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الت؛ لُيواكب  شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري -منذ نشأته عام 1985– عدة تحوُّ

التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته األولى )1999-1985( بتطوير البنية المعلوماتية في 

ل رئيسة في مسيرته؛ لُيؤدي دوره  مصر. ثم كان إنشاء وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عام )1999( نقطة تحوُّ

كُمؤسسة فكر  )Think Tank( تدعم جهود ُمتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية.

ومنذ ذلك الحين، يتبنَّى المركز رؤية مفادها أن يكون المركز األكثر تميًزا في مجال دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية 

الشاملة، وإقامة حوار مجتمعي بنَّاء، وتعزيز قنوات التواصل مع المواطن المصري الذي ُيَعدُّ غاية التنمية وهدفها 

األسمى؛ األمر الذي يؤهله لالضطالع بدور أكبر في صنع السياسة العامة، وتعزيز كفاءة  جهود التنمية وفعاليتها، 

وترسيخ مجتمع المعرفة.

عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار



وفي سبيل تحقيق ذلك، يحمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على عاتقه مهمة أن يكون داعًما لكل متخذي القرار. 

وحتى يتسنى له ذلك، فإنه يسعى باستمرار ألن يكون أحد أفضل مؤسسات الفكر )Think Tank( على المستوى المحلي 

ا في نتائج  واإلقليمي والدولي. وقد واكب ذلك اعتراٌف إقليميٌّ ودوليٌّ بدوره الجوهري كمؤسسة فكر، وهو ما ظهر جليًّ

»برنامج مراكز الفكر والمجتمعات المدنية )Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP( بجامعة بنسلفانيا 

األمريكية« التي تم اإلعالن عنها في فبراير 2021؛ حيث تم اختيار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليكون:

	 ضمـــن أفضـــل 20 مركـــز فكـــر علـــى مســـتوى العالـــم اســـتجابًة لجائحـــة »كوفيـــد-19« لعـــام  2020 )ال يوجـــد ترتيـــب
ُمحـــدد للقائمـــة(.

	 فـــي المرتبـــة 21 مـــن بيـــن 64 مركـــز فكـــر علـــى مســـتوى العالـــم كصاحـــب أفضـــل فكـــرة أو نمـــوذج جديـــد قـــام بتطويـــره
خـــالل عـــام 2020، أخـــًذا بعيـــن االعتبـــار أنـــه ال يوجـــد أي مركـــز فكـــر مصـــري آخـــر تـــم تصنيفـــه وفًقـــا لهـــذا المعيـــار.

	.2020 في المرتبة 14 من إجمالي 101 مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام

حقوق النشر محفوظة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار -بمجلس الوزراء



بقلم رئيس التحرير

د. رشا مصطفى عوض

كل حالم استطاع تحقيق حلمه
عندما آمن بأنه ليس مستحيًلا

ــتــي تــحــمــل عــنــوان ــا، ال ــنـ ــداراتـ ــدث إصـ ــى مـــن أحــ ــ  نُـــدشـــن الـــيـــوم الــنــســخــة األولـ

 ،)World Dream Day( »آفاق إدارية«، ونستهل حديُثنا بـ »اليوم العالمي للحلم«

والذي تحتفي به البشرية في 25 سبتمبر من كل عام. ولقد تم صكه ضمن أجندة 

األحداث الدولية، لتشجيع الجميع - أفراد وعائالت، مدارس وجامعات، مؤسسات 

حكومية وخاصة ومدنية – على إطالق العنان ألحالمهم، والُمضي قدًما في رحلة 

إلى  لتحويل األحالم  الحثيث  الجهد  التخطيط، وبذل  الرحلة من  تبدأ  لتحقيقها. 

حقيقة راسخة، واالحتفال بها، وجعلها إرثًا ُمضيًئا يتحاكى عنه الُمستقبل.  

 أفضل لنا ولمجتمعاتنا والعالم أجمع. فكل أفق جديد 
ٍ
ُيذكرنا هذا اليوم بالدور الجوهري لألحالم في حياتنا من أجل غد

يبدأ بحلم. هنا، يحضرني موقف داعية الحقوق المدنية »ما رتن لوثر كينج« االبن الذي بدأ واحدة من أعظم الخطب على 

مستوى العالم بعبارة »لدي حلم« )I Have a Dream(، باحًثا عن تأسيس مجتمع عادل يتساوى فيه البشر. 

وإذا بحثنا في دروب التاريخ، سنجد يقيًنا أن كل حالم استطاع تحقيق حلمه عندما آمن بأنه ليس مستحيًلا، وتسلح 

 من فشل. أيًضا، 
ٍ

 ال يكل أو يمل، ودعم مستدام من اآلخرين، دون خوف
ٍ

 شاق
ٍ
 ال يخفت، وعمل

ٍ
 ال تلين، وتصميم

ٍ
بعزيمة

ُيلهمنا الحلم بأهمية التحلي بالتفكير اإليجابي والمستنير، واالنفتاح على الرؤى واألفكار والمعارف الجديدة، وتعزيز قدرتنا 

العلمية والعملية إلنجاز نجاحات استثنائية مستحقة، مع مساعدة اآلخرين على تحقيق تغييرات إيجابية في حياتهم.

حاب هذا اليوم الفارق في حياتنا، نُهديكم العدد األول من مجلة »آفاق إدارية«، والتي سوف تطل عليكم كل ثالثة 
ِ
في ر

أشهر، لتكون الصديق الصدوق لكل حالم واقعي. في كل عدد، سوف نطرح عليكم معارف ورؤى وأفكاًرا وتجارب وخبرات 

إدارية وقيادية ُملهمة، نأمل أن تُنير لكم دروب النجاح، ونصبوا ألن تكون رافًدا ُمتجدًدا ألحالم جديدة رحبة.

 )George Bernard Shaw( »ختاًما، دعونا نتذكر جميًعا مقولة الفنان والناقد والكاتب المسرحي العالمي »جورج برنارد شو

م 
ِ
حيث قال »بعض الناس يرون األشياء كما هي ويتساءلون لماذا، وآخرون يحلمون بأشياء لم تكن أبًدا ويتساءلون ل

ال«، وأن نتعلم دوًما بأن ننتمي إلى هؤالء الحالمين. 1
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مفهوم اإلدارة العامة

اإلدارة هي أحد العلوم الحديثة التي 

اإلدارة  بـــمـــدرســـة  كــعــلــم  بـــــدأت 

العلمية على يد »فريدريك تايلور« 

للمزيد انظر ص 7

رحلة صعود »أوبر«: كيف 
بدأت؟ وإلى أين وصلت؟ 

ُتسيطر أوبر على سوق سيارات 

األجرة في أكثر من 80 دولة حول 

العالم. للمزيد انظر ص 61

ــدة ذات  ــ ــدي جـــمـــهـــوريـــة جــ
 حــــــــوكــــــــمــــــــة رشــــــــيــــــــدة

عن  »السيسي«  الرئيس  أعلن 

ــدة«  تــدشــيــن »جــمــهــوريــة جــدي

تختلف فــي شكل واألســلــوب. 

للمزيد انظر ص 37
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سلسلة دورية ربع سنوية تصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 

ا رصيًنا، له قيمة ُمضافة،  - برئاسة مجلس الوزراء ، تقدم محتوى تطبيقيًّ

وعائد مباشر للقادة والمديرين عبر المؤسسات والثقافات المختلفة.

شكر خاص لألستاذ سامح حسن لجهوده في إثراء المجلة.

رئيس المركز
السيد/ أسامة الجوهري

مساعد رئيس مجلس الوزراء

رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

رئيس التحرير
دكتورة/ رشا مصطفى عوض

المدير التنفيذي للمركز

رئيس اإلدارة المركزية لمحور دعــم القرار

فريق التحرير
 أ/ آية حمادة            أ/ ميران طه

أ/ أمل علي

إخراج فني
أ/ محمد عادل

مراجعة وتدقيق فني ولغوي

اإلدارة العامة للجودة
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بقلم د.رأفت رضوان
ــق لــمــركــز  ــ ــبـ ــ ــيــــس األسـ ــ ــرئ ــ ال
المعلومات ودعم اتخاذ القرار 

بمجلس الوزراء

أحد رواد تكنولوجيا المعلومات في مصر والوطن العربي، حائز 
على وسام العلوم والفنون من الطبقة األولى إلسهاماته في 
نشر التكنولوجيا في مصر، وحاصل على الدكتوراه في اإلدارة 
ا  بالجامعة األمريكية وأكاديمية  العامة، كما يعمل أستاًذا زائًر

النقل البحري، ومؤلف ألكثر من 15 كتاًبا.

عندمــا اتصــل بــي رئيــس مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار برئاســة مجلــس الــوزراء يبشــرني بإصــدارة جديــدة للمركــز 

متخصصــة فــي مجــال اإلدارة، ويطلــب منــي أن أكتــب المقــال الرئيــس بعددهــا األول تجاذبتنــي مشــاعر متباينــة: 

إشعاع فكري، تحتاج مصر للكثير من الجاد من تلك المراكز في ظل ما  أولها السعادة لعودة المركز ليتبوأ موقعه كمصدر  

نعيشه من تلوث معرفي يمأل الكون من خالل شبكة اإلنترنت التي أتاحت للجميع متخصصين وغير متخصصين، متعلمين أو 

شبه متعلمين، أن يدلوا بدلوهم في كل شأن وكل موضوع. 

ثاني تلك المشاعر كان المزيد من االهتمام، لكون المركز لم يتصد من قبل لموضوع اإلدارة، رغم كونه »أم المشكالت«في كل 

ما تواجهه مصر من تحديات وصعاب على مستوى الدولة، والمنظمات، والمؤسسات، وحتى األفراد. فاإلدارة هي الخط الفاصل 

بين النجاح والفشل، وهي مسؤولة بالدرجة األولى عن نجاح المنظمات داخل المجتمع، بل ويتعدى دورها ذلك ليصل إلى مسؤولية 

تقدم أو تخلف األمم؛ فاالستغالل األمثل للموارد البشرية والمادية يقع على عاتقها، وهناك الكثير من الدول التي تمتلك مقومات 

النجاح االقتصادي من ناحية الموارد، ولكن سوء اإلدارة يبقيها في مواقع متأخرة اقتصاديًّا كبعض الدول اإلفريقية الغنية بالموارد 

الطبيعية، وبالطبع فإن العكس أيًضا صحيح كحال الكثير من الدول اآلسيوية وعلى رأسها اليابان. 

ثالث تلك المشاعر كان الكثير من الشكر والعرفان إلدارة المركز الشابة التي ارتأت أن تجربة التحول اإلداري التي شهدها المركز 

ر توجهات العمل في المركز من التطوير التكنولوجي  تحت قيادتي، وبعد إنشاء وزارة االتصاالت، وهجرة الجيل األول لها، وتغيُّ

لكل مؤسسات الدولة وبناء البنية المعلوماتية - والذي كان يمثل الجانب األكبر من عمل المركز، وأظهر حاجة الدولة لمقعد 

وزاري يكون هو المسؤول عن هذا الملف شغله أول مدير تنفيذي للمركز - إلى توجه جديد هو التركيز على دعم متخذ القرار، وإتاحة 

ا، وهو ما َتطلَّب إعادة هيكلة كاملة لمنظومة العمل بالمركز، أنتجت منظومة إدارية تفخر بها مصر؛ حيث  المعلومات مجتمعيًّ

ز في األداء الحكومي، وال تزال النظم  اختيرت كأفضل منظومة إدارة حكومية في المنطقة العربية، ونالت جائزة حكومة دبي للتميُّ

التي تم تطويرها، والعمل بها )نظام الذاكرة المؤسسية( أحد أهم تطبيقات اإلدارة الشاملة لمنظومات العمل الحكومي، والتي 

يمكن أن تقفز بأداء الوزارات والمؤسسات إذا تم تطبيقها بذات المعايير والعناصر.

؛ يصعب أن  رابع تلك المشاعر كان الكثير من الحيرة، ألن الحديث في اإلدارة متشعب، ومتنوع، وله مدارس مختلفة، ومن َثمَّ

يكون حديًثا شائًقا للجميع، خاصة ونحن نبدأ إصدارة جديدة تتطلب أعلى درجة من التوافق. والحقيقة أنني ترددت كثيًرا قبل أن 

ا فرض ذاته. لذا، فإنني  ا وعالميًّ أقرر البدء في الكتابة، ولكن نداء الواجب نحو البيت الذي شيدناه بأيدينا، وبنينا اسمه وشهرته عربيًّ

أناشد جموع القراء -مهما اختلفت المدارس، والمشارب- أن تلتمس العذر إذا لم يتوافق حديثي مع مدارسهم الفكرية المحترمة.

مفهوم

اإلدارة العامة

 اإلدارة هي أحــد العلوم الحديثة التي تختلف اآلراء حول 

مفهومها؛ حيث يرى البعض أنها فن، ويرى البعض اآلخر  

أنها علم، لكن نظريات اإلدارة اعتبرتها فنًّا وعلًما.
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 اإلدارة التــي قــال عنهــا نابليون
»جيــش مــن األرانــب يقــوده أســد أفضــل مــن 

جيــش مــن األســود يقــوده أرنــب«

هي تلك الوصفة السحرية القادرة على تغيير طبيعة األشياء، وتغيير نتائج األعمال، وقلب األسود إلي أبيض أو العكس 

- لألسف!! اإلدارة هي المكون الخفي الذي أجبر االقتصاديين على إضافته إلى وصفتهم التقليدية لعناصر اإلنتاج الثالثة: 

األرض، والعمل، ورأس المال؛ لكونها إحدى أهم عوامل تحديد مخرجات العملية اإلنتاجية. اإلدارة هي البوصلة التي 

تحدد وتوجه المستقبل ألي دولة، أو مؤسسة، أو حتى الفرد. ببساطة وبدون تعقيد دعني أسألك عزيزي القارئ عن عدد 

المؤسسات التي كانت ناجحة، وبمجرد تغيير إدارتها انزلقت إلى غياهب الفشل، أو العكس عدد تلك المؤسسات التي 

، وعندما تغيرت اإلدارة انطلقت إلي أعلى درجات النجاح، مع مالحظة أن ذلك يتم -في معظم 
ٍ
كانت في حالة فشل وتََرد

األحيان- مع بقاء عناصر اإلنتاج الثالثة دون تغيير. 

اإلدارة هي أحد العلوم الحديثة التي بدأت كعلم بمدرسة اإلدارة العلمية على يد »فريدريك تايلور« )Fredrick Taylor( في نهاية 

من  طويلة  سنوات  خالل  اإلداري  الفكر  تطور  حيث  العشرين؛  القرن  بداية  مع  واضــح  بشكل  وتبلورت  عشر،  التاسع  القرن 

الفكر اإلداري بسمات ميَّزت كل مرحلة  التطور اتسم  أثناء هذا  المختلفة. وفي  المؤسسات اإلدارية  الممارسات اإلدارية في 

من حيث المداخل، واالتجاهات التي وجه إليها هؤالء العلماء اهتماماتهم، وهو ما نتج عنه أكثر من رافد فكري، ممثًلا في أكثر 

باهتمام  هــذا  وقتنا  حتى  تحظى  تــزال  وال  اإلداري،  الفكر  أثــرت  التي  نظرياتها  مدرسة  ولكل  اإلدارة،  مــدارس  من  مدرسة  من 

منظمة  وأساليب  وقــواعــد،  ومــبــادئ،  مفاهيم،  من  النظريات  هــذه  تقدمه  لما  لـــإدارة؛  والممارسين  والــدارســيــن،  الباحثين، 

لألنشطة والعمالة الهادفة.  

االختالفات حول مفهوم اإلدارة

ال يزال الكثيرون في عالمنا الثالث يثيرون الخالفات واالختالفات حول مفهوم اإلدارة بصورة تدفع البعض إلى تصور أن اإلدارة 

هي وظيفة من ال وظيفة له، أو تخصص من ال تخصص له، مع أن العالمين األول والثاني ممن آمنوا بعلوم اإلدارة قد انطلقا 

في آفاق التنمية بال حدود أو قيود!!

أشهر تلك االختالفات يدور حول مفهوم اإلدارة كعلم؛ حيث يرى البعض أن اإلدارة فن ومهارة بشرية موروثة؛ ذلك أن هناك 

الكثير من أعظم صور النجاح لمديرين لم يدرسوا علوم اإلدارة، وأحسب أن صور العديد من رجال األعمال في مصر الذين حتى لم 

يحظوا إال بأقل قدر من التعليم تبدو سنًدا قويًّا لوجهة نظرهم! على الجانب اآلخر، يرى اإلداريون المتخصصون أن أي مدير لم 

ر ظروف  يدرس علوم اإلدارة هو مدير منقوص، وأنه عبء على مؤسسته، وأن نجاحه ما هو إال ضربة حظ، وإخفاقه قادم حال تغيُّ

المؤسسة التي يديرها.
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اإلدارة فن أم علم
في الواقع حقيقة قضية اإلدارة فن أم علم حسمتها نظريات اإلدارة، ألن اإلدارة فن وعلم

بمعنى أن هناك شخًصا  ولد موهوًبا بصفات القائد، لكن دراسة علم 

اإلدارة تعظم من قدرات هذا القائد، وتزيد من عناصر النجاح، وتقلل 

مــن احتماالت الفشل، شأنها فــي ذلــك شــأن أي موهبة ال تصقل 

بالتعليم أو التدريب. على الجانب اآلخر، فإن الشخص غير الموهوب 

يمكن أن يصبح مــديــًرا ناجًحا من خــالل دراســة علوم اإلدارة، والتي 

ــنــواقــص، وتــدفــع  تستطيع أن تــعــوض الكثير مــن االخـــتـــالالت وال

بالمؤسسة التي يقودها هذا الشخص إلى مستويات نجاح كبيرة.

ثاني أشهر االختالفات - والذي سأركز عليه في مقالي هذا - يدور حول 

المتخصصة،  غير  اإلدارة  مقابل  المجال  فــي  المتخصصة  اإلدارة 

المتخصص في مستشفى  الطبيب  يترقى  أبسط هل  وبمفهوم 

ليصبح هــو مديرها حتى ولــو لــم يــدرس علم اإلدارة، أم نختار مدير 

المستشفى ممن درسوا اإلدارة وإن كان من غير األطباء؟ أحسب أن 

هذه هي إحدى إشكاليات اإلدارة المصرية؛ حيث تشهد مصر تطبيًقا 

لألسلوبين، فمعظم الوزارات مغلقة على المتخصصين: كوزارات 

الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل، والصحة، والطيران المدني، 

واالتصاالت، واآلثار، واإلعالم، بينما هناك وزارات أخرى مفتوحة لكل 

تخصصات  شهدت  والتي  والتعليم،  التربية  كـــوزارة  التخصصات 

متعددة من الطب، للهندسة، للقانون، والقليل من التربية! بالطبع، 

فإن حالة الــوزراء تشهد جــدًلا آخــًرا مرتبًطا بفكرة هل الوزير منصب 

سياسي، أم منصب فني؟ وهو بالطبع ما يجعل األمر أكثر تعقيًدا. لكن 

على المستوى الــعــام هــل يمكن أن يكون مدير المدرسة أو مدير 

المستشفى أو مأمور قسم البوليس من غير المتخصصين؟

ال تــزال اإلدارة العامة المصرية مــتــرددة في تبني فكرة اإلدارة غير 

ــزال مــتــرددة فــي تبني مــدرســة اإلدارة  المتخصصة؛ ألنها أيــًضــا ال ت

باألهداف، ومن ثَمَّ ال يوجد مدير مطلوب منه تحقيق أهداف معينة، 

ولكن كل المطلوب هو تسيير دوالب العمل بدون مشكالت! وربما 

يكون ذلك هو أصل مشكلة اإلدارة المصرية على جميع المستويات 

اإلدارية؛ حيث تغيب المفاهيم اإلدارية البسيطة.
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كنت أبسط مفهوم اإلدارة لطالبي

موضًحا لهم أنه يتمحور حول ثالثة تعبيرات تختصر الرحلة: 

التعبير األول

»ما ال يقاس ال يدار«
هـــذا التعبير يــضــع إجــابــة مــحــددة عن 
سؤال )ماذا سنحقق/نحقق؟(؛ وهو ما 
يعني أن المدير  يجب أن يكون على دراية 
بالمطلوب منه، مــع تحديد األهــداف 
القياسية؛ لتحقيقها خالل مدة زمنية 
محددة، وبقياسات للتقدم خالل هذه 
اإلداري ــوم  ــهـ ــفـ ــمـ ــالـ بـ أو  ــدة،  ــ ــمــ ــ ــ  ال
األداء« قـــــــيـــــــاس   »مــــــعــــــايــــــيــــــر 
 .)Key Performance Indicators, KPIs(

وأحسب أننا نحتاج فعًلا إلى أن تكون 
ــى خــطــوات الــتــعــامــل مــع الخطط  أولـ
الخمسية، أو حتى السنوية، هي توزيع 
األهداف القياسية الموجودة بها على 
ــدات اإلداريـــــــة وصــــــوًلا إلــى  ــوحــ ــ كـــل ال
الموظف في المستوى اإلداري األقل.

التعبير الثاني

»ما ال يُخطط ال يتحقق«
التعبير يضع إجابة عن التساؤل  هــذا 
)كيف، بمن، بكم، ومتى سنحقق الهدف 
المطلوب؟(، ببساطة هذا يعني ضرورة 
فيها  يتم  دقيقة  تنفيذية  وجــود خطة 
ــة لتحقيق  ــــالزمــ ــد األنـــشـــطـــة ال ــحــدي ت
ــعــهــا عــلــى الــقــائــمــيــن  ــوزي الـــهـــدف، وت
بالتنفيذ، وفًقا للموارد المتاحة، والوقت 
الالزم، وبصورة يمكن من خاللها قياس 
الــتــقــدم فــي تنفيذ األنــشــطــة، وخاصة 

تلك المعتمدة على بعضها البعض.

التعبير الثالث

»ما ال يُتابع ال يُنفذ«
ربما يكون هذا هو الضلع الناقص 
في اإلدارة المصرية. فنحن كثيًرا ما 
ــعــد لها  نــضــع أهـــداًفـــا رائـــعـــًة، ون
خطًطا تنفيذية أكثر روعــة، بيد أننا 
نتقاعس عن المتابعة، وبعد فوات 
الوقت المناسب للتدخل لتعديل 
ــار، وعـــنـــدمـــا نــكــتــشــف أن  ــسـ ــمـ الـ
االنـــحـــراف عـــن الــمــخــطــط قـــد زاد 
كــثــيــًرا، نــنــســى الـــهـــدف والــخــطــة، 
وننتقل إلــى هــدف أقــل فــي صــورة 

يطلق عليها األهداف المتآكلة!
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يرى  أن  يمكنه  مصر  فــي  التنمية  لحال  المتابع 

عبر  المصرية  ــداف  األهــ تحولت  كيف  بسهولة 

في  تطمح  مصر  كانت  فبعدما  طويلة.  سنوات 

الستينيات والسبعينيات إلى تكرار التجربة اليابانية 

بناًء على حقيقة أننا بدأنا مرحلة النهضة والتطور 

في  للهدف  تــراجــع  حــدث  متقاربة  توقيتات  فــي 

النمور  تجربة  لتكرار  والتسعينيات  الثمانينيات 

التنموية  حركتها  بــدأت  قد  كانت  التي  اآلسيوية 

بعدنا بسنوات قليلة، ثم تراجع الهدف في األلفية 

مضاهاة  محاولة  إلى  منها  األول  والعقد  الثالثة 

وليدة  ُتــعــدُّ  والــتــي  العربية،  الـــدول  بعض  تجربة 

مقارنة بمصر تاريًخا، وثقًلا، وحجًما.

أحسب أن مصر تشهد في المرحلة األخيرة تحوًلا 

إن  نقول بموضوعية  أن  األداء، ويمكن  كبيًرا في 

في  يعود  التحول  هــذا  في  ومحوريًّا  مهًما  جانًبا 

المقام األول إلى منظومة المتابعة الدقيقة التي 

تــتــوالهــا الــقــيــادة الــســيــاســيــة، ولــيــس بــخــاٍف أن 

قناة  تفريعة  مــشــروع  مثل  عــمــالًقــا؛  مــشــروًعــا 

السويس -برغم ما تعرض له من مخاطر وأزمات 

- ما كان يمكن أن يتم االنتهاء منه في عام لوال 

األنشطة.  لكل  والمتزامنة  الدقيقة  المتابعة 

وأحسب أيًضا أن ذلك يمتد ليشمل ما تشهده 

مصر من مشروعات ضخمة وعمالقة بهذا الحجم 

ألول مرة تنجز في التوقيتات المحددة؛ مثل

العاصمــة اإلداريــة، والعلميــن الجديــدة، وباقــي المــدن الجديــدة، فضــًلا 

عــن شــبكات الطــرق، واألنفــاق، وخطــوط النقــل الحديثــة.

التحدي األكبـــــر هو اإلدارة

رغم ما يتم في مصر من برامج ومشروعات، ال يزال التحدي األكبر 
التي  الخدمية  القطاعات  وبــاألخــص في  الحكومية،  اإلدارة  هو 
تتعامل مع المواطنين، والتي ال تزال ترزخ تحت عبء مفاهيم 
اإلدارة في األوراق، والمستندات، والمواثيق التي تجعل المواطن 

غير سعيد في تعامالته الحكومية. 11
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أحســب أن مــا يتــم علــى مســتوى التحــول الرقمــي الــذي تســعى إليــه وزارة االتصــاالت قــد يكــون أحــد منافــذ الخــروج مــن 
دائــرة البيروقراطيــة التــي خنقــت االســتثمار، وأعاقــت التنميــة، وأســهمت فــي نشــر الفســاد. ويقينــي أن ذلــك يجــب أن 

يتواكــب مــع عمليــة إعــادة هيكلــة إداريــة شــاملة، وذلــك لألســباب التاليــة:

	 يتــم بنــاًء عليهــا  التــي  عــدم وضــوح األســس  أو  غيــاب 
تشــكيل األجهــزة والتنظيمــات اإلداريــة المختلفــة، مــن 
حيــث التوســع أو االنكمــاش، والدمــج أو اإللغــاء، أو نقــل 
التبعيــة، ومــن ثَــمَّ يتوالــى إدخــال التعديــالت المتالحقــة 
علــى التنظيمــات مــن دون وجــود اســتراتيجية واضحــة، 
فتتفاقــم المشــكالت اإلداريــة، ويصبــح النظــر إلــى حجــم 
الجهــاز اإلداري علــى أنــه بغيــر تخطيــط عــام واضــح يحــدد 

ــه. األبعــاد الرئيســة لمــا يجــب أن يكــون علي

	 فــي يكمــن  والــذي  الحديثــة،  اإلدارة  مفهــوم  ظهــور 
التحــول مــن إدارة تنفيذيــة روتينيــة إلــى إدارة تتميــز بطابــع 
التفكيــر والبحــث، والمبــادرة واالبتــكار، واالســتناد المتقــن 
إلــى عمليــات التخطيــط والتوجيــه، والتنســيق والعمــل 
الجماعــي، واإلنتاجيــة والمتابعــة، والتقويــم والمســاءلة.

	 حاجة الجهاز، في ظل المستجدات اإلدارية واالقتصادية
تنظيماتــه،  فــي  جــذري  تغييــر  إحــداث  إلــى  المتالحقــة، 
وأنظمتــه، ونشــاطاته علــى نحــو يكفــل القضــاء علــى كل 

مظاهــر ضعــف األداء والتســيب اإلداري.

	 حاجــة الجهــاز اإلداري إلــى التبســيط، وإزالــة كل أشــكال
؛ تتســبب  التعقيــد والتداخــل التــي تعــوق العمــل، ومــن ثـَـمَّ

فــي إهــدار الوقــت والجهــد مــن دون إنتــاج حقيقــي.

	 الحاجــة إلــى وضــع ضوابــط حاكمــة وحاســمة للتضخــم
الوظيفــي فــي الجهــاز اإلداري، والعمــل علــى إعــادة توزيــع 
القــوى العاملــة، ســواء بالنقــل والتشــجيع علــى التقاعــد 
المبكــر، أو بإعــادة التدريــب واســتخدام الحوافــز اإليجابيــة 

والســلبية، بمــا يتوافــق وحاجــات العمــل الحقيقيــة.

	 العمــل علــى تنميــة المــوارد المتاحــة للمؤسســة، والبحث
عــن مــوارد جديــدة داعمــة لإليــرادات، وكذلــك تخصيــص 
بعــض النشــاطات باألســلوب التجــاري؛ لرفــع كفاءتهــا، 

وتعظيــم العائــد منهــا.

	 ظهــور الحاجــة فــي البيئــة اإلداريــة الجديــدة إلــى وضــع
معــدالت واقعيــة واضحــة لــألداء، تُتخــذ كأســاس لتقويــم 
لألعمــال  إجادتهــم  ودرجــة  العامليــن،  األفــراد  كفــاءة 

بهــم. المناطــة  والمســؤوليات 

إن عمليــة إعــادة الهيكلــة لألجهــزة تعنــي، إضافــة إلــى تطويــر الهيــاكل التنظيميــة لألجهــزة، إلغــاء أو دمــج وحــدات، 
واســتحداث أخــرى، إلــى عمــق الكيــان اإلداري بحيــث تشــمل مــا يأتــي:

	 تحديــد األهــداف العامــة والنتائــج الدقيقــة التــي تســعى
المؤسســة إلــى تحقيقهــا علــى المــدى البعيــد.

	 ،األنظمــة لمجموعــة  واضحــة  تطويريــة  رؤيــة  تحديــد 
وعمليــات  أوضــاع  فــي  المؤثــرة  والقواعــد  واللوائــح، 
المنظمــة؛ بحيــث يكــون تحديثهــا أو تطورهــا متوافًقــا مــع 

التطبيــق. إمكانــات 

	 تبّنــي التنظيمــات اإلداريــة القــادرة علــى ممارســة الوظائــف
التخطيــط  وظائــف  مقدمهــا  وفــي  الحيويــة،  اإلداريــة 

االستراتيجي الشامل، والمتابعة وتقييم األداء، والتطوير 
والتنميــة لألفــراد والنظــم واألســاليب.

	 والفنيـــة والماليـــة  اإلداريـــة  اإلجـــراءات  مســـار  ضبـــط 
مـــع  ومتوافقـــة  متناســـبة  تكـــون  بحيـــث  للنشـــاطات؛ 

المقـــررة. األهـــداف 

	 التنظيميــة الوحــدات  بيــن  دعــم قنــوات االتصــال فيمــا 
فــي المؤسســة، وتأميــن تدفــق المعلومــات فيمــا بينهــا 

بدرجــات متناســبة مــع متطلبــات األداء المتكامــل.

“إن الــرحــلــة طــويــلــة فــي ظــل جهاز 
إداري متضخم، لكن رحلة األلف ميل 

تبدأ بخطوة واحدة ... وأحسب أننا 

ــوات على  ــطـ قــطــعــنــا خـــطـــوات وخـ

الطريق الصحيح”.

12

ـة
ــــــ

ريـ
دا

ق إ
ـــا

فـــــ
آ



دروس5
رائعة للقيادة
LEDDINLEDDINGROUP.
CONNECTING PURPOSE TO PERFORMANCE

13

ي
ت الــــــــرأ

ال
مقــــــا



تعرف على األشياء التي 
تمتلكها، وقدم نتائج مهمة

أن تكون جزًءا من الحل

 قم بتقديم قيمة
ال يمكن تكرارها بسهولة

تعلم أشياء جديدة

 ضع
نفسك مكان عميلك

Source: Leddin P. “5 Groovy Leadership Ideas.”. LeddinGroup. September 13, 2019. https://leddingroup.com/5-groovy-leadership-ideas/  
)Accessed: March 15, 2021(.
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من كبار االستشاريين والرؤساء التنفيذيين الخبراء في مجال 
منطقة  فــي  الهيكلة  وإعـــادة  والتخطيط  البشرية  الــمــوارد 
الشرق األوسط وإفريقيا، يحظى بخبرات غنية على المستوى 
اإلقليمي والدولي، باإلضافة إلى نجاحات ملموسة في مجاالت 

إعادة الهيكلة والتخطيط االستراتيجي.

نعرض فيما يلي المكونات التفصيلية لمنظومة التغيير والتحول االستراتيجي في المؤسسات، والتي يتم تطبيقها على 

خمسة مستويات متكاملة؛ وهي: األساسيات، التنظيم، والتطبيق، والتحفيز، والتميُّز.

المستوى األول: األساسيات

فــي خالل  للمؤسسة  المستقبلية: صــورة متكاملة  الــرؤيــة 

والمنتجات  الخدمات  ذلــك طبيعة  فــي  بما  القادمة  سنواتها 

ــح الــمــســتــهــدفــة والــتــغــطــيــة الجغرافية  ــشــرائ والــعــمــالء وال

ومنظومة اإلنتاج والتميز العملي والتكنولوجي.

النجاح  لتحقيق  المؤسسة  ستتبناها  التي  االستراتيجيات: 

ــــك فــي مختلف مــحــاور التطوير  والــربــحــيــة الــمــســتــدامــة، وذل

االستراتيجي.

األهـــــداف قــصــيــرة وطــويــلــة الـــمـــدى: والــتــي تــحــدد أولــويــات 

المؤسسة لكل قطاع من القطاعات وترسم الصورة الملموسة 

لمعايير النجاح والربحية واالستدامة، وتكون مبنية على معايير 

الكمية والجودة والتكلفة والوقت.

التوافق القيادي: والــذي يمكن تحقيقه من خالل ورشة عمل 

استراتيجية تضمن بدورها أن جميع أعضاء الفريق القيادي في 

الــمــؤســســة متفهمون ومــؤمــنــون ومــتــوافــقــون عــلــى الــرؤيــة 

واالستراتيجيات واألهداف والقيم الحاكمة للمؤسسة.

المستوى الثاني: التنظيم

مسارات تدفق العمل: تصميم لجميع آليات العمل التي تربط 

ما بين القطاعات المختلفة للمؤسسة بما في ذلك عالقاتها مع 

الــجــهــات الخارجية والــعــمــالء وأصــحــاب المصالح، والــتــي يتم 

رسمها بناء على األهداف الموضوعة في المستوى األول.

إزالـــة الترهالت الوظيفية وتــوزيــع أحــمــال العمل: تطبيق 

منظومة تخصصية لتحديد الوقت والمهارة واألدوات والتدريب 

واإلمكانات الالزمة ألداء كل خطوة من خطوات مسارات العمل، 

وعدد مرات تكرارها، بما يضمن التوزيع األمثل للعمل، وبالتالي 

تحديد العمالة المطلوبة في كل إدارة بشكل دقيق.

بتقييم ووضــع قيمة لكل  آلية تقوم  نظام تقييم الوظائف: 

وظيفة تبًعا لمعايير متعددة منها طبيعة  العمل ومدى تعقيده، 

وحجم الميزانية للوظيفة، والتأثير على إدارات أخــرى وطبيعة 

السلطة والقرارات الصادرة من الوظيفة، ويقوم هذا المكون 

بدور محوري في تحديد القيمة المرتبطة بكل وظيفة وبالتالي 

تحويلها إلى درجات استحقاق لألسهم في المنظومة التشاركية.

تمر الدولة المصرية بمرحلة من أكثر المراحل عمًلا وإنجاًزا وتحقيًقا لألهداف الطموح. وتؤدي كل مؤسسات الدولة دورها 

المحوري في هذه االنطالقة غير المسبوقة؛ حيث تتطلب التحديات ورؤية الدولة المستقبلية 2030 جهًدا كبيًرا وآليات عمل 

، فإن نقطة البداية هي الوعي واإلدراك. فمن المعروف أننا نبدأ رؤية الصورة  تختلف عن أساليب العمل التقليدية، ومن ثَمَّ

الواقعية لإلمكانات والقدرات الفردية، وبعدها نرسم صورة واضحة للرؤية المستقبلية لما نريد تحقيقه. وكلما كانت الصورة 

واضحة ومتكاملة،استطعنا وضع استراتيجيات فعالة وخطة عمل واقعية للتغيير الملموس. 

بقلم د.خالد حبيب
أستاذ اإلدارة و التسويق

الوعي واإلدراك
وإدارة التغيير

ــحــول االســتــراتــيــجــي في  ــت مـــن أجـــل تــحــقــيــق الــتــغــيــيــر وال

ــرور بــخــمــســة مــســتــويــات هــي؛  ــمـ الــمــؤســســات، يــتــم الـ

ز. األساسيات، والتنظيم، والتطبيق، والتحفيز، والتميُّ
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التخطيط الحتياجات العمالة: وتشمل تحديد االحتياجات البشرية في مختلف مراحل المشروع، وذلك بناء  على ما تم تحديده 

من أهداف ومسارات عمل وتوزيع ألعباء  العمل.

السابق  العمل  بمسارات  يرتبط  والــذي  النتائج،  على  المبني  الوظيفي  التوصيف  أسلوب  اتباع  ويتم  الوظيفي:  التوصيف 

تصميمها.

الهيكل التنظيمي: ويتم تصميمه بناء على ما تم عمله من خطوات سابقة تشمل المسارات وتوزيع أعباء العمل، وتخطيط 

ا ومعبًرا عن االحتياجات الفعلية بعيًدا عن النماذج المعدة سلًفا. االحتياجات الوظيفية، بما يضمن كون الهيكل عمليًّ

التدريب المبني على الجدارات والكفاءات التنافسية: والذي يحدد االحتياجات التدريبية بناء على التوصيف الوظيفي واألهداف 

المحددة لكل إدارة ووظيفة.

منظومة إدارة األداء: والتي تؤدي الدور األساسي في نجاح المؤسسة، من خالل وضع آليات تحديد األهداف والتنسيق والتناغم 

المؤسسة،  ونتائج  والجماعي،  الفردي  األداء  بين  والربط  األداء،  المختلفة، ومعايير ومؤشرات قياس  اإلدارات  أهداف  بين 

وأساليب المكافأة والثواب والعقاب والربط بين األداء الحالي واحتماالت التفوق المستقبلي والترقي.

آليات دعم اتخاذ القرار: تحديد المعايير واآلليات واألدوات البشرية اإلدارية والتكنولوجية التي ال مناص من استخدامها التخاذ 

جميع القرارات في المؤسسة لضمان االحترافية والموضوعية.

جدول السلطة والصالحية: وضع منظومة متكاملة تحدد األدوار التي يؤديها كل طرف في اتخاذ القرارات في جميع العمليات 

اإلدارية، وتطبق منظومة )Responsible, Accountable, Consulted and Informed, RACI(، والتي تضمن عدم وجود أي تضارب، 

وتسمح بتطبيق قواعد الحْوكمة في المؤسسة.

يتـــم حفـــظ المعلومـــات وقواعـــد 
المعرفـــة لضمـــان بنـــاء القواعـــد 

المعرفيـــة للمؤسســـة.
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المستوى الثالث: التطبيق

تقسيم األهداف: وضع األهداف لكل المستويات الوظيفية في كل اإلدارات.

المعايير والمؤشرات: تحديد مؤشرات قياس تحقيق األهداف لكل الوظائف واإلدارات.

السابق وضعها، مع  والمعايير  باألهداف  تقارير عملية مرتبطة  والمتابعة من خالل  الرقابة  آليات  الرقابة والمتابعة: وضع 

المتابعة الميدانية والدورية على األرض.

ا. السياسات وآليات العمل: صياغة جميع السياسات الحاكمة والمنظمة للعمل بشريًّا وإداريًّا وفنيًّ

األنظمة التكنولوجية الداعمة: والتي تربط ما بين اإلدارات المختلفة وتضمن التنسيق والتناغم.

خطط العمل والميزانيات: والتي يتم وضعها لضمان تحقيق األهداف الموضوعة وبما يتوافق مع الجداول الزمنية للخطط 

ومعايير اإلنجاز المتفق عليها.

حفظ المعلومات وقواعد المعرفة: ضمان بناء القواعد المعرفية للمؤسسة من خالل توثيق كل خطوت العمل والتقارير 

وآليات التنفيذ وقصص النجاح والتحديات وكيفية التعامل معها.

إدارة البشر: ضمان تأهيل ودعم قدرات المديرين في إدارة البشر، بما يضمن األجواء اإليجابية واالستفادة القصوى من الموارد 

البشرية.

ا وإداريًّا. اجتذاب وتقييم أعلى المواهب المالئمة: من خالل منظومة الوصول إلى المواهب وآليات التقييم االحترافية، إنسانيًّ

التدريب التحويلي: في حالة الحاجة إلى تغيير  مسار ومجال عمل بعض المواهب في فريق العمل تبًعا للتقييم الخاص بالقدرات.

يتـــم تصميـــم آليـــات التقييـــم المســـتمر للمواهـــب وتحديـــد المســـارات 
ــى  ــى علـ ــى وظائـــف أعلـ ــاء إلـ ــى االرتقـ ــا علـ ــان قدرتهـ ــتقبلية لضمـ المسـ

المـــدى القريـــب.
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المستوى الرابع: التحفيز

منظومة الرواتب: والتي تربط ما بين تقييم الوظائف والقيمة الخاصة بكل وظيفة وما يقابلها من 

عائد مادي، والتي سيتم تحويلها إلى النموذج التشاركي.

منظومة الحوافز والمزايا: والتي تحدد لكل الوظائف ما يتعلق بآليات التحفيز والمزايا المرتبطة بها، 

وطبيعة العمل.

إدارة المواهب: بما يسمح بالتطوير واالستغالل األمثل لها.

البيئة المحيطة: ضمان تصميم بيئة ومكان العمل بما يحفز الفريق ويضمن األجــواء اإليجابية 

والمشجعة على اإلنتاجية.

إعداد القيادات البديلة: تصميم آليات التقييم المستمر للمواهب وتحديد المسارات المستقبلية 

واحتياجات التأهيل للمواهب لضمان قدرتها على االرتقاء إلى وظائف أعلى على المدى القريب.

ا   ا ورأسيًّ منظومة التواصل: وضع آليات التواصل الداخلي والخارجي وضمان وصول الرسائل أفقيًّ

واالستماع لكل اآلراء واألفكار.

نظم المكافآت والتقدير: من خالل وسائل أدبية وتقدير غير مــادي، يساعد على ترسيخ المبادئ 

األخالقية والقيم والسلوكيات المرجو اتباعها في المؤسسة.

قواعد العدالة وسياسة الباب المفتوح: ضمان إتاحة الفرصة للعاملين للحصول على حقوقهم 

والقدرة على الوصول إلى أصحاب القرار وعدم غلق الباب أمامهم من خالل آليات مستدامة.

المستوى الخامس: التميز

التحول إلى المؤسسة المرغوب العمل بها: من خالل السمعة المرتبطة واالنطباعات اإليجابية 

من العاملين والمتعاملين.

بناء بيئة عمل داخلية إيجابية وراسخة: من خالل ممارسات القيادات والقيادة بالمثل.

معدالت رضاء وحماسة العاملين: من خالل المنظومة بأكملها وقياس آراء العاملين بشكل دوري.

المسؤولية المجتمعية للمؤسسة: الدور اإليجابي الذي تؤديه في المجتمع المحيط.

وكما يظهر بالنموذج، فإن المستوى األول )األساسيات( يتضمن وضع االستراتيجيات المتنوعة 

يوضح  كما   - المحاور  وتتمثل  هذه  المؤسسات،  لكل  االستراتيجي  التحول  تغطي محاور  والتي 

التكنولوجيا  المستهدفين، ومحور  العمالء  المنتجات والخدمات، ومحور  - في: محور   )1( الشكل 

وآليات اإلنتاج، ومحور آليات العمل والسياسات، ومحور األفراد، ومحور الهياكل التنظيمية.

يتـــم بنـــاء بيئـــة عمـــل داخليـــة إيجابيـــة وراســـخة عـــن طريـــق 
ممارســـات القيـــادات، والقيـــادة بالمثـــل. 
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محاور للتحول6

 3

االستراتيجــي
 1

2

محور المنتجات 
والخدمات

--     معايير  وآليات الجودة

--     حافظة المنتجات و المزايا و الفوائد 

--     مزيج المنتجات المختلفة

--     امتدادات المنتجات

--     سمات وفوائد

--     المنتج المتفردة

--     المزيج التسويقي

محور العمالء 
المستهدفين

--     استراتيجيات التواجد في األسواق

--     المنافسة

--     آليات الوصول لكل العمالء

--     قواعد بيانات العمالء

--     الحصة من السوق ومعايير  ونسب السوق

--     تقسيم العمالء إلى شرائح

محور التكنولوجيا 
وآليات اإلنتاج

--     منظومة اإلنتاجية  والتميزالعملي

--     قدرات العاملين

--     األنظمة المطبقة

--     نماذج المتابعة  والمراقبة  والجودة  

--     نماذج التكلفة

--     سالسل القيمة واإلمداد 

الشكل

 محاور التحول االستراتيجي لكل المؤسسات.
1
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6

 5

 4
محور آليات العمل 

والسياسات

--     العقبات وعنق الزجاجة 

--     السياسات واإلجراءات

--     مسارات العمل

--     مرونة المنظومة

--     المعايير ونقاط التحقق

--     إدارة الوقت 

محور األفراد

--     الثقافة السائدة

--     نوعيات الشخصية في الفريق و التنبه للتعلم

--     الكفاءات التنافسية والجدارات

--     القدرات المستقبلية

--     السمات القيادية

--     التنوع في الخلفيات

محور الهياكل 
التنظيمية

--     المستويات اإلدارية

--     نسب أعداد الموظفين لكل مدير

--     جدول السلطات  والصالحيات

--     الهيكل التنظيمي 

--     نسبة مواجهة العمالء

--     نسب التأثير على الربحية واإلنتاجية

وقــد تــم تنفيذ هــذه المنظومة فــي العديــــد مــــن 

المؤسســــات الدوليــــة واإلقليمية على المستوى 

الحكومي والهيئات والقطاع الخاص.

إلى  المنظومة  لهذه  المتناغم  التطبيق  أدى  وقــد 

تحقيق طفرات غير تقليدية في مستويات اإلنتاجية 

ــــى ضــمــان الــثــبــات  ومــعــايــيــر األداء، بـــاإلضـــافـــة إل

واالستدامة في المعايير والمحددات.

د.خالد حبيب

كل التوفيق لوطننا العظيم، ولجميع العاملين في القطاعات 

والهيئات المختلفة، والذين يرسمون صورة مشرقة لوطن 

تاريخية في كل محور من  ينمو ويتطور، ويحقق نجاحات 

محاور التنمية والتطوير.
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تـــــراب أساطير 
المؤسسات

خبرة تزيد على 25 عاًما في صناعة السياسات العامة، تغطي 
العربية. والمنطقة  التنموية في مصر  القضايا  العديد من 
حاصلة على درجــة دكتوراه الفلسفة في االقتصاد، من كلية 
االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. فازت بجائزة 
الجامعة نفسها.  التطبيقية من  البحوث  الفنجري ألفضل 

ولديها العديد من اإلسهامات البحثية الُمحكمة المنشورة.

 ،)Peter Pan( »نا لم يستمتع بمشاهدة فيلم »بيتر بان
ِ
َمن م

بين  مــن  وكـــان   ،1953 عـــام  »ديـــزنـــي«  شــركــة  أنتجته  الـــذي 

اشتهرت  التي  ورنـــة«،  »تنة  نيَّة 
ِ
الج األيقونية  شخصياته 

ح بها لتنثر  تُلوِّ بطيرانها ُممسكة في يدها بعصا سحرية، 

ل الواقع إلى خيال ساحر.  »تراب األساطير« الذي ُيحوِّ

نيَّة 
ِ
 اللحظة التي تقوم فيها »الج

ٍ
كذلك، تجدنا ننتظر بشوق

الطيبة« بتحويل ثياب سندريال البالية إلى فستان أنيق ُمزيَّن 

بالآللئ، وتستبدل بحذائها القديم المتهالك آخر ساحًرا من 

 - عيِّن  – في طرفة  الخيالية  األمــور  ذلــك من  وغير  الــزجــاج، 

بواسطة »الغبار السحري« الذي يتناثر من عصاها الصغيرة 

التي ال يتعدى طولها بضعة سنتيمترات. 

ز هذه القصص األسطورية – وغيرها - أحالمنا، وتُحلق  تُحفِّ

العصا  هــذه  امتالك  نتمنى  وتجعلنا  الخيال،  عالم  في  بنا 

الصغيرة وذلك الغبار السحري. والسؤال اآلن، هل لهذه 

األمور الخيالية وجود في واقعنا الفعلي؟ ورغم أن اإلجابة قد 

تكون ُمستغربة، ولكنها بالتأكيد »نعم«.

أما العصا الصغيرة، فكثير منا يعتقد في أمور صغيرة جًدا 

قد ال ُيالحظها أحد، ينتج عنها آثار انتشارية واسعة المدى 

وتأثيرات عميقة. على سبيل المثال، ُيخبرنا الرسام الهولندي 

»فينسنت فان جوخ« )Vincent Van Gogh( بأن »األشياء 

من  سلسلة  عبر  ولكن  واحــدة،  دفعة  تتحقق  ال  العظيمة 

األمور الصغيرة عندما تجتمع مًعا«. 

د.رشا مصطفى عوض
ــر الــتــنــفــيــذي لــلــمــركــز  ــديـ الـــمـ
الــمــركــزيــة  اإلدارة  ورئـــيـــس 

لمحور دعــم القرار

تُعد القيم المؤسسية هي العنصر األكثر أهمية في نجاح 

المؤسسة، فقد تهدم المؤسسة إذا كانت غير صادقة.
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)Tony Hsieh( طوني هساي

رائـــد أعــمــال أمــريــكــي وصــاحــب مــتــاجــر زابـــوس 

اإللكترونية لألحذية.

