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دورة حياة المنشأة الصغيرة: الفصل السادس

المنشآت الصغيرة

التأسيس واإلدارة



مفهوم دورة حياة المنظمة

هي سلسلة من التواجد اإلنساني Oxfordوفقاً لقاموس •

نتاجية والثقافي من مرحلة الميالد أو البداية مروراً بالنمو واإل

.وانتهاًء باالضمحالل والموت أو النهاية

بهتمرأنعيتوقالذيالتدريجيالتغييربأنهاالباحثونوعرفها•

معأخرىإلىمرحلةمنانتقالهاخاللمنالمنظمات

فيةمتوقعأخرىتغيراتالتغييرهذايصاحبأنافتراض

.للمنظماتاإلداريوالنظامالهيكل

منالمنشأةحياةتطورأنإلىGreienerأشاروقد•

:عاملينفيللتغيراستجابةيحدثأخرىإلىمرحلة

.للمنظمةالخارجيةالبيئةفيالتغيرات-

.للمنظمةالداخليةالبيئةفيالتغيرات-



دورة حياة المنشأة الصغيرة

ود ولقد تعددت نماذج دورة حياة المنظمة وترتب على ذلك وج•

ي نطاق واسع من المراحل تمثل في اختالف عدد المراحل الت

.اقترحها كل نموذج من هذه النماذج المقترحة

ومن المالحظ على هذه المراحل أنها تأتي متتابعة •

ومتدرجة، كما أنها تؤثر بشكل واضح على نشاط 

.وسلوكيات المنظمة

ى كما تجدر اإلشارة إلى هناك أنواع من المنظمات تميل إل•

االستقرار عند مراحل معينة دون االنتقال إلى غيرها،

بينما هناك منظمات أخرى تقفز إلى مراحل متقدمة أو 

.تتراجع إلى مراحل سابقة



دورة حياة المنشأة الصغيرة
“ ة المنشأة كالكائن الحي تولد صغيرة ثم تتطور وتنمو مع ما يصاحبها من تطورات داخلي

لنمو وقد تم اعتماد نموذج مكون من خمسة مراحل ل. تتطلبها مرحلة النمو التي تعيشها المنشأة

