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منـ  شأـهتع عـا  -شهد مركز المعلومات ودعم اتخـا  الرـرار البـابم لم لـو الـواراص الم ـر  

الت؛ لُيواكب البغيرات البي مرَّ بها الم بمم الم ر –1985 ي مرحلبـع فرد اخـب  فـ. عدة تحوُّ

ت ثــم كــاش إشأــاص واارة االت ــاال. ببطــوير الينيــة المعلوماتيــة فــي م ــر( 1985-1999)األولــ  

ل رئيسـة فـي مسـيرتع؛ لُيـدد  دورُ كُمد سـ( 1999)وتكنولوجيا المعلومات عا   ة شرطة تحوُّ

.تدعم جهود ُمبخ  الررار في شب  م االت البنمية( Think Tank)فكر  

عـم اتخـا  ومن   لك الحين، يبينَّ  المركز رؤية مفادها أش يكوش المركـز األكثـر تميـزفا فـي م ـال د

ــاص، وتعزيـز انــوات البوا ـ ل مــم الرـرار فـي ايــايا البنميـة الأــاملة، وإاامـة حــوار م بمعـي بنَّ

ع بـدور المواطن الم ر  ال   يَُعدُّ غاية البنمية وهدفها األ م ؛ األمر ال   يدهلع لالضطال

 بمــم أكيــر فــي  ــنم السيا ــة العامــة، وتعزيــز كفــاصة  جهــود البنميــة وفعاليبهــا، وتر ــي  م

.المعرفة

عن مركز المعلومات ودعم اتخا  الررار
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ـا لكـ ل وفي  ييل تحريق  لك، يحمل مركـز المعلومـات ودعـم اتخـا  الرـرار علـ  عاترـع مهمـة أش يكـوش داعمف

وحبـــ  يبســـن  لـــع  لـــك، فتشـــع يســـع  با ـــبمرار ألش يكـــوش أحـــد أفيـــل مد ســـات الفكـــر. مبخـــ   الرـــرار

(Think Tank )ورُ واــد واكــب  لــك اعبــرايٌّ إاليمــيد ودولــيد بــد. علــ  المســبوم المحلــي وا اليمــي والــدولي

ـا فـي فـوا المركـز بعـدة جـوائز ضـمن مسـابرة مد سـة  في ـبي"ال وهر  كمد سة فكر، وهو ما ظهر جليًّ

علن عنها في أبريل " اووردا بروشزيـة مـن بـين ( 4)جـائزة  هييـة، و( 1: )، ومن بين تلك ال وائز2022العالمية المٌّ

برشـام "كما ظهر فـي شبـائ  . دولة في الأرق األو ط وشمال إفريريا17فريق مبنافسين من 700أكثر من 

ب امعـة بنسـلفاشيا (Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP)مراكز الفكر والم بمعات المدشية 

:؛ حيث تم اخبيار مركز المعلومات ودعم اتخا  الررار ليكوش2021البي تم ا عالش عنها في فيراير " األمريكية

ال يوجـد ترتيـب ُمحـدد )2020لعـا   " 19-كوفيـد"مركز فكر عل  مسبوم العالم ا ب ابةف ل ائحـة 20ضمن أفيل ▪

(.للرائمة

مركـز فكـر علـ  مســبوم العـالم ك ـاحب أفيـل فكـرة أو شمـو   جديـد اـا  ببطــويرُ 64مـن بـين 21فـي المرتيـة ▪

ا له ا المعيار2020خالل عا   ا بعين االعبيار أشع ال يوجد أ  مركز فكر م ر  آخر تم ت نيفع وفرف .، أخ ف
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األجنحةآالفطائركامنح

يربرلم رئيو البحر 

رشا مصطفى عوض. د

ا بال أجنحة" ، ال   "ي لفادور دال"هك ا يُعلمنا ". إش ال كاص بدوش طموح يُ يح طائرف

ا مــن أهــم الفنــاشين البأــكيليين فــي الرــرش العأــرين الشبيــاُ أش الالفــل ل. يُعــُد واحــدف

ــع، كمــ–بحســب الُنرــاد –أعمالــع اشــبهرت ا بكوشهــا ميهــرة و ــادمة فــي الواــل  ات

.بداع؛ لما ُعري عنع بالمز  بين الفوض  وا "العيرر  الم نوش"ُأطلق عليع لرب 

ة ش ــد أشفســنا أمــا  حالــ–وآخــرين مــن ف ــيلبع –"  ــلفادور دالــي"عنــد الحــديث عــن 

. (Talent)" الموهيــــة"، الــــ   يبخطــــ  حــــاجز (Obsession)" الهــــو "مبفــــردة مــــن 

ا عـن حالـة (Comfort Zone)" منطرـة الراحـة"فاألخيرة ت علنا ُمسبكينين في  ؛ تعييـرف

ي، كوشـع البي تُدخل ا شساش في حالة ركوش وا برخاص شفس" ال خوي"أو الـ " ال توتر"الـ 