ــون « ــــومــــاس إديـــسـ ــمــخــتــرع األمـــريـــكـــي »ت ــك، ُيــعــلــمــنــا ال ــذلـ كـ

)Thomas Edison( – صاحب األلف اختراع – أن »النجاح 1% منه 

موهبة، و99% جهد«، في إشارة إلى أن هذه النسبة الضئيلة جًدا 

ــز األشـــخـــاص الناجحين  ــم مــا ُتــمــيِّ هــي الــفــارقــة، بــاعــتــبــارهــا أهـ

 )Steve Jobs( جــوبــز«  أمــا »ستيف  واالستثنائيين فــي حياتهم. 

الرئيس التنفيذي األسبق لشركة »أبل«، فإنه ُيّذِكرنا بأثر »القصة 

الُملهمة«؛ األمر الذي عبر عنه في مقولته الشهيرة أن »الشخص 

األكثر تأثيًرا في العالم هو راوي القصة؛ ألنه يصيغ بها الرؤية، 

والقيم، واألجندة لكل األجيال القادمة«.

ومما ال يدع مجاًلا للشك أن هذه األمور الصغيرة – وغيرها - 

تسهم في تحقيق إنجازات كبيرة، ألفناها ودرجنا عليها. ولكن، 

هل كل اللوحات الفنية التي تتكون من آالف الضربات الصغيرة 

»توماس  معادلة  وهــل  الجنيهات؟  بماليين  ُتباع  بالفرشاة 

إديسون« للنجاح تؤتي ثمارها نفسها لدى كل فرد؟ وهل القصة 

الُملهمة ُتحدث التأثير ذاته عند اختالف الراوي؟ يقيًنا، إجابة هذه 

إلى  بحاجة  األحـــوال  جميع  في  ألننا  بالنفي؛  ستكون  األسئلة 

الواقع  على  ساحرة  لمسة  ُيضفي  الذي  األساطير«  »تــراب 

الُمعاش، فُيبدل األحوال من حاٍل إلى حال.

وفي عالم المؤسسات، يروقني تعريف كل من »آركادي كولمان« 

في   -  )Bruce Philp( فيليب«  و»بــروس   ،)Arkadi Kuhlmann(

 – )The Orange Code( »كتابهما الُمعنون »الشفرة البرتقالية 

أنه »ال يكمن في  إلى  االنتباه  يلفتا  »تــراب األساطير«؛ حيث  لـ 

طريقة النجاح، وإنما في أسباب بلوغ هذا النجاح«. والحديث هنا 

عن قيم المؤسسة، وسلوكياتها.

فينسنت فان جوخ

دفعـــة  تتحقـــق  ال  العظيمـــة  األشـــياء 
واحـــدة، ولكـــن مـــن خـــالل سلســـلة مـــن 

مًعـــا. تجتمـــع  التـــي  الصغيـــرة  األمـــور 

إن قيمــك الرئيســة تُحــدد مــن أنــت، والقيــم 
الرئيســة للشــركة تُحدد شــخصيتها وعالمتها 

ــة. التجاري
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ما القيم المؤسسية؟ 

عندما تحقق عالمة تجارية أو مؤسسة ما نجاًحا باهًرا، عادة ما ُينسب الفضل في ذلك إلى استراتيجية عملها، أو توقيت اتخاذها 

لقراراتها، أو حتى المنتجات المبتكرة التي ُتقدمها لعمالئها. ولكن، عندما نغوص في الواقع، سوف نجد أن »ثقافة المؤسسة« هي 

األكثر أهمية؛ األمر الذي عبرت عنه رائدة األعمال الشهيرة »لوري فوشيه« )Lori Fouché( في مقولتها »إن الثقافة تأتي في المرتبة 

األولى، إنها أهم شيء في الشركة، ويعتمد نجاح أي شركة على الثقافة السليمة، والمحافظة على زخمها«.

ورغم تعدد المفاهيم الشارحة لمصطلح »القيم المؤسسية«، فإنه ُيمكن القول بأنها  مجموعة الصفات واألخالقيات، والمبادئ 

والسلوكيات التي ُيعليها أفرادها، قيادة وموظفون، والتي تحكم عالقاتهم مع بعضهم من جهة، وعالقاتهم باآلخرين من جهة أخرى. 

هذا، وُيمكن التمييز بين أربع فئات لها، كما يوضح الشكل )1(، تتمثَّل في اآلتي:

إن الثقافـــة تأتـــي فـــي الُمقدمة، 
إنهـــا أهـــم شـــيء فـــي الشـــركة، 
ويعتمــــــد نجـــــــــاح أي شـــــــركة 
علــــــى الثقافــــــــــة السليمـــــــــة، 

والمحافظـــة علـــى زخمهـــا.

لوري فوشيه

القيم 
الرئيسة

قيم 
طموحة

قيم 
شرطية

قيم 
عرضية

الوالء،
العقل الُمنفتح

التوازن بين 
العمل والحياة

احترام اآلخرين 
والصدق والنزاهة

الذكاء 
التكنولوجي

ز المؤسسة، بوصفها  تنطوي الفئة األولى على »القيم الرئيسة« - وُيطلق عليها أيًضا »القيم الجوهرية« – التي ُتعد مصدر تميُّ

المبادئ األساسية التي ُتحدد مسار أعمالها وقراراتها، وحجر الزاوية لثقافتها، ومن أمثلة هذه القيم: االعتمادية، والوالء، واالنفتاح، 

واالتساق، والتواصل.

ونظًرا ألهمية هذه الفئة من القيم، فإنه ال ُيمكن الُمساومة عليها أو غض البصر عن أي انتهاك لها؛ لذلك ينبغي على المؤسسات 

أن تتحرى الدقة منذ البداية؛ حتى ال ُتوظف أي شخص ال ُيعلي هذه القيم، باإلضافة إلى عدم التسامح ُمطلًقا مع أي موظف ال 

يحترمها أو ال يؤدي مسؤولياته بموجبها.

الشكل

الفئات األربع لقيم المؤسسات
1
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 تتعلق الفئة الثانية بمجموعة »القيم الطموحة«، والتي ال تمتلكها المؤسسة في الوقت الراهن، ولكنها تسعى إلى توطينها 

مستقبًلا؛ إليمانها بأهمية هذه القيم في ترسيخ نجاحها واستدامته. هذا وُتعدُّ قيمة »التوازن بين العمل والحياة« من أكثر 

األمثلة شيوًعا لهذا النوع من القيم المؤسسية.

ترتبط الفئة الثالثة بـ »القيم الَشرطية« أو البديهية، والتي ُتمثِّل الحد األدنى من المعايير السلوكية واالجتماعية الواجب توافرها 

لدى أي فرد بالمؤسسة؛ حيث ال يستقيم الحال بدونها، ومن أمثلة هذا النوع من القيم؛ احترام اآلخرين، والصراحة، والنزاهة. 

والجدير بالذكر أنها تتشابه عبر المؤسسات في أغلب األحوال، كونها بديهية، ورغم أنها ضرورية، فإنها ليست كافية لضمان 

ز المؤسسة عن منافسيها، األمر الذي يؤشر على أهمية المزج بين القيم الرئيسة والقيم الَشرطية. تميِّ

وأخيًرا، تعكس الفئة الرابعة ما ُيطلق عليه »القيم العرضية«، وهي تلك التي تنشأ بشكل عفوي، بمرور الوقت، لُتصبح بمثابة 

سمات وظيفية وسلوكية ُمشتركة لدى أفراد المؤسسة، ومنها على سبيل المثال: الخبرة التكنولوجية، أو الخبرة البحثية.

كيف يُمكن للقيم أن تنهض بالمؤسسة أو تهدمها؟

أو  بالمؤسسات  النهوض  الرئيس في  المؤسسية، وتأثيرها، ودورها  القيم  الحياتية أهمية  الدراسات والتجارب  أثبت كثير من 

هدمها، ولالستدالل على ذلك، ُيمكننا االهتداء بقصتين متناقضتين؛ األولى لشركة »إنرون« )ENRON(، إحدى كبريات شركات 

الطاقة األمريكية سابًقا. فلقد أعلت هذه الشركة لسنوات أربع قيم مؤسسية، زينت بها جدرانها، وهي: النزاهة، والتواصل، 

ز. ومما ال شك فيه أن اختياراتها كانت غاية في المهنية، والقوة.  واالحترام، والتميُّ

إال أن الواقع كشف لنا أن هذه القيم غير صادقة، وال منطق لها، وليست ذات أهمية؛ ألنها ببساطة تناقضت مع سلوكيات 

الشركة وعاداتها. ففي أكتوبر 2001، هزَّ عالم المال واألعمال ما ُأطلق عليه »فضيحة إنرون« التي زلزلت كيان مارد الطاقة العمالق، 

وأردت به أرًضا. 

احتيال محاسبية  بالمجموعة، بمساعدة مصرفيين ومستشارين، نفذوا عملية  تنفيذيين  أن مديرين  التحقيقات  لقد كشفت 

مؤسسية ُممنهجة؛ عندما قاموا بتضليل مجلس إدارة المجموعة وعمالئها، وتم الحكم عليهم بالسجن.

وهكذا، لم تمنع »القيم« التي ُتزين الحائط الفشل األخالقي الذي شهدته  »إنرون«، والتي – ببساطة – لم ُتترجم إلى أخالقيات 

وسلوكيات عمل يعتنقها كبار القادة والموظفين على حٍد سواء. وبعد أن كان سعر سهم المجموعة قد بلغ أعلى مستوى له 

ا، هوى إلى 0.06 دوالر أمريكي، كما يوضح الشكل رقم )2(، ليصل إلى »الصفر« بعد أن تم اإلعالن عن أكبر  ا أمريكيًّ 90.75 دوالًر

حالة إفالس تجاري في التاريخ. وهكذا. 

تمتلــك شــركة »إنــرون« أربــع قيــم 
تبــدو جيــدة فــى ظاهرهــا

النزاهة

االحترام

التفوق

التواصل

1

2

4

3

تــم حفــر قيمهــا األربــع بالرخــام فــي 

الردهــة الرئيســة، لكــن لــم يكــن لهــا 

عالقــة بالقيــم الحقيقيــة للمنظمــة.
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الشكل

تطور سعر سهم مجموعة إنرون 

خالل الفترة )23 أغسطس 2000 – يناير 2002(

2
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Source:  Palmer,M. »ordeal Endured.«, Brunswik,  June 11, 2018, https://www.brunswickgroup.com/mark-palmer-enrontruth-i7778/, 
)Accessed: March 26, 2021(.

في الُمقابل، ُتعد تجربة مجموعة » آي إن جي« )ING( المصرفية - التي تأسست عام 1996 - مثاًلا ُيحتذى به لصدق القول والفعل، 

وما يحمله ذلك من أداء ساحر ونجاح باهر؛ حتى أنها حققت مستويات ربحية غير مسبوقة - لم يتخيلها أي من البنوك األلمانية 

- وأصبحت إحدى أنجح المؤسسات المصرفية في التاريخ.

لقد تبنت المجموعة نهًجا ُمختلًفا؛ ألنها اختارت أن تكون »مؤسسة أخالقية«، تستند إلى منظومة أخالقية رصينة، بدًلا من التركيز 

على نموذج أعمالها وعملياتها فحسب؛ لذلك، وضعت عام 2014 ما أسمته »الشفرة البرتقالية« )The Orange Code(، والتي ال 

تزال سارية حتى اآلن؛ إنها وثيقة يغلب عليها اللون البرتقالي، ترسم خارطة الطريق األخالقية لمستقبل المجموعة، بحيث ُترسخ 

ثقافتها الُمشتركة، وُتحدد منهج أداء مهامها. 

 –  )Ralph Hamers( هــامــرز«  ــــف  »رال ُيــشــيــر  الــســيــاق،  هـــذا  وفـــي 

ــــى أن تــبــدأ »الــمــؤســســات  ــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــمــوعــة، إل ــرئ ال

األخالقية« بوضع هدف واضح لها، ُيركز في األساس على عمالئها. 

لـــذلـــك، تــصــف هـــذه الــوثــيــقــة الــقــيــم والــســلــوكــيــات الــتــي 

يــتــوقــعــهــا الـــعـــامـــلـــون فــيــمــا بــيــنــهــم، ويــتــوقــعــهــا 

لُتصبح  المجموعة؛  مــع  التعامل  عند  عــمــالؤهــم 

بذلك »غبارها السحري« الُمتجدد.

ThE
ORaNgE
COdE
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الشكل

مجموعة »آي إن جي«: غاية وثالث قيم وثالثة سلوكيات.

الغاية: »تمكين األفراد من المضي ُقدًما في الحياة والعمل«

3

Source:  ING, »The ING Values.«, https://www.ing.jobs/Global/Careers/Orange-code.htm, )Accessed: March 26, 2021(.

تنطوي »الشفرة البرتقالية« - التي تتيحها المجموعة على موقعها اإللكتروني – على جزأين رئيسين باإلضافة إلى غايتها، كما 

ُيوضح الشكل رقم )3(.

ثالث قيم

ثالثة سلوكيات

نحن ُحكماء 
)Prudent(

نساعد اآلخرين 
على النجاح

نحن صادقون 
)Honest(

نتولى زمام األمور، 
وقادرون على تنفيذها

نحن مسؤولون 
)Responsible(

نأخذ دوًما خطوة استباقية 
لألمام

يُعلن الجزء األول القيم الثالث التي تعتنقها المجموعة، بوصفها وعوًدا غير قابلة للتفاوض؛ حيث يلتزم بها أفرادها 
تجاه العمالء، باعتبارها مبادئ راسخة يستحيل التنازل عنها. تتمثل تلك القيم – الُموضحة تفصيًلا بالجدول رقم )1( – في 

اآلتي:

 صدق األفراد مع العمالء والقيادات، ومع بعضهم البعض.	

 الحـــذر عنـــد التعامـــل مـــع أمـــوال العمـــالء، والمعلومـــات الماديـــة الخاصـــة بهـــم، مـــع احتـــرام الثقـــة التـــي منحهـــا 	
العمـــالء للمجموعة.

 تحمل المسؤولية، وإدراك التأثير االجتماعي والبيئي لكل ما يقوم به الموظفون.	

في حين يُعلن الجزء الثاني ثالثة سلوكيات تصبغ منهج عمل موظفي المجموعة، وهو األمر الذي يُمّيزهم عن اآلخرين.
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جدول

قيم مجموعة آي إن جي
1

تُعدُّ قيمنا عهوًدا نقطعها على أنفسنا أمام الجميع، وغير قابلة للتفاوض، ومبادئ نلتزم بها، مهما كان األمر.

	.نُقدر بعناية تأثير أفعالنا، ونتخذ قرارات تراعي جميع الفئات المعنية

	 ــا ــي وضعناهـ ــد التـ ــون والقواعـ ــرم القانـ ــا نحتـ ــا أننـ ــا. كمـ ــة لعمالئنـ ــة وصريحـ ــة وواضحـ ــة صادقـ ــدم نصيحـ نقـ
ــه. ــيء نفسـ ــوا الشـ ــا أن يفعلـ ــا وموردينـ ــن عمالئنـ ــع مـ ــنا، ونتوقـ ألنفسـ

	 ننفتـــح علـــى اآلخريـــن، ونصـــدق فـــي كل مـــا نقـــوم بـــه، ونحافـــظ علـــى التـــوازن بيـــن مصالـــح جميـــع الفئـــات
أصحـــاب المصلحـــة.

	 إننـــا نتعامـــل مـــع أمـــوال اآلخريـــن، ومعلوماتهـــم الماليـــة، باعتبارهـــا مـــن األمـــور األكثـــر أهميـــة أو األكثـــر
حساســـية فـــي الحيـــاة والعمـــل.

	 ـــا؛ ـــا لثقتهـــم فين إننـــا نضـــع مصالـــح العمـــالء فـــي جوهـــر مهامنـــا ومـــا نقـــوم بـــه، وُيمكنهـــم أن يتوقعـــوا تقديرن
ـــا نهتـــم بالكفـــاءة المناســـبة إلدارة أصولهـــم ومصالحهـــم ومعلوماتهـــم، ونمتلكهـــا. ممـــا يعنـــي أنن

	.إننا ندير المخاطر المالية بعناية، وال نتحمل هذه المخاطر، إال إذا تم تقييمها بشكل صائب

	 نـــدرك تماًمـــا أن جميـــع شـــؤون عملنـــا تنطـــوي علـــى أثـــر اجتماعـــي وبيئـــي، بدايـــة مـــن المشـــروع الـــذي نقـــوم
بتمويلـــه، وحتـــى اإلضـــاءة التـــي تُنيـــر مكاتبنـــا.

	 ــج ــا للترويـ ــع عمالئنـ ــل مـ ــا نتفاعـ ــا. إننـ ــا، أو نديرهـ ــة، ونتجنـــب تأثيراتهـ ــم بالبيئـ ــان، ونهتـ ــوق اإلنسـ ــرم حقـ نحتـ
لمنطـــق »التطويـــر الُمســـتمر«.

	 نُشـــجع التنـــوع بـــكل أنواعـــه، ليـــس فقـــط ألن هـــذا هـــو الصـــواب، ولكـــن ألننـــا نصنـــع األفـــكار اإلبداعيـــة مـــن
اختـــالف الخلفيـــات، وأســـاليب التفكيـــر.

	 نســـتثمر فـــي عالقاتنـــا، ونُســـاند الممارســـات الجيـــدة، ونُشـــجع الموظفيـــن علـــى المشـــاركة فـــي األنشـــطة
التطوعيـــة.

الفلسفة الرئيسة

نحن صادقون

نحن ُحكماء

نحن مسؤولون

األكثر من ذلك، قامت مجموعة »آي إن جي« بدمج شفرتها البرتقالية مع بيان رسالتها )Mission Statement( الخاصة بها؛ لتضمن أن 

كل سلوك يقوم به فريق عملها يتوافق تماًما معها. كذلك، جعلت عمالءها مراقبين لمدى التزام أفرادها بهذه القيم والسلوكيات، 

لضمان الحفاظ على مصداقية المجموعة.

Source:  ING, »The ING Values.«, https://www.ing.jobs/Global/Careers/Orange-code.htm, )Accessed: March 26, 2021(.
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Source:  I  Gabrielle Pickard-Whitehead, )83% of Employees Rate Company Culture Very Important(, Small Business Trends, June 23, 2020, accessed 
March 26, 2021, https://smallbiztrends.com/202006//company-culture-survey-prospective-hire.html

ما أنماط اإلعالن عن قيم المؤسسة؟ 

ة مهمة أخرى لقيم المؤسسة وثقافتها؛ حيث ُتعد القيم اإليجابية والحفاظ عليها أمًرا حيويًّا في سباق استقطاب المواهب  َثمَّ

والكفاءات، واالحتفاظ بها. لقد أظهر استقصاء رأي أجرته شركة »نوالب« )Nulab( بمشاركة 1031 موظًفا في الواليات المتحدة 

األمريكية – ُنشرت نتائجه في يونيو 2020 - أن 83% منهم يوافقون على أهمية ثقافة المؤسسة عند اختيار مكان العمل. 

األكثر من ذلك، وبعد اتجاه كثير من المؤسسات لتبنِّي نموذج العمل عن ُبعد، كل أو بعض الوقت، والجدل الدائر حول تأثير ذلك 

على إنتاجية العمل من المنزل؛ فقد وجدت دراسة »نوالب« أن ثقافة المؤسسة وقيمها ُتعدُّ أمًرا غاية في األهمية عندما يتعلق 

األمر باإلنتاجية؛ حيث أشار  90.2% من الموظفين المشاركين في استقصاء الرأي إلى أن هذه الثقافة لها عالقة مباشرة ووثيقة 

باإلنتاجية.

لعل ذلك يثير تساؤًلا لدى كثير من المؤسسات، حول أفضل أسلوب لإعالن عن القيم التي تعتنقها، وبما يضمن ذوبانها ضمن 

سلوكيات أفرادها. هنا، ُيمكن التمييز بين أربعة أنماط على األقل؛ أول هذه األنماط، وأكثرها بساطة، يتمثل في وضع قائمة 

بمسميات هذه القيم، دون شرح لها كما يوضح الشكل رقم )4(، على سبيل المثال: الوالء، والنزاهة، والعاطفة، والصدق، وهكذا. 

الشكل

القيم الرئيسة ألسرة شركة زابوس
5

يعتمد النمط الثاني على تعريف هذه القيم في هيئة عبارات لغوية موجزة، كما فعلت شركة »زابوس« )Zappos(، على سبيل المثال، 

كما يوضح الشكل رقم )5(.

أكثر  المهم  ننمو كشركة، أصبح من  بينما 

فأكثر أن نحدد صراحة القيم األساسية التي 

نطور من خاللها ثقافتنا وعالمتنا التجارية 

واســتــراتــيــجــيــات أعــمــالــنــا. هـــذه هــي القيم 

األساسية العشر التي نعيش بها .

1. تقديم نجاح باهر من خالل الخدمة

3. متابعة النمو والتعلم

ا وعازًما 4. كن عاطفيًّ

ــات مــنــفــتــحــة      ــالقــ  5. بـــنـــاء عــ
         وصادقة مع التواصل

2. خلق المرح والغرابة قليًلا

6. احتضان وقيادة التغيير

7. كن مغامًرا ومبدًعا ومنفتًحا

8. أنجز المزيد بموارد أقل

9. كن متواضًعا

 10. بناء روح الفريق واألسرة  
            اإليجابية

الشكل

نموذج لقائمة القيم المؤسسية
4

أمانة

كفاءة

شغف

التزام

إخالص

إيجابية

جدارة

تفاؤل

موثوقية
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بينما ُيضفي النمط الثالث مزيًدا من التفاصيل على القيم المؤسسية، وُيقدم تعريًفا لكل منها؛ لضمان اتفاق الجميع على ما 

تعنيه. ومن األمثلة على ذلك أسلوب صياغة شركة »جوجل« )Google( لقيمها كما في الشكل رقم )6(، وهنا تجدر اإلشارة إلى 

أن هاتين الشركتين قد ركزتا على اإلعالن عن »قيمهما الرئيسة« أو »الجوهرية« التي ُتعدُّ مصدر تميزهما وتنافسيتهما، دون 

إشارة إلى فئات القيم األخرى التي تم التطرق إليها عاليه.

الشكل

القيم الرئيسة لشركة جوجل

الشكل

 )Netflix( »جزء من كتيب حشد ثقافة شركة »نتفليكس

6

7

أما النمط الرابع واألخير، فإنه يعتمد على صياغة قيم المؤسسة في هيئة رواية قصيرة ُمصورة للثقافة المؤسسية، لما تمتاز 

به روايات األعمال من تأثير ساحر على متلقيها؛ للتأكد من فهمها بوضوح، واستيعابها، وتطبيقها خالل تعامالتهم اليومية. 

 ،)Culture Deck(»أول من ابتكر هذا النمط عام 2009، والذي أطلقت عليه »ُكتيب حشد الثقافة )Netflix( »كانت شركة »نتفليكس

كما في الشكل رقم )7(.

يمكنك أن تكون جاًدا بدون بدلة.

نعتقد أنه من المرجح أن تحدث األشياء الرائعة واإلبداعية مع 

ثقافة الشركة الصحيحة.

ثقافة نتفليكس:
الحرية والمسؤولية

السرعة أفضل من البطء.

نحن نعلم أن وقتك ثمين، لذلك عندما تبحث عن إجابة على الويب، فأنت 

تريدها على الفور ، ونهدف إلى إرضائك.

التركيز على المستخدم.

كانوا  ســواء  ممكنة؛  مستخدم  تجربة  أفضل  توفير   على  ركــز 

الصفحة  لمظهر  جــديــًدا  تعديًلا  أو  جــديــًدا  متصفًحا  يصممون 

الرئيسة.

افعل الصواب، وال تكن شريًرا.

الــصــدق والــنــزاهــة فــي كــل مــا تفعله جــوجــل، ممارساتنا التجارية ال 

تشوبها شائبة، نحن نجني المال عن طريق القيام بأشياء جيدة.

فعل شيء واحد بشكل جيد.

نحن نقوم بالبحث. مع واحدة من أكبر المجموعات البحثية التي 

تركز حصريًّا على حل مشكالت البحث.

تعمل الديمقراطية على الويب.

يعمل بحث جوجل ألنه يعتمد على ماليين األفراد الذين ينشرون روابط 

على مواقع الويب للمساعدة في تحديد المواقع األخــرى التي تقدم 

محتوى ذا قيمة.
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الشكل

 )Valve( »جزء من كتيب حشد ثقافة شركة »فالف
8

ز هذا النمط عن األنماط األخرى – كما في الشكل )8( -  أهم ما ُيميِّ

أنه يعتمد على تقديم مزيج فريد من قيم المؤسسة، ورسالتها، 

ــم مــا ُيــمــيــزهــا، هــو كيفية أداء  وتــاريــخــهــا، ومــنــهــج عملها، وأهـ

الموظفين لمهامهم اليومية، باإلضافة ألمور أخرى تصقل قيم 

المؤسسة وثقافتها؛ ومنها على سبيل المثال سمات األفراد 

المناسبين للعمل بها.

تاًما، بعد أن بدأنا الحديث بقصص �تراب األساطير� الخيالي، وأدركنا أن قيم 
وخ

مثابة �تراب األساطير� الواقعي، التي ُيمكن تحويلها 
المؤسسات وسلوكياتها تُعد ب

يقة، تُلهم جميع أفراد المؤسسة الحاليين والُمنتظرين؛ تُصبح 
إلى رواية ُمصورة وش

عامة للجميع، مؤسسات وأفراد ودول، إلعادة النظر في قيمهم، وسلوكياتهم، 
الدعوة 

قعية، ُمستحقة وُمستدامة. 
لسطر قصص نجاح وا

30د.رشا مصطفى عوض
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بقلم أ.سامح حسن 
الرقمي  التسويق  استشاري 

وخبير العمالت المشفرة.

ويمتلك  بكندا  مبيًعا  الكتب  أفضل  جائزة  الحائز على  الكاتب 
وشركات  المعلومات  تكنولوجيا  مجاالت  في  عاًما   25 خبرة 
االتصاالت والتخطيط والتسويق الرقمي المتكامل والتنقيب 
عن العمالت الرقمية، كما أنه مدرج على قائمة »جينيس وورلد 
ريكورد« لألرقام القياسية كمؤلف ألكثر الكتب مبيًعا في كندا.

األساسية  المفاهيم  صياغة  نعيد  أن  الضروري  من  جعلت  هائلة  بسرعة  األخيرة  العشر  السنوات  خالل  عالمنا  تطور  لقد 

والمتخصصة في مجاالت األعمال، ومنها مفهوم التسويق حتى يتناسب مع هذ العصر الجديد. 

إن الثابت في عالمنا اآلن هو التغيير، وال يمكن أن تتخلى أي شركة عن وضع برامج التسويق الفعالة والمبتكرة من أجل لفت 

االنتباه لجمهور المستهلكين المستهدف. وجدير بالذكر أن أي تكلفة لبرامج التسويق الحديثة، حتى ولو لم تكن فعالة، سوف 

تكون أقل تكلفة على الشركات مقارنًة بعدم استخدامها، فإهمال الشركات إلعداد برامج التسويق يعتبر كارثة حقيقية.

ألـــد أعـــداء التغييـــر والقيـــادة ليســـت 

كلمة »ال« بل »ليس بعد«، فـــ »ليس 

بعـــد«، هـــي الطريقـــة األســـهل واألكثـــر 

أمانــًـا لمنـــع التغييـــر.

تحدد خطة التسويق الرقمي ما تريد تحقيقه في إطار زمني معين، حتى تتمكن من تحقيق مجموعة من أهداف العمل، وعند 

إنشاء خطة تسويق رقمية، فمن المهم أن تتذكر أن التسويق ال يزال يدور حول توصيل فوائد منتجك أو خدمتك بطريقة تلقى 

صدى لدى العمالء؛ لذلك يجب أن تركز خطتك على إشراك جمهورك المستهدف. 

عند إعداد برامج التسويق، ال بد من أن نأخذ في االعتبار ما الذي يمكنك قياسه؟ وماذا سيكلف ذلك؟ وما مدى سرعة الحصول 

على النتائج؟ إذا قمت بقياس هذه العناصر فسوف تتحسن النتائج.

سيث جودين

التسويق الرقمي
واتجاهات التسويق المرئي 

الناشئة لعام 2022

تطور مفهوم التسويق خالل السنوات األخيرة، فقد أصبح 

أكــثــر شمولية ليتضمن الــتــســويــق الــرقــمــي، وبــاألخــص 

تسويق المحتوى.
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 إن المنظمات والشركات التي تبتكر خارج الوضع الراهن المألوف تفوز معظم الوقت وتكون متميزة بشكل واضح. وينبغي 

على كل مسوق أن يتحقق من مصداقية الرسالة الترويجية في برامج التسويق، والتي أصبحت ضرورة ال يمكن التنازل عنها، 

فال يمكنك خداع األشخاص معظم األوقات، كما أن أولئك الذين لم ينخدعوا سوف يتحدثون عن التجربة السيئة للخدمات 

والمنتجات؛ مما سيؤثر سلًبا على سمعة األعمال ويتسبب في الخسائر المادية وأحيانًا النهاية للعالمة التجارية بأكملها. 

تستثمر الشركات في تسويق المحتوى

أصبح مفهوم التسويق أكثر شمولية ليتضمن التسويق الرقمي وباألخص تسويق المحتوى؛ حيث تستثمر 70 % من الشركات 

في تسويق المحتوى، والذي يمكن أن يشمل استراتيجيات التسويق المرئي، وتتعدد أشكال المحتوى المرئي حسب الوسائط 

المستخدمة، وأصبح الشكل األساسي في تسويق المحتوى هو الفيديو. فيستثمر ربع المسوقين في تسويق المحتوى المرتبط 

بترويج المنتجات، بينما يستثمر ما يزيد قليًلا على 20 % في سرد القصص ذات العالمات التجارية.كما يتضح من الشكل رقم )1(.

دراسات حالة العمالء

عروض المنتج

رواية قصة العالمة التجارية

منتج ترويج الخدمة

المشاركة االجتماعية

0 %5 %10 %15 %20 %25

Source:  HupSpot Research, North American Survey, Jan- Feb 2020.

الشكل

ما نوع مقاطع الفيديو التي تستثمر فيها؟
1
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ويقضي المسوقون معظم الوقت في إنشاء محتوى لـمنصة »فيسبوك« )Facebook( وموقع الويب الخاص بشركتهم، على 

التوالي، ويمثل التصميم والمحتوى المرئي التحدي األكبر لـ 23.7 % من مسوقي المحتوى. 

جًدا  مهم  أنــه  على  المرئي  التسويق  المسوقين  من   % 49 يصنف   ،)Venngage( مؤسسة  من  االستطالعات  ألحــدث  وفًقا 

 الستراتيجيتهم التسويقية، و22 % يعتبرونه مهًما، ويقول 19 % إن استراتيجيتهم ال تخلو من المحتوى المرئي، بينما يستخدم

49 % من المسوقين بشكل أساسي المحتوى المرئي على المدونات والمواقع اإللكترونية التي تتبعها القنوات االجتماعية مثل: 

»فيسبوك«، و»إنستجرام«.

وجدير بالذكر أنه وفًقا لقواعد العقل في استرجاع المعلومات، من المرجح أن يتذكر األشخاص بعد ثالثة أيام 10 % من المعلومات 

التي يستمعون إليها، بيد أنه إذا تم إقران الصورة ذات الصلة بالمعلومات نفسها، سوف يحتفظ األشخاص بنسبة 65 % من 

المعلومات بعد ثالثة أيام. اتصاًلا، يتوقع 40 % من المسوقين أن ما بين 51 % و80 % من الشركات ستعتمد بشكل كبير على 

المحتوى المرئي في األعوام التالية.

تسويق الفيديو

مجال  في  الــرائــدة  األمريكية  الشركة   ،)Cisco( »سيسكو«  قامت 

تــكــنــولــوجــيــا الــشــبــكــات، بــنــشــر إحــصــائــيــات عــن نــوعــيــة اســتــهــالك 

الفيديوهات  مشاهدة  استهالك  زيــادة  أوضحت  والتي  المحتوى، 

على الهاتف المحمول بمقدار 17ضعًفا منذ عام 2012. 

مقاطع  من  العالمية  اإلنترنت  مرور  حركة  أن  »سيسكو«  وتتوقع 

الفيديو ستشكل 82 % من إجمالي حركة مرور اإلنترنت للمستهلكين 

 )YouTube( »بحلول عام 2022؛ حيث يلجأ 70 % من مشاهدي »يوتيوب

إلى مقاطع فيديو بحًثا عن »المساعدة في حل مشكلة« يواجهونها 

في هوايتهم أو دراستهم أو وظيفتهم.  

لمحتوى  الرئيس  المصدر  »يوتيوب«  ُيعد  العالمي،  الصعيد  وعلى 

»فيسبوك«  يحتل  بينما   ،)%  83 )بنسبة  للمستهلكين،  الفيديو 

المرتبة الثانية )بنسبة 67 %(.

باإلضافة إلى ذلك، زاد تدفق الفيديو بشكل ملحوظ في السنوات 

ا  العديدة الماضية؛ حيث شهدت منصة البث المباشر )Twitch( نموًّ

سنويًّا بنسبة 14.3 % خالل عام 2020؛ بما يصل إلى 1.645 مليار ساعة 

مشاهدة شهريًّا. كما أراد 54 % من المستهلكين مشاهدة المزيد 

من محتوى الفيديو من عالمة تجارية أو شركة يدعمونها.

اتجاهات التسويق المرئي الناشئة

 ،)Virtual Reality, VR( »عام 2019، استخدم 42.9 مليون شخص في الواليات المتحدة األمريكية أحد منتجات »الواقع االفتراضي

واستخدم 68.7 مليون شخص »الواقع المعزز« )Augmented Reality, AR( مرة واحدة شهريًّا. ومن المتوقع أن يصل اإلنفاق 

على الواقع االفتراضي لألعمال إلى 9.2 مليارات دوالر أمريكي بحلول نهاية عام2021، متجاوًزا استخدامه في الترفيه.

ويعتقد ربع مستخدمي تطبيقات »الواقع االفتراضي« أن لديها إمكانات قوية للعالمات التجارية والمسوقين، ويوضح 64 % من 

المستهلكين أن الواقع االفتراضي لديه أكبر إمكانات في األلعاب، بينما يدرك 52 % إمكاناته في السينما والتلفزيون. 
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17%18%

34%

41%
46%

54%

المحتوى في 
شكل pdf للتنزيل 

والقراءة الحًقا

مقاالت 
المدونة

الفيديوهات 
االجتماعية

الصور 
االجتماعية

البريد اإللكتروني/ 
الرسائل اإلخبارية

فيديو

وجدير بالذكر أن 73 % من مقاطع الفيديو مدتها دقيقتان أو أقل؛ مما يعني أن أية رسالة ترويجية أو محتوى عن المنتجات والخدمات، 

واألعمال ال بد أال يتجاوز ذلك الحد، وإال على األغلب لن يشاهدها معظم الجمهور المستهدف.

وفًقا لمتجر )Lowes( لتطوير المنازل، حصلت مقاطع الفيديو اإلرشادية التي تم عرضها في الواقع االفتراضي على نسبة تذكر 

أعلى بنسبة 36 % من ِقبل المشاهدين، مقارنًة باألشخاص الذين شاهدوا فيديو على )YouTube( فقط.  

الماضية،  األربــع  السنوات  في   )B2B( تسويق  بين جهات  االستخدام  في  زيــادة  أكبر   )Infographics( البيانية  الرسوم  شهدت 

فاألشخاص الذين يتبعون التوجيهات مع النصوص والرسوم التوضيحية يحققون 323 % أداء أفضل من األشخاص الذين يتبعون 

التوجيهات بدون رسوم توضيحية. 

إحصائيات وسائل التواصل االجتماعي لمسوقي المحتوى المرئي

من  أكثر  »فيسبوك«  على   )Stories( القصص  شاهدوا  أنهم   % 70 أوضح  مستهلًكا،   250 من  أكثر  شمل  عام  استطالع  في 

»إنستجرام«، و»سناب شات« )SnapChat(. ويستخدم أكثر من 500 مليون حساب على »إنستجرام« كل يوم، ويستخدم 4 ماليين 

شركة إعالنات القصص كل شهر، وقال 58 % من األشخاص الذين شملهم االستطالع إنهم أصبحوا أكثر اهتماًما بعالمة تجارية/ 

.)Instagram Business( منتج معين بعد رؤيته في القصص

اعتباًرا من يناير 2021 ، كانت أكبر مجموعة سكانية لمستخدمي »إنستجرام« في الواليات المتحدة األمريكية تتراوح بين 25 و35 

عاًما؛ مما يشكل 33.1 % من قاعدة مستخدمي »إنستجرام« أيًضا  في الواليات المتحدة األمريكية )وفًقا لبيانات Statista(، وفي 

عام 2019 ، استحوذ »إنستجرام«  على ما يقرب من 31.8 % من عائدات إعالنات »فيسبوك«، ارتفاًعا من 13.2 % في عام 2016 .

من بين تنسيقات )Instagram Story( التي يفضلها األشخاص، أوضح 35 % أنهم يتفاعلون مع القصص القصيرة ذات النمط 

السردي في أغلب األحيان، تليها القصص التفاعلية التي تتمحور حول االختبارات القصيرة واستطالعات الرأي. 

وفًقا لشركة )Verizon Media(، يشاهد 69 % من المستهلكين مقاطع الفيديو عبر اإلنترنت مع إيقاف تشغيل الصوت؛ مما 

يعني أن استخدام النص المكتوب مهم جًدا للفت االنتباه للمشاهد وتوصيل الرسالة التسويقية عن المنتجات أو الخدمات 

التواصل  إنهم يشاهدون »أحياًنا« قصص مواقع   % 56 300 مستهلك، قال  أكثر من  للرأي شمل  وفي استطالع  )فوربس(. 

االجتماعي مع تشغيل الصوت. 

الشكل

ما نوع المحتوى الذي تريد رؤيته من عالمة تجارية أو شركة تدعمها؟
2

Source:  Hupspot Research, 50 Visual Content Marketing Statistics You Should Know in 2021, Feb 16, 2021.
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في سياٍق متصل، إن تحديد الجمهور المستهدف والفئة العمرية أمر مهم جًدا إليجاد المنصات المناسبة، فعلى سبيل المثال 

72 % من المراهقين يستخدمون )Instagram(، ويستخدم 69 % تقريًبا )Snapchat(، وقد زاد كالهما بأكثر من 20 % منذ عام 2015. 

وبالتالي، إذا كانت المنتجات تخص هذه الفئة العمرية فال يمكن االعتماد في تسويقها على الفيسبوك فقط.

تحصل التغريدات التي تحتوي على مقاطع فيديو على تفاعل أكبر بمقدار 10 مرات من تلك التي ال تحتوي على مقاطع فيديو؛ مما 

يعنى أنه يمكن تحقيق االنتشار األعلى باستخدام هذا النوع من المحتوى في نشر األخبار أو الرسالة التسويقية لألعمال. 

في تحليل ألكثر من مليون مقال، وجد )BuzzSumo( أن المقاالت التي تحتوي على صورة مرة واحدة كل 75-100  كلمة تتلقى ضعف 

التي  التي تحتوي على صور أقل، كما تشهد منشورات »فيسبوك«  بالمقاالت  التواصل االجتماعي مقارنًة  مشاركات وسائل 

تحتوي على صور مشاركة أكبر بمقدار 2.3  مرة من تلك التي ال تحتوي على صور.

أكثر من

500
مليون مستخدم

Instagram على
نشطون كل يوم
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ويذكر هنا أن 15% من محتوى »فيسبوك« عبارة عن فيديو - نسبة متزايدة - ويتراوح طول الفيديو األمثل لتحقيق مشاركة أفضل 

على المنصة بين دقيقتين و5 دقائق )سوشيال إنسايدر(.

كان »سناب شات« لديه 249 مليون مستخدم نشط يومًيا اعتباًرا من عام 2020. ويمكن للمعلنين الوصول إلى أكثر من 169 

مليون شخص على »بنترست«، عالوًة على ذلك، نمت عائدات إعالنات »بنترست« للتسوق بنسبة 100 % عام 2019.

ويصل »يوتيوب« بشكل أكبر إلى المشاهدين البالغين من العمر 18 عاًما أو أكثر، حيث يحظى هذا الموقع بأعلى ساعات مشاهدة 

في أوقات الذروة مقارنة بأي شبكة تليفزيون كابل في العالم، مما يعني أن أهم منصة لنشر محتوى الفيديو هي »اليوتيوب«؛ 

حيث تعمل على جذب انتباه الجمهور والوصول إلى المزيد من المشتركين للقناة.

أخيًرا وليس آخًرا، إذا لم يكن لديك الوقت للقيام بإعداد خطة تسويق بشكل صحيح من البداية، ما الذي يجعلك تعتقد أنه 

سيكون لديك الوقت إلعادة بنائها من جديد بشكل صحيح؟ 
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بقلم د. ياسمين خضري
أســتــاذ مــســاعــد فــي الــعــلــوم 
الـــســـيـــاســـيـــة، بـــالـــجـــامـــعـــة 

البريطانية في مصر

رئيس سابق لبرنامج الحوكمة ومكافحة الفساد في برنامج 
المتحدة،  لألمم  اإلنمائي  للبرنامج  التابع  االجتماعي  العقد 
حاصلة على الدكتوراه في العالقات الدولية، حصلت على أعلى 
 5 البريطانية بمصر - ألفــضــل بحث مــدتــه  جــائــزة بالجامعة 

سنوات.

أكد السيد الرئيس »عبد الفتاح السيسي« في كلمته خالل الجلسة االفتتاحية للدورة الثالثة والثالثين لقمة االتحاد اإلفريقي عام 

الرشيدة الحْوكمة  مبادئ  إرســاء  خالل  من  إال  يتحقق  لن  أهــداف  من  التنموية  اإلفريقية  األجندة  تضمنته  ما  تنفيذ  أن   ،2020 

)Good Governance(؛ والتي تمثل عنصًرا ضروريًّا لبناء أي دولة وطنية قوية. وُيشير مفهوم الحوكمة الرشيدة إلى اإلدارة الجيدة 

لجميع المؤسسات في الدولة من خالل سياسات، وآليات، وممارسات تقوم -وفًقا لخبراء »البنك الدولي« )World Bank( »دانيال 

والكفاءة،  والفعالية،  والعدالة، واالستجابة،  والمشاركة،  الشفافية،  - على  كراي« و»ماتسومي ماستروزي«  كوفمان« و»آرت 

وسيادة القانون، والمساءلة، ومكافحة الفساد. وقد انتقل هذ المفهوم إلينا من علم اإلدارة إلى علوم التنمية في التسعينيات 

من القرن الماضي مع ضعف أداء الدول اإلفريقية، وعدم قدرتها على تحقيق التنمية االقتصادية ليحتل بعدها مكانة كبيرة في 

البشرية«  للمستوطنات  المتحدة  األمــم  و»برنامج   ،)UNDP( اإلنمائي«  المتحدة  األمــم  و»برنامج  الــدولــي«،  »البنك  أدبــيــات 

)UNHABITAT(، و»االتحاد األوروبي« )European Union(، بما يقدمه من منظور مختلف لتطوير أداء المؤسسات وتحسين إدارة 

أنظمة الدول ككل.

وخالل الشهور الماضية، أعلن الرئيس »السيسي« عن تدشين »الجمهورية الجديدة« معطًيا ليس فقط األمل وإنما الضوء 

األخضر للتطلع إلى جمهورية جديدة تختلف في شكل وأسلوب أدائها عن الجمهورية التي تسبقها، وهو ما يراه »محمود العاليلي« 

في المصري اليوم أنه تغيير سياسي جذري من الداخل نحو تعديل هيكل المؤسسات السياسية وتوجهاتها، وينصح بالشروع 

في التفكير في قيم ومبادئ الجمهورية الجديدة قبل البدء في تنفيذها، ويبدو أنه ليس هناك أفضل من مبادئ الحوكمة الرشيدة 

لرسم مالمح التوجه االقتصادي والنظام السياسي الجديد ... لرسم مالمح مستقبلنا. 

لماذا الحوكمة الرشيدة؟ الخبرات الدولية

ُيثار هنا تساؤل رئيس عن وجه أهمية الحوكمة الرشيدة، وفي الحقيقة أن الدول الناجحة - بما فيها من هيئات ومؤسسات 

حكومية وأهلية وخاصة – تتبنى الحوكمة الرشيدة ومبادئها لما لها من أثر إيجابي ليس على المواطنين فقط، وإنما على متخذي 

القرار في جميع القطاعات أيًضا، فبدون حوكمة رشيدة لن يكون المواطنون على علٍم كاٍف بجهود صناع القرار ومقدمي الخدمات 

وسياسات الدولة، وبالتالي لن يكون هناك مجال للتواصل مع صناع القرار، أو تقدير أو استيعاب من جانب المجتمع لتلك الجهود، 

كما لن تخرج الرؤى والسياسات والخدمات بصورة تعكس حاجات المجتمع وتوقعاته ولن تصل منافع الخدمات والسياسات 

الة إلى جميع شرائح المجتمع، وعلى العكس من ذلك يؤدي تدني الكفاءة، وانتشار الفساد إلى إهدار وتسرب  بصورة كاملة وفعَّ

موارد كان من المخطط االستفادة منها في التنمية وخالفه، وهو ما حدث بالفعل في نيجيريا التي استمر اقتصادها في الهبوط 

نتيجة النتشار الفساد، في حين تضاعف النمو االقتصادي لبتسوانا ست مرات بالرغم من تشابه ثروات الدولتْين من األلماس 

والموارد المعدنية والبترول. 

جمهورية جديدة 
ذات حوكمة رشيدة

تسعى مصر إلرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة من أجل بناء 

جمهوريتها الجديدة التي تختلف في شكل وأسلوب أدائها 

عن الجمهورية التي تسبقها.
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جمهورية جديدة 
ذات حوكمة رشيدة

ــة« ــ ــ ــي ــ ــ ــدول ــ ــ  ووفــــــــًقــــــــا لـــــتـــــقـــــديـــــرات »مــــنــــظــــمــــة الــــشــــفــــافــــيــــة ال

)Transparency International(، تزيد تكلفة االستثمار في بيئة ينتشر بها 

الفساد بنسبة 20 % على تكلفته في بيئة ينخفض فيها الفساد، كما تزيد 

أثمان 20 % من المشتريات الحكومية على ثمنها الحقيقي بسبب الفساد، وهي مبالغ كان من المفترض استخدامها للمنفعة 

العامة، ويذهب 5 % من الناتج المحلي اإلجمالي إلى ممارسات تتعلق بالفساد. وفي المقابل، وجد »سيد إصرار« و»أنور إسالم« 

ا  في دراسة حالة لباكستان أن الحوكمة الرشيدة التي تتسم بالشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية الهادفة تؤدي دوًر

حاسًما في استدامة مشروعات النظم الصحية الممولة من المانحين في قطاع الصحة العامة، كما وجد »هيروشي أوهاشي« 

أن تحسين مستوى الشفافية في نظام المشتريات الحكومية باليابان يقلل من تكلفة الشراء بنسبة تصل إلى 8 %، إال أن الفائدة 

تتضاعف مع اتخاذ التدابير الالزمة لمكافحة الفساد والممارسات المشبوهة للشركات في نظام مناقصات المشتريات الحكومية. 

ولعل إهدار موارد الدولة وتكبيد خزانتها خسائر مالية طائلة خالل السنوات الماضية هو ما دفع الرئيس »السيسي« في عام 

2018 بتوجيه الحكومة المصرية لإسراع بحوكمة عدد من الملفات الحيوية. ففي المقابل، ترفع الحوكمة الرشيدة مستوى ثقة 

المواطن في الحكومة نتيجة لشفافيتها في طرح وتبرير سياساتها وخدماتها، وعدالتها، ومكافحتها للفساد، ومساءلتها لغير 

الملتزمين، ومحاولتها االستجابة لحاجات المواطنين. كل ذلك يجعل المواطن 

أكثر إدراًكا وتقديًرا لجهود الحكومة، خاصة في ظل محدودية مواردها، وأكثر 

استعداًدا لمساندتها، كما تؤدي إلى الوصول لقرارات أكثر حكمة ورشادة ألنها 

مبنية على الشفافية، والمشاركة، والمعلومات السليمة التي تعكس رؤى 

األطراف المختلفة المعنية والتي ُيعد بعضها – كالمجتمع المدني – على ُقرب 

»رؤيــة مصر  أن  هو  هنا  لالنتباه  المثير  بمشكالتهم.  ودرايــة  المواطنين  من 

2030« قد أكدت بالفعل في بعدها االقتصادي أهمية الشفافية، ورفع كفاءة 

ورضا  جانب،  من  المساءلة  أو  المحاسبية  بين  وربطت  الدولة،  مؤسسات 

رضاء  أن  حقيقة  لتعكس  آخر،  جانب  من  لحاجاتهم  واالستجابة  المواطنين 

المواطنين رهن باالستجابة لحاجاتهم ومساءلة المقصرين.
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من أين نبدأ؟

البداية  بنقطة  المتحدة  األمــم  علينا  تطل  أفضل:  شفافية 

»حــريــة  أن  إلـــى  ــهــا  إشــارت فـــي  ــدة  ــرشــي ال الــحــوكــمــة  لتحقيق 

لها  تكرس  التي  الحريات  الزاوية لجميع  المعلومات هي حجر 

يصبح  أكبر  بشكل  المعلومات  توفر  ومــع  المتحدة«،  األمــم 

التي  ــراءات  واإلجـ والقنوات  بحقوقهم  وعًيا  أكثر  المواطنون 

يمكنهم استخدامها من أجل الحصول على حقوقهم بشكل 

إلى  »داياناندان«  الباحث  ويشير  المساواة،  قدم  وعلى  كامل 

أن حرية المعلومات ضرورية لمشاركة عامة أقوى ومساءلة 

فعالة، كما ينصح بوجود قانون أو تشريع يصنف المعلومات 

وينظم الحق في الوصول إليها. 

