وتوصيف العمل يف كل وظيفة

 .مواصفات القائد االداري :الفرع الثاين

 :من وجهة اإلسالم -3

 .أن يكون مؤمن بقضيته*  

 .صادق، ما يقابل الشفافية يف الوقت احلاضر*  

 .مؤدب وعلى خلق*  

 .قوي، ليس بالضرورة القوة البدنية*  

 :مميزات القائد اإلداري -2

 (املرؤوسني /التابعني)قوة العالقة والروابط اإلنسانية بني القائد واآلخرين * 

 .الذكاء امليداين*  

 .القدرة على اختاذ القرار*  

 .الثقة بالنفس*  
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 .الصدق واألمانة*  

  .1اإلمكانيات اجلماعية*  

 .القدرة على التطوير وزيادة روح التعاون* 

 .القدرة على مساعدة املؤسسة يف إحداث التغيري ورفع مستوى أداء العاملني وكفاءهتا*  

 .ى التأثري، فالقائد يستطيع إلقناع العاملني وحتفيزهم واحلصول على تأييدهم وعطائهمالقدرة عل*  

وضوح الرؤية واألهداف من أهم مسات القائد اإلداري هو وضوح الرؤية ملا تسعى إليه املؤسسة والقدرة على *  

 .استشراق املستقبل والفرص

القائد يتصف بالقدرة على اختيار الكفاءات املناسبة لألعمال القدرة على التنظيم والتوجيه والتحفيز والرقابة، ف*  

املناط هبا وتنظيم العمل الذي حيقق هذه األهداف، كما يتميز باملتابعة والتوجيه والتحفيز وحل املشكالت وإزالة 

 .العوائق اليت تعوق العمل

 .2داري بوضع نظام جديدالقدرة على حتديد معايري ومؤشرات األداء الفعال حيث يتميز القائد اإل*  

 مسات القائد الدويل: الفرع الثالث

  strategic Thinkingالتفكري و اإلدراك االسرتاتيجي -3

التفكري االسرتاتيجي هو املعرفة اليت جيب أن تتوافر لدى املدير وذلك لتحديد الفرص و التهديدات و قضايا املستقبل 
 .مر الذي يضمن له البقاء و االستمرار املتطورو تأمني التعامل معها بشكل كامل و دائم، األ

                                                           
1،ص26،2012،مجلةالنبأ،القاهرة،مصر،العدد"عالقيادةكإحدىضرورياتاإلبدا"لحسناوي،عليا 1  

 

40،ص2112 ، دار النشر العلمي والمطابع، الرياض، السعودية،1ط، "القيادةوصفاتالقائدمهارات"أحمدعبدالمحسنالعساف، 2  



 

 

 25 

و التفكري االسرتاتيجي يعد أسلوبا أكثر إبداعا و إثراء يف التفكري، فهو يعلمك كيف تتعامل مع القضايا و الفرص 
بل ميكن القول أن معيار النجاح يف منظمات األعمال الدولية يتوقف على .اليت تواجه املنظمة اليت تعمل من خالهلا

وعية التفكري الذي متارسه اإلدارة، فالتفكري االسرتاتيجي يقوم على جمموعة من الرؤى املتفق عليها و اليت ختدم ن
املعرفة اليت جيب أن تتوافر داخل أفراد أي تنظيم لتحديد الفرص و التهديدات و قضايا املستقبل "بعضها بعضا،فهو 

 ".ارية البقاء املتطورو تأمني التعامل معها بشكل دائم، مما يكفل استمر 

أي أن التفكري االسرتاتيجي ينقلنا من مرحلة نرى فيها التنظيم على أنه عبارة عن جتمع منقسم يشتمل على أجزاء 
غري موحدة، ومن مث التعامل مع التنظيم باعتباره نظاما أمشل يربط بني األجزاء بعضها بعضا حبيث جيعل منها يف 

 .النهاية وحدة واحدة

تفكري االسرتاتيجي متطلبا أساسا من متطلبات اإلدارة بشكل عام و اإلدارة الدولية بشكل خاص، وذلك  وأصبح ال
كون املنظمات تعيش اآلن يف بيئة سريعة التغيري، ويضاف لذلك بالنسبة ملدير األعمال الدويل أنه يعمل يف بيئات 

بد أن يسبقها التفكري ، وهي مسؤوليته بالدرجة خمتلفة و سريعة التغيري، ولكي يضع مدير األعمال الدويل اخلطط ال
 .األساس

و جيب أن نعلم أن ممارسة التفكري االسرتاتيجي ال تتطلب من الشخص أن يكون عبقريا، فالتفكري االسرتاتيجي ميكن 
وافر تنميته عن طريق التعلم و االستمرار يف املمارسة، وكل ما حيتاجه اإلنسان هنا هو مستوى الذكاء العادي و ت

اإلرادة للتحرك حنو التفكري االسرتاتيجي بصورة أكرب، مث التوجه بعقلية متفتحة حنو تعلم التفكري االسرتاتيجي مبا 
وإن التفكري االسرتاتيجي أصبح يف . يتناسب مع ظروفه و أوضاعه، مع ختصيص الوقت الكايف ملمارسة هذا التفكري

ة تنافسية رئيسية، حيث ميثل هذا التفكري رأس املال الفكري، والذي عامل اليوم و يف منظمات األعمال الدولية ميز 
ميثل املوجودات املعرفية اليت متتلك القدرة على حتويل التكنولوجيا من البحث إىل التصنيع بنجاح و متيز،وهو أحد 

 .عوامل املنافسة على املستويني احمللي و الدويل

 : االسرتاتيجي،مبايليوبناء على ما تقدم ميكن إجياز عناصر التفكري

 .يفكر املدير الدويل فيما وراء اإلدراك احمللي و حيول قوالب البشر إىل تصورات واقعية عن البشر-

 .جيهز نفسه للتغيري يف طرق تفكريه األساسية و يلغي قناعاته القدمية فيما يتعلق بالتعامل مع خمتلف اجلنسيات-
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القيم و القناعات احلضارية و يتبىن قواعد و ممارسات مبنية على الرؤى و يعيد تبين افرتاضات جديدة فيما يتعلق ب-
 .التجارب اجلديدة

 .له رؤية فيما يتعلق بالفرص املتاحة يف البالد املختلفة-

 .ينشئ سيناريوهات إجيابية للمستقبل-

 .جييد إدارة التغيري-

 .القدرة على استعمال املعرفة و الطرق و األساليب الفنية-

 .رة على التعامل مع األفراد و فهم وضعهمالقد-

 .القدرة على حتديد و توضيح و فهم املواقف و اختاذ اخلطوات ة اإلجراءات الضرورية ملواجهتها-

 Culturesاحلساسية جتاه الثقافات املختلفة -2

األعمال الدولية هي  يف تعامله مع بيئة( القائد الدويل)لعل من األمور املهمة اليت يواجهها مدير األعمال الدويل
االختالفات و الفروق الثقافية، و املتمثلة مبجموعة القيم و األعراف و االجتاهات و السلوكيات،وهي ختتلف من 
جمتمع آلخر، ولكن على القائد أو املدير األعمال الدويل أن يكون قادرا على فهم ثقافة و حضارة البلد املضيف، 

 :مدير األعمال الدويل بسبب االختالفات الثقافية و احلضارية، ما يلي ولعل من بني املشكالت اليت تواجه

،فالكثري منا ينظر إىل احلضارة (واليت ختتلف من حضارة إىل أخرى) احلكم على األمور خبلفية العقل اجلماعي املربمج-
 .اليت ختتلف عن حضارته على أهنا شيء سيئ

 .ها من حضارة إىل حضارةعدم فعالية استخدام التكنولوجيا يف حالة نقل-

 .عدم فعالية التنظيم و اإلدارة لعدم مالئمة القيم و القناعات للمبادئ و النظريات اليت يتم تطبيقها-

واليت حتدث عندما يدخل بعض املديرين مبنظماهتم إىل أعمال مع ثقافات ختتلف عن ثقافتهم : الصدمة الثقافية-
 .جيعلهم يف احتكاك مع احلساسية الثقافية النامجة عن االختالفات الثقافيةاألصيلة دون دراسة و هتيئة مسبقة، مما 
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لذلك فإن املنظمات الدولية تسعى إلجياد تنوع ثقايف و تكييف فروعها املنتشرة يف الدول املختلفة للتأقلم مع تلك 
الثقافات األخرى  البيئات و الثقافات الوطنية املختلفة، ولكي يتحقق ذلك البد من وجود مدير يستوعب تلك

 .ويتطبع هبا لكي يستطيع أن يدير منظمته بكفاءة و فاعلية

 :وقد قسمت الثقافة إىل أربعة أنواع هي

 : Adaptability cultureثقافة التكيف  -

حيث تركز هذه الثقافة اإلسرتاتيجية على البيئة اخلارجية و التعامل معها مبرونة من أجل تلبية احتياجات 
 .العمالء

وهي أيضا تركز على خدمة متطلبات البيئة اخلارجية و لكن دون احلاجة :  Mission cultureالرسالة  ثقافة -
 .إىل إجراء التغيري بسرعة

و تقوم هذه الثقافة على فلسفة أنه باالمكان حتقيق التكيف مع :Involvement cultureثقافة املشاركة  -
ن خالل االهتمام بالعاملني من أجل ضمان اإلبداع املستمر يف م( املنافسة و األسواق املتغرية)البيئة اخلارجية 

 .املنظمة

وتقوم هذه الفلسفة على اتباع سياسات و ممارسات تعزز التعاون :  Consistency cultureثقافة االنسجام -
 .ما بني األعضاء وصوال إىل األداء العايل

ر األعمال الدويل،ينطلق من حقيقة أن أي منظمة إن االهتمام مبوضوع الثقافة و اعتبارها خاصية من خصائص مدي
ما هي إال نظام مفتوح، يتفاعل بشكل متبادل مع البيئة اخلارجية بكل عناصرها، وأحد عناصر البيئة اخلارجية هي 

 البيئة الثقافية اليت متثل قيم اجملتمع و عاداته و تقاليده وحضارته، ودون حتقيق هذا التفاعل ال ميكن ألي منظمة أن
تستمر و تتطور، بل إنه كلما زادت درجة تفاعل املنظمة مع بيئتها اخلارجية زادها ذلك قوة و قدرة على التحرك و 

 .التنافس
فمدير منظمات األعمال الدولية يعمل و يتفاعل مع مديرين و عاملني من جنسيات و ثقافات و أسواق خمتلفة و 

ع هذه االختالفات فإن على مدير األعمال الدويل أن يفهم متعددة، لذلك ومن أجل حتقيق التفاعل املطلوب م
االختالفات الثقافية وأن يكون حساسا هلذه الفروق، وأن يعطيها أمهية كبرية يف تعامله مع األفراد من خمتلف 

 .اجلنسيات
 Languageالقدرة على استخدام اللغات األجنبية -1
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عمال الدويل اليت تساعده على فهم اآلخرين و التعامل معهم فتعلم لغة اآلخرين مهارة مهمة من مهارات مدير األ
من تعلم لغة قوم "بالشكل الصحيح، و لعل يف قيمنا الدينية ما يؤيد ذلك بقول الرسول حممد صلى اهلل عليه و سلم

 ".أمن مكرهم
مة خاصة يف الشركات إن تعلم اللغة األجنبية من قبل مدير األعمال الدويل قبل مغادرته وطنه أصبحت مسألة هلا قي

املتوجهة عامليا أو اليت تسعى للتوجه العاملي، وهذا التوجه حنو تعلم اللغات األجنبية هو ظاهرة عاملية ال تقتصر على 
 . جمتمع بعينه

و تعد اللغة األجنبية مفتاحا للخاصية السابقة و هي الثقافة، فإتقان مدير األعمال الدويل للغة اجملتمع الذي يتواجد 
ه سوف يساعده على فهم ثقافته، كما أنه يساعده ذلك يف عملية التفاوض و التسويق اخلارجي، كما تساعد في

 .املدير على التغيري عن أفكاره و أهدافه بشكل أفضل
 Technologieالقدرة على استخدام التكنولوجيا  -8

دير األعمال الدويل باعتبار أن التكنولوجيا إن هذه السمة أو اخلاصية تعد من األمور األساسية اليت جيب أن جييدها م
تدعم الثقافة و اللغة، و تتمثل القدرة على استخدام التكنولوجيا يف عدة أمور وهي استخدام تقنيات املعلومات 

 .احلديثة مثل، احلاسوب،اإلنرتنت،الربيد االلكرتوين والفاكس
سوف يساعده بدرجة كبرية على إدراك املتغريات العاملية و إن إملام مدير األعمال الدويل بتقنيات املعلومات احلديثة 

صياغة االسرتاتيجيات القادرة على حتقيق التكيف للمنظمة مع بيئتها اخلارجية، كما أن التكنولوجيا احلديثة تعد مسة 
يوفر له أهم  إذ ما أضفنا إىل ذلك أن اتفاق املدير الدويل استخدام التكنولوجيا احلديثة سوف.من مسات عصر العوملة

مدخل من مدخالت عملية اختاذ القرارات أال و هي املعلومات، اليت تعد املادة اخلام اليت تصنع منها القرارات بل إن 
إذا ما أضفنا إىل ذلك الربجميات املختلفة اليت وفرهتا تكنولوجيا .جناح أو فشل القرارات يتوقف على تلك املعلومات

 :ار و تدعمه يف عملية اختاذ القرار ومن أمههااحلاسوب اليت تساعد متخذ القر 
 :نظم دعم القرارات  -

وهي من الربامج األساسية املكونة لنظم املعلومات اإلدارية، و ميكن للمديرين أن يستخدموها ملساعدهتم يف اختاذ 
للمساعدة  القرارات، حيث تركز بعض هذه الربامج على حل مشكالت إدارية بصفة عامة، بينما صمم بعضها اآلخر

 packageيف حل مشكالت حمددة، فعلى سبيل املثال، جند يف احلزمة العامة لدعم القرارات برامج مثل جمموعة املنفذ 

Executive  حلوال ملشكالت إدارية يف التخطيط ووضع املوازنات و اجلدولة، ومثال آخر من هذه الربامج هو حملل
دير على اختيار أفضل حل من البدائل املطروحة عن طريق التقومي الذي يساعد امل  Decision analystالقرارات

 .الكمي للبدائل املختلفة
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تساعدهم على حل املشكالت شبه املربجمة (جداول،رسوم،منادج)و نظم دعم القرارات يزود املديرين بأدوات معلوماتية
 .و غري مربجمة بأنفسهم

مديرين، ولكنها تزود املدير مبجموعة من التسهيالت اليت تولد فنظم دعم القرارات ليس من مهمتها صنع القرارات لل
املعلومات اليت يشعرون اهنم حباجة هلا عند اختاذ القرارات،أي أن نظم دعم القرارات تدعم صانع القرار اإلنسان اكثر 

 .ىمن تزويده بوسيلة حتل حمل، وهي مالئمة ملتخدي القرارات يف املستويات اإلدارية العليا و الوسط
 :أنظمة دعم املديرين التنفديني -

وهذا النوع من األنظمة يوفر ما حيتاجه املديرون من معلومات بالسرعة املمكنة اليت تساعدهم يف اختاذ القرارات، وهي 
 .غري معقدة وال حتتاج إىل معرفة فنية عالية من قبل مستخدميها

 :نظم دعم القرارات اجلماعية -

ية على حقيقة أن الكثري من القرارات ال تتخذ يف احلقيقة بشكل فردي،بل بشكل بنيت نظم دعم القرارات اجلماع
مجاعي، يف الواقع أن معظم املديرين يقضون أوقاهتم يف جلان و لقاءات و اجتماعات و مناقشات، ويف التفاوض و 

هم يف تيسري حل معاجلة األزمات و االضطرابات، لذلك جرى تطوير على نظم تفاعلي مبين على احلاسب اآليل يس
و هناك عدة أصناف .املشكالت غري املربجمة اليت تسعى حللها جمموعة من متخذي القرارات الذين يعملون معا كفريق

 :أو أمناط الستخدام نظم دعم القرارات اجلماعيةمنها
 استخدام حجرة القرار. 

 استخدام شبكة قرارات حملية. 

 (.البعدية)استخدام املؤمترات التلفزيونية 

 نع القرارات عن بعدص. 

 :األنظمة اخلبرية -

لقد ظهر الرتكيز على استخدام النظم اخلبرية يف اإلدارة يف بداية التسعينات من القرن املاضي، هذه النظم تعتمد على 
ما يعرف بتطور الذكاء االصطناعي، وتنطلق فكرة النظم اخلبرية من أنه ميكن برجمة احلاسوب ألداء أعمال منطقية 

ة نفسها اليت يؤديها اإلنسان، فالذكاء االصطناعي ميثل أكرب تطبيقات احلاسوب رقميا و تقدما،وهي حماكاة بالطريق
 .السلوك اإلنساين يف حل املشكالت

وهذا النظام يقدم النصح و املشورة ملستخدم النظام من خالل قاعدة معرفية كبرية، حيث يستشري املستخدم النظام و 
تجيب النظام الستشارة املستخدم ويقدم له النصيحة بناءا على تغذية خرباء املعرفة البشريني يطلب منه النصيحة، فيس

 .للحاسوب باملعارف و القواعد و اخلربات املكتسبة
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 :أنظمة االتصال -

وتشمل هذه األنظمة الربيد اإللكرتوين و الفاكس و الشبكات احلاسوبية املرتبطة ضمن جمال حمدد و الشبكات ذات 
 .ل الواسعاجملا

 :Innovationالقدرة على اإلبداع  -5
مدير األعمال الدويل جيب أن يتمتع خباصية اإلبداع، الذي يساعده على االرتقاء مبستوى املنظمة،و االداري املبدع 

واملبدع شخص يتحمل املخاطرة وذو سعي دائم ملعرفة اجملهول وطرق .دائما يهتم بالتجديد و استشراق املستقبل
 :و عادة ما يتصف املبدع مبجموعة من السمات من أمهها.غري معروفة و بأساليب و طرق جديدةجماالت 

 القدرة على اخليال الواسع. 

 املرونة يف التفكري. 

 القدرة على توليد األفكار. 

 القدرة على الربط بني املتغريات. 

 العقالنية يف التفكري. 

 امليل إىل التحدي. 

 القدرة على التكييف و التجديد. 

 االستقاللية يف الرأي و الدفاع عنه. 

 القدرة على امللحوظة الصعبة. 

و عليه فإن املنظمات الدولية اليوم هي بأمس احلاجة إىل املديرين املبدعني القادرين على التجديد و توليد األفكار و 
 .التحدي ملواجهة متطلبات املنافسة الشديدة اليت أوجدهتا ظاهرة العوملة

داع يعين تبين األفكار املفيدة و تطبيقها أو تقدميها على شكل سلع و خدمات نافعة،و اإلبداع عملية أخريا فإن اإلب
منهجية منظمة،  تقوم أوال على املبادرة، وهي مرحلة هتيئة األفكار اجلديدة، و متتد بعد ذلك لتشمل مرحلة 

ية العكسية لعملية اإلبداع،لتقييم خمرجات عملية التنفيذ،أي االستخدام العلمي لإلبداع من قبل املنظمة، ومن مث التغذ
 .اإلبداع
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 Managing Multi – Cultural Teams :الدولية العمل فرق إدارة مهارات -9

 ختصصات متثل جمموعات باعتبارها العمل العاملية، فرق وتنظيم إنشاء على قدرته يف الدويل األعمال مدير مهارات تربز

 يتوقفان، ومنظمته الدويل األعمال مدير جناح وإن خمتلفة، وثقافية وخلفيات حضارية تلفة،خم خربة ومستويات خمتلفة

 .هذه الفروق فعالية على
 :العمل الدولية فهما ل  لفرق قيادته عند الثقافات بني االختالفات فهم إىل الدويل األعمال مدير وحيتاج
 العمل فرق ألعضاء املختلفة الشخصية أمناط. 

 العمل فرق ألعضاء دقيقةال التخصصات. 

 الشراكة حضارة. 

 العمل فرق من عضو كل(حضارة) قيم نسق. 

 العمل فريق من عضو كل خربة مستوى. 

 ككل العمل فرق تقدم مستوى. 

 العمل فرق تشغيل فعالية مستوى. 

 :مزايا العمل بالفرق الدولية
اء من وجهة نظرنا هي أكرب و أكثر إبداعية إن فرص جناح فرق العمل الدولية يف الشركات متعددة اجلنسيات يف األد

من تلك الفرق اليت تنتمي إىل جنسية واحدة، حيث أن اجملموعات املختلفة و املتنوعة من متخدي القرار الذين 
ينتمون إىل جنسيات خمتلفة تؤدي إىل ظهور أساليب ختتلف اختالفا واضحا عند حماولتها صياغة و تنفيد 

 .االسرتاتيجية
 :ليت تواجه فرق العمل الدوليةاملشاكل ا

  إن من بني املشاكل اليت تواجه فرق األعمال الدولية هو االفتقار إىل املهارات الالزمة عند التعامل
لذلك فإن فريق العمل الدويل الذي يبغي الوصول إىل مستوى . مع فرق حضارية متعددة و خمتلفة

 . تفاعله عرب مستوياته احلضارية املتعددةأداء جيد عليه أن يسعى إىل حتقيق التجاوب الفعال يف

  كما أن فرق العمل الدولية تأخذ وقتا أكرب للتغلب على املصاعب اليت تواجهها يف عملية االتصال
بصورة تفوق الفرق ذات اجلنسية الواحدة، ورمبا هذه املشكلة برزت من خالل اعتماد بعض 

مثل أو أمريكية لوضع إسرتاتيجية لدولة الشركات الغربية على فرق من جنسية واحدة أوربية 
 .إندونسيا أو الصني، حيث كانت النتائج سلبية

  املشكلة األخرى تتمثل يف جتاهل املديرين املسيطرين على زمام األمور يف الشركة األم للتجارب
 املختلفة و أساليب األداء اليت يطبقها األفراد يف نفس الشركة ممن حيملون جنسيات أخرى
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 شكلة األخرى فتتمثل يف األحكام املسبقة للقيادة اإلدارية غري املبنية على أسس سليمة، و أما امل
االختالفات الكبرية يف درجات إتقان لغة التعامل و السلوكيات اخلاصة ببعض األفراد و اليت قد 

 .تكون مدمرة إزاء حتقيق املشاركة البناءة و التفاعل الإلبداعي

 :ا عند تشكيل فريق عمل دويل ناجحالعوامل اليت جيب مراعاهت
  ضرورة التغلب على االختالفات الثقافية و األمناط االدارية و أساليب العمل بني فريق العمل،حييث نضمن

املشاركة التامة لكافة أعضاء الفريق، و يكون ذلك من خالل تعلم املهارات الالزمة لتجاوز هذه 
 .االختالفات

  مواقف معينة غري طبيعية داخل الفريق من خالل متسك بعض أعضاء جيب معاجلة مسألة من يتخذون
ويتم ذلك من خالل تعزيز درجة الثقة و درجة املعرفة اليت مينحها الفريق لألعضاء و اليت . الفريق بفكرهتم

 .جتعلهم يتخلون عن بعض االختالفات العرقية و احلضارية و الدينية

 إعطاء كل عضو دوره يف اء الفريق الدويل، جيب احلرص على ومن أجل التغلب على االختالفات بني أعض
املشاركة و نصيبه العادل من اإلهتمام، مع األخد بنظر االعتبار أنه ليس املقصود بذلك اخلوض يف تفاصيل 

 .ال داعي هلا،فهناك بعض الشعوب قد تعرب بكلمات قليلة عما تريد أخرى أن تعرب عنه يف مجل طويلة

 وهذه . يل و الغطرسة و األحكام املسبقة اليت تقف عثرة أمام األداء الناجح للفريقضرورة جتنب التعا
املشكلة قد جتدها لدى العاملني يف شركات تنتمي إىل دول كان هلا ماض استعماري أة امرباطوري، حيث 

كانت تظهر لديهم بوضوح مشكلة التمييز الصارخ يف املعاملة عند تعاملهم مع أشخاص من دول نامية أو  
 .مستعمرة من قبل دوهلم

 :الطرق و األدوات الالزمة لتطوير فرق العمل الدولية
 :إن هناك عددا من الطرق و األدوات اليت ميكن من خالهلا تطوير فرق العمل الدولية، ومنها

  ضرورة التدريب على كيفية ممارسة مهارات االتصال و خلق الوعي الالزم عند التعامل مع بيئات حضارية
 .نوعة للتوصل إىل إطار مشرتك ميكن من خالله حتديد االختالفات احلضارية و معاجلتهامت

  العمل على جعل األفراد أكثر اهتماما و إدراكا باالختالفات احلضارية عن طريق التغذية الراجعة لألفراد و
اط السلوكية و الفرق، ودون إثارة أية أشكال من اإلحراج أو الضيق، وهذا يتطلب معرفة مسبقة باألمن

 .العادات والتقاليد للشعوب املختلفة

  ضرورة معرفة األساليب الفنية اليت ستطبقها اجملموعة اليت تعمل كلها على تيسري املشاركة و التفكري بصورة
عادلة للجميع جبعل كل فرد يكتب أفكاره أوال، مث تناقش بعد ذلك بصورة مجاعية ومتنح األولوية اليت 

 .تستحقها

 خصوصا )أفضل أسلوب لتكنولوجيا املعلومات ميكن استخدامه لربط أعضاء الفريق ببعضهم بعضا  حتديد
 (.إذا كانت هناك مسافات جغرافية تفصل بينهم

 العمل على حتقيق تفهم مشرتك و التزام مشرتك بأهداف الفريق. 
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 تنوعةاالهتمام بدراسة و مناقشة طريقة العمل اليت تتناسب مع املستويات احلضارية امل. 

 العمل على إتاحة فرصة املشاركة الفعالة لكل عضو يف الفريق. 

  ضرورة التأكد من فهم كل أعضاء الفريق جلميع األحاديث و املناقشات عن طريق استخدام إعادة الصياغة
 .و تسجيل كل ما يناقش أو يتفق عليه بشكل واضح و التأكد من تفهم اجلميع له

  من جانب الفريق للوقت املخصص لهالتأكد من االستخدام األمثل. 

 ضرورة العمل على حتسني درجة التفاعل، وإعادة النظر يف مستواها من حني آلخر. 

 Negociationمهارات التفاوض  -7
وهذه املهارة ضرورة ملدير األعمال الدويل، ولذلك البد من أن يكون ملما مببادئ و أساسيات التفاوض و عناصر 

 .فعالةالشخصية التفاوضية ال
واملفاوض اجليد هو الذي يتمتع باخلربة والدراية املعرفية .و التفاوض هو مزيج من العلم و الفن و الدراية و التدريب

 .االقتصادية و القانونية و املعرفة وعلم القياس وعلم النفس و القدرة على التحليل و غريها
داخل فيها عناصر عدة منها الوقت و املعلومات و القوة إن عملية التفاوض عملية اجتماعية حركية بالغة التعقيد تت

 .ووسائل االتصال وغريها
. و التفاوض علم وفن، فهو فن، ألنه يعتمد على ما يتمتع به اإلنسان من صفات عقلية و نفسية وقدرات ومهارات

لتشكل علما  والتفاوض علم، ألنه قد أصبح علما له قواعد وأصول علمية و مبادئ و نظريات انصهرت مجيعا
 .مستقال قائما بذاته يدرس يف املعاهد و اجلامعات

 عبارة عن عملية حوار، مناقشة بني طرفني تربطهما مصلحة مشرتكة أو نزاع مشرتك" و التفاوض هو
 .للوصول إىل اتفاق، عقد،يساهم يف حتقيق أهدافهما

 :تم عملية التفاوضونستنتج من التعريف السابق انه جيب توافر أحد عاملني أساسني لكي ت
  وجود مصاحل مشرتكة. 

 وجود قضايا نزاعية. 