اروتينفايدد  ما يُبرنع دوش تهديد، في يح  .حياتيفا ُمعبادف

روش كل مناطق الراحة البي يعباد عليهـا اخخـ" الهو "عل  النريض من  لك، يهد  

يـة لممار ة مواهيهم بارتياح، ويدفعنا إل  تخطي حدود ما هو معلو ، فـي رحلـة  ات

رال بكأاي كل ما هو م هول، ومحاولـة اابنـاص معـاري ُمب ـددة، لُ ـنم آفـاق غيـ

شهـا فـي يعكـو اشأـغالنا الـدائم بفكـرة أو شـعور مـا، لدرجـة أ–في أبسط تعريفاتع –فالهو  . مههولة أكثر رحابة

.  كثير من األحياش، تسيطر علينا بأكل غير ُميرر

األمـر الـ   عيـر عنـع (. Obsession Beats Talent" )الهـو  يهـز  الموهيـة"لعل  لك يُفسر لنا المرولة الدارجة بـهش 

Conor" )مـاكغريغوركوشر"ُم ارع الفنوش الربالية الُمخبلطة  McGregor )- الـ   حرـق مع ـم اشب ـاراتع باليـربة

خ  ه ا هـو ، فالموهيـة ال مكـاش لهـا، كلنـا كيأـر  وا ـية، لـ لك يمكـن أش تكـوش مثـل أ  شـ"اائلفا –الراضية 

".أشا لسل موهوبفا، ولكنني مهوو . إ ا واجهل شفو المواف

ـا ا ـبثنائيفا، واشبرـل مـن  كـاش ،(Good to Great" )ال يـد إلـ  الع ـيم"ل لك، يُمكن ال ز  بهش كل شخ  حرـق ش احف

ــا بههدافــع ــا شــ اعة ا اــدا  والنهــوس بعــد الســرو  دوش خــوي مــن هزيمــة، كمــا " الهــو "إش . مهوو ف يمنحن

شـع البفـاشي إ. ي علنا مبأواين لكل فر ة جديدة وأ ـلو  ُميبكـر، بـاحثين عنهـا بـنهم ال ينيـب علـ  مـدار السـاعة

ا" ال"وتركيز كامل طاااتنا للخرو  عن المهلوي، ال   يمنحنا ش اعة األطفال لرفم راية  .دائمف

 
 
ـا بعـد يـو  ا وابهـا،  ـوي ش. وهك ا، دعوشا شُطلق العناش لهو نا، ال   يأح  همبنـا لنرترـي بمواهينـا يومف ينـي كثيـرف

ثنائي األمـر الـ   يدهلنـا ل ـنم ش ـاح ا ـب. ، وشخلـق آالي األجنحـة لطموحاتنـا(غير دائمة)من مناطق الراحة الوابية 

.  ُمسبحق، وإرث إشساشي ُمردر
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م  لسلة دورية ربم  نوية ت ـدر عـن مركـز المعلومـات ودعـ

ـا برئا ـة م لـو الـواراص ، ترـد  محبـوم تطيي-اتخا  الررار  ريًّ

ن عيـر ر ينفا، لع ايمة ُميـافة، وعائـد مياشـر للرـادة والمـديري

.المد سات والثرافات المخبلفة

أشل... إشكاشبو

فــي ظــل تعرــد بيعــات العمــل

وديناميكيبهــــــــــا، وتأــــــــــابك 

الريـــــــــايا والمهـــــــــا  البـــــــــي 

تيـــــطلم بهــــــا المن مــــــات، 

"الرائــــد غيــــر المرئــــي"ي ــــيح 

ا ف ــا وُمحفــزف ــا رئيسف ــا ُمرومف الف عَّ

.29للمزيد أش ر ص .. للن اح

باشـــالرإ ا كنـــل تعـــري "

"!فرد ش وت

ال راع العالمي من أجـل 

!تعدين و ناعة الخيال

االهبمـــا  ب ــــناعة وتعــــدين 

ا الخيال ا شساشي لم يعد ت رفف

..فــي الم بمعــات المبردمــة

.  11للمزيد أش ر ص 

رئيو المركز

أ امة ال وهر . السيد

مساعد رئيو م لو الواراص

رئيو مركز المعلومات ودعم اتخا  الررار

رئيو البحرير

رشا م طف  عوس. دكبورة

المدير البنفي   للمركز

رئيو ا دارة المركزية لمحور المعلومات 

واليياشات

فريق البحرير

عمر وهداش. أمل علي            أ. أ

إخرا  فني

محمد عادل. أ

ا دارة العامة لل ودة

أيمن  يد. شورا الير              أ. د

شدم الموجي. أ
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English Articles

Building Risk Intelligence System

By Horst Simon182

176
Towards Development

of Concrete Family Business Strategy

By Hakim Meshreki
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ن ال توجـــد و ـــفة  ـــحرية لبكـــوي