ومع ذلك، فإن إصدار القوانين والتشريعات ال يضمن وحده 

التكميلية  الخطوة  وتتمثل  الشفافية،  مــن  أعــلــى  مستوى 

من  واإلجـــراءات  التدابير  اتخاذ  في  قانون  إلصــدار  والضرورية 

متناول  في  وجعلها  العامة  المعلومات  من  االستفادة  أجل 

المعلومات  إلــى  الــوصــول  زيـــادة  ذلــك  يشمل  قــد  الجميع. 

الحكومية،  وغير  الحكومية  المؤسسات  بميزانيات  المتعلقة 

والــخــطــط، واألنــشــطــة، والــتــحــديــات، والــمــؤشــرات مــن خالل 

استحداث  أو  اإللكترونية  كالمواقع  الموجودة  اآلليات  تفعيل 

آليات جديدة. 

المشاركة  تعزيز  ُيعد  الشراكات:  وبناء  المشاركة  تعزيز 

إلى  تسعى  التي  أو  الموارد  إلى  تفتقر  التي  البلدان  في  خاصة 

ــروري، فــيــرى »جــاكــوبــســن« أن  ــ ــر ضـ ــــة مــوحــدة أمـ تنفيذ رؤي

ــمــشــاركــة تــعــكــس وجـــهـــات الــنــظــر الــمــتــنــوعــة ألصــحــاب  ال

على  ومبنية  ثراًء  أكثر  نتائج  وتوفر   )Stakeholders( المصلحة 

معلومات مستقاة من أرض الواقع ومتفق عليها، كما يؤدي 

إلى  باإلضافة  التنفيذ  تكلفة  من  التقليل  إلى  الشراكات  بناء 

تعزيز الجودة، واألهم من ذلك أن المشاركة تضمن إحساًسا 

أكبر بالشرعية والملكية لألفكار المنفذة. 

المصلحة  أصحاب  مشاركة  تشجيع  المفيد  من  عليه،  وبناًء 

الهادفة  المشاركة  وتتطلب  معهم،  ــاءة  بــنَّ شــراكــات  وبــنــاء 

قنوات  وإنشاء  الجمعيات،  وتكوين  والتجمع،  التعبير،  حرية 

اإلجــــراءات  وتبسيط  المجتمعية،  كــالــحــوارات  لــلــمــشــاركــة 

بــالــمــشــاركــة فـــي مناقشة  الــمــصــلــحــة  لــلــســمــاح ألصـــحـــاب 

المشكالت والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم. 

بــاســتــيــداس«،  »ستيال  للباحثة  وفــًقــا  الــمــســاءلــة:  تفعيل 

قــواعــد  وضـــع  تتضمن  إجـــــراءات  ــخــاذ  ات الــمــســاءلــة  تتطلب 

واضحة للتعيينات، وزيادة اإلشراف على المسؤولين من أجل 

المزيد من  يجب خلق  كما  أفضل،  ذات جودة  ضمان خدمات 

محاسبة  فــي  بحقهم  يتعلق  فيما  المواطنين  بين  الــوعــي 

أو  استخدامها  يمكنهم  التي  المتاحة  والقنوات  المسؤولين 

الكيانات التي يمكنهم الذهاب إليها من أجل مساءلة مقدمي 

الخدمة أو تصعيد شكاواهم.

تحسين االستجابة لحاجات المواطنين: ال يتطلب تحسين 

اســتــجــابــة الــمــؤســســة بــالــضــرورة مــيــزانــيــة إضــافــيــة إلنــشــاء 

جــديــدة،  مــيــاه  مــرافــق  أو  مــــدارس  أو  ــة صحية  رعــاي وحــــدات 

حيث  مــن  والفعالة  الــذكــيــة  الــخــيــارات  بعض  اتــبــاع  فيمكننا 

الــمــدنــي  المجتمع  مــنــظــمــات  الــشــراكــة مــع  مــثــل  الــتــكــلــفــة، 

والقطاع الخاص، والدعوة إلى العمل الجماعي، وإعادة توزيع 

الموظفين، ورعاية الحلول المبتكرة والرخيصة، وإعادة ترتيب 

سبيل  فعلى  المجتمعية،  لــألولــويــات  وفــًقــا  الميزانية  بــنــود 

التعليم األساسي، يمكن االتفاق مع  المثال، في مؤسسات 

وآمنة  رخيصة  نقل  وسائل  على  للحصول  المحلية  الوحدات 

أو  الــمــدارس،  بين  المعلمين  توزيع  إعــادة  أو  الــمــدارس،  إلــى 

تخصيص أفضل المعلمين للصف األول والثاني والثالث بدًلا 

من تعيين مدرسين جدد أو تبني حلول غير تقليدية ومنخفضة 

التكلفة ولكن ناجحة.
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الحوكمة اإللكترونية مدخًلا للحْوكمة الرشيدة

ال شك أن الوباء الحالي قد أعطى جميع الدول درًسا واضًحا عن أهمية اإلنترنت 

وتقنيات االتصاالت الحديثة ليس فقط في التواصل التقليدي، ولكن أيًضا في 

تقديم الخدمات، والتعرف على مشكالت المواطنين واالستجابة لها. ويؤكد 

»شامبا بول« أهمية اإلنترنت والمكتبات ومراكز المعرفة في دعم الحوكمة 

نحو  التوجه  أهمية  وبالتالي  الرقمي،  العصر  هذا  في  والمسؤولة  الشفافة 

الحكومة اإللكترونية إلحداث تغيير جوهري في العالقة بين الحكومة والمواطن. 

حكومة  إلى  فقط  ليس  التحول  في  درًســا  الهندية  التجربة  لنا  تعطي  وهنا، 

إلكترونية )e-government(، وإنما إلى حوكمة إلكترونية )e-governance( أيًضا، 

من خالل تطبيقها للعديد من المبادرات كنظام إدارة الشكاوى عبر اإلنترنت، 

والبطاقة الذكية في إدارة النقل، والحوسبة في التسويق الزراعي الحكومي، 

ــا، وتــبــنــي مــتــجــر واحــــد عــلــى اإلنــتــرنــت  وتــســلــيــم االســتــحــقــاقــات إلــكــتــرونــيًّ

التخليص  ونظام  ا،  إلكترونيًّ الضرائب  نظام  وإدارة   ،)Internet One-shop(

الجمركي اإللكتروني، وطلب المستندات الحكومية عبر اإلنترنت، وإجراء التعداد 

عبر اإلنترنت، وتقوم التجربة الهندية على اآلتي: 

	 اختيـــار التكنولوجيـــا المالئمـــة للجمهـــور علـــى العكـــس مـــن بنجالديـــش، وقـــد
فســـر »محمـــد شـــاكيل« فشـــل تجربـــة الحكومـــة اإللكترونيـــة بهـــا باعتمادهـــا 

علـــى تكنولوجيـــا متطـــورة تتخطـــى اســـتيعاب وقـــدرات المواطنيـــن. 

	 تحديـــد »الحوكمـــة الرشـــيدة« كهـــدف رئيـــس مـــن الحكومـــة اإللكترونيـــة
ــدول، والـــذي  ــن الـ ــر مـ ــا ترغـــب الكثيـ ــل تكاليـــف التشـــغيل كمـ وليـــس تقليـ
تـــراه الباحثـــة »ســـوزانا كيبســـي« أنـــه كان الســـبب الرئيـــس فـــي عـــدم تحقيـــق 

حكومـــات كثيـــرة ألهدافهـــا ونقـــص فعاليتهـــا. 

الحوكمة الرشيدة للجميع

ا آلالف المنظمات غير الحكومية العاملة بالدولة بأن عدم تقديمها لسجالت  في أوائل عام 2004، أصدرت حكومة غانا إنذاًرا نهائيًّ

دقيقة لألنشطة وتقديمها التقارير السنوية وكشوف الحسابات إلى إدارة الرعاية االجتماعية )وفًقا لما يقتضيه القانون( من 

 European Centre for Development Policy( »شأنه أن يؤدي إلى عواقب قانونية. وقد أثنى »المركز األوروبي إلدارة سياسة التنمية

Management( على هذا اإلجراء بوصفه تعبيًرا عن رغبة الحكومة في الدفع بمجتمع مدني موثوق به وخاضع للمساءلة. 

وينصح المركز األوروبي المجتمع المدني بما عليه فعله؛ فيقترح اآلتي:

	 تتضمـــن إرســـاء سلســـلة مـــن القواعـــد تضمـــن )self-regulation( البـــدء مـــن دون تدخـــل حكومـــي بعمـــل قواعـــد منظمـــة
الشـــفافية واإلنصـــاف واالنفتـــاح والمســـاءلة، وهـــو مـــا تطبقـــه بالفعـــل منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي بتســـوانا، وكينيـــا، 
وجنـــوب إفريقيـــا، فـــي وضـــع المعاييـــر األخالقيـــة فـــي شـــكل مدونـــة ســـلوك تضـــم المبـــادئ التوجيهيـــة التـــي تنطبـــق ليـــس فقـــط 
علـــى منظمـــة المجتمـــع المدنـــي، ولكـــن أيًضـــا علـــى أعضائهـــا، والمســـؤولين، والموظفيـــن، والمتطوعيـــن، ويمكـــن لمنظمـــة 
عليـــا )Umbrella Organization( أن تـــؤدي دوًرا فـــي تطبيـــق مدونـــة لقواعـــد الســـلوك بجعـــل العضويـــة بهـــا مشـــروطة بتطبيـــق 

المدونـــة وااللتـــزام بمبـــادئ الحوكمـــة. 

	المؤسســـي التعلـــم  لتعزيـــز  األهـــم  األداة  ُيعـــد  والـــذي  ألنشـــطتها،   )Self-assessment( الذاتـــي  بالتقييـــم   التزامهـــا 
)Institutional Learning( مـــن األخطـــاء ورصـــد مـــا إذا كانـــت المنظمـــة تســـتخدم المـــوارد والقـــدرات بشـــكل فعـــال تجـــاه رســـالتها 
وأهدافهـــا المعلنـــة أم ال، وإحـــدى طـــرق التقييـــم الذاتـــي هـــي إطـــالق مســـح نقـــدي )Critical Survey( بيـــن أصحـــاب المصلحـــة 
الداخلييـــن والخارجييـــن الرئيســـين، بيـــد أن لديهـــا القليـــل مـــن المصداقيـــة الخارجيـــة ألنهـــا تفتقـــر آلليـــة مراقبـــة مســـتقلة، وبالتالـــي 

يمكـــن اســـتبدال آليـــات مراجعـــة األقـــران بهـــا أو تكميلهـــا بآليـــات للرقابـــة الخارجيـــة علـــى تقاريـــر وأنشـــطة المنظمـــات. 
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	 والـــذي قـــد تحـــدده وتضـــع شـــروط الحصـــول عليـــه ،)Accreditation( اتجاههـــا نحـــو الحصـــول علـــى نـــوع مـــن أنـــواع االعتمـــاد
الدولـــة أو منظمـــة أهليـــة عليـــا كاتحـــاد الجمعيـــات األهليـــة. 

	 ،)Accountability Series AA1000( ومبـــادرة اإلبـــالغ العالميـــة، وسلســـلة المســـاءلة ،)ISO( اتباعهـــا المعاييـــر الدوليـــة كمعاييـــر
والتـــي توفـــر جميعهـــا فرصـــة لتوحيـــد قيـــاس األداء بيـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي.

قيم الحوكمة الرشيدة
الشفافية - واالستجابة والمساءلة - 

والفعالية والعدالة ودور القانون

مؤسسات وممارسات وإجراءات 
صناعة القرار - وإتاحة المعلومات وتبادلها - 

وجبر المظالم
نتائج الحوكمة الرشيدة

وال شك أن المركز األوروبي ينظر إلى الحوكمة الرشيدة بوصفها القيمة العليا التي يجب على الجميع العمل وفق مبادئها، بما 

في ذلك المجتمع المدني؛ وذلك من خالل ممارسات وإجراءات يلتزم بها الجميع بهدف تعظيم الصالح العام. 

ويتماشى هذا المفهوم مع فهمنا في مصر للحوكمة الرشيدة والذي رسخه الهدف السادس من أجندة التنمية 2030، والذي 

أكد ليس فقط حوكمة مؤسسات الدولة الرسمية وإنما أيًضا مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني في ظل سيادة 

القانون، وضمن إطار مؤسسي لتحقيق الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد.

41

ي
ت الــــــــرأ

ال
مقــــــا



رسالة ختامية: مالمح الجمهورية الجديدة 

لم تعد مبادئ الحوكمة الرشيدة بعيدًة عن واقعنا المصري؛ فالدستور المصري الذي تم إقراره في 18 يناير 2014 بأغلبية بلغت 

98.1 % يؤكد في ثناياه جميع مبادئ الحوكمة الرشيدة من شفافية، ومشاركة، وعدالة، واستجابة، وسيادة قانون، ومساءلة، 

ومكافحة فساد. كما تأتي الحوكمة الرشيدة ضمن رؤية مصر لمستقبلها وألجندة التنمية بها، وال شك أن الطريقة التي بها  

تحديث أجندة مصر للتنمية المستدامة، عام 2018 بمشاركة كل أصحاب المصلحة من شركاء التنمية، إنما هي أكبر دليل على 

قيام »رؤية 2030« على إحدى أهم ركائز الحوكمة الرشيدة وهي المشاركة، كما جاءت »رؤية مصر 2030« لتؤكد في مضمونها 

مبادئ العدالة االجتماعية واالستجابة لحاجات الفئات المختلفة من خالل تركيزها على »التنمية المستدامة الشاملة« واضعًة 

في االعتبار البعد االجتماعي بجانب البعد االقتصادي.

وال شك أن برامج تطوير العشوائيات والضمان االجتماعي والحماية االجتماعية - خاصة تلك التي تطبقها مصر خالل جائحة  

»كوفيد-19« لحماية العمالة غير المنتظمة والمتضررين من الوباء، ومبادرة حياة كريمة، وبرنامج تكافل وكرامة، ومبادرة صوتك 

مسموع، وتطبيقات التأمين الصحي الشامل، وغيرها من البرامج التي تتبناها الدولة - هي أكبر مثال على توجه الدولة الفعلي نحو 

تحسين شبكة األمان االجتماعي، وتفعيل مفهوم العدالة االجتماعية، واالستجابة لحاجات الفئات األكثر احتياًجا. 

كما ال يوجد شك في اهتمام الدولة باالستجابة لمتطلبات المرأة والشباب، وضمان مشاركتهم وتمثيلهم في الحياة العامة 

والسياسية، والتوسع في إجراء الحوارات المجتمعية وغير ذلك، وهو ما يدل على البدء في بناء الجمهورية الجديدة على أسس 

من الحوكمة الرشيدة يتوجب أن يتبعها مزيد من الخطى نحو تطبيق جميع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين لمبادئ الحوكمة 

الرشيدة في الوقت نفسه الذي تتوجه فيه الحكومة المصرية نحو تفعيل »الحوكمة  اإللكترونية« بجانب »الحكومة اإللكترونية«  

لتصبح أكثر فعالية ومواكبة لتطورات العصر.
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كثيًرا ما تتداول عبارة أن القيادة هي فن توجيه اإلنسان، وأنها النشاط نحو تحقيق األهداف المرجوة من خالل لوائح محددة 

الكاريزمية، وقيادة  والقيادة  التحويلية،  القيادة  أنواعها، ومنها:  الكثير من  القيادة، ظهر  أهمية  تنامي  وقرارات مدروسة، ومع 

المعامالت، وآخرها القيادة الملهمة؛ وعليه سيركز هذا العرض على توضيح ماهية القيادة الملهمة، وهل القيادة تعادل مصطلح 

اإلدارة، أم أن هناك وجوًها أخرى؟

ال يخفى عن أحد أهمية وجود القادة الُملِهمين في حياتنا، والدور الرئيس الذي يقومون به في تشكيل واقع مجتمعاتنا؛ لذا يشير 

مصطلح القيادة الملهمة )Visionary Leadership( إلى قيادة اآلخرين نحو األهداف من خالل رسم صورة أفضل للمستقبل؛ 

حيث يتمتع القائد الملهم بالقدرة على رؤية المستقبل والتنبؤ به وتحفيز الموظفين نحو الرؤية الطموح للشركة، كما يستمتع 

الموظفون الذين يقودهم قائد الُملِهم ، ويطورون من قدراتهم الذاتية ومن حياتهم الوظيفية، وذلك ألن القائد الملهم يستخدم 

التحفيز في أسلوبه القيادي، والتشجيع للقيام بالمهام، والتقدير بعد إنجازها.

بعيًدا عن المقدمات التقليدية في سرد أنواع القيادة، وعمليات القيادة، وصفات القائد الُملِهم، وتطوير المهارات الالزمة للقيادة، 

وما إلى ذلك من موضوعات ذات صلة سنتطرق إلى ذكرها الحًقا؛ وجب علينا أن نتراجع قليًلا إلى الوراء ونمعن التفكير والبصيرة 

حتى نستقبل الصورة كاملة وأكثر شموًلا، فبضع خطوات إلى الوراء ستعطينا مئات الخطوات إلى المستقبل، والعديد من 

القفزات على المدى البعيد.

القائد الُملهم وإدارة المواهب

مما ال شك فيه أن تنامي الرضا الوظيفي لألفراد ينعكس على تحسن أدائهم ومواقفهم الوظيفية بشكل ملحوظ؛ وعليه يتعين 

على القادة الُملهمين تدشين استراتيجية من شأنها إعالء قيمة العمل الهادف، وذلك من خالل الربط وإبراز تأثير العمل على 

المجتمع والعمالء والشركة والفريق، مع تشجيع النجاح الشخصي للموظفين.

إلى استكشاف ووضع معالم مستقبل العمل ما بعد جائحة »كوفيد-19«، فإن إعادة تأهيل  ونظًرا ألن المؤسسات تتطلع 

الموظفين وصقل مهاراتهم ستكون مفتاح النجاح، والذي يتمثل في قدرة المنظمة على استخدام مواهب موظفيها الحالية 

بطرق جديدة ومبتكرة، والتأكد من أن الموظفين لديهم المهارات الالزمة للنجاح. ففي غضون السنوات الخمس المقبلة، سيحتاج 

ال، ومن المحتمل ظهور ما يقرب  ما يصل إلى 50 % من جميع الموظفين إلى مستوى معين من إعادة التأهيل للقيام بدور فعَّ

من 100 مليون منصب وظيفي جديد، وفًقا لتقديرات »المنتدى االقتصادي العالمي«.

بقلم د. أحمد الزغبي 
ــال في  ــمــ ــر األعــ مـــديـــر تــطــوي

إفريقيا | شركة أوراسكوم

هواوي  المتميز،  للتعاون  إفريقيا  شمال  جائزة  على  حاصل 
السلوك   - األعــمــال  إدارة  فــي  الــدكــتــوراه  على  حاصل  مصر، 
والمستشارين الخبراء  فريق  ضمن  أنــه  كما   المؤسسي، 
بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري.

باحث سياسي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
بمشاركة  أ. أمل علي

وجه واحد قد يكفي
للقيادة الملهمة

للقادة الُملهمين أهمية كبيرة في حياتنا؛ حيث إنهم لديهم 

القدرة على رؤية المستقبل والتنبؤ به وتحفيز الموظفين 

نحو الرؤية الطموحة للشركة.
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ا أو يكتشف  ــرى بــطــًلا فـــذًّ »يشهد الــعــالــم بين لحظة وأخـ

شخًصا ذا موهبة نــادرة، وعلى الرغم من ذلك، فإن معظم 

األفــراد يدركون أن هناك نوًعا آخر من النجاح والتميز يميل 

عموًما إلى طبيعة أكثر هدوًءا، فهناك نوع من النجاح يتحاشى 

الظهور في عناوين األخبار. ومن وجهة نظري أن مثل هذا 

النوع من النجاح يستحق أعلى درجات التقدير واالحترام، إنه 

النجاح الذي أطلق عليه نجاحات عظيمة يومية«.

مقدمة كتاب نجاحات عظيمة يومية لـ »ستيفن آر. كوفي«

وتأسيًسا على هذا، يتعين على القائد الملهم بناء منظمة مستدامة، عبر التركيز على ثالث استراتيجيات إلدارة المواهب، وهي: 

إعادة االنتشار، وإعادة تشكيل المهارات، وصقل المهارات، وعلى الرغم من أن هذه المصطلحات الثالثة تستخدم أحياًنا 

بالتبادل، فإنها متمايزة وتخدم أغراًضا مختلفة يمكن التمييز بينها على النحو التالي:

هنــا يثــار التســاؤل حــول متــى يجــب علــى القــادة نشــر 
هــذه االســتراتيجيات؟ 

الواحد،  القائد  نموذج  تطبيق  المستساغ  أو  المقبول  من  يعد  لم 

فالقيادة ليست بطبيعتها عمًلا فرديًّا، بل صار لزاًما علينا خلق فريق 

المهام  معنا  ويتحملون  نفسها  الـــرؤى  يشاركوننا  ــقــادة  ال مــن 

والمسؤوليات. الحديث هنا ينطبق علينا جميًعا، فكٌل منا قائٌد بصورٍة 

أو بأخرى في مكانه، سواًء كنت رب أسرة، أو معلًما، أو مشرًفا في 

موقع عمل، أو مديًرا في مؤسسة، أو مسؤوًلا في منصب، وما إلى 

ذلك من األمثلة التي ال يتسع المجال لحصرها.

القادة وتطويرهم مسعى  إعــداد  يكون  أن  ، أصبح ضروريًّا  َثــمَّ ومن 

رئيًسا ألي قائد. عليك فقط تحديد قائمة الغايات والمخّطط الزمني 

المستوى  على  خّطة  كتابة  يمكنك  إًذا،  وإنجازها.  األعمال  لتنفيذ 

الشخصي والمهني، مع تحديد الوقت األمثل للقيام بذلك منذ البداية 

وإن لم تفعل هذا حتى اآلن فعليك التحرك، فكّلما بادرت في التفكير 

وسارعت في التنفيذ تكون بالفعل قد بدأت في تحقيق غاياتك. 

إعادة االنتشار
تركز هذه االستراتيجية على معرفة القائد بمدى 
مالءمة الشخص للوظيفة التي يشغلها، وهل 

يمتلك المقومات والمهارات الالزمة لها؟

صقل المهارات
تنطوي هذه االستراتيجية على جهود القائد حول 
ن  ُتمكِّ الــتــي  المختلفة  الــمــهــارات  وبــنــاء  تنمية 
الموظفين من القيام  بأداء دور مختلف أو متطور.

تحسين المهارات
تشمل هذه االستراتيجية  بناء مستوى أعلى من 
المهارات  المعتمدة على مجموعة من  الكفاءة 

للحصول على أفضل أداء في الوظائف الحالية.

عليك أن تكون أنت التغيير الذي 
تريده للعالم       
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بناء القدرة على القيادة واختيار طريقة التطوير

هناك العديد من الطرق والوسائل التي يمكن تطبيقها في إعداد وتأهيل كوادر جديدة تكون مؤهلة للقيادة وتحمل 

المسؤولية، يمكن االختيار أو المزج فيما بينها كما هو مناسب لكل قائد، ومن بين هذه الطرق والوسائل ما يلي:- 

تقديم القدوة الحسنة: أن يكون القائد مثاًلا يحتذى به، فهذا هو النمط األقوى لنقل القيم وغرسها في المحيطين.

التعلم أثناء القيادة: يتم ذلك بصورة طبيعية أثناء التعامل مع المهام اليومية، مع ضرورة مشاركة األفكار واألسباب المحركة 

للقرارات بصورة مستمرة؛ مما يعطي فرصة تعلم قيمة وخبرة عملية حقيقية لآلخرين.

الة وضرورية إلظهار الثقة في قدرات الفريق على القيادة، مع مشاركة خبرات القائد حول أفضل الممارسات،  اإلرشاد: وسيلة فعَّ

والعقبات، ومقترحات للحلول، وما إلى ذلك.

برامج التبادل: يتضمن ذلك تبادل القيادة مع مجموعة أو منّظمة أخرى، كما يمكن أن يتضمن تبادل األدوار داخل المنظمة 

الواحدة حّتى تتعّلم كّل مجموعة كيف تعمل المجموعات األخرى. هكذا، يتعّلم األشخاص مهارات ليست متوافرة في منّظماتهم 

أو مجموعاتهم باإلضافة إلى إتاحة الفرصة لرؤية واختبار األشياء والمواقف من منظور آخر.

إشراك الجميع والعمل كفريق: اتخاذ القرارات وإنتاج األفكار الجديدة من العدم ليس أمًرا سهًلا على الدوام، ولذلك فإن 

العمل كفريق يتيح تنوع المصادر لمساعدة صانعي القرار من جهة، وتعزيز الشعور بالفعالية واالنتماء للجميع من جهة أخرى، 

ويمكن تحقيق ذلك عبر العديد من الطرق، أهمها مجموعات العصف الذهني.

التوجيه: يساعد التوجيه األفراد الجدد بصورة كبيرة على االنخراط سريًعا. وعليه، فإن توفير التدريب والمساعدة في وقت مبكر 

يشّكل استثماًرا مجديًّا لوقت الفريق، فليس من الجيد أن يترك أعضاء الفريق وشأنهم في البداية حتى ال يشعروا باإلهمال أو 

السلبية.

حلقات التدريب وورش عمل: ُيعد التدريب المستمر واحًدا من أهم الركائز األساسية لتطوير وتنمية المهارات، وُيعد أيًضا من 

كن الفريق أو  المقومات الرئيسة للترقي في نوعية المهام والمسؤوليات. يأتي بعد ذلك الدور المهم لورش العمل، والتي ُتمِّ

األفراد من إتقان مهارات محددة في جلسات معدودة.  

الخلوات: الخلوات من األنشطة المستخدمة عادة لمراجعة الثوابت ومناقشة الرؤى والسياسات، لذا من الضروري إشراك 

الفريق في مثل هذه األنشطة للتدريب على قيادة واحدة فيما بعد؛ حيث ستتيح لهم هذه التجربة رؤية المشهد بصورة أشمل 

ومعرفة ما يجري خلف الكواليس. وستمكنهم من فهم التغيرات المقبلة وما هو مطلوب من أجل إنجاح التغيير القائم على 

التخطيط، وكيفية وضع االستراتيجيات وخالفه. 

مجموعات القيادة: كثيًرا ما يجد القادة أنفسهم منعزلين ومحاطين بالكثير من المهام والمسؤوليات؛ حيث تسهم مجموعات 

القيادة بشكل كبير في بناء عالقات مع قادة آخرين مع إتاحة الفرصة لمشاركة األفكار واالستماع إلى أفكار اآلخرين، كما تتيح 

تلك المجموعات مشاركة التجارب والتعلم من الدروس المستفادة لصقل الخبرات، وشحذ العقول.

وضع أهداف فردية لتطوير القادة: باإلضافة إلى الخطة العامة لتطوير القادة، من الضروري وضع خطط خاصة لكل فرد على 

حدى، بحيث تكون مبنية على تقييم حاجاته وإمكاناته. 

المعنوي  االحتياج  بهذا  فريقك  على  تبخل  فال  البدايات،  في  والدعم خاصة  التشجيع  إلى  حاجة  في  الجميع  المعنوي:  الدعم 

والضروري، وساعدهم  لكي ينموا ويتطوروا ليصبحوا يوًما ما قادة فاعلين، ومؤثرين، وذوي انتماء حقيقي.

المقابالت الفردية بصفة دورية: من الضروري شعور كل فرد أنه محور اهتمام وتقدير ليكون ذلك بمثابة دافع حقيقي للنجاح. 

ليس بالضرورة أن يستغرق ذلك الكثير من الوقت، ولكن ال بد من االعتياد على تخصيص بعض الوقت بصورة دورية لكل فرد، 

ويمكن استغالل هذا الوقت أيًضا الستكشاف القدرات واإلمكانات الخاصة بكل فرد وتوجيهها نحو االستغالل األمثل.

تعزيز قيم االستكشاف واالبتكار: المشاركة في التغلب على التحديات الجديدة؛ بغية مواجهة أمور لم يعتادوا عليها من قبل؛ 

مما سيمكنهم من اكتشاف قدراتهم ومواجهة مخاوفهم. 
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رسائل ختامية

إيماًنا بضرورة توفير الدعم والتأهيل الالزمين إلنتاج قادة قادرين على إحداث التغيير، فإن 

الرسالة الموجهة إلى القادة قد تبدو مغايرة أو صادمة بعض الشيء. ستقابل الكثير من 

التحديات والصعاب على المستوى الشخصي والمهني، فالطرقات ليست دائًما معبدة، 

والغايات ليست بالضرورة سهلة المنال. لن يتوفر دائًما ما تحتاج إليه من دعم، بل 

ستخذلك الكثير من األيادي حين تحتاج إليها؛ لذا فإن تطوير الذات باستمرار والتحلي 

بعقلية النمو، واإليجابية والشغف الدائم، والنزاهة والصدق، هي مقومات قوة القائد 

الُملِهم لنفسه ولآلخرين. 

يمكن القول إن تراثنا البشري مليء بالعديد ممن تجمعت لديهم صفات الزعامة 

والبطولة؛ مما جعلهم جديرين بقيادة الجماهير وإحداث تغيير ثوري في البنى 

االجتماعية والقيم المعرفية، وقد برز من بين هؤالء نوٌع خاص ومتفرد 

بصورة كبيرة وهم القادة الُملهمون، هؤالء ال يغيرون الواقع 

فحسب، بل يعملون أيًضا على إلهام من حولهم لالنتفاض 

وتحقيق المعجزات، فالقيادة الُملِهمة تكون أكثر القيادات تفوًقا؛ 

حيث يتراجع إلى الوراء الزعماء واألبطال ويظل مركز 

الصدارة للقائد الُملِهم.

فكم ستتغير حياتنا إلى األفضل على النطاق األسري 

والمجتمعي، واالنطالق بعد ذلك إلى الصعيد 

المؤسسي والوطني لنصبح في مقدمة الشعوب، إذا 

ما حظينا بمثل هؤالء القادة الُملِهمين في كل موقع 

وعلى المستويات كافة. هل ننتظر الطبيعة لتفرز لنا 

واحًدا كل بضعة عقود، أم نسعى جاهدين بصورٍة أو 

بأخرى لخلق مثل هؤالء؟ وكما هي الحال بالنسبة إلى 

أي مسعى، فإن التخطيط الجيد المبني على رؤية 

واضحة هو ما نحتاج إليه لكي نصل إلى حيثما نريد. 

وفي الواقع ال يحتاج األمر إلى خطة معّقدة أو تقنيات 

عالية، بل على العكس، مجرد مجموعة بسيطة من 

الممارسات الفعالة ستكون كافية لتحقيق الغايات.

ختاًما، هناك مقولة متوارثة من عدة ثقافات، تقضي 

بأن لكل شخص ثالثة أوجه، وجه يعامل به الغرباء، 

ووجه يعامل به األقرباء، ووجه آخر حقيقي أمام نفسه 

وهللا. دعونا نسعى جاهدين لجعلهم وجًها واحًدا، ففي 

النهاية ال يصح إال الصحيح. اجعلهم وجًها واحًدا لكي 

تكون مثًلا يحتذى به ومصدر إلهام لمن حولك. 

اجعلهم وجًها واحًدا لكي تكون مسؤوليتك نابعة من 

ضميرك. اجعلهم وجًها واحًدا ليلتف حولك من في 

السماء قبل من في األرض، إذا جاز التعبير. 
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أساسيات إدارة المعرفة

ر تقوده العولمة واالقتصاد القائم على المعرفة، مقرونًا بالتطور السريع للمعلومات واالتصاالت  نعيش في عالم سريع التغيُّ

والتكنولوجيا )Information and communications Technology, ICT(، وهذا التغيير ال يطرح تحديات فحسب، بل يوفر أيًضا 

فرًصا للقطاعين الخاص والعام على حد سواء؛ من أجل اكتساب مزايا تنافسية للبقاء وتعزيز الكفاءة لمواجهة األزمات 

والتغيير البيئي المستمر. 

اًقا في طرح توجهات وأنظمة إدارية  ُيعد القطاع الخاص سبَّ

جديدة، فدائًما ما تتبنى معظم الشركات الكبرى في القطاع 

الحكومات  ثم تحذو  إداريــة جديدة  أدوات وفلسفات  الخاص 

 حـــــــــذوهـــــــــا، مــــــثــــــل: تــــخــــطــــيــــط مـــــــــــــــوارد الــــمــــؤســــســــة

هندسة  وإعـــادة   ،)Enterprise Resource Planning, ERP(

 ،)Business Process Re-engineering, BPR( عمليات األعمال

 ،)Total Quality Management, TQM( وإدارة الجودة الشاملة

.)Knowledge Management, KM( وإدارة المعرفة

فقد كثر الحديث في اآلونة األخيرة عن إدارة المعرفة وأهميتها، 

تعني  عملية  بأنها   )KM( المعرفة  إدارة  نصف  أن  ويمكننا 

والخبرات  المعلومات  ونشر  واسترجاع،  وتخزين،  بتطوير، 

وأصبحت  أعمالها،  أداء  وتحسين  لدعم  المنظمة؛  داخــل 

ويجب  لها  أساسي  مورد  هي  المعرفة  أن  تدرك  المنظمات 

المعرفة  تسخير  إلى  المنظمات  تحتاج  كما  بحكمة.  إدارتها 

ليس فقط لتبقى، ولكن أيًضا لتصبح منظمات ابتكارية. 

التنظيمية  الثقافة  في  كبيًرا  تحوًلا  المعرفة  إدارة  وتتطلب 

والتزاًما على جميع مستويات الشركة إلنجاحها، وتفتح آفاًقا 

جديدة لمفاهيم إدارية مهمة في الوقت الراهن، مثل تطوير 

المنظمات على خلق  يعزز قدرات  الذي  الفكري  المال  رأس 

خفض  على  تعمل  كما  والمنتجات،  للخدمات  جــديــدة  قيم 

المهام  إلنــجــاز  الــالزمــة  الزمنية  الــفــتــرات  وتقليل  التكاليف 

والوصول إلى أهداف المنظمة، فرأس المال الفكري قضية 

مهمة ومورد متجدد يحتاج إلى تفعيل واستغالل، وبمجرد تبني 

هذا الفكر اإلداري الحديث، سندفع إلى التركيز على المهارات 

القائمة على االبتكار، وتفسير البيانات والمعلومات والعمل 

على استغاللها للتطوير والنمو.

بقلم د. عمرو سكر 
ــات  ــاديـ ــصـ ــتـ اســــتــــشــــاري اقـ

األعمال باالتحاد األوروبي

أستاذ مساعد إدارة األعمال في العديد من الجامعات الدولية 
داخــل وخــارج مصر واستشاري اإلدارة والقيادة باألكاديمية 
تنفيذي لشركة طبية  ومــديــر  ومــؤســس  للتدريب،  الوطنية 

رائدة، حاصل على الدكتوراه في القيادة واستدامة األعمال.

إدارة المعرفة من منظور

القطاعين العام والخاص

أصبحت إدارة المعرفة جزًءا  ال يتجزأ من أي مؤسسة، فهي 

تُعد أحدث عوامل اإلنتاج التي ُيعترف بها كمصدر أساسي 

للميزة التنافسية في المؤسسات.
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البيانــــــــات

المعلومات

المعرفة

الحكمة

إدارة المعرفة مصطلح يخلق جدلًا

طويلة  لفترة  الممارسة  قيد  المعرفة  إدارة  مفهوم  كان 

من  ليصبح  تــطــور  ثــم  منهجية،  أو  رسمية  غير  بطريقة 

الممارسات المهمة في علم اإلدارة، ولكن استمر الخالف 

على تعريف المصطلح فترة من الزمن، وقد أدى عدم وجود 

كبير  ارتباك  إلــى  بالمصطلح  المقصود  تحديد  في  إجماع 

انعكس في الدراسات المختلفة في هذا المجال، ولفهم 

البيانات،  بين  أوًلا  التمييز  يجب  المعرفة،  إدارة  مفهوم 

والمعلومات، والمعرفة، لتوضيح االلتباس حول االختالفات 

ــة. ــلـ ــصـ ــتـ ــمـ ــة الـ ــ ــل ــلــــســ ــــســ  والــــــعــــــالقــــــات فــــــي هــــــــذه ال

فغالًبا ما يتم استخدام المصطلحين »معلومات« و »بيانات« بالتبادل مع مصطلح ”المعرفة“، ولكن في الحقيقة يحمل كل 

مصطلح معاني مختلفة عن اآلخر، ومن ثمَّ نجد أن فهم االختالفات أمر ضروري للقيام بالعمل المعرفي بنجاح. وبشكل عام، 

فالبيانات هي حقائق أولية، ولكي تكون البيانات ذات قيمة، يجب معالجتها )وضعها في سياق معين( للحصول على المعلومات، 

درجة  على  وتعتمد  متكررة  والمعرفة  والمعلومات  البيانات  بين  والعالقة  مفيدة،  معلومات  أنها  على  المعرفة  إلى  وُينظر 

»التنظيم« و»التفسير«؛ حيث يتم تمييز البيانات والمعلومات من خالل »تنظيمها«، ويتم التمييز بين المعلومات والمعرفة 

بواسطة »التفسير« لذا فإن المعرفة ليست بيانات وال معلومات. إنما هي فهم، ويكتسبها المرء من خالل الخبرة واالستدالل 

والحدس والتعلم، فعلى سبيل المثال يوسع األفراد معرفتهم عندما يشارك اآلخرون معارفهم، ويتم دمج معرفة الفرد مع 

معرفة الجماعة إلنشاء معرفة جديدة؛ وليس، مما يصب في مصلحة المنظمة. فالمعرفة مشتقة من المعلومات وتنتج 

عن إجراء المقارنات وتحديد العواقب وإقامة الروابط، يدرج بعض الخبراء الحكمة والبصيرة في تعريفاتهم للمعرفة، وبالتالي 

تم  التي  أيًضا »القواعد األساسية«  المعرفة  المتراكمة، كما تشمل  المعرفة  الحكمة هي االستفادة من  إن  القول  يمكن 

تطويرها بمرور الوقت من خالل التجربة والخطأ.

أما إذا أردنا طرح تعريف إلدارة المعرفة، يمكن القول بأنها أحد علوم اإلدارة الذي يهتم بـ »قدرة المنظمة 

تتيحها  التي  واالستغالل  والمشاركة  المعرفة  توليد  عملية  خالل  من  الجماعية  معرفتها  استخدام  على 

48التكنولوجيا لتحقيق أهدافها«.
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إدارة المعرفة جزء ال يتجزأ من أي مؤسسة 

يشهد عقد من الممارسة في الشركات الخاصة أن إدارة المعرفة ليست مجرد توجه إداري كما ادعى بعض النقاد، فقد اجتازت 

إدارة المعرفة مرحلة الوجود غير الفعال، واآلن يتم تطبيقها ودمجها في المنظمات والشركات بالقطاع الخاص، ولقد حان 

المهام  المتداخل بشدة في صميم  العام؛ نظًرا لدورها  إدارة المعرفة في هيئات ومؤسسات القطاع  ليتم تطبيق  الوقت 

الحكومية -فال يمكن فصلها عن وضع االستراتيجيات والتخطيط والتوجيه والتشاور واتخاذ القرارات وتنفيذ المشروعات 

والبرامج القومية- فقد أصبحت الحكومات حول العالم تدرك أهمية إدارة المعرفة في صنع السياسات وتقديم الخدمات 

للمواطنين، وبدأت بعض اإلدارات الحكومية بالفعل في وضع إدارة المعرفة على رأس جدول أعمالها، وتوجيه التفكير إلى 

وضع استراتيجيات وخطط تنفيذ ودمج إدارة المعرفة في األعمال الحكومية. 

في هذا السياق، هناك قضايا محددة يتعين على الحكومات النظر فيها مرتبطة بطرح تقنيات وفلسفات إدارة المعرفة، مثل 

رأس المال الفكري، ودور الثقافة التنظيمية، وخلق المعرفة وتبادلها، هذا باإلضافة إلى استراتيجية إدارة المعرفة 

وتدوينها ودور التكنولوجيا في تعزيز ذلك، وأيًضا تخزين البيانات واستخراجها، وأهم المكونات الرئيسة لممارسة إدارة 

المعرفة الناجحة هي زيادة الوعي للعنصر البشري داخل القطاع الحكومي ليس فقط للمديرين على جميع المستويات، ولكن 

أيًضا لموظفي الخطوط األمامية؛ فيجب نشر مفهوم إدارة المعرفة وفوائدها بشكل أفضل لكل شخص في المنظمة حتى 

تكون المنظمة جاهزة لممارسة مفاهيم إدارة المعرفة وتطبيقها.

نحو اقتصاد قائم على إدارة المعرفة

إن المعرفة هي األصل الجديد، وهي أحدث عوامل اإلنتاج التي ُيعترف بها كمورد أساسي إلنشاء الثروة االقتصادية، ومصدر 

أساسي للميزة التنافسية في المؤسسات، فاالقتصاد التقليدي قائم على افتراضات أن عوامل اإلنتاج هي التي تنشئ الثروة، 

أما في االقتصاد الحديث، فإن المعرفة هي عامل اإلنتاج األكثر قيمة وهي النوع الجديد من رأس المال القائم على األفكار 

والخبرات والممارسات األفضل، أي إن رأس المال الفكري ُيعد أكثر أهمية في االقتصاد الحديث من رأس المال المادي.

ووفًقا لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )Organization of Economic Cooperation and Development, OECD(، تكتسب 

إدارة المعرفة أهمية متزايدة بالنسبة للحكومات في التعامل مع التحديات التي يخلقها اقتصاد المعرفة، ويتم تناول هذه 

التحديات في الجوانب التالية:

	 أصبحـــت المعرفـــة عامـــًلا حاســـًما فـــي تحديـــد القـــدرة التنافســـية للقطـــاع العـــام؛ حيـــث ُيعـــد تقديـــم الخدمـــات وصنـــع
السياســـات مـــن المهـــام الرئيســـة للحكومـــة فـــي اقتصـــاد المعرفـــة، وعليـــه تواجـــه الحكومـــات بشـــكل متزايـــد المنافســـة فـــي 
هـــذه المجـــاالت. فيمـــا تنتنـــج الشـــركات الخاصـــة الســـلع والخدمـــات التـــي تُعـــد كثيفـــة رأس المـــال غيـــر المـــادي )مثـــل تطويـــر 
العنصـــر البشـــري(، وتتنافـــس بشـــكل مباشـــر مـــع القطـــاع العـــام علـــى توصيـــل الســـلع والخدمـــات، مثـــل التعليـــم والبحـــث 
ـــم عـــن ُبعـــد والتدريـــب والمعلومـــات والـــدورات علـــى اإلنترنـــت، فالشـــركات  العلمـــي واألمـــن والمعرفـــة؛ مـــن خـــالل التعلُّ
الخاصـــة لهـــا تأثيـــر متزايـــد علـــى التعليـــم العـــام وتدريـــب المواطنيـــن، والـــذي يقدمـــه القطـــاع العـــام بطـــرق تقليديـــة، ونظـــًرا 
ألن العمـــالء يطلبـــون ويحصلـــون علـــى المزيـــد مـــن التخصيـــص مـــن الشـــركات الخاصـــة الموجهـــة نحـــو المعرفـــة، فإنهـــم 

ـــد مماثلـــة مـــن القطـــاع العـــام. يتوقعـــون فوائ

	 يخلـــق تقاعـــد موظفـــي الحكومـــة أو االنتقـــال المتكـــرر للعامليـــن عبـــر اإلدارات الحكوميـــة تحديـــات جديـــدة؛ وهـــي البحـــث عـــن
طـــرق لالحتفـــاظ بالمعرفـــة والحفـــاظ علـــى الذاكـــرة المؤسســـية ونقـــل الخبـــرات المعرفيـــة المتراكمـــة فـــي المؤسســـات 

ـــى الموظفيـــن الجـــدد.  إل

	 تســـتند اإلدارة الحديثـــة إلـــى فكـــرة أن المـــورد األكثـــر قيمـــة للمؤسســـة هـــو معرفـــة موظفيهـــا، وأن جميـــع الوظائـــف تقريًبـــا
ـــر مـــن مهاراتهـــم  ـــي أن أعمـــال الموظفيـــن أصبحـــت تعتمـــد علـــى معارفهـــم أكث ـــى »العمـــل المعرفـــي«؛ ممـــا يعن تســـتند إل
ـــمَّ ُيعـــد إنشـــاء قطاعـــات إلدارة المعرفـــة مـــن بيـــن أهـــم األنشـــطة التـــي يجـــب القيـــام بهـــا فـــي كل مؤسســـة. اليدويـــة، ومـــن ثَ

	 تقـــوم العولمـــة واالقتصـــاد القائـــم علـــى المعرفـــة والتطـــور الجديـــد لتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت بدفـــع القطاعـــات
العامـــة والمنظمـــات الحكوميـــة لمواجهـــة هـــذه التحديـــات واالســـتفادة بشـــكل جيـــد مـــن الفـــرص التـــي تتيحهـــا، وتتمثـــل أحـــد 
الحلـــول المناســـبة لمواجهـــة التحديـــات فـــي اتخـــاذ موقـــف اســـتباقي مـــن خـــالل تبنـــي ممارســـات إدارة المعرفـــة الســـائدة 
ــة  ــة الحكومـ اليـ ــة فعَّ ــات لتقويـ ــا بعـــض اإلمكانـ ــة لديهـ ــإدارة المعرفـ ــل، فـ ــة للعمـ ــة العامـ ــع البيئـ ــا مـ ــا وتكييفهـ واعتمادهـ
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بالنظر إلى تجارب المنظمات، نجد أن إدارة المعرفة ال تتطلب أدوات أكثر أو أفضل لجمع المزيد من البيانات والمعلومات، 

ولكنها تتطلب منظوًرا جديًدا لربط محاور المعلومات التي تعزز الفهم وتسرع وتيرة العمل - بمعنى آخر، خلق المعرفة- أي 

ال تهتم فقط باالستفادة من ذاكرة المنظمة، ولكن أيًضا بمهارات المنظمة ورأس المال الفكري واالتجاه الى االبتكارات في 

منهجية تنفيذ المهام الوظيفية واالبتكار في تقديم الخدمات وقياس معدالت األداء حتى تصبح »منظمات ذكية«.

جدير بالذكر أنه يمكن تعزيز قدرات إدارة المعرفة من خالل تطوير تكنولوجيا المعلومات )Information Technology, IT( داخل 

التطوير  وعمليات  القرارات  اتخاذ  في  منها  واالستفادة  وخلقها  المعرفة  نقل  للمنظمات  يمكن  خاللها  فمن  المنظمة، 

المستمرة التي أصبحت متطلًبا رئيًسا بسبب تحديات ومتغيرات العصر الحالي، فدمج استراتيجية إدارة المعرفة وقدرتها 

على نقل المعرفة المستدامة لن يتحقق إال بدراسة قدرات تكنولوجيا المعلومات داخل المنظمة، بما في ذلك البنية التحتية، 

والمعرفة الفنية واإلدارية لتكنولوجيا المعلومات. 

وهذا التوجه سوف يؤثر -بال شك- على سلوك الموظفين ومواقفهم وأدائهم، كما أنه سوف يؤدي إلى تحسين األداء ودعم 

 
ٍ
تحقيق النجاح التنظيمي. لذلك، يتطلب تطبيق إدارة المعرفة من جانب المديرين داخل المنظمات تحفيز الموظفين بشكل

لهم  ستوفر  التي  التكنولوجية  الوسائل  باستخدام  وذلك  أفضل؛  قــرارات  اتخاذ  لدعم  معلوماتهم  وتعميق  لتحديث  فعال 

المعرفة الكاملة عن الموضوعات قيد الدراسة، ومن ثَمَّ اتخاذ قرارات تؤثر بدورها على أداء المنظمة في الحاضر والمستقبل. 

ن الموظفون من مشاركة المعرفة  ومن خالل تعزيز المهارات التي يتمتع بها الموظفون والتدريب الذي يتلقونه، سوف يتمكَّ

مع اآلخرين، مع األخذ في االعتبار أن الكفاءة الذاتية مطلب مهم للتغيير السلوكي، ويمكن تعريفها على أنها اعتقاد الفرد بأنه 

يمتلك المهارات والقدرات المطلوبة لتحقيق نتيجة معينة، ولذا، هناك دور رئيس يجب أن تقوم به اإلدارات العليا للمنظمات، 

وهو تطبيق برامج لرفع الكفاءات الذاتية للموظفين حتى يكونوا عناصر دعم ال مقاومة لتطبيق أنظمة وفكر إدارة المعرفة 

في أعمالهم اليومية.

وختاًما، من خالل تناول التعريف بأساسيات إدارة المعرفة ودور الموارد المعرفية في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة بما 

فيها المنظمات الحكومية، باإلضافة إلى استعراض أهم نماذج إدارة المعرفة وأدوات تحويل البيانات إلى معرفة، يوفر المقال 

نظرة عامة لقادة الحكومات، وصانعي السياسات لتوضيح أهمية وأثر تطبيق إدارة المعرفة التي بدورها ستدعم السياسات 

واإلجراءات المهمة لرفع معدالت اإلنجاز في جميع المجاالت، بل وربط كل الجهود التي تعزف منفردة لتصبح منظومة شبكية 

الية والتطوير المستدام، األمر الذي بدوره سيدعم تحقيق رؤية »مصر 2030« لبناء اقتصاد قائم  جماعية تمتاز بالكفاءة والفعَّ

على المعرفة، باإلضافة إلى تعزيز قدرة أجهزة الدولة على الرقابة والمتابعة، ودعم االستراتيجيات المعنية بمكافحة الفساد. 
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On Healing and Becoming an Energy Healer

Looking back, I felt like I was making up for the lost time I had without a family, I came from a broken home. And I 

tried my best to prove myself to my father that I got all my success without him, and since my mother had died early, 

I felt like there was a need for me to make sure my kids had a real family, for me, that was enough reason to endure 

all things, even if it meant the loss of my being, I felt ugly and insecure, the confidence and strength of character I 

had were slipping away, this was translating into all the businesses I was trying to set up, I felt so desperate like 

everything I touched was becoming a failure, I tried almost all things from MLM to affiliate marketing.