:هي

ةالمرحلمرحلة  مرحلة  مرحلة   مرحلة  

التجريبية     االزدهار          االستقرار           اإلبقاء            االنحدار 

حجم

المبيعات

السنــــــــــــــــــــوات



(النشأة) المرحلة التجريبية 

: المرحلة األولى



(النشأة) المرحلة التجريبية 

ج أو غالباً تعمل المنشأة على إنتاج منت

.خدمة واحدة فقط

تتميز هذه المرحلة بانخفاض واضح في 

المبيعات والنمو وبالتالي في األرباح،أو

.وجود خسائر

ر المنشأة غير مكتملة األركان والعناص

.وبالتالي فهي معرضه للخطر

يغلب على العمل النمط اإلداري 

.ةالفردي المركزي والقيادة الشخصي
ت تستخدم المنشأة في هذه المرحلة االتصاال

.غير الرسمية الشفهية

ال تمتلك المنشأة في هذه المرحلة 

.تحديداً واضحاً للسوق المستهدف

قد تعمل بعض المنشآت على توظيف 

االبتكار والتكنولوجيا للحصول على 

.حصتها التسويقية

 ً بالبناءمشغولةاإلدارةتكونغالبا

.الداخليالتنظيمي



أما من حيث التمويل في هذه المرحلة 

:فيتميز باآلتي

حاجة المنشأة إلى مصادر تمويل طويلة األجل وذلك ألن هذه•

.المرحلة مرحلة إنشاء

غالباً ما تعتمد المنشأة في هذه المرحلة على المصادر•

.الداخلية في الحصول على التمويل

أو قد تستخدم المنشأة في هذه المرحلة نظام االستئجار•

.لثابتةالشراء بالتقسيط كوسيلة للحصول على األصول ا

نمالموردينمعالتعاملفيالتجارياالئتماناستخدام•

عفلضوذلكالمرحلةهذهفيالشائعةالتمويليةالوسائل

.النقديةالتدفقات

تمويلفيتساهمحكوميةمؤسساتالمملكةفييوجد•

.(أوريكس)المساهمةالشركةمثلالصغيرةالمنشآت



(االنطالق) مرحلة االزدهار 

: ثانيةالمرحلة ال



(االنطالق) مرحلة االزدهار 

تعمل المنشأة بقدرة وثقة أكبر ألنها 

استكملت أغلب حقوقها التمويلية 

.والتنظيمية والتسويقية

ة تبدأ المنشأة في النمو بمعدالت متسارع

ات وعليه ترتفع المبيعات مما يحقق تدفق

.نقدية أكبر 

تزداد أعباء العمل ومتطلباته مما 

ي يترتب عليه تطوير التنظيم اإلدار

.بشكل أوضح

ء تركز المنشأة بشكل أكبر على جز

.من السوق الذي يقع عليه االختيار

واجب على اإلدارة في هذه المرحلة التركيز 

على كسب السوق واالقتراب من العمالء مع

.تحسين الجودة والسيطرة على التكاليف

قد يبدأ في هذه المرحلة االستعانة 

.ببعض المتخصصين

تنصح اإلدارة بالعمل على إطالة هذه 

.المرحلة قدر اإلمكان



أما من حيث التمويل في هذه المرحلة 

:فيتميز باآلتي

يل تعمل المنشأة في هذه المرحلة على توظيف مصادر التمو•

المقترحة في المرحلة األولى مثل المصادر الخارجية، 

ات واالئتمان التجاري لتمويل نمو المبيعات، ودعم المؤسس

. الحكومية المتاحة

ن أن نظراً ألن المنشأة قد بدأت تحقيق األرباح فإنها يمك•

.تستخدم األرباح المحتجزة كمصدر للتمويل

ونظراً لما تتمتع به هذه المرحلة من خصائص وسمات•

ة على تنعش المنشأة وأعمالها فإن اإلدارة تنصح بالمحافظ

.هذه المرحلة أطول فترة ممكنة

من األخطاء الشائعة أن يلجأ المالك إلى المبالغة في •

ة ومن اإلنفاق من إيرادات المنشأة على متطلباته الشخصي

أة األرباح المحتجزة مما يزيد من أعباء والتزامات المنش

.  وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تدهور فترة االزدهار



مرحلة اإلبطاء

: ثالثةالمرحلة ال



مرحلة اإلبطاء

يز رغم استمرار ارتفاع المبيعات في هذه المرحلة إال أنها تتم

.ببطء النمو، وذلك لوجود المنافسين

ير في تكون األرباح ثابتة ومستقرة مما يؤدي إلى استقرار كب

.التدفقات النقدية

جبها تكون اإلدارة في هذه المرحلة أكثر نضجاً، كما أن المنافسة في السوق أكبر وأقوى لذا من وا

.أن تلجأ إلى التجديد واالبتكار مع التنويع في المنتجات قدر اإلمكان

:إذا عاشت المنشأة هذه المرحلة وسط ظروف اقتصادية مالئمة تحت إدارة جيدة فإنها تتمتع بالخصائص التالية



:التمويل في هذه المرحلة يتميز باآلتي

اتالمصروفنحوالمرحلةهذهفيالتمويلتوجيهيتم•

كاليفتتغطيةخاللمنوذلكأساسيبشكلالتشغيلية

قطعالخام،الموادالمخزون،)العاملمالرأس

.(...الغيار

والمصروفاتالمنتجات،تسويقمصاريفمواجهة•

توظيفخاللمناآلجلةالمبيعاتوتمويلاإلدارية،

مصادرأفضلأننجدلذا،للعمالءالتجارياالئتمان

وردينالمطريقعنالتشغيليةالمصروفاتلهذهالتمويل

.األجلقصيرةالقروضباستخداموالبنوك



(االستقرار) مرحلة النضج 

: رابعةالمرحلة ال



(االستقرار) مرحلة النضج 

من خالل االعتماد على اإلدارة الجيدة تستطيع المنشأة الوصول إلى هذه المرحلة من عمرها والتي تتميز خاللها بالعديد 

:من الخصائص مثل

ل استقرار المبيعات، ومن ثم استقرار ك

مواجهة البيئة الخارجية ومحاولة التعامل .من األرباح والتدفقات النقدية

.معها بمرونة وتكيف

م تنتقل المنشأة في هذه المرحلة من الهجو

إلى الدفاع بمعنى محاولة الحفاظ على 

ة حصتها التسويقية والدفاع عن هذه الحص

.لئال يستولي عليها المنافسون

تبرز في هذه المرحلة سمات 

التخصص الفني في الوظائف 

.المختلفة

مرار يتم االتصال بشكل أكثر رسمية رغم است

األساليب غير الرسمية مثل المنافسة 

.الجماعية

محاولة االبتكار واإلبداع للمحافظة على 

هذه المكانة ومحاولة تجنب المرحلة 

.األخيرة قدر اإلمكان



التمويل في هذه المرحلة

جل،األقصيرالشكلعليهيغلبالمرحلةهذهفيالتمويل

تدعىاسإذاجديدةمنتجاتتقديمأوالمنتجاتلتطويروذلك

معلتتواكبالتمويلأساليبتغييريتطلبوذلكاألمر،

علىاألساليبهذهومنالمنشأة،تشهدهاالتيالتطورات

:المثالسبيل

.وهكذا...الماليالتحليل–الرقابة–التخطيط



(االنهيار ) مرحلة االنحدار  

: خامسةالمرحلة ال



(االنهيار ) مرحلة االنحدار  

وقد تدخل المنشأة هذه المرحلة لظهور قد تصل المنشأة إلى هذه المرحلة حيث تنحدر المبيعات وتواجه المنشأة الخسائر