 :ولكي يصل التفاوض إىل نتيجة مرضية و مقبولة لتحقيق مصلحة الطرفني جيب توافر شرطني اساسني مها
 .املعقولية

 .املرونة
 :وهناك جمموعة من اخلصائص و السمات اليت جيب أن يتمتع هبا املفاوض الفعال و منها

 :وتشمل: ذاتية للمفاوضاخلصائص ال
 .أن يكون نشيطا، وأن يتمتع باجلادبية الشخصية -3

العقل املتفتح و الذكاء و القدرة على فهم اآلخرين،وهذه اخلاصية تأخذ بعدا اكرب لدى مدير األعمال  -2
 .الدويل كونه يتعارض مع أطراف من ثقافات و حضارات خمتلفة

 .و الدعاية ومهارة اإلنصات و اإلصغاء أن يتمتع مبهارات التحدث و احلوار و اإلقناع -1
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 .أن يتمتع باملهارات السلوكية يف التعامل مع اآلخرين، وفهم دوافعهم السلوكية -8

 .أن يكون مرنا و قادرا على التكيف مع املواقف املختلفة لتحقيق األهداف و املصاحل -5

 .أن يبعد عن احليل و اخلدع، وال يتالعب بالطرف اآلخر يف التفاوض -9

 .ون صبورا واسع الصدرأن يك -7

 .أن حيقق أهدافه اليت تتوافق مع أهداف املنظمة أو اجملتمع الذي ميثله -4

 .أن يعرف حدود الصالحية املمنوحة له -6

أن يتمتع مبهارة إدارة التعامل مع الضغوط األمنية أو املكانية أو الرئاسية، وأن يكون هادئ الطبع -31
 .واضحا و متوازنا وموضوعيا

 .لى هتيئة مناخ تنافسي تعاوين للتفاوضالقدرة ع-33

أن يكون لديه القدرة على تشخيص و حل املشاكل و حتليل البدائل املختلفة و خلق الثقة وتنشيط -32
 .الرغبة املتبادلة لدى أطراف التفاوض

 .مهارة حسن إدارة و ختطيط الوقت بالنسبة لقضية التفاوض-31
 .ماحرتام آراء غريه و عدم السخرية منه-38

 :اخلصائص املوضوعية و تشمل
اإلملام الشامل مبوضوع و قضية التفاوض من الناحية الفنية و املالية و االقتصادية و اللغوية و القانونية و  -3

 .الثقافية وقيم و عادات املفاوض اآلخر

 عملية اإلملام الكامل باحتياجاته و أهدافه املراد حتقيقها، وكذلك إملام باحتياجات املفاوض اآلخر يف -2
 .التفاوض

أن يركز على املصاحل املشرتكة مع تفهم مصاحل الطرف اآلخر و احرتامها و معرفة الدوافع احلقيقية للمفاوض  -1
 .و ظروفه احمليطة به

 .املقدرة على حتديد القضايا اخلالفية مع عرض بدائل احللول و تقييمها -8

 .سباب بالنتائج وربط اجلزء بالكلالقدرة على حتليل قضية التفاوض من حيث عناصرها، وربط األ -5

 .اإلملام بفنون اسرتاتيجيات،و تكتيكات التفاوض للتعامل مع املواقف التفاوضية املختلفة -9

إن توافر السمات السابقة يف مدير األعمال الدويل كمفاوض تأخذ أمهية أكرب من املدير احمللي، وذلك 
 .رافية،ودرجة تعقيد متغريات بيئة عمل الشركات الدوليةبسبب سعة األنشطة اليت ميارسها واتساع رقعتها اجلغ

 Life-long Learningالقدرة على التعلم املستمر -4
تلعب خاصية التعلم أمهية كبرية يف حياة مدير األعمال الدويل، فالتعليم هو الذي يكسب خاصية التجدد و االنفتاح 

 .يف تلك البيئة وكيفية التعامل معها بإجابية على البيئة احمليطة مبنظمته وطبيعة التغريات اليت حتصل
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و التعليم عملية مستمرة و متواصلة، تكسب اإلنسان القدرة على املعرفة،سيما وإنه دائما هناك جمال واسع لدى 
 .اإلنسان الستغالل طاقاته العقلية غري املستغلة، من خالل التدريب

 ". يف سلوك الفرد اعتمادا على حصيلة خرباته املرتاكمةالتغيري املتواصل و النسيب"و التعلم كما عرفه بأنه 
و من هنا نرى،بأن على املدير الدويل أن يكون دائم التعلم، وان يعد التعلم جزءا من حياته اليومية ال يتوقف إال 
عندما يعتزل عمله، فالتعلم هو صيانة للمورد البشري بشكل عام و مدير األعمال الدويل بشكل خاص، كما أن 

 .التعلم يعزز من القدرة على استثمار املقدرات العقلية، والتعلم هو الطريق إىل التميز و النجاح و التفوق
 :و هناك العديد من الطرق للتعلم منها

 .خربات العمل اليومية -

 .احملادثات مع الزمالء و األصدقاء -

 .استشارة املسؤولني و األخذ من النماذج الناجحة -

 .ظريالتدريب العملي و الن -

 .املعلومات املتوفرة يف الصحف و اجملاالت ووسائل اإلعالم -

أخريا، ميكن القول أن التعلم ميكن مديري األعمال الدوليني من حتقيق التكيف البيئي، من خالل رفدهم و بصورة 
سية ملنظماهتم مستمرة باملعارف و العلوم اجلديدة اليت تساعدهم يف تأدية مهامهم بصورة أفضل و تعزيز القدرة التناف

 .1يف السوق الدولية
 

 

  

                                                           

 1
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 .القيادة اإلستراتيجية وااللكترونية: المطلب الثالث

 .القيادة اإلسرتاتيجية:الفرع األول

إن القيادة االسرتاتيجية هي أحد املوارد الالملموسة األساسية للشركة، أهنا القوة احملركة األساسية ملا ستكون عليه 

رتاتيجية ومن مث ضبط مالئمة عملية التنفيذ لالسرتاتيجية حسب ظروف الشركة الشركة على مستوى صياغة االس

إهنا تشري إىل كل تلك األنشطة اليت حتدد مسار الشركة وتساعد على بقائها يف خدمة . والسوق الذي تعمل فيه

والسوق من خالل رؤية  إهنا القيادة املسؤولة عن حتديد الغرض من وجود الشركة وجتديد ذلك مع تغيري البيئة. رسالتها

 .التغيري

( Mintzberg and Quinn)وحسب . إهنا ترتافق مع رؤية الشركة واألفكار واألنشطة اليت جتعل الشركة فريدة ومتميزة

 .إهنا عملية وضع األهداف التنظيمية وتوجيه جهود العاملني وأصحاب املصاحل حنو إجناز األهداف التنظيمية

املعرفية والتكنولوجيا هي القوة اآللية، فإن القيادة هي القدرة االسرتاتيجية على حتقيق  وإذا كان العلم هو القدرة

وهذه القدرة هي اليت متيز الشركة عن غريها سواء على مستوى الرؤية أو على مستوى . األهداف من خالل األفراد

على مستوى العالقات باألفراد والقدرة  اهليكل واألنظمة أو على مستوى الثقافة واملناخ التنظيمي يف الشركة وأخريا

أن القيادة قد تدرك أمهية العلم يف . على إهلامهم وحتفيزهم وتطويرها ليتوافقوا مع املهام اليت يتوقع إجنازها من خالهلم

سع أن التعامل مع الباحثني، أو أمهية التكنولوجيا عند التعامل مع املهندسني، ولكنها بالتأكيد تدرك بفاعلية أكرب وأو 

. أن العلم أو التكنولوجيا باملعىن اإلداري ال يقادان وإمنا يداران. األفراد يف هذا وتلك هم األهم الذي جيب قيادته

وإذا كانت القيادة هي اليت جتعل األفراد عندما يعلمون بطريقتهم اخلاصة . ولكن العلماء واملهندسني هم الذين يقادون

اتيجية الشركة وأعماهلا فإن ميل األفراد إىل حتقيق هذه النتائج هو بقدر ما ميثل يتوافقون يف نتائج عملهم مع إسرت 

خصائص وقدرات شخصية فإهنا متثل أيضا املناخ والعالقات واإلهلام كمكونات أساسية من عمل القيادة 

تيجي، وإن النجاح إن اإلدارة االسرتاتيجية وخرباهتا تسعى لتشجيع القادة ليكونوا ذوي وعي اسرتا. واالسرتاتيجية
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االسرتاتيجي بعيد األمل يتطلب جهدا اسرتاتيجيا للقادة وأن ال يكونوا جمرد تابعني لألحداث ومتعقبني للتغريات اليت 

وأحد مناذج هذه القيادة ذات الدور االسرتاتيجي ميثله يل ياكوكا . حتدث يف السوق ومن مث االستجابة هلا

(L.Iacocca) .  كريسلر يف الثمانينات كانت الشركة على وشك اإلفالس وتواجه يف السوق فعند أصبح رئيس شركة

فقد قام ياكوكا بتغيري . وفورد والشركات اليابانية، وقد قدم يف قيادته منوذجا ومثاال مفيدا (GM)منافسة شديدة من 

يف الثمانينات وأن يتجاوز  طاقمه، ولكن تأثريه األهم هو متابعة مديريه يف أن يفكروا بطريقة اسرتاتيجية كيف ينجحوا

 .اسرتاتيجيات الستينات والسبعينات

هلذا اهتم بإعادة تصميم السيارات، حتسني خطط، عمليات التسويق، خفض تكاليف العمل، حتسني االنتاجية 

 .واجلودة مع احلصول على دعم احلكومة هلذا فقد متاثلت للشفاء كريسلر

. ن لديها رؤية إسرتاتيجية تتجه للمستقبل من أجل أهداف كبرية إسرتاتيجيةأن القيادة الفعالة واملؤثرة جيب أن تكو 

وبدون رؤية إسرتاتيجية فإن القيادة لن تكون أكثر من مهارة أحداث وليس حتديات، قادرة على التعامل مع أحداث 

 .هنا وهناك ولكن لن تكون قائدة سياق متواصل وثبات إسرتاتيجية كبرية مؤثرة يف الصور الكربى

بشكل أساسي هي قيادة الرؤية اإلسرتاتيجية ملن يف اإلدارة العليا  (Strategic Leadership)أن القيادة اإلسرتاتيجية 

 .وإن القرارات اإلسرتاتيجية هي جوهر هذه القيادة (CEO)أو املدير التنفيذي الرئيس 

لتغيريات اجلذرية استجابة لتغري توقعات يرى أن الدور األساسي للقيادة هو إدخال ا( P.Salder)إن فيليب سالدير 

 .اجملتمع، يتطلب النجاح يف كسب تعاون مجيع أصحاب املصاحل مع هذه التغيريات

وميكن أن نعرف القيادة اإلسرتاتيجية بأهنا القدرة على إدارة موارد الشركة البشرية واملادية لتحقيق أهداف الشركة بعيدة 

أن هذا . حتقيق التنافسية اإلسرتاتيجية وكسب عوائد فوق متوسط الصناعة األمد، كما تعرف بأهنا القدرة على

التعريف مت االعتماد يف صياغته على ما أكده بورتر من ضرورة حتقيق الشركة ألداء اسرتاتيجي أعلى من متوسط 

ذا السياق فإن املهام ويف ه. الصناعة اليت تعمل فيها، وميكن حتديد القيادة اإلسرتاتيجية يف ضوء ما تقوم به من مهام
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حتديد االجتاه االسرتاتيجي، إدارة حمفظة موارد الشركة بفاعلية، : اإلسرتاتيجية اليت تضطلع هبا القيادة اإلسرتاتيجية هي

استغالل القدرات اجلوهرية للشركة واحملافظة عليها، استدامة الثقافة التنظيمية الفعالة، التأكيد على املمارسات 

اء الرقابة التنظيمية املتوازنة، وتأكيدا على هذا الدور للقيادة اإلسرتاتيجية فإن دافيد هاسي حدد عشر األخالقية، وإنش

أحداث أو مواقف يتم فيها تغيري إسرتاتيجية الشركة وإن أغلب هذه املواقف اليت تستدعي تغيري إسرتاتيجية ترتبط 

دة ميكن أن حيمل معه رؤية تؤدي إىل تغيري اسرتاتيجي كبري والواقع أن تغيري القيا. بشكل أو بآخر بالقيادة وتغيريها

 .يف الشركة

 (EASIER)ويف هذا السياق نعرض ألحد مداخل القيادة اإلسرتاتيجية هو مدخل ايسري 

 :وهذا املدخل يقوم على ست مراحل 

 

 القيادة االستراتيجية للتغيير "EASIER" مدخل: (1-1)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 source: Hussey,D (1998): Strategic Management, Butterworth Heinemann, Oxford, p51. 

 وضعالرؤية

 الدعم

 التمييز

 الضمان

 القيامبالنشاط
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اتيجيةاالستر  

 للتغيير
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إهنا عملية تطوير الرؤية عن املستقبل وحتديد أهداف الشركة فيه، وهذه الرؤية : (ENVISIONING) وضع الرؤية -3

استغالل الفرص يف ترتكز على حتليل املخاطر اخلارجية يف ضوء القدرات اجلوهرية للشركة وموارد الشركة لتحسني 

 .بيئتها

وهذه تتعلق مبهمة ضمان أن اآلخرين يف الشركة يفهمون، يدعمون، ويتقامسون نفس : (Activity)القيام بالنشاط  -2

 .الرؤية

إن هذا الدعم هو . تقدمي الدعم لتحفيز وإهلام األفراد إلجناز ما هو أكثر مما اعتادو عليه: (Supporting)الدعم  -1

 .روح املعنوية وميكن العاملني من القيام بذلكالذي يرفع ال

إن هذه العملية هي عملية تطوير اخلطط التفصيلية لتمكني القيادة : (Installing)اإلنشاء أو التكوين  -8

 .إهنا عملية إجياد الوسائل لتحقيق االسرتاتيجية. االسرتاتيجية من التوجيه لتنفيذ اسرتاتيجيتها والرقابة عليها

ضمان وتأمني اهلياكل واخلطط والسياسات مبا يساعد على ترمجة اإلسرتاتيجية من أجل : (Ensuring) الضمان -5

 .التنفيذ

ومن الضروري . وهذا التمييز يتعلق بالذين يشاركون يف العملية بشكل إجيايب أو سليب: (Recogniwing)التمييز  -9

 .ملية التغيرياستخدامه لتعزيز التغيري واستبعاد العقبات اليت تواجه ع

إن القيادة اإلسرتاتيجية تظل متثل الرؤية اجلديدة اليت ميكن أن تغري الشركة من حالة االحندار والتدهور إىل حالة 

الصمود والنمو، كما ميكن أن تكون مصدر لالبتكار اإلداري يف مواجهة ظروف املنافسة والسوق مبفاهيم وطرق 

وابتكاريه للميزة التنافسية، وأخريا ميكن أن تكون تعبريا قويا عن رأس املال  جديدة مبا جيعلها املصدر األكثر حيوية

القيادي الذي ميثل املورد األكثر ندرة يف الشركات يف عامل األعمال اليوم الذي يتسم بأنه مع تزايد عدد املديرين يقل 

 .عدد القادة االسرتاتيجيني اخلالقني
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 :خصائص القيادة اإلستراتيجية

 (K.Ohmae)د االسرتاتيجي هو القائد الذي ميتلك عقال اسرتاتيجيا باملعىن الذي حتدث عنه كينشي أومهاي إن القائ

حيث القائد االسرتاتيجي هو الذي يتميز بالتفكري االسرتاتيجي " فن األعمال اليابانية: عقل االسرتاتيجي"يف كتابه 

 :فقد ميز بني ثالثة أنواع من التفكري

 .نظامية من أجل حتسني األداء -تنظيم وترتيب مكونات الصورة بطريقة حتليلية الذي يعيد: األول 

 .يسعى لتحقيق الكفاءة واألمثلية اجلزئية، إنه يفكر بالشجرة وليس الغابة: الثاين 

لفة التفكري االسرتاتيجي أنه القائد التحويل وقائد التغيري، إنه رؤية األشياء واألمناط والطرق بطريقة خمت: الثالث 

 .باستخدام القوة الدماغية والرؤية القيادية

 ما هي خصائص القائد االسرتاتيجي؟: والسؤال الذي من الضروري طرحه هو

القائد االسرتاتيجي هو الذي يتطلع بتحديد التوجه االسرتاتيجي، توظيف القدرات أو اجلدارات اجلوهرية واحملافظة 

وكما هو واضح فإن هذا التعريف حيدد أربع . ضمن أفراد اإلدارة العليا عليها، وإدامة ثقافة الشركة الفعالة ويكون

 :خصائص للقائد االسرتاتيجي

 .حتديد التوجه االسرتاتيجي*  

 .توظيف اجلدارات اجلوهرية*  

 .إدامة ثقافة الشركة الفعالة*  

 .أحد أفراد اإلدارة العليا*  
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ألن املدير يتسم باألدوار . تيجي هي اليت متيز القيادة عن اإلدارةوالواقع أن اخلصائص اليت يتسم هبا القائد االسرتا

احملددة بقدر عايل ويعمل يف سياق حمدد بدرجة كبرية من املهام والواجبات، يف حني القائد يواجه ظروفا تتسم 

ايا والقدرات بالفوضى وعدم الوضوح يف السوق والعالقات التنافسية الواسعة واملتنوعة وغري املعروفة من حيث النو 

هلذا  فإن مثة خصائص متميزة يتسم هبا القائد االسرتاتيجي ومن احملاوالت اليت قدمت لوصف خصائص . واخلطط

القائد االسرتاتيجي هو ما قدمه بيرت كيستينباوم يف منوذج املاسة للقيادة االسرتاتيجية ويف هذا النموذج الذي ينطلق 

 : االسرتاتيجية يف أربع خبصائص ومكونات هي من مفهوم العظمة اليت جتسدها القيادة

 .أن يكون القائد ذا رؤية ويرى دائما الصورة واملنظور األكرب واملدى الزمين األبعد واألكثر جدة: الرؤية: أوال

أن يكون القائد واقعيا ويستجيب للوقائع وجتنب األوهام الذي تبىن على األماين وليس : الواقعية -احلقيقة: ثانيا

 .ائعالوق

أن يكون القائد أخالقيا ويتسم باحلساسية العالية لألفراد ويعمل على خدمتهم لكي يسامهوا يف : األخالقيات: ثالثا

 .حتقيق األهداف بإجيابية

 .أن يكون القائد شجاعا يبادر ويتحمل املسؤولية ويدمي يف مرؤوسيه روح املبادرة يف العمل: الشجاعة: رابعا

املستوى املهين، : املكونات تتطلب القيام بإجراءات مساندة على أربع مستوياتإن مجيع هذه اخلصائص و 

 ...(املتمثل باإلدارة احلرة والطاقة واملسؤولية)االجتماعي، النفسي، وأخريا الفلسفي 

لتبقى أن الشركات تولد : الرؤية املتميزة: أوال :إن اخلصائص األساسية للقائد  االسرتاتيجي كما نرى تتمثل يف اآليت

. يف املدى البعيد وهذا لن يكون ممكنا بدون رؤية توفر قاعدة العمل املسبق يف قيادة الظروف وليس االستجابة هلا

 .ومن الضروري أن تكون الرؤية ذات بعد مستقبلي متقدم، مبعىن أن تأيت بقدر من اجلدة والتميز
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 نمو ج الماسة للقيادة اإلستراتيجية: (2-1)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

Source: P.Koestenbaum (2002): leadership: Inner Side of Greatness, Jossey-Bass, San 

Francisco,p18. 

وتشري هذه اخلصيصة إىل قدرة القائد االسرتاتيجي على حتقيق توافق مجيع سياسات : القدرة على حتقيق التوافق: ثانيا
اه يف عمل الشركة ، إن التغريات والتأرجح يف عوامل وخطط الشركة مع الرؤية اإلسرتاتيجية مبا حيقق وحدة االجت

السوق ميكن أن تنتقل بسهولة لتصبح تذبذبات وتأرجح يف السياسات واخلطط ومن مث تذبذب وتأرجح يف 
اإلسرتاتيجية والرؤية اإلسرتاتيجية، وحتت وطأة نفس الظروف تتحول الشركة من شركة مقادة بالرؤية اإلسرتاتيجية 

 .ركة استجابات وتعقب الظروف يف السوقللقائد إىل ش

إن االبتكار اإلداري هو اإلتيان باجلديد اإلداري، أي أنه يشري إىل التوصل إىل : القدرة على االبتكار اإلداري: ثالثا
إن . املفاهيم اجلديدة القابلة للتحويل إىل سياسات وتنظيمات وطرق جديدة تساهم يف متيز الشركة على منافسيها

االسرتاتيجي يدرك جيدا أن االبتكار اإلداري الذي يأيت به القائد هو صنو االبتكار التكنولوجي الذي يأيت به القائد 
 .الباحثون والفنيون، وكالمها حيقق زيادة فائقة يف اإلنتاجية وحتسينا عظيما يف عوامل متيز الشركة على املنافسني

صيصة ترتبط بعدم االجنرار وراء الوله التكنولوجي بطريقة تفقد الشركة وهذه اخل: الرتكيز االسرتاتيجي على األفراد: رابعا
أن التكنولوجيا العالية متثل امليل السائد مبعاجلة . القدرة االبتكارية احلقيقية اليت تتمثل بالعاملني املؤهلني الفعالني

ال من الذكاء البشري، وقواعد املشكالت باالعتماد على التكنولوجيا مبا يف ذلك استخدام الذكاء االصطناعي بد

 أنظر الصورة الذهنية يف عقلك

 الرؤية

العقل عندما يصل إلى الفكرة الجديدة أبدأ لن يرجع إلى حالته 
 السابقة

 الواقعية األخالقيات

 الشجاعة

 العظمة
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ومستودعات البيانات بدال من أفراد املعرفة، وهذا ما دعا البعض إىل احلديث عما يسمى باللمسة العالية اليت تشري 
 .إىل اللمسة اإلنسانية يف مواجهة اللمسة التكنولوجية املادية الالإنسانية

لكبري يف أن الشركات العظيمة ميكن ان تنهار بسهولة القيادة االخالقية إن شركة إنرون قدمت الدرس ا: خامسا
ان أخالقيات القيادة أصبحت موضع إهتمام متزايدة وهذا ما حدابالبعض احلديث .عندما تكون القيادة ال أخالقية

عن منط جديد من القيادة األخالقية بوصفها القيادة اليت تكسب من خالل العاملني و الزبائن و اجملتمع الذي تعمل 
كما أن البعض حتدث عن القيادة املوجهة للقيم بوصفها مدخل القيادة الرابع إىل جانب مدخل .يهف

 .السمات،السلوكني املوقفي و أخريا القيمي

أن القائد اإلسرتاتيجي ليس عنوانا وظيفيا أو لقبا فخريا خيلع على القائد من أية جهة،و إمنا هو دالة قوية إلجنازات 
 .1القائد االسرتاتيجية

 .القيادة اإللكرتونية: الفرع الثاين

مع االنرتنيت كل شيء تغري فثمة عامل رقمي الكرتوين يتوازى بكل التفاصيل واملكونات تقريبا مع العامل املادي، فهناك 
االقتصاد اإللكرتوين الرقمي الذي يتوافق مع االقتصاد املادي  واإلدارة اإللكرتونية بالتحول من إنشاء الذرات 

(Atoms)  أي السلع الصناعية، إىل إنشاء السلع واخلدمات باالعتماد على الومضات الرقمية(Digital Bits.) 

ومع االعرتاف هبذه التغريات اجلذرية يف عامل األعمال فإن القيادة عن طريق االنرتنيت ليست قيادة تكنولوجية كفوءة 
وبرجميات التطبيق الفاعلية، وإمنا هي قيادة إدارية تقوم على  أو التشبيك الفائق (PI)يف استخدام بروتوكوالت االنرتنيت 

العاملني الذين يعملون عن بعد عن طريق احلاسوب )وعن بعد ( العاملني)التأثري باآلخرين عن قرب 
telecommuters وهذا يعين أن جوهر القيادة إنساين وليس (. من كل مكان، الزبائن واجملهزين االلكرتونيني وغريهم

 .لوجيا، هلذا فإن جون نايسبت حتدث عن اللمسة اإلنسانية كضرورة مكملة للتكنولوجيا العاليةتكنو 

وإن قادة األعمال مل يعودوا هم قادة الشركات العمالقة واألعمال املادية يف الصناعة وأصحاب األصول الصلبة 
لعصر الرقمي الذي صفقاهتم نقرات وبراءات امللموسة، وإمنا هم قادة األعمال اإللكرتونية الصغرية واملتوسطة وجنوم ا

وأصوهلم تتمثل يف الالملموسات السمعة والوالء والعالقات  (Business Models) اخرتاعهم عبارة عن مناذج أعمال
والبد أن نشري إىل االنرتنيت مل يغري فقط الطريقة الفنية يف تقدمي اخلدمات واملنتجات الرقمية . املباشرة وااللكرتونية

 Slow)رعة األعمال والصفقات اليت تقرب من سرعة الضوء، وإمنا غري منط القيادة من قيادة احلركة البطيئة وس

                                                           
.135،143،مصدرسبقذكره،صص،"21القيادةاإلداريةفيالقرن"نجمعبودنجم، 1  



 

 

 45 

Motion)   إىل منط القيادة فائقة السرعة ومن منط القادة الذين يوجدون يف األعلى إىل منط القادة الذين يوجدون يف
مهما وإمنا املهم أن تكون ال قيادة مصدر لتحفيز  كل مكان يف األعلى أو الوسط أو إىل اجلانب فلم يعد هذا

أن القائد االلكرتوين أو الرقمي قائد من منط جديد ليس فقط . العاملني ومثرية الهتمامهم لكي يبقوا يف الشركة
 الذي (Professional Intellects)بسبب االنرتنيت والشبكات، وإمنا  ألن العاملني معه من النمط املفكرين املهنيني 

 .يا رؤوسائي: حتدث عنهم كوين وزمياله مؤكدين أن املديرين لكي حيافظوا على هؤالء املهنيني خياطبوهنم

 :كل شيء إلكرتوين

واالنرتنيت هو القناة . أن االنرتنيت مل يغري عامل األعمال وحسب بل أنه يعترب األكثر تأثريا يف حياتنا العامة كلها
ال، تبادل املعلومات، التجارة واألعمال االلكرتونية، وكذلك يف ابتكار وتطوير األكثر تطورا وديناميكية يف االتص

 .مناذج األعمال اليت أخذت متكن الشركات من امتالك امليزة التنافسية املستدامة

وإذا كانت الشركة ككيان مادي هي التجسيد لرأس املال يف العصر الصناعي فإن األعمال االلكرتونية تعمل الشيء 
يف االقتصاد الرقمي من حيث توفري فرص األعمال يف قطاع آخذ بالتوسع وذي قيمة حدية تتفوق على نفسه 

فمنذ منتصف التسعينات كانت خصائص األعمال واألصول وقدرات اإلنتاج والتسويق . القطاعات التقليدية األخرى
مقابل تطور وتوسع األعمال اإللكرتونية يف  والتوزيع املادية ترتاجع يف األمهية ويف دورها املتعلق بإنشاء القيمة يف

حيث أن سلسلة القيمة االفرتاضية أكثر مما جتري يف عامل األعمال املادية وأسواقها . أبعادها االفرتاضية والرقمية
 .املكانية

حلركة لقد مثل هذا التطور الثورة ما بعد الصناعة اليت نقلت األعمال من االقتصاد التقليدي القائم على أعمال ا
البطيئة إىل أعمال احلركة الفورية هنا ويف كل مكان من خالل النقرات، ومن األعمال القائمة على قانون تناقص الغلة 

، ومن شركات األعمال القائمة على (Law Of Digital Assets) إىل أعمال تزايد الغلة وفق قانون األصول الرقمية
ات األعمال االلكرتونية اليت تعتمد على العمل من مواقع منتشرة إىل شرك( داخل الشركة)العمل يف موقع واحد 

جغرافيا من خالل العمل عن بعد القائم على احلاسوب مبا ميثل منط من العمل اجلديد وأنشأ منط جديد من العاملني 
ئمة جملة من كربى الشركات األمريكية املائة يف قا (%67)بفضل الشبكات واالنرتنيت، وتشري التقديرات إىل أن 

وهذا النمط . من وقت عملهم (%21)تسمح للعاملني العمل من املنزل على الشبكة مبا ال يقل عن  (311)فورتشن 
وبسبب السرعة اليت . ربح حيث الشركة تستفيد والعامل يستفيد والعائلة تستفيد أيضا-من العمل ميثل حالة ربح

عملون بالسوق يشعرون باإلحباط مما أمساه البعض بالعاصفة تطورت هبا األعمال على االنرتنيت كان الكثري مما ي
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اليت تصف قوى االنرتنيت اليت إعادت صياغة نطاق األعمال كله بعد اضطرابات شديدة  (Digital Storm)الرقمية 
 .فيه

يعتقد  وراء امسها، ألن اجلميع (com.)ولقد أشار روبرت بالنت إىل أن اجلميع يف الشركات يطالبون بوضع دوت كوم 
فمنذ منتصف التسعينات جاءت تغريات االنرتنيت . أو أكثر( % 21-31)بأن هذا كفيل برفع قيمة أسهمك بنسبة 

وقواعد األعمال والواقع أن هذا ال يقتصر على جمموعة حمدودة من الشركات اليت تتعامل بنمط من اخلدمات 
 .على االنرتنيت بل إنه انتقل إىل مجيع الشركات تقريباواملنتجات الرقمية املالئمة للتجارة واألعمال االلكرتونية 

فشركات السيارات واخلطوط اجلوية وباعة الزهور وجتار التجزئة واجلملة وأصحاب املزادات واملزادات املعاكسة وشركات 
االنرتنيت  الصيانة والبناء واجلامعات ومراكز التدريب ومكاتب البحث عن العمل وغريها تتميز كلها اآلن بالعمل على

وهلا مواقع الوب كقناة خدمات وترويج وتوزيع وعالقات وإنشاء للقيمة ال تقل أمهية عن األعمال املادية هلذه 
 .الشركات

هلذا يبدو جليا أن األعمال حتولت أو يف طريقها إىل التحول إىل أعمال إلكرتونية اليوم، وإن جملة فورتشن وضعت 
إما أن توصل أعمالك إىل الوب أو قل ألعمالك مع السالمة كما أن البعض ( لكن الكرتونيا أو تؤك)شعارا يقول 

مرحبا بعصر كل : ويف غمرة اإلعجاب الفائق بالعصر الرقمي االلكرتوين حتدث عن رقمنة كل شيء بالقول بتفائل
ذرية وعميقة يف  شيء الكرتوين وهذا ميكن أن يلخص حبق موجة الذروة حنو االنرتنيت وما يرتبط بذلك من تغيريات ج

 .كل اجملاالت

ومن املمكن أن نرسم مسارا للتطور يف العصر احلديث مراحله األساسية هي األعمال كثيفة العمل اليت احتاجت إىل 
إعداد كبرية من العاملني الذين يتصلون وجها لوجه ويعملون بأيديهم ويف مكان واحد، مث األعمال كثيفة املعلومات 

وإن االنرتنيت متثل ذروهتا ومنوذجها األرقى . ولعل املرحلة األخرية هي اليت ال زالت تتطورواملعرفة واالتصاالت 
 .وتكنولوجيتها األحدث يف فضاء مفتوح وعالقات شبكية تفاعلية آنية وعاملية

 :مراحل التطور التارخيي خبمسة عصور تارخيية وهي موضحة يف الشكل (B.H.Boar)لقد حدد برينارد بور 
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 الثورات الخمسة في تطور المجتمع:   (3-1) كل رقمالش

  

  

 

 

 

 

 

 

Source : B.H.Boar (1996) : Strategic Thinking For Information Technology John Wiley and 

Sons, Inc, N.Y,p5 

 .وكانت فيه قاعدة الثروة هي القدرة على الصيد: (Nomadic Age)العصر البدائي / أ

 .وكانت فيه قاعدة الثروة يف اجملتمع هي األرض الزراعية ورمزها احملراث الزراعي: (Agrarian Age) العصر الزراعي/ ب

وكانت قاعدة الثروة فيه هي تبادل السلع أو التجارة املقادة بالشركات : (Mercantile Age) العصر التجاري/ ج
 .التجارية

ة فيه تتمثل باألرض والعمل ورأس املال ورمزها احملرك وكانت قاعدة الثرو : (Industrial Age)العصر الصناعي / د
 .البخاري
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وفيه قاعدة الثروة والقوة تتمثل باملعلومات واملعرفة والقدرة على تكوينها : (Information Age)عصر املعلومات / ه
وسبة وكثيفة املعرفة وتراكمها وتقامسها واستخدامها بكفاءة عالية، ورمزها احلاسوب واملعلومات املعاجلة بالشركات احمل

 .وكذلك التقاسم والتشارك الشبكي يف هذه املعرفة

ومما يالحظ على هذا التطور أنه يف كل عصر كانت تتنامى فيه قاعدة الثروة وتتنامى قاعدة املعلومات املرتاكمة أكرب 
واألهم . تحكم فيه أكثرمن العصر أو العصور الذي سبقته، وهذا ما أدى إىل تنامي قدرة اإلنسان على التطور وال

ومع االنرتنيت بدأت القدرة الفائقة على . تنامي قدرته على معاجلة املعلومات وعلى إنشاء املعرفة وتوزيعها وتقامسها
تبادل املعلومات واملعارف واخلربات يف الوقت احلقيقي داخل الشركة وخارجها مع املوردين والزبائن وحىت مع املنافسني 

 .إلعجاب وإن كان ال خيلو من  اهللع لدى الكثري من شركات األعمالبشكل غري مثري ل

هلذا فإن االنرتنيت يعترب تتوجيا لتطورات مرتاكمة يف املدى البعيد، وهو التكنولوجيا األرقى واألكثر قدرة على إنشاء 
وأن أفضل تعبري عن  .القيمة وهو األوسع عوملة حىت اآلن ويعمل بقدرة كل الذين يشكبون عليه وعلى مدار الساعة

قدرة وتأثري االنرتنيت يتمثل يف األعمال االلكرتونية بعد أن أصحبت كل الشركات تظل وراء امسها عبارة دوت كوم 
(.com.) 