Somehow, I felt like I was slowly drowning and I don’t have a way to get out, So, I resorted to understanding who I was, 

I tried to figure out my spirituality, That’s how I got to learn about emotional therapy, also known as Emotional Freedom 

Technique, I also got interested in Reiki and intuitive healing from a renowned mentor, that was when I realized I had 

a gift as an intuitive energy healer.

Embracing the Energy Healer in Me

The program I enrolled in lasted for a year, I was practicing and learning at the same time. The lessons helped me 

assist others who needed healing and energy clearing. Despite that, I was still feeling constrained. I felt trapped in an 

abusive marriage, and I couldn’t help myself heal.

Somehow, I felt like an imposter like there was something wrong with me because I couldn’t get out of this marriage, 

but you know what? The universe will feel it when you want things to change for you, and it will find ways to help you 

get out of situations you want to get rid of.

In 2016, I caught my husband cheating with a 19-year-old, of course, it was painful and difficult. But, it became a reason 

for us to separate. We thought separating would help fix things, it didn’t, so we agreed to end things and move on 

with our lives.

He made things difficult by withdrawing financial support from us. Since I was a property millionaire, I wasn’t eligible 

for financial support in the UK, I remember sitting on my dining table, thinking I’ve got no money to my name. All I 

had was £140 as child benefits every four weeks. I honestly wondered how I was going to make ends meet. I also 

remember my aunt consoling me and telling me how much my life reminded her of my mother’s, that was when I 

realized that I am my mother’s daughter, what happened to her happened to me, it was like a vicious cycle, and I knew 

I had to break it for me and my children’s sake.

I realized I had manifested my mother’s life to become mine, instead of feeling broken, I honestly felt free, just imagine, 

what if I used this power of manifestation to make things happen in my life? what if I can create a world where 

everything I put my heart into was made possible? the thought liberated me so much that I felt as if I was a new 

person.

This realization enabled me to change my life in just six months! from then on, I decided to work on myself and help 

others break free from their energy blocks, I’ve applied the lessons I’ve learned and created a new and unique experience 

for those who are ready to make a change in their lives. That’s also the reason why I started a podcast called Money 

Mindset with Gull Khan, here we’ll talk about how you can change your mind set about money and abundance. We’ll 

also discuss ways to heal yourself and unblock your energy to open new opportunities for yourself, we’ll also speak 

with other phenomenal entrepreneurs who overcame their challenges and are now living their best lives. I’d love to 

share my journey with you as an energy healer and money mindset expert.52
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I knew I had enough, so I plucked the courage to call authorities and got him out of my life for good, it took a lot of 

courage for me to give love another chance, and one day it came knocking on my door again, this time around I 

wanted to make sure that I won’t have him depending on me, especially for finances. He said he’s been in love with 

me for the last sixteen years but didn’t have the courage to tell me, So, I believed him and took a chance.

Somehow it felt right that time. He took care of me and asked me to stay at home with the kids, but I felt constrained 

as it went on. While he wasn’t physically hurting me, he was becoming more and more abusive verbally, I began to 

lose confidence and lost my self-worth, I felt like I was nothing.

In my case, I wanted to prove to my father that I didn’t need him, so, I focused on studying instead. I got straight As, 

got my law degree, and achieved so many things despite being diagnosed as a severe dyslexic, I became a barrister 

with a middle temple in the UK, I also became a New York attorney, I got to work with 

some of the top law firms in the world. Eventually, I got accepted by the Law 

Society and became a fully qualified solicitor with the England and Wales 

Law Society.

You’d think I’ve got it all, with all the things I’ve achieved, but unfortunately, 

my mother passed away when I was 21, It devastated me and led me 

to question my purpose and find the meaning of my life, if anything, 

it made me want to achieve more success.

My dyslexia and my mother’s passing pushed me to improve myself 

more, I got interested in personal development and learned more about 

topics like speed reading and mind mapping, Tony Buzan became one of 

my early influencers. Then, I got introduced to Tony Robbins’ book, Awaken 

the Giant Within, at the time, I didn’t know it would be the beginning of my 

journey as an energy healer and money mindset expert.
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Memories of My Childhood

I was born in Manchester to a Muslim family. A few months after my birth, my father decided to bring the whole family 

back to Pakistan to start a business, we were well-off, and in Islam, Muslim men can take more than one wife. That is, 

as long as he can take care of finances and if the first wife would agree.

My mother didn’t approve of my father having another wife. But still, he went on to marry another woman, Of course, 

she wasn’t happy when she found out, my father tried to control her by holding out on finances. He thought he might 

convince her with his decision through money, but she held her own, So, she packed her bags and left, taking us with 

her.

I was five years old when my parents separated. And instead of going back to Manchester, my mother decided to live 

in London’s East End, now if you’re from London, you’d know it’s the rough side of town. My mother was having a hard 

time making ends meet. My father still didn’t support her financially. He thought she would change her mind and go 

back to him, instead, she decided she would live life her way, my brother, on the other hand, had a hard time adjusting 

to the huge change in our lifestyle. Because of that, he did all sorts of things and went off the rails.

On Love and Marriage

You’d think I have it all, an awesome career as a banking and finance lawyer, earning six figures and traveling the world, 

and yes, I was pretty much settled with what I wanted, at the time I felt it was right for me to get married. Call me 

crazy, but I decided to go down the traditional route. I had my father choose my first husband, and our marriage was 

arranged, he preferred to stay at home as a house husband, I took care of the finances. that was fine with me since 

I loved working and keeping myself busy.

But things turned for the worse when he started physically abusing me. The more I earned and the more financially 

dependent he became, the more he became controlling and abusive, I was already thinking of leaving, but then I got 

pregnant. Back then I was too naïve, I wanted my baby to have a father and thought he was going to change. It didn’t 

happen, the abuse got worse, he didn’t hold back hurting me, even if I was holding our baby in my arms.

By. Gull Khan
Money Mindset Expert

Former Banking and Finance Lawyer, who left her 
corporate job to pursue her passion and become a 
Money Mindset Expert and Healer. Has Bachelor of 
Laws, Queen Mary University of London. 

Gull Khan is telling us about her life; Memories of 
Childhood, love and marriage. She’s telling us also 
about her journey to become an Energy healer and 
money mindset expert.

 How I Became
 an Energy Healer and
Money Mindset Expert
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1
2

3
تواصل مع فريقك من خالل 

اإلنصات، والمالحظة، والتعلم. 
احرص على سلوك تقديم الخدمات

األفراد يتبعونك ألنهم 
يرغبون في ذلك

األفراد يتبعونك لما تقوم 
به لصالح المؤسسة

المنصب )حقوق(

اإلذن )عالقات(

اإلنتاج )نتائج(

األفراد يتبعونك ألنه يتوجب 
عليهم فعل ذلك.

اخلق زخًما، وكن نموذًجا 
للشخص الفعَّال والُمنتج.

حقق نمًوا لمؤسستك 
من خالل نمو فريقك. قم 

بتوظيف األفراد المناسبين، 
وضعهم في المكان 

المناسب، وهيئهم للنجاح.

المستويــات5
الخمسة للقيادة
ARC TREE.

LEVELS OF
LEADERSHIP
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4

5

شركة استشارات الموارد البشرية االستراتيجية
Strategic HR Consultants - Australia

Arc Tree

األفراد يتبعونك لما تقوم 
به لصالحهم

األفراد يتبعونك 
لشخصك وما تُمثله

تطوير األفراد )تكاثر(

 ذروة األداء 
 )احترام(

استمر في رحلتك للتعلم 
والنمو، بوصفك قائًدا ُملهًما 

وداعًما.
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بقلم أ.هاجر عبد النبي
باحث سياسي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

“ستيفن هوكينج”:

مة
ِ
إدارة الذات والقيادة الُمله

د 
ِ
ُيعد عالم الفيزياء الشهير »ستيفن ويليام هوكينج« )Stephen William Hawking( الذي ُول

مة لم 
ِ
في المملكة المتحدة عام 1942 وتوفي في مارس 2018، نموذًجا رائًدا للقيادة الُمله

صقل  إلى  دوًمــا  ويسعى  الُمستقَبل  إلى  ينظر  الــذي  م 
ِ
الُمله القائد  ذلك  كثيًرا؛  يتكرر  ولن 

المهارات وتعزيز القدرات وتحفيز غيره على تحقيق اإلنجازات وتبّني رؤى طموح، مهما كانت 

قات. الظروف محفوفة بالصعاب والُمعوِّ

فقد استطاع العالم »هوكينج«، والذي ُأصيب بمرض »التصلُّب الجانبي الضموري« وهو في 

سن الـ 21 عاًما، الحفاظ على مكانته العالمية كواحد من أفضل العلماء وأكثرهم إلهاًما أثناء 

رحلته لمحاربة مرضه الذي يجعل من المستحيل تحريك معظم أجزاء جسده ما اضطره إلى 

ث. فقد عاش مع المرض أكثر من 50 عاًما، ورغم ذلك فقد ساعد  استخدام أداة صوتية للتحدُّ

اإلنسانية جمعاء، وباستغالل مصدر قوته الوحيد الُمتمثِّل في عقله البشري وأفكاره الفريدة، 

ترك إسهامات مؤثِّرة ستثري األجيال القادمة من العلماء والباحثين.

رة في علم  واتصاًلا، لم يقتصر اإلرث الذي خّلفه »هوكينج« بعد وفاته على نظرياته المتطوِّ

الفيزياء فحسب، بل قد ترك استراتيجية متكاملة من شأنها إثراء مجاالت التنمية البشرية 

بحيث يتسنى ألي قيادة تبتغي تحقيق النجاح أن تستقي منها.

البارعة  واإلدارة  الحكيمة  للقيادة  إرشــادات  تُمثِّل  التي  ر 
ِ
المحاو ن عرض بعض 

ِ
يمك وعليه، 

م »ستيفن هوكينج«، وذلك على النحو التالي:
ِ
م الُمله

ِ
استناًدا إلى جوانب حياة العال

احتواء المشكالت والمثابرة وتحدي الصعاب

على الرغم من تأكيد األطباء لـ »هوكينج« أنه لن يعيش سوى عامين إثر إصابته بالمرض، 

د »هوكينج« أنه يجب أال يسمح  فإنه لم يتنازل عن أحالمه ورغبته في تطوير ذاته. وعليه، يؤكِّ

 آخر. وينطبق ذلك بالتأكيد 
ٍ

أي شخص بتوظيف حياته وتقييمها وفًقا لمعايير وآراء شخص

إلى مدى حوكمة  التي يستند نجاحها  المؤسسات  األفــراد فحسب، بل يشمل  ليس على 

ز المؤسسي بتحدي الصعاب وإثبات القدرة على تحقيق إنجازات  إدارتها؛ حيث يرتبط التميُّ

مهما توفرت المعطيات السلبية التي من شأنها إحباط أية جهود للتطوير، سواء أكانت على 

مستوى األفراد العاملين أم على مستوى المؤسسة.

اســـتطاع العالـــم »هوكينـــج« الحفـــاظ 
مـــن  كواحـــد  العالميـــة  مكانتـــه  علـــى 

إلهاًمـــا وأكثرهـــم  العلمـــاء  أفضـــل 
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فقد صرَّح »هوكينج« قائًلا: »ال تدع الفرصة لمن يحبطونك« في إشارة إلى ضرورة أن يسعى كل فرد أو كيان مؤسسي إلى البحث 

ننا القيام به وإثبات النجاح فيه مهما بدت الظروف صعبة، فال مجال 
ِ
عن نقاط القوة وتعزيزها، »فدائًما ما نمتلك شيًئا ُيمك

لالستسالم«.

كما أن أحد أبرز إنجازات »هوكينج« العلمية تمثَّل في دراسته للثقوب السوداء وإثبات أنها ليست سوداء بالكامل، ولم تُكن أشياء 

ميتة كما يعتقد األشخاص، فثّمة أشياء وجسيمات تخرج من الثقب األسود إلى عالم آخر، وعليه، قال »هوكينج« »إذا شعرت أنك 

في ثُقب أسود فال تستسلم؛ فإن هناك طريقة للخروج«، في إشارة واضحة إلى إمكانية تخطي الصعاب وتحدي المشكالت مهما 

بلغ تعقيدها.

ورغم إصابته بالشلل التام تقريًبا، فقد زار »هوكينج« كل القارات وزار أماكن مختلفة من العالم، وكان يأمل في السفر إلى الفضاء 

فقد قال »هوكينج«: »أريد أن أوضح أن األفراد يجب أال يكونوا مقيدين باإلعاقات الجسدية ما دامت اإلعاقة ليست في الروح«.

مهارة إدارة الوقت

تُشير تجربة »هوكينج« إلى ضرورة أن تستفيد اإلدارة الحكيمة 

من الوقت المتاح لديها للوصول إلى أفضل النتائج وتعظيم 

م 
ِ
جوانب المنفعة. وفي إشارة واضحة لقيمة الوقت، فبينما عل

»هوكينج« بمرضه وهو في سن الـ 21 عاًما، وأّكد األطباء أن لديه 

أقل من 3 سنوات ليعيش - وهي فترة زمنية ال تكفي إلكمال 

دراساته وأبحاثه القّيمة - انغمس »ستيفن هوكينج«، دون أن 

العميقة  الفيزيائية  الــمــوضــوعــات  ــة  دراسـ فــي  يــوًمــا،  يضيع 

الفترة  الكونية في تلك  أكبر قدر ُممكن من األسرار  واكتشف 

الزمنية التي يراها البعض قصيرة لتحقيق مثل هذا اإلنجاز. 

من  سواء  لإلمكانات،  ر  الُمتأخِّ اإلدراك  ل  ُيشكِّ لم  عليه،  وبناًء 

جانب الفرد أو القائمين على اإلدارة، ُمعضلة تحول دون التنمية 

د، وذلك من خالل النظر 
ِ
وتعزيز المهارات وتحقيق النجاح المطر

إلى المستقبل والعمل على توظيف تلك اإلمكانات في حدود 

تحديدها  يتم  التي  والغايات  األهداف  لتحقيق  المتبقي  الوقت 

ويجني  المنفعة  ق  يحقِّ ما  وهــو  األولــويــات،  ترتيب  عن  فضًلا 

الفوائد على المدى القريب والبعيد، فالوقت ُيعد من األصول 

الطبيعية التي يوَلد بها اإلنسان ويتسنى بسهولة االستثمار 

فيها، فهو رأس مال ال ينضب.

كما لم يتوقف »هوكينج« ُمطلًقا عن مواصلة التعلُّم واالطالع 

ن أن تساعده في عمله 
ِ
واستكشاف األفكار الجديدة التي يمك

يسعى  كــان  فراغه  وقــت  في  فحتى  الفيزياء.  علم  في  كباحث 

لالستقاء من معارف وخبرات ُعلماء آخرين. ويمكن أن ينطبق 

ذلك أيًضا على المنظومة اإلدارية في أي مؤسسة، فاستغالل 

الوقت في كثرة االّطالع والبحث يزيد فرص نجاح الحوكمة على 

البحث  يسهم  حيث  العشوائي؛  والتخطيط  االرتجالية  عكس 

المستمر في االستفادة من نجاحات اآلخرين وخبراتهم ومعرفة 

التجارب الرائدة وإرهاصاتها ومآالت نجاحها فضًلا عن معرفة 

المؤسسة وإمكاناتها في فترة  تبنيه وفًقا لظروف  ُيمكن  ما 
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ٍ
بل المديرين والقادة، يقضي بالتركيز على الحلول بشكل

ِ
وبناًء على تجربة »هوكينج« فال بد من تبّني نهج فعال من ق

أكبر من التركيز على المشكالت وضياع الوقت المتاح في الشكوى، واعتبار اإلشكالية دافًعا للتوصُّل إلى الحل، وهو 

ما يُعزز اإلدارة السليمة للوقت ويزيد من اإلنتاجية.

مهارة التواُصل الفعال والعالقات التباُدلية

في  فعالية  ذات  قوية  أداة  التواُصل  ُيعد  »هوكينج«؛  لـ  وفًقا 

تحقيق  يأتي  لألهداف. فقد  السريع  والوصول  م  التقدُّ تحقيق 

إنجازات البشرية من خالل التواُصل، وُتعزى أكبر إخفاقاتها إلى 

غياب آليات االتصال؛ حيث تسمح آليات االتصال بتباُدل األفكار 

للتغلُّب  مًعا  التعاُون  من  والقادة  األفراد  وتمكين  والخبرات، 

ر التكنولوجي  على التحديات وتحقيق المستحيل. وفي إطار التطوُّ

المتسارِع وزيادة آليات االرتباط بين العالم في السنوات األخيرة 

بشكٍل غير مسبوق، يصبح التواُصل أكثر سهولة وعلى الجميع 

استغالله لتعميق النجاحات وإحياء األفكار الُمبتَكرة.

ر فيها إيجاد  وفي سياٍق ُمتصل، فحتى في األوقات التي يتعذَّ

ًبا على  لغة أو آلية للتعبير عن األفكار، استخدم »هوكينج«، ُمتغلِّ

لطرح  اصطناعية  بــأداة  ا  إلكترونيًّ مولًَّدا  صوًتا  التحديات،  كل 

أفكاره ونظرياته على الجماهير، وكان حريًصا أن يختار كل حرف 

حرص  الُمالَحظ  ومن  دائــم.  بشكٍل  للناس  يتحدث  وأن  بدقِة 

األفراد، باختالف مستوياتهم، على االستماع إلى ما يقوله، نظًرا 

لخبرته العميقة في كل ما يتحدث عنه دون النظر إلى األداة التي 

السماح  المهم  مــن  ــه  أن »هــوكــيــنــج«  أّكـــد  حيث  بــهــا؛  يتحدث 

د من  لألشخاص بسماع ما تريد قوله، واألكثر أهمية هو التأكُّ

أن ما ُيقال سيكون مبعًثا لالهتمام البالغ.

تعزيز الجوانب اإلنسانية التي تُحفِّز العاملين

استناًدا إلى آراء »هوكينج«، يجب أن تتضمن استراتيجية تحقيق األهداف التي يقوم بصياغتها أي قائد أو مدير على بعض الجوانب 

المرِحة خالل الُمضي قدًما لتحقيق أهداف الكيان أو المؤسسة؛ حيث أشار »هوكينج« إلى أنه يجب أال نفقد روح الدعابة أثناء 

السعي لتحقيق النجاح. فقد كان »هوكينج« يستخدم السخرية والدعابة عند طرحه لموضوعات مختلفة، اعتقاًدا منه بأن الضحك 

هو الذي يحافظ على الحياة بشكلها الجيد، حيث قال: » لو لم تكن الحياة مضحكة لكانت مأسوية«.

هذا، وأشار »هوكينج« أيضًا إلى ضرورة تعزيز صفة التعاُطف والود والتعاون، كما وصف العدوان والمنافسة بأنهما فشل 

فبدًلا من  البشر  لخدمة  الطبيعة  النجاح واالستفادة من  ض فرص  ويقوِّ البشرية  ُيهدد  نظًرا ألنه  يرغب في طمسه؛  بشري 

التناُفس لتحقيق النجاح الفردي لألفراد القائمين على اإلدارة، يجب االهتمام بتطوير اإلداري وتعزيز إمكانات فريق العمل وتضمين 

اآلليات الداعمة لالبتكار.

كما يكُمن النجاح، وفًقا لتجربة »هوكينج«، في اتخاذ القرارات والعمل على تنفيذها ببساطة والُبعد عن التعقيدات، فقد سلك 

فهمها  يتأتى  واضحة  بمفاهيم  الكوني  العالم  شرح  ببساطة  اشتهر  حيث  التعقيدات؛  عن  بمنأى  العلمية  حياته  »هوكينج« 

الحلول  أبسط  اختيار  خــالل  من  اإلدارة  مستوى  على  ذلــك  تحقيق  ويتسنى  الــعــادي.  القارئ  ِقبل  من  بسهولة  واستيعابها 

واالستراتيجيات التي يسُهل فهمها وتطبيقها، وال يعني ذلك النمطية والتكرار دون إبداع، بل يعني اختيار آليات واضحة وآمنة 

من شأنها تحفيز العاملين والموظفين وتحقيق األهداف.  59
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تعزيز المهارات والملكات الشخصية 

ــر الــمــهــارات الشخصية بــدرجــة كبيرة على مــالمــح اإلدارة  تــؤثِّ

هها، كما أنها تسهم بشكٍل كبير في نجاحها أو فشلها.  وتوجُّ

وعليه، يجب تعزيز المهارات الداعمة للحوكمة الرشيدة، والتي 

ُتمثِّل قوة دفع للمنظومة اإلدارية ككل.

فقد كان فضول »هوكينج« دائًما ما يدفعه للبحث عن المشكالت 

بهدف إيجاد حلوٍل لها. فرغم الظروف القاسية التي شهدتها 

حياته، فإنه لم يأبه يوًما بالصعوبات ولم يتوقف شعوره بالفضول 

والبحث عن إجابات ألسئلة كيف ولماذا حدث شيء ما؟ 

كما أن شجاعته مكنته من تحقيق الكثير. وعليه، فمهما كان 

الهدف يبدو صعًبا أو مستحيًلا فإن الرغبة في فعله وتكريس 

العزيمة واإلرادة للعمل الجاد في سبيل تحقيقه سيفضي إلى 

النتائج المأمولة دون أدنى شك. فوفًقا لظروف »هوكينج«، كان 

فــي ظــل مرض  الــدكــتــوراه  درجــة  الحصول على  الصعب  مــن 

»التصلُّب الجانبي الضموري« الذي أصيب به في ُعمر ُمبكر، غير 

أن شجاعته وإرادته كانتا حافًزا إلتمام تلك الخطوة؛ حيث أشار 

»هوكينج« إلى أن طموحه غير مستِند إلى إمكاناته، التي يرتئي 

الكثير محدوديتها نظًرا لمرضه النادر والذي ُيمثِّل تحديًّا، حيث 

ق كل شيء  إنه يطمح ألن يكون كل ما هو ليس عليه وأن يحقِّ

قه. يشير الواقع إلى استحالة َتحقُّ

هذا، وأشار »ستيفن هوكينج« إلى أن الذكاء يصنع القدرة على التكيُّف مع أي تغيير، وأنه كلما ُوِجدت اإلرادة تولَّدت اآلليات لُصنع أي 

شيء؛ فقد أّكد »هوكينج« ضرورة عدم ترك الفرصة سانحة للظروف السلبية لكي تثبط العزيمة، فعندما فقد »هوكينج« قدرته على 

ث  م في عضالته في ُعمر مبكر، اعتمد في حركته على كرسي متحرِّك. وعندما فقد قدرته على الكالم، استخدم أداة اصطناعية للتحدُّ التحكُّ

وإيصال أفكاره إلى العالم، ولم يدع مشكالت الحياة تعوق عمله البحثي أبًدا حتى عندما بدا المستقبل قاتًما أمام عينيه. 

تـــــــلـــــــك الــــــســــــمــــــات 

أشار  التي  الشخصية 

إليها »هوكينج«

 تساعد القيادة على تأطير رؤية إدارية أكثر مرونة لالستجابة ألية تغييرات وتوليد 

الهيكلية  الجوانب  تعتري  التي  الصعوبات  كانت  مهما  األهـــداف  تحقيق  آلــيــات 

والتنفيذية للمؤسسة. فرغم العديد من المشكالت التي قد تواجهها اإلدارة، يجب 

ف عندها؛ حيث يجب البدء من جديد على أساس التعلُّم من األخطاء وعدم  عدم التوقُّ

ن الضعف والخلل وأسبابها واألخذ في ُمعالجتها.
ِ

تكرارها، ومعرفة مواط
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رحلة صعود“أوبر”:

كيف بدأت؟ وإلى أين وصلت؟

الكلمات  هــذه  بمثل   .. والــمــعــرفــة«  للتكنولوجيا  »المستقبل 

انطلقت شركة »أوبر تكنولوجيز« )Uber Technologies, Inc( لنقل 

األفراد، لُتسيطر ليس فقط على سوق سيارات األجرة في أكثر من 

80 دولة حول العالم، بل اتسعت خدماتها لتشمل مجاالت عديدة، 

معتمدة في ذلك على التوصيل والنقل الذكي. ونظًرا النطالقتها 

المفاجئة وخطواتها األسرع، فقد باتت الشركة نموذًجا رائًدا في 

مجال التنقل ُيمكن السير على نهجه.

هكذا كانت البداية

مثُلها مثل العديد من اإلنجازات، كانت الصدفة بداية انطالق 

باجتماع  بــدأ  فــاألمــر   ،)Uber Technologies( ــر«  ــ »أوب شــركــة 

مؤسسي الشركة »جاريت كامب« )Jarrett Camp(، و»ترافيس 

في  التكنولوجيا  حول  مؤتمر  في   )Travis Kalanick( كاالنيك« 

باريس عام 2008، وظهرت الفكرة حينما لم يتمكنا من الحصول 

»سان فرانسيسكو« في  تنقلهما من مطار  أجرة  على سيارة 

والية كاليفورنيا األمريكية بعد عودتهما من المؤتمر. حينها فكرا 

في إنشاء تطبيق ُيمكن من خالله استدعاء سيارات األجرة أينما 

كانوا وفي أي وقت.

لم يمض وقت طويٌل حتى ترجم رائــدا األعمال الفكرة على أرض 

ــحــت ُمــســمــى »أوبــــــر تــاكــســي« ــع، وأطـــلـــقـــا الــتــطــبــيــق ت ــواقــ ــ  ال

)Uber Taxi(، والذي ُسرعان ما تحّول إلى شركة »أوبر« )Uber( في 

نفس عام إطالقه )2009(. وفي العام التالي، تم إطالق التطبيق 

ــا فــي »ســـان فرانسيسكو« تحت ُمسمى »أوبـــر كــاب«  رســمــيًّ

 .)UberCab(

ــر كــاب« ــ  وكــمــا هــو الــحــال مــع معظم الــشــركــات، واجــهــت »أوب

)UberCab( تحديات عديدة من ِقبل حكومة »سان فرانسيسكو« 

التي اعترضت على وجود سيارات »أوبر كاب« باعتبارها غير ُمرخصة 

وال تمتثل للوائح والقوانين، لكن الشركة تفادت هذا الصدام عبر 

التحول من »أوبر كاب« إلى »أوبــر« )Uber(؛ حيث قدمت نفسها 

ليس كخدمة سيارات أجــرة، ولكن تطبيق يساعد الباحثين عن 

مواصالت في الوصول إلى سيارات وسائقين متميزين بسرعة 

وســهــولــة مــن خـــالل الــهــاتــف، كــمــا ُيــســاعــد ســائــقــي الــســيــارات 

الُمرخصين على التواصل مع العمالء.

بقلم أ.دينا حلمي
باحث سياسي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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وبالفعل، كان هناك إقباٌل كبيٌر على التطبيق منذ إطالقه؛ مما أسهم 

واحــد حتى  عام  لم يمض سوى  إنه  انتشاره، حتى  وتيرة  في تسريع 

وسّعت »أوبر كاب« )UberCab( أعمالها لتنتشر في نيويورك بأكملها، 

وانطلقت بعد ذلك في مسارها حتى تمّكنت - على مدار عقد من الزمان 

- من االنتشار في أكثر من 83 دولة حول العالم. 

ع الشركة أفقًيا - بمختلف  بالنظر  إلى مسار انتشار »أوبر«، نجد أن توسُّ

ا، فالدول التي توّسعت  دول العالم - لم يأت على حساب توسعها رأسيًّ

بها، استحوذت الشركة فيها على نسب كبيرة من السوق كما هو 

الحال في الواليات المتحدة األمريكية، والتي احتلت سيارات األجرة 

الخاصة بالشركة نسبة كبيرة من سوقها بلغت نحو 67 % عام 2019، 

فيما بلغت خدمات توصيل الطعام )Uber Eats( نحو 24 % من إجمالي 

قطاع توصيل الطعام عام 2018.

ع هذه لم تكن تتم دون استحواذ  لكن المالحظ هنا أن عمليات التوسُّ

الشركة على العديد من الشركات األخرى العاملة في السوق الدولية. 

البس«  »سوايب  شركة  على  ــر«  »أوب استحواذ  في  ا  جليًّ ذلــك  ظهر 

)Swipe Labs( لتطوير التطبيقات االجتماعية، وكذلك شركة »جومب 

بايكس« )Jump Bikes( لمساعدة »أوبر« على استخدام الدراجات في 

الشرق  في  ُمنافستها   )Careem( »كريم«  شركة  وأخيًرا  تطبيقها، 

األوسط التي تم االستحواذ عليها في مارس 2019.

من  تخُل  لم  »أوبـــر«  توسع  عمليات  أن  الصدد  هــذا  في  والمالحظ 

تحديات، حيث واجهت منافسة من الشركات العاملة بنفس مجالها 

الشركات  أكــبــر  كــانــت  الــتــي   )Lyft( »ليفت«  شــركــة  مقدمتها  وفــي 

التغلب عليها عبر عدد من  »أوبــر« استطاعت  لكن  لها،  الُمنافسة 

االستراتيجيات من بينها: زيادة رأس المال، فالزيادة في رأس المال 

تضمن القدرة على جذب المزيد من السائقين، والمزيد من العمالء، 

وبالتالي المزيد من األرباح بالنهاية.

وقد أعلنت »أوبر« تلك االستراتيجية صراحة حينما وضحت أنها تجمع 

األجرة.  »ليفت« وصناعة سيارات  على  للقضاء  األموال  المزيد من 

ولتحقيق ذلك الهدف، دخلت »أوبر« في شراكة مع مستثمرين كبار 

مــــــن أمــــــثــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة »أمــــــــــــــازون«  

»جيسون  األمريكي  األعمال  ورجــل   ،)Jeff Bezos( بيزوس«  »جيف 

كاالكانيس« )Jason  Calakanes( وغيرهما؛ األمر الذي أسهم بالفعل 

في زيادة رأس المال لديها حتى أنه في الوقت الذي أعلنت فيه »ليفت« 

عن وصول تمويلها إلى 205 ماليين دوالر أمريكي، استطاعت »أوبر« 

الـــجـــديـــد.   الـــتـــمـــويـــل  ــن  مــ ــي  ــكـ ــريـ أمـ دوالر  مـــلـــيـــار   1.2 تــجــمــع  أن 

علــى  »أوبــــــــــر«  تغلبــت 
العديــد مــن المنافســين 
واســتطاعت االســتحواذ 

علــى الســوق
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اختراق
وتطوير السوق

للنجاح استراتيجيات عديدة  

ع التي شهدتها »أوبر« إلى أن األمر  تشير عمليات التوسُّ

غير  مــن  كــان  وإن  ُمــحــددة.  نمو  استراتيجيات  تحكمه 

لكن  االستراتيجيات،  هذه  ُمجمل  على  التعرف  الممكن 

ُيمكن على األقل التعرف عليها.

اختراق السوق
تمكنت »أوبر« من اختراق 
عبر  ــة  ــيـ ــدولـ الـ األســـــــواق 
المزايا  من  العديد  تقديم 
والــتــســهــيــالت مــن قبيل 
الــتــكــالــيــف الــمــنــخــفــضــة، 
الُمريحة،  التنقل  وعملية 
األمر الذي أسهم في بناء 
قاعدة كبيرة من العمالء 
لديها، وزيادة حصتها بعد 
إطالقها األول في السوق 

األمريكية. 

تطوير السوق
هذه  عبر  »أوبـــر«  اتجهت 
ــى نشر  إلـ االســتــراتــيــجــيــة 
في  وخدماتها  منتجاتها 
أسواق جديدة، األمر الذي 
من  بالفعل  فيه  نجحت 
المستمر  التطوير  خــالل 
ــحــســيــن  ــا وت ــهـ ــاتـ ــدمـ ــخـ لـ
ــا؛ مـــمـــا جــعــلــهــا  ــــهــ جــــودت
يقرب  فيما  اليوم  تنتشر 
من 83 دولة وعبر أكثر من 

674 مدينة. 

التسويق بناًء على الخبرة العملية
لم تعتمد »أوبر« في البداية على اإلعالنات، بل على الخبرة 
ــار حـــول جــودة  العملية لــركــابــهــا ودورهــــم فــي نــشــر األخــب
خدماتها؛ حيث رأت أن اإلعالنات أمر ُمكلف، لكن العمالء 
سيقومون بمشاركة تجربتهم مجاًنا وبشكل أكثر حماًسا. 

 االستراتيجيات الرئيسة:

ــؤولية  ــر« بالمسـ ــام »أوبـ كان اهتمـ
االجتماعية أحد أهم عوامل نجاحها.
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 صعود انعكست نتائجه على الواقع:
المسؤولية االجتماعية لـ »أوبر«

أسهمت هذه االستراتيجيات وغيرها في نجاح »أوبر« وصعودها، لكن النجاح لم تتوقف تداعياته عند حد الشركة نفسها، فامتدت 

إلى المجتمع، وُترجم بشكل أساسي في المسؤولية االجتماعية التي تحّملتها الشركة، والتي جاء في مقدمتها:

مساعدة مرضى السرطان

جيفينج«  ــر  ــ »أوب تطبيق  تــوفــيــر  عــبــر 
التبرعات  لتوصيل   )UberGiving(
مجاًنا؛  الــســرطــان  بمرضى  الخاصة 
ــمــكــن لــلــعــمــالء مـــن خــاللــه  حــيــث ُي
اســـــتـــــدعـــــاء ســــــيــــــارات »أوبـــــــــــر«، 
واستخدامها في توصيل التبرعات إلى 
ــان« ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ ــاث الـ ــ ــحــ ــ ــ ــة أب ــكــ ــ ــب  »شــ
في   )Cancer Research Network(
بريطانيا، وهي شبكة مكونة من 600 

متجر خيري.

مواجهة أزمات الالجئين

ــه؛  ذات التطبيق  »أوبـــر«  استخدمت 
للمساعدة في جمع تبرعات لالجئين 
بالدول الغربية؛ حيث وّفرت خدماتها 
أوروبية  دولــة   20 نحو  في  المجانية 
إلــى  وتسليمها  الــتــبــرعــات،  لجمع 
ــة الــمــحــلــيــة  ــريـ ــيـ ــخـ الـــجـــمـــعـــيـــات الـ
الذي أسهم في  األمر  المتخصصة، 
التخفيف من حدة األزمة على الالجئين.

جمع التبرعات الخيرية

ساعدت »أوبر« في جمع التبرعات الخيرية؛ حيث أطلقت مبادرة »اركب لسبب« 
)Ride for a Cause( في 19 سبتمبر عام 2014، بالشراكة مع خمس جمعيات 
الـثامن  التبرع بدوالر واحد لكل رحلة، واستمرت حتى  خيرية، والتي قامت على 

والعشرين من سبتمبر بالعام ذاته.

األمر لم يخُل من تحديات

رغم تحقيق الشركة نجاحات عديدة سواء على مستوى األرباح أو المسؤولية االجتماعية، 

فإن األمر لم يخُل من تحديات واجهتها على مدار سنوات صعودها، وازدادت حدتها حديًثا، 

الذي لم  الُمتضررة من توُسعها، وهو األمر  القطاعات  لها من قبل  مع ظهور مقاومة 

يقتصر على دولة معينة، بل امتد ليشمل العديد من دول العالم.

ففي فرنسا على سبيل المثال، اندلع  العديد من التظاهرات الُمناهضة لعمل الشركة 

والتي قادها سائقو سيارات األجرة، كما تم حظر خدمة »أوبر بوب« )UberPop( التي تقدمها 

الشركة، على أساس أن السائقين ال يمتلكون رخصة سيارة أجرة، األمر الذي تكرر أيًضا في 

ألمانيا وتحديًدا عام 2015. 

الشركة سوقها لصالح شركة »ديدي تشوكسينج«  الكبرى حين فقدت  الضربة  وكانت 

الصينية )Didi Chuxing( وهي الُمنافس الرئيس للشركة في بكين؛ حيث وافقت »أوبر« 

على بيع خدماتها في الصين مقابل الحصول على نسبة 20 % من أرباح الشركة الصينية.
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أيًضا  ــر«  ــ ــالوًة على ذلـــك، واجــهــت »أوب عـ

تحديات أخرى متعلقة بانتهاك خصوصية 

بيانات العمالء، على أساس أنها تتعقب 

الرحالت من خالل أداة )God View( الخاصة 

رحــالت  لمراقبة  تستخدمها  والــتــي  بها 

الشركة  واتُهمت  والسائقين.  العمالء 

فيما  الداخلي  األمــان  إلى  باالفتقار  أيًضا 

الــعــمــالء. وقـــد واجــهــت  بــبــيــانــات  يتعلق 

الشركة هذه االتهامات رسمًيا في إحدى 

مــحــاكــم نـــيـــويـــورك، لــكــنــهــا تــمــّكــنــت من 

تسويتها بالنهاية. 

وقد أشار العديد من التوقعات إلى أن الشركة من الُمحتمل أن تواجه عدًدا من 

التحديات المستقبلية التي تتعلق بمسائل تنظيمية من شأنها زيادة التكاليف 

التي تتحّملها الشركة، وتقليل األرباح. وقد بدأت بوادر هذه التحديات في الظهور 

بالفعل في العديد من الدول والواليات الغربية. 

تواجه »أوبر« أيًضا تحدًيا آخر يتعلق بالضرائب؛ حيث العديد من الشكاوى التي 

تتهمها بالتهرب من التزاماتها الضريبية على سائقيها، األمر الذي إن زادت حدته، 

قد يدفع نحو إقرار تشريعات ضريبية خاصة بالشركة ومثيالتها؛ مما يعني أيًضا 

التي تسن مثل هذه  الركوب أو نهاية عمليات »أوبر« بالمناطق  زيادة في أجرة 

التشريعات.

كذلك، فالتوسع الدولي أيًضا قد يتسبب بعدد من المخاطر المحتملة؛ ففي آسيا 

على سبيل المثال، عانت الشركة منافسة كبيرة من قبل سائقي سيارات األجرة، 

األمر الذي يرجع إلى زيادة نسبة سيارات األجرة مقارنة بعدد السكان، هذا فضًلا 

عن جودة خدمات تلك السيارات وانخفاض أسعارها، ما يلغي الميزة التنافسية 

ألوبر.

ختاًما، ُيمكن القول إن هذه التحديات ال تُقلل من حجم اإلنجازات التي حققتها 

»أوبر«، وهي أمر طبيعي فكلما ازداد نجاح مؤسسة ما، ازدادت التحديات الُمحتملة 

السوق  حتى من  أو  الُمتضررة،  القطاعات  أو  الُمنافسة  المؤسسات  بل 
ِ
ق من 

والظروف الدولية المتغيرة.

لم تكن رحلة نجاح »أوبر« خالية من التحديات؛ 
حيث واجهت صراعات من عدة شركات 
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بقلم أ.سهير الشربيني
باحث سياسي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

كيف استطاعت شركة “إتش بي” 

إدارة أزمة “كوفيد-19“ وتجاوزها؟

ألقت جائحة »كوفيد- 19« تحديات استثنائية على عاتق 

قطاع األعمال،في ظل وضع لم يكن من اليسير التنبؤ 

وتوقف  التام  اإلغــالق  من  حالة  مع  بالمستقبل،  فيه 

سالسل التوريد واالضطرابات في بدايات األزمة وتفشي 

في  التنفيذيون  المديرون  سعى  لذا  العالم،  في  الوباء 

مختلف الشركات إلى محاولة تجنب أكبر قدر من الخسائر 

الخطيرة  التداعيات  شركاتهم  تقي  حلول  عن  والبحث 

من  يصمد  لــم  األمـــر،  وحقيقة  الــجــائــحــة،  عــن  الناجمة 

الشركات سوى من يمتلك خبرة فعلية في تطبيق مفهوم 

الفرق ذات  التي تتكون من مجموعة من  الفرق  شبكة 

القدرة الفائقة على التكيف مع األزمات والكوارث، والتي 

يجمعها هدف واحد مشترك تعمل ألجله، وهو ما نجحت 

شركة »إتش بي« العالمية في تبنيه وتطبيقه.

 )HP( بي«  »إتــش  كانت شركة   ،2020 عام  ففي مطلع 

-الرائدة في مجال أجهزة الكمبيوتر والطباعة- معرضة 

لإلفالس في ظل حالة اإلغالق والتحديات التي فرضها 

ي »كوفيد-19«، غير أن الشركة وبعد مرور أكثر من  تفشِّ

العام ونصف على بداية الجائحة ظلت إيراداتها وأرباحها 

تــعــرضــت شــركــة »لينوفو« الــمــقــابــل،  مــســتــقــرة.  فــي 

)Lenovo( -المنافس القوي لشركة »إتش بي« في مجال 

ي »كوفيد-19«؛  أجهزة الكمبيوتر- لضربة قوية جّراء تفشِّ

إذ خالل عام 2020، أجبرت الشركة على إغالق مصنعها 

في مدينة »ووهان« الصينية، مما تسبب في انخفاض 

صافي الدخل  بنسبة 64 % وانخفاض إجمالي المبيعات

بنسبة 10 % على أساس سنوي.

كما تقلصت صناعة الطباعة بنحو 9.4 % في عام 2020 

وحده، وانخفضت أرباح أسهم شركة »زيروكس« الرائدة 

ــذي يستدعي  ــر الـ فــي ذلـــك الــمــجــال إلـــى نــحــو 60%،  األمـ

التساؤل حول كيفية إدارة شركة »إتش بي« ألزمتها، في 

توقيت تعرضت فيه شركات عالمية لخسائر فادحة.
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استراتيجية النمو المرن

لعل جزًءا كبيًرا من نجاح شركة »إتش بي« في تخطي األزمة، يرجع باألساس الستراتيجية النمو المرن التي 

تتبناها الشركة، والتي تقوم على مجموعة من األبجديات، نتناولها في اآلتي:

 أواًل: الوعي واالستعداد

تُعد الخطوة األولى لمواجهة األزمات والكوارث هو االستعداد لها، وذلك عبر بناء الوعي بالمخاطر والفرص 

المحتملة، وهو النظام الذي اعتمدته شركة »إتش بي« من خالل عدة خطوات:

الخطوة األولى: أنشأت الشركة وحدة المستقبل بهدف استشراف التحديات والفرص، وذلك من خالل 

مراقبة األحداث االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية، والتي من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي على عمل 

الشركة، بما في ذلك التحوالت االجتماعية والظروف السياسية التي تمر بها الدول، وتشجيع تلك الوحدة 

على التوسع أقصى اإلمكان في نطاق أبحاثها.

وقد كانت االحتمالية المتزايدة لحدوث جائحة إحدى المخاطر المحتملة التي حددها الفريق؛ فبالجمع بين عدة 

معطيات من زيادة الكثافة السكانية ومعدالت السفر وشيخوخة السكان، كان يرجح الفريق بأن هناك خطًرا 

قادًما وفي طريقه للزيادة قبل وقت طويل من اكتشاف الحاالت األولى للفيروس.

الخطوة الثانية: قامت الشركة ببناء غرفة عمليات غرضها التأكد من تلك األفكار والتنبؤات قبل مشاركتها 

للجميع، لتعريفهم بكل التحديات التي تلوح في األفق، خاصة أن التقييم الواسع للمخاطر المحتملة ال يميل 

بدقة إلى التخطيط لألهداف أو تحديد األولويات الفورية ألي فريق عمل.  

الخطوة الثالثة: قامت وحدة المستقبل بوضع استراتيجية مستنيرة طويلة األجل تضمنت تحليًلا شامًلا 

لكل التهديدات والفرص التي قد تكون الشركة بصددها في المستقبل القريب.

الخطوة الرابعة: أنشأت الشركة مجموعة عالمية متعددة الوظائف تضم ممثلين من الموارد البشرية 

والمالية والقانونية والمرافق والمبيعات ودعم العمالء والعمليات والتسويق والمديرين اإلقليميين، 

 بمنظور تطبيقي على أرض الواقع، ومساعدة وحدة 
ٍ
وأولتها مهمة استكمال البحث على مستوى عال

المستقبل كذلك على نشر المعلومات األساسية بشكل أكثر فعالية في جميع أنحاء المنظمة.

 ثانًيا: تغيير السلوك

بمجرد إرســاء نظام يضمن الحفاظ على الوعي، تأتي الخطوة التالية للمؤسسة وهي تغيير السلوكيات 

األساسية لتكون أكثر استجابة لألفكار واالتجاهات التي خرجت بها وحدة المستقبل، ومن أجل تحقيق تلك 

الغاية، عمدت الوحدة إلى تدريب صانعي القرار الرئيسين على مراعاة مجموعة من العوامل عند التخطيط 

لقنوات المبيعات ووضع استراتيجيات التجارة العالمية واالستثمارات في التقنيات والكفاءات واألصول. 

وهو ما نجحت فيه شركة »إتش بي« قبل جائحة »كوفيد-19« بسنوات، إذ أدى العمل المنبثق عن وحدة 

المستقبل إلى دفع الشركة نحو االستثمار في تقنية الطباعة النافثة للحبر )Inkjet printing(، والتي تم 

استخدامها في التطبيقات الطبية المختلفة كتطوير األدوية وأبحاث اللقاحات واالختبارات التشخيصية 

السريعة، ونظًرا ألن »إتش بي« قد حددت في السابق األوبئة كأحد التهديدات المحتملة، كانت الشركة 

مستعدة لتحويل ذلك التهديد إلى فرصة.

فحينما اجتاحت جائحة »كوفيد-19« العالم، كانت الشركة مستعدة الستغالل ذلك التحدي لصالحها، إذ 

سرعان ما حولت »إتش بي« مواردها نحو مضاعفة منتجاتها نحو العمل من المنزل، فضًلا عن تطوير تقنيات 

68الرعاية الصحية التي كان لها تجربة سابقة فيها. 

ـة
ــــــ

ريـ
دا

ق إ
ـــا

فـــــ
آ



االستراتيجيات التكتيكية 

تبنت شركة »إتش بي«، بعض االستراتيجيات التكتيكية التي استخدمتها خالل جائحة »كوفيد-19«، لتنظيم عملها وإدارة األزمة 

على نحو أمثل، يتمثل أبرزها في اآلتي:

	 العمـــل مـــع المـــوارد البشـــرية والمديريـــن لضمـــان وجـــود
فـــرق منظمـــة يمكـــن االعتمـــاد عليهـــا، مـــع تحديـــد أدوار 

ــركة. ــن بالشـ ــع الموظفيـ ــة لجميـ ــؤوليات واضحـ ومسـ

	 تحديـــد »نطاقـــات المخاطـــر« واإلبـــالغ عنهـــا؛ أي تحديـــد
الحـــد األقصـــى والحـــد األدنـــى مـــن مســـتويات المخاطـــر 

التـــي كان مـــن المتوقـــع أن يتعـــرض لهـــا الموظفـــون.

	 تشـــجيع الموظفيـــن المبتدئيـــن علـــى الجلـــوس وقيـــادة
االجتماعـــات مـــع المديريـــن التنفيذييـــن رفيعـــي المســـتوى، 
وتدريبهـــم علـــى مهـــارات االتصـــال والتأكـــد مـــن دعمهـــم 

حتـــى عندمـــا يرتكبـــون أخطـــاء

	 الوقـــت تقليـــل  أجـــل  مـــن  اإلداريـــة  الهيـــاكل  تقليـــص 
الجديـــدة. األفـــكار  بتنفيـــذ  المرتبطـــة  والتكاليـــف 

	 ومـــدح الرســـمية  المكافـــآت  مثـــل  الحوافـــز  تطبيـــق 
الموظفيـــن أمـــام أقرانهـــم، وذلـــك لتشـــجيع الفـــرق علـــى 
ــورط  ــن التـ ــداًل مـ ــل بـ ــة األجـ ــات طويلـ ــى األولويـ ــز علـ التركيـ
الســـريعة. المكاســـب  المـــدى ذات  األهـــداف قصيـــرة  فـــي 

	 بنـــاء ثقافـــة يتـــاح فيهـــا لجميـــع الموظفيـــن الحريـــة فـــي
االبتـــكار، بحيـــث يتـــم اإلصغـــاء لجميـــع األفـــكار االبتكاريـــة 

ــا.  ــادة العليـ بـــل القيـ
ِ
والتصـــرف علـــى أساســـها مـــن ق

كيف حولت »إتش بي« التحديات إلى فرص؟

لصالحها،  عــمــلــت  ــرص  فـ ــى  إلـ  ،»19 »كــوفــيــد-  جــائــحــة  خلفتها  الــتــي  الــتــحــديــات  تــحــويــل  مــن  ــي«  بـ ــــش  »إت شــركــة   تمكنت 

ا من خالل اآلتي: وهو ما اتضح جليًّ

 أواًل: زيادة الطلب على أجهزة الكمبيوتر 

في بدايات الجائحة، أسهمت األزمة في زيادة الطلب على أجهزة الكمبيوتر في ظل التحول الجذري نحو العمل والتعليم من 

المنزل. األمر الذي خلق تحديات وفرًصا أمام صانعي أجهزة الكمبيوتر، كان على رأسها القدرة على إنتاج وبيع المزيد من األجهزة 

بــاإلدارة،  تام  العاملين في المؤسسة على اتصال  إبقاء  التركيز على  في وقت قياسي وفي ظل ظروف عمل ضاغطة، مع 

ومنحهم ظروف عمل آمنة يكونوا قادرين فيها على اإلنتاج.

فخالل فترة اإلغالق، تمكنت شركة »إتش بي« من وضع نظام متكامل للعمل عن ُبعد، ساعد في ذلك امتالك الشركة لسياسة 

مرنة للعمل من المنزل وأنظمة قوية لتكنولوجيا المعلومات، فحتى إذا اضطرت الشركة لإلغالق ألي سبب كان، تظل مستمرة 

في العمل واإلنتاج وتلبية احتياجات العمالء. 

 وبحلول شهر مايو من عام 2020، كان قسم األنظمة الشخصية قد أعلن عن أرباح الربع الثاني من العام، والذي أظهر من 

خالله ارتفاًعا في الطلب على الطابعات ومستلزمات الحبر، في ظل لجوء األفراد إلى إنشاء مكاتب منزلية تتيح لهم العمل 

والتعلُّم عن ُبعد.

