
 المحاضرة الرابعة عشر

 مراجعة عامة للمقرر

 تمهيد

 تطور ازدهار نجاحواكبة  م,  تكيف,  تأقلم   منافسة شديدة,  قدة و متغيرةبيئة مع,  عولمة

 التعلم التنظيمي و المنظمة المتعلمة 1المحاضرة 

 محاور المحاضرة االولى 

 (استثمار الخبرات لالنتفاع بها في المستقبل.) مفهوم التعلم التنظيمي .1

 (نشر المعرفة.) العوامل المؤدية الى اهتمام المنظمات بالتعلم .2

 (تحقيق الميزة التنافسية.) التنظيميمبررات دراسة التعلم  .3

 (المنظمة التي تمكن من التعلم)مفهوم المنظمة المتعلمة  .4

 (مشاركة االفراد في إيجاد الحلول)مميزات المنظمة المتعلمة .5

 (تشجيع الحوار.) متطلبات المنظمة المتعلمة .6

 (العتيبي, مايلونين,  ماركوارت, مارسك.) المنظمة المتعلمةنماذج   .7

 . ص نتائج دراسات علمية ضمن مجال المنظمة المتعلمةملخ .8

 ( Organizational Learning) مفهوم  التعلم التنظيمي

  يقصد بالتعلم التنظيمي(Organizational Learning ) استثمار خبرات عملية

الناجمة عن هذه الخبرات  ورصد المعلومات العاملين بها , وتجارب المنظمة واألفراد

في حل  لالستفادة منهاثم مراجعتها من حين ألخر  ذاكرة المنظمةفي والتجارب 

 .المشكالت التي تواجهها

   سينجاما senge   والمراجعة  االختبار: هي فيرى ان عملية التعلم التنظيمي

 وتوظيفهاالحصول عليها   تستطيع المنظمة معرفةوتحويلها الى   للخبراتالمستمرة 

 .ألغراضها الرئيسية

 مفهوم المنظمة المتعلمة

 يصف سينج (Peter Senge  ) المنظمة التي يستطيع المنظمة المتعلمة على انها

 .الفرد فيها ان يتعلم

  على يوسع فيها االفراد باستمرار من قدراتهم كما يعرفها ايضا بانها المنظمة التي

التي يريدونها فعال, والتي يجري فيها تنشئة انماط جديدة  وشاملة  من   خلق النتائج



 وحيث يتعلم االفراد بإستمرارالتفكير,  ويعبر فيها عن الطموحات الجماعية بحرية , 

 .كيف يمكن ان يتعلموا فعال

 يعرف كارفن (Garvin.1993)   في خلق  الماهرة المنظمة المتعلمة على انها المنظمة

 .,  وفي تعديل سلوكها لتعكس المعرفة  والرؤيا الجديدةواكتساب, وتحويل المعرفة

  بينما يعرفها سيجرمان(Sugarman,2004 ) طاقة بأنها المنظمة التي تمتلك

إليجاد طرائق افضل وجديدة لتنظيم جهودهم  للتحسين  المستمر لفاعليتها وألعضائها

 .باتجاه الهدف

 مميزات المنظمة المتعلمة

 .قبول االخطاء ألنها ذات قيمة وضرورية للتعلم .1

 .نمو االحساس والشعور  بالمسؤولية الشخصية  والمشتركة .2

 .لمشتركة حيث الحوار واالستكشاف ومناخ القيم المشتركة المتبادلةالعمليات  .3

 .تمكين االفراد في تحليل المشاكل وتحديد الحلول .4

 2المحاضرة 

 القيادة التحويلية  

 محاور المحاضرة الثانية

 .مفهوم  القيادة التحويلية: اوال

 .ابعاد القيادة التحويلية: ثانيا

 التأثير المثالي

 الدفع و االلهام

 التشجيع اإلبداعي

 االهتمام الفردي

 .القائد التحويلي: ثالثا

 خصائص القائد التحويلي

 :هيست خصائص للقائد التحويلي (  Hellriegal)يحدد هيلريقل وآخرون  

 .القدرة على التركيز واالنتباه .1

 .تحمل المخاطرة .2



 .بالنفس وباآلخرين الثقة .3