 :األعمال االلكرتونية

خالل  هي الكلمة الرنانة األكثر أزيزا كما كانت التجارة االلكرتونية (E-Business)اليوم تعترب األعمال االلكرتونية 
وإن أول من استخدم مصطلح األعمال االلكرتونية هي شركة . النصف الثاين من عقد التسعينات يف القرن املاضي

(IBM)  عندما أطلقوا محلتهم األوىل القائمة على األعمال اإللكرتونية فحىت ذلك احلني كانت التجارة  3667عام
إن التجارة االلكرتونية تشري إىل . فشيئا إىل األعمال االلكرتونية اإللكرتونية هي مركز االهتمام ليتحول االهتمام شيئا

وهي ليست سوى . عمليات البيع والشراء كعالقات بني البائعني واملشرتين عرب االنرتنيت وشبكات األعمال اخلاصة
لكرتوين، التسويق جانب واحد من األعمال االلكرتونية شأهنا شأن اجلوانب األخرى كاالمتياز االلكرتوين، الربيد اال

 ...االلكرتوين والتصنيع االلكرتوين

ما الفرق بني التجارة االلكرتونية واألعمال االلكرتونية؟ ومن أجل اإلجابة : والسؤال الذي ميكن طرحه يف هذا هو
 :البد من مراعاة ما يأيت

وأن بيع ( يق، املالية، األفرادكاإلنتاج، التسو )إن الشركة وحدة متكاملة وإطار شامل لوظائف وأنشطة عديدة : أوال
 .وشراء أو التسويق هو وظيفة واحدة من وظائف الشركة
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وهي األوىل يف استخدام مصطلح األعمال االلكرتونية وأطلقت محلة هبذا اإلسم، ثالث خطوات  (IBM)حتدد شركة 
 :من أجل تطوير الشركات ألعماهلا االلكرتونية وهي

 .يب وبعدئذ استخدام املوقع لنشر املعلومات إلكرتونياإنشاء موقع و : اخلطوة األوىل    

اإلعالن عن موقع الويب من أجل اخلدمة الذاتية حيث الزبائن يستطيعون عمل األشياء مثل تدقيق : اخلطوة الثانية    
 .حساهبم أو تعقب موقع الرزمة عند التوريد

الصفقات بضمنها البيع والشراء للتجارة وإدارة اإلعالن الالحق عن موقع ويب الذي يسمح ب: اخلطوة الثالثة    
 .سالسل توريد املوارد وتوزيع املنتج

 :وهناك من يرى أن تطور األعمال االلكرتونية يتم عرب ثالثة مراحل هي

وفيها الشركة تشعر حبس الطوارئ حول االنرتنيت : (E-Aware Company)الشركة الواعية إلكرتونيا : املرحلة األوىل
 .ى استخدام موقع الويب وتقدم املعلومات لزبائن معينني من خاللهفتعمل عل

وفيها تبدأ الشركة ببيع السلع على االنرتنت و إجراء : ) .E-launch Com)مرحلة االنطالق اإللكرتوين: املرحلة الثانية
ألعمال اإللكرتونية و لعروض التغيريات املهمة يف عملية التوريد للطلبية الالورقية، إهنا تعرف و متيز الفرص العميقة ل

 .التجارة اإللكرتونية، وتطور بعض اإلسرتاتيجيات اجلديدة و تصنع تغيريات عملياتية و تكسب ميزة من هذه الفرص

إن رؤية التجارة اإللكرتونية للشركة هي واضحة اآلن لكل العاملني و لشركاء : األعمال اإلكرتونية : املرحلة الثالثة
املرحلة فإن الثقافة الريادية تتجذر و املعرفة تتقاسم بشكل حر يف كل الشركة و مستوياهتا مدعومة ويف هذه . األعمال

 .بالشبكة الداخلية و اخلارجية

حيث ان كل )إن الشركة معنية بإنشاء القيمة من مجيع وظائفها، وهذا يفسر اإلهتمام املتزايدة بسلسلة القيمة :ثانيا
وهذه السلسلة تبدأ من ( يمة هي تكلفة مضافة يقابلها من اجلهة قيمة مضافة للزبونمرحلة من مراحل هذه سلسلة الق

ومن مث إىل املوزعني وجتار التجزئة والزبون النهائي ( اإلنتاج)ومرورا بالعمليات التحويلية ( الشراء)موردي املواد األولية 
يف اإلنتاج وليس فقط يف عملية الشراء والبيع وإن القيمة ميكن أن تنشئ يف كل هذه املراحل وبدرجة أكرب (. البيع)

 .الذي هو قلب التجارة

ومن أجل حتديد مفهوم األعمال اإللكرتونية البد من أن نشري إىل أن البعض يستخدم هذا املفهوم بشكل متبادل مع 
البيع والشراء  باملعىن الضيق ميكن قصرها على صفقات (EC)التجارة اإللكرتونية، وذلك ألن التجارة اإللكرتونية 
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وميكن تعريف األعمال اإللكرتونية بأهنا . بوسائل إلكرتونية، يف حني أهنا باملعىن الواسع تعين األعمال اإللكرتونية
استخدام االنرتنيت والتكنولوجيا الرقمية األخرى من أجل االتصال والتنسيق التنظيمي وإدارة الشركة، وهذا التعريف  

لكرتونية بشكل يكاد يقصرها على داخل الشركة، يف حني أن األعمال اإللكرتونية هي كما يبدو حيدد األعمال اإل
ليست لداخل الشركة وليست لألطراف اخلارجية املرتبطني بالشركة وحسب إمنا هي أيضا االنرتنيت بكل تشبيكه 

 .الواسع عرب العامل والعمل بالوقت احلقيقي

هلذا ميكن تعريفها بأهنا اإلطار الشامل الذي يصف . ارة اإللكرتونيةومع ذلك فإن األعمال هي أوسع بكثري من التج
كالعاملني، )مع األطراف األخرى ( القائمة على االنرتنيت) طريقة القيام باألعمال باستخدام الصالت اإللكرتونية

 .بكفاءة وفاعلية من أجل حتقيق أهدافها( املديرين، الزبائن، املوردين والشراء

ومع ذلك فإن األعمال اإللكرتونية ليست . ركز على اإلطار الشمويل لكل ما يدخل ضمن األعمالوهذا التعريف ي
جمرد عملية صالت إلكرتونية لتصريف عمل الشركة مع األطراف وإمنا هي رؤية واسرتاتيجية كما هي ممارسات أفضل 

ومن خالل استشراف ملراحل  (D.Amor)ويف إطار رؤية أمشل يرى دانييل أمور . البد منها لتحقيق أهداف الشركة
تبين الشركات لألعمال اإللكرتونية وتطورها املستقبلي، أن التجارة اإللكرتونية ال تشكل إال مرحلة مبكرة من مراحل 

 :وهذه املراحل هي. تطور األعمال اإللكرتونية

 .مرحلة أهال، أنا على االنرتنيت أيضا -

 .موقع الوب مع هيكل مقبول -

 .إللكرتونيةالتجارة اجتريب  -

 .القيام باألعمال اإللكرتونية -

 (.إضافة تسهيالت لالتصال و اإلرتباط بقواعد بيانات الشركة)األعمال اإللكرتونية النافدة -

 .عامل واحد، حاسوب واحد -

وهذا ما جنده لدى دون تابسكوت الذي يشري ليس يف إطار حتديد املراحل وإمنا يف إطار حتديد اجملال، إىل أن أعمال 
وب أي األعمال اإللكرتونية متثل نظاما متميزا من املوردين، املوزعني، مقدمي اخلدمة، التجارة، مقدمي النسبة البنية ال

التحتية، و الزبائن الذين يستخدمون اإلنرتنت من أجل إتصاالت األعمال األساسية و صفقاهتا و هذا يعين مرة 
 اإللكرتونيةأخرى أن التجارة اإللكرتونية هي جزء من األعمال 

ويف نفس اإلجتاه أكد سرتاوس و فروست عل أن االعمال اإللكرتونية هي أوسع بكثري من التجارة اإللكرتونية، 
 :مضيفا إليها أنشطة عديدة من خالل املعادلة التالية
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 .شروعختطيط موارد امل+إدارة سلسلة التوريد+إدارة عالقات الزبون+التجارة اإللكرتونية= األعمال اإللكرتونية
 القيادة اإللكرتونية 

و كان هذان التحديان يتقامسان إهتمام اإلدارة . املهام و العاملني: لقد واجهت القيادة يف السابق حتديني أساسني مها
و لقد أدى هذان التحديان مع تطور الفكر اإلداري إىل ظهور (.العاملون)و قلبها ( املهام)ووقتها، وكذلك عقلها 

 :مدخلني
قوة املركز : وهذا هو املدخل الصلب للقيادة القائمة على قوة التنظيم املتمثل يف: املدخل املرتكز على املهام: األول

، القوة القسرية، قوة العوائد، و قوة املعلومات، و هذه هي القيادة (املرتبطة بالسلطة الرمسية)اإلداري، القوة الشرعية
وإن كان . ليت تركز على املهام و تقوم بصفة تبادل العوائد مقابل األداءاالجرائية او قيادة الصفقات وهذه القيادة ا

ومثل هذا املدير هو ( العاملني او القلب) و ليس القيادة( املهام و العقل)البعض يرى أن هذا املدخل ميثل اإلدارة 
وجه للكغاءة أي القيام باألشياء األقرب لألداء و معايري األداء سواء برضا العاملني أو بدونه وهو ميثل حبق املدخل امل

 .بطريقة صحيحة
وهذا هو املدخل الناعم املرن القائم على القوة الشخصية و قوة العالقة بني : املدخل املرتكز على العاملني: الثاين

ألداء وهذا القائد األقرب إىل العاملني بوصفهم مصدر ا. القائد و املرؤوسني وقبول املرؤوسني لقائدهم و تأثريه فيهم
 . املتوقع من املنظمة وهذا هو املدخل املوجه إىل الفاعلية أي القيام باألشياء الصحيحة

ومع أن هذين املدخلني يلخصان عموما كل التطور الذي حصل ألكثر من قرن من الزمان يف جمال القيادة، إال أن، 
يلخص اإلثراء العميق و الواسع و املتنوع من غري املنصف كما أنه من غري املمكن هلذا العرض السريع و الربقي أن 

الذي حصل خالل الفرتة املاضية سواء يف املفاهيم أو النظريات أو املمارسات األفضل أو الدروس املستفادة ذات 
تقف على تراث مث ال ميكن إال أن ( الذي يسبق القيادة اإللكرتونية)فالقيادة وفق املنظور التقليدي. العالقة بالقيادة

األهداف و )أو يف جمال الفاعلية( املهام)إليه الفضل الكبري فيما حتقق من إجنازات يف جمال كفاءة األداء نعزو 
 ( العاملني

، كما كان هناك (القيادة طويلة األمد)فمع هذا التطور كان هناك االهتمام املتزايد بالعقل اإلسرتاتيجي للقائد 
الشركة من مرحلة ما قبل الرؤية إىل مرحلة الرؤية بعد أن أصبحنا نتحدث عن االهتمام املتزايد برؤية القيادة اليت حتول 

الشركات ذات الرؤية و كذلك اإلهتمام بالقائد الكرزما خبصائصه اجلديدة يف ظل املنافسة العاملية و احلاسوب 
 .الشخصي و االنرتنت بوصفه قوة عظيمة لتحريك العاملني

هذا اجملال أدت إىل تطوير املدخلني السابقني حنو أن يكون األساس يف املدخل إن التطورات الكثرية اليت حتققت يف 
 .املرتكز على املهام هو التكنولوجيا وأن يكون املدخل املرتكز على العاملني أكثر تركيزا على الزبون
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ل الشركة املالية و إن إنتقال الشركة إىل أن تصبح شركة ذات أعمال إلكرتونية البد من أن يؤثر يف طريقة تأدية أعما
التسويقية و إدارة عملياهتا اإلنتاجية وكذلك إدارة عالقاهتا مع العاملني و املوردين و الزبائن باإلضافة إىل تغري أعماهلا 

وهذه األخرية البد من تعين ثالثة أبعاد أساسية . اإلدارية و بالتأكيد تغيري منط القيادة التقليدية إىل القيادة اإللكرتونية
 :ى األقلعل

أهنا قيادة تقوم على إستخدام تكنولوجيا االنرتنت من أجل إدارة أعماهلا و : القيادة التكنولوجية الصلبة  -3
وبالتايل فهي تقوم على اكتساب . عالقتها املختلفة مبا جيعل منها إدارة مزايا و خصائص التكنولوجيا

املعلومات و سرعة احلصول عليها و حتسني  ميزة من هذا االستخدام للتكنولوجيا كما هو احلال يف زيادة
وهذه ميزة شبكات األعمال اليت جتعل املدير يف  . جودهتا من اجل إختاذ قرارات أمشل و أسرع و أفضل

كل مكان سواء يف أسيا أو أوروبا ميتلك نفس القدر من املعلومات و يتعامل مع نفس احلاسوب 
ة األعمال الداخلية او باملوردين و الشركاء اآلخرين عرب احملمول األنيق و يتصل بكل العاملني عرب شبك

الشبكة اخلارجية من اجل أن يستكمل صورة إختاذ القرار الذي يكون أكثر كفاءة و رمبا فاعلية 
والقيادة اإللكرتونية القائمة على بعدها األساسي األول املتمثل . باإلعتماد على هذه التكنولوجيا

 :باآليت بتكنولوجيا االنرتنت تتسم

أجهزة، شبكات، برجميات، )إهنا قيادة حس التكنولوجيا فالتغري التكنولوجي املتسارع يف جمال تكنولوجيا االنرتنت:اوال
، جيعل القائد االلكرتوين يف جانب أساسي منه ذا قدرة على حتسس أبعاد هذا التطور و العمل على (تطبيقات

وهناك اليوم شركات استشارية كثرية تقدم خدمات كثرية يف هذا . للشركة توظيف مزايا لتكون جزء من امليزة التنافسية
اجملال سواء فيما يتعلق باألجهزة و الشبكات و نظم التشغيل ويف نظم املعلومات الفنية أو اإلدارية أو اإلسرتاتيجية 

 .ك اجلماعي و غريها الكثريوما يرتبط هبا من نطاق واسع من برجميات التطبيق وخدمات املؤمترات الفيديوية و التشار 

فألن .حس الوقت على االنرتنت إن القائد اإللكرتوين هو قائد زمين سريع احلركة و اإلستجابة و املبادرة: ثانيا
ويف أي جزء من العامل، وألن األفراد يف . االنرتنت يوفر القدرة على تصريف األعمال يف أي وقت باليل و النهار

وا يف النهار يف نصف الكرة األرضية مع الطرف اآلخر يف الليل يف النصف الثاين منها، و الطرف اآلخر ميكن أن يعمل
ألن اإلتصال الفوري بني األجزاء املختلفة من عاملنا، فإن حس الوقت على االنرتنت البد أن يتجاوز أفكارنا حول 

كومة بالفاصل الزمين املطلوب بني إجراءات العمل التعاقيب إىل إجراءات العمل التزامين، وختطي االستجابة احمل
معلومات األدىن و قرارات األعلى إىل التفاعل اآلين بني اجلميع الذين يشاركون يف تبادل املعلومات اإللكرتوين و إختاذ 

ولعل مما يكشف من هذا هو أن وقت االنرتنت فيما يتعلق بفرتة تطوير املنتج اليت  . القرار التشاركي الكرتونيا أيضا
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إىل حتقيق النقد يف السوق تتمثل يف ستة ( الفكرة اجلديدة)تقاس بالسنوات أصبحت تتحدد من اجياد املفهوم  كانت
 .أشهر أو أقل

حس الطوارئ إن االنرتنت مل تؤثر على التغيري األعمال املختلفة من الناحية التكنولوجية فقط من خالل املزايا و :ثالثا
بل إن التغيري األساسي اآلخر متثل يف مناذج .تشبيك و املوجة اخللوية و غريهااخلصائص الفائقة يف االتصاالت و ال

األعمال اجلديدة اليت تأيت بالداخلني اجلدد و اخلدمات و األساليب السابقة متقادمة أي أن مناذج األعمال اجلديدة 
وهذا ما جيعل . ة القدمية كلهاال تعمل  يف نطاق األعمال القائمة و إمنا تنشئ أعماال جديدة و تغري قواعد اللعب

مما حدا بالبعض أن يصف أي منوذج أعمال جديد يدخل إىل .االنرتنت هو األكثر تدمريا و تقويضا لألعمال القائمة
فمع االنرتنت فإن مناذج األعمال الناضجة تعمل وفق .نطاق األعمال القائمة مبثابة فريوس جديد ينتشر السكان 

و إن مبتكري هذه النماذج مثل أمازون كوم وإييب أصبحوا العبني مهيمنني يف ( د كل شيءالرابح يأخ)اإلعتقاد بأن 
وهذا املفهوم يشري إىل أن بيئة األعمال أصبحت . صناعتهم يف فرتة قياسية كما أن هذا التعجيل يف األعمال اخلطرة

 .د أصبح مكانا نادرا أمام الشركاتاألسرع يف التغري مبعدالت غري مسبوقة و أن فضاء األعمال السرباين األرحب ق

و بالتايل فإن القائد الذي كان عليه أن يلعب أدوارا قرارية حسب ميتزبريج الريادي و معاجل اإلضطرابات، و خمصص 
فإن عليه اآلن و بشكل مضاعف أن يفتحوا أعينهم البشرية و اإللكرتونية  (°341-61)املوارد و بفتحة عني حبدود

منوذج التسويق بنقرة  3665اليت أدخلت عام ( أمازون كوم)إن . هو ما نعنيه حبس الطوارئ وهذا. (°191)حبدود
سنوات كل الشركات  1-2واحدة شكلت حتدي لكل الشركات اليت ظلت تعتمد على املتاجر التقليدية لنجد خالل

 (.اعملها فقط)تتدافع حنو مشروعات و مبادرات االنرتنت بطريقة

إىل أعمال ( %311-71)ت خالل سنوات قليلة أقل من أربع سنوات نقلت نسب كبرية ما بني و إن الكثري من الشركا
و الوقع أن حس الطوارئ تنامى و تعزز ليس فقط على الصعيد الفرد الذي ميكن يف كل حلظة أن يواجه . إلكرتونية

د، أو على صعيد الشركة اليت أشعارات بالتسريح أو التحويل إىل منط أعمال جديدة أو حىت حتويله إىل عامل عن بع
 .تتعرض لتغريات واسعة و عميقة بشكل سريع و إمنا أيضا على صعيد الصناعة ككل

إن مما يثري االهتمام حقا هو أن القيادة اإللكرتونية تبدو اآلن أكثر من أي وقت مضى :القيادة البشرية الناعمة -2
فالقيادة االلكرتونية اليت قد تبدو من التسمية ومما .كنولوجياذات حمتوى إنساين كبري رغم أهنا أكثر تعويال على الت

التكنولوجيا، إال أن هذا ال يروي القصة كلها -عرضنا له يف البعد األول أهنا تقوم عل املدخل املرتكز على املهمة
 :وذلك لسببني عل األقل
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ختصصات و مؤهالت عالية و بعضهم  إن التكنولوجيا األرقى املتمثل باالنرتنت أصبحت حباجة إىل عاملني ذوي -أ
من املفكرين و املبتكرين من بني احملرتفني  النادرين خالفا للعاملني يف العصر الصناعي الذين غالبيتهم العظمى من 

وهذه الفئة املتميزة النادرة تتطلب إدارة جديدة ال .ذوي التعليم املتدين و املهرين الذين ميكن إعدادهم يف وقت حمدود
شبكية، -ال هرمية، تفاعلية-فق سلسلة األوامر و هرمية االتصاالت و املعلومات و إمنا إدارة استشارية، أفقية تعمل و 

و اتصاالت بكل االجتاهات، و األهم أن تدرك أن القيمة املضافة احلقيقية يتم حتقيقها من خالل عملهم املعريف و 
 .بط هباليس كما كان األمر يف السابق من خالل اآلالت وما يرت

إن الكثري من العاملني سيعملون مع االنرتنت وفق منط العمل عن بعد القائم على احلاسوب الذين ينتشرون يف  -ب
وهؤالء لن تربطهم البناية الواحدة وال رابطة اإلشراف اليومي . منطقة جغرافية واسعة داخل البلد الواحد أو عرب العامل

وكذلك بني )ليت ميكن أن تكون العامل األكثر حتقيقا للوالء اإللكرتوين بني العاملني املباشر و إمنا القيادة ذات الرؤية ا
 : إن القيادة االلكرتونية القائمة على البعد البشري تتسم باآليت( الزبائن

الزبون الذي أصبح يستخدم تسهيالت االنرتنت من أجل البحث عن السعر األقل، املعلومات : القائد الزبوين -3
، اجلودة األفضل، اخلصوصية األكثر أمانا، و اإلستجابة األسرع، وكذلك العاطفة أكثر ألفة و محيمة، جتعل األكثر

من الزبون هو الرقم األصعب يف األعمال اإللكرتونية يف ظل املنافسة القائمة على السعر األقل فقط أو اجلودة 
 .عوامل جمتمعةإخل، بل بكل هذه ال...األفضل فقط أو باإلستجابة االسرع فقط

فمثال . والواقع أن بعض الشركات حتدث هذا الضغط يف العالقة مع الزبون و أخدت تعامل زبائنها كعاملني فيها
شركات الصناعة الغدائية تدفع ملتاجر االسواق املركزية عالوة حيز الرفوف املشغول من سلعهم، و األسواق املركزية 

م اإلتفاقية وهذا ما حيدث يف الصناعة املختلفةحيث املورد يدفع للمتاجر تدفع لزبائنها اخلصم بالتناسب مع قدرهت
لتسويق منتحاته،و املتاجر تدفع من أجل والء الزبائن، ولكن مع االنرتنت الزبائن يتصلون و يقدمون للشركة 

يدفع  مالحظات عن نواقص منتجات أو خدمات الشركة و مقرتحات تصحيحها فإهنم جيب معاملتهم كالعاملني و
وهذا ما جيعل القائد الزبوين أكثر إرتباطا بالبحث عن قنوات و جماالت مشاركة الزبائن و . هلم جراء هذه اخلدمة

 .إنشاء املنافع و املزايا و هذا كله حيوهلم بشكل متزايد إىل زبائن ذوي والء
كانوا يعملون للشركة عن قرب أو   وهو الذي يوجد عالقة متميزة مع العاملني سواء: قائد عمال و مهين املعرفة  -2

فكما . فهؤالء العاملون أصبحوا شأهنم شأن الزبائن ميكن أن ينتقلوا بسهولة بقدرهتم ومعارفهم إىل خارج الشركة. بعد
أن القائد الزبوين يوجد تسهيالت منافع و مزايا للزبون ذوي الوالء خارج الشركة، فإنه سيكون كذلك يف إجياد 

فإذا كان املطلوب مع الزبون معاودته . افع و املزايا للعاملني ليكونوا عاملني ذوي والء داخل الشركةالتسهيالت و املن
ووالئه وعدم خسارته، فإن املطلوب مع العاملني أيضا اإلحتفاظ هبم و كسب ثقتهم و عدم فقداهنم و بالتايل دوراهنم 
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مال اليت أصبحت قائمة أكثر من أي وقت مضى و خروجهم من الشركة لتفقد معهم يف مرة أهم أصوهلا يف األع
 .على املعرفة و اخلربة و القدرات الذاتية ألفرادها

 .إن بيئة األعمال اليوم هي بيئة املنافسة الفائقة: القائد التنافسي -1

 :القائد االلكرتوين ذو اخلصائص األكثر مالئمة  -8

على ضرورة فهم الذات من أجل حتديد االختيارات املهنية تقليديا أن التخطيط املهين كان يؤكد : قيادة الذات -5
  وكان هذا يتطلب أن يقوم الفرد بإعداد موازنة لنقاط القوة و الضعف و إعداد مسح.لألفراد بطريقة موضوعية

 .للتفضيالت الذاتية

 

 

 

 

 .التطور نحو القيادة الذاتية: (4-1)الشكل رقم 

 

 

 

 

 
 232،ص21دارية في القرن نجم عبود نجم، القيادة اإل:المصدر

 

إن تزايد أمهية املهنيني والعاملني عن بعد و أفراد املعرفة الذين يعملون يف الكثري من االحيان حلل املشكالت بشكل 
كما أن املديرين أنفسهم قد تغريوا بشكل كبري .فردي، أدى إىل احلاجة لتطوير خربات و مهارات قيادة و إدارة الذات

وإذا كانت خرباتنا كبرية يف ادارة اآلخرين،فإن خرباتنا . لتمكني العاملني منا يرى بالنشارد و زميالهو اصبحوا مييلون 
يف إدارة الذات ال زالت متثل خربة ضمنية متداخلة مع حياتنا دون القدرة عن احلديث عن معارف مهنية و مهارات 

 مناآلخرينإلىالذات

 

 مناألشياءإلىاآلخرين

اإلدارة

 الكالسيك

قيادة

 اآلخرين

القيادة

بمشاركة

 اآلخرين

القيادة

 التحولية

بدائل

 القيادة

قيادى

 الذات

وقدرةالشركة...تناميالثقةوالمواهبالذاتيةإتجاه  
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جديد يف اإلدارة هو إدارة الذات وما يرتبط به من احلاجة وهذا ما طرح احلاجة إىل جمال . إدارية قابلة للتعليم لآلخرين
إىل قيادة الذات بوصف الذات كينونة تشتمل على موارد وإمكانات وعالقات ال بد من إستخدامها بكفاءة و فاعلية 

 .إىل إدارة الذات( اإلدارة السائدة منذ أكثر من قرنني)إن الشكل التايل يوضح التطور من إدارة اآلخرين
وهذا ال . عصر األنرتنت ومنط العمل عن بعد ومن املنزل فإن قيادة الذات هي األكثر بروزا و حاجة يف األعمال ويف

الذاتية من حيث نقط ( قدراته)يعود فقط إىل أن كل قائد إلكرتوين أو تقليدي البد أن يطور أسلوبه إلدارة موارده
دائه وعالقاته مع اآلخرين داخل الشركة،كما ال يعود القوة و الضعف أو ما ينعكس من مشاعره و عواطفه على أ

كل مدير يعمل على وحدة إدخال و معاجلة و إخراج ) فقط إىل ان االنرتنت توجد بسبب طبيعة العمل الواحدي
وإمنا أيضا ألن القائد االلكرتوين مطلوب منه أن يتخذ قرارات سريعة و فورية ملا هو مطلوب (.خاص به بشكل منفرد

فالشركة تعمل على االنرتنت بكل ما يعنيه ذلك من تفاعل آين و فوري مع الطرف اآلخر أو .  كل مكاناآلن ويف
 .األطراف األخر على الشبكة

وإن مثل هذه الفورية ال خيضع هلا القائد التقليدي الذي اعتاد ان جيد فسحة زمنية كافية لتهيئة ومجع معلومات،عقد 
اصة و أنه ليس هناك من يقف اآلن على الطرف اآلخر حيتاج توجيه حمسوب إجتماعات، وأخذ اآلراء و غريها خ

مما جيعل هذا األخري حباجة إىل تطوير إجتاهات وقواعد خاصة . بالدقائق أو التواين كما احلال مع القائد االلكرتوين
 :ئص التاليةوهلذا فإن قادة الذات يتسمون باخلصا. للحاالت املختلفة اليت تساعده على السرعة اإلجابة

 .القدرة على حتفيز أنفسهم و إبقاء الرتكيز على إجناز املهام -
 .اإلستقامة الليت تستدعي الوالء للشركة و الرغبة يف العمل حسب قيمها -
 .فهم املنظمة ومسامهاهتا من أجل حل املشكالت -
 .الرغبة يف املبادرة من أجل حل املشكالت -
 . التكيف للبيئة املتغريةالرباعة، املهارة، واملرونة يف -
 .املسؤولية عن مساراهتم املهنية و أنشطتهم وتطورهم -

 .و نضيف إىل ذلك خصائص مهمة جندها يف قيادة الذات و خاصة لدى القادة الكبار
الذي ميز األفراد الفعالني على مدى حياهتم و ليس يف ( احلس باهلوية وخالصة جتاربنا وما نريد حتقيقه)الوعي-أ

 .دث الواحداحل
 .إمتالك الرؤية للحياة و اإلجناز و التطلع للمستقبل -ب

حيث ال مهمة )احلس العميق بالوقت بوصفه نسيج احلياة و العامل املتداخل بكل أعماهلا وما ننجز من مهام -ج
 (.تنجز خارج الزمن
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لهم اآلخرين الصواب يف التفكري و ت( اخالقية او انسانية)القيم حيث ال اجناز حقيقي يف املدى البعيد بدون قيم  -د
 .السلوك

وهذه كلها تظهر قوية و فعالة بدرجة اكرب يف االعمال على االنرتنت حيث اللقاء عن بعد و بدون تفاعل مباشر 
وتعد البيئة االلكرتونية نقطة البدء يف . جيعل الثقة صعبة احلصول بدون إشارات واضحة يف الرؤية و الكفاءة و القيم

املؤهالت، واليت البد / الوعي/ حيث ان هذه البيئة تؤثر يف خصائص الذات األساسية  اإلجتاهات.يف الذاتالتأثري 
 من ان حيدد القائد ومع التفاعل مع هذه البيئة أنشطة إدارة الذات اليت ميكن ان تتمثل بإدارة التوثر، إدارة الوقت،

بكل ما تعنيه من ( أنا نفسي)ومن هذا املزيج تتكون . حل املشكالت، صنع القرار، و التفكري االسرتاتيجي
 .الفرد املتميز -خصوصية القائد

أنا ) و إزاء كل ذلك البد من أن يهتم كل قائد خبربات و أساليب تطوير الذات و مبا حيقق التميز يف أن يكون 
و قدراته و نقاط قوته املنسجمة مع متطلبات البيئة اإللكرتونية يستطيع أن يضمن الذي بتفضيالته اخلاصة ( نفسي

و هناك عدد من اخلطوات اجلوهرية اليت تساعد يف حتقيق قيادة (. أنا املنظمة)حتقيق أهداف املنظمة تكامال مع 
 :الذات الفعالة كما يلي

 (.ويف مقدمتها القادة يولودون وال يصنعون) قادةأقدم على حتقيق القيادة الذاتية و أسقط اخلرافات حول ال -3
 .افهم أن القيادة ليست ظاهرة أو حدثا خارجيا -2
 (.اإلستعدادات، القدرات و اخلربات)أستعن باملخزون الذايت -1
 .أكتب تصرحيا بالرؤية الشخصية -8
 .أوجد الغرض أو السبب -5
 .طور خطة عملك -9
 .رتدة و التصحيح الشخصيأوجد نظام الرقابة، التغذية امل -7
 أحتفل باالجنازات قصرية األمد -4
 .أنشئ نظام العوائد و احلوافز الشخصية -6

هذه اخلطوات ليست وصفة طبية البد منها، وإمنا هي خطوط عامة .مارس التعلم و التحسني املستمرين -31
من يعرف و يدير ذاته هو الشخص  تساعدنا على توجيه جهودنا حنو قيادة الذات الفعالة، ليظل القول أن أفضل

 .نفسه إذا كانت هناك وعي و رؤية شخصية فعالة
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والبد يف التقييم األخري من التأكيد على أن القيادة االلكرتونية حباجة إىل أن حتقق قدرا عاليا من املوازنة بني احلس 
 -ة وما يرتبط هبا من اإلدارة بالومضاتالذي يتمثل يف عقل اإلدار ( تكنولوجيا االنرتنت) اإلنساين و حس التكنولوجيا

 .وقواعد البيانات و الربجمة القياسية و املعرفة الصرحية املرمزة( pits)البتات

و الواقع أن اإلجتاه مييل حنو أولوية التكنولوجيا و حوسبة االنرتنت و أعماله و موقع الشركة على الواب على حساب 
إال أن . س للتكنولوجيا هو الذي يوجه البعدين االلكرتوين و االنساينفيكون ح. ما هو إنساين يف أعمال الشركة

املطلوب هو املوازنة بني حس التكنولوجيا يف عقل القيادة واحلس اإلنساين يف قلب القيادة ومن خالل هذه املوازنة يتم 
 (.املنظمة أنا ) و أهداف املنظمة( أنا نفسي )حتقيق قيادة الذات الذكية اليت حتقق أهداف القائد 