وبالرغم مما واجهته صناعة الطباعة المكتبية من إغالق للمكاتب وإلغاء لألحداث الكبيرة، بعدما أجبرها الوباء على إغالق 

مصانع في الصين وجنوب شرق آسيا، فإن ذلك لم يوقف طلب المستهلك، إذ باتت أجهزة الكمبيوتر أكثر أهمية في الحياة 

ي جائحة »كوفيد-19«. اليومية من أي وقت مضى، خاصة مع زيادة استخدام الكمبيوتر الشخصي بنسبة تزيد على 20 % منذ تفشِّ 69
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 ثانًيا: اإلغالق وتعطل سالسل التوريد 

أوضح »إنريكي لوريس« )Enrique Lores(، الرئيس التنفيذي لشركة »إتش بي«، 

في 27 أغسطس 2020 أن حالة اإلغالق التي تسببت فيها الجائحة، أدت إلى حدوث 

وأجهزة  الطباعة  معدات  تسليم  في  التأخير  عن  أسفرت  لوجستية،  مشكالت 

الكمبيوتر الشخصية للبائعين والعمالء المباشرين أو شركاء التوزيع، ومن ثَمَّ 

تعطيل عمل تجار التجزئة الذين قرروا إلغاء أو خفض الطلب على المنتجات نظًرا 

لتعرضهم إلى الخسارة.

فقد مثَّلت االضطرابات في سالسل التوريد بفعل حالة اإلغالق، تحدًيا كبيًرا اختبر 

قدرة الشركات على تلبية مطالب المستهلكين، األمر الذي دفع عدًدا من الشركات 

ومن بينها»إتش بي« إلى تسريع خطط خفض التكاليف عبر إعادة الهيكلة واألتمتة، 

وهي تلك العمليات التي تعيد تشكيل الشركات بصورة أسرع مما يمكن تصوره.

مستوياتها  إلــى  للشركة  التصنيعية  القدرة  عــادت   ،2020 مايو  شهر  وبحلول 

الطبيعية باستثناء جنوب شرق آسيا؛ حيث أبطأت اللوائح المحلية االنتعاش 

حتى يونيو من العام ذاته.

وبحسب »ماري مايرز«، المديرة المالية في شركة إتش بي، فإن ثمة عوامل دفعت 

شركة إتش بي خالل تفشي الجائحة لتقديم خصومات على أسعار أجهزة الكمبيوتر، 

ارتفاع أسعارها  على  الحفاظ  في  التكاليف، مما ساعدها  المقابل خفض  وفي 

كان على  التي فرضتها على نفسها.  الخصومات  رغم  أرباحها  وتعزيز هوامش 

رأس تلك العوامل، التقلبات في سلسلة التوريد وتضاؤل القدرة على االستجابة 

للطلب المتزايد وشحن المزيد من المنتجات عبر الخطوط الجوية، إضافة إلى 

تراجع المبيعات الكبيرة للطابعات المنزلية بعدما شهدت فترة رواج في بداية 

الجائحة.

 »إتش بي« بتقديم الخصومات وخفض التكاليف، بل اتجهت أيًضا إلى 
ِ

ولم تكتف

تقديم منتجات وخدمات جديدة لتسهل العمل والتعلم من المنزل بما في ذلك 

الشاشات المصممة خصيًصا لتقليل إجهاد العين وأعمال األحبار وخدمة الفوترة 

المركزية للعمالء الذين يعملون من المنزل.

فقد ساعد تفشي »كوفيد-19«، في تحويل تركيز شركة »إتش بي« نحو الخدمات، 

العروض  الطلب على  تزايد  الطباعة مع  المقدمة في مجال  كتوسيع خدماتها 

والنماذج التعاقدية، بشكل أكبر بكثير من التركيز على المعامالت فحسب. 

وبعدما اتجه العالم نحو االنفتاح، باتت شركة »إتش بي« تركز جهودها على توسيع 

نطاق اإلنتاجية في كل مصانعها والعمل عن كثب مع موردي المكونات ومقدمي 

خدمات الشحن لتسريع توصيل الطلبات، وتعويض التعطل الذي شهدته خالل 

فترة اإلغالق.

إجمااًل، استطاعت شركة »إتش بي« تجاوز فترة اإلغالق التي شهدها العالم 

جّراء تفشي »كوفيد-19«، وإثبات قدرتها على إدارة األزمة.  ومع تخفيف القيود 

تدريجيًّا  الشركة  استأنفت  التجارية،  والعمليات  الحركة  على  المفروضة 

عملياتها التجارية وفتح متاجرها ومراكز الخدمة وعادت معدالت إنتاجها إلى 

مستوياتها الطبيعية في وقت قياسي. 
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ـــمات فريـــدة  9 ســـــــ
للفرق مرتفعة األداء

ال يميل بعض األشــخــاص إلــى االنضمام 
 أطول وبجهد أكبر، 

ٍ
للفرق التي تعمل لوقت

والتي تضع توقعات مرتفعة للغاية.

الـــتـــنـــوع يـــطـــلـــق الـــعـــنـــان 

ــار ويـــــدفـــــع نــمــو  ــكــ ــ ــت ــ ــالب ــ ل

السوق.

الــذكــاء  يعمل األشـــخـــاص ذوو 

العاطفي العالي بشكل جيد مع 

اآلخرين ويكونون أكثر فعَّالية في 

قيادة التغيير.

ال تتسبب المناقشات المحتدمة في تفتيت الفرق عالية األداء، بل 
تكتسب تلك الفرق في الواقع القوة والتماسك. ابحث عن األشخاص الذين يريدون أن يكونوا 

رق ذات معايير عالية، حيث يمكنهم 
ِ
داخل ف

إظهار مهاراتهم ويكون لهم تأثير حقيقي.

العثور على األشــخــاص ذوي الــذكــاء العاطفي العالي؛ من خــالل االختبارات المناسبة 
أو  وتنسيق المقابالت الشخصية. ويمكن أن يطلب الموظف من زمالئه في العمل 

أصدقائه التوصية بأشخاص لديهم معدل ذكاء عاطفي مرتفع.

رق من خلفيات 
ِ
تبني ثقافة التنوع من خالل تشكيل ف

وأنواع  ونقاط قوة مختلفة.

ــع بـــقـــدر  ــمــ ــ ــت تــــحــــدث واســ
 تــقــريــًبــا، واجــعــل 

ٍ
مــتــســاو

الـــمـــســـاهـــمـــات قـــصـــيـــرة ، 
والــمــحــادثــات واإليـــمـــاءات 

نشطة.

 ،)Ben Horowitz( »يعتقد »بن هورويتز
أن   ،)Opsware( شـــركـــة  مـــؤســـس 
مديري الفريق العظماء يقضون 90 % 
من وقت االجتماع في االستماع و10 % 

يتحدثون.

تعتمد شركة )Google( بشكل أكبر على تعيين أفراد بمعدل ذكاء عاطفي مرتفع، مقارنًة 
باألشخاص الذين لديهم درجات مرتفعة في المراحل التعليمية.

جعلت شركة )Apple( التنوع أولوية من خالل توظيف 
65 % أكثر من النساء، و50 % أكثر من أصحاب البشرة 

السوداء، و66 % أكثر من ذوي األصول اإلسبانية.

األشخاص  بتعيين   )Google( شركة  تقوم 
ــغـــف وذكــــــــاء وعــقــلــيــة  ــهـــم شـ ــديـ  الــــذيــــن لـ

.)Learning Animal(

اجتذاب المهارات

التنوُّع

قراءة 
األفكار

فتح مجال 
المناقشات 

الصحية
فكرة ملهمة

فكرة ملهمة

فكرة ملهمة

المثالفكرة ملهمة

المثال

المثال

المثال
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تفوقت الفرق التي تضم عدًدا أكبر من 
النساء على الفرق التي تضم عــدًدا 
أكبر مــن الــرجــال. ويـُـفــّســر هــذا جزئًيا 
المتوسط،  النساء، في  بحقيقة أن 
ــار« من  ــكــ أفــضــل فـــي »قــــــراءة األفــ

الرجال.

أعضاء الفرق عالية األداء قادرون على 
وضــع مــا هــو أفــضــل للمنظمات في 
مقدمة أولوياتهم الخاصة، وبمجرد أن 
يتم اتــخــاذ الــقــرار، تسرع هــذه الفرق 

بشكل ملحوظ في االلتفاف حوله.

الفرق  بين  المشتركة  القواسم  أقوى  يُعدُّ 
يبذلون  بــأنــهــم  االعــتــقــاد  هــو  األداء  عــالــيــة 

قصارى جهدهم كل يوم.

ـــرق الــنــاجــحــة 
ِ
تــتــضــمــن مــعــظــم الـــف

أعضاًء منخرطين في عملهم بدرجة 
 كــبــيــر عن 

ٍ
ــد ــــى حــ ــيــة، وراضـــيـــن إل عــال

حياتهم الشخصية.

تعيين عدد أكبر من النساء، أو   االقتراب 
من ذوي الكفاءات العالية األخرى.

إعطاء العائلة والحياة االجتماعية القدر نفسه من الطاقة الذي يتم 
إعطاؤه للعمل. 

 ،)Intel( شــــركــــة  مـــــن  كــــــٌل  تـــلـــتـــزم 
و)Facebook(، و)Google( بزيادة نسبة 

الموظفات.

لــبــنــك  ــق  ــابـ ــسـ الـ ــيـــس  ــرئـ الـ  ،)Mervyn Davies( ــز«  ــيـ ــفـ ديـ »مـــيـــرفـــيـــن  قـــــال 
»ستاندرد تشارترد)Standard Chartered(، إنه يفخر بقدر الوقت الذي يقضيه مع 

عائلته بالدرجة نفسها التي يفخر بهــــــا
باألداء االستثنائي لبنكه.

زيادة عدد 
السيدات

التركيز 
بشدة على 

األهداف

بذل أقصى 
الجهد يوميًّا

التوازن 
بين العمل 

والحياة

فكرة ملهمة

فكرة ملهمة

المثال

المثال

للفريق  مرئًيا  واجعله  عاًما  هدًفا  ضع 
بأكمله، باإلضافة إلــى وضــع مقاييس 

رئيسة لقياسه.

نقاط  تحديد  على  الــفــريــق  أعــضــاء  مــســاعــدة 
قوتهم، وإعطاؤهم المهام وفًقا لذلك.

»األهــداف  )Google( طريقة  تستخدم 
 Objectives and( الرئيسة«  والنتائج 
وقياس  لتعيين   )Key Results, OKRs

أهدافهم داخل الشركة.

فكرة ملهمة

فكرة ملهمة

المثال

أفضل  الرسمية،  االجتماعات  خارج  ومشاركته  الفريق  طاقة  تُعدُّ 
المؤشرات للتنبؤ بإنتاجية الفريق.

خلق فرص للتواصل بين أعضاء 
ــعــمــل  ــــق خـــــــارج بـــيـــئـــة ال ــري ــفــ ــ ال

الرسمية.

قام مدير لمركز اتصال بجعل جميع 
يــأخــذون استراحة  أعــضــاء فريقه 

القهوة في الوقت نفسه. 

وهو:  واضًحا،  هدًفا   )Deloitte( شركة  حددت 
مساعدة  في  الوقت  من  المزيد  قضاء  »نريد 

األشخاص على استخدام نقاط قوتهم«.

المشاركة 
الجماعية خارج إطار 

االجتماعات الرسمية

المثالفكرة ملهمة
المثال

Source:  John Yong, Infographic: Nine Unique Traits Of High-Performing Teams, Design Taxi, Jan 11, 2016.
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من ناحية أخرى، ُيعطي المقال بارقة أمل للشركات الناشئة التي تتسم بمحدودية الموارد وحداثة الوجود؛ حيث تطرح الورقة رؤية 

مغايرة لما ساد في النظريات على مدى عقود طويلة، من أن امتالك المنظمات للموارد االستراتيجية والقدرات أمر من شأنه 

أن يضمن لها تحقيق التقدم، ويعزز من قوتها وقدرتها على البقاء، ويدعم قدرتها على المنافسة والتقدم، وعلى العكس من 

ذلك فإن االفتقار إلى الموارد، والمهارات، والقدرات من شأنه أن يضعف المنظمات، ويصيبها بحالة من الهشاشة التي تجعلها 

خارج المنافسة.

يرى الكاتبان أن هذه الوضعية دحضها الواقع العملي في أكثر من مناسبة مستشهدين في ذلك بعدد من النماذج الواقعية 

، ليست  لمنظمات وشركات عالمية تحولت الوفرة فيها إلى ضعف، وأخرى رغم قلة مواردها تعززت قوتها وتقدمت. من َثمَّ

ز والبقاء، وإنما األمر يرتبط بعدد آخر من العوامل التنظيمية واالستراتيجية، الجماعية والفردية، والداخلية  الوفرة هي الضمانة للتميُّ

واالستمرار، والتميز. ليس هذا  التكيُّف،  لتنتج نموذًجا لمنظمة قوية قادرة على  التي تتفاعل مع بعضها البعض؛  والخارجية، 

ا في  أو دوًرا عكسيًّ ز وتدعيمه،  فحسب، بل أيًضا السياقات الزمانية المتالك تلك المقومات التي تؤدي دوًرا في تحقيق التميُّ

، إنهاء حياة المنظمة، وفناؤها. القضاء عليه، ومن َثمَّ

حاصلة على درجــة دكــتــوراه في اإلدارة العامة – كلية االقتصاد 
والعلوم السياسية – جامعة القاهرة مدرب معتمد باألكاديمية  
والــدراســات  البحوث  لديها خبرة  في مجال  للتدريب،  الوطنية 
واألزمات، ومتخصص مجتمع مدني بمشروع العقد االجتماعي 
ناصر في  أكاديمية  دورة متخصصة من  على  سابًقا، وحاصلة 

مجال األزمات والتفاوض.

عرض د.نجوان شيحة

خبير بــاإلدارة العامة للتعاون 
الـــدولـــى - مــركــز الــمــعــلــومــات 

ودعم اتخاذ القرار

الموارد وحدها ال تكفي، بل تحتاج الشركات إلى تحقيق 

سمعة طيبة وتميز فريد على مدار السنوات، فهذا األمر 

فرضه الواقع العملي فى أكثر من مشهد.
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·أهمية وفــرة الموارد أو ندرتها 
في حياة المنظمة ليست مطلقة، 

وإنما هي رهن بعدد من العوامل 

ــة، ونــمــط  ــيـ ــارجـ ــخـ الـــداخـــلـــيـــة والـ

التفاعل بينها «

توافر ال يضمن التميز

قد  الوفرة  إن  بل  الوفرة،  مع  بالضرورة  يتالزم  ال  أن التقدم  الكاتبان  افترض  المنطلق،  هذا  من 

بما  الجيد لها، فتنعكس على األداء المؤسسي  التوظيف  تصاحبها بعض السلبيات حال عدم 

يخالف المعهود؛ فكثير من الشركات الغنية بالموارد فشلت حال تعرضها لتهديدات تنافسية، 

األمر الذي تطلَّب منها إعادة النظر في استراتيجياتها من أجل إعادة توجيه تلك الموارد؛ للتصدي 

 لهذه التهديدات. من أمثلة هذه الشركات األمريكية التي تخصصت في صناعة األقراص المدمجة 

)Memorex(، و)Ampex(، و)Data Control(، وهي شركات لديها براءات اختراع، ومهندسون بارعون، 

وسمعة طيبة، وتمتلك أحدث التقنيات. وقد تحطمت هذه الشركات من ِقبل شركات ناشئة، 

حديثة العهد بالتكنولوجيا، بيد أنها ذات صلة على نحو متزايد بها، ولديها من المرونة ما مكنها من 

التكيُّف مع مستجدات السوق.

على العكس من ذلك، فإن شركات اإللكترونيات التي ظهرت مبكًرا في مجال األعمال اإللكترونية؛ 

مثل: )Amazon(،و)Tencent( ، و)Airbnb(، تؤكد أن الشركات الصغيرة بمواردها القليلة، وقدراتها 

المحدودة ازدهرت من خالل اكتشاف سوق المنتجات الجديدة.

التفاعل بين  تأكيًدا أن نمط  المتناقضين للموارد،  الكاتبين حول المساريين  ومن هنا، جاء طرح 

الموارد والقيادة، والتنظيم واالستراتيجية، يقوم بدور محفز في تحقيق ذلك، وأن السلطة التنفيذية 

ودوافعها االجتماعية، وعالقاتها ببعضها البعض وعالقتها الخارجية، فضًلا عن السلوك التنظيمي 

واإلبداع اإلستراتيجي، والقدرة على التكيُّف، جميعها من األمور الفارقة في الدور الذي تقوم به ندرة 

الموارد، أو وفرتها في حياتها.

ويؤكد الكاتبان أن ما تم طرحه ال يمثل نتائج بديهية، وال مساًرا حتميًّا لألحداث أو تاريًخا ثابتًا 

للتطور، بل إن مسار الشركات لألفضل أو األسو مرتبط بالموارد والتفاعالت التنظيمية.
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عرض الكاتبان بشكل مفصل وجهتي النظر فيما يخص موارد المنظمة، كما أن تلك 

ا لتلك المنظمات؛ فوفرة الموارد التي تتمثل في براءات االختراع،  المسارات تمثل فخًّ

وملكية األصول، والمواهب، وأنظمة التشغيل، والعمالء وغيرها، أسهمت في وقت 

ما من حياة المنظمة في االرتقاء بها، هذه الوفرة قد تصحبها ثقة مفرطة، أو ثقافة 

ز  تنظيمية غير متوازنة، واستراتيجيات متهورة، أو تتسم بالجمود، أو قيادة لديها تحيُّ

إدراكي؛ مما يجعل التعلم بها قائًما على الخرافات النابعة من الصورة الذهنية عن 

المنظمة؛ فعلى سبيل المثال شركة »فورد« )Ford ( الرائدة في مجال صناعة السيارات 

في الواليات المتحدة األمريكية منذ ستينيات القرن الماضي أهملت تصميم منتجاتها؛ 

وذات  مركبات أصغر حجًما،  اليابانيين الستخدام  منافسيها  أمام  المجال  فتح  مما 

كفاءة أعلى في استخدام الوقود، فاستطاعت أن تستحوذ على السوق. 

من ناحية أخرى، فالشركات صاحبة العالمات التجارية المميزة تعاني من سيادة ثقافة 

االحتكار، ويأتي نظام المعلومات ُمركًزا بدرجة كبيرة على األنشطة والوحدات؛ فعلى 

سبيل المثال تجاهل المسؤولون التنفيذيون لشركة »كوداك« )Kodak( التهديدات 

الصادرة عن الشركات التي تنتج الكاميرات الرقمية، وظل تركيزهم على خبراتهم في 

مجال التصوير الضوئي؛ ما أدى إلى تراجع دورها في هذا المجال. 

فضًلا عن أن الشركات وفيرة الموارد تعظم من أهمية روتين العمل اليومي -الذي 

رغم أهميته في الحفاظ على الموارد- فإنه يجعل المديرين غافلين عن تطورات السوق، 

ويجعل رؤيتهم تتمحور حول استغالل الموارد، وتصميم الوظائف والمهام، وآليات 

، التضييق على فرص إعادة التقييم. المساءلة، ومن ثَمَّ

هذه الشركات قد يكون لديها فريق عمل منتج، ألن مهاراتها متكاملة في سياق معين، 

أما إذا تغير السياق الذي يدعمها، تظهر هشاشتهم، خاصًة إذا ما تغيرت البيئة الخارجية، 

فثمة حالة من الركود االستراتيجي تصيب تلك المنظمات وتسفر عن تحاشي اكتشاف 

ر بيئة العمل الخارجية. الخيارات االستراتيجية الجديدة، ومن ثَمَّ صعوبة التعافي عند تغيُّ

باإلضافة إلى ذلك، تتسم هذه الشركات بالجمود أو المخاطرة والمجازفة عن طريق 

استغالل التفوق، واإلقبال على مشروعات محفوفة بالمخاطر؛ فعلى سبيل المثال، 

اء استغالل تفوقهما  وقعت شركتا )Apple(، و)Polaroid( في الكثير من المتاعب جرَّ

عن طريق  ابتكار منتجات عالية التقنية تفوق المطلوب. 
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وقد تتجاهل الشركات المنتجات الجديدة، والمنافسين الصاعدين، 

والقطاعات الناشئة في السوق، خاصة عندما تكون العروض المقدمة 

لم تدر هامش ربح وفير. هكذا أهملت شركة )IBM( سوق الحواسب 

الصغيرة الناشئة، وتجاهلت شركات)Wang(، و)HP(، و)DEC( إمكانات 

 ،)Apple( شــركــتــا  حينها  فــي  استغلتها  الــتــي  المكتبي  الكمبيوتر 

و)Commodore( اللتان أهملتا فيما بعد الفرص المتطورة في مجال 

الموارد أن تصبح  الخوادم. هذا، ويعد من اآلثار السلبية للوفرة في 

الشركات أقل رغبة في تبني مطالب العمالء، والتي تعني على المدى 

الطويل التوافق مع البيئة، ومن َثمَّ تتعثر الشركات، ويصبح إنعاشها 

صعًبا، ويقبع فريق اإلدارة العليا وراء فترات النجاح الطويلة السابقة 

للمنظمة، ويتغافل عن التجديد.

وقبل االنتقال للحديث عن المسار العكسي، طرح الكاتبان مجموعة 

الستكشاف  عنها؛  اإلجابة  لمحاولة  الباحثين  تدعو  التساؤالت  من 

أن  الموارد يمكن  نوع من  أي  وتأثيره، متسائلين  الموارد  مسار غنى 

يقود إلى مشكلة؟ ومتى تدفع مسارات الغنى إلى الغطرسة، وعدم 

وما  التخصص؟  فــي  المفرطة  التنظيمية  التصاميم  فــي  المرونة 

والعمر،  الحجم،  مثل:  بالمنظمة؛  الخاصة  الديموجرافية  العوامل 

وما  المسار؟  هذا  تبطئ من  أو  تسرع  التي  العوامل  وما  والملكية؟ 

النظريات المفيدة لتفسير تلك الوضعية؟

على العكس من هذا، فالشركات محدودة الموارد التي تتسم بقلة 

رأس المال المعرفي، وندرة رأس المال البشري والمالي، والحداثة 

وصغر الحجم، وعدم كفاية القوة التسويقية، قد تحقق ميزة تنافسية 

حال توافر قيادة محفزة متيقظة، متواضعة، دائمة البحث، تصاحبها 

مجموعة من عالقات العمل مبنية على العمل الجماعي، وروح الفريق، 

والطموح، والمرونة اإلبداعية، واالستكشاف، والتجريب. 

من ناحية ثانية، فإن فقر الموارد يفرض استجابة، وتعاوًنا، وفكًرا جديًدا، 

إلى  المنظمات  تلك  حاجة  ويبرز  ناجحة،  مبادرات  نحو  االتجاه  ويعزز 

وانفتاح  العمل،  فــرق  تحفيز  إلــى  بــاإلضــافــة  مــرنــة،  إبــداعــيــة  أنظمة 

المديرين، وقيادة واعية متيقظة متلقية لألفكار الجديدة، ومتفاعلة 

معها، قادرة على اقتناص الفرص، منفتحة في عالقاتها مع العمالء 

والموظفين.  

ز على  ا، وُيحفِّ فضًلا عن أن فقر الموارد يمكن أن يخلق صراًعا صحيًّ

مخاطبة نقاط الضعف، وتطوير المهارات، وبناء عالقات تساعد في 

الحل رغبًة في البقاء؛ مما يعزز البحث في البدائل، واالنفتاح في العالقات 

بين القيادة، والموظفين، والعمالء، القائمة على االحترام والمشاركة. 

النوع من الشركات يجذب األشخاص الطموحين، ويسهم في  هذا 

تحقيق االحتياجات االستراتيجية، وتسوده عالقات قائمة على الثقة 

في التعامل مع الشركاء الخارجيين، والموردين، والعمالء. فعمالق 

التكنولوجيا الصيني )Tencent( كان يدار بواسطة خمسة من األصدقاء 
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والتجربة،  االبتكار  على  المنظمات  تلك  استراتيجيات  تعتمد 

ا،  فتصبح الحاجة أم االختراع، وتصبح المنظمة أكثر إبداًعا وابتكاًر

الرغبة في الحماية؛ إذ   حيث ينبع اإلبداع من  وصديقة للشركاء؛ 

تتعلم المنظمة كيف تصنع الكثير من القليل في ظل محدودية 

إحدى أقل الشركات في  والتي ُتعدُّ   ،)Weaker( الموارد، فشركة

تفوًقا  حققت  الموبايل،  سماعات  تكنولوجيا  مجال  في  الصين 

بالتحالف مع الشركات التي تقدم حلوًلا نموذجية من أجل تلبية 

احتياجات العمالء.

ز التنظيم غير الرسمي المرن؛  من ناحية أخرى، فإن فقر الموارد ُيحفِّ

حيث تفتقد المنظمة للموارد التي تمكنها من بناء تنظيم رسمي، 

تلك  التكيُّف السريع.  فتصبح األدوار واسعة ومرنة؛ مما ييسر 

الــشــركــات أيــًضــا تــفــضــل خــطــط االســتــكــشــاف الــقــائــمــة على 

التي قد تتجاهلها  الجيد للموارد، وتتجه نحو الطرق  االستغالل 

الشركات األقوى، وهذا ما فعلته شركة )Tencent(، حين تجاوزت 

المنافسين بالوصول إلى الفقراء عبر رسائل اإلنترنت، باالعتماد 

على منتجات أكثر بساطة من منافسيها.

حرًصا منها على  المميتة؛  المخاطر  أيًضا  الشركات  تلك  تتجنب 

سالسل  بناء  على  تساعد  التي  التحالفات  وتفضل  مــواردهــا، 

القيمة، وتنقل العالقات من االعتماد إلى تكوين روابط دائمة. 

وتستطيع  متكاملة،  مكوناته  تكون  عندما  المسار  هذه  ينجح 

االبتكارية،  االستراتيجيات  تيسر  تنظيمية  بيئة  خلق  الــقــيــادة 

وتسمح للشركات بالتغلب على منافسيها، فتتحول عناصر فقر 

الموارد إلى قوة تنافسية.

المسارات التي طرحها الكاتبان تتسم بالتعقيد، وتحتاج إلى مزيٍد 

المسارين.  كال  عبر  للشركات  التدقيقية  النوعية  الدراسات  من 

ونظًرا ألن غنى الموارد معروف بمزاياه، فإن هناك بعض الجوانب 

الدراسة  من  مزيٍد  إلى  تحتاج  الموارد  وغنى  لفقر  البديهية  غير 

والبحث في ارتباطها بديناميات التفاعل داخل المنظمة، واختالف 

االقتصادي.  والعائد  بالقيادة،  وارتباطها  الــمــوارد،  مستويات 

المدى  على  المحددات  من  عــدٍد  على  الضوء  ُيسلط  فالمقال 

الطويل تؤدي إلى تآكل الموارد، وقد تكشف البحوث الالحقة تلك 

التأثيرات، وارتباطها بالموارد البشرية والفكرية.

?
مسارات بحثية مستقبلية

مجموعة من األسئلة البحثية طرحها الكاتبان؛ لمواصلة استكشاف تلك المنظمات، من قبيل أنواع 

القيادة، ونوع الملكية التي تدفع نحو النجاح، ودور الشخصيات القيادية، والتدريب، ومصادر التمويل، وما 

ز األكبر، وما  مدى أهمية الفرق الداخلية والتحالفات الخارجية، هل اإلشراف أم ريادة األعمال هو المحفِّ

نظرية السلوك التنظيمي لتلك الشركات؟
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أهمية مشاركة البيانات

الصادر   )Jane Wiseman( »وايزمان تناول مقال »جين 

IBM Center The Business of Govern- )عن مؤسسة 

األهمية،  بالغ  أمــًرا  تُعد  التي  البيانات  مشاركة   )ment

 من الجهات الحكومية واألفراد؛ حيث 
ٍ
وقيمة مضافة لكل

تؤدي مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية إلى تعزيز استجابتها للطوارئ بشكل 

الموارد بشكل  المقدمة، وتسهيل تخصيص  الخدمات  أكثر كفاءة، وتحسين جودة 

أفضل، باإلضافة إلى ذلك، فإن زيادة االهتمام بمشاركة البيانات بين الجهات الحكومية 

يمكن أن تعزز صحة المواطنين وسالمتهم وازدهارهم ورفاهيتهم.

وللوهلة األولى، تبدو مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية بفعالية أمًرا سهًلا، لكنها 

تستغرق وقًتا طويًلا؛ حيث تحتاج إلى جهود كبيرة لربط البيانات بين الجهات الحكومية 

وبعضها البعض، بحيث تستطيع تقديم خدماتها للعمالء بسالسة. وعلى الرغم من أن 

نموذج »الحكومة القائمة على البيانات« )Data-Driven Government( - نموذج تعتمد 

من خالله الحكومة في صنع القرار على جمع البيانات وتحليلها؛ مما يجعل القرارات أكثر 

الية - قد شهد تقدًما سريًعا على مدار  العقد الماضي، فإنه يظل محدود النطاق؛ نظًرا  فعَّ

ألن النجاحات تتحقق في الغالب داخل إحدى الجهات الحكومية وتنتقل التجربة منها إلى 

الجهات الحكومية األخرى شريطة أن تتم مشاركة البيانات بين الجهات بشكل متزايد.

وكما موضح بالشكل رقم )1(، يحقق العديد من الجهات الحكومية  نجاحات في استخدام 

البيانات أو الخدمات الرقمية، ولكن هناك قلة منها تستطيع أن تجمع بين النوعين.

تحديـــات
مشاركة البيانات بيــن الــجهات 

الحكومية  وعوامل نــجاحـها*

*Wiseman, J. »Silo Busting: The Challenges and Successes of Intergovermental Data Sharing.«, IBM Center for  the Business of Government.

التكامل الرقمي وتعزيز قدرة البيانات بما يمكن األفراد 
من الوصول إليها واستخدام الجهات الحكومية لها 

تبادل البيانات بين الجهات الحكومية من خالل 
تجميع مصادر البيانات، والتحليالت والتنبؤات
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)Digital Government( »تطور »الحكومة الرقمية

جميع الــمــعــامــالت تــتــم بشكل رقــمــي وتــتــمــحــور حــول 
المستخدم

التحليالت الوصفية للبيانات وإدارتها 
)معاملة رقمية في اتجاه واحد(

متقدمـــــــة

متقدمـــــــة

ناشئـــــــة

تــــــــــــــؤدي مشاركــــــــــــــة 
البيانـــات بيـــن الجهات 
الحكوميـــة إلـــى تعزيـــز 
اســـتجابتها للطـــوارئ 

بشـــكل أكثـــر كفـــاءة

عرض أ.محمود خليفة
باحث سياسي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

الشكل

تطور مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية
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ا، وهو النمط الذي من خالله يتم تبادل  باإلضافة إلى ذلك، تتخذ مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية في الغالب نمًطا أفقيًّ

البيانات على مستوى اإلدارات في المدينة نفسها، حيث ال يزال هذا النوع من مشاركة البيانات أكثر شيوًعا من المشاركة 

الرأسية للبيانات -دمج بيانات المدينة أو المقاطعة أو الوالية في منصة تحليالت واحدة- عبر مستويات الحكومة، ومع ذلك، 

فإن حلول المشكالت العامة األكثر تعقيًدا وإزعاًجا تتطلب اآلتي:

	.مشاركة البيانات التي تتجاوز حدود الجهات الحكومية

	 معالجــة الضعــف الــذي يتعلــق بتحليــل البيانــات وربطهــا واســتخدامها لتحفيــز العمــل الحكومــي، ال ســيما فــي ظــل التقــدم
الكبيــر فــي مجــال البيانــات الرقميــة، علــى نحــو جعــل العالــم غارًقــا فــي البيانــات.

	.االستفادة من بعض النماذج اإليجابية في مجال مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية

تحديات مشاركة البيانات

يرتبط  ال  أكبرها  الحكومية،  الجهات  بين  البيانات  مشاركة  أمــام  تحديات  هناك 

التبادل الرقمي وعدم وجود  بالتكنولوجيا، ولكن بالثقافة؛ نظًرا ألن غياب ثقافة 

أشخاص مؤهلين يشكل خطًرا على أي مبادرة للتحول الرقمي وتبادل البيانات 

ومشاركتها، كما تشكل الثقافة التنظيمية السائدة في القطاع الحكومي عائًقا 

أيًضا أمام تبادل البيانات؛ حيث يتجنب األشخاص مشاركة البيانات وتبادلها خوًفا 

من المساءلة. باإلضافة إلى ذلك، هناك عوائق قانونية، تعطي مبرًرا ألولئك الذين 

لعدم  كمبرر  الخصوصية  إلــى  االستناد  يتم  حيث  البيانات؛  مشاركة  يرفضون 

تتعلق  رئيسة  تحديات  سبعة  وجــود  إلى  اإلشــارة  تجدر  وهنا  البيانات.  مشاركة 

بمشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، على النحو المبين بالشكل رقم )2(.

تواجـــه مشـــاركة البيانـــات 
بيـــن الجهـــات الحكوميـــة 
تحديـــــــــات عــــــــدة؛  منهـــــــا 
الرقميـــة  الثقافـــة  غيـــاب 

ــراد. ــدى األفـ لـ

عوامل نجاح مشاركة البيانات

وبالرغم من التحديات سالفة الذكر، فإن هناك تجارب ونماذج 

الحكومية،  الجهات  بين  البيانات  مشاركة  مجال  في  ناجحة 

تحقيق  من  مكنتها  رئيسة  عوامل  أربعة  لديها  توافر  تجارب 

النجاح –كما هو موضح بالشكل رقم )3(، أولها القيادة؛ نظًرا 

المدى  على  النجاح  ركيزة  هي  المدى  طويلة  القائد  رؤيــة  ألن 

القصير وعلى المدى الطويل؛ كما يحفز القائد الذي يتمتع برؤية 

واضحة ومقنعة الفريق، وهذا مهم بشكل خاص في عملية 

البيانات، والتي قد تتطلب الصبر والمثابرة لتحقيق  مشاركة 

النتائج.باإلضافة إلى ذلك، بدون قيادة تؤمن بمشاركة البيانات 

وتعززها، ما كان ليتحقق النجاح للعديد من مشروعات مشاركة 

بوالية  »أليغيني«،  مقاطعة  فــي  ذلــك،  على  مثال  البيانات. 

كارولينا الشمالية األمريكية، أشرف مدير الخدمات اإلنسانية 

ا على التطوير األولي  »مارك تشيرنا« )Marc Cherna( شخصيًّ

لمستودع البيانات. كما يقدم االستخدام الواضح للبيانات من 

بل كبار المديرين التنفيذيين مثاًلا رائًعا لمدى أهمية مشاركة 
ِ
ق

بيانات  مستودع  أصبح  »أليغيني«  مقاطعة  ففي  البيانات؛ 

الخدمات البشرية ذو قيمة ملحوظة عندما بدأ تطبيق تغييرات 

في السياسة بناًء على تحليل البيانات.

غيـاب 
الثقافة 
الرقمية 

لدى األفراد

1
جمع البيانات 
بدون وجود 

خطة 
لالستفادة 

منها 

3 مقاومة 
مشاركة 
البيانات

24
عدم تكامل 

5البيانات
وجود كم 
هائل من 

البيانات غير 
6الرقمية 

غياب 
المعايير 
الواضحة 

للتعامل مع 
البيانات 

7
المخاوف 

القانونية من 
مشاركة 
البيانات

الشكل

 التحديات السبعة لمشاركة البيانات بين الجهات الحكومية
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الشكل  

عوامل نجاح مشاركة البيانات
بين الجهات الحكومية

القيادة
)Leadership(

01

02

04

03

الفريق
)The Team(

المعالجة
)Process(

البيانات 
)Data(

بالنسبة إلى عوامل النجاح المرتبطة بالفريق، تجدر اإلشارة إلى أن الموظفين العاملين في المشروعات المرتبطة بمشاركة 

البيانات بين الجهات الحكومية يحتاجون إلى توافر مجموعة من الصفات والخبرات والمهارات، والتي تشتمل على اإللمام 

بالمهارات والمعارف الالزمة إلدارة البيانات ومشاركتها، ووجود ثقة بين المسؤولين والعاملين في الجهات المختلفة بما 

يسهل من عملية مشاركة البيانات؛ حيث تتطلب مشاركة البيانات الثقة، ويمكن تسريع ذلك غالًبا عندما تكون هناك عالقات 

قائمة على التعاون المسبق في مشروعات أخرى.

وفيما يتعلق بعوامل النجاح المرتبطة بالمعالجة، فإن عملية إنشاء منصات مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية تستغرق 

وقًتا طويًلا وتتطلب الصبر والمثابرة؛ ألن مشاركة البيانات تُعدُّ عملية معقدة وغالًبا ما تكون غير مفهومة جيًدا، ومثاًلا على 

المتكاملة« )Integrated Justice Project( في مقاطعة »كوك« )Cook( بوالية »إلينوي«  العدالة  ذلك، استغرق »مشروع 

األمريكية أكثر من عقد من الزمان حتى يتم إطالقه؛ وعليه تقتضي عملية إنشاء منصات مشاركة البيانات –نظًرا لطول المدة 

التي تستغرقها– عدم إجراء تغييرات كبرى؛ حيث تفشل العديد من جهود مشاركة البيانات إذا كان هناك دوران للقيادة، كما 

تقتضي أيًضا توفير الموارد الالزمة، وضمان توافر الثقة في إجراءات حماية الخصوصية المعمول بها واستخدام البيانات على 

النحو المتفق؛ ألن ذلك ُيعّد مفتاح النجاح لمشاركة البيانات بين الجهات الحكومية.
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تقديم القطاعات غير الربحية والخيرية الدعم إلى جهود مشاركة 

البيانات بين الجهات الحكومية، ويشتمل ذلك على إجراءات مثل 

توفير حوافز لالبتكار، ودعم شبكات تبادل المعلومات.

لضمان  آليات؛  التشريعية  والسلطة  السياسية  القيادة  إقــرار 

تمويل وبناء القدرات لدعم تنفيذ وزيادة مشاركة البيانات عبر جميع 

مستويات الحكومة، ويشتمل ذلك على إجراءات مثل: دعم جهود محو األمية 

لشراء  التمويل  وتقديم  البيانات،  مشاركة  مشروعات  وتمويل  الرقمية، 

الموارد الالزمة لتحسين جودة البيانات.

01

02

ُملحة؛ ألن  البيانات ضرورة  بجودة  المتعلقة  المشكالت  فإن معالجة  بالبيانات؛  المرتبطة  النجاح  لعوامل  بالنسبة  وأخيًرا، 

البيانات التي تتشاركها الجهات الحكومية قد تكون غير مكتملة وغير دقيقة وبها عيوب؛ مما يقتضي معالجة المشكالت 

المرتبطة بجودة البيانات عند إدخالها على المنصة التشاركية، حتى يتم تالفي أي أخطاء قد تحدث في البيانات عند إدخالها. 

واتصاًلا، عند معالجة البيان يتعين األخذ بعين االعتبار أن عدم وجود معايير واضحة للبيانات التي يتم مشاركتها يجعلها أكثر 

تعقيًدا؛حيث تقوض االختالفات المحلية اتساق البيانات الوطنية، ويعني عدم االتساق أن األساليب واألدوات التي يتم بها 

ا. باإلضافة  ا، وفي حاالت كثيرة جًدا يتم تجميعها ورقيًّ تجميع البيانات مختلفة؛ ففي بعض الحاالت يتم تجميع البيانات إلكترونيًّ

إلى ذلك فإن عدم وجود تعريف دقيق وواضح للمصطلحات يعوق تشارك البيانات وتداولها بين الجهات. 

ونخلص مما تقدم، إلى أن أهم عامل نجاح تجارب مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية يتمثل في القيادة؛ ألنه بدون وجود 

أشخاص متفانين وموهوبين وملهمين يقودون ويديرون مشروعات مشاركة البيانات ما كانت لتنجح، كما تغذي رؤية القادة 

إصرار وصبر جميع أعضاء الفريق.

إطار قانوني لمشاركة  الالزمة لوضع  التشريعات  إقرار  بد من  الحكومية، ال  الجهات  بين  البيانات  لالرتقاء بجهود مشاركة 

البيانات بين الجهات الحكومية.

كيفية االرتقاء بجهود مشاركة البيانات

استناًدا إلى النتائج الواردة بالدراسات واألدبيات ذات الصلة بمشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، ومقابالت الخبراء، ودراسات 

الحالة، واألمثلة الموضحة، هناك أربع توصيات رئيسة لالرتقاء بجهود مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، وهي كاآلتي: 

البيانات  إطار قانوني لمشاركة  الالزمة لوضع  التشريعات  إقرار 

بين الجهات الحكومية، وتشكيل هيكل قوي إلدارة البيانات كإنشاء 

مجالس تختص بتنظيم مسألة مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، 

فضًلا عن وضع استراتيجية واسعة النطاق تتضمن حوافز مثل منح مكافأة 

للجهات الحكومية التي يوجد ترابط بين وحداتها في مشاركة البيانات.

 دعم المديرين بالجهات الحكومية ومسؤولي التحول الرقمي في 

جميع المستويات الحكومية جهود مشاركة البيانات، ويشتمل 

ذلك على إجراءات؛ مثل تبني رؤية موحدة لمشاركة البيانات، وإنشاء معايير 

وبروتوكوالت بشأن مشاركة البيانات.

ختاًما، على الرغم من أن مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية تحسن من العمليات الحكومية بشكل كبير وتساعد الجهات 

الحكومية على تقديم خدمات أكثر تخصيًصا وكفاءة للجمهور، فإنها لم تحظ باالهتمام الكافي على نحو يضمن مشاركة البيانات 

الجهات  بين  البيانات  إلى ذلك، فقد أظهرت جائحة »كوفيد-19« بوضوح أهمية وقيمة مشاركة  باإلضافة  بشكل متكامل. 

 جديدة لمشاركة البيانات؛ حيث يؤدي الضغط 
ٍ

الحكومية على جميع المستويات؛ كما قادت هذه األزمة الطارئة إلى ابتكار طرق

الخارجي إلى تسريع العمل وإيجاد الحافز للتوصل إلى حلول تتسم بالكفاءة والفعالية.
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عرض أ. أمنية جابر
مدير تنفيذي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

 محاربة األخبار الكاذبة في عصر ”كوفيد-19”:

 الرؤى السياسية من نموذج التوازن*

أوضح )Kris Hartley(، و )Minh Khuong( في دراستهما الصادرة عن دار نشر »سبرينجر« )Springer(، بعنوان »محاربة األخبار 

الحْوكمة  إخفاقات هيكلية في  الجائحة كشفت عن  أن  التوازن«،  السياسية من نموذج  الرؤى   : الكاذبة في عصر كوفيد-19 

والتنسيق على نطاق عالمي، ولما كانت تدابير السياسات العامة في مواجهة األوبئة تحتاج من الحكومات إلى مراعاة آراء 

الخبراء، باإلضافة إلى ضمان ترجمة اآلراء بشكل مبسط حتى يستوعبها الجمهور، فإن المعلومات المضللة واألخبار المزيفة 

ض من فعالية التدخالت والتدابير السياسية،  —بما في ذلك المحتوى الذي يتم تشاركه عبر منصات التواصل االجتماعي - تقوِّ

وتحد من مصداقية الخبرة العلمية، وهو ما يؤدي إلى عواقب وتداعيات سلبية على المدى الزمني الطويل. 

ومن أجل دراسة هذه المشكلة، تم تقديم نموذج رياضي لفهم العوامل المؤثرة على سلوك مستخدمي »منصات التواصل 

االجتماعي« )Social Media Platforms, SMPs( عند مواجهة األخبار المزيفة؛ حيث يقوم النموذج بإلقاء الضوء على الجهود 

المبذولة حول فعالية السياسات العامة وإجراءات )SMPs( التي يمكن أن تحد من انتشار األخبار الكاذبة والتخفيف من آثارها، 

إلى جانب سرد كيفية تفاعل األفراد مع األخبار المزيفة.

األخبار المزيفة ومنصات التواصل االجتماعي واألوبئة

تم وصف منصات التواصل االجتماعي بأنها مصدر قوي لنشر 

األخبار المزيفة؛ حيث تُعدُّ تلك المنصات قناة رئيسة ينتشر 

إثــبــات أن  تــم  مــن خاللها تلك األخــبــار. ومــع تعدد األبــحــاث، 

المعلومات الخاطئة يمكن أن تكون لها آثار ضارة على الصحة 

العامة، وخصوًصا في حالة األوبئة؛ حيث تعمل األخبار المزيفة 

والترويج  الصحية  السلوكيات  إخــفــاء  يسمى  مــا  خــالل  مــن 

وقد  الفيروس،  انتشار  من  تزيد  التي  الخاطئة  للممارسات 

تؤدي في النهاية إلى نتائج سلبية على الصحة البدنية والعقلية.

واضحة  بطريقة  المعلومات  نقل  من  الحد  استمرار  ومــع 

لمنظمة  العام  المدير  أعلن  موثوقة،  مصادر  ومن  ودقيقة، 

 Tedros( »الصحة العالمية »تيدروس أدهانوم غيبريسوس

السريع  العالمي  االنتشار  أن   ،2020 فبراير  في   )Adhanom

للمعلومات المضللة عن جائحة »كوفيد-19« من خالل منصات 

ــد اكـــتـــســـب مــــؤخــــًرا مــصــطــلــح ــي، قــ ــاعـ ــمـ ــتـ  الـــتـــواصـــل االجـ

»الوباء المعلوماتي« )Infodemic(؛ وهو ما يعكس االنتشار 

السريع للمعلومات الدقيقة وغير الدقيقة وبكميات زائدة ؛ 

مما يجعل مواجهة األزمات أكثر صعوبة، وذلك عند ذكره في 

الدراسات المتعلقة بالوباء. وجدير بالذكر أن الجهود العلمية 

تُسهم في فهم المعلومات المضللة حول جائحة »كوفيد-19«، 

البحوث  مــن  قائمة  بمجموعة  االستعانة  خــالل  مــن  وذلــك 

المماثلة التي انتشرت من خاللها األخبار المزيفة، مثل فترات 

ي وباء كلٍّ من: »زيكا«، و»اإليبوال«، و»سارس«، هذا إلى  تفشِّ

مشاركة  سلوكيات  على  تعتمد  التي  الحالية  األبحاث  جانب 

المثال،  سبيل  فعلى  عام،  بشكل  اإلنترنت  عبر  المعلومات 

هناك دراسة حول دور األخبار المزيفة في الصحة العامة، والتي 

على  مشاركة  األكثر  الــروابــط  بين  من   % 40 أن  إلــى  توصلت 

)SMPs( اشتملت على محتوى خاطئ.

 )SMPs( وعلى الجانب اآلخر، هناك أيًضا دليل على أن استخدام

العامة  الصحة  سلطات  بل 
ِ
ق من  المعلومات  لنشر  كقناة 

والحكومات ُيعدُّ مفيًدا، وذلك لتوصيل أهمية االلتزام بالتباُعد 
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الرعاية الصحية، وغيرها. وفي هذا السياق، ظهرت أهمية التمييز بين االستخدامات  االجتماعي، ودعم العاملين في مجال 

التأثير على سالمة ورفاهة  المنتجة، على أن تكون السمة العملية هي  التواصل االجتماعي من تلك غير  المنتجة لمنصات 

مستخدمي المعلومات.

الجهود المتبعة لمعالجة ردود الفعل الفردية على األخبار المزيفة

في سوق تبادل المعلومات، تركز العديد من التدخالت السياسية –التي تتبع وتستهدف األخبار المزيفة– على التحقق من تلك 

نهم من تحديدها ومواجهتها، مع العلم أن فعالية تلك  األخبار عن طريق تزويد مستخدمي )SMPs( باألدوات الالزمة التي تُمكِّ

األدوات تعتمد على معايير تتعلق بالخصائص المعرفية والعاطفية الفردية. 

وعلى الجانب اآلخر، تشير األدبيات المطورة إلى أن الجهود والخصائص المعرفية تحدد رغبة الفرد في التعامل مع األخبار 

المزيفة، فوفًقا لنتائج دراسة السلوكيات الفردية لالستجابة ألزمة »كوفيد-19« في الواليات المتحدة األمريكية، نجد أن األفراد 

األقل استعداًدا للمشاركة في العمليات اإلدراكية كانوا أكثر ُعرضة لالعتقاد بأن الوباء كان خدعة، وقد نتج عن ذلك تأخرهم 

في اتباع التدابير االحترازية، مثل التباُعد االجتماعي، وغسل اليدين.

يتم استخدام المنظور المعرفي الفردي أيًضا حول تأثير استخدام اإلنترنت على الرفاهية الفردية؛ حيث تتكون تأثيرات اإلنترنت 

على الرفاهية من خالل مجموعة من الخصائص الشخصية الخاصة بكل فرد، مثل األداء النفسي والقدرات وغيرهما. وقد ثبت 

ذلك عام 2016، عند دراسة نشاط منصة التواصل االجتماعي »فيسبوك« )Facebook( خالل االنتخابات الرئاسية األمريكية؛ 

حيث ُوجد أن المحافظين السياسيين )المعروفين باليمين( كانوا أكثر ُعرضة لمشاركة األخبار المزيفة من الليبراليين السياسيين 

)المعروفين باليسار(، باإلضافة إلى أن مجموعة المستخدمين الذين يصل عمرهم إلى 65 عاًما أو أكبر قد شاركوا أكثر من 

ستة أضعاف المقاالت اإلخبارية المزيفة، مقارنًة بمجموعة المستخدمين األصغر سًنا. كما لوحظ تأثير مماثل مرتبط بالعمر 

.)WeChat( »في دراسة أخرى ألنماط استخدام تطبيق المراسلة »وي تشات )SMPs( على االستجابات النفسية لشائعات

جدير بالذكر أن نوع المنصة يؤدي دوًرا في تحديد مشاركة األخبار المزيفة؛ حيث ُوجد أن معدل تداول األخبار المزيفة والمعلومات 

المضللة أعلى بين حسابات )SMPs( المجهولة وغير الرسمية )الفردية والجماعية( مقارنًة بالحسابات المؤسسية الرسمية 

وغير الرسمية.

