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  الحصان امليت استراتيجية إدارة 

 دكتور 

 عبدالرحيم محمد 

 استشاري التخطيط االستراتيجي وقياس األداء املؤسس ي

املجتمع كلية  –أستاذ االدارة العامة املساعد   

drabdo68@yahoo.com  

 

إذا اكتشفت أنك تركب  من جيل إلى جيل ، تقول أنهانتقلت   Dakotaعند قبيلة داكوتا الهندية حكمة  هناك 

لكثيرة ا. ومع ذلك ، في األعمال الحديثة ، وبسبب عوامل االستثمار نزولالا ، فإن أفضل استراتيجية حصاًنا ميت

 ، وهى:ا ما يجب تجربة استراتيجيات أخرى مع الخيول امليتةغالبالتي يجب أخذها في االعتبار ، 

 شراء سوط أقوى. •

 من يقودون الحصان.تغيير • 

 بالخروج من العمل.تهديد الحصان •  

 لدراسة الحصان. تشكيل لجنة •  

 واقع أخرى ملعرفة كيفية ركو  الخيول امليتة. ملترتيب زيارة •  

 الخيول امليتة. قبول  خفض املعايير بحيث يمكن• 

 تعيين فريق تدخل إلعادة تنشيط الحصان امليت.•  

 . املطلو  من املتسابق الجهد زيادة  • 

 إعادة تصنيف الحصان امليت على أنه معوق. • 

 : "هذا الحصان لم يمت". نموذج نصة انشر • 

 •استأجر مقاولين خارجيين لركو  الخيل امليت. • 
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 أحضر عدة خيول ميتة مًعا لزيادة السرعة.  

 الحصان امليت إلى مؤسسة خيرية معترف بها ، وبالتالي خصم كامل التكلفة األصلية. بتبرع ال• 

 توفير تمويل إضافي لزيادة أداء الحصان.• 

 األخف وزنا سيحسنون اإلنتاجية.  انمن يثودون الحصت ملعرفة ما إذا كان اقم بدراسة إدارة الوق•  

 شراء منتج ما بعد السوق لجعل الخيول امليتة تعمل بشكل أسرع.• 

 أعلن أنه بسبب انخفاض النفقات العامة ، فإن الحصان امليت يؤدي أداًء أفضل من أي وقت مض ى. •  

 ت مربحة للخيول امليتة. تشكيل مجموعة تركيز عالية الجودة إليجاد استخداما• 

 إعادة كتابة متطلبات األداء املتوقعة للخيول. • 

 .ترقية الحصان امليت إلى منصب إشرافي• 

خرين في إلقاء اللوم على ال ب ، فأحيانا تقوم السيئة  إلدارية املواقف امكل أنواع  كثيرا ما تتفاعل املنظمات مع 

لقاء اللوم على املنافسين ، وإلقاء اللوم على األسواق ، وإلقاء اللوم على بعضهم البعض ، وما إلى الشركة ، وإ

 ذلك. 

مكن التكيف مع  التطور املوجود في املنظمة، وما هى الطريقة األفضل تطوير األداء واملقصود هنا هو كيف ي

لتي يمكن من خاللها اضافة القيمة. فأى كانت األساليب التي تستخدمها في ، وما هى الطريقة اوتقديم الخدمة

قيق قيمة للعمالء. فإذا لم تقديم قيمة مضافة للعميل فإن األمر ينتهي بك بتح العمل ، أنت في النهاية مطالب

 ان ميت. النهاية حصفي هما فعلت مع الحصان امليت  لن يغير من األمر ش يء هو ممع الحصان امليت، وبالتالي ف

ة الحصان ، هناك اهتمام  بمشكل وشدة التعقيد  وفي ظل املتغيرات التي نعيشها والتسارع الكبير في التطوير

، ألنها موجودة بشكل كبير في هذه البيئة املتغيرة فالحصان األسرع واألقوى اليوم، غدا سيكون حصانا امليت 

 ميتا.
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 وهذا يتطلب:

 قديم الخدمات مع اضافة القيمة.وجود آليات وأدوات تساهم في ت 

 ى لاستخدام منهجيات حديثة في إدارة املشاريع وتصميم الخدمات التركز فقط على الجودة ولكن ع

 ذات جودة تضيف قيمة للعميل. ةخدم مضمان االستمرارية في تقيد

 واتخاذ اإلجراءات  في اضافة القيمة  ستمرة لجميع الخدمات لتحديد مساهمههااملراجعة امل

   .التصحيحية عند الضرورة 

ن ، أأستاذ األعمال الدولية ومدير مركز تاك للقيادة العاملية في كلية دارتموث Vijay Govindarajan  ل يقو 

 ة:يجب أن تتبع الثالث نقاط التاليالشركات التي تريد أن تصنع استراتيجية 

 .األولى: إدارة الحاضر

  التخلي عن املاض ي بشكل انتقائي. :الثانية

 صتع املستقبل. الثالثة: 

صلة  وذا هو مبعبارة أخرى البقاء على   ،بشكل انتقائي  اض ية األهمية وهى التخلي عن املوالنقطة الثانية في غاي

افون من لكثير من املديرين يخفا وتجاهل ما ليس له صلة به.د للماض ي، ألن املستقبل هو امتدا ، باملستقبل 

 لخيول امليتة( اشياء )أنه كان سببا في نجاح املنظمة.  وتدافع املنظمة عن هذه األ لي عن املاض ي ألنهم يرون التخ

 وتعبرها ذات صلة لألسا  التالية:

 ا تم انشاؤها من قبلهم. أوال: ألنه

 ثانيا: ألنها جزءا من ثقافة املنظمة.

املنظمات متابعة مالديها من أحصنة ومحاولة التخلص  امليت مهمة . وعلى نيجية الحصا، استراتوفي النهاية 

 ميل.ة القيمة للعبتكار واضافستطيع االستمرار واال قبل موتها بمجرد ظهور األعراض عليها ، حتى ت  منها