:أحد الخصائص السلبية، مثل

االنخداع بالنجاح السابق وعدم اتخاذ 

السياسات الالزمة للمحافظة على هذا 

.النجاح

عدم المرونة : مواجهة مشاكل إدارية مثل

طرة في العمل، جمود البيئة التنظيمية، سي

النمط اإلداري المحافظ ، وغيرها من 

.المشاكل

ة عدم قدرة المنشأة على التكيف مع البيئ

.الخارجية المتغيرة

مواجهةعلىالمنشأةقدرةعدم

ةالحصضياعإلىيؤديمماالمنافسة

.التسويقية

ار قد تتمكن اإلدارة من إعادة البقاء واالستمر

ع  ولكن ذلك يحتاج مواقف صارمة لعالج الوض



الفرق بين المنشآت الصغيرة والكبيرة



“منشأة صغيرة الملكية•

الشخصية•

الفرق بين المنشآت الصغيرة والكبيرة

مصدر السلطة

“منشأة كبيرة المركز الوظيفي•

الخبرة•



منشأة صغيرة
“ االتصال الوثيق بين الملكية واإلدارة •

ارتباط األهداف الشخصية بأهداف المنشأة •

التداخل بين قواعد العمل والجوانب الشخصية•

تركيز أضعف على المعيار االقتصادي كمقياس لألداء•

الفرق بين المنشآت الصغيرة والكبيرة

الفلسفة اإلدارية

منشأة كبيرة
“ استقالل الملكية عن اإلدارة•

استقاللية األهداف الشخصية عن أهداف المنشأة•

الفصل التام بين قواعد العمل والعوامل الشخصية•

التركيز على المعيار االقتصادي كمقياس لألداء•



منشأة صغيرة
“ شخصية/ تكيفيه •

استغالل الفرص إن أمكن•

استعداد تكتيكي•

استخدام المهارات االجتماعية•

اتخاذ القرارات بأسلوب تخفيف النتائج الالحقة•

الفرق بين المنشآت الصغيرة والكبيرة

المهارات

منشأة كبيرة
“ تكهني/ تنبؤي •

السيطرة على التغيير •

استعداد استراتيجي•

المهارات تستخدم على أسس غير شخصية•

اتخاذ القرار بأسلوب تغيير األحداث•



منشأة صغيرة
“ العالقات غير رسمية•

الترابط الوثيق بين المخططين والمنفذين•

العمل والحوافز قائمة على أساس المعرفة•

التداخل واالشتراك في أداء العمل•

نظام اتصاالت مفتوح•

الفرق بين المنشآت الصغيرة والكبيرة

التنظيم

منشأة كبيرة
“ العالقات رسمية•

استقاللية التخطيط عن التنفيذ•

التعيين والحوافز مبني على أساس المؤهالت الفنية•

التحديد الواضح للحقوق والواجبات والمسئوليات •

نظام اتصاالت رسمي منظم •



:ةويمكن إجمال الفروق بين المنشآت الكبيرة والصغيرة في الخصائص التالي

“ .وذلك ألن المنشأة الصغيرة عادةً تخدم سوق محدود بالمقارنة بالمنشآت الكبيرة: حجم العمل-

“ أثير في السوق باإلضافة إلى أن المنشأة الصغيرة تملك حصة سوقية محدودية بالتالي فهي ال تتمتع بالقدرة في الت:وزن العمل

ارد المالية بالمقارنة بالمنشأة الكبيرة، وبالتالي فإن تأثير هذه المنشأة على القطاع الذي تعمل فيه يكون محدود، كما أن ندرة المو

.مضافاً إليها محدودية الخبرة التسويقية يؤدي إلى ضعف التأثير اإلعالمي للمنشأة الصغيرة مقارنة بالكبيرة



:ةويمكن إجمال الفروق بين المنشآت الكبيرة والصغيرة في الخصائص التالي

“ احد أو عدد أكثر األنواع شيوعاً بين المنشآت الصغيرة هو المنشأة الفردية، حيث أن رأس المال عادةً يملكه شخص و: الملكية-

ما محدود من األشخاص، كما أن هذه المنشأة في الغالب يتم إدارتها بواسطة المالك ، كما تعتمد على مصادر محدودة من التمويل م

.  يترتب عليه العديد من الصعوبات

“ فة المالك يدير العمل بفلس/ كما أن المدير ( إدارة الشخص الواحد)نمط اإلدارة السائد في المنشآت الصغيرة هو : نمط اإلدارة-

عارف عليه التوجه اإلنتاجي أو البيعي، وهو عادة يمتلك خبرة حرفية أو فنية، ويفتقد المهارات اإلدارية المحترفة ، كما أنه من المت

.أن شخصية المدير وقيمة وتوجهاته لها أثر واضح وملموس على سلوك المنشأة الصغيرة مقارنة بالمنشأة الكبيرة



عملية التحول إلى منشأة أكبر

قالواالنتوالتطورالنموإلىيهدفالذيالمنشأةمؤسس•

ً األكبرالمنشآتصفوفإلىبالمنشأة دراكإعليهحجما

المديردورإلىالمنشأةصاحبدورمنالتحولأهمية

.المحترف

التفاصيلبإلمامولديهالفنيةبخبرتهالمنشأةصاحبيبدأعادةً •

الشخص)سماتبجميعويتمتعبهاويقومبلللمشروعالفنية

.المنشأةإدارةفي(الواحد

اوتعامالتهعمالئهاوتزدادالمنشأةحجميكبرالوقتمرورمع•

ً يغيرأنللمديربدالوبالمقابل ويبدأالسماتهذهمنتدريجيا

هذاىعليترتبحيثالمنشأة،فيوأشملأوسعبأمورباالهتمام

.تقنهايأنالمديرعلىيجبالتيالمهاراتطبيعةفيتغيرالنمو



اإلدارةأدواتاستخدامإتقانهيبلكمتخصص،الفنياألداءعلىالقدرةفيتقتصرالاإلدارة•

.بكفاءة

:المهارات الفنية

المهارات اإلدارية الالزمة إلدارة المنشآت األكبر تشمل ثالثة عوامل 

:أساسية وذلك حسب المستوى اإلداري الذي يشغله المدير

زداد البد من امتالك المدير المعرفة في اإلدارة بتفرعاتها وطريقة ممارستها، وهذه المعرفة ي•

.تعقيدها كلما اتسع حجم المنشأة

هارة باإلضافة إلى المعرفة الفنية المتخصصة في مجال اإلدارة، فإنه من الضروري أن يمتلك م•

.ومعرفة فنية متخصصة في طبيعة النشاط الذي تعمل فيه منشأته



.هي القدرة على التعامل مع اآلخرين •

.القدرة في التأثير على العاملين والعمالء•

.القدرة على التفويض واالتصال ، وتحفيز اآلخرين•

:المهارة اإلنسانية

المهارات اإلدارية الالزمة إلدارة المنشآت األكبر تشمل ثالثة عوامل 

:أساسية وذلك حسب المستوى اإلداري الذي يشغله المدير

اإلنسانية



.وتعني قدرة المدير على التفكير واستيعاب السبب والنتيجة: المهارة اإلدراكية

:يةكرالمهارات الف

المهارات اإلدارية الالزمة إلدارة المنشآت األكبر تشمل ثالثة عوامل 

:أساسية وذلك حسب المستوى اإلداري الذي يشغله المدير

الزمةأي القدرة على تشخيص مظاهر وأسباب المشكالت وتحديد الحلول ال: المهارات التشخيصية

ية،التشخيصالمهاراتمعوتتكاملاإلدراكيةالمهاراتمعتتشابهمهاراتوهي:التحليليةالمهارات

عابواستيترابطهاوكيفيةالمواقففياألساسيةالمتغيراتتحديدعلىالمديرقدرةتمثلوهي

.المنشأةهاتواجهالتيالمواقففيالممكنةاالستراتيجياتاختيارفيالمديرتساعدأنهاكمامعالجتها،

ميع العاملين ح جهي القدرة على رؤية الصورة كاملة ألي موضوع، أي رؤية المنشأة وتوجيه العاملين نحو هذا المستقبل ، مع القدرة على اتخاذ القرار لصال

:في المستويات اإلدارية المختلفة ، وهي تشمل العديد من المهارات الالزمة لإلدارة مثل



مما ينبغي مالحظته أن الحاجة لهذه المهارات تختلف باختالف المستوى اإلداري الذي 

.يشغله من يحتاج الستخدامها

ونظراً ألن المستويات اإلدارية عادةً تشمل مستوى اإلدارة المباشرة والوسطى واإلدارة العليا فإنه كلما اتجهنا نحو اإلدارة 

العليا تقل الحاجة للمهارة الفنية وتزداد الحاجة للمهارة الفكرية والعكس،مع ثبات الحاجة إلى المهارة اإلنسانية في كل 

:المستويات،كما يوضح الشكل

المستويات اإلدارية والمهارات الالزمة بكل مستوى

إدارة عليا

إدارة وسطى

إدارة مباشرة

فنية           إنسانية           فكرية