ومــن خــالل ربــط السلوك الــفــردي بتدخالت السياسة 

العامة، يتم تصنيف »التدخالت السياسية« إلى فئتين:

 01
تمكين األفراد من تقييم األخبار المزيفة وذلك من خالل 

لتقييم مصداقية  بآليات  تــزويــدهــم  أو  الــتــدريــب  توفير 

مصادر المعلومات.

الضوابط القائمة على نشر األخبار المزيفة 
.)SMPs( على

 02
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اإلطـــــــار
العـــــام للنمــــــوذج 

اعــتــمــدت الــدراســة على نــمــوذج رياضي 

رسمي يوضح التكلفة التي يتحملها الفرد 

لبذل جهود منخفضة أو عالية المستوى 

لــمــقــاومــة األخـــبـــار الــمــزيــفــة؛ بــمــا يعني 

الكشف عن اآلليات التي يمكن من خاللها 

ــرة  ــيـ ــغـ ــل الـــــشـــــركـــــات الـــصـ ــدخــ ــ ــت ــ ت أن 

والــمــتــوســطــة والـــحـــكـــومـــات الحـــتـــواء 

انتشار المعلومات المضللة المتعمدة. 

وُيعدُّ الهدف من النموذج هو استنباط 

إظــهــار  ــالل  خــ ــن  مـ ــلــمــمــارســة،  ل رؤى 

العالقات بين المتغيرات التي تقع ضمن 

ــيــر الـــخـــارجـــي )ســيــاســات  ــتــأث نـــطـــاق ال

النموذج  ويتميز    .)SMPs أو  الحكومة 

بتوضيح التوازن بين ديناميكيات العرض 

والطلب التي تحكم سلوك متخذي القرار 

عند الرد على األخبار الكاذبة، سواء بجهد 

مرتفع أو منخفض.

ويفترض النموذج أن »المواطن الرقمي« 

به  -والمقصود   )Digital Citizen, DC(

على  الـــقـــدرة  يمتلك  ــذي  ــ ال ــمــواطــن  ال

اســتــخــدام اإلنــتــرنــت فــي إنــجــاز أعماله 

بشكل منتظم وفعال- هو متخذ القرار 

الرشيد عند الرد على األخبار المزيفة. وقد 

سعت آليات عمل النموذج إلى أن يكون 

المزيفة  لألخبار   DC لــ  النقدي  التقييم 

على  الحصول  وذلك من خالل  أسهل، 

التدريب الالزم مثل محو األمية اإلعالمية 

توفير  مــع  الــنــقــدي،  التفكير  ومــهــارات 

الــتــقــنــيــات  مــثــل  الــتــحــلــيــلــيــة  األدوات 

لتقييم  ــة،  الــشــخــصــي ــقــات  ــي ــتــطــب وال

ــة مـــواقـــع الـــويـــب واألخـــبـــار  مــصــداقــي

.)SMPs( المشتركة على

ولــيــس ذلـــك فــحــســب، فــهــنــاك أيــًضــا 

إجراءات إضافية، والتي تتمثل في اعتماد 

مــعــقــدة  ــات  ــ ــي ــوارزمــ خــ عــلــى   )SMPs(

الكتشاف األخبار المزيفة، والتحقق من 

المساهمين وتطوير قدرات االستعانة 

بالغرض نفسه.  بمصادر خارجية تقوم 

وبالنسبة للحكومة، تشمل بنود العمل 

ــوكــوالت  ــروت وب توجيهية  ــادئ  مــب نــشــر 

االجتماعي  التواصل  لمنصات  رسمية 

أساس  على  المزيفة  األخبار  لمعالجة 

البحوث، والتغذية العكسية من مديري 

الرغم  وعلى  ومستخدميها.  المنصات 

من الفعالية المحتملة لهذه اإلجراءات، 

فإنها قد تثير مخاوف بشأن حماية حرية 

التعبير؛ ألن تعريف األخبار المزيفة أمر 

قابل للطعن، كما أن التدخل الحكومي 

ًزا لوجهات نظر معينة. يمكن اعتباره تحيُّ

توضح الدراسة أن النموذج الُمستخدم، 

كما هو الحال مع أي نموذج قائم على 

السلوك االجتماعي البشري أو الجماعي، 

الذي يمكن من  اليقين  بدرجة  يتمتع  ال 

ــا إجــــــــــراء الــــقــــيــــاس الـــكـــمـــي  ــهــ ــ ــالل خــ

واالستدالالت اإلحصائية بشكل قاطع 

ما  وهــو  األخــرى؛  بالتخصصات  مقارنًة 

يؤدي إلى الوقوع في فخ الدقة الزائفة. 

واستناًدا إلى ذلك، يتعين على صانعي 

يكونوا  أن  الــقــرار(  )متخذي  السياسة 

حذرين بشأن اإلفراط في االعتماد على 

هذا النموذج. 
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ي جائحة »كوفيد-19«، يمكن أن يؤدي تأثير  ففي ضوء تفشِّ

نسبة  سلوك  على  الخاطئة  والمعلومات  المزيفة  األخبار 

متواضعة من السكان إلى اإلضرار بجهود التخفيف من حدة 

القيادة  وصــول  مــن  الــرغــم  وعلى  منها.  والتعافي  األزمـــة 

السياسية إلى معلومات رسمية رفيعة المستوى، فإنه قد 

ومن  الجائحة.  حــول  المزيفة  األخبار  أمــام  ضعفهم  ظهر 

األمثلة على ذلك ترويج الرئيس األمريكي السابق »دونالد 

ترامب« )Donald Trump( لعقار »هيدروكسي كلوروكوين« 

)Hydroxychloroquine(، وهو دواء افتقر المجتمع العلمي 

مرضى  عــالج  في  فعاليته  على  الكامل  الدليل  إلــى  بشأنه 

»كوفيد-19«. 

ومن هنا، نجد أن التدخل السياسي الحدسي هو وسيلة أكثر 

فعالية للتحقق من صحة المحتوى على )SMPs( وتصحيح 

الــمــفــاهــيــم الــخــاطــئــة الــمــتــعــلــقــة بــعــلــم الــفــيــروس لــدى 

الكم  الحقائق  تدقيق  يواكب  ال  قد  ذلك،  ومع  المواطنين. 

الهائل من المعلومات الخاطئة التي يتم نشرها في أوقات 

األزمات مثل جائحة »كوفيد-19«. 

ختاًما، أشارت الدارسة إلى أن خطورة الجائحة  »كوفيد-19« 

تقترح بعض األسئلة العاجلة للبحث في المستقبل. فهل 

يشير الجدل الصاخب حول شدة األزمة، في بلد مثل الواليات 

المتحدة األمريكية، إلى القوة الديمقراطية وشرعية العملية السياسية؟ وهل تُعدُّ جميع الخطابات، حتى باعتبارها »حقائق 

بديلة«، شرعية على قدم المساواة كمدخالت للسياسة في السياقات التداولية؟ وبشكل عام، يمكن القول إن لهذه الدراسة 

ا وعلى المستوى النظري للبحث. آثاًرا على كل من المستوى العملي لالستجابة لألزمات في البيئات المتصدعة سياسيًّ

نتائج التحليالت

التواصل  المعلومات، فإن ُمعظم منصات  القوة والسيطرة على  بتأثير  يجب االعتراف 

ملكية  مثل:  أمثلة  في  ذلــك  ويتضح  واحــد،  تكتُّل  بل 
ِ
ق من  ــدارة  وُمـ مملوكة  االجتماعي 

»فيسبوك« لكلٍّ من منصة مشاركة الصور »إنستجرام« )Instagram(، وتطبيق الرسائل 

لمنصة   )Google( »جوجل«  ملكية  إلى  باإلضافة   ،)WhatsApp( »واتساب«  الهاتف  عبر 

كليك«  »دبــل  اإلنترنت  عبر  اإلعــالنــات  وشركة   )YouTube( »يوتيوب«  الفيديو  مشاركة 

)DoubleClick(. وقد دفعت هذه التكتالت، وغيرها من مجموعات اإلنترنت الكبرى، صانعي 

السياسة األمريكيين إلى زيادة التدقيق السياسي حول السلوكيات االحتكارية والتراكمية 

لتلك المنصات.

ووسط القلق المتزايد بشأن جمع المعلومات الخاصة واستخدامها لعكس أيديولوجيات 

سياسية معينة، صدرت دعوات لتعزيز اللوائح على شركات التكنولوجيا الكبيرة؛ نظًرا ألن 

المجتمع ينمو بشكل أكثر ارتباًطا من الناحية التكنولوجية، وتتسم ُسبل نشر المعلومات 

بطابع أكثر ديمقراطية، كما يتعين على صانعي السياسات أن يظلوا على دراية بديناميكيات 

القوة في المجاالت التجارية والحفاظ على الموضوعية واإلنصاف.
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عرض أ.شادي الشريف
باحث سياسي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

حلول الذكاء االصطناعي تجتاح صناعة األدوية 

الحيوية عقب تفشي جائحة »كوفيد-19«*

كيــف أســهمت جائحــة »كوفيــد-19« فــي 

زيــادة اعتمــاد شــركات األدويــة الحيويــة 

علــى تقنيــات الــذكاء االصطناعــي؟

تناول التقرير الصادر عن شركة »ديلويت« للخدمات المهنية 

عبر  االصطناعي  الذكاء  نطاق  »توسيع  بعنوان   ،)Deloitte(

سالسل قيمة علوم الحياة«، اتجاه شركات »األدوية الحيوية« 

»الذكاء  تقنيات  استخدام  إلى  سريع  بشكل   )Biopharma(

جائحة  تفشي  عقب   )Artificial Intelligence( االصطناعي« 

القادرة على  اللقاحات واألدوية  لتحديد وتطوير  »كوفيد-19«؛ 

للُمركبات  افتراضية  تجارب  وإلجـــراء  الــوبــاء،  لهذا  التصدي 

الطبية المختلفة، ولتعزيز مرونة وقدرة قطاع تصنيع األدوية 

الدولية  الُمستجدات  مــع  التكيف  على  إمــدادهــا  وســالســل 

الطارئة.

ــأن الــمــشــروعــات الــتــي ربــمــا تم  وعــلــيــه، فــإنــه يمكن الــقــول ب

التخطيط لتنفيذها على مدار بضع سنوات قادمة، تم تنفيذها 

الذي دفع  للوباء وتداعياته؛ األمر  الفور للتصدي  فجأة وعلى 

تقنيات الذكاء االصطناعي إلى دائرة الضوء.

ــذي قــامــت بــه مؤسسة  ــارت نــتــائــج االســتــطــالع الـ وقـــد أشــ

ُمخرجاته  المقال  هذا  يتناول  -والــذي   )Deloitte( »ديلويت« 

الــحــيــاة « عــلــوم  »شــركــات  اســتــثــمــارات  أن  إلـــى  بالتفصيل- 

)Life Sciences Companies( في تقنيات الذكاء االصطناعي 

قد زادت بشكل ملحوظ في عام 2020، كما أسهمت الزيادة 

في  والتقُدم  الصحية،  الرعاية  بيانات  توافر  في  الهائلة 

 )Cognitive Computing( المعرفية«  »الحوسبة  تقنيات 

وتصرف  تفكير  لمحاكاة  رقمية  نــمــاذج  استخدام  -وهــي 

البشر في المواقف المعقدة المختلفة - وتقنيات »التعُلم 

البيانات  لتحليل  طريقة   -  )Machine Learning( اآللــي« 

تستخدم تقنيات الذكاء االصطناعي من أجل االعتماد على 

البيانات بشكل أكبر واتخاذ القرارات بأقل تدخل بشري- في 

ازدياد وتيرة نمو وانتشار تقنيات وحلول الذكاء االصطناعي 

في مجال الصناعات الدوائية والطبية بشكل عام.

ويمكننا هنا تأكيد أن تقنيات الذكاء االصطناعي ستستطيع 

األدويــة،  صناعة  مجال  في  كبرى  علمية  إنجازات  تحقيق 

لمكافحة  جديدة  لقاحات  صناعة  تسريع  على  وستعمل 

م في منع تطور األزمات 
ِ
األمراض المختلفة، كما سُتسه

الصحية في المستقبل؛ حيث إنها ستقوم بتيسير عمليات 

التشخيص، واالكتشاف الُمبكر لألمراض؛ مما يؤدي إلى 

توافر عالجات أكثر أمانًا وفعالية.

زادت اســـتثمارات شـــركات 
علـــوم الحيـــاة فـــي تقنيـــات 
بعـــد  االصطناعـــي  الـــذكاء 

»كوفيـــد-19«. جائحـــة 

*Kudumala, A. Ressler, D. and, Miranda, W. » Scaling Up AI Across the Life Sciences Value Chain«. Deloitte. November 04, 2020. https://bit.
ly/3xpodVi. )Accessed: April 20, 2021(.
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كيف يمكن استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في قطاع 
تصنيع األدوية الحيوية؟

أشار االستطالع الذي قامت به مؤسسة »ديلويت« إلى أنه تمكن االستفادة من تقنيات الذكاء االصطناعي في كل مراحل 

صناعة وتوزيع األدوية الحيوية؛ حيث تنقسم إلى أربع مراحل ُمتصلة تعتمد كل منها على األخرى، وهي: مرحلة البحث والتطوير 

)R&D(، ومرحلة التصنيع )Manufacturing(، ومرحلة سلسلة التوريد )Supply Chain(، وأخيًرا، مرحلة التسويق والبيع.

بالنسبة لمرحلة البحث والتطوير )R&D(، تتضمن مرحلة اكتشاف وتصنيع األدوية سلسلة من العمليات الشاقة واليدوية، 

الذكاء  تقنيات  استخدام  خالل  من  العمليات  هذه  وأتمتة  وزيــادة،  تنفيذ،  ُيمكن  فإنه  المال،  رأس  من  الكثير  تتطلب  والتي 

تحديد  المتطورة  التقنيات  لتلك  ُيمكن  حيث  االصطناعي؛ 

األهداف العضوية الُمسببة لألمراض والتحقق منها، وتصميم 

الجزيئات أو األجسام الُمضادة، وتصميم نماذج بيانات دقيقة 

م في تعزيز قدرة التنبؤ باألمراض والكشف السريع عنها، 
ِ
تُسه

ويمكن أن يؤدي هذا إلى تسريع عملية اكتشاف األدوية بشكل 

كبير في المستقبل.

وتفصيًلا لذلك، فإن الوفرة المتزايدة لبيانات »النمط الجيني« 

 - للفرد  الجيني  بالتركيب  المرتبطة  -البيانات   )Genotypic(

السريرية  -المعلومات   )Phenotypic( الظاهري«  و»النمط 

المرتبطة بأعراض المرض لدى المرضى باإلضافة إلى البيانات 

الديموغرافية مثل العمر والجنس- للبشر أدت إلى تزايد الحاجة 

إلى تقنيات يمكنها تحويل وتعجيل تحديد األهداف العضوية 

الُمسببة لألمراض، والتحقق من صحتها. وفي هذا الصدد، أصبح 

 )AI Imaging Capabilities( الذكي«  »التصوير  تقنيات  بإمكان 

ال  والتي  الحيوية،  الخاليا  على  تطرأ  التي  التغيرات  اكتشاف 

يستطيع البشر رؤيتها من خالل المجهر، كما يمكن أن تُسهم 

بين  الُمعقدة  العالقات  فهم  في  االصطناعي  الذكاء  تقنيات 

المركبات، والجينات، واألمراض، والبروتينات.

من  العديد  ــراء  إجـ تتطلب  والتطوير  البحث  مرحلة  أن  وبــمــا 

التجارب، فإن إنشاء أدوات التجارب الطبية )مثل نماذج تقارير 

الحالة وتقارير الدراسة( يتطلب إدخال البيانات يدويًّا في أنظمة 

متعددة، وهذا يؤدي إلى وجود تناقضات وأخطاء، ومن ثم الحاجة 

تدمج حلول  أن  يمكن  ولكن،  متكرر.  العمل بشكل  إعــادة  إلى 

الذكاء االصطناعي بيانات التجارب الطبية من أنظمة ووثائق 

البيانات  تلك  بعد ذلك استخدام  يمكن  ثم  المصادر،  متعددة 

للتعبئة التلقائية للتقارير والتحليالت المطلوبة، وإنشاء أدوات 

التجارب الطبية بشكل دقيق.

وفي السياق ذاته، تستطيع تقنيات الذكاء االصطناعي تقسيم 

المرضى وفًقا لبياناتهم الصحية وتشخيصات الباحثين الطبية 

لهم أثناء إجراء التجارب الطبية السريرية، وتحديد المرضى األكثر 

احتماًلا لتجاوز تلك التجارب بنجاح، وبالتالي تحسين احتماليات 

نجاح التجارب المرتبطة بالموافقة على األدوية الجديدة.

 ،)Manufacturing( التصنيـــع  بمرحلـــة  يتعلـــق  وفيمـــا 

تتضمـــن عمليـــة إصـــالح المشـــكالت المرتبطـــة بتصنيـــع 

األدويـــة التفاعـــل بيـــن أنظمـــة وأجهـــزة ُمعقـــدة ترتبـــط 

ببعضهـــا البعـــض، وإلصـــالح أيـــة أعطـــال أو مشـــكالت فـــي 

تلـــك العمليـــة الُمعقـــدة، فـــإن ذلـــك ســـيتطلب تدخـــًلا يدويًّـــا 

شـــاًقا، وبالتالـــي فـــإن الحلـــول واإلجـــراءات التقليديـــة غالًبـــا 

ــا  ــكالت، وهنـ ــدوث المشـ ــد حـ ــي بعـ ــة وتأتـ ــون بطيئـ ــا تكـ مـ

يمكـــن أن يســـاعد تطبيـــق تقنيـــات الـــذكاء االصطناعـــي علـــى 

بيانـــات التصنيـــع فـــي التنبـــؤ بالعقبـــات التـــي قـــد تواجـــه 

عمليـــة التصنيـــع بشـــكل عـــام، وتحديـــد وتعزيـــز آليـــات 

ــة  ــراءات التصحيحيـ ــراح اإلجـ ــاج، واقتـ ــودة اإلنتـ ــة جـ مراقبـ

بشكل استباقي.

كمـــا يمكـــن أن يســـاعد تطبيـــق تقنيـــات الـــذكاء االصطناعـــي 

فـــي تقليـــل اإلشـــراف اليـــدوي فـــي عمليـــات التصنيـــع، 

وتكاليـــف  للجـــودة  صرامـــة  أكثـــر  بمراقبـــة  والســـماح 

الـــذكاء  تقنيـــات  أن  إلـــى  باإلضافـــة  هـــذا  التشـــغيل، 

االصطناعـــي يمكنهـــا اإلســـهام فـــي عمليـــات الصيانـــة 

الفوريـــة والدقيقـــة للماكينـــات؛ ممـــا يســـاعد علـــى تقليـــل 

حـــوادث تعطـــل الماكينـــات، واضطرابـــات اإلنتـــاج، وهـــو مـــا 

88قد يساعد في تقليل تكاليف التشغيل.
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أمــا مرحلــة سلســلة التوريــد )Supply Chain(، فتســتجيب العديــد مــن الشــركات فــي جميــع القطاعــات 

بشــكل بطــيء الضطرابــات سالســل التوريــد، وبالتالــي تجــد صعوبــة فــي تعديــل مســتويات المخــزون 

واإلنتــاج الخاصــة بهــا، ومــع كشــف الوبــاء عــن هشاشــة سالســل التوريــد الخاصــة باألدويــة الحيويــة 

ــة  ــة« )Cell Therapies( -وهــي عملي ــدة، مثــل »العالجــات الخلوي -بشــكل خــاص- وظهــور منتجــات جدي

حقــن أو زرع خاليــا معينــة بالمريــض لتعزيــز فعاليــة دواء معيــن- وتعُقــد المتطلبــات اللوجســتية إلمــداد 

وتوزيــع المنتجــات فــي األســواق، أصبحــت هنــاك حاجــة ملحــة لتحســين رؤيــة سالســل التوريــد، وتعزيــز 

قدرتها على التكيف مع أي اضطرابات عالمية مفاجئة.

ــرات فــي  ــه، يمكــن للــذكاء االصطناعــي تحســين القــدرة علــى االســتجابة بشــكل ديناميكــي للتغي وعلي

معــدالت العــرض والطلــب فــي األســواق، وتمكيــن الشــركات والمورديــن مــن التعافــي الســريع مــن 

االضطرابــات، وتحســين عمليــة صنــع القــرار المتعلقــة بتوزيــع المنتجــات، وإدخــال المنتجــات الجديــدة، 

ويتحقــق ذلــك مــن خــالل أتمتــة تحليــل بيانــات التصنيــع المجمعــة وسالســل التوريــد والتســويق؛ ممــا 

م في التنبؤ بتوجهات العرض والطلب، والتوصية باإلجراءات المناسبة للموردين والمصنعين.
ِ
ُيسه

هــذا باإلضافــة إلــى أن تقنيــات الــذكاء االصطناعــي سُتســهم بشــكل كبيــر فــي تحويــل اعتمــاد الشــركات 

 Dynamic Digital( »واألعمــال علــى شــبكات التوريــد التقليديــة إلــى »شــبكات توريــد رقميــة ديناميكيــة

 ،)Sensors( »المستشــعرات«  مثــل  الرقميــة،  التقنيــات  مــن  تســتفيد  والتــي   ،)Supply Networks

وســجالت العمــالت الرقميــة أو »البلوكتشــين« )Blockchain(، والتحليــالت المتقدمــة؛ لتجميــع البيانــات 

من مصادر ومواقع متعددة لتحسين عمليات اإلنتاج والتوزيع.

وأخيــًرا، مرحلــة التســويق والبيــع )Commercial(، تميــل اســتراتيجيات تســويق األدويــة الحيويــة الحاليــة 

والمطبوعــات،  االجتماعــي،  التواصــل  )التلفزيــون، ووســائل  مثــل  المختلفــة  التواصــل  عبــر وســائل 

والويــب، ومندوبــي المبيعــات( إلــى التعامــل مــع مجموعــات واســعة بــدًلا مــن اســتهداف العمــالء بدقــة 

بنــاًء علــى االحتياجــات والتفضيــالت الفرديــة، ويــؤدي هــذا غالًبــا إلــى نتائــج غيــر مرغــوب فيهــا؛ ممــا يــؤدي 

إلى انخفاض عائدات اإلنفاق على التسويق.

بـــ  وتُســمى  االصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  علــى  تعتمــد  التــي  الذكيــة  التســويق  لحلــول  يمكــن  ولكــن 

البيانــات  ذلــك  فــي  بمــا  المتعــددة،  البيانــات  إلــى تحليــل مصــادر  )Omnichannel AI(، والتــي تهــدف 

االجتماعيــة، واالقتصاديــة، والديموغرافيــة، والموقــع، والتاريــخ الطبــي، وبيانــات المبيعــات، أن تتنبــأ كيــف 

ومتــى يمكــن التســويق للمنتجــات الدوائيــة؛ حيــث يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى نشــر المحتــوى المخصــص 

فــي الوقــت المناســب للدعايــة للمنتجــات الطبيــة، مثــل إرســال االقتراحــات والرســائل الترويجيــة الطبيــة 

على الهاتف الذكي للمريض عند دخوله إلى صيدلية أو قراءة مقالة طبية على اإلنترنت.

وباإلضافــة إلــى مســاهمتها فــي تطويــر مراحــل البيــع والتســويق، يمكــن لتقنيــات الــذكاء االصطناعــي 

تحليــل شــكاوى المرضــى واالستفســارات الطبيــة وبيانــات وســائل التواصــل االجتماعــي لمراحــل مــا 

بعــد البيــع؛ لدمــج صــوت المرضــى فــي مراحــل اإلنتــاج المختلفــة. كمــا تســتخدم الشــركات الــذكاء 

االصطناعــي بشــكل متزايــد للمســاعدة فــي تحديــد المخاطــر والعقبــات الُمحتملــة أثنــاء وبعــد عمليــات 

التصنيــع، ومراقبتهــا، ومعالجتهــا؛ للتأكــد مــن امتثــال عملياتهــا للقواعــد واأُلطــر القانونيــة، والمعاييــر 

اإلنتاجيــة، باإلضافــة إلــى توفيــر الحمايــة مــن التهديــدات الســيبرانية؛ لحمايــة الحجــم الكبيــر مــن البيانــات 

التي تمتلكها شركات األدوية الحيوية، ومنع تسريبها.
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إلى أي مدى نجحت شركات علوم الحياة في تطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي؟

تتعامــل شــركات األدويــة الحيويــة مــع مقدمــي الرعايــة الصحيــة مــن خــالل ترتيبــات تعاقديــة قانونيــة، وتخضــع هــذه العقــود 

للتدقيــق التنظيمــي والتشــريعي، واليــوم، أصبــح بإمكانهــا اســتخدام حلــول الــذكاء االصطناعــي التــي تتضمــن تقنيــات 

معالجــة اللغــات والكلمــات، والتعلــم اآللــي لمراجعــة العقــود والتأكــد مــن امتثالهــا للمعاييــر الداخليــة واللوائــح الخارجيــة، 

كما أصبح بإمكانها اتخاذ قرارات »الموافقة / الرفض« بدقة ألكثر من 70% من العقود والملفات القانونية.

خلص التقرير إلى عدة نتائج مرتبطة بمدى قدرة شركات علوم الحياة وشركات األدويــة على 

تطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي، تتمثل في:

	.ستزداد استثمارات شركات علوم الحياة واألدوية في تقنيات الذكاء االصطناعي بشكل كبير

 أكثـــــــــــر من

%40 
من الشركات

 أكثر من

43 
شركة

استثمـــرت ما بين

20 إلى  50
مليون دوالر أمريكي

أكدت نجاحها في تطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي لتطوير وتعزيز كفاءة العمليات اإلنتاجية

في تقنيـــــــــــــــات
الذكاء االصطناعي

في عـــــــــــــام 2019

أقل من مليون دوالر

من مليون إلى أقل من 10 ماليين دوالر
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من 20 إلى أقل من 50 مليون دوالر

21 50 مليون دوالر أو أكثر
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ــاج المختلفــة. ــات اإلنت ــادة كفــاءة عملي ــًرا زي ــدة، وأخي ــاج منتجــات وخدمــات جدي ــم إنت ــة قصــوى، ث كأولوي
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	 ومــن أهــم التحديــات التــي تواجــه الشــركات فــي تطبيــق حلــول الــذكاء االصطناعــي: البيانــات ذات الجــودة الرديئــة، وصعوبــة
إدمــاج تقنيــات الــذكاء االصطناعــي فــي األنظمــة القديمــة.

ملحوظة: عدد المستجيبين لالستطالع هو 148 -  جميع القيم مقدرة بالدوالر األمريكي.
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دور الشركات في تطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي

لتعزيز االعتماد على تقنيات الذكاء االصطناعي، يجب على الشركات أن تسعى إلى: 

	 تحديـــد رؤيتهـــا واســـتراتيجيتها المتعلقـــة بكيفيـــة االســـتفادة

مـــن  أهدافهـــا  وتحديـــد  االصطناعـــي،  الـــذكاء  حلـــول  مـــن 

االســـتثمار فيهـــا.

	 ــة ــة الالزمـ ــة التكنولوجيـ ــة التحتيـ ــر البنيـ ــي تطويـ ــتثمار فـ االسـ

البيئـــة  مـــع  االصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــات  ودمـــج  لتطبيـــق 

الحاليـــة للشـــركة أو للمؤسســـة، مـــع وضـــع  التكنولوجيـــة 

ـــات الخاصـــة بخدمـــات  ـــر لطـــرق تحليـــل وتوصيـــف البيان معايي

ومنتجـــات الشـــركة.

	 االصطناعي الذكاء  بتقنيات  المتعلقة  المخاطر  إدارة  دمج 

مع نهج المخاطر األوسع للمؤسسة؛ نظًرا ألنها تستخدم 

الحالية  األنظمة  من  جزًءا  تشكل  التي  والتقنيات  البيانات 

للشركة.

	 تأســـيس مراكـــز ألبحـــاث الـــذكاء االصطناعـــي داخـــل الشـــركات؛

رؤيـــة  تحويـــل  فـــي  إنشـــاؤها  يســـاعد  أن  يمكـــن  إنـــه  حيـــث 

اســـتراتيجية  إلـــى  االصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــات  اســـتخدام 

موســـعة، ويمكنهـــا تحديـــد الـــدروس المســـتفادة مـــن البرامـــج 

باإلضافـــة  المختلفـــة،  المشـــروعات  وتنفيـــذ  التجريبيـــة، 

إلدارة  الفعالـــة  للحوكمـــة  عمـــل  إطـــار  تطويـــر  قيـــادة  إلـــى 

المخاطرالمتعلقـــة بالـــذكاء االصطناعـــي فـــي جميـــع أنحـــاء 

المؤسســـة.

ختاًما، ومع بدء »شركات علوم الحياة« في التوسع في استخدام 

أطر  وضع  الضروري  من  سيكون  االصطناعي،  الذكاء  تقنيات 

ألولويات  التقنيات  تلك  معالجة  لضمان  استخدامها؛  لحوكمة 

أن يكون استخدامها عادال،  إلى ضمان  باإلضافة  األعمال، هذا 

وغير متحيز، وشفاًفا، ويحترم الخصوصية ويخضع للمساءلة في 

حالة اختراقه أحد المبادئ السابقة. وال يمكن التغاضي عن بعض 

تلك  استخدام  في  الكبير  التوسع  عن  تنجم  قد  التي  المخاطر 

التقنيات الحديثة، مثل إمكانية تعرضها لالختراق أو سرقة بيانات 

حساسة خاصة بالمؤسسة، وهو ما يستدعي تطوير نظم حماية 

فعالة وعلى أحدث مستوى لضمان أمان استخدام تقنيات الذكاء 

االصطناعي في أي مؤسسة.
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عرض أ. آيــة حمادة
باحث اقتصادي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

 إدارة المعرفة
وسيلة للنهوض بالمؤسسات*

·إدارة المعرفـــة مـــن أهـــم المجـــاالت 
االجتماعيـــة  العلــــــــوم  فـــــي  للبحـــــــث 

واإلداريـــــــــة«

أهمية إدارة المعرفة

 ،)Springer( »أوضحت الدراسة الصادرة عن دار نشر »سبرينجر

م فيها«،  بعنوان »قياس األموال غير الملموسة وتصورها والتحكُّ

أن إدارة المعرفة )Knowledge Management( تُعرف بأنها عملية 

الخاصة  المعلومات  وإدارة  واســتــخــدام،  ومــشــاركــة،  إنــشــاء، 

بالمنظمة، فهي نهج متعدد التخصصات يسعى لتحقيق األهداف 

التنظيمية من خالل االستفادة المثلى من المعرفة.

وقد أصبحت إدارة المعرفة من أهم المجاالت للبحث في العلوم 

تحسين  على  تعمل  أنها  كما  اإلداريـــة،  والــدراســات  االجتماعية 

أنها  إلــى  باإلضافة  للمنظمات،  االستدامة  وتحقيق  اإلنتاجية، 

تحقق لها ميزة تنافسية في بيئة أعمال سريعة التغير.

ولتحقيق االستفادة الكاملة من إدارة المعرفة ال بد من استخدام 

المعرفة بشكل كفء، وفعال، وفي هذا السياق، تقوم التكنولوجيا 

أن  ينبغي لها  المعرفة، ولكن ال  إدارة  بدور مهم لتمكين عملية 

تحل محل إدارة المعرفة نفسها، ومن أجل تحقيق االستدامة في 

المرور بعدة مراحل؛ تتمثل في: تحديد  إدارة المعرفة، ال بد من 

الموارد وتقييمها، وتحديد التدابير واألولويات، والتنفيذ، والعمل، 

والسيطرة.

وقد سعت البحوث السابقة إلى التغلب على نقص المعرفة، كما 

تنظيم  عــلــى  الــتــي تعمل  هــي  الــنــاجــحــة  الــشــركــات  أن  أظــهــرت 

المشروعات، وتستكشف المعرفة الجديدة، وقد ركزت األبحاث 

األخيرة على إضفاء الطابع الرسمي على التوثيق وتخزين المعرفة.

* Seyr, B.F.,and T, Hoffer. »Measuring, Visualizing, and Controlling Intangible Assets in Knowledge Management.«, Journal of the Knowledge
Economy. August 5, 2020. https://bit.ly/383Pn8S )Accessed: April 20, 2021(
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هنــاك عــدة نمــاذج ظهــرت 
إدارة  توســيع  أجــل  مــن 
المعرفــة فــي المنظمــات، 
منهــا محفظة التكنولوجيا.

 نماذج تسعى لتعزيز دور إدارة المعرفة في
النهــــــــــوض بالمؤسسات

اإلنتاجية،  تحسين  في  المعرفة  إدارة  به  تقوم  الــذي  الــدور  ضــوء  في 

أجل  من  ظهرت  نماذج  عدة  هناك  للمنظمات،  االستدامة  وتحقيق 

ضرورية  النماذج  هذه  وتعتبر  المنظمات،  في  المعرفة  إدارة  توسيع 

لضمان قدرة المنظمة على التفاعل والتنسيق والتعلم واالبتكار من 

التي قدمها كل من  المحفظة  بيئة ديناميكية، منها  البقاء في  أجل 

)Probst(، و)Raub(، و)Romhardt(، والتي سعت إلى تقديم استراتيجيات 

 Use of( »عامة لمديري المعرفة، وقد تم وضع »استخدام المعرفة

Knowl-( »على المحور السيني، وتم وضع »تقدم المعرفة )Knowledge

edge Advance( على المحور الصادي، وُيمكن استنتاج أربع توصيات 

من هذه المحفظة:

	 المعرفــة وتقــدم  المعرفــة،  اســتخدام  مــن  كل  يكــون  عندمــا 
منخفضيــن فــإن المعرفــة ال تكــون لهــا قيمــة كبيــرة فــي المنظمــة، 

بــد مــن االســتعانة بمصــادر خارجيــة. وبالتالــي ال 

	 إذا كان اســتخدام المعرفــة منخفًضــا، ولكــن تقــدم المعرفــة مرتفــع
فــال بــد مــن اســتغالل المهــارات غيــر المســتخدمة مــن أجــل تحســين 

الوضع التنافســي للشــركة.

	 المعرفــة تقــدم  لكــن  المعرفــة مرتفًعــا،  يكــون اســتخدام  عندمــا 
منخفــض فــال بــد مــن تحســين قاعــدة المعرفــة.

	 إذا كان كل مــن اســتخدام المعرفــة وتقــدم المعرفــة مرتفعيــن فــال
بــد مــن نقــل المعرفــة إلــى أســواق ومنتجــات جديــدة. 

وقد تم تقديم نموذج محفظة آخر بواسطة )Grant(، وذلك من أجل 

تقييم موارد المؤسسة، وتم وضع »أهمية موارد المنظمة بالنسبة 

 Importance Of The Organization’s Resource( »للوضع التنافسي

و»اآلثـــار  السيني،  المحور  على   )For The Competitive Situation

الخارجية للمورد« )External Effects of The Resource(، والتي ُينظر 

الصادي،  المحور  على  واجتماعية  إيكولوجية  جوانب  أنها  على  إليها 

وُيمكن استنتاج من هذه المحفظة اآلتي: 

	 ،إذا كان كل من أهمية موارد المنظمة بالنســبة للوضع التنافســي
واآلثــار الخارجيــة للمــورد منخفضيــن فــإن االســتراتيجية التــي يجــب 
وجــود  عــدم  يعنــي  ممــا  العمــل«؛  فــي  »االســتمرار  هــي  اتباعهــا 

اســتثمارات أخــرى فــي هــذا المــورد.

	 المســتقبلية اإلمكانــات  فــإن  مرتفعيــن  المتغيريــن  كال  كان  إذا 
ــادة  ــدر أيًضــا علــى أنهــا مرتفعــة، وهــذا يجعــل مــن الضــروري زي تُق

االســتثمارات.

تضع  والتي   ،)Technology Portfolio( التكنولوجيا  محفظة  وهناك 

قوة المورد )The Strength Of The Resource( على المحور السيني، 

المحور  على   )Attractiveness of The Resource( الــمــورد  وجاذبية 

المتعلقة  المحفظة على استراتيجية االستثمار  وتركز هذه  الصادي، 

94بالتكنولوجيا.
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باإلضافة إلى محفظة ماكينزي )McKinsey Portfolio( التي تقوم 

بتحليل المنتجات أو وحدات األعمال، والتي تضع القوة التنافسية 

للمنتج )Competitive Strength of a Product( على المحور السيني، 

وجاذبية الصناعة )Attractiveness of an Industry( على المحور 

الصادي، وُيمكن استنتاج ثالث توصيات من هذه المحفظة: 

	 إذا كان كل مــن القــوة التنافســية للمنتــج وجاذبيــة الصناعــة
منخفضيــن أو كان أحدهمــا منخفًضــا واآلخــر متوســًطا، فيجب 
تطبيــق اســتراتيجية »تصفيــة« )Divest(، أي عــدم االســتثمار 

فــي هــذا المنتــج.

	 إذا كان أي مــن القــوة التنافســية للمنتــج وجاذبيــة الصناعــة
 Selective( انتقائيــة  اســتراتيجية  تنفيــذ  يجــب  مرتفًعــا، 
الســوق  وضــع  تحســين  خــالل  مــن  وذلــك   ،)Strategy
دفاعيــة  اســتراتيجية  خــالل  مــن  أو  )اســتراتيجية هجوميــة(، 
مــن أجــل تجنــب المزيــد مــن التدهــور، وُيمكــن أيًضــا اســتخدام 
اســتراتيجية انتقاليــة بيــن اســتراتيجية ســحب االســتثمارات 
 Divestment and an Expansion( التوســع  واســتراتيجية 

.)Strategy

	 إذا كان كل مــن القــوة التنافســية للمنتــج وجاذبيــة الصناعــة
مرتفعيــن، يجــب أن تكــون االســتراتيجية العامــة »توســيع« 

)Expand(، مــن أجــل تحقيــق النمــو لســعر االســتثمارات.

توضح  التي   )Knowledge Matrix( المعرفة  مصفوفة  وأخــيــًرا، 

المجاالت االستراتيجية لمعرفة المنظمة؛ حيث تقوم بتقييم قواعد 

المعرفة المتعلقة بإدارة المعرفة طويلة المدى، وفي هذا اإلطار 

أثناء تقييم أو تحديد استراتيجيات المعرفة والمعلومات، تعمل 

االستراتيجيات العامة على تقصير عمليات اتخاذ القرار، ومن خالل 

مصفوفة المعرفة ُيمكن استنتاج االستراتيجيات العامة التالية:

القبعات القديمة )Old Hats(: ترى هذه االستراتيجية أن قواعد المعرفة ليست مهمة لنجاح المنظمة في المستقبل، 

كما أن المنظمة ليست لديها نقاط قوة في مجال إدارة المعرفة، وبالتالي، ال ينبغي تعزيز هذا المجال في المستقبل، 

وال ينبغي إجراء أي استثمارات إضافية فيه.

وستكون  بعناية،  ومراقبتها  هذه  المعرفة  قواعد  تطوير  يجب  أنه  إلى  االستراتيجية  هذه  تُشير   :)Seeds( البذور 

االستثمارات في إدارة المعرفة منطقية، ولكن المنظمة ليس لديها تقدم معرفي فعلي في هذا المجال في ذلك 

الوقت.

األلماس )Diamonds(: تتميز المنظمة في هذه االستراتيجية بالكفاءة، وُيوصى  بمزيد من االستثمارات من أجل تعزيز 

هذه الكفاءة التي تؤدي إلى مزايا تنافسية وتضمن صورة تنظيمية مستدامة.

خيول العمل )Work Horses(: هي قواعد معرفية مهمة تحافظ على عمل المنظمة، وتتكون من المعرفة والمهارات 

األساسية الالزمة إلدارة األعمال التجارية، لكن ال تمتلك القدرة على تحسين الوضع التنافسي للمؤسسة، لذا يجب 

الحفاظ على خيول العمل دون التضحية بالموارد من أجل استثمارات طويلة األجل. 
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تحليل دورة حياة المنتج

النموذج  إدارة المعرفة عامًلا ضروريًّا لنجاح الشركات ذات دورات حياة المنتج القصيرة، وفي هذا السياق، فإن  تُعد 

المعتاد لدورة حياة المنتج يقوم بعرض عمر المنتج ضمن مراحل محددة مسبًقا من خالل رسم بياني ُيظهر معدل 

الــدوران واألربــاح المتولدة، إال أنه عند تطبيق هذا النموذج في إدارة المعرفة، ال يتم عرض أي منتج من خالل الرسم 

البياني، ولكن يتم عرض مجال المعرفة االستراتيجي ذي الصلة، ووفًقا لنموذج دورة حياة المنتج، تظهر مراحل إدارة 

المعرفة كالتالي:

المعرفة  كانت  إذا  ما  الواضح  غير  ومن  وغير معروف،  ا  نسبيًّ جديًدا  المرحلة  هذه  في  المعرفة  يكون مجال  االبتكار: 

ستكتسب أهمية كعامل نجاح في المستقبل أم ال.

النمو: تكتسب قواعد المعرفة في هذه المرحلة المزيد من األهمية واالهتمام، كما أنها تنمو بسرعة.

النضج: تصل أهمية المعرفة إلى ذروتها في هذه المرحلة.

التدهور: في هذه المرحلة يصبح هذا النوع من المعرفة قديًما وليست له صلة مستقبلية مرئية.

إعادة التشغيل: يمكن استخدام المعرفة القديمة لحل مشكالت جديدة، أي سيكون من الممكن إعادة استخدام مثل 

هذه المعرفة، ويمكن أن تتزايد أهميتها مرة أخرى.

التحليل الرباعي إلدارة المعرفة

يعتمد التحليل الرباعي )SWOT Analysis( إلدارة المعرفة على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، وتتمثل نقاط 

القوة الخاصة بإدارة المعرفة في الوحدات التي يمكن من خاللها للمؤسسة االستفادة من المعرفة العميقة، أما نقاط 

ا مقارنة بمنافسيها. ا استراتيجيًّ الضعف فهي الوحدات التي ال تمتلك فيها المنظمة معرفة أعمق أو تقدما معرفيًّ

وفيما يتعلق بالفرص، فهي تظهر من خالل التغييرات في البيئة التي يمكن أن تكون مفيدة للمؤسسة؛ حيث يمكن أن 

تكون هذه تغييرات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تكنولوجية أو بيئية أو قانونية، فعلى سبيل المثال، يمكن أن 

تكون فرصة لمنتج الورق المقوى إذا تم حظر المنتجات البالستيكية التي تستخدم لمرة واحدة ويمكن لمنتج الورق 

المقوى تقديم بدائل، أما التهديدات فهي أيًضا تتعلق بالبيئة ولكنها قد تضر بالمنظمة.

وفــي هــذا السياق، هناك أربعة أنــواع من التدابير التي تُمكن من 

تحقيق التوازن بين البيئة الداخلية والخارجية للشركة: 

نقاط القوة والفرص: استخدم نقاط القوة لالستفادة 
من الفرص.

نقاط القوة والتهديدات: استخدم نقاط القوة لتجنب 
التهديدات.

نقاط الضعف والفرص: التغلب على نقاط الضعف 
من خالل االستفادة من الفرص.

نــقــاط الــضــعــف والــتــهــديــدات: الــتــقــلــيــل مــن نقاط 
الضعف وتجنب التهديدات.
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»مجموعة بوسطن االستشارية«
تســاعد الشــركات علــى تحقيــق مزايــا ألعمالهــا 

بعــد جائحــة »كوفيــد-19«*

عرض أ. نسرين الدميري
باحث سياسي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ــادر عـــن »مــجــمــوعــة بــوســطــن االســتــشــاريــة« ــصـ ــمــقــال الـ  تـــنـــاول ال

عالم  في  بالعشرينيات  »الفوز  بعنوان   )Boston Consulting Group(  

متسارع بعد كوفيد«، التداعيات السلبية لتفشي جائحة »كوفيد-19« 

على أداء الشركات، وآليات الخروج من هذه األزمة في ظل االنطالق نحو 

التعافي، واالستجابة الجيدة لألزمة.

أثّر االنتشار السريع للجائحة سلًبا على الشركات في كل القطاعات، إذ تواجه 

غالبية الشركات تحديات جمة في إطار محاوالتها استعادة السيطرة على 

الوضع، وضمان استمراريتها والحفاظ على إيراداتها وأرباحها، األمر الذي 

لع تلك الشركات إلى تعزيز استراتيجيات طويلة األمد، بعد  ترتب عليه تطَّ

القضايا  التعامل مع  إلى  انتباههم  تحويل  القادة على  الجائحة  أجبرت  أن 

الحرجة قصيرة األجل، وجاء ذلك على النقيض من األزمة المالية العالمية 

في عام 2008، والتي من المالحظ أنها أبطأت أجندة التغيير طويلة األجل.

عبر  للشركات  واسعة  أو ضــرورات  مراحل  إلى خمس  هنا  اإلشــارة  تجدر 

التي وضعت لقادة األعمال؛  إلى األجندة  المناطق والصناعات، باإلضافة 

لفحص القوى العاملة، األمر الذي يعني أنه برغم ما يمثله تفشي الجائحة 

من تحد خطير للعديد من الشركات، فإنه ُيعد في الوقت نفسه فرصة ثمينة 

لبعضها، واألمر ال يتوقف على مدى نجاح الشركات في االستجابة بفعالية 

ومرونة لألزمة الحالية فحسب، بل يعتمد أيًضا على مدى قدرتها على وضع 

خطة تمكنها من االستعداد الجيد للجائحة؛ مما يجعلها أكثر أهمية للنجاح 

في الفترة المتبقية من هذا العقد، ويأتي في مقدمة هذه المراحل: 

أكدت التغيــــرات التي أحدثتها 
حاجـــة »كوفيـــد-19«   جائحـــة 
مـــن  المزيـــد  إلـــى  الشـــركات 
وابتـــكار  والتكيـــف،  التعلـــم 
حتـــى  جديـــدة  اســـتراتيجيات 

المنافســـة. تســـتطيع 

*Lesser, R., and R, Martin. »Winning the ’20s in an Accelerated Post-COVID World.«, Boston Consulting Group. April 30,2021. 97
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إتقان منطق المنافسة الجديد

وفًقا للنموذج الكالسيكي، فإن الشركات تتنافس في صناعات محددة، وتوفر مجموعة ثابتة من العروض، وكذلك تسعى إلى 

أشكال ثابتة من المزايا مثل الحجم، وعلى الرغم من ذلك، أصبح سياق األعمال التجارية أكثر تعقيًدا وديناميكية في العقود 

اليقين االقتصادي والسياسي والتنافسي، وعليه أصبحت حدود الصناعة غير واضحة، كما تؤدي  تزايد عدم  نتيجة  األخيرة؛ 

التكنولوجيا إلى تقادم العروض الحالية ونماذج األعمال.

اتصاًلا، يجب على الشركات إتقان أبعاد جديدة للمنافسة؛ لتعزيز ابتكار استراتيجيتها ومواءمتها ال سيما في ظل السياق 

الجديد –بعد تفشى جائحة »كوفيد-19« - هذا باإلضافة إلى حاجاتها إلى التنافس على معدل التعلم التنظيمي، وتقييم اآلثار 

المترتبة، وتكييف العروض ونماذج األعمال وفًقا لهذه األبعاد، كذلك ُيعد تعزيز المرونة في مواجهة الصدمات غير المتوقعة 

وتعزيز االبتكار أيًضا إلنشاء عروض أو نماذج أعمال جديدة من العوامل التي تُسهم في تحقيق النمو في المستقبل.

في السياق ذاته، أكدت التغيرات التي أحدثتها جائحة »كوفيد-19« الحاجة إلى التعلم والتكيف؛ فقد تغير طلب المستهلك 

بشكل غير متوقع نتيجة المخاوف الصحية وقيود النشاط والتحديات االقتصادية، وعليه اكتسبت الشركات التي كانت في 

وضع أفضل للتنقل في هذه البيئة الديناميكية ميزة تنافسية، مثل: انخفض الطلب على األدوات اليدوية والكهربائية بشكل 

كبير في المرحلة األولى من تفشى الجائحة؛ حيث انخفض اإلنفاق التقديري للمستهلكين، كذلك أثرت إجراءات التباعد على 

قيمة المبيعات.

ولكن ارتفعت قيمة المبيعات مرة أخرى؛ إذ قادت إجراءات العزل المنزلي للتصدي لجائحة »كوفيد-19« إلى انتعاشها مرة 

أخرى، ومن أبرز األمثلة على حدوث ذلك، ارتفاع حصة شركة »ستانلي بالك أند ديكر« )Stanley Black & Decker( -وهي شركة 

دة لمنتجات األمان واألقفال- في السوق.  أمريكية مصنَّعة لألدوات الصناعية واألجهزة المنزلية ومزوَّ

يحتاج قادة األعمال إلى مضاعفة جهودهم عبر ثالث مراحل؛ إلعادة ابتكار استراتيجياتهم؛ في سياق أكثر ديناميكية، وجاء في 

مقدمة هذه المراحل:

تجديد الميزة وتطويرها: خالل مرحلة نمو الشركات تميل النماذج التجارية والتنظيمية إلى أن تصبح مهيمنة، ولكن تسببت 

التكنولوجيا في اختفاء النماذج الحالية بشكل أكبر مما كانت عليه؛ لذلك تحتاج الشركات إلى تطوير أدائها الحالي، واستكشاف 

نماذج نمو جديدة باستمرار؛ ذلك لتحقيق النجاح المستمر.