 .احترام الذات .4

 .القدرة على االتصال .5

 .االحساس باآلخرين .6

     4و  3المحاضرة 

 اإلدارة بالذكاءات

 محاور المحاضرة الثالثة و الرابعة

 1المحاضرة 

 .اهمية منظمات االعمال: اوال

 .اهم التحديات التي تواجه المنظمة: ثانيا

 االدارة عقل المنظمة: ثالثا

 عالقة الذكاء باإلدارة : رابعا

 2المحاضرة  

 مفهوم الذكاء االستراتيجي -1

 اهداف الذكاء االستراتيجي -2 

 عناصر الذكاء االستراتيجي -3

 خصائص القائد ذو الذكاء االستراتيجي -4

 اهداف الذكاء االستراتيجي

  تنبؤات وتحذيرات مبكرة بالتهديدات المحيطة بالمنظمات واتخاذ االجراءات توفير

 .الوقائية منها

  تمكين المنظمات من االستجابة  لتغيرات البيئة الحالية والمستقبلية بالتخطيط والتنبؤ

 .بالنتائج

  تشكيل القناعات لدى صناع القرارات والسياسات بوجوب الوصول الى قرارات

 .يةوسياسات ابداع

   (.الزبائن , المجهزين, الشركاء)تطوير مهمة جمع المعلومات  وتحليلها 



 تقديم االفكار الهادفة الى تحويل االبتكارات واالختراعات الى سلع قابلة للتداول. 

  توفير معلومات استراتيجية تمكن المنظمات من فهم التهديدات المحيطة بها حاليا

 .ومستقبليا

 : 6و  5المحاضرة 

 ارة االزماتإد 

 محاور المحاضرة الخامسة

 .تعريف االزمة -1

 .خصائص االزمة -2

 .اسباب االزمات -3

 .انواع االزمات -4

 .السمات المشتركة لالزمات -5

 .مراحل تطور االزمات -6

 تعريف االزمة

  عليها تطورات غير يترتب  خلل مفاجئ نتيجة ألوضاع غير مستقرةاالزمة هي

متوقعة نتيجة عدم القدرة على احتوائه من قبل االطراف المعنية وغالبا  ما تكون 

 .بفعل االنسان

  كما انه يهدد االفتراضات  خلل يؤثر تأثيرا ماديا على النظام بأكملهعن االزمة عبارة ,

 .الرئيسية  التي يقوم عليها هذا النظام

  تتطلب قرارا ينتج عنه مواقف جديدة  سلبية كانت  لحالة توتر ونقطة تحواالزمة هي

 .ام ايجابية  تؤثر على مختلف الكيانات ذات العالقة

 محاور المحاضرة السادسة

 .ادارة االزمات -1

 .اإلدارة باألزمات -2

 .مبادئ التعامل مع االزمة -3

 .استراتيجيات مواجهة االزمة -4

 .اتالمتطلبات االدارية للتعامل مع االزم -5



 .معوقات ادارة االزمات -6

 .مالمح استراتيجية ادارة األزمات في المنظور اإلسالمي -7

  (Crisis Management)ادارة االزمات 

  والجهود االدارية التي تبذل لمواجهة او الحد من الدماراالستعدادات  هي مجموعة 

 .المترتب عن االزمة

  وتوقع  ما ال ضرورة التفكير فيما يكمن التفكير فيهتتطلب ادرة االزمة من المديرين ,

 .يمكن توقعه

  الحقيقة مثل عمليات االخالء من   ادارة العمليات اثناء حدوث االزمةادارة االزمة هي

 .اغالق المحالت او سحب المنتجات من السوق الحرائق و

 التسويق االخضر  8و  7لمحاضرة ا

 محاور المحاضرة السابعة

 .تعريف التسويق االخضر .1

 .مبررات ظهور التسويق االخضر .2

 .مراحل تطور التسويق االخضر .3

 .معوقات تطبيق التسويق االخضر .4

 .النتائج المحققة من التسويق االخضر .5

 تعريف التسويق االخضر

  صديقة للبيئةسم في كونها والتي تت بيع المنتجات والخدماتهو عملية. 

