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 الثانية

 :الخسىيق والنجاح الحنافس ي

بلد نهاًت الحسب اللاإلايت الشاهيت، وان هىان حظازق ملمىض في هؼاق وخدة اإلاىافظت، فلد هسطذ، خالٌ 

ً، الىشير مً الجهىد الاكخصادًت لالطخفادة مً الخظائس الىاظمت كً  وخمظيىاثؤزبليىاث  اللسن اللؼٍس

. وبالخىاشي مم كمليت بكادة ؤلاكماز التي  الحسب ولرلً جم الترهيز كلى بولاغ الاكخصاداث اإلادليت للدٌو

مً خالٌ واليابان، طلذ كدة بلدان هاميت لخدظين ؤدائها الاكخصادي  ؤوزوباخدزذ بلد الحسب في دٌو 

 
ُ
 .NICsكمليت جصييم ؤدث بلى وؼىء ما طمي مجمىكت البلدان اإلاصىلت خدًشا

، فةن الىشير مً كام باطتهالن اللظم الىبير مً الىاجج اإلاتزاًد في بلدانها مدليا مشل ؤإلااهيا الغسبيت 
ً
مبدئيا

البلدان بالبدض  كً ؤطىاق واليابان وهىوغ وىوغ وطىغافىزة وجاًىان. ولىً مم جباػا الىمى، بدؤث هره 

 ظدًدة خازط خدودها )ؤطىاق دوليت( مً ؤظل طمان اطخدامت همىها الاكخصادي.

 للخجازة الدوليت 
ً
 مظؼسدا

ً
ً همىا وبالخالي ػهد كلد الظخيىاث وؤوائل كلد الظبليىاث مً اللسن اللؼٍس

ت الخلليدًت مشل الىالًاث اإلاخد  في مياهت الدٌو الخجاٍز
ً
 ملحىؿا

ً
ىيت واإلاملىت اإلاخددة. ومً وحغيرا دة ألامٍس

 إلاياهت هره الدٌو وجم 
ً
ً بدؤث حؼيل هره اإلاىافظت اإلاتزاًدة تهدًدا مىخصف الظبليىاث مً اللسن اللؼٍس

 اكؼاء اهخمام متزاًد  إلاصادز اإلايزة الخىافظيت وػبيلت الىجاح الخىافس ي. 

 اإلاىاطبت له في دزاطخين ؤوليخين:بدؤث الدزاطاث التي جبدض في ػبيلت هرا التهدًد والاطخجابت 

 ,Managing our way to economic decline’ by Bob Hayes and Bill Abernathy‘الدزاطت ألاولى: 

appeared in the July/August 1980 issue of the Harvard Business Review. 

لىا هدى التراظم الاكخصادي"  ميؼىزة مً كبل بىب هاٌع وبي ل ؤبيرهاسي والتي وؼسث في كدد " بدازة ػٍس

في مجلت "مساظلاث هازفازد لألكماٌ" خيض لفخا الىـس بلى جساظم اللدزة الخىافظيت  1980جمىش / آب 
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ىيت مشل  ىيت في ألاطىاق الدوليت وحغلغل الىازداث ألاظىبيت في ألاطىاق اإلادليت ألامٍس للىالًاث اإلاخددة ألامٍس

ىيت ؤطىاق الظيازاث وؤلالىتروهياث. هم ا ؤػازا بلى ؤن اإلاملىت اإلاخددة جفىكذ كلى الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

مً خيض مظخىي الىمى الاكخصادي كلى مدي كلدًً مً الصمً. وكد شخصا ؤن اإلاؼيلت جىمً في جسهيز 

 بما يأجي: ويمكن ثلخيص الخصائص الرئيسية لهذا الحىجهمفسغ كلى  الىاخيت اإلااليت / جىظيه اإلابيلاث. 

 ما طبم وطم الا -1
ً
ل، وغالبا ججاه للترهيز كلى السبذ في ألاظل اللصير كلى خظاب السبذ في ألاظل الؼٍى

 اإلاىاشهت والخيبا للمليت الخخؼيؽ لألكماٌ.

 جفىق الىفاءة كلى الفلاليت هملياز بدازي. -2

صادًت شائفت اكخمدث طياطاث الدظلير والخيلفت والائخمان والخدمت والظياطاث ؤخسي كلى جإزيراث اكخ -3

.ً  وكدم واكليت طىكيت، هما خدر في كمليت هىدطت ألاكماٌ في الدظليىاث مً اللسن اللؼٍس

 لم جسهص الؼسواث كلى الصبائً والظىق بل اهصب اهخمامها كلى ؤزكام واكخبازاث داخليت. -4

 . In Search of Excellence (1982) by Thomas Peters and Robert Watermanالدزاطت الشاهيت: 

: جىماض بيترض وزوبسث ووجسمان، وكد ظاءث هره الدزاطت  1982هخاب " في البدض كً الخميز ؤو الخفىق 

ىيت"  اطخجابت للدزاطت ألاولى. طاكد اللىىان الفسعي للىخاب " الدزوض اإلاظخفادة مً ؤفظل الؼسواث ألامٍس

ىيت. فلد وان الىخاب في الىاكم  في جفظير اطخدىاذ هره الفىسة كلى مخيلت ملـم مدزاء الؼسواث ألامٍس

 Bakerزئٍت ململت لىيفيت بدازة الؼسواث التي هالذ ؤلاعجاب بىجاها الدائم لؼاونها. فىما الخف بيىس 

 كائد 1989في  Hartوهازث 
ً
، فةن طبب هجاح هخاب " في البدض كً الخميز" وغيره مً الىخب ألاهثر مبيلا

خابها ًلصمىن ؤهفظهم بص
ُ
 يغت للىجاح، ؤي:بلى ؤن ه

ىيت.  *  ؤنهم ًاهدون كلى جفىق ؤلادازة وألاهـمت ألامٍس

* ٌؼددون كلى كيم اإلاىـم  وؤخالكيت الحصٌى كلى اإلااٌ التي حلسطذ لخددي كىي في طخيىاث وطبليىاث 

.ً  اللسن اللؼٍس
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 ة في مجاالتهم.* اكخمادهم كلى جدليل ممازطاث وبظساءاث الؼسواث ؤو ألافساد الرًً اكخبروا هاجحين وكاد

 * اختزالهم ميىهاث الىجاح في صيغت بظيؼت.

ً وألابؼاٌ ألاطاطيين لهرا الىجاح هم اإلادزاء ؤهفظهم.  * جإهيدهم ؤن اإلادفٍص

ت ألاهثر مبيلا  لم جىجى ؤًظا مً الاهخلاداث، فبمساظلت مىشفت لهره ألادبياث، جىصل  ولىً الىخب ؤلاداٍز

بلى كدة اطخيخاظاث  جخللم بفهم واكعي  1989مً هخابهما اإلايؼىز كام "بيىس" و"هازث" في الفصل السابم 

م وألاداء الخىافس ي:  لللالكت اإلادخملت بين الدظٍى

لي، فلد كبل ملـم  -1 في خين جم وطم كدة افتراطاث فيما ًخللم بالؼبيلت اللمليت للخىظه الدظٍى

لي ٌلصش   الىجاح" الىخاب بملىلت كامت واطلت مفادها " ؤن الخىظه الدظٍى

م فلؽ، الاهخمام باللؼىز كلى  -2 ًىظد ميل لدي الىشير مً الىخاب للترهيز كلى ألابلاد الخىـيميت للدظٍى

 خظاب الجىهس"

بيت بلامل ؤو كاملين ودزاطت جإزيرهما كلى هجاح الؼسهت. مما ٌلني ؤهه  -3  ما اهخمذ الدزاطاث الخجٍس
ً
غالبا

ى زئٍت واطلت خٌى مدي ؤهميت اإلاخغير مدل الدزاطت في هجاح بلد الليام بمساظلت ؤدبيت جم الحصٌى كل

الؼسهت، دون الحصٌى كلى ؤًت بػازة بلى ألاهميت اليظبيت ليل مخغير مً اللدد ؤلاظمالي لللىامل اإلاازسة. 

د مً الدزاطاث اإلالازهت لهره اللىامل مً ملسفخىا في هرا اإلاجاٌ بؼيل ظىهسي. فترض ؤن ًدّظً اإلاٍص  ٍو

بيت، كىد الليام بها، بظللت واخدة، مما ًدد مً هخائجها بالصىاكت مدل جم جلي -4 يد الدزاطاث الخجٍس

 الدزاطت فلؽ.

لت همىذظيت  -5 ت والخؼبيم ؤو   normativelyهخب الىشير مً الىخاب بؼٍس مما وطم الفجىاث بين الىـٍس

 اإلامازطت. 
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خبذ اإلالاالث اإلاخخلفت التي جىاولذ اإلاىطىق في بلدان  -6
ُ
مخخلفت وفي ؤشمىت مخخلفت وجخص بيئاث ه

اكخصادًت واظخماكيت مخخلفت كائمت وكذ بظساء الدزاطت ؤو البدض، ولم حلد الىشير مً هره البيئاث 

م بلد كام   2000مىاطبت للخؼبيم كلى الدظٍى

خددث كدة دزاطاث جؼبيليت زئيظيت خصائص الؼسواث الىاجحت، بدون مداولت بزباث فيما بذا واهذ  -7

. مش
ً
 في ػسواث ؤكل هجاخا

ً
 ل هره الخصائص مىظىدة ؤًظا

وفي ؿل هره الخلفيت ، ؤظسي بيىس وهازث دزاطت اطخلصائيت بخصميم صازم إلاداولت ملالجت هلاغ 

الظلف اإلاروىزة في اللمل الظابم ؛ ًجب كلى اللساء الرًً ًدخاظىن بلى الخفاصيل الياملت لهره الدزاطت 

 -(. ًمىً مالخـت ؤن هىان خمع مجمىكاث مً اللىامل 1989ألاصلي ) السظىق بلى هخاب بيىس وهازث

ليت ,  اطتراجيجيت,بيئيت  ت ,حظٍى ًخم الخرزق بها كمىًما في مداولت لؼسح ؤداء ألاكماٌ. ظميم  -وجىـيميت وبداٍز

ت هي مىطىق مىاكؼت مىطلت في هرا الىخاب. اطدىاًدا بلى ؤبدار هىكيت مىشفت ػملذ  اللىامل كدا ؤلاداٍز

ً ، ج س ملابالث كميلت مم كادة الصىاكت ، ومىؿفي الحيىمت ، وهخاب ؤلادازة وألاوادًميين آلاخٍس م جؼٍى

م في  اطخبيان زطمي لإلدازة لليىت جمشيليت مً الؼسواث بهدف ػامل هى كياض مظاهمت كىامل الدظٍى

 جدليم الىجاح الخىافس ي. 

مً ؤظل ججىب الاهخلاداث اإلاىظهت طد الدزاطاث الظابلت ، فلد جلسز ؤخر كيىاث مً الصىاكاث في 

جم اخخياز اإلاظخجيبين الرًً واهىا هاجحين ؤو ؤكل  مسخلتي الىمى الىضج ؤو التراظم. طمً هره الصىاكاث ،

هامؽ السبذ ، همى اإلابيلاث ، مخىطؽ  - ثالثة مؤشرات لألداءهجاًخا في الصىاكت كلى ؤطاض ملازهت 

اللائد كلى زؤض اإلااٌ اإلاظخخدم. جم جظمين جفاصيل جسهيبت الليىت النهائيت وخالصاث اإلاسح في ومخىطؽ 

دض مً هخاب بيىس وهازث. وبىاء كلى جدليالتهما، وان الاطخيخاط الىبير ؤهه، خالفا الفصلين الخامع والظا

 ؤهثر مما جدصل كليه 
ً
لالهؼباق اإلاىدظب مً اإلاساكبين الظابلين، اطخدلذ ػسواث "غير هاجحت" ائخماها

ل الشماهييياث كادة. وبالىـس بلى ؤن البياهاث كد جم ظملها بلد خدور زوىد هبير في ؤواخس الظبلييياث وؤوائ

، فةن ظميم اإلاظخجيبين اكخبروا اإلالياز ألادوى للىجاح، هى ؤنهم هجىا. كالوة كلى ذلً، ؤزبذ جدليلهما ؤن 
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اإلالسفت واطخخدام ؤفياز وجلىياث ؤلادازة الحدًشت واهذ مىدؼسة وملبىلت كلى هؼاق واطم في الؼسواث 

". للد وظدا، كلى وظه الخددًد ، ؤهه كلى
ً
اإلاظخىي الهيىلي فةن وظىد مظمياث وؿيفيت في  "ألاكل هجاخا

كظم ملين ؤو مجلع بدازة ًسجبؽ بىفع اللدز باليظبت ألي كىامل ؤخسي. وبلبازة ؤخسي، فةهه مً اإلافيد 

م. ولرلً مً الظسوزي الىـس بلى كىامل ؤهثر دهاء، كلى  الىـس بلى ماػساث واضحت لاللتزام بالدظٍى

 اإلاظخىي الاطتراجيجي والخىخييي.

ت بين الؼسواث فىق وجدذ  على املسحىي الاستراثيجي ، خددث الدزاطاث بلع اللىامل التي جبدو جمييًز

ل ألاظل ، ؤهداف اطتراجيجيت مدددة ، زبؽ الخؼؽ الاطتراجيجيت بؼيل وزيم بالخغيراث  اإلاخىطؽ: ههج ػٍى

س اإلاىخجاث الجدًدة، وولها ؤوؼؼت جـهس في  وليع  في ألاطىاق، التزام مخىاصل بخؼٍى
ً
الؼسواث ألاهثر هجاخا

.
ً
 الؼسواث ألاكل هجاخا

 في  على املسحىي الحكحيكي
ً
، حلخبر ؤبدار الظىق، وججصئت الظىق، وبلع الخلىياث التروٍجيت ؤهثر ػيىكا

 الؼسواث الىاجحت.

 اخخالفاث ف بالنخيجة،
ً
 مً اللىامل التي جمذ دزاطتها جمشل فلليا

ً
 وظبيا

ً
 كليال

ً
ي ألاداء. ًمىً اللٌى ؤن كددا

ادة اللىامل التي جميز بين  ومم ذلً، فةن خليلت ؤن هره الدزاطاث التي جخظم لسكابت مؼددة فؼلذ في ٍش

. ػملذ ولخا الدزاطخين مجمىكت 
ً
، هي، في خد ذاتها، خليلت هامت ظدا

ً
الؼسواث الىاجحت وجلً ألاكل هجاخا

و  Petersؼابىت في وكذ واخد لـ واإلايؼأث اإلاد 7S McKinseyواطلت مً اللظاًا ، مً بػاز كمل 

Waterman (1982 مً كبل 
ً
 Doyle (1992.)و  Saundersو  Wong( بلى ألاطلىب ؤلادازي الري اكخبر هاما

، مً ؤظل الحفاؾ كلى وجدظين ميزتهم الخىافظيت، ٌظعى اإلادزاء للحصٌى كلى اإلاللىماث  مً الىاضح

واإلاؼىزة خٌى ؤفظل اإلامازطاث ومداولت بدماظها في الخخؼيؽ والخىفير. في نهاًت اإلاؼاف، مً الىاضح ؤن 

. ولىً مً اإلاهم  ظىدة الخىفير
ً
الخإهيد كلى ؤن ظىدة هي التي جميز ؤهثر بين اإلاىافظين ألاكل وألاهثر هجاخا

ؼت ؤن ًيىن الخدليل و الخخؼيؽ الاولي ذا ظىدة ممازلت. فلؽ كىدما   فلؽ ػٍس
ً
الخىفير طخصبذ  مدددا

ت ، جصبذ ظىدة  ٌظخفيد اإلاسء باليامل مً ؤلاظساءاث والخلىياث الخدليليت اإلاىصىفت في ألادبياث ؤلاداٍز
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ًخم جىفيرها مً كبل ؤلادازة اإلاخىطؼت طىف جخفىق الخىفير مهمت. بخالف ذلً، فةن الخؼت اإلامخاشة التي 

 كلى جىفير خؼت ؤكل مً اإلاخىطؽ ًلىم بها مدًسون ؤكلى مً اإلاخىطؽ.
ً
 دائما

 بغع 
ً
 في ظميم الؼسواث ألاهثر هجاخا

ً
س اإلاىخجاث الجدًدة خاطسا هما لىخف ، وان الالتزام اإلاظخمس لخؼٍى

ولهرا الظبب ولخلد ؤن اطتراجيجيت و غسوب الؼمع ، الىـس كما بذا واهىا ؤكظاء في صىاكاث الؼسوق ؤ

 اإلاىخج جىمً في كلب اللدزة الخىافظيت الؼاملت. ولىً ألاهم مً ذلً هى الالتزام باالبخياز.

دؼازد باطياٌ" اإلاىدوبين 1992في ماجمس ظمليت ؤلادازة ؤلاطتراجيجيت الدوليت للام  س ؤطخاذ طخاهفىزد "ٍز
ّ
، ذه

ػسهت ،  43مً وؼس بدض الخفىق ، واهذ ظميم ػسواتها اإلامخاشة وكددها  ؤهه بلد خمع طىىاث فلؽ

ػسهت، بما ؤطلف ؤو واهذ في وطم الاهدداز، كلى السغم مً الجهىد اإلاشلى لسئطائهم لخدظين  14باطخصىاء 

له" ، (. بيىما اّدعي باطياٌ ؤن "هرا ًدٌ كلى ؤهىا ال ولسف ما هفل1992ؤهخىبس  23ألامىز )فاًىيؼاٌ جاًمص ، 

، بالخإهيد كلى ؤهه 1987واطتهل جىم بيترش هخابه "اشدهاز الفىض ى" )
ً
(، الري اكخبر زان ؤفظل الىخب مبيلا

هرا الىخاب هى بزباث ؤن الالتزام باالبخياز اإلاظخمس مً "ال جىظد ػسواث ممخاشة" .  والىاكم ؤن الغسض مً 

س مىخجاث وكملياث ظدًدة هى مصدز اإلايزة الخىاف   (.SCAظيت اإلاظخدامت )خالٌ جؼٍى

 

 

 

 