الموازنة بين الكفاءة والمرونة: في هذا اإلطار ال بد أن يدرك قادة األعمال أن جائحة »كوفيد-19«، لن تكون بمثابة األزمة 

األخيرة التي تتعرض لها الشركات بل سيكون لها تأثير دائم، وعليه يستلزم ذلك قيام الشركات بالتجهيز الفعال في جميع 

أنحاء المنظمة، من خالل تعظيم الكفاءة والموازنة بينها وبين المرونة؛ من أجل التحسين على المدى القصير، كذلك التركيز 

على خلق القيمة على المدى الطويل.

ا، ولكنها ليست الطريقة الوحيدة  مواءمة السياق وتشكيله: ُيمثل التعرف على التغييرات الخارجية والتكيف معها أمًرا مهمًّ

للحصول على ميزة بشكل مؤكد؛ حيث يمكن للشركات تحقيق النتائج المرجوة من خالل اتخاذ إجراءات مختلفة، وذلك من 

98خالل إنشاء عروض جديدة تستجيب الحتياجات المستهلكين، والعمل مع الشركاء؛ لتحقيق المنفعة المتبادلة.

ـة
ــــــ

ريـ
دا

ق إ
ـــا

فـــــ
آ



تصميم شركة المستقبل

تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى القيود التي تفرضها النماذج التنظيمية التقليدية في سياق العمل المتغير، والتي تم تصميمها 

بشكل عام؛ لتنفيذ المهام الثابتة بكفاءة، وليس لتحسين التعلم والتكيف، وعلى جانب آخر، يقدم الذكاء االصطناعي إمكانات 

هائلة لتيسير عمل الشركات، ويتطلب ذلك طرًقا جديدة للعمل والتنظيم.

نتيجة لذلك، سلط المقال الضوء على حاجة القادة إلى إعادة تصورهم؛ لتصبح الشركة منظمة تعليمية هجينة، ويتضمن 

ذلك إعادة اختراع الهياكل والعمليات التنظيمية للجمع بين القدرات التكنولوجية والبشرية، كذلك دمج الخوارزميات، وإعادة 

تركيز البشر على المشكالت ذات المستوى األعلى التي لم تستطع الخوارزميات حلها بعد، باإلضافة إلى إنشاء واجهات جديدة 

للبشر للتعاون بشكل فعال مع اآلالت، واالستفادة من استخدام المنصات الرقمية.

ومن الجدير بالذكر أن إحدى السمات البارزة لجائحة »كوفيد-19«، والتي تتمّثل في التحول الجذري إلى نماذج األعمال عن ُبعد، 

والتعاون الرقمي وسط إرشادات للتباعد االجتماعي، األمر الذي أثبت نجاحه في مكافحة انتشار الجائحة؛ حيث أظهر أن العديد 

من جوانب العمل )مثل التنقل اليومي واالجتماعات التقليدية( يمكن تحسينها، ولكن ال يخلو هذا األمر من بعض الجوانب 

-يتعاون موظف  تتراجع  االتصال  أن شبكات  العمال  بين ماليين  التعاون  بأنماط  المتعلقة  البيانات  تُظهر  السلبية؛ حيث 

المعلومات العادي مع عدد أقل من األشخاص بنسبة 43 % على أساس أسبوعي - مقارنة بما كان عليه قبل الجائحة.

في السياق ذاته، عملت الجائحة على دعم الشركات للتوجه نحو الرقمنة، كذلك ضرورة الجمع بين البشر واآلالت على النحو 

األمثل؛ حيث عزز الذكاء االصطناعي محركات القرار الخوارزمية في تنسيق النشاط في األسواق عبر اإلنترنت، األمر الذى ساهم 

في زيادة حركة التجارة اإللكترونية في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، ولكن أظهر هذا األمر من جانب آخر  الحاجة 

إلى قدرات ال يمتلكها الذكاء االصطناعي، مثل تفسير الشذوذ البصري، وفهم ديناميكيات األحداث الفريدة، وإعادة تصور 

نماذج األعمال؛ نتيجة لذلك سيصبح خلق أوجه التآزر بين األفراد وأنظمة الذكاء االصطناعي تحديًّا قياديًّا أكثر أهمية بالتزامن 

مع استمرار الرقمنة عبر الصناعات.

اتصاًلا، ومع تحول قنوات التعاون والمبيعات عبر اإلنترنت، فقد قامت العديد من الشركات ببناء أو تعزيز الشراكات الخارجية، 

والتي من المرجح أن تستمر بعد األزمة، وهو ما أدى إلى زيادة القيمة المحتملة لتسخير النظم البيئية الرقمية، فقد استحوذت 

أكبر سبع جهات فاعلة في النظام البيئي وحدها على أكثر من ثلث مكاسب رسملة السوق في مؤشر »ستاندرد آند بورز جلوبال 

S&P Global 1200( »1200( في عام 2020.

في هذا اإلطار، يحتاج قادة الشركات إلى إنشاء منظمات؛ لتعزيز التعلم والتكيف في جميع األزمنة المختلفة ، وجاء في 

مقدماتها:

ديناميكية : ميزة  لتحقيق  الرقمنة 

قامت العديد من الشركات بإطالق أو 

تسريع مبادرات التحول الرقمي، ولكن 

ميزة  يوفر  لن  العمليات  رقمنة  مجرد 

دائمة، لذا ال بد أن يدرك القادة كيفية 

ــاء مــيــزة  ــإنـــشـ ــا بـ ــوجــي ــول ــكــن ــت ــام ال ــيـ قـ

ــنــامــيــكــيــة، مــثــل تــحــســيــن الــتــعــلــم  دي

ــاون،  ــتـــعـ الــتــنــظــيــمــي، والـــتـــكـــيـــف، والـ

وتصميم أجنداتهم التكنولوجية.

البشري:  اإلدراك  مستوى  تعزيز 

وذلك من خالل تدريب الموظفين على 

القيام بالمهام التي ال تستطيع اآلالت 

القيام بها، مثل فك التشفير والتفكير 

فـــي اآلثـــــار الــمــتــرتــبــة عــلــى الــتــحــوالت 

التفكير  وتطبيق  البطيئة،  السياقية 

وتصميم  جديدة،  أفكار  لخلق  المضاد 

النموذج التنظيمي، والحوكمة. 

 دعــــــــــــم تــــــطــــــويــــــر الـــــــشـــــــركـــــــات:

للتحديات  اآلن  حــتــى  حــلــول  تــوجــد  ال 

والتعاون  ُبعد  عن  بالعمل  المرتبطة 

لذا  بين اإلنسان والذكاء االصطناعي؛ 

يجب على القادة تصميم منظمة قابلة 

ويتم  التجريب،  تتبنى  منظمة  للتطور، 

ــاس الــمــرونــة؛ ذلــك  بــنــاؤهــا عــلــى أســ

للتكيف مع الظروف الجديدة.
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تطبيق علم التغيير التنظيمي

هناك حاجة إلى إعادة ابتكار الشركات لنفسها بشكل متكرر، ال سيما 

أمًرا  للشركات  التنظيمي  التغيير  ُيعد  لذلك  ديناميكية؛  أكثر  بيئة  في 

حاسًما؛ حيث كانت إدارة التغيير تسترشد تقليديًّا بنهج أحادي وقواعد 

تجريبية معقولة، وكانت هذه الجهود غالًبا ما تفشل.

جديدة  وخطوات  نهًجا  القادة  تبني  إلى  حاجة  هناك  فإن  لذلك،  نتيجة 

للتغيير التنظيمي، فعلى الرغم من أن مبادرات التغيير غالًبا ما تهدف 

إلى تطبيق تقنيات جديدة أو أدوات تحليلية داخل المنظمة، لكن نادًرا 

ما يتم تطبيق هذه األدوات على تصميم برنامج التغيير نفسه، كما يجب 

على القادة االستفادة من األدلة التجريبية والتكنولوجيا الجديدة لزيادة 

احتمالية نجاح مبادراتهم التحويلية، ويأتي في مقدمة هذه الخطوات:

 على األدلة للتغيير مثل تحليل الجهود السابقة في مواقف مماثلة، 
ٍ
 قائم

ٍ
التحليل من أجل التغيير: يجب على القادة تعزيز نهج

وذلك لتقييم العوامل التي أدت إلى النجاح أو الفشل، ولالستفادة من مصادر البيانات الدقيقة الجديدة حول سلوك الموظف.

 تطوير مناهج جديدة وغير تقليدية: أوضحت جائحة »كوفيد-19« أن المناهج التقليدية للتغيير غير كافية لمواجهة األزمة، 

وعليه فإن هناك حاجة إلى تطوير مناهج جديدة؛ تتناسب مع الظروف الحالية.

في ظل التعافي من جائحة »كوفيد-19«، تزداد الحاجة إلى الحذر، وذلك لتحسين قدرة الشركات  خلق حاجة ملحة للتغيير: 

المستمرة على التغيير، وعليه تحتاج المنظمات إلى الحفاظ على قدرتها على التكيف بسرعة عند مواجهة األزمات.

حتمية التنوع في األعمال

ُيسهم تنوع الشركات في تحقيق العديد من المزايا؛ حيث يمكن للشركات األكثر تنوًعا وشمولية أن تتمتع بأداء أقوى في 

العديد من المجاالت، فعندما تتمكن شركة ما من نشر أفكار مختلفة، فإنها تكون أكثر قدرة على مواجهة النتائج غير المتوقعة.

وعلى الرغم من ذلك، تظهر األدلة أن هذا التقدم كان ضعيًفا، على سبيل المثال ارتفعت حصة المديرات في الشركات العالمية 

الكبيرة بنقطة مئوية واحدة فقط على مدى عقد من الزمان.

 نتيجة لذلك، أصبحت هناك حاجة ُملحة إلى تسريع التنوع داخل الشركات؛ حيث أدت اآلثار االقتصادية والصحية المتباينة جراء 

تفشى جائحة »كوفيد-19«، فضًلا عن األحداث االجتماعية والسياسية الكبرى، إلى زيادة الحاجة إلى معالجة أوجه عدم المساواة 

بين الشركات.

أدت الحاجة المتزايدة لالبتكار والمرونة إلى زيادة قيمة التنوع في األعمال. على سبيل المثال، تغير النهج االستراتيجي المطلوب 

خالل األزمة؛ فالشركات التي كانت تعمل على تحسين العمليات في بيئات مستقرة قبل الجائحة كانت بحاجة إلى التكيف مع 

حاالت عدم اليقين قصيرة األجل عندما بدأ الوباء، ثم تصور مستقبل ما بعد األزمة في ظل التعافي من الجائحة.

في هذا الصدد، من المتوقع أن تمتلك المنظمات مجموعة متنوعة من المهارات االستراتيجية المطلوبة في كل مرحلة، 

ونتيجة لذلك يجب على القادة تبنّى عدد من الخطوات لتعزيز بناء منظمات متنوعة، ويأتي في مقدماتها:

تعزيز المساءلة: في هذا اإلطار يحتاج القادة إلى أن يكونوا مسؤولين عن التقدم المتحقق في أهداف التنوع، ويتضمن ذلك 

تحديد أهداف واضحة وطموحة، وتحديد اإلجراءات الجديدة التي ستكون مطلوبة لتحقيقها، واإلبالغ عن التقدم المحرز بانتظام.

تبنّي أساليب تفكير متنوعة وتطبيقها: من خالل استغالل الشركات لفوائد التنوع المعرفي، وال يتضمن اختيار مجموعة 

واسعة من المهارات فحسب، بل يشمل أيًضا مطابقتها مع السياقات ذات الصلة.

توسيع نطاق تنوع المنظمات: يجب على القادة قياس وإدارة تنوع الشركاء والموردين، هذا بجانب تنوع شركاتهم الخاصة؛ 

وذلك لتعزيز تأثير فوائد التنوع.

هنـــاك حاجـــة إلـــى تبنـــي القـــادة 
نهًجـــا وخطـــوات جديـــدة للتغييـــر 
تعزيـــز  خـــالل  مـــن  التنظيمـــي 
نهـــج قائـــم علـــى األدلـــة، وتطويـــر 
ــة. ــر تقليديـ ــدة وغيـ مناهـــج جديـ
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دعم وتطوير القيمة االجتماعية والتجارية للمؤسسة

أدت االتجاهات طويلة المدى إلى وصول رأسمالية الشركات إلى نقطة تحول؛ حيث أصبحت العوامل الخارجية، واالجتماعية، 

والبيئية مرئية بشكل متزايد، األمر الذي أسهم في زيادة أوجه عدم المساواة واالستقطاب داخل العديد من البلدان.

وعليه، فقد أصبح من المتوقع أن يتجاوز اهتمام الشركات والمستثمرين العائدات المالية بالتركيز على التأثير االجتماعي، 

بينما من جانب آخر إذا لم تقم الشركات بدور في مواجهة التحديات االجتماعية، فقد يؤدي ذلك إلى تقويض األنظمة التي تعمل 

فيها.

اتصاًلا، تحتاج األعمال التجارية إلى خلق قيمة مجتمعية وأخرى اقتصادية؛ لتزدهر على المدى الطويل، ويشمل ذلك التأثير 

االجتماعي في استراتيجية الشركة، بداًل من معاملته كإضافة، وإعادة اختراع نماذج األعمال والمقاييس.

باإلضافة إلى ذلك، فقد ازدادت أهمية اتخاذ إجراءات استباقية ضد المخاطر االجتماعية والبيئية، فضًلا عن اتساع نطاق التأثير 

الُمحتمل إذا لم يتم اتخاذ إجراء؛ حيث أدى تراجع النشاط االقتصادي مؤقًتا إلى عكس نمو االنبعاثات في عام 2020، ولكن إذا 

لم يتم كبحه، فسوف يتعافى -بالتأكيد- مع تعافي العديد من االقتصادات.

بجانب هذا، لم تعد المنصات الرقمية مجرد رفاهية بل ضرورة للعمل واالستهالك. وقد أشارت إحدى الدراسات الحديثة إلى 

تمثل هذه  ذلك  إلى  باإلضافة  البلدان،  العديد من  أدنى مستوياتها على اإلطالق في  إلى  تراجعت  التكنولوجيا  الثقة في  أن 

التحديات المجتمعية مخاطر للشركات التي ال تعرف كيفية مواجهتها بشكل فعال.

كما بيَّنت جائحة »كوفيد-19« أن الشركات لديها قدرة كبيرة على التعبئة؛ لمواجهة القضايا الكبرى. على سبيل المثال: قدمت 

واللقاحات  والتتبع،  االتصاالت  وتكنولوجيا  والسالمة،  الصحة  بروتوكوالت  في  االبتكارات  خالل  من  مساهمات  الشركات 

والعالجات. في السياق ذاته، يعبر معظم قادة األعمال عن نواياهم؛ لمعالجة التحديات المجتمعية، ولكن في كثير من األحيان 

ال يتعدى األمر التصريحات والتقارير إلى اإلجراءات الكافية. وعليه سيحتاج هؤالء القادة إلى اتخاذ إجراءات؛ لدمج االستدامة 

والميزة التنافسية الُمستدامة، ومن بين هذه اإلجراءات:

توسيع سياق األعمال

يحتاج القادة إلى وضع سلسلة التوريد بالكامل، ودورة حياة 

المشكالت  تحديد  كذلك  لألعمال،  البيئي  والنظام  المنتج 

وذلك  الوقت؛  بمرور  تطورها  كيفية  في  والنظر  المحتملة، 

لتعزيز استدامة الشركة.

اختبار وإعادة اختراع نماذج األعمال

المخاطر  بشأن  الـــواردة  لالحتماالت  الشركات  معالجة  على  الــضــوء  تسليط 

المستقبلية، وذلك من خالل تطبيق تحوالت نموذج األعمال، مثل امتالك األصول؛ 

لضمان المدخالت المستدامة، أو توسيع الوصول والشمول.

توسيع نطاق الحلول خارج المؤسسة

يحتاج القادة إلى تعزيز التغيير الجماعي من خالل تشكيل 

تحالفات؛ لتشجيع العمل، كذلك وضع المعايير وتعزيز 

السياسات الفعالة.
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تحتـــاج األعمـــال التجاريـــة إلـــى خلـــق قيمـــة 
مجتمعيـــة وقيمـــة اقتصاديـــة؛ لتزدهـــر علـــى 

المـــدى الطويـــل.
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القائــد الــذي تريــد 
تكونــه أن 

خمســـة مبـــادئ أساســـية إلبـــراز أفضـــل 
ـــا مـــا لديـــك يوميًّ

عرض أ. دعاء جبر
باحث سياسي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

األفكار الرئيسة للكتاب
قــد يمــر الفــرد بحالــة »القائــد أ«، و»القائــد ب« فــي 

لحظــات مختلفــة مــن حياتــه

يبدأ الكتاب بوصف التحديات الشائعة التي يواجهها القادة 

كل يوم مما يجعلهم ُعرضة لما أطلقت عليه الكاتبة وضع 

»القائد أ«، و»القائد ب« هو شخص مرتبك ومنهك، ومشتت 

ال، ومحبط من قلة اإلنجازات التي حققها،  االنتباه، وغير فعَّ

وذلك على عكس ما أطلقت عليه الكاتبة نمط »القائد أ«، 

وهو شخص هادئ، يشعر بالرضا في الحياة، ويحمل منظوًرا 

أوسع في مواجهة التحديات التي تواجهه، ويتعامل معها 

بمزيد من السهولة والمرونة والفعالية.

وجدير بالذكر أن »القائد أ« و »القائد ب« اللذين تشير إليهما 

ــراًدا  أفـ يمثالن  الشخصيات  مــن  نوعين  ليسا  هنا  الكاتبة 

مختلفين، ولكن الفرد الواحد منا قد يكون »القائد أ«، و»القائد 

ب« في لحظات مختلفة من حياته.

إن الحياة المعاصرة مليئة بالتحديات لجميع المهنيين، فنحن 

ا العديد من اللحظات التي تختبر قدرتنا على  جميًعا نواجه يوميًّ

القيادة بفعالية، سواء كنا قائًدا لمنظمة أو عائلة أو مجتمًعا؛ 

العمل،  أولويات  وتحديد  القرارات،  اتخاذ  علينا  يتوجب  حيث 

جــداول  لديهم  وجميعهم  الــزمــالء،  مع  المبادرات  وتنسيق 

فإن هناك  وبالتالي،  وأساليبهم ووجهات نظرهم،  أعمالهم 

إلى وضع »القائد  التي تقودنا مباشرة  التحديات  العديد من 

ب«؛ حيث تبدأ األمور في الصعوبة يوًما بعد يوم، وتضع الكاتبة 

هذه التحديات في أربع فئات عامة، وهي:

الكثير  في بذل  اليوم: يرغب  عدم وجود ساعات كافية في 

المزيد من الجهد، ولكننا جميًعا مقيدون بعدد ساعات محدودة 

في اليوم، وبالتالي فإن التحدي الذي نواجهه هو القدرة على 

إنجاز كل شيء ضمن هذا اإلطار المحدد ودون التضحية بالكثير 

من األشياء التي تجعل حياتنا ذات مغزى خارج إطار العمل، 

مثل قضاء الوقت مع العائلة واألصدقاء، والتمارين الرياضية.

نبذة عن المؤلف

اإلداري  الشريك  هي   )Amy Jen Su( جين ســو«  »إيمي 

 Paravis( بـــارتـــنـــرز«  »بـــارافـــيـــس  لــشــركــة  والــمــؤســس 

Partners( -وهي شركة تدريب تنفيذي تساعد القادة على 

على  حصلت  األداء،  في  اإليجابي  التغيير  وتحقيق  ز  التميُّ

ــارد« ــارفــ ــن كــلــيــة »هــ ــمــــال مـ ــي إدارة األعــ  مــاجــســتــيــر فـ

النفس من  علم  وبكالوريوس في   )Harvard Business(

»جامعة ستانفورد« )Stanford University(، كما تمتلك 

سجًلا حافًلا يساعد كبار القادة على التعبير بوضوح عن 

رؤيتهم الشخصية والتنظيمية، والحفاظ على أفضل ما 

لديهم في ظل ما نشهده من التغيير والتعقيد.
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الجهود  مزيًدا من  تحتاج  التي  المشكالت  العديد من  عنها  ينجم  بيئات عمل معقدة  في  منا  الكثير  يعمل  العمل:  تعقيد 

لمعالجتها، باإلضافة إلى ذلك، أصبح العمل أوسع نطاًقا، وهو ما يجلب معه مجموعة من التحديات الخاصة، به أهمها ما 

ا مع الزمالء في مواقع  يجب جعله مركزيًّا، وآخر غير مركزي، وكيفية العمل داخل الثقافات المختلفة، وكيفية العمل افتراضيًّ

ومناطق زمنية متعددة.

الحواجز الخارجية: ُيعيق تقدمنا ويعترض طريقنا مجموعة من العوامل الخارجية التي ال حصر لها، فيمكن لرؤسائنا وأقراننا 

خلق اإلحباط أو وضع حواجز غير ضرورية تتسبب في حدوث االختناقات أو الصراع، ومن أمثلة هذه الحواجز؛ وجود بيئة عمل 

مزعجة، وضعف أداء أعضاء فريق العمل، وسوء التخطيط ووجود رؤى متنافسة، ووجود توقعات غير واضحة أو غير معقولة، 

ونقص الدعم والميزانية، والصراع مع الزمالء.

دوافعنا الداخلية: يميل األشخاص الناجحون والطموحون إلى أن يكونوا أكثر نقًدا ألنفسهم من خالل إلقاء اللوم عليها وفرض 

متطلبات أكبر على أنفسهم عندما يشعرون بعدم الكفاءة، فهم يشعرون عموًما بضغط كبير عليهم لتحقيق النجاح، ويتحمل 

العديد من القادة عبء ضغوط األداء والمساءلة أكثر من غيرهم في إطار خوفهم العميق من الفشل. 

ـــان مـــن  ـــد الغـــرض مـــن العمـــل، والشـــعور بالســـالم واالمتن ُيعـــدُّ تحدي
ـــد أ« ـــادئ الالزمـــة لوضـــع »القائ أهـــم المب

من ناحية أخرى، تؤكد الكاتبة على وجود خمسة مبادئ أساسية تجعلنا في كثير من األحيان في وضع »القائد أ« وهي:

تحديد غرضك من العمل الذي تقوم به: من خالل التأكد من أن عملك له معنى وُيحدث َفرًقا، واالقتناع بأنك تقوم به بأفضل 

شكل ممكن، والربط بين مساهمتك في العمل وشغفك فيه؛ حيث تركز المساهمة على الجوانب الملموسة )الخبرة، والنتائج، 

والقابلية للتنفيذ(، بينما يركز الشغف على الجوانب غير الملموسة )التأثير، الوجود، الرؤية(.

االعتماد على مجموعة من الممارسات اليومية والروتين المنتظم: والذي يساعد على خلق عادات إيجابية في الحياة اليومية، 

ويعمل على توجيه الطاقة اإليجابية وتعزيز األداء، وتوفير الوقت، واستعادة طاقتك، وتوفير حواجز حماية مهمة تجعلك دائًما 

على أهبة االستعداد.

تمكين األشخاص من حولك في العمل والمنزل: من خالل دعم الشبكات االجتماعية المحيطة وتقديم اإللهام لهم، وزيادة 

المرونة في التعامل مع اآلخرين مع االلتزام بمجموعة من القواعد والحدود.

من خالل االعتماد على مجموعة من تقنيات الحضور مثل التأمل، وتعزيز القدرة على التوقف بين التحفيز  تعزيز حضورك: 

واالستجابة، وبالتالي تصبح الفعالية والتأثير هما الدافع الذي يقود اتخاذ القرارات واإلجراءات، بدًلا من العادات القديمة أو 

الدوافع المتهورة.

الشعور بالسالم واالمتنان: من خالل الثقة بقدرتك على تطوير ذاتك والتكيف مع األوضاع المختلفة واالستجابة لكل ما 

يأتي في طريقك، وهو ما يجعل القيادة شعوًرا بالقبول واالمتنان والثقة بدًلا من التوتر والقلق.
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وهنا، ترى الكاتبة أننا جميًعا نتأرجح بين وضع »القائد أ« و»القائد ب«، فلدينا جميًعا أيام متذبذبة  بين حاالت صعود وهبوط، 

ففي كثير من األحيان نتحول من الرؤية الواضحة »للقائد أ« إلى الرؤية الضبابية »للقائد ب« كآلية مواجهة نقوم بتنشيطها 

عندما يكون هناك شيء ما في عملنا أو حياتنا غير متوازن؛ حيث تقدم هذه اآللية شكًلا من أشكال الراحة قصيرة المدى، مثل 

الراحة المؤقتة من القلق والتوتر، ولكن إذا تم االعتماد عليها لفترة طويلة يمكن أن تقودنا إلى حفرة أعمق. وهنا تؤكد الكاتبة 

على وجود أربعة أنواع من هذه اآلليات أطلقت عليها »المآزق األربعة للفعل«، وهي:

مأزق »سأفعل المزيد«

عندما تتراكم علينا المهام وال نحرز فيها أي تقدم، غالًبا ما نلجأ إلى العمل بجدية أكثر، نعتقد أنه بمجرد بذل الجهد اإلضافي، 

والعمل لساعات إضافية، سنتمكن أخيًرا من إنجازها والحصول على أمور أفضل. في البداية، قد تعمل هذه اآللية، ولكن ينتهي 

األمر بضحايا مأزق »سأفعل المزيد« بالشعور باإلرهاق وتبدأ الفرص والتحديات في الظهور كأعباء.

 وتعتمد كيفية الخروج من هذا المأزق على الظروف الخاصة بكل فرد، لكنه يتضمن باألساس بذل جهد أقل، وقول»ال« 

م في قائمة المهام الخاصة بنا بدًلا من السماح لها بالتحكم فينا. أو »ليس اآلن«، وتحديد األولويات، والتحكُّ

مأزق »سأفعل ذلك اآلن فقط«

يتعلق هذا المأزق بإحساس كبير باإللحاح؛ حيث نريد أن نفعل كل شيء في أسرع وقت ممكن ومصممون على تنفيذه، في 

التواجد مع زمالئنا،  القيام ببعض األعمال المهمة األخرى في حياتنا مثل  المأزق، نقع فريسة لإللحاح، بينما نتجاهل  هذا 

والمشاركة بعناية في عملنا، فنصبح متوترين ومرهقين دائًما، بدًلا من التركيز الفعلي على العمل.

وتعتمد كيفية الخروج من هذا المأزق من خالل اإلبطاء وإلقاء نظرة على األشياء لتحديد أيها تعتبر ملحة حًقا إلنجازها 

وأيها من الممكن أن تنتظر، عالوة على أخذ نفس عميق لتهدئة الجهاز العصبي عندما يكون كل شيء عاجًلا.

مأزق »سأفعل ذلك بنفسي«

يحدث هذا المأزق عندما نشعر أنه يمكننا القيام باألشياء بشكل أفضل أو أسرع من اآلخرين، وترى الكاتبة أننا عندما نرفض 

أن نبعد أنفسنا عن مهمة ما، ونصر على القيام بكل ذلك بأنفسنا، فإن ذلك يتسبب في حدوث اختناقات تضر بأنفسنا وفرقنا 

واألهداف التي نحاول تحقيقها. وغالًبا ما تكون عواقب هذا المأزق وخيمة.

ويمكن الخروج من هذا المأزق من خالل إلقاء نظرة على كل المهام التي نقوم بها، وتحديد ما الذي يمثل االستخدام األمثل 

لوقتنا، وما المهام التي تحقق منفعتي الفردية والقيام بها، وما المهام التي يجب تسليمها لألشخاص اآلخرين.

مأزق »سأفعل ذلك الحًقا«

يدور هذا المأزق حول رغبة الفرد في إلغاء ترتيب أولويات حياته، سواء كان الهدف من ذلك هو تأجيلها لخلق وقت التركيز الذي 

تحتاجه هذه المهمة، أو القيام بأعمال ترفيهية أخرى؛ حيث نفترض أننا سننجز هذه المهام إذا قمنا بتأجيلها لوقت الحق عندما 

تهدأ األمور، وفي الحقيقة فإن هذه األمور ال تهدأ أبًدا.

وتجدر اإلشارة إلى أن الخروج من هذا المأزق يتحقق من خالل إدراك أهمية هذه األنشطة التي نقوم بتأجيلها أو إلغائها، 

وتخصيص مساحة لها من وقتنا بدًلا من انتظار الفرصة المثالية التي ال تأتي أبًدا في المستقبل.
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تأسيًسا على ما سبق ذكره، تستعرض الكاتبة بعض األساطير 

القديمة لتوضح لنا الصراع بين وضعي »القائد أ« و»القائد ب« 

واالختيار بينهما، على سبيل المثال أسطورة قبيلة »الشيروكي 

قبيلة  شيوخ  أحــد  كــان  فقد   ،)Cherokee Indian( الهندية« 

الشيروكي ُيعطي حفيده دروًسا عن الحياة، فقال للصبي »يدور 

والغضب  الشر  هو  أحدهما  ذئبين،  بين  رهيبة  ومعركة  قتال 

والسالم  والفرح  الخير  هو  واآلخــر  والجشع،  والحزن  والحسد 

والحب واألمل«، ويدور القتال نفسه داخلنا جميًعا.

ر الحفيد في األمر لمدة دقيقة ثم سأل: »يا جدي، أي ذئب  فكَّ

سيفوز؟ أجاب العجوز ببساطة، الذئب الذي ستطعمه«، وترى 

الكاتبة أن هذه األسطورة تجسد حقيقة عميقة، فكل ما نطعمه 

أي كل ما نحافظ عليه بوقتنا وطاقتنا وعملنا، هو ما سوف 

ينتصر ويزدهر.

وبالتالي، توضح الكاتبة أن الخطوة األولى إلطعام »القائد أ« 

مبنية على الوعي الذاتي، فمعرفة الذئب الذي أنت عليه اآلن هو 

أن  إلى  بحاجة  نحن  المناسب،  الذئب  إلطعام  أساسي  شرط 

ب«  »القائد  وضع  في  فيه  سقطنا  الــذي  الوقت  على  نتعرف 

ــي »ســأفــعــل الــمــزيــد  ــال ــت ــال ــنـــاك، وب ــى هـ ــ ــا إل ــادنـ ــا قـ وفـــهـــم مـ

»ستصبح«سأفعل المزيد فقط إذا كانت أشياء تضيف قيمة«، 

أما »سأفعل ذلك اآلن فقط« ستصبح »سأفعل ذلك اآلن 

فقط بعد تقييم كل قرار وتحديد أن المهمة ملِّحة حًقا وتحقق 

ذلك  »سأفعل  بنفسي«  ذلك  »سأفعل  وتصبح  منفعتي«. 

للفريق  مفيًدا  وكـــان  لــي  أفــضــل  ذلــك  كــان  إذا  فقط  بنفسي 

والمنظمة«، وأخيًرا، »سأفعل ذلك الحًقا« ستصبح »سأفعل 

بإلغاء   
ٍ
واع قرار  واتخاذ  الموقف  تقييم  بعد  فقط  الحًقا  ذلك 

األولوية لمشروع أو مهمة«.

القيادة  تجربة  أن  يدرك  الجيد  القائد  أن  الكاتبة  ختاًما، توضح 

بأكملها هي مزيج من »القائد أ« و»القائد ب«، وترى الكاتبة أنه 

من الضروري أن ندرك الوقت الذي تحولنا فيه إلى وضع »القائد 

ب«، ونبدأ في اتخاذ خطوات حقيقية للعودة إلى وضع »القائد 

أ«، وتؤكد على أن نظرتنا إلى العالم تؤثر على وضعنا القيادي، 

فإذا نظرنا إلى العالم من خالل عدسة »القائد أ«، فإن المشكالت 

ويشعر  مهاراتنا،  وتصقل  خبراتنا  تعزز  فرًصا  وكأنها  ستبدو 

معها الفرد بالحيوية والحضور حتى خالل األوقات العصيبة التي 

ال مفر منها، أما إذا نظرنا إلى العالم من خالل عدسة »القائد 

ب« فإننا سنجد أنفسنا منزعجين، ونشعر بأن المشكالت ال 

يمكن التغلب عليها، وهو ما يؤثر على فعاليتنا ورضانا الداخلي، 

وبالتالي فإنه ينبغي علينا التفكير في طريقة مختلفة للنظر إلى 

األشياء، وأن ندرك أن كل لحظة تقدم لنا خياًرا بين أن نكون 

اختيار مسار  القدرة على  لدينا  وأن  »القائد ب«،  أو  أ«  »القائد 

106العمل الذي سيعيدنا إلى »القائد أ«. 

ـة
ــــــ

ريـ
دا

ق إ
ـــا

فـــــ
آ



يهدف »مسح الشركات العائلية« )The Family Business Survey(، الصادر عن شركة )PricewaterhouseCoopers, PwC(،  إلى 

فهم تفكير  الشركات العائلية حيال القضايا الراهنة؛ من خالل إجراء مسح للسوق العالمية للملَّاك والمديرين التنفيذيين، 

ويتراوح حجم المبيعات السنوية للشركات المشاركة في المسح من أقل من 5 ماليين دوالر أمريكي إلى أكثر من 6 مليارات 

دوالر أمريكي.

وقد أوضح المسح أن جائحة »كوفيد-19« تسببت في تعطيل حياة األفراد، كما أثَّرت على النشاط االقتصادي في العديد من 

البلدان. بيد أن صحة الموظفين وسالمتهم ظلت على رأس أولويات الشركات العائلية، وعليه أعادت تشكيل عملياتها بهدف 

مكافحة االنكماش الذي يشهده االقتصاد.

عرض أ. ميران طه
باحث اقتصادي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

لماذا تحتاج الشركات العائلية
إلى التحرك اآلن لضمان مستقبلها؟*

*»From Trust to Impact: Why Family Businesses need to Act Now to Ensure Their Legacy Tomorrow«. PwC Family Business Survey 2021. https://
pwc.to/3sHjFWS )Accessed: March 15, 2021(.

107

ي
ت الرأ

العا
ط

ست
ا



ــراء 2,801 دراســــة استقصائية عــبــر اإلنــتــرنــت فــي 87  تــم إجــ

منطقة، خالل الفترة بين 5 أكتوبر و11 ديسمبر من العام 2020

55 % من الشركات التي شملها االستطالع 
ي جائحة  قد شهدت نمًوا في 12 شهًرا قبل تفشِّ

»كوفيد-19«.

شملتها  الــتــي  الــشــركــات  %مـــن   86
الدراسة من المتوقع أن تنمو خالل عام 2022.

أوروبـــــا

1061
إفريقيا

231
الشرق 
األوسط

73
أمريكا 
الالتينية

413

 أمريكا
الشمالية

205
آسيا والمحيط 

الهادئ

817
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 % 38 التقدم في التحول الرقمي بطيء

مـــن الشـــركات ذكـــرت أن قدراتهـــا الرقميـــة قويـــة، وفـــي اســـتطالع الشـــركات العائليـــة لعـــام 

2018، كان 80 % قلقـــة بشـــأن االبتـــكار والتكنولوجيـــا، فيمـــا أوضحـــت 57 % مـــن الشـــركات 

أنهـــا تســـتثمر فيهمـــا.

 % 51 هناك مقاومة للتغيير واالحتراف

لديهـــا رؤيـــة موثقـــة وأغـــراض مكتوبـــة، و30 % مـــن الشـــركات لديهـــا 

خطـــط للتعاقـــب الوظيفـــي، وتوضـــح 29 % منهـــا وجـــود مقاومـــة للتغييـــر.

 % 79 المرونة االقتصادية عالية

مـــن الشـــركات العائليـــة لـــم تحتـــج إلـــى رأس مـــال إضافـــي فـــي عـــام ، وتقـــوم 34 % منهـــا فقـــط 

بتخفيـــض أرباحهـــا خـــالل األزمـــة. ويتوقـــع 64 % تحقيـــق النمـــو فـــي عـــام 2021.

 % 55
هنــاك رغبــة حقيقيــة فــي الريــادة بمجــال 

االســتدامة، لكــن العمــل كان بطيًئــا

ذكـــرت أن هنـــاك فرصـــة لهـــا لقيـــادة ممارســـات األعمـــال المســـتدامة، لكـــن لـــدى 37 % فقـــط، 

فـــي المتوســـط، اســـتراتيجية اســـتدامة مطبقـــة.

التعافي بعد  لقيادة  العائلية، ويوضح مــدى استعدادها  بالشركات  المالية  المرونة  التقرير مــدى  يتناول القسم األول من 

الجائحة. في حين يسلط القسم الثاني الضوء على الحاجة إلى تحديد أولويات أجندة الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 

الشركات )Environmental, Social and Corporate Governance, ESG( وإعادة التفكير في كيفية مساهمة الشركات العائلية 

ر المناخي، وممارسات األعمال التجارية المستدامة، وتعزيز رفاهية المجتمع. بينما يقيِّم القسم الثالث وضع  في الحد من التغيُّ

ل التكنولوجي بالشركات العائلية، نظًرا لما أظهره الوباء من األهمية الحيوية للقدرات الرقمية القوية للشركات. ويركز  التحوُّ

القسم األخير على حوكمة العالقات األسرية بتلك الشركات؛ نظًرا لحقيقة مفادها أن العالقات التي تجعل الشركة العائلية 

قوية هي ذاتها التي تعرقلها أيًضا.   
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النمو في زمن »كوفيد-19«

لقد كانت جائحة »كوفيد-19« تحديًّا رئيًسا أمام مرونة جميع الشركات تقريًبا، وهنا، جاءت الشركات العائلية لمواجهة التحديات 

55 % من  الوباء، توقع  ي  التوقعات المستقبلية، فقبل تفشِّ المالي على  اليقين  المصاحبة للجائحة في وقت يؤثر فيه عدم 

المستجيبين نمًوا لعام 2020 - وهي أدنى نسبة مئوية منذ عام 2010، العام الذي أعقب األزمة المالية العالمية )الشكل 1(.

بينما في الوقت الحالي، وعلى الرغم من توقع نصف الشركات العائلية تقريًبا )46 %( حدوث انخفاض في المبيعات، فيتوقع 

 من التفاؤل، وخصوًصا مع عدم حصول 
ٍ
86 % العودة إلى معدالت النمو السابقة للوباء بحلول عام 2022، وهو مستوى عال

لقاحات »كوفيد-19« على الموافقة وقت إجراء المسح. 

كان تأثير الجائحة على المبيعات متفاوتًا عبر القطاعات المختلفة؛ حيث توقع 84 % من العاملين في قطاع الضيافة والترفيه 

-وهي أعلى نسبة في أي قطاع - حدوث انكماش، يليه 64 % في قطاع السيارات و63 % في مجال الترفيه واإلعالم.

لقد اضطرت حوالي ثلث الشركات التي شملها االستطالع )34 %( إلى خفض توزيعات األرباح، وتعرَّض 31 % من أفراد العائلة 

لخفض الرواتب، بشكل عام، احتاجت شركة واحدة فقط من كل خمس شركات )21 %( إلى الوصول إلى رأس مال إضافي؛ 

حيث قام 15 % من الملَّاك باالستعانة بأموالهم الخاصة، وأبدى 23 % آخرون استعدادهم للقيام بذلك إذا لزم األمر.

لقد أثبتت الشركات العائلية قوتها وقابليتها للتكيُّف، وقد اتبعت نهًجا يركز على األشخاص أوًلا، وأعطت األولوية لرفاهية 

موظفيها ودعم المجتمعات المحلية وقت األزمة، وقد تمكن 80 % من الموظفين من العمل من المنزل، ويقوم 25 % بتطويع 

إنتاجهم لتلبية الطلب المرتبط بالجائحة.

-60%
2007 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2020

مالحظة: المجموع ال ُيعطي 100، ألن النتائج تُظهر فقط النسبة المئوية للردود التي تشير إلى نمو المبيعات أو انخفاضها؛  حيث يشمل نطاق اإلجابات 
المحتملة »ثابت« و»ال أعرف«.

-40%

-20% -10%

-34%
-46%

28%

55%

69%
64%65%65%48%

75%

-19% -19%-18% -20%
-9%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

ي جائحة »كوفيد-19« انخفاض المبيعاتنمو المبيعاتقبل تفشِّ

الشكل
تتوقع الشركات العائلية أن تؤثر جائحة »كوفيد-19« على النمو أكثر إثر الركود الكبير

السؤال الخاص باستبيان عام 2021: إذا نظرنا إلى الوراء في السنة 
ي الجائحة، هل يمكنك القول إن حجم مبيعاتك  المالية الماضية، قبل تفشِّ
كان ينمو أو ينخفض؟ وماذا تعتقد سيكون تأثير الجائحة على مبيعاتك؟

استطالع 2007-2018: إذا نظرنا إلى الوراء في 
إن  القول  الماضية، هل يمكن  المالية  السنة 

مبيعاتك كانت تنمو أو تنخفض؟

1

التأثير المتوقع لجائحة »كوفيد-19«
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على الرغم من كل شيء، فإن طموحات النمو لعام 2022 تتماشى مع بيانات عام 2018 )انظر الشكل 2(. يأتي هذا التفاؤل 

ع في األسواق  مدفوًعا بالتخطيط وإدارة المخاطر؛ حيث يعطي أربع من أصل خمس شركات )82 %( األولوية للتنويع و/أو التوسُّ

أو منتجات جديدة؛ وهما اثنتان من أهم ثالث أولويات للشركات خالل العامين المقبلين.

الشكل
العودة إلى العمل كالمعتاد في عام 2022

السؤال: إذا أي مما يلي يصف بشكل أفضل طموحات شركتك لعامي 2021 و 2022؟

2

16%

21%

13%

68%

65%

51%

13%

11%

27%

2%

2%

7%

100%75%50%25%0%

2021

2022

مقارنة

 مطرد
ٍ
تنمو بشكل نمو معزز تنمو بسرعة وبقوةيتقلص حجمها بهدف البقاء

توقعات مسح عام 2018 
للعامين القادمين

نحو تعزيز االستدامة:

من الطموح إلى العمل

تتزايد الضغوط على جميع الشركات لإلسهام في الحفاظ على نظافة البيئة وجعل المجتمع أكثر عدًلا وإنصاًفا، وجدير بالذكر 

أنه في عام 2017، حددت »برايس ووترهاوس كوبرز« خمسة تحديات ُملِّحة تواجه العالم، وهي: تفاوت الثروة، واالضطراب 

التكنولوجي، والضغوط الديموجرافية، واستقطاب الرأي العام، وتراجع الثقة. وقد تسببت الجائحة في تسريع هذه التحديات 

وتكثيفها.

األعمال  أنماط  أكثر  تُعدُّ  حيث  االستدامة؛  لقيادة  السبق  العائلية  الشركات  تمتلك 

ًضا لضغوط السوق قصيرة  موثوقية، ومن المحتمل أن تكون أكثر مرونة وأقل تعرُّ

بباقي الشركات، ففي عام  تأثيًرا كبيًرا مقارنًة  تُحدث  أن  ثَمَّ يمكن  األجل. ومن 

لت  وسجَّ شخص،  مليون   30 من  أكثر  عائلية  شركة   750 أكبر  وظفت   ،2018

يميِّزهم كقادة في  الذي  األمر  أمريكي،  تريليونات دوالر   9.1 بقيمة  إيــرادات 

االستطالع  في  المشاركين  من   % 55 أبــدى  دور  وهو  االستدامة،  مجال 

استعدادهم ورغبتهم في تبنيه.
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السؤال: أي مما يلي، إن وجد، هو أهم خمس أولويات للشركة للعامين المقبلين؟

60%50%40%30%20%10%0%

تُدار  المعتادة، ال سيما فيما يتعلق بما تعنيه االستدامة وكيف  التفكير  ولكن هناك خطًرا يتمثل في أن األساليب وطرق 

الشركات العائلية، يمكن أن تحول دون الوصول إلى األهداف المعنية. ففي الوقت الحالي، نجد أن الشركات العائلية ال تعطي 

األولوية للحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات أو الممارسات المستدامة )انظر الشكل 3(.

الشكل
تقول الشركات العائلية إن التنويع وتحسين القدرات الرقمية، وليس االستدامة، هي أهم أولوياتها.

3

بل العمالء والمقرضين والمساهمين والموظفين من أجل توجيه 
ِ
في السنوات األخيرة، تعرَّضت الشركات لضغوط من ق

نشاطها نحو االستدامة، وقد ارتفع االستثمار في الصناديق التي تركز على الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية أربعة 

أضعاف في الواليات المتحدة األمريكية خالل عام واحد، لتصل إلى أكثر من 21 مليار دوالر أمريكي عام 2019، وتكاثرت اللوائح 

الخاصة باالستدامة، بما في ذلك كشف المعلومات حول االنبعاثات ومعدل األجور بين الجنسين. 

55%

52%

50%

49%

39%

37%

30%

28%

24%

21%

16%

15%

11%

8%

10%

دعم المجتمع المحلي من خالل زيادة االستثمار/ النشاط

زيادة التعاون مع الشركات األخرى

زيادة مشاركة الجيل القادم في صنع القرار/ اإلدارة

زيادة االستثمارات في االبتكار والبحث والتطوير

متابعة استراتيجية الدمج أو االستحواذ

حماية األنشطة األساسية - تغطية التكاليف / البقاء

إعادة التفكير / تغيير / تكييف نموذج األعمال

زيادة استخدام التقنيات الجديدة

تقديم منتجات/ خدمات جديدة

تحسين القدرات الرقمية

التوسع في أسواق جديدة / فئات العمالء

إعادة تصور النهج الخاص بقياس النجاح

تقليل التبعية على طول سلسلة القيمة

الحد من البصمة الكربونية للمنظمة

زيادة المسؤولية االجتماعية للمنظمة

أولويات الشركة حسب الموضوع )صافي النسب المئوية(

ــار  ــكـ ــتـ الـــرقـــمـــنـــة واالبـ

والتكنولوجيا )80 %(

التطور / التفكير 

الجديد )65 %(

موضوعات 

أخرى

االستدامة / المجتمع 

المحلي )39 %(

ــــــع /  الــــــتــــــوسُّ

التنويع )82 %(
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تأسيًسا على ما سبق، يوضح التقرير أن العطاء ُيعدُّ جزًءا حيوًيا للشركات العائلية؛ حيث نجد أنها معنية بالتأثير الكلي لنشاطها 

على المجتمع، وتعطي األولوية لرفاهية موظفيها، وتؤمن بدعم مجتمعاتهم؛ حيث يشارك أكثر من 80 % من تلك الشركات في 

، من األهمية تغيير تفكيرها في االستدامة، وأن ُتصبح  أنشطة المسؤولية االجتماعية، و42 % تنخرط في األعمال الخيرية؛ ومن َثمَّ

االستدامة أمًرا مركزيًّا في أنشطتها التجارية، بدًلا من مجرد تضمينها في األعمال الخيرية )انظر الشكل 4(.

الشكل
األهداف الشخصية طويلة المدى للشركة 

السؤال: ما مدى أهمية األهداف طويلة المدى التالية بالنسبة لك؟

4

100%80%60%40%20%0%

حماية األعمال التجارية باعتبارها أهم 
األصول العائلية

تأكد من بقاء العمل داخل العائلة

خلق إرث

إنشاء أرباح أسهم ألفراد األسرة

خلق فرص عمل ألفراد األسرة اآلخرين

20182021

82%

65%

64%

76%

61%

60%

63%

23%

57%

20%

ما تزال الشركات خلف المنحنى الرقمي

أزال الوباء أي شكوك حول فوائد التحول الرقمي؛ حيث أصبحت الخدمات الرقمية هي القاعدة، وكانت الشركات ذات القدرات 

الرقمية الراسخة أفضل حاًلا من غيرها، وكذلك الحال بالنسبة للشركات العائلية أيًضا، فقد كان أداء أولئك الذين يتمتعون 

بقدرات رقمية قوية وإمكانية الوصول إلى البيانات الجيدة أفضل من غيرهم )انظر الشكل 5(.

الشكل
القدرات الرقمية القوية تترجم إلى أداء أعمال قوي

مــن الشــركات العائليــة ذات اإلمكانــات الرقميــة القويــة 
مقابلشــهدت نمــًوا قبــل انتشــار فيــروس كورونــا الُمســتجد  

مقابل

مقابل

مقابل

تتوقع نمًوا بعد تأثير الفيروس

تتوقع النمو خالل عام 2021

تتوقع النمو خالل عام 2022

للشركات العائلية األخرى

للشركات العائلية األخرى

للشركات العائلية األخرى

للشركات العائلية األخرى

% 60

% 32

% 71

% 88

% 51

% 26

% 61

% 85

أداء أفضـــــــل

5
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مــن الشــركات العائليــة التــي تتمتــع بقــدرات رقميــة 
قويــة لديهــا إمكانيــة الوصــول إلــى  بيانــات موثوقــة 
وفــي الوقــت المناســب والتــي تعــزز عمليــة صنــع القرار

مــن الشــركات العائليــة ذات اإلمكانــات الرقميــة القوية 
تتوقــع أن تكــون االســتدامة فــي صميــم أعمالها

الرقميــة  اإلمكانــات  ذات  العائليــة  الشــركات  مــن 
القويــة  تقــول إن المعلومــات تتــم مشــاركتها بطريقــة 
شــفافة وفــي الوقــت المناســب بيــن أفــراد العائلــة

مقابل

مقابل

مقابل

مقابل

مقابل

لديهــا القــدرة علــى تغييــر المســار فــي وقــت قصيــر 
الســيولة توافــر  بســبب 

لديهــا اســتراتيجية اســتدامة مطــورة ومعلنــة تفيــد 
فــي جميــع قراراتهــا

للشركات العائلية األخرى

للشركات العائلية األخرى

للشركات العائلية األخرى

للشركات العائلية األخرى

للشركات العائلية األخرى

% 86

% 60

% 73

% 71

% 51

% 54

% 42

% 58

% 50

% 29

زيادة الرشاقة

مزيد من التركيز على االستدامة

مزيد من الشفافية

لكن تُعدُّ تلك الشركات هي األقلية. فعلى الرغم من اعتبار أربع من أصل خمس )80 %( مبادرات متعلقة بالرقمنة واالبتكار 

19 % فقط أن مسارها الرقمي قد  والتكنولوجيا أولوية قصوى، فقد كان التقدم في هذه المجاالت بطيًئا. هذا، وقد أوضح 

اكتمل، ويعتقد 62 % أن الطريق  أمامها ما يزال طويًلا. 