  تسويق المنتجات التي تعتبر التسويق االخضر بأنه جمعية التسويق االمريكية عرفت

وان تكون امنة, وان تتضمن عدد من االنشطة المختلفة التي تتمثل في  صديقة للبيئة

والتغليف, وتعديل وتطوير اساليب تعديل المنتج, تغيير طريقة  وأساليب التعبئة  

 .الترويج

  الموازنة ما بين حاجات التسويق االخضر هو مدخل اداري مبدع  يهدف الى تحقيق

 .وهدف الربحيةالزبائن  ومتطلبات البيئة  

 محاور المحاضرة الثامنة

 .سلوك المستهلك االخضر .1

 .خصائص  المستهلك االخضر .2



 .نماذج المستهلك االخضر .3

 .ممارسات المستهلك االخضر .4

 .المزيج التسويقي االخضر .5

 .استراتيجيات التسويق االخضر .6

 التوجهات االستراتيجية للشركات نحو المنتجات الخضراء .7

 خصائص  المستهلك االخضر

 حدد المعهد الدولي للمستهلك مجموعة خصائص للمستهلك االخضر هي: 

 .وأنماط الحياة الخضراءااللتزام الذاتي  والواضح  بأساليب   .1

 .رفض الممارسات التي تلحق ضررا بالبيئة .2

 .البحث عن الشركات ذات التوجه البيئي للتعامل معها .3

 .يعمل عل  حماية البيئة من خالل سلوكه الشرائي االستهالكي .4

 .لديه الرغبة في تعلم القضايا المتصلة بالبيئة بهدف توجيه سلوكه اليومي .5

 ل والمنتجات المتوافقة مع البيئةتمكنه من تقييم االعما يمتلك ثقافة .6

 التسويق االلكتروني:   9المحاضرة 

 محاور المحاضرة التاسعة

 مفهوم التسويق االلكتروني .1

 مجاالت التسويق االلكتروني .2

 اهداف التسويق االلكتروني .3

 ابعاد التسويق االلكتروني .4

 يق التقليدياختالف التسويق االلكتروني عن التسو .5

 مزايا التسويق االلكتروني .6

 التحديات التي تواجه التسويق االلكتروني .7

 مفهوم التسويق االلكتروني

  يعرف  Mark Sceant  كافة االنشطة التي تنفذ من خالل التسويق االلكتروني بأنه

 .وجلب االرباح االنترنيت لجذب الزبائن واالحتفاظ بهم



   جمعية التسويق االمريكية فتعرف التسويق االلكتروني بانه وظيفة تنظيمية  اما

التي تحدد لخلق االتصال  وتسليم القيمة الى الزبون   بمجموعة من العملياتويتمثل 

وإدارة عالقة الزبون بالطرق التي تحقق المنافع  واالهداف للمنظمة وأصحاب 

 . كترونيةتتم من خالل ادوات و وسائل الالحصص والتي 

 ادارة االعمال متعددة الثقافات:  11المحاضرة 

 محاور المحاضرة العاشرة

 تعريف الثقافة .1

 تعريف الشركات متعددة الثقافات .2

 خصائص الشركات متعددة الثقافات .3

 الصدمة الثقافية .4

 الثقافات المتعددة على بيئة ادارة االعمالاثر  .5

 الفوارق الثقافية وإدارة االعمال الدولية .6

 تعريف الشركات متعددة الثقافات

  الشركات متعددة الثقافات(Multicultural Companies ) هي الشركات التي تمتلك

ف موارد بشرية من خلفيات وخبرات وثقافات متنوعة اذا ما احسن ادارتها  وتوظي

كامل قدراتها  وإمكانياتها سيؤدي الى المساهمة في تحقيق االهداف المرسومة  وبما 

 .يعود بالفائدة على المنظمة  وهؤالء العاملين

 الشركات العائلية:  11المحاضرة 

 محاور المحاضرة الحادية عشر

 تعريف الشركات العائلية .1

 انواع الشركات العائلية والعوامل المؤثرة فيها .2

 قاط القوة ومواطن الضعف في الشركات العائليةن .3

 األهمية االقتصادية للشركات العائلية .4

 مزايا الشركات العائلية .5

 فوائد  استمرارية الشركات .6

 اسباب فشل الشركات العائلية .7



 التحديات التي تواجه الشركات العائلية .8

 الخيارات المتاحة امام الشركات العائلية .9

 العائلية مزايا الشركات 

 اكبر في التصرف اإلداري والمالي قدرة. 

 سرعة اتخاذ القرار والتحرر من الشكليات واإلجراءات التي تحددها اللوائح. 

 اقتصار العائدات واألرباح على أفراد العائلة مما يقوى من مركزهم المالي.  

 لعائلةوجود الحافز الخاص ومواجهة التحدى الكبير من أجل البقاء واستمرار ا.  

 :كما تتميز الشركات العائلية ايضا

 هوامش ربح مرتفعة. 

 معدالت نمو مبيعات مرتفعة.  

 معدالت نمو أصول مرتفعة.  

 معدالت عائد على رأس المال مرتفعة. 

 الشركات حوكمة:  12المحاضرة 

 محاور المحاضرة الثانية عشر

 .تعريف حوكمة الشركات .1

 .المعنية بتطبيق مفهوم حوكمة الشركاتاالطراف  .2

 .المحددات االساسية لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات .3

 .مبادئ حوكمة الشركات .4

 .مزايا ومنافع حوكمة الشركات .5

 مزايا ومنافع حوكمة الشركات

 .المخاطر المتعلقة بالفساد المالي واإلداري التي تواجهها الشركات والدولتخفيض  .1

رفع مستويات االداء  وما يترتب عليه من دفع عجلة التنمية  والتقدم  االقتصادي  .2

 .للدول التي تنتمي اليها الشركات

جذب االستثمارات االجنبية وتشجيع راس المال المحلي على االستثمار في  .3

 .الوطنية المشروعات



 .زيادة قدرة الشركات الوطنية على المنافسة العالمية وفتح اسواق جديدة لها .4

الشفافية  والدقة والوضوح في القوائم المالية التي تصدرها الشركات  وما يترتب  .5

 .على ذلك من زيادة ثقة المستثمرين  بها  واعتمادهم عليها في اتخاذ القرارات

 .د المجتمعزيادة فرص العمل ألفرا .6

 المسؤولية االجتماعية:   13المحاضرة 

 محاور المحاضرة الثالثة عشر

 تعريف المسؤولية االجتماعية  .1

 اهمية المسؤولية االجتماعية .2

 ابعاد المسؤولية االجتماعية .3

 اهمية المسؤولية االجتماعية

مع خلق شعور عالي باالنتماء زيادة التكافل االجتماعي  بين مختلف شرائح المجتمع   .1

 .لذي الحاجات  الخاصة

االستقرار االجتماعي  نتيجة توفر فرع العدالة االجتماعية وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص   .2

 .الذي يعد جوهر المسؤولية االجتماعية لمنظمات االعمال

تحسين نوعية الحياة في المجتمع سواء من ناحية البنية التحية او من الناحية  .3

 .الثقافية

     

 

 

 

 تم بحمد هللا

Mayosh 