و الشكل يوضح أبعاد هذه املوازنة اإلنسانية التكنولوجيا، حيث تبدو األعمال اإللكرتونية يف حاجة متزايدة هلذه 
 .1املوازنة أمام اإلغراء التكنولوجي املتزايد

 .الموازنة بين الحس اإلنساني و التكنولوجي:  (5-1) الشكل

 

 

                  

 

 

 

 

 

 .،ايار،القاهرة،مصر226،العدد 2772روبرت،اإلدارة الرقمية،مجلة الشركة العربية لإلعالم العلمي،هارجروف،:المصدر

 .مدخل للميزة التنافسية: املبحث الثاين 

                                                           
.222،236،مصدرسبقذكره،ص،ص،21القيادةاإلداريةفيقرن"نجمعبودنجم، 1  

 األعمالاإللكترونية

 الحساإلنساني حسالتكنولوجيا

 الومضات

 قواعدالبيانات

 المعرفةالصريحة

 الذكاءالصناعي

 الزبونالتفاعلي الزبونالمتوسط

 الذكاءالبشري

 المعرفةالضمنية

 التجربةوالخبرة

نسانيعواطفالتفاعلاإل  

 قيادةالذاتالذكية
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جاء مفهوم امليزة التنافسية ليحل حمل امليزة النسبية الذي كان سائدا بني االقتصاديني الصناعيني و خمتصي التجارة  

نات، ويف منتصف السبعينات ظهر مفهوم جديد و هو امليزة التنافسية من خالل شركة ماكينزي الدولية خالل الستي

لالستشارات، اعتمادا على النجاح الذي حققه اليابانيون يف غزو األسواق العاملية، على الرغم من التغري يف الظروف 

ويف أوائل الثمانينات بدأت فكرة امليزة .  1البيئية، وكان ذلك بفعل قدرهتم على معرفة واختيار ميادين التنافس

أستاذ األدارة اإلسرتاتيجية جبامعة ")مايكل بورتر"التنافسية يف االنتشار على نطاق واسع، خاصة بعد ظهور كتابات 

بشأن اسرتاتيجيات التنافس وامليزة التنافسية، فقد وفرت كتبه و مقاالته خطوطا إرشادية و اسرتاتيجيات هامة ( هارفرد

 2.اولة املؤسسات اكتساب ميزة تنافسية على منافسيهاحمل

فأكادمييًا مل . كما يعترب مفهوم امليزة التنافسية، ثورة حقيقية يف عامل إدارة األعمال على املستوى األكادميي والعملي 

لإلدارة  أو كمواجهة وقتية مع مشاكل ليست ذات بعد اسرتاتيجي، ولكن أصبح ينظر ) داخلي(يعد ينظر لإلدارة كهم

كعملية ديناميكية ومستمرة تستهدف معاجلة الكثري من اهلموم الداخلية واخلارجية لتحقيق التفوق املستمر للمؤسسة 

على اآلخرين أي على املنافسني واملوردين واملشرتين وغريهم من األطراف الذين تتعامل معهم، وبطبيعة احلال لن 

ري املدى ولكنه حماوالت دائمة حلفظ توازن املؤسسة جتاه األطراف األخرى يكون حتقيق التفوق هذا عماًل وقتياً أو قص

وعمليًا حيرص املديرون حسب املفهوم اجلديد على العمل الدءوب واملستمر وحتليل واكتشاف واحملافظة .  يف السوق

الكثري من البحث على االستثمار يف امليزة التنافسية للمؤسسة، ولنا أن نتخيل كيف أن عماًل كهذا حيتاج إىل 

وهناك فرق واضح بني النجاح والتفوق فالنجاح .  والتحري والتقدير السليم والبصرية الثاقبة والذكاء واإلبداع واالبتكار

نتيجة يسعى اجلميع لتحقيقها وقد يتحقق مرة أومرتني أما التفوق فهي خاصية يف املؤسسة متنحها استمرارية النجاح 

 .لقمة يف سوق ال يعرتف إال باملتفوقنيواستمرارية البقاء على ا

                                                           

 .308،عمان،ص1،ط2002اإلدارة االسرتاتيجية منظور منهجي متكامل،دار وائل للنشر،"طاهرحمسن منصوري،وائل حممد صبحي إدريس،1
.25،ص2004،رسالة ماجستري، األردن،جامعة مؤتة،"تأتري نظم املعلومات االسرتاتيجية يف حتقيق امليزة التنافسية"عمرعوض الغويري، 2
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من حيث املعىن تشري امليزة التنافسية إىل اخلاصية اليت متيز املؤسسة عن غريها من املؤسسات املنافسة، وحتقق هلذه 

وميكن ألي مؤسسة أن حتقق امليزة التنافسية بطرق عديدة ولكن أهم هذه . املؤسسة موقفاً قوياً جتاه األطراف املختلفة

تنتج بتكاليف تنافسية وتبيع بسعر منخفض ) طرق على اإلطالق هي أن تكون املؤسسة ذات تكاليف منخفضة ال

 (.ةاإلعالن واالسم والشهر ) أو انطباعيا ( اإلبداع يف املنتجات)أو أن تتمكن املؤسسة من متييز منتجاهتا فيزيائياً (

خلارجي، فداخلياً تبىن امليزة التنافسية ألية مؤسسة على عدد من للميزة التنافسية بعدان رئيسيان البعد الداخلي والبعد ا

القدرات املميزة وجيب على القائمني على هذه املؤسسة التعرف جيدًا على هذه القدرات واإلمكانات و املوارد، 

لداخلية مثل فعلى سبيل املثال تنجح املؤسسة اليت تستغل قدراهتا ا. واالستثمار فيها بشكل حيقق امليزة التنافسية

اخل، مقارنة مع املؤسسة الذي ال تعرتف هبذه القدرات وال ... رجال البيع اآلالت أو مهارات العاملني أو قدرات

والبعد اخلارجي للميزة التنافسية يتمحور حول حقيقية أنه ال توجد ميزة تنافسية بدون القدرة . تثمنها التثمني املطلوب

ومن أجل ذلك جاءت  . امل معها على أسس راسخة من القوة والسيطرة والثباتعلى جلم األطراف اخلارجية والتع

مرتبطة بامليزة كإشارة ألمهية كون هذه امليزة ذات عالقة تضاد وتصادم مع األطراف اخلارجية سواء " التنافسية"كلمة 

ة اجليدة هي امليزة اليت جتعل وكمثال على ذلك نالحظ أن امليزة التنافسي. املنافسني أو املوردين أو املشرتين وغريهم

املؤسسة متلك موقفًا أقوى من املشرتين عندما حيني موعد التفاوض حول األسعار أو الكميات أو اخلصومات أو 

 .جودة املنتجات، وينطبق الكالم نفسه على امليزة اليت جتعل املؤسسة تتفوق يف السوق على املصانع األخرى املنافسة

هوم يف عامل اليوم مع ازدياد حدة املنافسة وزيادة الصراع التجاري العاملي مما حيتم على املؤسسات وتزداد أمهية هذا املف

   1.املختلفة متييز نفسها واكتساب أرضية جديدة يف السوق العاملي الكبري

  .مفهوم الميزة التنافسية: المطلب األول

                                                           
 . http://blogs.ksu.edu.sa/sunhat/ 2000/ صنهات العتييب/الدكتورمدونة  1
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جمايل اإلدارة اإلسرتاتيجية و اقتصاديات األعمال فهي يشغل مفهوم امليزة التنافسية جزءا و مكانة هامة يف كل من 

متثل العنصر اإلسرتاتيجي احلرج الذي يقدم فرصة جوهرية لكي حتقق املؤسسة رحبية متواصلة مقارنة مع منافسيها و 

 .فيما يلي نقدم أهم تعاريف امليزة التنافسية و نتطرق إىل أنواعها

 تعريف ميزة تنافسية: ولالفرع األ

امليزة التنافسية باهنا تنشأ مبجرد توصل املؤسسة إىل اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك   (M Porter) يعرف

حيث يكون مبقدورها جتسيد هذا االكتشاف ميدانيا، مبعىن أخر مبجرد إحداث عملية . املستعملة من قبل املنافسني

   1إبداع مبفهومه الواسع

امليزة التنافسية تعين إجياد ميزة متفردة تتفوق هبا املؤسسة على املنافسني، أي بأن   (Heizer and Render) و يوضح

 .أن امليزة التنافسية جتعل املؤسسة فريدة و متميزة عن املنافسني اآلخرين

بأن املؤسسات تسعى إىل التفوق يف بيئة أعماهلا من خالل امتالكها امليزة  (Macmillan and Tampo) و يؤكد

ويعرف امليزة التنافسية بأهنا الوسيلة اليت تتمكن املؤسسة من خالهلا الفوز يف منافستها على . احلفاظ عليهاالتنافسية و 

 .اآلخرين

إىل أن امليزة التنافسية للمؤسسة هي ميزة املؤسسة يف منظور سوق املنتج الذي جيلب أكثر من مركز  (Liu) كما أشار

  2تنافسية تعين حصول املؤسسة على مركز تنافسي متقدم يف السوقتنافسي للمؤسسة، ويعين ذلك بأن امليزة ال

أهنا ميزة أو عنصر تفوق للمؤسسة يتم حتقيقه يف حالة إتباعها إلسرتاتيجية معينة "وتعرف امليزة التنافسية أيضا على

 "للتنافس

                                                           
 اإلبداع كمدخل الكتساب ميزة تنافسية مستدامة يف منظمات األعمال:البليدة اجلزائر مداخلة-سعد دحلب–منصوري الزين استاذ حماضر جامعة  1

.eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/.../28.doc  
العالقة بني أنواع اإلبداع التقين وأبعاد امليزة التنافسية:كلية اإلدارة واالقتصاد مداخلة/قسم اإلدارة الصناعية جامعة املوصل/لطويل أكرم امحد ا 2
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صف هبا املنتج أو العالمة، امليزة التنافسية على أهنا جمموع اخلصائص أو الصفات اليت يت Jean Jackes Lambin عرف

 .واليت تعطي للمؤسسة بعض التفوق على منافسيها املباشرين

عنصر تفوق للمؤسسة، يتم حتقيقه يف حالة إتباعها : "و مت تعريفها من طرف نبيل مرسي خليل على أهنا  

صياغة و تطبيق قدرة املؤسسة على : "كما يعرفها معايل فهمي حيدر بأهنا . 1"إلسرتاتيجية معينة للتنافس

كما تعرف بأهنا    2"اإلسرتاتيجيات اليت جتعلها يف مركز أفضل، بالنسبة للمؤسسات األخرى العاملة يف نفس النشاط

جمال تتمتع فيه املؤسسة بقدر أعلى من قدرة منافسيها يف استغالل مواردها املادية أو البشرية، فقد تتعلق باجلودة، : "

يض التكاليف، الكفاءة التسويقية، االبتكار و التطوير املستمر، و متيز يف الفكر التكنولوجية، القدرة على ختف

 .اإلداري، وفرة يف الوارد املالية أو امتالك موارد بشرية مؤهلة

تعرب امليزة التنافسية عن قدرة املؤسسة على صياغة و تطبيق االسرتاتيجيات اليت : مصطفى حممود أبو بكر"تعريف 

: فضل بالنسبة للمؤسسات األخرى العاملة يف نفس القطاع، ويَرتبط حتقيقها ببعدين أساسني مهاجتعلها يف مركز أ

 3 .القيمة املدركة لدى العميل؛ والقدرة على التميز

تعرب امليزة التنافسية عن احلالة اليت تكون فيها املؤسسة يف : للميزة التنافسية (Strategor) تعريف جمموعة سرتاتيجور

مقارنة باملنافسني، وذلك المتالكها لكفاءات معينة ينجر عنها امتالك املؤسسة لعوامل جناح ختص  وضعية أفضل

 4  .قطاع النشاط

عرف امليزة التنافسية بأهنا كل ما ختتص به مؤسسة ما دون غريها، ومبا ":طلعت أسعد عبد احلميد" تعريف الدكتور

يقدمه املنافسون يف السوق،إذ أنه باستطاعة املؤسسة تقدمي يعطي قيمة مضافة للعمالء بشكل يزيد أو خيتلف عما 

 1 .جمموعة من املنافع أكثر من املنافسني، أو تقدمي نفس املنافع وبسعر أقل
                                                           

32، ص 1118، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، مصر، د ط، "امليزة التنافسية يف جمال األعمال" نبيل مرسي خليل،  1

8.، ص 2002يدر، نظام املعلومات مدخل لتحقيق امليزة التنافسية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، د ط، معايل فهمي ح 2
.14-13ص.،ص2004،السكندرية،الداراجلامعية،مصر،"املوارد البشرية مدخل لتحقيق امليزة التنافسية"مصطفى حممود ابو بكر،  3
4 Stategor, Politique général des l’entreprise, 3eme édition ( Paris : Dunod, 2001),p.529
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من خالل التعاريف السابقة،ميكن القول أن امليزة التنافسية هي مفهوم اسرتاتيجي يعكس وضعا تنافسيا مميزا للمؤسسة 

 : 2جل إعطاء امليزة التنافسية املفهوم األوضح فقد مت وصفها مبا يليمقارنة مبنافسيها، ومن أ

 .أهنا نسبية أي تتحقق باملقارنة و ليست مطلقة-

 .تنبع من داخل املؤسسة وحتقق قيمة هلا-

 .تؤدي إىل حتقيق التفوق و األفضلية على املنافسني-

 .للمشرتين أو كليهما تنعكس يف كفاءة أداء املؤسسة يف أنشطتها،أو يف تقدمي قيمة ما-

 .تؤدي إىل التأثري يف العمالء و إدراكهم لألفضلية فيما تقدم املؤسسة وحتفزهم على الشراء-

 .تتحقق ملدة طويلة وال تزال بسرعة عندما يتم جتديدها-

و حتقق هلا وعليه نستنتج أن امليزة التنافسية هي الصفات اليت جتعل املؤسسة تتميز باألحسن عن منافسيها يف السوق، 

 .رضى الزبون

 .أنواع امليزة التنافسية: الفرع الثاين

يتمثل األساس القوى الذي تستند إليه إسرتاتيجية املؤسسة، و جيعلها تستمر يف حتقيق جناحها بشكل متواصل يف 

  : و حتقق هذه األخرية بإحدى الطرق التايل. امليزة التنافسية

ة على تصميم، و تسويق املنتج بأقل تكلفة ممكنة باملقارنة مع تكاليف و معناها قدرة املؤسس: التكلفة أقل 1

املؤسسات املنافسة مبا يؤدي إىل حتقيق عوائد أكرب، و احلصول على هذه امليزة يتطلب فهم األنشطة احلرجة يف حلقة 

                                                                                                                                                                                           
.110،ص2000، دار النهضة العربية،القاهرة،  مصر،" 21التسويق الفعال كيف تواجه القرن "طلعت أسعد عبد احلميد، 1
.  115،ص1،ط2001الثقافة للنشر و     التوزيع،،دار "نظم املعلومات االسرتاتيجية منظور امليزة التنافسية"حممد عبد حسنب الطائي،نعمة عباس خضري احلفاجي، 2
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التنافسية للمؤسسة يف  مع العلم أن الوضعية. 1أو سلة القيمة للمؤسسة، و اليت تعد مصدرا هاما للميزة التكاليفية 

خمتلف اجملاالت اإلسرتاتيجية متر عرب تقييم أو حتديد أمهية املزايا اليت تتمتع هبا، مقارنة مع منافسيها فيما يتعلق 

 .بالتكاليف

جودة )معناه قدرة املؤسسة على تقدمي منتج متميز و فريد له قيمة مرتفعة من جهة نظر املستهلك : متييز املنتج  2

لذا يصبح من الضروري فهم الظروف احملتملة لتمييز املنتوج، ( صائص فريدة، و توفر خدمات ما بعد البيعأعلى، خ

 .من خالل أنشطة حلقة القيمة، و توظيف قدرات و كفاءات املؤسسة لتحقيق جوانب التمييز

للحصول على قدرة ( لأو امتالك أحدمها على األق)هذان النوعان من امليزة التنافسية على املؤسسة امتالكهما 

تنافسية، أما بالنسبة للسوق املستهدف، و املزمع تقدمي امليزة له فقد يكون جمتمع الصناعة ككل، أو قطاعا سوقيا 

 .معينا

  .مصادر الميزة التنافسيةمحددات و : المطلب الثاني

 : تتحدد امليزة التنافسية للمؤسسة من خالل متغريين أو بعدين أساسني مها

 .مليزة التنافسيةحجم ا -3

 .نطاق التنافس -2

 : و فيما يلي عرض ألهم مالمح هذه البعدين

 سيةحمددات امليزة التناف:الفرع األول 

                                                           
.88، ص ذكره قسبمرجع  "امليزة التنافسية يف جمال األعمال" نبيل مرسي خليل، 1
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حجم امليزة التنافسية يتحقق للميزة التنافسية مسة االستمرارية إذا أمكن للمؤسسة احملافظة على ميزة التكلفة األقل - 1

و بشكل عام، كلما كانت امليزة أكرب، كلما تطلبت جهودا أكرب من . ت املنافسةأو متييز املنتج يف مواجهة املؤسسا

و مثلما هو احلال بالنسبة لدورة حياة املنتجات اجلديدة، فإن للميزة . الشركات املنافسة للتغلب عليها أو حتديد أثرها

 .1التنافسية دورة حياة على نفس الغرار 

 

 

 

 

 

 

 

  : مرحلة التقدمي

املرحلة من أطول املراحل بالنسبة للمؤسسة اليت اكتسبت ميزة تنافسية، كوهنا حتتاج الكثري من التفكري و تعترب هذه 

 .من اإلستعداد البشري، املادي و املايل و تعرف امليزة التنافسية مع مرور الوقت انتشارا أكثر فأكثر

  : مرحلة التنبين

                                                           
85نفس املرجع، ص  1

 حجم الميزة التنافسية

 (2)ميزة تنافسية  (3)ميزة تنافسية 

 انبعاث

 المرحلة
 الضرورة التقليد التبني التقديم

 دورة حياة الميزة التنافسية:  (1-2)الشكل رقم 

لمؤتمر العلمي الدولي حولي األداء المتميز للمنظمات و الحكومات، العربي عطية، تدنية التكاليف كأداة إستراتيجية لمواجهة المنافسة، ا: المصدر 
 447 ، ص2775مارس  78ـ79جامعة ورقلة، الجزائر، 
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اإلنتشار، باعتبار أن املنافسني قد بدأوا يف التقليد و البحث عن  تعرف امليزة هنا إستقرارا نسبيا من حيث التوسع و

 .نقاط التميز اليت تتميز هبا املؤسسة

 : مرحلة التقليد

 .يرتاجع حجم امليزة و ترتاجع شيئا فشيئا إىل الركود لكون املنافسني قاموا بتقليد ميزة املؤسسة

 : مرحلة الضرورة

عاث من جديد و ذلك حتسينا للميزة احلالية و تطويرها بشكل سريع، أو إنشاء يف هذه املرحلة حتاول املؤسسة اإلنب

ميزة جديدة على أسس ختتلف متام عن امليزة احلالية، و إذا مل تتمكن املؤسسة من التحسني أو احلصول على ميزة 

إذن فعلى املؤسسة تتبع  جديدة، فإهنا نفقد أسبقيتها متاما و عندها يكون من الصعوبة العودة إىل التنافس من جديد،

 .دورة حياة نشاطها من أجل البقاء و اإلستمرار

 نطاق التنافس أو السوق املستهدف-2

يعرب النطاق على اتساع أنشطة و عمليات املؤسسة بغرض حتقيق مزايا تنافسية، فنطاق النشاط على مدى واسع 

من أمثلة ذلك اإلستفادة من تقدمي تسهيالت إنتاج  ميكن أن حيقق اخنفاض يف التكلفة مقارنة باملؤسسات املنافسة، و

مشرتكة، خربة فنية واحدة، استخدام نفس منافذ التوزيع خلدمة قطاعات سوقية خمتلفة، أو مناطق خمتلفة، و من 

جانب آخر ميكن للنطاق الضيق حتقيق ميزة تنافسية من خالل الرتكيز على قطاع سوق معني و خدمته بأقل تكلفة 

 : نتج مميز له، و هناك أربعة لنطاق التنافس من شأهنا التأثري على امليزة التنافسية و هيأو تقدمي م

   القطاع السوقي؛

   القطاع الرأسي؛
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   النطاق اجلغرايف؛

 .  نطاق الصناعة

 األبعاد المحددة لنطاق التنافس:  (1-2)جدول رقم 

 التعرف و الشرح نطاق التنافس أو السوق

 يعكس مدى تنوع خمرجات املؤسسة و العمالء الذين يتم خدمتهم و هنا يتم سوقينطاق القطاع ال. 3 .3
 اإلختيار ما بني الرتكيز على قطاع معني من السوق أو خدمة كل السوق 

أو خارجيا بإلعتماد على مصادر ( قرار التصنيع)يعرب عن مدى أداء املؤسسة ألنشطتها داخليا  النطاق الرأسي. 2 .2
، فالتكامل الرأسي املرتفع باملقارنة مع املنافسني قد حيقق مزايا (قرار الشراء)التوليد املختلفة 

التكلفة األقل أو التمييز، و من جانب آخر يتيح التكامل درجة أقل من املرونة للمؤسسة يف 
 (. أو منافذ التوزيع يف حالة التكامل الرأسي األمامي)تغيري مصادر التوريد 

د املناطق اجلغرافية أو الدول اليت تنافس فيها الشركة و يسمح النطالق اجلغرايف يعكس عد النطاق اجلغرايف .1
للشركة بتحقيق مزايا تنافسية من خالل املشاركة يف تقدمي نوعية واحدة من األنشطة و 
الوظائف عبال عدة مناطق جغرافية خمتلفة أثر مشاركة املوارد و تربز  مدى أمهية هذه امليزة 

اليت تعمل حاليا على نطاق عاملي أو كوين، حيث تقدم منتجاهتا أو خدماهتا بالنسبة للشركة 
 .يف كل ركن

فوجود روابط بني ... يعرب عن مدى الرتابط بني الصناعات اليت تعمل يف ظلها الشركة  نطاق الصناعة .8
فقد . األنشطة املختلفة عرب عدة صناعات من شأنه خلق فرص لتحقيق مزايا تنافسية عديدة

ف استخدام نفس التسهيالت أو التكنولوجيا أو األفراد أو اخلربات عرب الصناعات خيتل
 .املختلفة اليت تنتمي إليها املؤسسة

 .99نبيل مرسي خليل، مرجع سابق، ص : المصدر 
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 مصادر الميزة التنافسية و أسباب تطويرها:الفرع الثاني 

، 1سية على إدراك واع بأمهية و ضرورة التطوير، و أمهية السعي إىل حتقيقهتقوم املؤسسة اليت تسعى إىل حتقيق ميزة تناف

هلذا جند أنه بالرغم من توفر مصادر معينة للميزة التنافسية فإنه التطوير و التجديد ميثالن ضرورة تفرض نفسها على 

 .مجيع املؤسسات، خاصة يف ظل التغريات املستمرة اليت تشهدها البيئة التنافسية

ميكن القول بأنه هناك مصدرين اثنني للميزة التنافسية، مها املهارات و املوارد املتميزة، هذه : ادر امليزة التنافسيةمص -3
، و سواء تعلق األمر باملهارات أو املوارد، فإن أهم 2املصادر تستخدم لتحقيق التميز يف املنتجات و ختفيض التكلفة

 : ياملصادر امليزة التنافسية تتلخص فيما يل

أكدت التجارب احلديثة أن التكنولوجيا عامل قوي من عوامل تغيري القدرات التنافسية للمؤسسة، :   التكنولوجيا 
، و هذا ما جعل 3ألهنا تشمل كل التطبيقات العملية للنظريات العلمية و اخلربات املكتسبة لتطوير عمليات اإلنتاج

 .منها مصدرا متجددا للميزة التنافسية

إن املؤسسات الناجحة هي اليت هتتم بالتجميع املنظم للمعرفة من املصادر املختلفة، و حتللها و تفسرها : ة   املعرف
إلستنتاج خمتلف املؤثرات اليت تستخدم يف توجيه و إثراء العمليات اإلنتاجية، و حتقق التحسن يف األداء و اإلرتقاء 

 .التميز على املنافسنيإىل املستويات أعلى من اإلجناز، لتحقيق يف األخري 

و من هنا أصبحت املعرفة مصدرا أساسيا من مصادر امليزة التنافسية، و هي تتمثل فيما يطلق عليه اآلن رأس املال 
 4.لاالفكري، الذي يشمل خمتلف املنتجات الفكر اإلنساين من تقنيات، نظريات ، نفاهيم و غريها من األشك

تج أو اخلدمة على تلبية حاجات العميل، هلذا فإن ضمان بقاء املؤسسة يف و هي تشري إىل قدرة املن:   اجلودة 
 .السوق، مرتبط بتنويع منتجاهتا و خدماهتا بطرق جتعل العمالء أكثر تطلعا إليها

                                                           
116، ص 2004حمسن أمحد اخلضري، صناعة املزايا التنافسية، جمموعة النيل العربية، مصر، الطبعة األوىل،  1

246، ص 2003قحف، كيف تسيطر على األسواق؟ تعلم من التجربة اليابانية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر د ط،  عبد السالم أبو 2

 61، ص 2002كمال الدين عبد الغين مرسي، اخلروج من فخ العوملة، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر الطبعة األوىل،  3
202، ص 2002ريب، القاهرة، مصر، د ط، علي السلمي، إدارة التميز، دار غ 4
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يز يف تعترب املوارد البشرية املصدر احلقيقي لتكوين امليزة التنافسية للمؤسسة و تعزيزها ألن حتقيق التم:    املوارد البشرية 
أداء ملؤسسة لن يستند على جمرد امتالكها املوارد الطبيعية أو املالية أو التكنولوجية فحسب، بل يستند يف القيام األول 

 .على توفري نوعيات خاصة من املوارد البشرية اليت متتلك القدرة على تعظيم اإلستفادة من تلك املوارد

حيد القادر على استيعاب املفاهيم و األفكار اجلديدة اليت تساعد على هلذا جند أن األفراد هم العنصر التنظيمي الو 
 1.استغالل املرياث، و مواجهة التحديات اليت تفرضها الظروف التنافسية

تعتري املوارد املالية مهمة جدا بالنسبة للمؤسسة، حيث متكنها من تعميق أنشطتها و توسيعها على :   املوارد املالية 
ك من خالل اإلعتماد على استثمارات فعالة تعمل على حتقيق األهداف املالية و التنافسية نطاق أكرب، و ذل

 2.للمؤسسة

 :أسباب تطوير الميزة التنافسية -2

إن تطوير امليزة التنافسية ألي مؤسسة يعد هدفا و استثمارا و تكتيكا يف وقت واحد، ألن وجود هذه امليزة يضمن 
 السوق، و تطويرها حيتاج إىل رؤية بعيدة املدى تتصف بالشمول و الديناميكية يف للمؤسسة البقاء و اإلستمرار يف

حشد مجيع املوارد الالزمة لتحقيق األهداف، و يف ظل التحديات الراهنة ميكن تلخيص أهم األسباب اليت تدفع 
 :3باملؤسسة إىل تطوير ميزهتا التنافسية يف النقاط التالية 

ميكن للتغري التكنولوجي أن خيلص فرصا جديدة يف جماالت عديدة، كتصميم املنتج  :  ظهور تكنولوجيا جديدة 
باستخدام احلاسوب، و طرق التسويق عرب اإلنرتنت، و هذا ما يدفع باملؤسسة إىل تقدمي تكنولوجيا جديدة عند آخر 

و هنا تبدأ يف جتديد أو تطوير  مرحلة من مراحل ميزهتا التنافسية من أجل ختفيض التكلفة أو تدعيم ميزة متيز املنتج،
 .امليزة احلالية أو تقدمي ميزة تنافسية جديدة، حتقق قيمة أكرب من تطلعات العميل

عندما يرغب العمالء يف تلبية حاجات جديدة لديهم أو تغيري :   ظهور حاجات جديدة للمستهلك أو تغيريها 
ى ميزهتا التنافسية أو تنمية ميزة تنافسية جديدة، خاصة و أولوياهتا، فإن هذا يدفع باملؤسسة إىل إجراء تعديالت عل

أن العالقة اليت أصبحت تربط بني املنتج و املستهلك هي عالقة تأثري و تأثر متبادل، ألنه مل يعد من املمكن تصور 

                                                           
مدخل لتحقيق ميزة تنافسية ملنظمة القرن احلادي و العشرين، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، د ط، : مجال الدمي حممد املرسي، اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية  1

50 ، ص2003

دية و التسيري، جامعة سعد اصلتجارة اخلارجية، كلية العلوم االقتسية للمؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية يف ظل حترير انصرية بن عبد الرمحن، آليات تطوير امليزة التناف 2
51، ص 2006دحلب البليدة، 

 18بيل مرسي خليل، مرجع سابق، ص ن 3
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احلد إىل  وجود رغبة ال يتم إشباعها، و مل يعد األمر يقتصر على احلاجة القائمة ليتم هذا اإلشباع، بل تعدى هذا
احلديث تظهر حدة املنافسة بني املؤسسات  ، و نظرا هلذا اإلجتاه1درجة صناعة الرغبة، و إىل درجة اإلرتقاء باحلاجة

 .للتسابق على إشباع احلاجات و اخرتاع الرغبات

خالت عند عادة ما تتأثر امليزة التنافسية يف حالة حدوث تغيري جوهري يف تكاليف املد:   تغري تكاليف املدخالت 
ارتفاع قيمتها، حيث تلجأ املؤسسة هنا إىل البحث عن ميزة تنافسية أخرى تضمن هلا ختفيض التكاليف، و من مث 

 .حتقيق التميز مرة أخرى

عندما حتدث تغريات يف طبيعة القيود احلكومية يف جماالت مواصفات املنتج، محاية البيئة :   التغري يف القيود احلكومية 
قيود الدخول إىل األسواق، فإن املؤسسة ملزمة على مواجهة هذه التغريات للبقاء يف السوق، و من مث من التلوث و 

 .الصمود يف وجه املنافسني

و مما سبق جند أن امليزة التنافسية هي القوة الدافعة للمؤسسة باستعمال خمتلف إمكانياهتا املتمثلة يف املواد امللموسة و 
يق امليزة التنافسية اليوم، ال يعترب فرصة بقدر ما هو هتديد، فهذا التميز أصبح هدف كل حيث أن حتق. غري امللموسة

املنافسني، و كل منافس يسعى للوصول إىل هذا التميز مستعمال يف ذلك كل الطرق و األساليب املمكنة، فاملؤسسة 
لتطوير، و املدركة للمصدر األصلي املتحكمة أكثر يف مواردها و اليت تعمل باستمرار على التحسني و التجديد و ا

للميزة التنافسية تعترب هي املؤسسة املتميزة أو املتوفقة و ال ننسى أن املؤسسة ال تستطيع أن حتتفظ مبيزهتا التنافسية 
بصفة هنائية، هلذا يستوجب ضرورة تنميتها و تطويرها بالبحث و املراقبة املستمرة ألهم التطورات احلاصلة يف سوقها و 

 .عامل ككل من تطور تكنولوجي و اجتماعي و قانوين و هذا الذي توفره اليقظة اإلسرتاتيجية للمؤسسةال

 

 

                                                           
53حمسن أمحد اخلضري، مرجع سابق، ص  1
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 :مقدمة الفصل