في استبيان الشركات العائلية لعام 2018، أعرب 80 % من المشاركين عن قلقهم بشأن االبتكار والتكنولوجيا. وعلى الرغم من 

أنهم يعتبرون القدرات الرقمية ثاني أهم أولوياتهم، ما زال 29 % منهم يفيدون في استطالع عام 2021 أنه ليس لديهم قدرات 

رقمية قوية وأن تطوير هذه القدرات ليس على رأس جدول أعمالهم.

الرقمية األهمية الحيوية لوجود خارطة طريق واضحة؛ حيث ال تتوافق  التي طورت قدراتها  تُظهر تجربة الشركات العائلية 

58 % من  المزايا الفعلية للرقمنة دائًما مع المزايا المفترضة، لذا ُيعدُّ التخطيط هو المفتاح، على سبيل المثال، تستخدم 

الشركات الرقمية القوية التكنولوجيا لتحسين وظائفها المتعلقة باالمتثال وإعداد التقارير، لكن يرى  44 % فقط ممن يخططون 

للترقية الرقمية أن ذلك ُيعد أولوية، وهذا يحتاج إلى التغيير.
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مدى أهمية العالقات األسرية لنجاح الشركات العائلية

إذا قمنا بالنظر إلى طبيعة العالقات الشخصية التي تُبنى عليها الشركات العائلية، فنجد أن تلك الشركات معقدة، فيمكن 

للعالقات التي تسمح للشركة بالعمل والتكيُّف بسرعة، هي نفسها التي تبطئ قراراتها وتعوقها، وقد يكون من الصعب 

االعتراف بأن التواصل بين أفراد العائلة وعبر األجيال ليس باألمر اليسير. 

في هذا السياق، أوضح ما يقرب من سبعة من كل عشرة مشاركين في االستطالع )68 %( أن أفراد األسرة الذين ليسوا 

أعضاء في مجلس اإلدارة يثقون في أفراد األسرة الموجودين في مجلس اإلدارة، لكن أشار 58 % فقط إلى أن جميع أفراد 

األسرة يشاركون وجهات نظر متشابهة حول توجهات الشركة.

فهناك العديد من القضايا الحساسة التي تجب مناقشتها والعديد من المجاالت التي ال ُيحرز فيها تقدم )الشكل 6(. أفاد 

ثلثا المستجيبين )66 %( أن أفراد العائلة يتواصلون بانتظام حول القضايا المتعلقة بالشركة، لكن ُخمسهم )21 %( قالوا إنه 

ليس لديهم آليات رسمية للتعامل مع أوجه الخالف المحتملة.

الشكل
األهداف الشخصية طويلة المدى للشركة 

السؤال: ما مدى شدة موافقتك أو عدم موافقتك على

السؤال: أي من السياسات واإلجراءات التالية، لديك في الشركة؟

6

100%80%60%40%20%0%

لدى العائلة إحساس واضح بالقيم 
والغرض المتفق عليه كشركة

لدى العائلة رؤية موثقة وبيان لغرض 
الشركة

األسرة لديها قواعد سلوك محددة

تمتلك العائلة القيم العائلية ورسالة 
الشركة الموضحة في شكل مكتوب

20182021

68%

51%

79%

68%

47%

44%

66%

49%

60%40%20%0%

اتفاقية المساهمين

الوصية األخيرة

إجراءات الطوارئ

أحكام الدخول والخروج

آليات حل النزاعات

20182021

47%

34%

19%

56%

42%

36%

18%

15%

35%

30%
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االجتماعيةالحوكمــــة

الشركات العائلية

الرقمنــــة

التوافق األسري ال ينبغي أبًدا أن يؤخذ كأمر مسلم به؛ حيث يحتاج إلى جهد وتخطيط، ويجب التعامل معه بالتركيز واالحتراف 

نفسهما اللذين يتم تطبيقهما على استراتيجية العمل والقرارات التشغيلية، تمتلك  79 % من الشركات العائلية شكًلا من 

أشكال سياسة الحوكمة أو إجراءات ُمطبقة - انخفاًضا من  84 % عام 2018 - ولكن بالنسبة للكثيرين، هناك فجوات كبيرة.

أنه لم يكن هناك أي خالف على اإلطــالق. ومن ناحية أخرى، تحدث   )% 23  ( وقد أوضح واحد فقط من كل أربعة مشاركين 

الخالفات بشكل منتظم لواحد من كل عشرة )7 %(. ووفًقا للمسح، ُيعدُّ التعامل مع الخالف شأنًا خاًصا إلى حد كبير؛ حيث 

ا. بينما يمتلك 13 % فقط نظاًما راسًخا  أوضح 80 % من المستجيبين الذين أفادوا بوجود خالفات أنهم يتعاملون معها داخليًّ

لحل النزاعات، واستخدم  12 % فقط خدمة حل من طرف ثالث خارجي.

اتصاًلا، ُيعد تخطيط تعاقب الموظفين من أكثر القضايا حساسية، األمر الذي سلَّطت جائحة »كوفيد19-« الضوء على أهميته؛ 

، يؤكد االستطالع حدوث زيادة طفيفة في تخطيط األعمال لتعاقب الموظفين؛ حيث تمتلك 30 % من الشركات العائلية  ومن ثَمَّ

اآلن خطة تعاقب وظيفي رسمية، ارتفاًعا من 15 % عام 2018.

في عام 2018، توقع حوالي ربع الشركات العائلية ) 23 %( أن يكون الجيل القادم من أفراد العائلة أغلبية المساهمين في غضون 

خمس سنوات. وفي استطالع عام 2021، ارتفع هذا الرقم إلى ما يزيد قليًلا على الثلث )35 %(. فعندما يتعلق األمر بالحياة 

المهنية، يتم تحفيز األجيال الشابة بقوة من خالل المعنى والهدف، األمر الذي يحصلون عليه في الشركة العائلية. 

تبنـــي الحوكمـــة البيئيـــة 
واالجتماعيـــة وحوكمـــة 

الشركات.

ــز الــــقــــدرات  ــزيـ تـــعـ
الرقمية.

إضفاء الطابع المهني على 
ــة داخـــل  ــريـ الــعــالقــات األسـ

الشركات العائلية.

ا، بيد أنها ما تزال بحاجة إلى  ختاًما، أوضح االستطالع أن المرونة المالية للشركات العائلية تجعلها في وضع جيد نسبيًّ

إعــادة النظر في تأثير نشاطها على المجتمع وعلى نفسها، األمــر الــذي سيؤدي بــدوره إلى تعزيز التعافي االقتصادي إثر 

تداعيات جائحة »كوفيد-19«. في هذا السياق، سلَّط التقرير الضوء على ثالثة مجاالت رئيسة يمكن أن تُسهم في ضمان 

النجاح لألجيال القادمة، وذلك حال اتباع اإلجراءات المالئمة، وتتمثل تلك المجاالت في اآلتي:
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من الضروري تتبع المقاييس التي 

يمكن أن تساعد في الحصول على 

الصورة الكاملة لمدى رضا العمالء 

عن المنتجات أو الخدمات

كــوم«  دوت  فــورس  »سيلز  شركة  عــن  الــصــادر  المسح  يقوم 

األمريكية للبرمجيات )Salesforce(، والُمعنون بـ »كيفية قياس 

رضا العمالء«، بتسليط الضوء على مؤشر رضا العمالء، والذي 

ُيتخذ لقياس درجة رضا العميل عن منتج أو خدمة أو تجربة معينة، 

ذلك  فــي  بما  الــعــمــل،  جــوانــب  مــن  الــعــديــد  كبير على  تأثير  ــه  ول

المبيعات، واستراتيجيات التسويق واإلعالن، وغيرها.

وعادًة ما يتم الحصول على تعليقات العمالء عبر االستطالعات 

التي تُعد طريقة فعالة، إلى حد ما، لالستماع إلى آراء العمالء، 

لن  وبالتالي  لالستطالعات،  العمالء  جميع  يستجيب  ال  ولكن 

اإلجابة  أو  الكاملة  الصورة  على  الحصول  من  الشركة  تتمكن 

الصادقة تماًما، ولذلك، فإنه من الضروري تتبع مقاييس رضا 

العمالء األخرى التي يمكن أن تساعد في الحصول على الصورة 

الكاملة لمدى رضا العمالء عن المنتجات أو الخدمات.

للشركات  يمكن  الــتــي  اإلضــافــيــة  الــطــرق  بــعــض  يــلــي  وفــيــمــا 

والعالمات التجارية من خاللها تتبع رضا العمالء بشكل منتظم، 

خاصًة عندما يريدون التركيز على تحسين تجربة العمالء.

*»Beyond Surveys: How to Measure Customer Satisfaction.« Salesforce. https://sforce.co/3B3pWkk.)Accessed: May 15, 2021(.

كيفية قياس رضا 

العمالء*

عرض أ.أمنية عاصي
باحث سياسي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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 وسائل التواصل االجتماعي

 وســـــــيـــــــلـــــــة قـــــويـــــة
لقياس مدى رضا العمالء

منصات  عــلــى  معظمها 
التواصل االجتماعي

w w w . c o n v i n c e a n d c o n v e r t . c o m

يؤدي عدم الرد على شكوى 
إلى تقليل مناصرة العمالء 

بنسبة تصل إلى 50 %.

 الــرد على الــشــكــاوى يزيد 
من تأييد العمالء بنسبة 

تصل إلى 25 %.

المستهلكين  من   %  63
راضــــــــــــــــون عــــــــن وقــــــت 
االســتــجــابــة فـــي وســائــل 

التواصل االجتماعي.

40 % مــن الــعــمــالء الــذيــن 
يــقــدمــون شــكــوى مــن خالل 
استخدام وسائل التواصل 
االجتماعي يتوقعون الرد في 

غضون ساعة واحدة.

شكاوى العمالء   3/1
ال يتم الرد عليها

وسائل التواصل االجتماعي

باير« »جــاي  أعــده  لتقرير  ووفًقا  العمالء،  شكاوى  لمعالجة  القنوات  أكبر  من  واحــدة  االجتماعي  التواصل  وسائل   أصبحت 

)Jay Baer( من شركة )Convince and Conver(، وجد أن »ثلث شكاوى العمالء ال يتم الرد عليها أبًدا«، ومعظمها متوفر على 

قنوات التواصل االجتماعي، حيث يستخدم العمالء وسائل التواصل االجتماعي ليشعروا بأن أصواتهم مسموعة، ويضيف 

»باير« أن الرد على شكوى يزيد من تأييد العمالء بنسبة تصل إلى 25 %، كما أن ترك مشكلة العميل دون حل سيقلل من تأييد 

العمالء بنسبة تصل إلى 50 %. 

ومن المهم تتبع مشاعر وسائل التواصل االجتماعي لمعرفة ما يقوله العمالء عن العالمات التجارية والمنتجات، وتسمى 

هذه اآللية »االستماع االجتماعي«، باستخدام أدوات عبر اإلنترنت، وتتيح تلك التنبيهات اآللية لمعرفة متى يتناقش األشخاص 

بشأن العالمة التجارية. ويمكن ضبط التنبيهات لتحديد اآلتي:

	.األسماء الدقيقة للعالمات التجارية والمنتجات

	 العالمــات ألســماء  الشــائعة  اإلمالئيــة  األخطــاء 
التجاريــة والمنتجــات، فعلــى ســبيل المثــال، أحيانـًـا يتــم 
 Jack in the( ذكــر سلســلة مطاعــم الوجبــات الســريعة

.)Jack in a Box( بـــ )Box

	 .ألقاب العالمات التجارية المتعارف عليها

	.أسماء الموظفين، خاصًة إذا كانت فريدة من نوعها

	 .األسماء التي ترتبط عادة بالشركة

وعليه، تمكن المساعدة في تتبع شعور العمالء تجاه العالمة التجارية وقياس مدى رضاهم. باإلضافة إلى ذلك، تمكن مشاركة التعليقات 

أو الرسائل اإليجابية على الشبكات االجتماعية للعالمة التجارية، كما تجب إعادة توجيه التعليقات أو الشكاوى السلبية إلى فريق الدعم. 
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مراسالت العمالء

على الرغم من أهمية آراء العمالء في العالمة التجارية على وسائل التواصل االجتماعي، فإن تتبع المراسالت الفعلية للعمالء 

مع فريق دعم العمالء وتسجيلها، سواء كان ذلك من خالل وسائل التواصل االجتماعي أو الدردشة عبر اإلنترنت أو أي نظام 

دعم آخر، يمكن أن يمنحنا نتائج جيدة عن مستويات رضا العمالء.

على سبيل المثال، إذا كانت غالبية التعليقات التي يتلقاها فريق الدعم تتعلق بوقت تجهيز الطلب، فسنعرف أن النظام يحتاج 

إلى المعالجة، وهنا يجب استخدم العمالء كمقياس تحتاج إليه الشركة لتحسين الخدمة أو العمل.

وأيًضا يمكن أن يؤدي تتبع ما يتحدث عنه األشخاص مع وكالء خدمة العمالء في كل قناة إلى بعض األفكار القيمة، وقد تالحظ 

أن العمالء الذين يقدمون طلبات أكثر، أو األشخاص الذين يشترون منتًجا معيًنا، يميلون إلى استخدام نظام الدعم، بينما 

يستخدم مشترو العنصر الفردي أو العمالء الجدد وسائل التواصل االجتماعي عندما يحتاجون إلى المساعدة، ومن هنا يمكن 

أن تساعد معرفة هذه االتجاهات على تحسين الموارد وزيادة رضا العمالء.

إلى جانب الموضوع الرئيس للمراسالت، يمكن أن يساعد أخذ مالحظات حول مشاعر العمالء في قياس معدالت موافقة 

العمالء، فمن الشائع أن تتلقى العالمات التجارية بعض الشكاوى أو األسئلة، والتي تتم صياغتها بطريقة تُظهر الغضب، 

والذي يتم التعبير عنه غالًبا من خالل األلفاظ غير الالئقة أو كتابة الكلمة بأحرف كبيرة، مفادها أن العميل يمر بتجربة سيئة، 

وعلى العكس من ذلك، يمكن للرسائل المتفائلة التي تحتوي على عالمات تعجب أو تعليقات إيجابية أو حتى رموز تعبيرية 

معينة أن تخبر العالمات التجارية كثيًرا عن رضا العمالء. 

وغالًبا ما تُستخدم الرموز التعبيرية لمساعدة المستلم في ترجمة ما يحاول الشخص قوله، ولقد أصبحت جزًءا شائًعا من 

طريقة التواصل، لذا فإن فحص الرموز التعبيرية )Emojis( المستخدمة يمكن أن يعبر كثيًرا عن مشاعر ومضمون الرسالة.

 أبعـــــــاد

 رضـــــــــــــــا الــــــعــــــمــــــالء 
التي يمكن للشركة قياسها

شكاوى أو مشكالت

وضع الشركة في 
أذهان العمالء

التسعير

أنواع الخدمات 
األخرى المطلوبة

سرعة الخدمة

تقارب العالقة مع 
جهات االتصال في 

الشركة

جودة الخدمة

الثقة في موظفي 
الشركة

w w w . n b r i i . c o m
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قياس الوالء

يظهر  كما  آرائهم،  عن  التعبير  للعمالء  التجارية  العالمة  مع  التواصل  يتيح 

العمالء أيًضا مستوى رضاهم من خالل االستمرار في شراء المنتج أو الخدمة، 

 National Business Research( األعــمــال  لبحوث  الوطني  للمعهد  ووفــًقــا 

 عن عميل جديد 
ٍ

Institute(، فإنه »من المربح بيع منتجات أكثر لعميل راض

بنسبة تصل إلى خمسة أضعاف«. 

 متصل، تخبرنا عمليات الشراء المتكررة كثيًرا عن رضا العمالء، بحيث إنه إذا استمر العميل في شراء عنصر مراًرا 
ٍ

وفي سياق

وتكراًرا، فنحن نعلم أنه من المحتمل أن يكون راضًيا بدرجة كبيرة عن المنتج، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع القيمة الدائمة 

أو عبر  ا  التجارية، سواء كان ذلك شخصيًّ للعالمة  العميل  ج  يروِّ أن  احتمالية  للعميل )Customer Lifetime Value( وزيادة 

اإلنترنت.

بل عميل واحد للنشاط التجاري 
ِ
وجدير بالذكر أن كلًّا من متوسط »القيمة الدائمة للعميل« -والتي تمثل إجمالي اإليرادات من ق

طوال فترة تعامله مع العالمة التجارية- باإلضافة إلى متوسط التكلفة لكل طلب، تُعد مقاييس تُسهم في توضيح مدى رضا 

العمالء.

على سبيل المثال، إذا تم بيع منتج معين بأعداد أكبر لعمالء متكررين بدًلا من جذب عمالء جدد، فقد تستنتج مستوى أعلى 

العمالء  لدى  يتمتع بشعبية كبيرة  الجدد، ولكنه ال  العمالء  لدى  المنتج، مقارنة بمنتج يحظى بشعبية  الرضا عن هذا  من 

الحاليين، لهذا السبب، تُعد هذه المقاييس مفيدة أيًضا في تحديد قرارات تطوير المنتجات والتسويق.

 تحديد  استراتيجية لزيادة 

 رضـــــــــــــا الــــــعــــــمــــــالء 
وربحيتهم

w w w . s l o a n r e v i e w . m i t . e d u
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استجابة ترويجية

هناك الكثير من المعلومات حول استراتيجية االحتفاظ بالعمالء وتقديم 

مكافأة للحفاظ على العمالء ذوي القيمة الدائمة المرتفعة؛ حيث يخبرنا 

استخدام استراتيجيات معينة بالمزيد عن رضا العمالء، وتتمثل إحدى 

هذه االستراتيجيات في النظر في الفعالية واالستجابة لعروض ترويجية 

محددة، مثل كوبونات الشراء أو المبيعات الموسمية.

تتضمن بعض أنواع العروض الترويجية التي يمكن أن تساعد في قياس 

رضا العمالء، ما يلي:

خصومات على المنتجات التي اشتراها العمالء من قبل: إذا استفاد 

الكثير من العمالء من البيع، فنعلم أنهم كانوا سعداء بما يكفي بعملية 

شرائهم األولية لتكرار شرائه مرة أخرى؛ حيث إن الخصم يمنحهم حافًزا 

ا. إضافيًّ

خصومات حصرية لمستخدمي وسائل التواصل االجتماعي: عادة 

ما يتواصل العمالء مع العالمة التجارية على وسائل التواصل االجتماعي 

عندما يحبون المنتج أو يرغبون في التعامل مع الشركة، لهذا السبب، 

المعجبين  لقاعدة  حصريًّا  ترويجية  عــروض  تقديم  يساعد  أن  يمكن 

بالشركة على وسائل التواصل االجتماعي في معرفة تفاصيل أكثر عن 

ويمكن القيام بذلك عن  تجربة العمالء، باإلضافة إلى زيادة التفاعل، 

طريق حملة تسويق عبر البريد اإللكتروني أيًضا.

عروض التسويق بالتبعة أو باإلحالة: في معظم الحاالت، كلما زاد 

حماسه  زاد  لشبكته،  الخدمة  أو  بالمنتج  العميل  يوصي  أن  احتمال 

للعالمة التجارية.

م، وبغض النظر عن كيفية قياس رضا العمالء،  تأسيًسا على ما تقدَّ

من المهم أن يتم باستمرار تفسير كل ما يتعلق بتفاعل العمالء على 

وسائل التواصل االجتماعي، والتغيير في معدل المبيعات، كما سيساعد 

التي يجدر  المثلى  البيانات اإلجمالي شهريًّا في معرفة السبل  تحليل 

اتباعها لتحسين تجربة العمالء.

لمعرفة  المختلفة  اإلدارات  مــع  التنسيق  يمكن  الــســيــاق،  هــذا  وفــي 

المنتجات التي تحتاج إلى إضافات أخرى، أو تلك التي يتعين تعديلها أو 

تطويرها، ومعرفة المنتج الــذي يتعين وقف خط إنتاجه، باإلضافة إلى 

معرفة مدى ارتباط شعور العمالء تجاه العالمة التجارية بالمبيعات 

والتحويالت.
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تفاؤل بشأن مستقبل سالسل التوريد 

ــذي قــامــت بـــه شــركــة الــخــدمــات  ــ أظــهــر الــمــســح ال

)GlobalTranz, LLC( في  ترانز«  اللوجستية »جلوبال 

شهر أبريل من عام 2021، استعداد الموردين لتلبية 

االستعداد  هذا  جاء  وقد  للعمالء،  المتزايد  الطلب 

بالمستقبل،  التوريد  سالسل  قادة  لتفاؤل  كنتيجة 

بعد مرور عام على توقف سالسل التوريد في أعقاب 

ما  عكس  على  وذلـــك  »كــوفــيــد-19«،  جائحة  تفشي 

أظهره المسح الذي أجرته لهم الشركة في خريف عام 2020، والذي أشار إلى عدم استعدادهم لتغيير متطلباتهم اللوجستية.

في هذا السياق، أشار »بوب فاريل« )Bob Farrell( المدير التنفيذي لشركة »جلوبال ترانز« إلى أنه على مدار عام 2020 اضطرت 

الشركات التي تقدم الخدمات للمستهلكين، سواء كانوا أفراًدا أو شركات، لمواجهة السلوكيات المتغيرة للمشترين، باإلضافة 

إلى تقنيات إدارة المخزون واللتين تسببتا في تذبذب سالسل التوريد.

ومن جهة أخرى، يشير المسح إلى أنه على الرغم من التفاؤل بشأن التعافي االقتصادي، فإن الموردين يدركون التحديات 

الجديدة التي يفرضها الوضع، إضافًة إلى أهمية دور الخدمات اللوجستية المرتكزة على التكنولوجيا في مراقبة أوضاع سالسل 

التوريد، وتعزيز قدرات التجارة اإللكترونية، وتلبية طلب العمالء.

تأثير لقاح »كوفيد-19« على سالسل التوريد

واجهت الشركات إقباًلا شديًدا على التجارة اإللكترونية في الفترة التي سبقت موسم العطالت، منذ شهر أكتوبر وحتى شهر 

ديسمبر من عام 2020، األمر الذي تسبب في زيادة حجم الشحن بشكل قياسي، ونتيجة الستمرار الوضع عند هذه المعدالت 

المرتفعة، فإن المؤشرات ال تُظهر أي عالمات للتباطؤ خالل عام 2021.

وعلى الرغم من الضغوط التي تواجهها سالسل التوريد على مستوى العالم، فإن ُصناع القرار ما يزالون يثقون بقدرة سالسل 

التوريد الخاصة بهم على تلبية طلب المستهلكين؛ حيث يثقون بشكل كبير في شراكاتهم اللوجستية. وقد انعكست هذه 

ــث« ــ ــال ــ ــث ــ ال الــــــطــــــرف  ــات  ــ ــي ــ ــت ــســ ــوجــ ــ مــــــن »ل ــم  ــهــ ــ ــائ ــ ــرك بــــــقــــــدرة شــ ــن  ــ ــي ــ ــارك ــشــ ــمــ ــ ال مــــــن   % 91 إيــــــمــــــان  فــــــي  ــة  ــقــ ــ ــث ــ  ال

)Third Party Logistics, 3PL(؛ حيث يكون المورد هو شركة تعمل كوسيط بين المستهلك والشركة المصنعة- على تلبية 

اتخاذها خالل األشهر  تم  التي  القرارات  الحالية وفي  الشراكات  الثقة في  2021، وتدفع هذه  احتياجاتهم بفعالية خالل عام 

السابقة إلى التفاؤل بشأن قدرة صناع القرار هؤالء على مواجهة التحديات المرتبطة بأعمالهم.

استعداد الموردين لتلبية 
طلــب العمــالء*

عرض أ. منة سالم
ــاحــث اقــتــصــادي بــمــركــز الــمــعــلــومــات  ب

ودعم اتخاذ القرار

*»New Survey Highlights Confidence in Supply Chain Operations Despite Challenges.« Globaltranz. April 7, 2021.  
https://bit.ly/3k7R3nq.)Accessed: April 30, 2021(.
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التكيف مع متطلبات السوق الجديدة

وفًقا لبيانات المسح، فإن متخذي القرار لسالسل التوريد يشعرون أن التعديالت التي أجروها مالئمة لمواجهة التحول الكبير 

في نشاط التجارة اإللكترونية؛ حيث أشار 76 % من المشاركين إلى أن شركاتهم تبنت استراتيجية »التسويق متعدد القنوات« 

)Omnichannel Strategy( بصورة ناجحة - عبارة عن نهج تنظيمي متعدد القنوات للتسويق والمبيعات وخدمة العمالء يخلق 

تجربة عمالء متكاملة ومتماسكة بغض النظر عن كيفية وصول العميل إلى العالمة التجارية أو وقتها أو مكانها- بزيادة قدرها 

20 % على نتائج استطالع شهر أكتوبر. 

األخــيــر« الميل  توصيل  »خــدمــات   على  الطلب  فــي  زيـــادة  يـــرون  أنــهــم  المشاركين  مــن   % 84 أوضـــح  ذاتـــه،  الصعيد   على 

)Final Mile Delivery Services(، والتي تُعد آخر مراحل التوصيل، إذ ترتبط بتوصيل المنتجات من الموزع حتى المستخدم، وقد 

أفصح 69 % من المشاركين عن كفاحهم من أجل العثور على شركاء نقل موثوق بهم لتلبية هذا الطلب.

وقد أدى استمرار تقلبات السوق في عام 2021 إلى إجبار صانعي القرار على إعادة تقييم سالسل التوريد؛ ففي حين أشار ما 

يقرب من 80 % من المشاركين في المسح إلى أن زيادة مساحة المستودعات ومواقعها من األولويات في عام 2021، وأوضح 

82 % من المشاركين أن االستثمار في إبراز وإيضاح سالسل التوريد يمثل أولوية، كما أشار أكثر من ثالثة أرباع المستجيبين 

للمسح إلى أن نقل اإلنتاج من البلد التي تم تحويله إليها إلى البلد األصلي للشركة )Reshoring( أو إلى بلد آخر قريب منها 

)Nearshoring( كأولوية.

فقد أشار ما ال يقل عن 25 % من المشاركين في المسح إلى أن االستثمار في المنتجات والخدمات الجديدة، مع االحتفاظ 

بالعمالء وتوظيفهم، يتصدر قائمة أولويات هذا العام. وقد صرح »روس سبانيير« )Ross Spanier(، نائب الرئيس التنفيذي 

لقناة األعمال المباشرة بشركة »جلوبال ترانز« بأن الوضع الذي شهده العالم خالل عام 2020 والتحول الكبير إلى التجارة 

اإللكترونية، قد تسبب في تسارع وتيرة تبني هذا النهج، والذي ظل متباطًئا لسنوات.

في هذا السياق، زاد التفاؤل بين صناع القرار في 

الشركات؛ حيث أعرب شخص واحد من بين كل 

10 أشخاص  عن تشاؤمه بشأن إيرادات شركته 

خالل فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر.

على صعيد آخر، يعتقد سبعة أشخاص من بين 

طرح  أن  االستطالع  فــي  مشاركين  عشرة  كــل 

أمامهم  سيفتح  »كــوفــيــد-19«  جائحة  لقاحات 

94 % من  أعــرب  ُجــدد، كما  المجال لجذب عمالء 

الــمــشــاركــيــن عـــن تــفــاؤلــهــم بـــحـــدوث انــتــعــاش 

اقتصادي قوي نتيجة توزيع اللقاحات.

وقد أشار 6 من كل 10 مستجيبين للمسح إلى أن 

وعــائــداتــهــم  عملياتهم  ستفيد  الــتــحــفــيــز  ــزم  حـ

التجارية بشكل كبير، كما توقع أكثر من 50 % من 

لـــإلدارة  التنظيمية  السياسة  أن  المشاركين 

األمريكية الجديدة ستكون ذات تأثير إيجابي على 

عملياتهم، وعائدتهم التجارية، وجاء هذا الشعور 

بعدما تم طرح عدد من مشروعات البنية التحتية 

الكبيرة في العاصمة األمريكية »واشنطن«.

وفي الوقت نفسه، الحظ صانعو القرار التحديات 

التي ما تزال تواجه سالسل التوريد الخاصة بهم؛ 

37 % منهم إلى ضرورة زيادة تكاليف  حيث أشار 

خدماتهم  تقديم  مواصلة  من  ليتمكنوا  النقل 

خالل عام 2021، في حين أعرب 31 % من المشاركين 

عن مخاوفهم بشأن كفاية القوة العاملة لتلبية 

طلب المستهلكين.

المستجيبين  من   % 24 ذكــر  متصل،   
ٍ

سياق في 

بــخــدمــات  المتعلقة  الــمــشــكــالت  أن  للمسح 

التوصيل للمنازل، من سوء المعاملة أو غيرها 

تمثل تحدًيا مستمًرا.

76 % منهم عن مخاوفهم بخصوص  أعرب  كما 

ــتــزام  قـــدرة مــوظــفــي تــوصــيــل الــطــرود عــلــى االل

بالتسليم في الوقت المحدد، وقد أعطى شخص 

من بين كل ثالثة أشخاص في المسح األولوية 

للحصول على الموارد الكافية؛ من أجزاء وخامات 

ومواد وما إلى ذلك، من أجل تلبية طلب العمالء.
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عرض أ. إسراء حسين
باحث اقتصادي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

”العمل عن ُبعد”

وتأثيره على شعور الموظفين

 باإلرهاق والقلق*

ــــة  يــقــوم الــعــرض الــتــالــي بتسليط الــضــوء عــلــى نــتــائــج االســتــطــالع الــصــادر عــن شــركــة »مــاكــيــنــزي« لــالســتــشــارات اإلداري

)McKinsey & Company(، بتاريخ 1 أبريل 2021، تحت عنوان »ماذا يقول الموظفون عن مستقبل العمل عن ُبعد؟«. في هذا 

السياق،  أوضح االستطالع رغبة الموظفين في الشعور بمزيد من االستقرار واليقين فيما يتعلق بطبيعة العمل في فترة 

الهجين« االفتراضي  »النموذج  لـ  الكثيرون  ُيخطط  المستقبل،  إلى  المنظمات  تتطلع  فبينما  »كوفيد-19«،  جائحة  بعد   ما 

)The Hybrid Virtual Model(، والذي يجمع بين العمل عن ُبعد والعمل من المكتب. وهو االتجاه المنطقي، بعد الزيادة القوية 

التي شهدتها اإلنتاجية أثناء الجائحة. 

أشار االستطالع إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدالت اإلنتاجية لدى الموظفين، فإن العديد منهم أعرب عن شعوره بالقلق 

واإلرهــاق، األمر الذي إن لم يتعامل معه أرباب العمل بحزم وذكاء، فقد يتسبب في إثبات أن مكاسب اإلنتاجية- على غرار 

الوباء- غير ُمستدامة؛ حيث إن القلق والتوتر يتسببان في زعزعة الرضا الوظيفي، والتأثير سلًبا على العالقات الشخصية بين 

الزمالء، وأداء العمل.ومن هنا، توضح نتائج االستطالع مصادر القلق؛ فعدم دراية الموظفين بما يكفي عن خطط أصحاب 

العمل لترتيبات ما بعد الجائحة تتسبب في إثارة قلق الموظفين؛ ففي حين أعلنت العديد من المنظمات عن نيتها في تبني 

»نموذج العمل الهجين« للُمضي قدًما - فإن القليل منهم فقط هم من قاموا بمشاركة اإلرشادات، والسياسات، والتوقعات، 

بخصوص العمل عن ُبعد.

وعليه، فإن القادة التنظيميين بحاجة إلى تحقيق تواصل أعمق مع موظفيهم بخصوص مسار المؤسسات فيما بعد الوباء، 

فقد شهدت المنظمات التي أوضحت سياساتها المستقبليَّة بشكل أكثر تحديًدا للعاملين بها ارتفاًعا في رفاهية الموظفين 

وإنتاجيتهم. ونتيجة لذلك، تقوم المخططات الموضحة أدناه بتحليل نتائج استطالع الرأي الذي أجرته شركة »ماكينزي« خالل 

الفترة بين ديسمبر 2020 وحتى يناير 2021، وتُسلط الضوء على ما يريده الموظفون في مستقبل العمل.

الشعور باالنتماء

كان للُمنظمات التي تُوضح سياساتها وأساليبها بشكل أكثر تفصيًلا فيما يتعلق باستمرار العمل عن ُبعد، النصيب األكبر 

من الزيادات في رفاهية العاملين ومعدالت اإلنتاجية؛ حيث إن الشعور بالتمثيل يزيد من ُمعدالتهم اإلنتاجية بنحو خمس 

مرات. ونظًرا ألن التواصل حول المستقبل يمكن أن يؤثر على نتائج األداء اليومي، يجب على رؤساء العمل إخطار الموظفين 

بالتحديثات، ومشاركتهم فيما تم تحديده بالفعل، وإشراكهم في تقرير ما لم يتم تأكيده بعد.  

*»What Employees Are Saying About the Future of Remote Work«. Mckinsey & Company. April 1, 2021. https://mck.co/3wIi8lO 
)Accessed: April 25, 2021(.
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الشكل
المنظمات ذات التواصل الواضح تتمتع بزيادة رفاهية موظفيها وإنتاجيتهم

الشكل

غالبية المؤسسات لم تعلن بوضوح عن سياسة العمل بعد الجائحة )نسبة من المشاركين(

التواصل بشأن السياسات 
المتعلقة بالعمل عن ُبعد 

التواصل بشأن رؤية ما 
بعد جائحة »كوفيد-19«

32تم اإلعالن عنها بوضوح

28

40

الحديث عنها بغموض

ال يتم الحديث عنها

مالحظـــة: تـــم إجـــراء جميـــع التحليـــالت بمشـــاركة 4854 لــــ 5043 مـــن العامليـــن 
ــركة،  ــم الشـ ــة، وحجـ ــة، والصناعـ ــن، والمنطقـ ــي المتنبئيـ ــم فـ ــاء التحكـ ــك أثنـ وذلـ

ــة. ــة األبويـ ــر، والجنـــس، والحالـ ــي، والعمـ ــتوى الوظيفـ والمسـ

وفًقـــا لنتائـــج مســـح »إعـــادة تخيـــل العمـــل«، الـــذي تـــم بمشـــاركة 5043 مـــن العامليـــن كل الوقـــت فـــي جهـــات حكوميـــة وخاصـــة، خـــالل الفتـــرة 
مـــن )ديســـمبر 2020 إلـــى ينايـــر 2021(

إنتاجية 
األفراد

الشعور 
باالنتماء

الشعور 
بالدعم

أهميـــة توصيـــل الرؤيـــة 
والسياســـات المتعلقـــة 
اإلنتاجيـــــــــــة،  مـــن  بــــــــكلٍّ 
والشمـــــــــول،  والدعـــــــم، 

التأثيـــر. ومضاعفـــات 

1

2

1x

2x

3x

4x

5x

ــاركة 5043  ــم بمشـ ــذي تـ ــل«، الـ ــل العمـ ــادة تخيـ ــح »إعـ ــج مسـ ــا لنتائـ وفًقـ
مـــن العامليـــن كل الوقـــت فـــي جهـــات حكوميـــة وخاصة،خـــالل الفتـــرة )مـــن 

ديســـمبر 2020 إلـــى ينايـــر 2021(.

وبالتالي، فإن معدالت التواصل قد تكون ذات قيمة للوصول إلى رؤية تفصيلية للعمل فيما بعد الجائحة للموظفين؛ حيث 

لم يسمع بعد 40 % من المشاركين في االستطالع عن رؤى مؤسساتهم، بينما ما يزال األمر غامًضا لـ 28 % آخرين، في حين 

ي الجائحة.  كان 32 % فقط من عينة االستطالع على دراية واضحة عن بسياسة العمل بعد تفشِّ
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القلق أثناء العمل

ي الوباء، فقد  أما عن المنظمات التي تتواصل بشكل غامض أو ال تتواصل على اإلطالق بشأن مستقبل العمل بعد تفشِّ

إلى ألثر  3(. فباإلضافة  القلق والتوتر بين ما يقرب من نصف الموظفين المشاركين )الشكل  انتشار  تسبب هذا األمر في 

السلبي للقلق المذكور سابًقا على الصعيد الشخصي والوظيفي للعاملين، هناك أثر اقتصادي كبير نتيجة انخفاض اإلنتاجية؛ 

بسبب سوء الصحة العقلية –الذي يتضمن القلق– يصل إلى تريليون دوالر أمريكي سنويًّا.

إن ترك نقص التواصل التنظيمي له أثر واضح على الموظفين، وعليه، تكُمن التوصية الواضحة لقائدي المؤسسات بمشاركة 

المزيد من التفاصيل مع الموظفين، حتى لو كانت غير مؤكدة في المستقبل؛ من أجل تحسين رفاهية الموظفين في الوقت الحالي.

الشكل

بشــأن  قلًقــا  لهــم  ُيســبب  األفــراد  مــع  التواصــل  عــدم 
للعمــل المســتقبلية  الرؤيــة 

3

تـــم  الـــذي  العمـــل«  تخيـــل  »إعـــادة  مســـح  لنتائـــج  وفًقـــا 
بمشـــاركة 5043 مـــن العامليـــن بـــدوام كامـــل فـــي جهـــات 
ـــر 2021. حكوميـــة وخاصـــة، خـــالل الفتـــرة ديســـمبر 2020 – يناي

يشـــعرون بالقلـــق؛ بســـبب عـــدم وضـــوح الخطـــط 
المســـتقبلية لطبيعـــة العمـــل عـــن بعـــد الجائحـــة. 

أنهـــم  إلـــى  باإلشـــارة  قامـــوا 
ــاق الوظيفـــي. يشـــعرون باإلرهـ

إن االفتقـــار إلـــى رؤيـــة أو خطـــة واضحـــة للعمـــل فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد الجائحـــة يكـــون ســـبًبا فـــي 
مزيـــد مـــن التخـــوف والقلـــق للعديـــد مـــن العامليـــن )نســـبة مـــن المشـــاركين فـــي االســـتطالع(

أوافق
بشدة

ال ُمحايدأوافق
أوافق

ال 
أوافق 
بشدة

6 12 35 38

 % 49

9

اإلرهاق الوظيفي 

يتسبب افتقار التواصل الواضح حول مستقبل العمل في مرحلة ما بعد الجائحة في »اإلرهاق الوظيفي«؛ حيث يشعر ما يقرب 

من نصف الموظفين الذين شملهم االستطالع ببعض أعراض اإلنهاك في العمل )الشكل 4(. قد يكون هذا أقل من الواقع؛ 

نظًرا ألن الموظفين الذين يعانون فعًلا من اإلرهاق هم أقل ُعرضة لالستجابة لالستطالع، وقد يكون األفراد األكثر إرهاًقا قد 

 كبير بجائحة »كوفيد– 19«.
ٍ
تركوا العمل بالفعل - كما فعل العديد من النساء الالئي تأثرن بشكل

الشكل

أبلغ نصف الموظفين تقريًبا عن تعرضهم لإلرهاق الوظيفي
4

آسيا أستراليا أوروبا أمريكا 
الالتينية

الواليات 
المتحدة

اإلجمالي

22202127
1720

29
24

31
27

22

35

28
29

2626

28

32

15
17

1613
22

10 106711

3
مســـتوى اإلرهـــاق الـــذي 6

يشـــعر بـــه الموظفـــون،  
ــاركين  ــبة مـــن المشـ )نسـ

ــتطالع(. ــي االسـ فـ

درجة عالية جًدا 

درجة عالية 

إلى حد ما

درجة منخفضة

درجة منخفضة جًدا 

مالحظـــة: مـــن المحتمـــل أن يكـــون تمثيـــل 
اإلرهـــاق غيـــر شـــامل عينـــة مـــن الموظفيـــن 
بـــدوام كامـــل؛ ألن الموظفيـــن الذيـــن يعانـــون 
مـــن اإلرهـــاق هـــم أقـــل عرضـــة لالســـتجابة 
الذيـــن  وأولئـــك  االســـتطالع،  لطلبـــات 
يشـــعرون باإلرهـــاق ربمـــا تركـــوا العمـــل 

بالفعـــل.

تخيـــل  »إعـــادة  مســـح  لنتائـــج  وفًقـــا 
العمـــل« الـــذي تـــم بمشـــاركة 5043 مـــن 
العامليـــن كل الوقـــت فـــي جهـــات حكوميـــة 
)ديســـمبر  مـــن  الفتـــرة  خـــالل  وخاصـــة، 

.)2021 ينايـــر  إلـــى   2020

 % 47
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تبنِّي سياسات أكثر مرونة

ومن هنا يجب طرح سؤال في غاية األهمية، كيف يمكن للمنظمات مساعدة موظفيها القلقين بالفعل؟ إحدى الطرق هي 

معرفة ما يريده الموظف في »مستقبل العمل عن ُبعد«. فقد أوضح االستطالع أن أكثر من نصف الموظفين المشاركين 

يرغبون في تبنِّي مؤسساتهم نماذج عمل افتراضية هجينة أكثر مرونة )الشكل 5(. يمكن أن يساعد تبنِّي هذا النموذج المؤسسات 

على تحقيق أقصى استفادة من المواهب أينما كانت، وخفض التكاليف، وتعزيز األداء التنظيمي.

الشكل

ــم تعلــن بوضــوح عــن سياســة العمــل بعــد الجائحــة  ــة المؤسســات ل غالبي
)نســبة مــن المشــاركين(

5

62

37

30

52

8

11

+3+22

هجينعن ُبعد

قبل الجائحة

بعد الجائحة

مقر العمل

+25 نقطة مئوية تغيير

مـــن العامليـــن يفضلـــون نمـــوذج 
عمـــل أكثـــر مرونـــة بعـــد الجائحـــة

وفًقـــا لنتائـــج مســـح »إعـــادة تخيـــل العمـــل«، الـــذي تـــم بمشـــاركة 5043 مـــن العامليـــن كل الوقـــت فـــي جهـــات 
حكوميـــة وخاصـــة، خـــالل الفتـــرة )مـــن ديســـمبر 2020 – ينايـــر 2021(.

وفي الواقع، أفاد 30 % -أي أكثر من ربع الذين شملهم االستطالع- أنهم سيعيدون التفكير بشأن عملهم، إذا عادت منظمتهم 

على  اعتماًدا  وذلك  البقاء؛  عملهم  ترك  في  الراغبون  الموظفون  يقرر  قد  وبالطبع،  كامل.  بشكل  الموقع  في  العمل  إلى 

السياسات التي سوف تتبناها الشركات في نهاية المطاف، وتوافر الوظائف بالرواتب السابقة أو أعلى، ودور األتمتة في تغيير 

المهام التي يقوم بها األشخاص.

مدى الرغبة في البقاء بالمنزل

في وصف الوضع المستقبلي لتبنَّي »النموذج الهجين« عن طريق 

سؤال المشاركين عن مدى رغبتهم في العمل من المنزل بعد 

الجائحة، أظهر أكثر من نصف العاملين في القطاعين الحكومي 

والخاص رغبتهم في العمل من المنزل لمدة ثالثة أيام على األقل 

في األسبوع بمجرد انتهاء الوباء. فمن خالل جمع آراء المشاركين 

في ُمخَتلف المناطق الجغرافية، كان الموظفون األمريكيون هم 

األكثر اهتماًما باستمرار العمل عن ُبعد؛ حيث أبلغ ثٌلث المشاركين 

تقريًبا عن رغبتهم في استمرار العمل عن ُبعد بدوام كامل.

ــح عــلــى رغــبــات  ــة أثـــر واضـ مــن نــاحــيــة أخــــرى، كـــان للحالة األســري

ــاء من  ــ الــمــوظــفــيــن؛ حــيــث أســفــرت نــتــائــج االســتــطــالع لـــدى اآلب

النهج المرن، فقد  أشار  الموظفين أفضلية مواقع العمل ذات 

8 % فقط إلى رغبتهم في العودة بشكل كامل إلى مواقع العمل؛ 

وذلك نتيجة أن الموظفين ممن ليس لديهم أطفال دون سن 18 

عاًما يفضلون العمل في المكتب أكثر بحوالي ثالث مرات تقريًبا، 

لكن الغالبية ما تزال تفضل النماذج األكثر مرونة.

 % 52
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آمال الموظفين ومخاوفهم

م الحوافز التنافسية، وتهتم  في جميع األحوال، يتوق الموظفون إلى رؤية المؤسسات تركز بشكل أكبر على المرونة، وتقدِّ

بتعزيز الرفاهية بمجرد انتهاء الوباء، وعلى العكس، فهم قلقون بشأن تغيُّر طبيعة العمل مستقبًلا، فقد أوضح االستطالع 

العديد من المخاوف والتنبؤات بشأن استمرار العمل سواء في أماكن العمل أو عن ُبعد )الشكل 6(. فقد تراوحت المخاوف 

بين اإلصابة بالعدوى حال الذهاب إلى مقر العمل، وعدم توافر بيئة عمل مالئمة تشجع التعاون والتنسيق بين الموظفين 

إذا تم اتباع نظام العمل عن ُبعد.

السياسات المقترحة استجابًة ألولويات الموظفين

وبناًء على ما سبق ذكره، تبقت معضلة ترتيبات العمل والسياسات التي ستؤدي إلى زيادة الرفاهية، والتماسك االجتماعي، 

واإلنتاجية. وعليه، فقد صنَّف أكثر من ثُلث المستجيبين لالستطالع أهمية وضوح ساعات العمل والتوقعات الخاصة بالتعاون 

ضمن أهم خمس سياسات لديهم.

بل المشاركين في االستطالع - فسواء كان العمل عن 
ِ
 من ق

ٍ
 عال

ٍ
وعلى غرار ذلك، حظيت أدوات التواصل االجتماعي بتقدير

ُبعد أو في أماكن العمل - فقد تبين دورها في تسهيل األداء الوظيفي بشكل واضح )مثل تنظيم االجتماعات(، ووفرت الطرق 

المناسبة لتنظيم ودعم البيئة االجتماعية بين الموظفين. باإلضافة إلى ذلك، أشارت العينة إلى بعض السياسات التي قد 

يغفل عنها رؤساء العمل وأصحاب المؤسسات، مثل: ضرورة تدريب العاملين على التقنيات واألدوات الرقمية، وتغطية 

تكلفة التجهيزات المنزلية للعمل عن ُبعد وغيرها.

وفًقـــا لنتائـــج مســـح »إعـــادة تخيـــل العمـــل«، الـــذي تـــم بمشـــاركة 5043 مـــن العامليـــن كل الوقـــت فـــي جهـــات حكوميـــة وخاصـــة، خـــالل الفتـــرة 
مـــن )ديســـمبر 2020 إلـــى ينايـــر 2021(

أكثر الطموحات والمخاوف المؤثرة على الموظفين )نسبة من المشاركين(

الشكل

آمال الموظفين ومخاوفهم بشأن المستقبل تركز على المرونة، والرفاهية، والتعويضات.

5

  الطموحــات
المستقبلية

زيادة التركيز على 
رفاهية الموظفين

عمل يومي
بطرق أقل مرونة

عدم التركيز على
رفاهية الموظف

طرق تعويضية
أكثر إيجابية

عدم التركيز على
رفاهية الموظف

فقدان روح الفريق 
والتعاون بين األفراد

عمل يومي
أكثر مرونة

زيادة احتماالت
اإلصابة بالعدوى

فقدان الحياة 
االجتماعية، والتواصل 

بين الزمالء

عدم التوازن بين
العمل واألمور الحياتية

عدم التوازن بين
العمل واألمور الحياتية

التوازن بين
العمل واألمور الحياتية

مخاوف العمل 
في الموقع

مخاوف العمل 
عن ُبعد
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يُعد وضوح ساعات العمل، وتدريب 

واألدوات  التقنيات  على  العاملين 

الرقمية من أهم األدوات التي ستزيد 

من إنتاجية الموظفين.
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Source:  Aasia, »Using Time Management Matrix For Maximum Productivity.«,Fajar Magazine, Feb 2, 2020  

ألداء  عــادة  نميل  تجعلنا  البشرية  طبيعتنا 

الــمــهــام الــتــي يــتــحــدد لــهــا أجـــل مــحــدد. وفــي 

الدافع  أو  الحافز  نفتقد  مــا  غالًبا  الُمقابل، 

إلنهاء المهام غير ُمحددة المدة الزمنية، ألنها 

ببساطة لن تُحدث فرًقا في الوقت الراهن. في 

بأننا  مــقــبــوًلا،  ــرًرا  ــب ُم ألنفسنا  نجد  الــغــالــب، 

سنقوم بأداء هذه المهام يوم ما، أو أننا سوف 

العاجلة  المهام  استكمال  بعد  منها  ننتهي 

حالنا،  في  فكرنا  لو  لكن،  اآلن.  األولــويــة  ذات 

سوف نجد أن هذه المهام المؤجلة لن تنتهي 

التوقيتات  ذات  العاجلة  الــمــهــام  ألن  ــًدا؛  ــ أب

الُمحددة تستمر في التراكم.

واجه التحدي ... وضع خطًطا واضحة لحياتك، 

واعمل بشكل استباقي إلنهاء جميع المهام، 

سواء كانت ُمحددة أو غير ُمحددة الُمدة الزمنية. 

 إدارة
الوقــت



رامي، لديك رامي، لديك 56585658 رسالة واردة  رسالة واردة 
في بريدك اإللكتروني!!في بريدك اإللكتروني!!

حذف كل حذف كل 
الرسائلالرسائل

أال ُيقلقك هذا الكم أال ُيقلقك هذا الكم 
الهائل من الرسائل؟؟الهائل من الرسائل؟؟

ولن ُيحدث ذلك ولن ُيحدث ذلك 
اختالًفا في حياتياختالًفا في حياتي

وكيف تقوم وكيف تقوم 
بإدارتها؟بإدارتها؟

نعمنعم

الال

انظر انظر 



جميع اآلراء الواردة بالمجلة تعبر عن آراء كاتبيها، وال تعكس بالضرورة رأي أو سياسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار






