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معظم المنظمات تبرمج نقطا رئيسية لالجتماعات، وذلك لحل المشاكل وتحديد أهداف  إن

المنظمة وغاياتها ومناقشة وإعداد الخطط واالستراتيجيات الحالية والمستقبلية بغية زيادة 

 األرباح والتطوير والنمو، إال أن هناك عدد قليل فقط منها من يتوصل إلى الخالصات المرجوة.

 

ل من روبرت س. كابالن وديفيد ب. نورتون، في مجلة هارفارد لألعمال، وفي وقد نشر ك

، ونقال عن كريس زوك وجيمس ألين في كتابهما "الربح من النواة" 5002عددها لشهر أكتوبر 

شركة كبيرة،  4521قائلين: "أن سبع شركات من أصل ثمانية شركات في العالم من مجموع 

 ". فشلت في تحقيق نمو مربح



قريبًا إلى أن األمور ما تزال يتم تنفيذها بأفكار قديمة، ومفاهيم تسبب كل هذا الفشل  عويرج

ضيقة للمشاكل، وإنكار لواقع األعمال التجارية، والعميل والسوق. إضافة إلى أن االفتراضات 

 حالي.التي بنيت عليها المنظمة ويجري تنفيذها، لم تعد تناسب الواقع ال

 

المنظمات  كل، وهذا ينطبق على لن تتقدم إلى األمام اتمنظمة ال تتكيف مع التغيير إن كل

المنظمات التي ألن ماليزيا تنمو بسرعة والمستقبل سيكون مختلفا. الكبيرة منها والصغيرة. ف

 لن تكون قادرة على الحفاظ على ،منطقة الخطر"ب" اليومتعيش في منطقة الراحة، والتي تسمى 

وسوف تواجه العديد من الصعوبات غير المتوقعة في المستقبل عندما تدخل المنافسة ، أعمالها

 في السوق.

 

يجب على المنظمات أن تقبل حقيقة أن تحقيق األهداف والنمو السريع يتطلب إعادة تفكير لهذا 

م جدي في فهمهم لواقع عصر المعلومات، واألسواق، وتحديد العمالء والمنافسين، وقيمه

للشركة،  المتاحة وسلوكهم، والتكنولوجيا ودينامياتها، ونقاط القوة والضعف والفرص

أن  بلعلى العمالء،  وليس على المنظمات أن تكون مركزة فقطالتي قد تعصف بهم.  والتهديدات

الموارد التي تمتلكها، وال  تستهدف جميععلى االبتكار وتنفيذ االستراتيجيات التي تركز أيضا 

مع العلم، انه ال معنى . وهي األفرادلك التي ال يستطيع المنافسون استنساخها أو تقليدها سيما ت

لتركيز المؤسسة على منصب ال تستطيع الحفاظ عليه، أو على تطوير كفاءات ليس لها نتائج 

 تنافسية.

 

سيحدث إذا دخلت والسؤال الذي يجب أن يطرحه أصحاب األعمال على أنفسهم هو عما 

"وول  مثال إذا دخل الكبرى همماذا سيحدث لمحالتففي السوق. المنافسة لعمالقة الشركات ا

غرب ماليزيا  فيماذا سيحدث إذا جاءت المؤسسات القوية مارت" أو "كارفور" على الخط. ثم 

 مستعد للمنافسة،الجواب هو أن أي عمل غير ولها فروع في كل مدينة في الدولة؟ التي و

 .صارع من أجل البقاءسيواجه مشاكل كبيرة وسي

 

اتها وتبني يأن تدرك إمكان عليها بلال يكفي أن تحقق الشركة أرباًحا في الوقت الحاضر. إنه 

ها لتكون مستعدة للمستقبل الذي ال تيجب عليها إعادة تقييم موقفها وخطوأساًسا قويًا للمستقبل. 

 .من خالل االلتزام بالتغيير إال يمكن التنبؤ به

 

المنظمات أن تتغير تنتظر األول هو أن فألمر بالتغيير، فهناك ثالثة خيارات. عندما يتعلق او

تتوقع متأخراً للغاية. والثاني هو أن  في معظم الحاالتيكون ثم تتفاعل معها، وهذا  الظروف

المنظمات بنشاط في تشارك هو أن فالثالث أما تتصرف قبل حدوثها. وتغير األمور المنظمات 

 المتميز. التغيير الضروري وتخلق مستقبلها الخاص، وهذا سيحقق األثر الكبير واالختالف

 



إلرضاء  القيام بهمعرفة أفضل ما يمكن فيجب على المنظمات توظيف أفضل الناس. كما 

المؤسسات تحديد الوظائف األكثر  أن على ومفتاح اللغز هوؤسسة. العمالء مهم جدًا لنجاح الم

الستفادة من مهاراتهم وقدراتهم لها، بغية اأفضل األشخاص  اختيارللعمالء و لخدمة أهمية

 .لتركيز على أداء الوحدة المحددة، من أجل اومواهبهم

 

مصطلح وهو ليمية". أن تكون أيًضا "منظمة تع عليهاللمستقبل،  ةمستعدً المنظمة لكي تكون و

، وتعدل من مسارها، وهو ما يعني "الشركة التي تتعلم "كريس أنجريس" ألول مرةاستعمله 

مواردها البشرية باستمرار استراتيجياتها وطرق ممارستها لألعمال بشكل كبير للغاية، وتطور 

 ها".وتحسن

 

حيث يتم تطوير االبتكار  منظمة التعلم هي المكان الذي يوسع فيه الناس معرفتهم باستمرار،إن 

 لخلقالناس باستمرار كيفية التعلم معًا  ويستوعباإلبداع مجانًا،  تلقينيتم ، ووالتفكير الجديد

 تطمح إليها المؤسسة بحق.النتائج التي 

 

من البحث المستمر  والتي تأتيالميزة التنافسية. لها ضمن سي إن كون المنظمة "منظمة تعليمية"

الذي يتم من خالل سلسلة من الخطوات التي يتم إجراؤها باستمرار، بدالً  عن التحسين والتميز

 .من تحقيق قفزات كبيرة

 

ستزيد المنظمة التعليمية أيًضا عدد العاملين في مجال فبدال من العمل على تحسين المعرفة فقط، 

أس "رب في عملية إنشاء ما يسمى اآلن يتوجب عليها أن تشارك المنظمات أي أن المعرفة. 

المعرفة  تطويرهو مصطلح يشير إلى األشخاص الذين يعملون في وظائف والمال الفكري". 

وجميع والمهارات اإلبداعية،  ،وحل المشكالت، والتفكير العام ،والخبرة، والمهارات التحليلية

 نجاح األعمال.لها أهمية بالغة في إ هذه األمور

 

العبوها  والمستقبل، وذلك عندما يصبحإن بإمكان المنظمات أن تكون ناجحة في الحاضر 

إذا  ةكون ناجحتأن  لها يمكنكما معه.  ونتعاملين بالتغيير ويلتزموم، جداالرئيسيون أذكياء 

عندما تكون قادرة على التنافسية، و تهاوميز اتحديد منافسيهنجحت في ، وأفرادهابتطوير  تقام

جاهزة  وكذلك عندما تكونفوقًا. من أفضل األشخاص وجعلهم يقدمون عمالً مت األفضلجذب 

ستخدم هذه أن تو إخطائها،تعلم من وأن ت، للتعامل مع األزمات التي قد يتعرض لها عملهادائما 

 على تحقيق نتائج ممتازة. االمعرفة كمدرسة من شأنها أن تساعده
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