ة و العاملية و االنفتاح على العامل يف يتسم العصر احلايل بدخول معظم املنظمات يف سباق لالجتاه حنو العومل

خمتلف اجملاالت خاصة مع اتساع دائرة املنافسة الدولية و التطور السريع يف تكنولوجيا االتصاالت و املعلومات 

ودخول املنظمات يف عالقات جتارية ومالية واقتصادية وإدارة أعمال دولية والتوسع الواسع للمنتجات و بزوغ 

القة متعددة اجلنسيات اليت خرجت إىل العامل كله مستخدمة مثرات التقدم التقين يف جعل عصر الشركات العم

العامل كله سواء كسوق املنتجات تامة الصنع أم كمجال جديد لتقسيم العمل يقوم على التخصص يف إتباع جزء 

 .من أجزاء السلعة تاركة األجزاء األخرى من العملية اإلنتاجية ملناطق أخرى من العامل

كل هذا يتطلب اختاذ قرارات إدارية دقيقة  و أصبح  من أساسيات األداء الفعال للقيادة اإلدارية القادرة على 

التكيف و التواءم و التفاعل مع البيئة احمليطة و أيضا البيئة الدولية حىت تتمكن من مواجهة هذه التحديات و 

السلع املستوردة و احملافظة على حياة و بقاء مؤسساهتا يف ظل املنافسة يف األسواق احمللية و األجنبية ، ومواجهة 

السيكولوجية و الثقافية و سوق العمل وتتطلب طبيعة العصر و حتديات العوملة االجتماعية و و  األنظمة االقتصادية

خالقي،نوعيات األكادميي واملهين و الثقايف واأل:نوعيات جديدة من القيادة االدارية عالية الكفاءة ورفيعة املستوى

فعالة يف عملية التغيري، قيادات قادرة على تعليم مهارة التفكري اإلبداعي و االبتكاري و مهارات البحث 

 .االستكشاف و إدارة االبتكارو 

قيادات لديها الفهم الواعي للطبيعة املتغرية للمجتمع األكرب املوجود به املؤسسة،قيادة قادرة على اإلبداع و 

لضبط و التوجيه يف إطار من اإلميان بقيمة املهنة و االلتزام بأداء األدوار و اختاذ القرارات على مجيع االبتكار و ا

املستويات، حبيث حتقق كفاءة و فعالية املؤسسة اليت تعمل هبا يف ظل آليات السوق بال دعم أو إعانة، و 

 .االستعداد للعمل يف ظل اتفاقية التجارة احلرة و السوق املفتوحة
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وال شك أن هذا يلقي على عاتق القيادات اإلدارية يف املؤسسات مسؤولية وضع إطار مرجعي للمواجهة و إحدى 

حماوره هو املنهج الفردي و اجلماعي و اليت من أهم سياسته ونظمه تنمية القدرات االبتكارية و االبداعية بل 

يدة و ابتكاراهتم و هتيئة املناخ املناسب هلم و ورعاية املبدعني و املبتكرين، و تشجيعهم لتقدمي أفكارهم اجلد

 .تكوين فرق العمل الفعالة

 .دور القيادة االدارية يف خلق ميزة تنافسية:املبحث األول

 .للقيادة اإلدارية  التنافسية لتحقيق املطلوبة املقومات: األول املطلب

 :1يلي فيما نوضحها البشرية رداملوا إدارة مسئويل يف توافرها جيب اليت املقومات من جمموعة هناك

 :االسرتاتيجية البشرية املوارد إدارة مسئويل يف توافرها املطلوب املقومات: األول الفرع

 :املنظمة وأنشطة بأعمال املعرفة•

 .للمنظمة املالية باإلمكانيات املعرفة واقتصادية، مالية-1

 .املتطلبات تلك قياس وكيفية العميل، مبتطلبات املعرفة املنتج، إمكانيات-2

 .التكنولوجية والعمليات اهلامة والتطورات بالبحوث املعرفة التكنولوجيا، -3

 :وتوصيلها البشرية املوارد إدارة برامج تصميم مهارات •

 .التنظيمي التصميم-1

 .التعيني-2
                                                           

،جامعةمستغانم،"دورالقيادةاإلداريةفيتفعيلاإلدارةاإلستراتيجية"ينالدين،مذكرةتخرجلنيلشهادةالماسترللطالببننورينز-1

.82،ص2011   
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 .واملنظمة العاملني تطوير-3

 .األداء إدارة-4

 .املكافآت نظم-5

 .العمل عالقات-6

 .إلنتاجيةا حتسني-2

 .واألمان الصحة-8

 :التغيري إدارة مهارات •

 .اخلارجيني واخلرباء العاملني مع العالقات تأسيس-1

 .املشكالت تشخيص-2

 .للتغيري كوكيل التدخل-3

 .التنافسية امليزة كسب لتسهيل التغريات تطبيق-4

 .البدائل وعمل النتائج لتقدير التغريات تقييم-5

   .املطلوبة التعديالت لإلدخا التأثري مهارات-6

 :املنظمة بأعمال املعرفة-املقومات من األوىل اجملموعة•
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 ومنها اجملاالت خمتلف يف وإمكانياهتا املنظمة أعمال بطبيعة املعرفة البشرية املوارد مسئويل لدى يتوافر أن يتعني

 وكيفية تنميته، وأساليب املال رأس هيكل مبكونات املعرفة وتتضمن للمنظمة واملالية االقتصادية باإلمكانيات املعرفة

 مبنتجات واملعرفة املالية، للمعايري وفقا املوارد ختصيص وكيفية املستخدمة، املالية والنظم املال رأس تكلفة إدارة

 للمنتج املميزة واخلصائص العمالء الحتياجات الفهم ذلك ويتضمن االسرتاتيجية، وإمكانياهتا وخدماهتا املنظمة

 لتطوير واإلنتاجية اهلندسية بالعمليات املعرفة وتتضمن التكنولوجية بالنواحي واملعرفة للشركة، السوقية اتوالقطاع

 أن ذلك يعين وال املنظمة، وأنشطة بأعمال املتعلقة اجلوانب من وغريها باملنظمة والتطوير البحوث وجماالت املنتج،

 تلك بدقائق التفصيلية املعرفة لديهم أو املنظمة لوظائفا كل أداء على قادرين البشرية املوارد مسئولو يكون

 باحتياجات البشرية املوارد إدارة وبرامج أنشطة ربط من متكنهم اليت العامة املعرفة هو منهم املطلوب لكن الوظائف

 .التنافسية قدرهتا وبناء املنظمة اسرتاتيجية وضع يف فعليني شركاء يصبحوا أن ميكنهم وبالتايل املنظمة

 :البشرية املوارد إدارة برامج وإيصال تصميم-املقومات من الثانية اجملموعة•

 الوقت ويف بفعالية وتوصيلها البشرية املوارد برامج إعداد مهارات البشرية املوارد إدارة مسئويل لدى يتوافر أن جيب

 يعملوا وأن السلوكية العلوم على البشرية املوارد برامج تصميم يف يستندوا أن جيب ذلك أداء ميكنهم وحىت املناسب

 على املداومة خالل من البشري بالعنصر املتعلقة اجملاالت خمتلف يف وإلداراهتم ملهاراهتم املستمر التحديث على

 باخلرباء واالستعانة األحباث، وإجراء احلديثة، الدراسات على واإلطالع الشأن هذا يف املنعقدة املؤمترات حضور

 لتعديلها باستمرار البشرية املوارد إدارة برامج مراجعة عليهم يتعني كما البشرية، املوارد جمال يف اجلامعات وأساتذة

 .املنظمة وأهداف اسرتاتيجية يف والتغريات يتفق مبا

 :التغيري عملية إدارة-املقومات من الثالثة اجملموعة•



 

 
74 

 القدرة: املهارات تلك أهم ومن التغيري عملية رةإدا على القدرة البشرية املوارد إدارة مسئويل لدى يتوافر أن جيب

 املقاومة وتقليل التغيري، نتائج وتقييم املشكالت، وحل تشخيص مهارات املنظمة، داخل النفوذ كسب على

 .التغيري جناح عوامل أهم يلي فيما ونوضح للتغيري، احملتملة

 التغيري لنجاح األساسية العوامل:الثاين الفرع

 (املسئول من) التغيري قيادة

 .األمور؟ زمام ميلك الذي من...قائد هناك هل-1

 .التغيري؟ بإحداث أمامنا يلتزم الذي من-2

 .التغيري؟ حدوث لتدعيم الضرورية املوارد حيشد الذي من-3

 .التغيري؟ عملية ملتابعة واالهتمام الوقت سيخصص الذي من-4

 .؟(التغيري يتم ملاذا) للتغيري احلاجة خلق-5

 .التغيري؟ ألسباب مدركون عاملونال هل-6

 .التغيري؟ أمهية يفهمون هل-2

 .والطويل؟ القصري األجلني يف للمنظمة وبالنسبة هلم بالنسبة التغيري فوائد يدركون هل-8

 :الرؤية تشكيل •

 .؟(ريللتغي نتيجة خمتلف بشكل يؤدونه سوف ملا وفقا أي) السلوكية الناحية من التغيري نتائج العاملون يرى هل-1

 .التغيري؟ إلجناز باحلماس العاملون يشعر هل-2
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 .املصلحة؟ ذات واألطراف للعمالء بالنسبة التغيري منفعة يدركون هل-3

 :االلتزام نطاق توسيع •

 .احلادث؟ بالتغيري التزامها مطلوب أخرى أطراف وجود يدركون التغيري رعاة هل-1

 .غيري؟الت لتدعيم االختالفات خيلقون كيف يعرفون هل-2

 .باملنظمة؟ الرئيسيني األفراد تدعيم على احلصول على القدرة لديهم هل-3

 :واهلياكل التنظيم تأسيس •

 .األخرى؟ بالنظم البشرية املوارد نظم ربط كيفية التغيري رعاة يدرك هل-1

 :التقدم متابعة •

 .التغيري؟ جناح لقياس طرق هناك هل-1

 .التغيري؟ تطبيق اتعملي يف التقدم لقياس خطة هناك هل-2

 :االستمرارية •

 .التغيري؟ عمليات يف األوىل باخلطوات إدراك هناك هل-1

 .دائم؟ بشكل التغيري لتطبيق خطة هناك هل-2

 ارتباطاً  ذلك ويرتبط( واالستمرارية الرحبية) مها هلدفني تسعى مسريهتا خالل املنظمات إن القول ميكن تقدم مما

 على املنظمة بقوة مرتبط البقاء وذلك املنتج هذا( خدمه أو سلعه) األسواق يف تطرح يتال املخرجات بنوعية وثيقاً 

 عديدة تنميتها وطرق( ... والفكري املادي) ماهلا رأس تنمية وإمكانية واعية علميه بطرق املنافسة غمار خوض
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 على القابلية أو التوزيع افذمن تعدد أو اقل بكلفة الطاقة مصادر على احلصول طريق عن التمايز إما - كأمثله هي

 طالت، وان زمنية فرتة خالل تقليده ميكن ذلك كل... متميز جتاري موقع على احلصول أو املنتجات يف التنويع

 .قصرية تعترب

 من امليزة هذه مثل تقليد بصعوبة متعلقة أسباب جملموعة واألطول األفضل البشرية املوارد خالل من التمايز يبقى

 .املنظمة مال لرأس املادي الدعم مصادر من مصدر الفكري املال رأس والعتبار جهة

 حريصة وتكون التنظيم داخل الفرد بأمهية معاملها تتحدد تنظيمية ثقافة تنشر عليا إدارية بقيادة مرهون ذلك كل

 القوه نقاط حتديد يف هتلعب إن ميكن الذي الدور تعي اليت احلركية قياداهتا عمل وتفعيل البشرية املوارد إلدارة وداعمة

 تلك متتلك وان. عليها واحملافظة اإلبداع حاالت وتشخيص تطويرها أو وإزالتها الضعف نقاط وحتديد ودعمها

 اعتبارها ميكن حتفيز أنظمة خلق طريق عن اخلارجية البيئة من الكفاءات استحصال يف ميدانياً  ذكاءً  القيادات

 .البيئة تلك يف املوجدة للمهارات مهم وجذب إغراء عامل
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 :القيادات إدارية تدريب : المطلب الثاني

 .1مفهوم التدريب وأهميته وأهدافه: الفرع األول

التدريب عملية يراد هبا إحداث آثار معينة يف جمموعة أفراد ميكن عن طريقها مساعدهتم : مفهوم التدريب-0

ذلك بتكوين عادات فكرية و عملية مناسبة و إكتساب ليكونوا أكثر كفاءة يف أداء أعماهلم احلالية و املقبلة ، و 

و عرف بأنه عمليات مستمرة ملساعدة العاملني على األداء بأعلى . مهارات و معارف و إجتاهات جديدة 

مستوى من اليوم األول لبدئهم عملهم عن طريق حتسني مهاراهتم و تنميتهم التنمية املستمرة ملقابلة إحتياجاهتم و 

وعرف بأنه نشاط يساعد الفرد على التأقلم  على أحوال العمل يف الوظيفة احلالية و . املنظمة  لتحقيق أهداف

 .املستقبلية ، و عالوة على ذلك يكسب الفرد املهارة و املعرفة اليت تساعده على العمل بفاعلية 

إلستخدام املعارف و املهارات  و عرف بأنه تزويد الفرد باألساليب و اخلربات و اإلجتاهات العلمية السليمة الالزمة

احلالية اليت ميتلكها أو اجلديدة اليت يكتسبما مبا ميكنه من تقدمي أفضل أداء ممكن يف وظيفته احلالية و يعده للقيام 

 . باملهام الوظيفية املستقبلية وفق خمطط علمي إلحتياجاته التدريبية 

باملعارف و املهارات الالزمة لتنمية وصقل خرباهتم لرفع و عرف بأنه النشاط الذي يبذل  هبدف تزويد املتدربني 

 .مستوى األداء و لتغيري سلوكهم و اهتماماهتم يف االجتاه املرغوب لصاحل الفرد و املنظمة و اجملتمع

كما عرف بأنه عملية منظمة مستمرة حمورها الفرد يف جممله هتدف إىل إحداث تغيريات حمددة سلوكية و فنية 

لة احتياجات حمددة حالية أو مستقبلية يتطلبها الفرد و العمل الذي ِيؤديه و املنظمة اليت يعمل فيها و وذهنية ملقاب

 :ويف ضوء ما سبق هلذه املفاهيم ميكن استنتاج املكونات األساسية اليت ركزت عليها و من أمهها. اجملتمع الكبري

 .د معينإن التدريب عملية مستمرة و متجددة وال يجب أن تقف عند ح-0
                                                           

.52،ص2006،دمشق،سوريا،3،الدارالعربيةللعلوم،ط"دليلالتدريبالقيادي"هشامالطالب،- 1  
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 .إن عملية التدريب هدفها الفرد والعمل و المنظمة-6

 .زيادة و تطوير المعارف أي ما يحيط الفرد علما باألصول و المبادئ التي تحكم عمله-3

 .زيادة المهارات االزمة لتنمية وصقل خبرات المتدرب لرفع مستوى أدائه-2

 .و المنظمة إحداث تغيرات سلوكية و فنية لمقابلة احتياجات الفرد-2

 .التدريب يتم وفق مخطط علمي لمقابلة هذه االختياجات-2

ويعتبر التدريب مكمال للتعليم،حيث أن التعليم يرتبط بتحصيل معلومات و مهارات ثم يأتي التدريب لينمي 

إنهما سلسة تتدرج من العام إلى الخاص،أي من :هذه المعلومات و المهارات و يصقلهما ويجددهما أي

ات العامة الالزمة لإلدراك المالئم إلى المهارة النوعية الالزمة للتنفيذ المناسب ويقع عبء تحقيق المعلوم

 .التدريب على كاهل المنظمة التي يؤدي فيها العمل باالشتراك مع منظمة أخرى أو أكثر

ينة، بينما و يفرق بعض العلماء بين التدريب و التعليم و التنمية،فاألول هو إكساب مهارات وأساليب مع

يتضمن التعليم  معلومات واسعة، وأما التنمية فهي تحسين و إنماء قدرات الناس ووجهات نظرهم 

وصفاتهم الشخصية،ولكن في الوقت نفسه فإن هذه الجوانب الثالثة تؤدي إلى شىء واحد و هو تطوير 

 .األفراد

د و الرقي به والتعليم يوفر إن التدريب والتعليم و التنمية صورة أو نسيج واحد،وهو تطوير الفر 

الثقافة،والتدريب يجدد هذه الثقافة، ويؤمن المؤهالت و التنمية تحسن األداء عن طريق خطة مدروسة 

تضع في اعتبارها مستقبل الفرد و عمله،وما يجب أن يكون عليه الطرفان في المدى القريب والمدى 

زويد مهارات و قدرات األفراد وإعدادهم لتولي البعيد،إن التدريب عبارة عن النشاط الذي يبذل بهدف ت
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تخطيط علمي سليم وفق احتياجات المتدرب و  مناصب عليا في المستقبل بكفاءة و فعالية عن طريق

 .المنظمة التي يعمل بها

  1أهمية التدريب للقيادات اإلدارية-6

 :ترجع أهمية التدريب للقيادات اإلدارية إلى ما يلي

اليبه و أجهزته التقليدية عن إعداد القوى العاملة المؤهلة تماما للعمل مباشرة عند قصور التعليم بأس -0

تخرجها ، و  لك بسبب تعقد المنظمات و اإلتجاه نحو التخصصات الدقيقة فضال عن اإليقاع  السريع 

 .للتطور العلمي و التكنولوجي، و إنعكاس  لك على العمليات اإلدارية المختلفة 

 .لمجتمعات نحو التعليم المستمر و التنمية لجميع العاملين إتجاه معظم ا-6

القيادة لم تعد موهبة فطرية كما كان اإلعتقاد السائد و لم تعد تمارس على أساس الخبرة و القدرة -3

 .بل أصبحت سمة يمكن إكتسابها و أصبحت علما يعتمد على أسس و مبادئ علمية . الطبيعية فقط

طور السريع الذي أصبح سمة من سمات العصر في شتى وسائل اإلتصال التغيير المستمر و الت-2

 .التكنولوجي و التقدم العلمي الذي جعل من التدريب ضرورة حتمية لمسايرته

ظهور مصطلحات عدة للقائد في ظل اإلتجاه للعالمية كقائد العالمي و قائد الدقيقة الواحدة و القيادة -2

من أهمية التدريب للقيادة و تزويدها بأحداث اإلتجاهات و المفاهيم  المتحررة و القيادة المبدعة زادت

 .ا للعمل في أي مكان بكفاءة عاليةالعالمية  و الخبرات الحديثة المتعلقة بميدان اإلدارة حتى يكون صالح

                                                           
.24،مرجعسبقذكره،ص"دليلالتدريبالقيادي"هشامالطالب،- 1  
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 التغيير في المناصب و التطلع إلى الترقي إلى الدرجات العليا البد أن يسبقه تدريب الفرد حتى يؤدي-2

 .عمله المستقبلي و المرشح له و بكفاءة عالية دون خوف أو رهبة 

إهتمام اإلقتصاديين بأهمية تنمية العنصر البشري بإعتباره عامال هاما لإلستقرار السياسي و اإلجتماعي -7

 .الذي البد من توافره لتحقيق أي تنمية إقتصادية 

ى تحديد محتواه بحيث يكون القائم بإنجاز هذا عدم وضوح الدور الذي يقوم به القائد و اإلفتقار إل-8

الدور عاجزا عن األداء الصحيح بسبب عدم إلمامه بمحتوى هذا الدور، أو التأكد مما يتوافر لديه من 

 .المعلومات حول ما يتوقع منه القيام به 

إلى مستوى لذا فإن الوصول . و ال يعني قيام الفرد بأداء عمل لمدة طويلة أنه يؤديه على أكمل وجه 

 .مرتفع في األداء ال يمكن تحقيقه إال عن طريق التدريب 

 :أهداف التدريب و أنواعه -3

 :أهداف التدريب بالنسبة للقيادات اإلدارية 

يهدف تدريب القيادات التعليمية إلى الوصول بالمتدرب إلى أقصى درجات الكفاءة في أداء العمل الموكل 

 :األهداف مايلي  إليه بعد التدريب، و من بين هذه

 .إعداد القائد الكفء الذي يؤدي عمله في سرعة و إتقان و هدوء و إرتياح -

إستمرارية التدريب للقائد فيوجه و يدرب على ما يستجد من أعباء جديدة في مجال العمل وفقا للتطور -

 .و النمو المعرفي 
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 .تنمية قدرة القائد على تحمل المسؤولية التي ستوكل إليه -

ادة قدرة القائد على التفكير المبدع  الخالق بما يمكنه من التكيف مع عمله الجديد، وتشجيع زي-

 .العاملين معه على  لك 

 .رفع مستوى أدائه عن طريق إكتسابه المهارات المعرفية و العلمية المستحدثة في مجال عمله -

 :لخصائص التاليةمما يجعلها تمتاز با.كما يهدف التدريب إلى زيادة فاعلية القيادة

تضع أهدافا واضحة و تمد اإلدارة العليا بالتوصيات و تقدم رؤيا للمؤسسة استنادا على :قيادة مؤكدة-

 .القيم التي تكون واضحة

قيادات توجه العاملين لحسن استخدامهم الشخصي للوقت و موقعهم من المصادر و العوائد التي -

 .دة اإلنتاجيستفيدون منها تجعل أهدافهم يعبر عنها جو 

 .قيادات تقيم العاملين و تقود إجراءت تعريف المشكلة و تحليلها لتحسين األداء-

 .قيادات مراقبة و فعالة تقضي وقتا مالئما مع العاملين لتوجيههم و إرشادهم-

تشارك اإلدارة العليا في تطوير سياسات المؤسسة وخطتها و تصميم وتنفيد قراراتها التي تؤثر على العمل -

 .في المؤسسة نحو تطويرها وتهتم بمشاركة العاملين معا بتعاون

 .أهداف التدريب على مستوى المؤسسة*

يهدف التدريب على المستوى المؤسسة إلى تحسين قنوات االتصال داخلها وإتاحة الفرصة للمديرين و 

جاه نحو التغيير المشرفين للتعرف على المشاكل و الصعوبات التي تعترض تطوير العمل،مما يحقق االت
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البناء الذي يؤدي غالبا الى التوصل لمقترحات تؤدي إلى تحسين العمل،و تحقيق األهداف الموضوعية 

للنهوض بالعملية اإلنتاجية والشك أن تدريب العاملين وفق احتياجاتهم و احتياجات المؤسسة سوف 

 .يساعد على زيادة الكفاءة و الفاعلية داخل المؤسسة

 1ب على مستوى المجتمعأهداف التدري*

يمكن ان يثرى المجتمع من التدريب و يستفيد منه فائدة عظيمة، و لك إ ا نجح التدريب في تكوين 

األفراد المناسبيين، وتهيئتهم لألعمال التي يتولون قيادتها، وصقل مهاراتهم،وتعميق أفكارهم، وتنمية 

 لك نضوج الثورة البشرية، واحتوائها على دوافعهم، وزيادة الحماس والتنافس بينهم، إ  يترتب على 

العناصر المناسبة و الكفاءات الالزمة الستغالل الموارد المادية المتاحة، وتنميتها ورفع إنتاجيتها، وبذلك 

يتوصل المجتمع في المدى القصير و البعيد إلى أهدافه المتنوعة االقتصادية و االجتماعية و التي يجعلها 

اهية االنسانية لكل أفراد المجتمع فإ ا كان هدف التدريب تحسين أداء القيادات هدفا كبيرا وهو الرف

اإلدارية،فهذا سوف يؤدي إلى تحسين اإلنتاج و جودته، و القدرة على مواجهة تحديات المستقبل بما 

 .تتسلح به من علم مفيد و معرفة صحيحة و مهارات ابتكارية و إنسانية و فنية

 :األهداف البد أن يركز على ما يلي وحتى يحقق التدريب هذه

 .احتياجات المؤسسة و األفراد -

 .أن يكون هناك هدف للتدريب يقوم به:أهداف التدريب البد أن توضح المشاكل التي سوف تحلها أي -

                                                           
1 ملتقىالدولياإلبداعوالتغييرالتنظيمي،جامعةغرداية،ماي"دورالتدريبفيتعزيزالقدرةعلىالتغييرالتنظيميللمؤسسة"مان،دبلعورسلي-

.2010  1 
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يجب أن يرتكز التدريب على نظريات علمية، وهذا سبب رئيسي ألن التدريب و تنمية اإلدارة ليس  -

 .مهمة الهواة

 .يجب أن يتم تقييم التدريب لتحديد ما إ ا كان التدريب يؤدي متطلباته -

 .يجب أن يكون التدريب عملية مستمرة طوال وجود المؤسسة -

 .1أنواع البرامج التدريبية: الفرع الثاني

 :تتمثل أنواع التدريب فيما يلي -0

 :التدريب وفق المضمون ويشمل على (أ

: القائد على أصول اإلدارة و كيفية قيامه بالعمليات اإلدارية ويعني تدريب:التدريب اإلداري -

 .تخطيط،تنظيم،توجيه،رقابة،وتزويده بكل مستحدث في هذا المجال

ويعني تدريب القائد على القيادة اإلشرافية و التعامل مع اآلخرين و إكسابه مهارات : التدريب اإلشرافي-

 .ل معه لتقديم عمل جماعي منسقالزمة تفيده في تجميع جهود الجماعة التي تعم

ويهتم هذا النوع بتعميق المعلومات التخصصية التي تدخل في إطار عمل القائد : التدريب التخصصي-

 .اإلداري، ويهدف هذا النوع إلى االرتقاء بكفاءته إلى المستوى المطلوب ألداء مهامه القيادية

 :وينقسم إلى نوعين: التدريب وفق المتدربين(ب

                                                           
 .www.stqou.com الوحدة السابعة، ،" ةيالدول األعمال منظمات يف يراملد"املفتوحة،  القدس جامعة طالب منتديات- 1
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وقد يكون تدريبا  اتيا اي يقوم الفرد بتدريب نفسه بنفسه أي بمعرفة شخص آخر، : يب الفرديالتدر  -

المحاكاة، : وتتنوع األساليب التي تستخدم في تنفيده، ويستخدم أسلوبا أو أكثر من األساليب اآلتية

 .اإلنترنت، و الكمبيوتر و غيرها: المراسلة، التليفزيون، وسائل االتصال الحديثة مثل

ويعتبر هذا النوع من التدريب تدريبا مثاليا لما يلقاه المتدرب من عناية و رعاية طوال فترة التدريب، ولكن 

 .يعاب عليه أنه يكاد يكون مكلفا للفرد أو للمؤسسة القائمة بتدريبه

حيث يتجمع المتدربون في مجموعات، يقوم بتدريب كل مجموعة مدرب واحد في : التدريب الجماعي -

المحاضرات، الندوات، المناقشة، دراسة حالة، لعب األدوار، : لواحد، ويستخدم األساليب الآلتيةالوقت ا

 .الدراما أو المحاكاة، المباريات الدورية

 :ويمتاز هذا النوع من التدريب مايلي

 .قلة التكاليف بالنسبة للمتدرب الواحد -

عليه عدم مراعاة الفروق الفردية تدريب أكبر عدد ممكن من المتدربين في وقت واحد، ولكن يعاب  -

 .للمتدربيين

 :التدريب من حيث المكان(ج

 :وينقسم التدريب من حيث المكان الذي يجري تنفيد البرامج التدريبية فيه إلى أربعة انواع

 .التدريب في موقع العمل -

 .التدريب خارج موقع العمل، ويتم داخل مؤسسات تدريبية تتعاقد معها المؤسسة -

 .عرفة جهة العمل، ويتم داخل المؤسسةالتدريب بم -
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التدريب عن بعد وفيه يكون المتدربون بعيدون عن مدربهم لمعظم الفترات التي يتدربون فيها بحيث تكون  -

هناك مسافة بين المدرب و المتدرب، وتستخدم فيه وسائل االتصال الحديثة و األساليب التكنولوجية 

 .فزيونالفيديو كونفرنس و اإل اعة و التل: مثل

 :التدريب من حيث وقت التنفيد( د

 :وينقسم التدريب من حيث وقت التنفيد إلى ما يلي

و ينفذ هذا النوع من التدريب إلعداد النتدربين لممارسة عمل معين، و (: قبل الخدمة)التدريب اإلعدادي  -

ها في الموظف من بالتالي فإن تصميم البرنامج اإلعدادي يستند إلى متطلبات هذا العمل الواجب توافر 

قدرات و مهارات وسلوكيات، ووفقا لهذه الخاصية فإن المتدرب إما أن يكون جديدا على العمل بصفة 

مما يستدعي : عامة، قائدا ألول مرة، أو أن يكون منقوال من عمل سابق لعمل جديد ليست لديه خبرة فيه

 .كاديميتدريبه على أدائه، ويغلب على هذا النوع من التدريب الطابع األ

وهو يتم أثناء الخدمة و يهدف إلى تحسين مهارة و تطوير أداء المتدرب ورفع  : التدريب أثناء الخدمة  -

 .كفاءته في العمل

 :أنواع البرامج التدريبية التي تقدم للقيادات اإلدارية -6

 :يمكن إيجاز برامج تدريب القيادات كما يلي

تجديد الجوانب المهنية للفرد و تزويده بأحدث االتجاهات وهي التي تهدف إلى : البرامج التجديدية-(0

 .و المفاهيم و الخبرات المتعلقة بميدان عمله
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وهي برامج تعد للعاملين عند ترقيتهم أو تحويلهم إلى وظائف تعليمية إشرافية غير : البرامج التوجيهية-(6

 .التي كانوا يشغلونها مثل برامج الترقية مشرف أو رئيس قسم

وتهدف إلى إعداد القيادات في المجاالت القيادية المختلفة في إدارة المؤسسة و : رامج القياديةالب-(3

 .اإلشراف اإلداري، وهذه البرامج إما قبل الترقية أو بعدها مباشرة، و لك إلعدادهم للوظائف المرقين إليها

 .1أسس و مبادئ التدريب: الفرع الثالث

 :ئ من أهمها ما يلييقوم التدريب على أسس عدة و مباد

حيث أن وجود هدف واضح يساعد اإلدارة على : البد أن يكون هناك هدف واضح محدد للتدريب -0

تحديد بنود التدريب التي تمكن من بلوغ الهدف، ويساعد أيضا في تحفيز المتدربين لالستفادة مما 

 .يدبرون عليه

ت التدريب هي التي ترضي حاجة يشعر حيث أن أنجح عمليا:أن تنبعث رغبة التدريب من المتدرب نفسه -6

 .بها المتدرب و يرغب فيها و يهتم بها وعلى أساس هذه الرغبة تكون النتيجة

فبالرغم من ضرورة تواجد رأي القيادات : التعرف على االحتياجات التدريبية من خالل تقويم اإلدارة العليا -3

عاجزين عن إدراك احتياجاتهم بدقة، وهنا تبرز في تحديد احتياجاتها التدريبية إال أنه أحيانا ما يكونون 

عملية التقويم مما يساعد مصممي برامج التدريب على وضع الخطط الواقعية الطموحة لمقابلة هذه 

 .االحتياجات

 .التدريب عملية إدارية و فنية -2

 :ينبغي أن تتوافر له مقومات العمل اإلداري الكفء من أهمها: التدريب عمال إداريا ( أ

                                                           
.2001لمواردالبشرية،جانفيالمنتدىالعربيإلدارةا ،"مبادئوأسسالتديبالفعال"محمدعبدالغنيحسينهالل،  - 1  
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 .هداف و تناسقهاوضوح األ -

 .وضوح السياسات -

 .توازن الخطط و البرامج -

 .توفير الموارد المادية و البشرية -

 .توفير الرقابة و التوجيهية -

 :فالتدريب عمل فني يحتاج إلى خبرات و تخصصات محددة يجب أن تتوافر من أهمها ( ب

 .خبرة متخصصة في تحديد االحتياجات -

 .خبرة متخصصة في اختيار األساليب -

 .متخصصة في تصميم البرامج و إعداد المواد العلميةخبرة  -

 .خبرة متخصصة في التنفيذ و المتابعة والتصميم -

أن يتناسب التدريب مع ظروف القائد ووقته و إمكانياته المادية، فالتديب الذي ال يتناسب مع ظروف  -

كذلك يجب أن المتدرب يجعل المتدرب في واد و المدرب في واد آخر، وال يستفاد من التدريب، و 

 .يتناسب مع وقته ووقت العمل حتى ال يكون عائقا أمامه فيضطر إلى التخلف عنه

نظرا لتغير المعرفة من وقت إلى آخر فالبد أن يتصف التدريب بالتغيير : التدريب نشاط متغير و متجدد -

 .التجديدو 

اء من تنفيذه ولكن على العكس فالبرنامج التدريبي هو الذي ال ينتهي فور االنته: التدريب عملية مستمرة -

البد أن يكون مستمرا، حيث ان البرنامج الذي يعد لفئة ما مهما طالت مدته، ومهما كان مدى شموله 

بنواحي العمل، فإنه في حد  اته ال يكون مجرد تهيئة الشخص و توجيهه ووضعه في أول الطريق الصحيح 

يدان عمله للوقوف على أثر التدريب في الذي يجب أن يسلكه، ولكن يجب متابعة المتدرب في م
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المتدرب نفسه وفي االرتفاع بمستوى أدائه، فهو نشاط مستمر من زاوية تكرار حدوثه على مدى الحياة 

 .الوظيفية للفرد

حيث إن تطبيق الالمركزية في التدريب : يجب أال يكون التدريب مركزيا بالنسبة للمؤسسة التي لها فروع -

من القادة القادرين على تصريف األمور في سهولة ويسر دون الرجوع إلى السلطات يؤدي إلى وجود طبقة 

وبذلك يخفف األعباء عن السلطات العليا فيتوفر لها الوقت و الجهد لدراسة . العليا في كل صغيرة وكبيرة

البت في  كما يكون صفا ثانيا من القادة في تحمل المسؤولية و. مسائل السياسة العامة، و التخطيط العام

 1األمور فيزيد تحمسهم لألداء إلحساسهم بأن العمل ينبع منهم دون تعليمات من أعلى

 دور القيادة االدارية الدولية في إدارة الوقت وتنمية االبداع واالبتكار : المطلب الثالث 

 .الوقت إدارة في اإلدارية القيادات دور: الفرع األول 

 أو المدير أن"  ،"دراكر بيتر" فيرى الفعال، للقائد المحددة العوامل من الوقت إدارة على القدرة تعتبر

 وأكثرها للقائد النادرة الموارد  أهم من فالوقت ،"شيء إدارة يستطيع ال وقته إدارة يستطيع ال الذي القائد

 أو  تخزينه إمكانية بعدم األخرى الموارد باقي عن يتميز كمورد أنه  لك في والسبب للرقابة، احتياجا

 ضائع وقت هو األسبوع أو اليوم خالل القائد من مستغل غير وقت فأي إحالله، أو استئجاره أو شراءه

 المتاح وقته باستغالل يقوم الذي هو الكفء المدير أو القائد فإن ثم ومن تعويضه، يمكن وال األبد إلى

 . 2أهدافها للمؤسسة يحقق بما ممكنا استغالال أفضل

     األعباء لزيادة نتيجة و لك اإلداري، السلم في ارتفع كلما والقائد للمدير الوقت إدارة أهمية وتزداد

 المشاكل مع تعامله إلى باإلضافة وتشبعها، معها يتعامل التي المشاكل حجم وإتباع عنها المسؤول والمهام

                                                           
.235،ص222،مصدرسبقذكره،ص"القيادةاإلداريةوإدارةاالبتكار"عالءمحمدسيدقنديل،.د 1  

2 .321،322،صص2004األزريطة،دارالجامعةالجديدةللنشر،"االدارةالمواردالبشرية"محمداسماعيلبالل،- 2  
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 الداخلية األطراف من كل مع اتصاالته حجم وزيادة لمتغيراتها وافية دراسة تتطلب التي و الروتينية غير

 فيها القادة وقت على الضغط زاد المؤسسة حجم كبر كلما الوقت نفس وفي للمؤسسة، والخارجية

 .العليا اإلدارية المستويات في خاصة وبصفة

 : 1 الوقت من نوعين بين التمييز يمكن أعماله تنفيذ في القائد  يستغرقه الذي الوقت إلى وبالنظر

 معلومات على للحصول اآلخرين مع تفاعله في القائد يستغرقه الذي الوقت لك  وهو:  االستجابة وقت-

  القائد؛ عمل يوم من األكبر الجزء الوقت هذا يأخذ ما وعادة المختلفة والقرارات لآلراء سماع و

 وعادة فيه، يتحكم أن يستطيع والذي للقائد اليومي العمل من الوقت  لك وهو: للتصرف القابل الوقت-

 تحتاج والتي المتكررة غير الطبيعة  ات المختلفة المشاكل في للتفكير بنفسه لالنفراد القائد صصهيخ ما

 .األفكار ترتيب إلعادة معين وقت إلى

 وبين لآلخرين االستجابة في يستغرقه الذي الوقت بين التوازن من نوعا يحدث أن القائد استطاع وكلما

 .لألهداف  إنجازه و للوقت إدارته فعالية إلى  لك أدى كلما التخطيط، و للتفكير يخصصه الذي  الوقت

 إدارته في القائد بها يسترشد أن يمكن التي اإلرشادات و النصائح بعض تقديم يمكن الصدد هذا وفي

 : 2ضمنها ومن  للوقت،

 :الكفاءة ثم بالفعالية االهتمام - أ

 تحقيق إلى تؤدي التي و المطلوبة ألنشطةا ماهية يعرف الذي هو الفعال القائد أن وزمالئه هيكس يرى

 أن العبث فمن إنجازها، والمفروض الصحيحة األعمال أداء تعني فالفعالية سلفا، الموضوعة األهداف

 القياديين من فالكثير األهداف، تحقيق في تساهم أوال مطلوبة غير أعمال إنجاز في وقته القائد يضيع

 األعمال وهذه آخرين، أفراد بواسطة تنجز قد أو اإلطالق على ىتؤد أن يجب ال بأعمال يقومون( عمليا)
                                                           

.48،ص2002،الدارالجامعية،اإلسكندرية،مصر،"اإلدارةاالستراتيجيةللمواردالبشرية"فريدالنجار،- 1  
.88،ص2008،دارالعارفللنشروالطباعةوالتوزيع،مصر"إدارةاألعمال"عبدالغفارحنفيومحمدفريدالصحن،- 2  
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 التي األنشطة وتحديد للعمل واضحة أهداف فوضع ثم ومن للوقت، الصحيح غير االستخدام إلى تؤدي

 .القائد فعالية زيادة إلى تؤدي صحيحة بصورة األهداف تحقيق على تساعد

 يقوم أن أيضا عليه ولكن المطلوبة واألنشطة ألعمالا بتحديد القائد يقوم أن يكفي ال الوقت نفس وفي

 . والكفاءة الفعالية بين الفرق وهذا صحيحة، وبصورة بدقة األعمال هذه بأداء

 : 1أدائها على وتدريبهم مرؤوسيه إلى المهام بعض بتفويض القيام- ب

 المرؤوسين  تنفيذهاب يقوم أن الممكن من التي المهام بعض ترك يخشون الذين القادة من العديد هناك

 تفويض مقاومة في القادة بعض  من االتجاه وهذا إنجازها،  يستطيعون الذين الوحيدون أنهم متصورين

 في الالزمة القدرات توافر بعدم االعتقاد أو السلطة وتمركز السيطرة في رغبة تعكس قد السلطات بعض

 تنفيذ في بالتدخل يقوم لم إ ا االرتياح دمبع المدير أو القائد يشعر قد األحيان بعض وفي المرؤوسين،

 تركز فإن الحال بطبيعة و. سلطاته نطاق داخل األمور دقائق كل معرفة في منه رغبة المطلوبة األعمال

 الملقاة األعباء زيادة إلى سيؤدي لمرؤوسيه سلطاته بعض تفويض في رغبته عدم و القائد لدى األعمال

 أهمية األكثر اآلخر البعض محل إحالل إلى يؤدي قد مما إلنجازها، بالمطلو  الوقت زيادة و كاهله على

 .تنفيذها في أطول وقت إلى تحتاج التي أو

 إلى  وإسناده  تفويضه يمكن منها وأي المطلوبة واألعمال األنشطة تحليل و تحديد القائد على فإن ولهذا

 .تنفيذها في التدخل دون لها إنجازهم مراقبة و بها القيام على تدريبهم و مرؤوسيه

 :2العكسي التفويض من الحذر- ت

                                                           
.81،مرجعسبقذكره،ص"إدارةاألعمال"عبدالغفارحنفيومحمدفريدالصحن،- 1  
.10،مرجعسبقذكره،ص"إدارةاألعمال"عبدالغفارحنفيومحمدفريدالصحن،-- 2  
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 إلى المرؤوسين بعض يميل حيث( بالتفويض القيام)السابقة بالنقطة وثيقا ارتباطا العكسي التفويض يرتبط

 مناسبا، يراه ما واتخا  فيها للنظر القائد إلى وإنجازها فيها قرار اتخا  عليهم يجب التي األعمال بعض رفع

 .األخطاء تحمل من التخوف أو المرؤوسين مهارات و قدرات ضعف  لك في سببال يكون قد و

 في إضاعته إلى ويؤدي للوقت إدارته سوء من يزيد الممارسات تلك لمثل القادة قبول أن المالحظة وينبغي

 على االعتماد على الوقت نفس في المرؤوسين يشجع وقد بها، يقوم أن المفروض من ليس أعمال إنجاز

 .القادة من ثان صف تنمية في  األخير هذا يفشل قد ثم من و المهام تنفيذ في مقائده

 نيابة األعمال هذه مثل إنجاز لقبول القائد أو المدير مقاومة طريق عن المشكلة هذه على التغلب ويمكن

 قرارات،ال اتخا  على تدريبهم و المسؤولية لتحمل المرؤوسين دوافع إثارة و حفز محاولة و المرؤوسين عن

 .به المنوط العمل إنجاز في للرغبة قوية دفعة  يعطيه  لك فإن رئيسه ثقة محل أنه الفرد يشعر فعندما

 :تنفيذها أولويات تحديد ثم عمل يوم لكل باألهداف قائمة إعداد- ث

 اليوم في المطلوب لإلنجاز برنامج بتحديد اليومي العمل انتهاء عند يقومون الذين القادة من الكثير هناك

 عن أوضح صورة تتكون أن يمكن الطريقة وبهذه النسبية، أهميتها حيث من األعمال هذه وترتيب التالي

 .المتاح الوقت على األعمال توزيع كيفية

 :المقابالت تجميع و بغربلة القيام- ج

 لمرغوبا غير الجزء وتقليل الوقت استخدام في الترشيد على تساعد أن يمكن التي الطرق أحد إن      

 التي الرسائل تحديد العملية هذه وتتضمن الغربلة، بأسلوب يعرف ما خالل من األعمال بعض في قضاءه

 وفي إلغاءه، أو حق ال وقت إلى تأجيله يمكن وما الحال في استقبالها يجب التي والزيارات قراءتها يجب

 واحدة، مقابلة لتشمل حدوا موضوعا معالجة تتضمن والتي المقابالت بعض تجميع يمكن الوقت نفس

 الخارجي الجمهور أو العاملين الستقبال اليومي العمل في معين وقت بتحديد القائد أو المدير يقوم كأن
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 الهاتفية المكالمات بتلقي تقوم التي بالسكرتارية الصدد هذا في االستعانة ويتم مشاكلهم، لمناقشة

 على الرد وتأجيل منها الهامة على بالرد يقوم لقائدا وجعل المكالمات هذه أهمية وتحديد واالستقباالت

 .القائد تدخل تتطلب ال قد التي األمور من العديد بإنهاء السكرتارية قيام مع الحق، وقت في بعضها

 : 1األعمال تأجيل تجنب- ح

 يصرف أن فبعد األعمال، إنجاز وقت من تضاعف ألنها الوقت من كبير جزءا األعمال تأجيل يستنزف

 قد جديدا وقت فيه يصرف إليه يعود حينما و آخر لموعد يؤجله معين عمل إنجاز في معتبرا وقتا ائدالق

 وتراكم اكتظاظ األيام مر على يحدث وتأجيلها وقته، في أنجز لو فيما يصرفه الذي من أكبر يكون

 يتخذ يجعله قد لذيا الشيء والفوضى، والتوتر االرتباك من حالة إلى بالقائد يؤدي مما المؤجلة لألعمال

 .إنجازها بشأن وخاطئة سريعة قرارات

 الوسائل أو الضرورية المعلومات كنقص األسباب من لسبب تأجيل إلى تحتاج قد األعمال بعض

 تتطلب األعمال معظم لكن خارجية، ألسباب أو جماعي قرار اتخا  إلى لحاجتها أو إلنجازها واإلمكانيات

 تعرض التي األمور من% 52إلى 82 بين ما: "أن(" Drucker)دراكر" ويقول. وقتها في فيها الحسم

 ".فورا بشأنها المناسب القرار يتخذ وأن البد القائد أو المدير على

 :اليومي العمل ساعات خالل هادئا وقتا بتحديد القيام- خ

  لك ويستخدم يا،يوم الوقت من لفترة بنفسه االختالء فرصة له تتاح أن القائد وقت في الهامة األشياء من

 هذا أهمية وتزداد الروتينية، غير المشاكل من العديد في المتعمق والتفكير التخطيط ألغراض الوقت

 وعدم بالتغير القائد يواجهها التي المشاكل طبيعة تتسم حيث العليا اإلدارية المستويات في الوقت

( يوميا ساعة إلى ساعة نصف من) العمل يوم لخال زمنية فترة بتحديد  يقومون القادة من فالكثير الروتينية،

                                                           
.11، مرجع سبق ذكره، ص" رة األعمالإدا " عبد الغفار حنفي و محمد فريد الصحن،-

1  
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 في والتفكير التقارير لقراءة الفترة هذه وتخصص الزائرين استقبال أو المكالمات تلقي عن فيها يمتنعون

 .دواليك وهكذا...الهامة، الموضوعات بعض

 الدنيا داريةاإل المستويات في وخاصة القادة من للعديد الممارسات تلك إلى الوصول صعوبة من وبالرغم

 وقته من يجنب  الذي هو الفعال القائد أو المدير أن إال للمؤسسة، اليومية المشاكل في النخراطهم نظرا

 .أعماله جدول ترتيب وإعادة المنظم التفكير فرصة محدودة لدقائق ولو

 .تنمية القدرات اإلبداعية و االبتكارية:الفرع الثاني 

لهامة التي يجب أن تكون موضوعا مستمرا للبحث والدراسة فهما محركا اإلبداع و االبتكار من القضايا ا

الحضارة و تقدم األمم ويفرق بعض العلماء و الباحثين بين مستويين من اإلبداع و االبتكار، ويطلق على 

النوع األول اإلبداع العظيم وهو اإلبداع الذي يحقق االنجاز الكبير لإلنسانية و التقدم االجتماعي، أما 

المستوى الثاني من اإلبداع و االبتكار فيطلقوا عليه اإلبداع العادي، وهو إبداع أي إنساني عادي يبتعد 

قليال عن الطرائق المعتادة، ويحاول تغيير أو تحسين الوضع القائم، وهذا النوع مهم جدا للفرد من حيث 

ابية عن  اته و عن ارائه و أفكاره، أنه يحقق لديه الرضا ويزيل مشاعر اإلحباط، ويمد الفرد باتجاهات ايج

وهذا النوع يقوم على اإلعداد و التدريب و المواجهة و االلتزام، وفي ضوء  لك فالبد من اعداد و تدريب 

القيادة و العاملين على االبداع حيث أن التدريب على اإلبداع و االبتكار يغرس في جميع العاملين في 

ة في استخدام وسائل االبداع التي تدربوا عليها في حل الرغب -وخصوصا المتدربين -المؤسسة

 . المشكالت و التعامل معها داخل المؤسسة و خارجها

 :القدرات و الخصائص المرتبطة باإلبداع و االبتكار ( أ

المواجهة،والمشكلة العميقة و التفكير الناقد و :إن هناك مكونات أساسية لإلبداع و االبتكار متمثلة في 

ه المكونات هي حصيلة تفاعل في عالقة تأثير و تأثر بين خصائص أو قدرات الفرد، وبين المعرفة، وهذ
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سياقات ثقافية تتم من خالل التعليم و التدريب تنمي القدرات و الخصائص اإلبداعية واالبتكارية  في 

 :األفراد، وتتمثل هذه القدرات فيما يلي

و اإلرادة المواجهة وشجاعة النقد و المثابرة و اإلصرار  المسؤولية و االستقاللية: مثل: قدرات غير معرفية (0

و التسامح و التعامل مع الغموض و الثقة بالنفس وإرادة المقاومة و القدرة على االستشكال أو تحديد 

 .المشكلة و االلتزام بالعمل و الولع به و الدافعية الداخلية و المعايير الذاتية

، حيث أن أي (اإلبداعي)و التفكير الناقد ( مبادئ التفكير)المنطقي التفكير:وتتمتل في : قدرات معرفية (6

 .فكر جديد ينطوي على النقد و اإلبداع فال إبداع بدون تفكير ناقد وقدرات حل المشكالت

وتتمثل في مهارات لغوية ومهارة التقويم الذاتي ومهارة تحليل و معالجة المعلومات و : قدرات مهارية (3

ت، باإلضافة إلى بعض المهارات الالزمة للقيادة، وهذه القدرات و المهارات جميعها التعامل مع المتغيرا

 .من أهم ما يرتبط باإلبداع وما يجب تنميتها وتهيئ المناخ الالزم و الطرق و األساليب لتنميتها

 :1األساليب العلمية في تنمية اإلبداع و االبتكار ( ب

و االبتكار فإنها تتجه في معظمها إلى التدريب على توليد بالنسبة لألساليب العلمية في تنمية اإلبداع 

األفكار، وطرق تنفيدها وتقوم على خطط ومبادئ محددة لمواجهة أو حل مشكالت  ات طابع عملي 

غالبا وعلمي أحيانا كتصميم أسلوب عمل جديد أو إعالن مؤثر عن سلعة معينة أو خلق منافذ تسويقية 

كما أن . أفكار جديدة لحل مشكلة قائمة أو غير  لك من المشكالت جديدة للمنتجات الصناعية بعرض

هذه األساليب تركز على تنشيط العمليات النفسية لدى الفرد و التي تشمل المعرفة و اإلدراك و الفهم و 

 :التذكر، ومن أهم هذه األساليب و أكثرها شيوعا األساليب التالية

 :العصف الذهني-0

                                                           

.2012، 26القاهرة، مصر، العدد ، جملة النبأ، "القيادة كإحدى ضروريات اإلبداع " علي احلسناوي،  - 1  
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ر و استمطار األفكار حول مشكلة معينة فهي عملية يستثار فيها أ هان مجموعة وهو طريقة منظمة الستدرا

من األفراد لتوليد أكبر قدر ممكن من األفكار لحل مشكلة محددة، ويقوم هذا األسلوب على أساسين 

 :هما

ن تأجيل الحكم و التقييم على األفكار إلى ما بعد جلسة توليد األفكار، ألن األفراد حينما يدركون أ ( أ

 .أفكارهم ستقيم سيجمحون عن المشاركة باألفكار

إن كثرة األفكار رغم عدم أهمية بعضها سوف تؤدي إلى توليد أفكار جديدة أكثر أهمية و أسلوب العصف  ( ب

فردا يقومون بعرض األفكار الجديدة  06إلى  2الذهني يقوم على عقد الجلسات بحيث تضم الجلسة من 

نتج أو البتكار منتج جديد أو لتطوير سير العمل، وتكون هذه الجلسة في حل مشكلة قائمة أو لتطوير م

 :على مرحلتين

الجلسة األولى الحصول على أكبر قدر من األفكار والجلسة الثانية لتقييم األفكار ودمجها وتطويرها 

 .للحصول على أفكار أكثر تطورا

 :وهناك مجموعة من القواعد تبنى على مبدأين السابقين وهي

تجنب النقد، وهذه المسؤولية تقع على عاتق رئيس الجلسة حيث عليه أن يمنع أي انتقادات أثناء  ضرورة -

 .الجلسة

إطالق حرية التفكير و الترحيب بكل األفكار مهما كان نوعها أو مستواها ما دامت متصلة بالمشكلة  -

 .المطروحة

أعضاء الجماعة زاد احتمال بلوغ قدر بمعنى أنه كلما زاد عدد األفكار المقترحة من : الكم يولد الكيف -

 .أكبر من األفكار األصلية أو المعنية على حل المشكلة المطروحة
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و المقصود بهذه القاعدة أن تشحد واقعية المشاركين في جلسة : البناء على أفكار اآلخرين و تطويرها -

 .طويرا لهاالعصف الذهني ألن يضيفوا األفكار لآلخرين بأن يقدموا ما يمثل تحسينا أو ت

 :و هناك مبادئ عدة ألسلوب العصف الذهني يتمثل فيما يلي

 تعويد المتدربين على التفكير اإلبداعي تزداد فرص االبتكار لديهم. 

 مساعدة المتدربين على التأمل في األمور و النظر إليها من جوانب عدة. 

 تعويدهم على نقد األفكار و تطويرها و االستفادة منها. 

 و المشاركة في حل للمشكالت المطروحة إبداء الرأي. 

 االستكشاف و تطوير األفكار و توليد الحلول غير المسبوقة. 

 تنمية روح المشاركة في إبداء الرأي و طرح األفكار. 

 :أسلوب التأليف بين اإلشتقاق -6

فيه وهو أسلوب آخر في فئة األساليب العملية وله الحظ نفسه من الشيوع تقريبا، ويمثل مركز الثقل 

استخدام أشكال االستعارة و المجاز و التمثيل بصورة منظمة للوصول إلى الحلول المبتكرة للمشكالت 

 .المختلفة

 : ويقوم هذا األسلوب على ثالث مسلمات أساسية هي

  أن العملية اإلبداعية قابلة للوصف و التحليل مما يؤدي إلى امكان تنشيطها وزيادة فعاليتها في األفراد و

 .ات على السواءالجماع

 إن كل ظواهر اإلبداع متشابهة، وتقوم على العمليات نفسها النفسية األساسية. 

  إن الحيل المختلفة لحل المشكالت، وأهمها التمثيل المباشر، لها العائد نفسه سواء بالنسبة للنشاط

 .اإلبداعي الفردي أم الجماعي
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ثل من الناحية العلمية نظرية واضحة المعالم ولها ويؤكد العلماء أن أسلوب الـتأليف بين الشتقاق يم   

فروضها الخاصة التي أمكن إخضاعها للتجريب و البحث وتأكدت صحتها بما كشفت عنه من نتائج 

 :مشجعة،و أهم هذه الفروض ما يلي

ي إن الكفاءة اإلبداعية في األفراد يمكن أن تزيد بصورة ملموسة إ ا تيسر لهم فهم العمليات النفسية الت -

 .يتحقق في ظلها نشاطهم المبدع

 .أنه فيما يتصل بالمكونات المختلفة في العملية اإلبداعية أن ما هو وجداني أكثر أهمية مما هو عقلي -

إن العناصر المختلفة في هذا الجانب الوجداني من العملية اإلبداعية يمكن فهمها بمعنى مالحظتها  -

عنى لكي تزيد من احتماالت النجاح في التوصل للحلول ووصفها و تحليلها، والبد من فهمها بهذا الم

 .اإلبداعية الخالقة للمشكالت

دمج األفراد في مجموعة واحدة لغرض "التفكير الجماعي بأنه  ويعرف أسلوب: أسلوب التفكير الجماعي -3

، وهي طريقة منظمة تهدف إلى إثارة التفكير الخالق فهو عبارة عن "قيامهم بعرض المشكالت و حلها

مصطلح يطلق على جانب من المعرفة و مجموعة من المهارات السلوكية وعدد من أساليب حل 

 .المشكالت بواسطة مجموعة عمل داخل المؤسسة

كما يعرف بأنه صورة معقدة نسبيا من أساليب العصف الذهني و يعتمد نسبيا على االستعارات و التشبيه 

 .عمللتعزيز طرح و توليد األفكار بواسطة مجموعة ال

 :أهداف أسلوب التفكير الجماعي

 توظيف الخطوات اإلبداعية في الوصول إلى حل المشكالت. 

 خلق التعاون بين األفراد و األقسام التي يعملون بها. 

 االلتزام بتطبيق خطوات اإلبداع. 
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 إيجاد ألية عملية لتحقيق التقدم السريع نحو تحقيق األهداف من خالل اإلبداع وحل الصراع. 

 : تحقيق هذه األهداف من تنمية وتطوير مهارات األفراد و قدراتهم في المجاالت التالية ويمكن

 تطوير مهارة التفكير اإلبداعي. 

 تحسين عملية االتصال بين األفراد. 

 توفير المناخ التنظيمي في العمل الذي يمكن األفراد من استخدام إمكاناتهم بشكل أفضل. 

 ن األفراد بعضهم البعض وبين األقسام بعضها البعضالحد من الصراعات و الخالفات بي. 

إن هذا األسلوب ال يهدف فقط إلى مساعدة األفراد على تحسين قدراتهم المتعلقة بالتفكير اإلبداعي، 

ولكن أيضا تحسين مهاراتهم وقدراتهم في التفاعل الجماعي للوصول إلى الحلول اإلبداعية للمشكالت و 

 .اتخا  القرارات

التفكير الجماعي يتشابه في بعض جوانبه مع األساليب األخرى مثل أسلوب العصف الذهني،  أن أسلوب

إن أفضل وسيلة يمكن من خاللها وصف أسلوب التفكير الجماعي، وتميزه عن األساليب : ويمكن القول

يات التي األخرى هو النظر إليه باعتباره أسلوبا مؤلفا من مجموعة من الوسائل و المهارات و االستراتيج

تركز على دور الجماعة في حل المشكالت أو هو يجر أفراد المجموعة على التحدث في المشكلة 

ووصفها بطريقة غير معتادة، و لك من خالل توظيف أساليب التشبيه و االستعارة، كما أنه يشجع اإلبداع 

هؤالء األفراد قد يكونوا من من خالل توجيه األفراد نحو التعاون و المشاركة للوصول إلى الحل األمثل و 

 .الموظفين أو العمالء أو أصحاب القرار

 :خصائص مجموعة التفكير الجماعي

 :بمجموعة من الخطوات تتمثل فيما يليتمر عملية التفكير الجماعي داخل المؤسسة 
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ت فيتم يبدأ اللقاء التمهيدي بعد أن يتم تحديد المعوقات أو المحددات أو المشكال: اللقاء التمهيدي(أ

 .عقد لقاء تمهيدي للتخطيط لجلسة التفكير الجماعي

وفي هذه المرحلة يتم وصف المشكلة من قبل صاحبها حيث يصفها في عبارة : وصف المشكلة( ب

 .واحدة و لك بناءا على طلب قائد المجموعة تكتب في ورقة كبيرة وتعرض على المشاركين

عد وصف المشكلة بطلب من األعضاء المشاركين بأن حيث يقوم قائد الجماعة ب:التحليل للمشكلة( ج

يطرحوا أسئلتهم على صاحب المشكلة، و لك بغرض الحصول على المعلومات حول المشكلة وتوضيحها 

 .وطرح آرائهم و البدائل الممكنة للحل

حيث تحاول المجموعة من خالل إعادة وصف للمشكلة من زوايا مختلفة و : مرحلة تحديد الهدف( د

 .ة و التوصل إلى العبارات المالئمة التي يمكن أن تنطلق منها حلول المشكلةمتعدد

حتى هذه المرحلة تكون الجماعة قد توصلت إلى عدد : اختبارات العبارات المالئمة لوصف المشكلة( ه

من العبارات التي تصف المشكلة، لذا يقوم القائد بدعوة صاحب المشكلة للتأمل في هذه العبارات 

ة واختيار عبارة أو أكثر من العبارات التي يعتقد أنها تعبر بدقة عن وصف المشكلة أكثر من المطروح

 .غيرها

وفي هذه المرحلة بعد أن يقوم صاحب المشكلة باختيار : إعادة صياغة المشكلة و طرح األفكار( و

لعبارة، وفي هذه العبارة يطلب قائد المجموعة من المشاركين أن يطرحوا آراءهم كحلول بالنسبة لهذه ا

الخطوة تظهر بصورة جلية عملية اإلبداع من خالل الوسائل التي تستخدمها المجموعة للوصول إلى هذه 

 .األفكار

عندما تكون المجموعة قد تمكنت من الوصول إلى عدد من األفكار الموجهة : تدعيم األفكار المقبولة( ز

كار ليس على أساس كونها جيدة أو غير جيدة بل نحو معالجة المشكلة المطروحة، يتم تقييم هذه األف
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وفي هذه المرحلة يطلب قائد المجموعة من صاحب المشكلة تحديد . على أساس عالقتها بالواقع العملي

ثالث جوانب إيجابية لكل فكرة مطروحة لحل المشكلة كما يطلب منه تحديد األسباب التي تقف وراء 

ئد المجموعة بتجميع األفكار و النقاط اإليجابية التي أثيرت حولها، اختياره لهذه اإليجابيات، ثم يقوم قا

ثم يكتبها في ورقة كبيرة، و لك بعد التأكد من استيعاب صاحب المشكلة لهذه األفكار و المقترحات 

إن عملية تدعيم األفكار ليست عملية . التي هي بمثابة حلول والتي تم طرحها من قبل أعضاء الجماعة

 أن هذه المرحلة تتيح لصاحب المشكلة : ير مجدية، و لك إ ا نظرنا إلى أمرين أولهماطويلة وال غ
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 .إبداع ميزة تنافسية قائمة على القيادة اإلدارية: المبحث الثاني

 .استراتيجيات التغيير التنظيمي : المطلب األول

 : 1أمهها من املوجه للتغيري اسرتاتيجيات عدة هناك

 2(:Empirical-Rational) امليدانية العقالنية اسرتاتيجية-1

 للتعليم تنظر فإهنا وبالتايل واخلرافات الوعي وعدم اجلهل هو للتغيري الرئيسي العدو أن افرتاض على تقوم وهذه

 العلمية، املعرفة لنشر وسيلة فالتعليم التغيري عليه يقوم الذي الرئيسي العامل أهنا على والدراسات العلمية والبحوث

 تشجيع وكذلك باملعلومات املتدربني تزويد على رئيسي بشكل تركز تدريبية برامج بتصميم املنظمات تقوم لذلك

 .  العلمية والدراسات والبحوث الدراسية البعثات

 :(Normative-Reeducative) املوجهة والتوعية التثقيف اسرتاتيجية-2

 اقتناع عدم بل توافرها، عدم أو املعلومات نقص ليس التغيري أمام الرئيس احلاجز أن االسرتاتيجية هذه تفرتض

 بعض ملصاحل هتديد التغيري يف يكون فقد منه، خوفهم أو فيه رغبتهم أو التغيري بضرورة املنظمات أو األشخاص

 .يقبلونه وال يقاومونه فإهنم وبالتايل ومعتقداهتم قيمهم مع تضارب أو األشخاص

 وإزالة والتثقيف التوعية طريق عن املقاومة هذه على يتغلب أن التغيري إحداث يف يرغب الذي القائد حياول

  يكونوا أن من بدال فيه وراغبني للتغيري قابلني الناس يصبح حبيث إحداثه، املنوي للتغيري الوالء وتنمية املخاوف

 .ومواقفه الفرد اجتاهات لتغيري يهدف والذي التدريب ذلك يف املستخدمة األساليب ومن له، ومقاومني رافضني

                                                           
.21صمرجعسبقذكره،،"ادارةالتغييروالتطوير"زيدمنيرعبوي،- 1  
 .13،مرجعسبقذكرهص"إدارةالتغييروالتطوير"زيدمنيرعبوي،- 2
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 :( Power coercive) القسرية القوة استراتيجية-3

 على يفرض فالتغيري التغيري، إحداث يف والوسائل األساليب كافة استخدام يتم فإنه االسرتاتيجية هلذه وفقا

 يقاوم، أو خيالف من لكل العقوبات باستخدام املقاومة أشكال كافة على التغلب ويتم بالقوة، املعنية اجلهات

 البعيد املدى يف فعالة غري ولكنها الطارئة احلاالت بعض ويف الظروف بعض يف فعالة تكون قد االسرتاتيجية ذهه

 .للتغيري ودعمهم األفراد والء تضمن ال ألهنا

 املوقف طبيعة ألن بفاعلية التغيري إلحداث استخدامها ميكن مثلى واحدة اسرتاتيجية توجد ال أنه من الرغم وعلى

 .  األوىل االسرتاتيجية بني املزج أن إال ذلك، حتدد اليت يه والظروف

 توقيت إحداث التغيير: (6-6)الشكل 

 

  

 

 

 

 

 

 .21ص  كره، سبق مرجع ،"والتطوير التغيير ادارة"  عبوي، منير زيد: المصدر

ث  إحدا
 التغيير

ث  عدم إحدا
 التغيير

ف  تكالي
ث  أحدا
 التغيير 

مدى عدم 
ضا عن  الر

الحالة الراهنة 
  

وجود بديل 
ب فيه   مرغو

وجود خطة 
لتحقيق البديل 
ب فيه  المرغو

ب  مكاس
ث  أحدا
 التغيير

ف ب عن التكالي ت المكاس  إذا زاد

ب ف عن المكاس ت التكالي  إذا زاد
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 من أي قيم كانت فإذا املتغريات من املكاسب لتحديد جدية بعالقة جتمع الثالثة التغريات أن الشكل من يتضح

 ويعد متدنية ستكون حدوثه واحتماالت التغيري من اجلدوى فإن الصفر من قريبة أو متدنية الثالث املتغريات هذه

 أو لديهم، أفضل بديل يوجد مل إذا أو راضني، يكونوا مل إذا للتغيري مستعدين يكونون ال األفراد ألن منطقيا هذا

 عملية أحداث قبل املتغريات هذه على كبرية أمهية التغيري وكالء ويضع البديل ذلك لتحقيق الوسيلة توجد مل

 مثارها تؤيت أن التغيري جلهود ميكن عاليا التغيري مع التجاوب يكون حني وفقط رمسي، برنامج يف التغيري

 المقومات المطلوبة لتحقيق الميزة التنافسية : المطلب الثاني

 :1نتدريب المدراء الدوليي :الفرع األول

تقدم الشركات متعددة الجنسيات العديد من البرامج التدريب للمدراء المرشحين للعمل على نطاق 

 :عالمي،ومن هذه البرامج مايلي

 .برامج اعداد المديرين للقيام بزيارة عمل للدول المضيفة لالستثمار -0

 .برامج التدريب على استخدام اللغة -6

 .رير مختصرة عن البلد المضيفبرامج اعدادالمديرين لكتابة تقا -3

تدريب المدير و أسرته على التعامل مع الثقافة السائدة في البلد المضيف،البروتوكوالت و األعراف  -2

 إلخ...االجتماعية،الضيافة،المناسبات الدينية

 .برامجاالدارة العامة للمدراء في معاهد متخصصة،مخصصة لغير االداريين -2

                                                           
.358-355،ص32013عليعباس،إدارةاألعمالالدوليةالمدخلالعام،دارالمسيرةللنشروالتوزيع،عمان،ط.د 1  
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 .ض ضمن األعراف التجارية في البلد المضيفبرامج تقنيات التفاو  -2

وهناك برامج أخرى تقدم للمدراء بحسب الحاجة و البيئة التي سيعمل فيها،مثل برامج مهارات حل 

النزاعات،و التعامل مع مختلف المواقف الحرجة، وكيفية حل المشكالت المحتملة مع الحكومة 

الخاصة، والتدريب على نطق اللهجات اللغوية وغير المضيفة،وكيفية تكوين شبكة من العالقات العامة و 

و للتدريب كما نعرف فوائد كثيرة من حيث أنه يبرز الجوانب الثقافية في مجتمع ما وكيفية . لك كثير

استخدام  لك كأداة لكسب والء األفراد و الجماعات في البلد المضيف كما تساعد على سرعة التفاعل 

ويشمل التدريب كذلك أسرة المدير أثناء االقامة في . ي البيئة الجديدةالثقافي في الوسط االجتماعي ف

ومن المتغيرات الحديثة في األعمال الدولية هو عولمة المدراء المحليين،فقد بدأت الشركات . الخارج

 :متعددة الجنسيات تدرك أهمية هذا الموضوع من زاويتين

 .وات العشر القادمةعدد المدراء الدوليين الذين تحتاجهم خالل السن -0

عدد المدراء المحليين الذين يمكن ترشيحهم و اعدادهم لكي يصبحوا مدراء دوليين يتعاملون مع  -6

 .األعمال الدولية

فبالنسبة للشركات العربية ومنها الجزائرية فهذا الموضوع ما زال غائبا عن اهتمامها في الوقت الذي تسعى 

ات العربية عندما تشعر بحاجتها الى مثل هذا المستوى من المدراء فيه ولوج األسواق الدولية، و الشرك

أما الجامعات . تستعين غالبا بمدراء دوليين من غير العرب مقابل أجور و حوافز مادية ومعنوية خيالية

العربية فهي غير مدركة ألهمية هذا الموضوع حتى االن فهناك جامعة واحدة فقط كما أعلم تمنح درجة 

أما بعض .س في تخصص األعمال الدولية وهي جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعوديةالبكالوريو 

وبالنسبة . الجامعات األخرى فإنها تكتفي فقط بتدريس هذه المادة لطلبة التخصص في ادارة األعمال 
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ين عن للشركات متعددة جنسيات األجنبية فهي تعمل على حل تلك المشكلتين في اعداد المدراء الدولي

طريق التركيز على اكسابهم مهارات التحدث باللغة المحلية للدولة المضيفة باإلضافة الى اللغات الدولية 

الرئيسية أو واحدة منها،و التركيز على إكساب المرشحين للعمل في الخارج كمدراء دوليين الخبرة في 

اتقان مهارات وظيفية و خبرة متقدمة  األعمال الدولية لكي يصبحوا منافسين لغيرهم من المدراء،مما يعني

ومن الناحية السلوكية، تذكر لمراجع العلمية و الدراسات أن مسألة التطبع االجتماعي . في األعمال الدولية

تتبناها بصورة خاصة الشركات األوربية،ألن عملية التطبيع االجتماعي مفيدة جدا خاصة عند نقل مدراء من 

الث الى البلد المضيف،مثال المدير الدولي من شركة فيلبس في السعودية الى البلد األم أو من البلد الث

دولة اإلمارات العربية المتحدة أمر سهل للغاية أو من األردن الى سوريا أو البحرين أو من ألمانيا إلى فرنسا 

فهنا تكمن في طوكيو إلى األردن  LGهذا النوع من التنقالت سهل للغاية، أما مدير دولي من فرع شركة 

الصعوبة حيث يحتاج هذا المدير الى برنامج تدريب إلعداده للعمل في الطبيعة االجتماعية األردنية 

عموما، ان تخطيط و تنمية الموارد البشرية مسألة حيوية للشركات متعددة الجنسيات فهي تركز على .

لية و أرباحها،فالشركات األوربية أهميتها بنفس المستوى الذي تركز فيه على تخطيط و تنمية مواردها الما

و اليابانية تعطي لهذا الموضوع حقه من العناية خاصة بالنسبة لمواطنيها الموظفين و المدراء المغتربين، 

 :ولهذه الشركات معاهد ومراكز العداد المدراء و الموظفين الدوليين أهمها ما يلي

  (Farnham castle)( فارنهام كاستل)مركزالمعلومات الدولي -0

العداد األفراد في مهن ادارية و فنية للعيش خارج بريطانيا، يعني  0523تأسس هذا المعهد في بريطانيا عام 

 :المركز أهمية للمعارف التدريبية التالية
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مثل منطقة الشرق األوسط، منطقة البلقان، منطقة جنوب شرق )فهم المنطقة اإلقليمية بكاملها-

 (.إلخ...ة شمال افريقية أسيا،منطقة الكاريبي، منطق

اللغات، المساحة، عدد السكان، التجانس االجتماعي،العالقات السياسية مع )فهم كل بلد على حدة  -

 (إلخ...البلد المضيف

فهم البيئات االجتماعية المحلية و بيئة العمل في البلد المضيف،و الثقافة، و العادات و التقاليد،و  -

 .إلخ...اعيةالمناسبات الدينية و االجتم

ويقدم المركز برامج تدريب أخرى مثل مساق الوعي الثقافي تعليمات المشروع،حلقات في االعمال 

 لية و غيرهاالدو 

 Institute for international studies and training:المعهد الدولي للدراسات و التدريب -6

يقدم المعهد منهج .قطاعات األعمال في طوكيو بتمويل من الحكومة البريطانية و بعض 0527تأسس عام 

 :دراسي مكون من أربعة أجزاء هي

 .اللغات األجنبية-أ

 .اإلدارة الدولية و اإلقتصاد -ب

 .موضوعات دراسية أخرى و التدريب عليها في الخارج -ج

 .محاضرات يقدمها مدراء دوليين خارجيين يتم استضافتهم لفترات قصيرة -د

 Japan-USA Translation instituteي للترجمة المعهد الياباني األمريك -3
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لتوفير التدريب على المحادثة و الترجمة لموظفي الحكومتين  0522هذا المعهد تمت إقامته في طوكيو عام 

ليصبح معهدا للدراسات الدولية  0573اليابانية و األمريكية بالغتين اإلنجليزية و اليابانية، ثم تحول عام 

ل المترجمين وتعليم اللغات إعداد أخصائيين في اإلتصاالت الدولية، و األعمال ليشمل الى جانب تأهي

 .الدولية،و إعداد دراسات أخرى في مختلف المجاالت الدولية

  Japan Educational Services Instituteمعهد الخدمات التعليمية الياباني  -2

يين العامليين في الشركات اليابانية متعددة لتوفير التدريب لعائالت اليابانيين المغترب 0570تأسس عام 

الجنسيات، في المعهد برامج كثيرة  ات عالقة بالمغتربين و عائالتهم تحتوي على التوجيه، و 

 .االستشارات، و التكيف االجتماعي في بيئات مختلفة

 .1التغيير إدارة على والقدرة الفكري المال رأس إدارة : الثالث المطلب 

 هلا يتحقق أن ميكن و باجيابية، التغيري إدارة على قدرهتا بتدعيم املنظمة قيام ضرورة الدينامكية ديدةش البيئة حتتم

 فاملنظمات للمنظمة، الفكرية األصول قيمة حلساب أو لديها، لالبتكارات النسبية األمهية حتديد خالل من ذلك

 قيمة اختالف اإلدراك متام تدرك أن جيب بيئيةال واملتغريات الضغوط مع للتكيف قابليتها زيادة على حترص اليت

 البعض أما فيه، االستثمار لوقف حيتاج وبعضها فيها، واالستثمار لتنميتها حتتاج األصول فبعض الفكرية، األصول

  .اإلطالق على قيمة ذو يكون ال فقد األخرى

 من الناجتة اإليرادات لتجميع كري،الف املال رأس على تركز إدارية برامج تنمية من البد فإنه أخرى، جهة من و

 وأنظمة البشرية، املوارد والتمويلية، القانونية اجملاالت:مثل األعمال من اجملاالت وهذه .اإلدارية الوظائف

                                                           
.2011الملتقىالدوليالخامسمداخلةديسمبر"رأسالمالالفكريكمدخللتحقيقميزةتنافسيةمستدامة"حريريبوشعور،- 1  
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 إجياد يف هنا، التحدي ويتمثل .ذاهتا تعريف إعادة خالل من املضافة القيمة من للزيادة تسعى اليت املعلومات،

 .األساسية ومعرفتها مقدراهتا خالل نم ميزة لتحقيق طريقة

 أو (العاملني) املنظمة داخل كانوا سواء املنظمة مجاهري مشاركة درجة إىل االسرتاتيجي التوحد مفهوم يشري

 .املنظمة بتلك املتعلقة األساسية واالفرتاضات القيم جمموعة يف (وغريهم....األسهم أصحاب العمالء،) خارجها

 من وذلك الفكري، املال رأس إلدارة األساسية املهام أحد العمالء خدمة حنو العاملني ىلد االلتزام خلق يعد و

 .بعمالئها املنظمة تربط اليت العالقات يعكس الذي العالقات مال برأس االهتمام خالل



 

 

 
  

 القسـم التطبيقي
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 دراسة تطبيقية في مديرية
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 :مقدمة الفصل

مل تكن القيادة نشاطا حديث العهدة بل نشأت قدميا يف اجملال العسكري و مع تطور حياة اإلنسان دخلت عّدة 

جماالت منها اإلجتماعي، الثقايف، السياسي، واإلقتصادي إىل أن وصلت إىل الصورة اليت هي عليها يف عصرنا 

يد و التنظيم احلسن و استغالل االحسن للموارد و اليت تعترب ركيزة احلديث، زيادة على إعتبارها وسيلة للتسيري اجل

 .للتقدم

ووفرت له املناخ املالئم من خالل غرساء شبكة . لقد قطعت الدول املتقدمة شوطا كبريا يف جمال التسيري و القيادة

اجحة، و أبعد من معلومات يف الداخل و اخلارج و ختصيص كفاءات إدارية ذات خربة عالية ومؤسسات مالية ن

هذا فلقد اجتهت كربى املؤسسات يف العامل إىل تعزيز مكانتها يف األسواق بإكتساب ميزة تنافسية قائمة على 

القيادة و أساليبها احلديثة سواءا بالرتكيز على انتاج برامج تدريبية لتدريب مدرائها احلاليني أو عن طريق تكوين 

 أي حميط عمل وجعلهم قادرين على رفع مستوى التسيري وخلق ميزة تنافسية مدراء دوليني قادريني على التأقلم يف

 .بأسعار تنافسية فتساير بذلك متغريات البيئة االقتصادية

و اجلزائر كغريها من دول العامل الثالث، اختارت غداة االستقالل منوذج اإلشرتاكية وهو إحتكار الدولة 

 اإلدارات والقيادات والذي تكون مسامهته نسبية يف تنفيد اخلطط للمعامالت اإلقتصادية مبا فيه قطاع تسيري

وبدخول اجلزائر اإلصالحات اإلقتصادية وانفتاح االسواق كان . اإلمنائية اليت تسعى الدولة اجلزائرية إىل حتقيقها

تستطيع اجلزائر البد هلا من إعادة التنظيم و التسيري يف هذا القطاع و هذا ما سنتطرق له يف هذا الفصل أي كيف 

 مواكبة التقدم اإلقتصادي عن طريق كفاءاهتا القيادية لتحقيق ميزة تنافسية ؟
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 مدير البرمجة و متابعة الميزانية لوالية مستغانم

مصلحة التنمية البشرية و 

 النشاط االجتماعي و االقتصادي
مصلحة تنمية البرامج 

 المحلية

         مصلحة تنمية المنشآت

 و الضبط

تلخيص  مصلحة

 الميزانية

 مكتب الوسائل و التكوين 
مكتب قطاعات التربية 

الوطنية و التكوين و التعليم 

ين و التعليم العالي و المهني

 البحث العلمي

مكتب قطاعات السكن و 

العمران و الصحة و الشباب 

و الرياضة و الشؤون 

الدينية و الثقافية و العمل و 

التشغيل و التحويالت 

و الحماية  االجتماعية

 االجتماعية

مكتب قطاع الطاقة و 

المناجم و الصناعة و 

المؤسسات الصغيرة و 

المتوسطة و ترقية 

االستثمار و السياحة و 

الصناعات التقليدية و 

الصيد البحري و الموارد 

الصيدية و الفالحة و 

 التنمية الريفية

مكتب المخططات البلدية 

 للتنمية

مكتب متابعة موارد و 

الت حسابات تموي

 التخصص الخاص

مكتب متابعة االستثمارات 

الممولة من الميزانيات 

الالمركزية للجماعات 

 اإلقليمية

مكتب قطاعات النقل و 

المواصالت السلكية و الالسلكية 

و األشغال العمومية و االتصال 

 و التجارة

ة اإلقليم و مكتب قطاعات تهيئ

البيئة و الموارد المائية و 

 سيادة و الماليةقطاعات ال

مكتب وضع و متابعة التنفيذ         

 و التحليل الميزانياتي

مكتب التلخيص و التوطيد 

 الميزانياتي

مكتب النظام المعلوماتي و البيانات     

و اإلحصائيات الميزانياتية و التوازنات 

 المحلية

القرار الوزاري المشترك المؤرخ : المرجع 
حدد تنظيم الذي ي 2711جوان  29في 

مصالح مديرية البرمجة و متابعة الميزانية 
 .للوالية و سيرها في مكاتب
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 .نظرة عامة حول مديرية البرمجة ومتابعة  الميزانية :المبحث األول 

 .الهيكل التنظيمي لمديرية البرمجة و متابعة الميزانية: المطلب األول

اليت دخلت يف التقييم على املستوى الوطين حيث أن التنظيم اإلداري  الوالياتأصبحت والية مستغامن من بني  

مسح خبلق مديريات داخل الوالية و من بينها مديرية الربجمة و متابعة امليزانية إذ كان هلا نشأة تارخيية و مرت بعدة 

 .مراحل و كان هذا منذ السبعينات

 .نيةنشأة مديرية البرمجة و متابعة الميزا: المطلب الثاني 

هي مديرية هلا طابع اداري حيث أنه كانت تسمى يف السبعينات مبصلحة امليزانية و العمليات املالية و يف سنة 

أصبحت املصلحة تابعة لقسم  1186أصبحت تسمى مبديرية التخطيط و التهيئة العمرانية و يف سنة  1180

أطلق عليها اسم مديرية  2011أما يف , يةرجعت هلا نفس التسمية للمدير  1112التنظيم االقتصادي و يف سنة 

 . الربجمة و متابعة امليزانية حبيث أهنا تشمل على مصاحل و مكاتب

كما أهنا تنظم يف أربع مصاحل و مكتب , متعاقدين قابلة للتجديد 8موظف مرسم و  31أما اآلن فهي تظم 

 :مباشر للمدير على النحو التايل

 .مصلحة تنمية الربامج احمللية* 

 .مصلحة تنمية املنشآت و الضبط*

 .مصلحة تلخيص امليزانية* 

 .مكتب الوسائل و التكوين*
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 .و تعترب وظيفة مدير الربجمة و متابعة امليزانية يف الوالية وظيفة سامية يف الدولة

مسؤول و يكون الراتب املرتبط هبذه الوظيفة . و يتم التعيني فيها مبوجب مرسوم رئاسي طبقا للتنظيم املعمول به

 .املصاحل اخلارجية للدولة على مستوى الوالية

 .و أهداف مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية مهام: المطلب الثالث

تسهر هذه املديرية على تطوير و مجع املعلومات اإلحصائية و االقتصادية و حتليلها كما تنظم عداد خمططات 

 :خصوصا مبا يأيت  و هبذه الصفة.التنمية و تتوىل بتقوميها و تنفيذها

 .تقوم دوريا يتنفيذ املخططات املقررة*

 .تبني و تقرتح وسائل التوازن داخل الوالية و تنسيق مابني البلديات يف جمال التنمية*

تعد لألجهزة املختصة املعلومات الالزمة لتحضري خمططات يف الواليات و البلديات طبقا للتوجيهات * 

 .لربجمة و متابعة امليزانيةو األهداف املسطرة يف ميدان ا

تقيم بنوكا للمعلومات اإلحصائية و االقتصادية يف الوالية و تضبطها باستمرار باالتصال على املتعاملني *

 .املعنيني

تشارك حسب األشكال و الكيفيات اليت حددها القانون يف اجناز عمليات اإلحصاء الكربى و *

 .التحقيقات اإلحصائية

 .ومات االقتصادية يف الوالية طبقا للقوانني و التنظيمات املعمول هباتتوىل توزيع املعل*

 .تنشط اشغال اهلياكل و األجهزة احمللية املرتبطة بإعداد مشاريع خمططات التنمية*



 

 
113 

 .تعد األدوات و الوثائق الضرورية ألعمال الربجمة و متابعة امليزانية* 

 :م منهاو فيما خيص مكتب الوسائل و التكوين فله عدة مها

 : تنظيم المسار المهني -0

 .التوظيف*

 .الرتبص*

 :التسيير االداري للمسار المهني للموظف -6

 .تقييم املوظف*

 .التكوين*

 :الترقية في الدرجات -3

 .الرتقية يف الرتب*

 .التصنيف*

 .الراتب* 

 :الوضعيات القانونية األساسية للموظف و حركات نقله -2

 .القيام باخلدمة*

 .اباالنتد*
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 .خارج اإلطار*

 .اإلحالة على اإلستداع*

 .اخلدمة الوطنية*

 .حركة نقل املوظفني*

 :السكرتارية أما فيما يخص -

وتعترب مبثابة الساعد األمين  . هي ذلك اجلهاز من العاملني املنظم ملكتبات االدارة الصادرة منها والواردة اليها

 . للمدير واملسؤلني يف إجناز وأداء أعماهلم

   :ام السكرتاريةمه -

 . معاجلة الربيد الصادر والوارد -1

 .استقبال الزوار -2

 . الرد على اهلاتف -3

 . أعمال الطباعة -4

 . احلفظوالتصنيف-5

 . جتميع املعلومات -6

 :اهلدف الذي يريد الوصول إليه املسيري أو القائد اإلداري احمللي هو 

 أي ان املدير ميكن أن يكون يعمل يف حميط داخلي كما ميكنه ان يكون القائد اإلداري على املستوى الدويل-

 .التأقلم مع احمليط اخلارجي للعمل يف بيئة مغايرة للظروفه احمللية
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 .مكانة القيادة اإلدارية في بناء ميزة تنافسية: المبحث الثاني

إلهتمام يف إطار اإلجتاه إىل وقد جاء هذا ا. شهدت السنوات املاضية اهتماما متزايدا مبوضوع القيادة اإلدارية

توسيع نطاق مشاركة القادة ودورهم يف عملية اختاذ القرار وتقليص أدوار الدولة ومنح القطاع اخلاص ومؤسسات 

اجملتمع دورا أكرب يف عملية التنمية وقد عربت عن ذلك االهتمام تقارير عن التنمية يف العامل حتت العديد من 

لذا فإن القيادة اإلدارية حتتل مركزا ".حتقيق الالمركزية و إعادة التفكري"،"ربا من الناسجعل الدولة أكثر ق"العناوين

هاما يف نظام اإلدارة،كما تقوم بدور فعال يف التنمية الوطنية، وتتميز بأهنا إدارة قريبة من املواطنني نابعة من صميم 

 .الشعب

القرار، اليت ال توجددولة إال ويدفعها الطموح أن تقطع إن القيادة اإلدارية تلعب دورا اساسيا يف عملية اختاذ 

 .أشواطا ملموسة على طريقها للوصول إىل ميزة متيزها عن الدول األخرى

ومما ال خيفى أن نظام اإلدارة قد واجه منذ مطلع القرن الواحد و العشرين حتديات تتصل بالتحوالت اليت شهدها 

اعت بالفعل أن تغري و حتول جمرى التاريخ، وأن تتحكم يف مصري العامل العامل، وهي حتوالت سريعة و كبرية استط

 :واهم هذه التحوالت.وملرحلة تارخيية قادمة مل حتدد معامل ابعادها

 .الثورة التكنولوجيا وما خلفته من حتوالت وما زالت ختلفه:أوال

 .جرة من الريف و القرية إىل املدينةالثورة احلضرية وتتمثل يف اإلجتاه الواضح حنو حياة املدينة و اهل: ثانيا

 .الثورة اإلنسانية من أجل حتقيق كامل حلقوق االنسان: ثالثا
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االنفجار السكاين وبروز الزيادات الضخمة يف عدد السكان، وما تفرضه هذه الزيادات من زيادة موازية يف : رابعا

مما استدعى . ط االقتصادي و االجتماعياحلاجات و املتطلبات املختلفة، و األخد بأمناط جديدة من التخطي

 .إحداث تطوير يف نظم اإلدارة يف الدول املتقدمة و النامية على سواء

ومن هنا فإن هذه الدراسة تنبع أمهيتها من الناحية العلمية يف إلقاء الضوء على بعض املفاهيم و االفكار و 

أما من الناحية العلمية فأمهية هذه . عه متيزهااألساليب القيادية اليت تكاد ختتلط ببعضها على حنو يصعب م

والبحث عن اآلليات الكفيلة حلشد جهود . الدراسة تنصب مباشرة على الوسائل الكفيلة لرتشيد و تفعيل اإلدارة

 .اجملتمع لرفع مستوى أداء و قدرات القيادة اإلدارية

تمع اإلمنائية، فالتطوير اإلداري هو الذي إن حتمية تطوير اإلدارة أصبح حتمية أوىل على جدول االولويات اجمل

و إذا تابعنا احلديث عن إدارة التنمية فإننا سنجد أن يف خلق اإلدارة . يستهدف أوال خلق إدارة إمنائية قادرة

و بالطبع فإن بناء نظام متطور لإلدارة ال يأيت .املؤهلة خطوة اساسية على هذه الطريق و هو خلق ميزة تنافسية 

ار قوانني أو مراسيم خاصة بذلك و إمنا البد من االنسجام بني ما تقدمه القوانني وبني ظروف مبجرد إصد

 .ومقتضيات التطور
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 .القيادة الدولية: المطلب األول

 منوذج من التجربة األجنبية يف جمال تطوير القدرات اإلبداعية  -

داعية و التطويرية للقادة ويتطلب التسيري اجليد تشري األدبيات يف اإلدارة إىل امهية تطوير و تعظيم القدرات اإلب

وحىت نبني ما ألمهية تطوير و .هلذه الفئة برامج تدريبية مكثفة، فالعربة مل تعد باخلربة ذاهتا ، ولكن يف قيمتها 

 تعظيم القدرات اإلبداعية و التطويرية ،و أمهيتها يف تكريس التنمية املستدامة، بل حىت يف إحداث ثورة يف تغيري

املفاهيم و األساليب السابقة يف التسيري، نلجئ إىل بعض التجارب األجنبية يف ميدان تطوير القدرات اإلبداعية و 

التطويرية خاصة يف ميدان القيادة فلرمبا حماكاة و األخذ بتجربة الغري يف تكريس املؤسسات البحثية و العلمية يف 

االسرتشاد هبا مستقبال، ليس فقط يف ميدان التنمية اإلدارية فقط و خدمة التنمية قد ينري لنا الطريق و يسمح لنا 

 .إمنا كل ما يتعلق بالتنمية الشاملة

بتأسيس "  FONDATION BERTELSMANN" بادرت مؤسسة علمية حبثية أملانية تدعى  1997 يف سنة

 تكون لديها القدرة على االبتكار و حبيث متنح هذه اجلائزة لإلدارة اليت" جائزة الدميقراطية و الفعالية يف اإلدارة "

وكلفت هبذا الشأن علماء و باحثني خمتصني يف اإلدارة و التنمية . التطوير و املنافسة و اجلودة يف تقدمي اخلدمات

 .دول للتنافس على هذه اجلائزة األوىل 01مدن من  10اإلدارية بإجراء حتقيق من أجل 

 :اختيار أفضل جتربة من بني جتارب الدول هذه وقد مت وضع سبعة معايري يتم على أساسها

 .األداء وسري العمل يف ظل رقابة دمقراطية: أوال

 .التوجه إىل املواطن: ثانيا

 . التعاون بني السياسيني و اإلدارة: ثالثا
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 .واطناإلدارة الالمركزية أي حتمل املسؤولية و املوارد املالية إىل املستوى األدىن الذي يتعامل معه امل: رابعا

 .الرقابة و رفع التقارير: خامسا

 .أن يتوفر لدى القادة منط إداري تعاوين و نظام مسار وظيفي يركز على األداء: سادسا

 .58القدرة على اإلبتكار و التطوير يف ظل املنافسة: سابعا

يما خيص القيادة ، فقد اختريت هذه املدن باعتبارها مدنا منوذجية توجد على قمة احلداثة يف بلداهنا ف وعليه

بوالية أريزونا بالواليات املتحدة األمريكية، ومدينة  Phonix" فينيكس: "فازت هبذ اجلائزة مدينتان. اإلدارية

 .السويسرية" كريست تشارش"

مشروع حبث تناول بالدراسة جتربة املدن املرشحة ( أملانيا) وبعد سنتني من تاريخ تسليم اجلائزة تأسس بربلني

هدف هذا البحث إىل تبيان اإلصالحات اجلديدة اليت اتت هبا املدن و اآلثار املرتتبة عنها بغرض للجائزة، وي

 .االستفادة منها يف عصرنة اإلدارة االملانية

انتهى هذا البحث بنشر تقريرين ، وخلص البحث العلمي إىل أن رغم اخلالفات املوجودة بني هذه املدن إال أهنا 

 .قضايا اإلداريةاحتدث يف منهج معاجلة ال

و بالتايل ادركت املدن حمل البحث قيمة ثورة اشراك العمال و اجملموعات يف حتديد السياسات واختاذ القرارات، 

و التخلي عن الفكر " الدميقراطية التمثيلية"لذلك ظهرت احلاجة لتصحيح املفهوم التقليدي للدميقراطية 

احلركة اجلمعوية النقابات، النخب : اشرتاك العمال بطرق متنوعة االحتكاري الذي كانت تتبناه اإلدارات، و يكون

                                                           
58 Bertelsmann Fondation, democracy and efficiency in local government, 1994, p.p 24-30. 
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أو " الدميقراطية التسامهية"و بالتايل االنتقال من تسيري اإلدارة احمللية إىل مفهوم جديد وهو مفهوم ... العلمية

 .هاالدميقراطية التشاركية اليت يكون الغرض منها إسهام املعنيني بعملية التنمية يف وضعها و تنفيد

. و بالتايل أصبحت هذه العملية اكثر تقنية تعتين على اخلصوص مبيكانيزمات إجراء هذه املشاركة و حتقيق فعاليتها

 إذا ، ما املغزى من طرح جتربة الغري يف إحدى جوانب التنمية احمللية ؟

يكن اهلدف منها اسرتاد  إن عرض التجربة االملانية مل يكن هبدف إمالء احللول اليت توصلت إليها الدراسة، ومل 

احللول اجلاهزة و تطبيقها على اإلدارة احمللية اجلزائرية دون األخذ بعني االعتبار خصوصياهتا الثقافية احلضارية و 

التارخيية و القيمية، بقدر ما هو تبيان ما تلعبه املؤسسات العلمية و البحثية األجنبية من دور تطوير اإلدارة احمللية 

 .كل عامو اجملتمع بش

وكذلك أن الغرض من عرض التجربة لنبني أن أملانيا على الرغم من أهنا من الدول الصناعية الكربى، إال أهنا 

حتاول جادة تطوير أدائها للحفاظ على مكانتها وتقدمها، ومل ترتدد يف مراجعة أساليبها يف التسيري، و بدون عقدة 

 . بية أخرى، مسرتشدة بتفعيل البحث العلمي يف ذلكراحت تبحث عن حلول ملشاكلها يف جتارب مدن أجن

أن الدراسة اليت دامت ثالثة سنوات اسندت ألهل الفكر من باحثني و منظرين، هبذا الشكل : و املالحظة األخرية

تعطينا هذه التجربة موعظة يف نوعية التعاون الذي جيب أن يقوم بني البحث العلمي و املؤسسات املرتبطة به يف  

 .االت السياسية و االدارية و االجتماعية و االقتصادية لتحقيق و تكريس التنمية الشاملةكل اجمل

 :إستنادا على اخلربات و جتارب الغري يف تعظيم القدرات اإلبداعية و التطويرية للقيادات اإلدارية احمللية نتساءل

 بداعية لإلدارة اجلزائرية ؟كيف هو حال اإلدارة اجلزائرية ؟ وما هي حدود وقيود تفعيل القدرات اإل
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 .القيادة المحلية:المطلب الثاني 

من أجل املعرفة العلمية لعالقة ختلف البيئة اإلقتصادية و اإلدارية و اإلجتماعية و الثقافية بعجز بناء تسيري جيد 

ل علينا معرفة لإلدارة اجلزائرية، قمنا مبقارنة و مقاربة املوضوع من خالل التطرق إىل هذه اخلصائص وحىت يسه

أسباب إستمرارية العجز الواضح يف التوصل إىل عمل تنموي إداري شامل يف اجلزائر، ومن مثة حتديد أليات 

 :معاجلتها هذه اخلصائص تتمثل فيما يلي

التمييز بني املصاحل العامة و املصلحة اخلاصة، وبني املال العام و اخلاص، ويتجه بشكل دائم إىل إستخدام  -1

 .العامة أو إستغالهلا لصاحل مصلحة خاصة املوارد

 .احلكم ينقصه اإلطار القانوين، و ال يطبق مفهوم حكم القانون على اجلميع -2

 .عدد كبري من املعوقات القانونيية و االجرائية أمام اإلسثتمار اإلنتاجي مبا يدفع حنو أنشطة الربح الريعي -3

 .ع حنو اهلدر يف املوارد املتاحة و سوء إستخداهناأولويات حكومية تتعارض مع التنمية و تدف -4

عدم وجود قاعدة شفافة للمعلومات تتميز بضيقها و إنغالقها مما يؤتر على عملية صنع القرار بشكل عام و  -5

 .عمليات وضع السياسات بشكل خاص

 . 59دحكم يتميز بوجود الفساد و إنتشار آلياته مبا يف ذلك القيم اليت تتسامح مع الفسا -6

و إذا كانت هذه اخلصائص تشرتك فيها معظم مناطق العامل، فإن الدول العربية ومنها اجلزائر تعد فيها القيادة 

 .وهذا ما بينته دراسة البنك الدويل و تقرير التنمية اإلنسانية العربية. اإلدارية أضعف من كل مناطق العامل األخرى

                                                           
إدارةحكمافضلألجلالتنميةفيالشرقاألوسطوشمالإفريقيا،بيروت،دارتقريرعنالتنميةفيالشرقاألوسطوشمالإفريقيا،

 82.59-15،ص2118الساقي،
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اجملتمعات املستضعفة صحتها، فإن ال يصعب على من يراقب  و بناءا على هذه اخلصوصيات اليت يثبت واقع

إىل يومنا هذا  1162العمل اإلداري التنموي يف اجلزائر أن يالحظ مدى فشل اإلدارات و عجزها منذ االستقالل 

يف هتيئة بيئة مالئمة لبناء نظام إداري صاحل، ومدى ختلف نسقها السياسي اإلداري و عجزه يف مواجهة 

 .إلمنائيةالضغوطات ا

فعلى الرغم من وجود دوافع القوى الداخلية و اخلارجية إلحداث التغيري يف السياسات و القوانني حىت تتماشى و 

التحوالت اإلجتماعية الكربى، إال ان بيئة اإلدارة ما زالت تعتمد يف تعاملها مع البيئات األخرى اإلجتماعية و 

وروث، وسلوك القيادة البريوقراطية ما زال يستند على األسلوب اإلقتصادية باإلرث اإلداري و التنظيمي امل

التقليدي القائم على سد الثغرات، و إختاذ شكل رد الفعل يف التعامل مع االوضاع اجلديدة، عوض اإلعتماد على 

 :كل هذا انتج الردائة لواقع اإلدارة، هذا الواقع الذي يتلخص يف. مدخل إدارة التغيري

هليكلي العام، وعدم وضوح السياسات العامة لإلدارة ،مما أنتج إزدواجية وتضارب بني غياب املخطط ا -1

 .املسؤوليات أديا إىل تكبيل اجلهاز اإلداري

تضخم حجم العمالة يف الوحدات اإلدارية و اخنفاض مستوى أدائها، ومن شأن هذا أن يعقد اإلجرائات  -2

 .اإلدارية،ويعد هدرا ملوارد الدولة

ساواةو تكافؤ الفرص الناجتة عن احملسوبية و الوساطة، وعدم عدم وضع العمال يف صلب إهتمام عدم امل -3

 .اإلدارة

 .ضعف التدريب اإلداري و عدم إنتظامه -4

 .تسييس موظفي اجلهاز اإلداري، األمر الذي أدى إىل ضعف إهتماماهتم بتنمية قدراهتم و معارفهم اإلدارية -5
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املعدة مسبقا، وتقبل كل ما هو جديد دون مراجعة جتديد، ودون إعتبار اإلختالف يف اإلعتماد على احللول  -6

لذلك البد من توفري االصالة اليت ال تستغين يف . الظروف و البيئة الثقافية و اإلجتماعية و السياسية و اإلقتصادية

الة، ومها يف جوهرمها يشكالن جوهرها عن االبتكار وعن اخللق و االبداع ألن االبتكار و االبداع عنصرا األص

 .توليد التجديد يف ضوء الظروف و املستجدات البيئية

بطئ حركة القوانني و التشريعات، و غياب املعايري العلمية مقارنة بالتغيريات و التطورات اجملتمعية و العاملية و  -2

 .اإلدارية

وى تقاوم التغيري، و غلبة املصاحل الشخصية على عدم القدرة على تغيري السلوك و القيم السلبية نتيجة وجود ق -8

 .املصاحل العامة وضعف الرقابة اإلدارية

إخفاء حقيقة اإلخفاقات و عدم اإلعرتاف باملشكالت أمام الرأي العام، وهذا اإلخفاء يعترب عامال سلبيا يف  -1

 .وجه التغيري يف الربامج ، اخلطط و اإلسرتاتيجيات

، و انتشار أساليب اإلتكال، و التهرب من الواجبات و هذا ما يؤدي إىل إنعدام روح التهرب من املسؤولية -10

 .املبادرة و اإلبتكار

غياب الرقابة الفعالة يف اإلدارة اجلزائرية أدى إىل تفشي الظواهر السلبية للبريوقراطية، كفساد اإلداري، الرشوة،  -11

 .لشرعية، وإحتقار العمل كقيمة غري حضاريةالوصولية، التحايل على القوانني، الغيابات غري ا

وعليه ،فإن مع إقرتان هذا الكم اهلائل من املظاهر السلبية لألجهزة اإلدارية و بضعف أجهزة الرقابة  فال تغيري يف 

القوانني و ال تعديل يف اللوائح و ال تطوير يف السياسات،لذلك جند ان القادة غري مباليني بالتغيري،هذه الثقافة 

يت ترسخت يف اجملتمع اجلزائري عامة، و اجلهاز اإلداري خاصة ما تزال تتسع دائرهتا، األمر الذي أصبح يهدد ال
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وهذا ما مث استنتاجه من خالل اإلجابات .مسار العمل التنموي اإلداري ومستقبل اجملتمع اجلزائري يف الصميم

  (. 10الملحق رقم )متابعة الميزانية المقابلة الشخصية مع السيد مديرمديرية البرمجة واملبنية على

 :  10 الملحق رقم

 ماهو مفهومكم الشخصي للقيادة االسرتاتيجية؟ :0س

  ماهو مفهومكم الشخصي للقيادة؟:6س 

 يف رأيكم ماهي الصفات الواجب  توفريها يف القائد اإلداري الفعال؟:3س

 أيهم أحسن؟: 2ولقيادة؟ على ذكركم النمط الدميقراطي يف القيادة ماهي أمناط ا:2س

 هل من الضروري حصول القائد اإلداري على شهادات أكادميية ؟ :2س 

للقائد هلا تأثري على عملية ( الطول، اهلندام، حسن النظر واللياقة)هل الصفات أو اخلصائص اجلسمية  :2س

 القيادة واإلدارة االسرتاتيجية للمنظمة؟

 القائد مع املرؤوسني؟هل للتحصيل العلمي أثر على تعامل  :7س

 هل للخربة العملية للقائد اإلداري تأثري على خلق ميزة تنافسية؟ :8س 

 هل للقائد اإلداري القدرة على خلق ميزة تنافسية  منبثقة من تصرفه وإثارة دافعية املوظفني حنو حتقيقها ؟ :5س

 ما هو مفهومكم الشخصي للمعرفة؟:01س 

 يف إدارة األصول املعرفية أو ما يسمى برأس املال الفكري داخل املنظمة ؟ ما هو دور القيادة اإلدارية:00س
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 ماهو مفهومكم الشخصي للذكاء؟ :06س

 ماهو مفهومكم الشخصي لإلبداع؟:03س

 هل هناك عالقة بني الذكاء واإلبداع؟ :02س

 هل الذكاء ضروري للقائد اإلداري؟ :02س

 ما عالقة اإلبداع بالقيادة؟:02س

  لكم فريق عمل؟ماذا يعين:07س

 ماهي مربرات تكوين فريق عمل؟:08س

 كيف تقومون بإدارة الوقت والصراع داخل مؤسستكم؟ وكيف هذا؟ :05س

 استنتاج من األجوبة واقع القيادة اإلدارية يف املؤسسات احمللية

اجليد و التنظيم للقيادة مفاهيم متعددة كل على حسب وجهة نظره تعين القيادة إجناز األعمال من خالل التسيري 

 .احلسن و االستغالل األحسن للموارد املتاحة لالستخدام األمثل وحتقيق أهداف املنظمة

يسلكون األمناط والسلوك املرغوب فيه من خالل التأثري عليهم ( أي التابعني)هي العملية اليت جتعل املرؤوسني و

 .يما يفعلون دون الضغط عليهمهبدف حتقيق أهداف املنظمة وهذا مبحض إرادهتم والرغبة منهم ف

مهارات االتصال، مهارات االستماع، مهارات : فيما خيص الصفات الواجب توافرها يف القيادة احمللية فهيأما 

التغذية العكسية، مهارات القدرة على إدارة الضغوطات بكفاءة وصرب، القدرة على بناء عالقات فعالة مع الرؤساء 
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أهداف معينة، القدرة على حتمل املسؤولية، القدرة على العمل يف بيئة متنوعة،  واملرؤوسني، القدرة على وضع

 .القدرة على حتمل املخاطر وحل املشاكل ومعاجلة الصراعات، امليل إىل النمط الدميقراطي يف القيادة

لكن يف الدميقراطي، الديكتاتوري، النمط الفوضوي، و و األنماط المستعملة في القيادة المحلية هي النمط 

إن احلصول على شهادة أكادميية يعين تكوين الذات من اجلانب النظري .الظروف العادية يفضل النمط الدميقراطي

مث يأيت اجلانب العلمي أو اخلربة والذي يكتسبه من خالل احلياة العلمية، بطبيعة احلال فهذه األمور تزيد من 

فالشيء إذا زاد عن : "ظر اآلخرين ولكن ليس إىل درجة الزهداحرتام اآلخرين له، كما جيب له أن يكون قدوة يف ن

 ".حده انقلب إىل ضده

اخلربة فإهنا دورا هاما وفعاال يف عملية القيادة وخاصة يف اختاذ القرارات، ولكن ليس بضرورة أن  أما فيما يخص

لم مع ضروف احمليطة بالبيئة تكون ميزة تنافسية نابعة من اخلربة و إمنا هي فن التعامل مع أوضاع العمل و التأق

اخلارجية، للقائد أثر كبري على مرؤوسيه ومن خالل خلفية تعامله معهم بطريقة إنسانية وتوحيد أهداف املرؤوسني 

  .مع أهداف املنظمة وكذا إعالمهم و مشاركتهم يف إختاذ القرارات 

 :على القيادة اإلدارية أن تدرك ما يلي

 .أو غري امللموسة كيفية إدارة األصول املعنوية -

 .كيفية إنتاج األفكار من قبل العاملني يف املنظمة -

 :استخدام املهارات القيادية ملواجهة التحديات يف إدارة املعرفة وتتمثل هذه املهارات يف -

 .املسامهة يف املعرفة- أ

 .أخذ املخاطر يف احلسبان- ب

 .إجياد الطرق اليت تشجع وتدفع املوظفني لبدل اجلهود- ت
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 .ن التكنولوجيا املتقدمةاالستفادة م- ث

 :وبصفة عامة ميكن تقسيم هذه املهارات إىل

 مهارات إدارية. 

 مهارات قيادية. 

 مهارات بناء عالقات متميزة. 

الذكاء الذي هوعبارة عن الطاقة العقلية للفرد والذي يشمل القدرات تنمية اإلبداع واالبتكار تبنى على وعملية 

كما أنه ال يأيت فقط من .دراك وفهم األفكار املعقدة وسرعة التعليم والتعلمالشخصية، حل املشكالت، التفكري وإ

تعلم الكتب واملهارات األكادميية بل يأيت من قابلية الفرد للتحسني والتطوير وإدراك البيئة احمليطة وتنمية الفهم 

 .واإلحساس والفطرة

كار ومالحظات جديدة متاما، كما أنه القدرة اإلبداع هو التفكري املختلف الذي يتم من خالله التوصل إىل أفو

 .على رؤية األشياء بطرق جديدة

كما أنه قد ينتج اإلبداع عن الذكاء  . لإلبداع عالقة بالذكاء لكن يعترب الذكاء ضروريا لكنه ال يضمن اإلبداعو

الذكاء وجناح  ولكن بنسب متفاوتة حيث أن االرتباط بني.كما ميكن اكتساب الذكاء من خالل اإلبداع اخلالق

القيادة ال يكون مثاليا مبعىن أنه أذكى الناس ال يكون دائما أفضل القادة ألن الذكاء لوحده ال يضمن جناح 

 .القيادة

هناك عالقة حبيث جيب أن تكون هناك رؤية واضحة لدى القادة عن اهلدف النهائي من اإلبداع، والحظنا أن 

 .عنان لإلبداع والذي ميكن أن يفشل يف تلبية حاجات العمالءحىت ال نسرف يف تقدمي األفكار وإطالق ال



 

 
127 

فريق عمل هو جمموعة من األفراد يعملون عمال حمددا وحياولون من خالل املشاركة والتعاون فيما بينهم يف فإن  

فقة بني إجناز أهدافهم وحتقيق املكاسب املرغوبة، فيما خيص إدارة الصراعات فعلى القائد اإلداري العمل على املوا

مثال يف حالة جمموعة من املوظفني يقطنون بنفس . جمموعة األفراد وانسجامهم بطريقة تنفع التنظيم وال تغريه

 .املنظمة اجلغرافية حثهم على اإلتيان بنفس السيارة، مساعدة زميل على ختطي ضائقة ما

واحلوافز واملكافآت والرتقيات وغريها،  كما ميكن النظر يف مجيع النظم ذات العالقة بالعاملني كنظام األجور مثال

والعمل مبا يكفل حتقيق العدالة التنظيمية بني مجيع املوظفني كما جيب إحداث التوازن بني السلطة واملسؤولية، 

واملشاركة والتفاوض مع العاملني وترك حسم الصراع بالقوة كآخر حل . وإحداث التوازن بني األعباء واملقابل املايل

 .ملطاف من خالل األساليب العقابية والردعيةويف آخر ا

أما إدارة الوقت فكلنا نصرف أن الوقت مثني وإن مل نستثمره ونستغله فيعترب خسارة كبرية للمنظمة ولنا وهلذا 

 :جيب

 .وضع قائمة باألولويات املطلوب اجنازها من األكثر أمهية إىل أدناها- أ

 .التفويض الفعال للسلعة- ب

 .ساسي ال يقل أمهية عن املوارد املالية واملادية والبشرية األخرىاعتبار الوقت مورد أ- ت

 .االهتمام بقدسية الوقت وااللتزام بالقيم الدينية- ث

 :إدراك خصائص الوقت واالستفادة منه باعتبار أن- ج

 .الوقت مير بسرعة. 1ج

 .ال ميكن شراء مزيد من الوقت. 2ج

 .ال ميكن ختزين الوقت. 3ج
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 .يعود أبدا ما مضى من الوقت لن. 4ج

 .تدريب وتنمية مهارات السكرتارية على إدارة الوقت- ح

 .التخطيط، التنظيم والرقابة على الوقت- خ

 .إختبار صحة الفرضيات: المطلب الثالث

لتحقيق وخلق ميزة  أساسيا من خالل تطرقنا هلذا املوضوع خرجنا باستنتاج أن القيادات اإلدارية تعترب مصدرا

تيار األحسن و األفضل من خالل توظيف الرجل املناسب يف املكان املناسب وذلك تنافسية وذلك من خالل اخ

 . بعد إجراء إنتقاء و إتباع برامج تدريبية على املستوى الدويل  

أما ما ذكر يف ما خيص مردودية وجناعة القيادة اإلدارية يف الدول االجنبية املتطورة هي نفسها تلك املبدولة يف 

فإن بعد دراستنا رأينا أن مهما حاولت القيادات اإلدارية احمللية اإلرتقاء و الوصول .  طريق النموالبلدان السائرة يف

إىل العاملية فإهنا التستطيع أن تكون يف نفس املستوى لوجود عّدة إختالفات منها على املستوى القانوين وسياسة 

املتبعة حيث يغلب يف الطابع احمللي النمط اإلجتماعي و الدولة املتبعة كما ختتلف العقلية اإلدارية  وأمناط القيادة 

النمط اإلسالمي حيث يتسم بالرمحة و املودة كما ال يتقبل التغيري بسرعة و إمنا جناح الدول املتقدمة يف القيادة 

انب راجع إال كل ما هو جديد و إدخال عنصر التكنولوجيا يف خمتلف اجملاالت كما ال يهتم القادة و املدراء باجل

اإلجتماعي و إهتمام باملصاحل الشخصية دون إدخال مصاحل الدولة يف القيادة وأيضا تقبل عقلية التغيري بروح 

رياضية و الصرامة و اجلد يف العمل  و  واجهنا صعوبات عند اسقاطنا لنماذج الدول األجنبية على القيادة احمللية 

نة بائة مستحيلة لعدم إهتمام القادة و املدراء لعملية التجديد الفجوة كبرية إىل حد أن املقار يف أن اإلختالف و 

واإلبداع و يرفضون حىت إتباع برامج حديثة للتسيريو التنظيم وحىت إذا قامو هبذه التدريبات فتبقى حرب على ورق 
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اب املصاحل أي ال يستعملوهنا و يرتمجوهنا يف ميدان العمل ألن هناك دائما قوة إدارية فوقهم وهي الدولة و أصح

 .هم احملرك الوحيد

 



 

 

 
 الخــاتمة  

 العــامة
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 :الخاتمة العامة 

املواضيع ذات األمهية العصرية واملتمثل يف دور  ألحد مبعاجلتنا املذكرة أو البحث املتواضع هذه خالل من قمنا لقد

القيادات االدارية احمللية و الدولية  وأمهية دور عن وهذا بالبحث ،الدولية يف حتقيق ميزة تنافسيةالقيادات االدارية 

  .التسيري االسرتاتيجي الفعال واحملكم ملختلف االدارات واملنظمات حتقيق يف باختالف مواضعها ودرجاهتا

ومن خالل كل ما سبق ميكن القول ان املنظمة اليت تبحث عن التميز و التفوق يف بيئتها وعلى منافسيها جيب عليها 

ة بكل ما حتويه من فرص و هتديدات و حماولة مواجهتها أو التكيف معها، إذ أصبحت املنظمة فهم بيئتها اخلارجي

تعيش يف بيئة حركية ومتغرية باستمرار وكذلك املعرفة اجليدة لبيئتها و حميطها الداخلي بكل اختالفاهتا، فال ميكن 

 .ياهتا وأهدافها املستقبليةللمنظمة العمل و التطور دون فهمها لبيئتها وحتديدها الدقيق السرتاتيج

إن هدف البقاء والنمو و االستمرار يتطلب من املنظمة البحث عن قيادة إدارية فعالة واليت تكون مصحوبة  بالعمل 

اجلاد و املستمر من أجل اكتساب ميزة تنافسية قائمة أو مرهونة على هذه االخرية ألكتساب العمالء و زيادة 

بيئة املنافسة، األمر الذي يفرض إجياد آلية متكنها من توليد الفرص و اكتشاف احلصةالسوقية و مكانتها يف 

التهديدات من كل من بيئتها الداخلية و اخلارجية، وهو ما ميثل نظام التسيري اجليد داخلها، وتستلزم إدارة التسيري 

ن جناح إدارة  التسيري جيعل املنظمة للقادة مجع املعلومات الدقيقة و العميقة مبا يضمن وقوع ميزة تنافسية، وهبذا فا

 .ممتلكة للتميز من ناحية استغالل الفرص و جتنب التهديدات و زيادة احلصة السوقية 

فصلني  املرتبطة هبا بواسطة التساؤالت وجمموعة املطروحة اإلشكالية عن اإلجابة فصول خالل ثالثة من حاولنا 

 مبحاولتنا كانت مبديرية الربجمة و متابعة امليزانية بوالية مستغامن، ليتا امليدانية بالدراسة خاص ثالث وفصل نظريني،

 .النظري على اجلانب امليداين وما هو معمول به اجلانب يف جاء ما إسقاط
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 واألبعاد  األساسية املفاهيم النظرية مجيع على التعرف خالل من إال ممكنا يكن مل املوضوع هلذا كما أن التطرق

لقيادات االدارية من خالل دراسة مقارنة بني القادة احملليني و الدوليني ، حيث قمنا بدراسة مثال على بدور ا املرتبطة

 جتربة أملانية قامت بدراسة القدرات اإلبداعية عند القادة ومن خالل هذه النتائج اسقطنا التجربة على دولتنا  اجلزائر 

 : روج مبا يلياخل و هذا، موضوعنا يف التعمق من مكننا الذي األمر

 .نتائج الدارسة: أوال

تبني أنه هناك عالقة بني املستوى التعليمي للقادة واملدراء واملوظفني على حد سواء وبني عملية االدارة  -1

 .االسرتاتيجية

القيادة اإلدارية الفعالة تعمل جاهدة على خلق ميزة تنافسية و إمنا ظروف العمل التسمح بذلك مثال اتضح إن  -2

 .يط القانوين و إنفتاح االسواقاحمل

 .القائد اإلداري احمللي ال يطمح للوصول إىل القيادة الدولية وإمنا راضي بعملهتبني أن  -3

للقيادة اإلدارية الشابة و اجلديدة طموح برفع الكفاءة اإلنتاجية للمنظمة من خالل وضع الشخص اتضح إن  -4

 .املناسب يف املكان املناسب

 .قائد اإلداري له القدرة على استيعاب اآلخرين والتأثري فيهماتضح إن ال -5

 .لوحظ إن القائد اإلداري جيب إن يكون ملماً بأمناط وأنظمة وقوانني العمل يف املنظمة -6

 .اتضح إن القائد اإلداري له القدرة على تعزيز العالقات وترسيخ الوالء التنظيمي داخل العمل -2

 .ي يقوم بتوضيح أهداف املنظمة للعاملني وإثارة دافعتيهم حنو حتقيق هذه األهدافاتضح إن القائد اإلدار  -8

 .تبني أن القائد اإلداري جيب إن يكون حاصل على شهادة أكادميية -1
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تبني إن خربة القائد اإلداري ترتبط أساسًا بسنوات املمارسة واخلدمة يف عملية القيادة خللق ميزة تنافسية  -10

 .للمنظمة

 .تبني إن املؤهالت العلمية للقائد اإلداري تساعده على التعامل مع العاملني -11

تبني أن املؤهالت العلمية للقائد اإلداري متكنه من استيعاب اآلخرين واالستماع إليهم وحتفيزهم على أداء  -12

 . أعماهلم

 (اهلندام، حسن املنظر، اللباقة  الطول،) اتضح أن القائد اإلداري البد من امتالكه بعض اخلصائص اجلسمية  -13

 .باإلضافة إىل املعارف و شهادات أكادميية و دولية من خالل انظمامه يف برامج تكوينية دولية

 .تبني أن امليزة التنافسية تؤدي إىل زيادة رحبية املنظمة -14

 . الكفاءاتتبني أن على القيادة اإلدارية أن تعمل على خلق امليزة التنافسية عن طريق تعيني -15

 .تبني أن جناح املنظمات يعتمد على وجود امليزة التنافسية -16

 .تبني أن القيادة اإلدارية تعمل على نشر ثقافة تنظيمية داخل التنظيم خللق ميزة تنافسية -12

 .تبني أن وجود امليزة التنافسية يف املنظمة يرتبط بوجود قيادة ادارية -18

القة  ات داللة بين الخصائص العلمية للقيادة اإلدارية وعملية خلق ميزة هناك ع" ا نستخلص أن من هذ 

 " .تنافسية لإلدارة المحلية و الدولية

 .توصيات الدراسة: ثانيا



 

 

133 

ال تقتصر أي دراسة علمية على ما توصلت إليه من نتائج علمية وإمنا تتعداها يف الكشف عن العديد من 

ومن هذه الدراسة . ة، وتفتح اجملال أمام الباحثني لدراستها ووضع احللول هلااملشكالت األخرى اليت حتتاج إىل دراس

نسعى لتعرف على اثر القيادة اإلدارية يف خلق ميزة تنافسية ويف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة نوصي ببعض 

 . التوصيات األتية

 .إلبداع و اإلبتكاردعم االجهزة احلكومية والوزارات وتبين فكر جديد قائم على ا -0

إعطاء مساحات أوسع للقيادة االدارية يف أداء وظائفها من خالل أعدادها اخلطط واالسرتاتيجيات العامة  -6

أي ...إعطاء الوصف الدقيق للوظائف الشاغرة، حتديد الكفء واألنسب لشغل الوظائف الشاغرة  واخلاصة،

 .االبتعاد عن النمط الروتيين املعمول به

حرية للقيادة االدارية بني خمتلف املنظمات ملناقلة األفراد العاملني وخصوصًا يف الوظائف املتشاهبة  إعطاء -3

للمسامهة يف منح فرصة لكل منظمة الختيار الكفء وإعطاء فرصة للفرد العامل يف حتديد أماكن إبداعه، 

نظمة الواحدة كذلك و ملا ال ولتناقل اخلربات بني األفراد وأن يعمل بذلك على مستوى إدارات وفروع امل

 .التبادل بني خمتلف الدول يف الكفاءات لالحتكاك هبا و زيادة اخلربات و تناقل املهارات

إعداد دورات داخلية و خارجية تدار من قبل متخصصني يف جمال القيادة لتأهيل القيادات عن طريق تقدمي  -2

لعلمية للقيادة الناجحة وطرق اإلشراف واهم األمناط معلومات حديثة وإرشادات للقائد اإلداري عن الطرق ا

 . اجلديدة والنظريات القيادية لتسهيل انسيابية وحركة عملية القيادة االنتاجية واخلدمية

إعطاء املرونة الكافية للقيادة يف جذب الكفاءات من خمتلف مناطق العامل واستبعاد العناصر الغري الكفيئة أو  -2

 .تطويرها
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االتصاالت املباشرة وغري املباشرة بني القيادات اإلدارية احمللية و الدولية ليتسىن للقائد اإلداري احمللي تدعيم  -2

 .اإلحتكاك بالعامل اخلارجي و نقل اخلربات للعاملني مبا خيدم العملية االنتاجية برمتها

رارات واألنظمة احلكومية الدولية إعداد دورات تكوينية للقيادة احمللية ودراسات مكملة للتعرف على اثر الق -7

 .  وكيفية تطبيقها خللق ميزة تنافسية

 .جلب أفكار القيادة اإلدارية الدولية الناجحة و تطبيق مفاهيمها يف منظماتنا و إدارتنا لتنمية إدارية فعالة -8

 فان التصويب، إىل جوحيتا  النقص، يالزمه إنساين وجهد ، بشري اجتهاد هذا : نقول البحث هذا هناية ويف أخريا

 . اجتهدت أنين وحسيب نفسي، فمن اخطات وإن وحده، اهلل فمن أصبت
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 : 10الملحق رقم

 

 ماهو مفهومكم الشخصي للقيادة االسرتاتيجية؟ :0س

  ومكم الشخصي للقيادة؟ماهو مفه :6س 

 توفريها يف القائد اإلداري الفعال؟يف رأيكم ماهي الصفات الواجب  :3س

 أيهم أحسن؟و على ذكركم النمط الدميقراطي يف القيادة ماهي أمناط القيادة؟  :2س

 هل من الضروري حصول القائد اإلداري على شهادات أكادميية ؟ :2س 

للقائد هلا تأثري على عملية ( الطول، اهلندام، حسن النظر واللياقة) هل الصفات أو اخلصائص اجلسمية :2س

 القيادة واإلدارة االسرتاتيجية للمنظمة؟

 هل للتحصيل العلمي أثر على تعامل القائد مع املرؤوسني؟ :7س

 هل للخربة العملية للقائد اإلداري تأثري على خلق ميزة تنافسية؟ :8س 

 على خلق ميزة تنافسية  منبثقة من تصرفه وإثارة دافعية املوظفني حنو حتقيقها ؟هل للقائد اإلداري القدرة  :5س

 ما هو مفهومكم الشخصي للمعرفة؟ :01س 

 ما هو دور القيادة اإلدارية يف إدارة األصول املعرفية أو ما يسمى برأس املال الفكري داخل املنظمة ؟ :00س

 ماهو مفهومكم الشخصي للذكاء؟ :06س
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 فهومكم الشخصي لإلبداع؟ماهو م :03س

 هل هناك عالقة بني الذكاء واإلبداع؟ :02س

 هل الذكاء ضروري للقائد اإلداري؟ :02س

 ما عالقة اإلبداع بالقيادة؟ :02س

 ماذا يعين لكم فريق عمل؟ :07س

 ماهي مربرات تكوين فريق عمل؟ :08س

 كيف تقومون بإدارة الوقت والصراع داخل مؤسستكم؟ وكيف هذا؟  :05س

 

 


