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«الميكن أن يكون للقيادة جانب ُم ّْث ِمر ما مل تكن املَ ّْع ِر َفة
ا ُملفيدة وا ُملت ََج ِّددَة وسيلتها ،والت َّْطب ِيق الواعي ُسلوكها»
©.ZBA
يشكل هذا الكتاب الطبعة الثانية و ا ُمل َط َّو َرة لكتاب « ُثالثية
ال َت َم ُّيز ا ُمل َؤ َسيس واإلدارة اإلسرتاتيجية بال َت َكا ُمل» من سلسلة
 FLC1التي َت َت َم َّيز بالبساطة بالطرح والحداثة بالتَفكري مبا
سلسلة قادة املستقبل  Future Leaders Chainتتكون من سبعة
1
َ
كتب متتابعة وم َتكا ُملة باملضمون هي عىل التوايل:
َ
1.1ال َت َكا ُمل أو الفناء ..اإلدارة اإلسرتاتيجية بال َتكا ُمل.
2.2ال ِق َيادة اإلسرتاتيجية و ال َت َم ُّيز ا ُمل َؤ َسيس يف ظل ال َتنَا ُفسية.
3.3إسرتاتيجية ال َت َف ُّوق املؤسيس.
4.4التحليل اإلسرتاتيجي الت َّْطب ِيقي لقيادة املؤسسات.
5.5الدليل العميل للتخطيط اإلسرتاتيجي والتغلب عىل املنافسني.
6.6الوالء ا ُمل َؤ َسيس وقيادة ال َت َم ُّيز الت َّْطب ِيقي.
ُ 7.7م َؤ ِشات ال َت َم ُّيز ا ُمل َؤ َسيس و التطوير اإلسرتاتيجي
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يناسب عامل اإلدارة الت َّْطب ِيقية اليوم ،و التي َع ِملنا عىل توفريها
كنتيجة ل ِق ِّلة -إن مل نقل غياب -كتب اإلدارة الت َّْطب ِيقية.
اعتمدنا يف هذا الكتاب عىل ما َط َّورناه يف وظائف ومهام اإلدارة
لقيادة املنظامت «املؤسسات-الرشكات» والحكومات من
حيث املضمون والتنفيذ واألثر ،والسيام َع ّْ َب نظريتنا يف اإلدارة
بال َت َكا ُمل MBI© 2و َم ّْن َهجها الت َّْطب ِيقي َع َج ِلة ال َت َم ُّيز ا ُمل َؤ َسيس
© ،PDDو َق َّدمنا َم ّْن َهجنا الجديد 3يف ال ِق َيادة اإلسرتاتيجية ©_21
 LeaderShipو ُم ّْر َت َكزاته ،وصوالً للتفوق ا ُمل َؤ َسيس املستمر مبا
للمن ََظ َمة غايتها يف البقاء و ال َت َو ُسع و ال ِر َيادَة ،و يحقق
ُي َح ِّقق ُ
املَ ّْن َف َعة لجميع أصحاب الدَّور اإليجايب© PRHبا ُملن ََظمة.
َتنَاولنا مضمون هذا الكتاب عرب أربعة أقسام توزعت عليها
فصول الكتاب الستة عرش ،حيث تضمن القسم األول خمسة
فصول َتنَاولنا يف الفصلني األول والثاين ماهية ومفهوم َم ّْن َهج
ال ِق َيادة © ، LeaderShip_21و َتنَاولنا يف الفصل الثالث ال ِنطاق
اإلسرتاتيجي ،ثم إدارة الوعي املَ ّْع ِريف بالفصل الرابع ،ومن ثم
إدارة ال َت َكا ُمل يف الفصل الخامس.
العبدو ،زاهر .)2018( .الت ََك ُامل أو الفناء ..اإلدارة اإلسرتاتيجية
2
َ
بالتَك ُامل.استنبول :دار الزاهر للطباعة والنرش والتوزيع.
َم ّْن َهج ال ِق َيادة © LeaderShip_21هو محور هذا الكتاب.
3
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أما القسم الثاين فقد تضمن ثالثة فصولَ ،تنَاولنا يف الفصل
السادس آليات تغيري السلوك وضوابطه وآلياته ،ثم دوائر
السيطرة يف الفصل السابع ،ومن ثم مناذج إدارة التغيري متهيداً
لتقديم منوذجنتا الجديد “منوذج ال َت َف ُّوق” يف الفصل الثامن.
وتضمن القسم الثالث أربعة فصول ،ناقشنا يف الفصل التاسع
املَ ِّيزَة ال َتنَا ُفسية ومقوماتها ،ثم َتنَاولنا يف الفصل العارش واقع
املوارد البرشية ،وآليات َت ّْث ِمريها ،ثم َح ّْل َلنا يف الفصل الحادي
عرش موارد ا ُملن ََظمة ودورها يف خلق املَ ِّيزَة ،ومن ثم ناقشنا
كم َق ِّد َمة لطرح اسرتاتيجتنا
إسرتاتيجيات التنافس العامة ُ
الجديدة “ إسرتاتيجة ال َت َف ُّوق” يف الفصل الثاين عرش.
عىل حني تضمن القسم الرابع أربعة فصول ناقشنا يف الفصل
الثالث عرش دور اإلطار الوطني ،ومفهوم ال َتنَا ُفسية ،و ُم َؤ ِشاتها
يف الفصلني الرابع والخامس عرش ،ومن ثم طرحنا وجهة
نظرنا يف َتصنيف املنظامت يف الفصل السادس عرش.
يجيبكم هذا الكتاب عىل :ماذا تحتاج لتحقيق ال َت َف ُوق
ا ُمل َؤسيس؟
نسأل الله التوفيق
زاهر بشري العبدو
استنبول  -جون  /2019ش ّوال 1440
PTST