–اح المفبــ. ثرافــة مثلــ  لأــركبك

ــــــــك -فرــــــــط أش تعامــــــــل موظفي

بالطريرــــة البــــي تحــــب أش تعامــــل

.بها

زريتشارد تشارل
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دار الرئيس السابق لمجلسس ددار  الييةسا الما سا لس

تسسو الكتسسو لالائسسائق الةا يسسام يمسس   سسديركا لسسدار الك

المصسسسسريام ليمسسسس  رسسسسالم  ايسسسسركا بسسسسا    المت سسسسد  

اريسسسام لاليانسسسسكا لالمة مسسسا المربيسسسا للتةميسسسا ا د

.الها المشرف المام يلى  كتاا الماصما ا داري

ــا مــا مــن أيــن يــهتي الخيــال ؟ هــل  ــهلل شفســك يومف

، ومـا منابعــع؟ أو مـا العالاــة بـين االاب ــاد، ا دارة

ليم، والخيــال؟  وكيــف ارتــيط الخيــال وا بــداع بــالبع

ـــا للغايـــة لـــي ا ثمينف عض ولمـــا ا يُعـــدُّ الخيـــال عن ـــرف

أثمـــن مـــن المـــا  إ ا عرفـــل كيـــف )دول العـــالم؟ 

، وكيــــف تب ــــارع الــــدول لكســــب معركــــة (تــــديرُ

ك الخيــال ومــن ثَــمَّ البفــوق؟ ومــا العالاــة بــين  لـــ

وبـــــين شوعيـــــة المليـــــارديرات والأـــــركات العـــــابرة 

للرــــــارات ال ديــــــدة؟ ثــــــم وكيــــــف يبفــــــوق هــــــدالص 

المــديروش وأ ــحا  المليــارات علــ  غيــرهم الــ ين 

ـ ا، كيـف اد يكوشوش أكثر منهم  كاصف وربما أكثر تفواف

ا وربمـا أاـل مـن العـاد  أ ش لأخ  ييدو عاديًّا جدف

  يمبلـــك شـــركة تســـاو(  ـــوبر هيــرو)يبحــول إلـــ  

وتمبد فروعها حول العالم وربمـا وهـو.. المليارات

األكثـــر وااعيـــة تعمـــل فرـــط عيـــر ا شبرشـــل مثـــل،

و ــــــويفلشــــــركة أمــــــااوش، وعلــــــي بابــــــا، وأوبــــــر، 

الم ــرية البــي تعمــل مــن دبــي، وكيــف يمثــل كــل

هدالص ال يل ال ديـد مـن أ ـحا  المليـارات الـ ين

ـــــل، و ـــــوشي،  يخبلفـــــوش عـــــن مايكرو ـــــوفل، وآب

وفيســـيوو، وجوجـــل؟ وكيـــف اشبرـــل العمـــل مـــن 

الثـــروة فـــي الم بمعـــات إلـــ  الثـــروة فـــي العـــالم 

ت ليو هنـاو  ـرف للطموحـا.. االفبراضي؟ شعم

!!والخيال في ه ا العالم

–أ با  علم المعلومات 
ـــيو  جامعـــة حلـــواش، ورئ

ا تحرير م لة عالم الكب

اين عيد الهاد / د

م يعد االهبما  ب ناعة وتعدين الخيال ا شساشي ل

ا في الم بمعات المبردمة، بل هـو و ـيلة فـي ترفف

ــ مَّ غايــة األهميــة لبحســين شوعيــة االاب ــاد، ومــن ثَ

.اال بعداد للمسبريل

فرـــد باشـــالرإ ا كنـــل تعـــري "

"!ش وت

ال ـــراع العـــالمي مـــن أجـــل 

!تعدين و ناعة الخيال
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  كاشل تلك المرة األول  فـي البـاري2001وبداية عا  2000بنهاية عا  "

ــد  األشــخاص لبرــا  بالمليــارات ولــ ــروة فــي أي ــي تبحــول الث يو الب

".الماليين
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ص؟ ثـم ألم تكن كل تلك األفكار أمامنا طوال الوال؟ كيف لم شرهـا؟ ولمـا ا علـ  األاـل لـم شفكـر مثـل هـدال

مثـل، كيف يبغير مفهو  الملياردير كل بيعة أشهر وليو  نوات؟، ومن كاش يبخيل أش ي هر شـخ 

؟ مثـــل العمـــالت -هكـــ ا–البـــي ايـــل عنهـــا مأـــروعات مبطرفـــة )بمأـــروعاتع الخياليـــة " أيلـــوش ما ـــك"

تــدور حــول الراميــة و ــيارة تســال الكهربائيــة و ــواريخع البــي تنطلــق للكواكــب، وأامــارُ ال ــناعية البــي

لييبكـوينااألرس ليحبل مكاشة في الباري  الحديث لم يحبلها أحد من ايل، اش ر لع وهـو يبالعـب به ـواق 

علــ  ، وكــ لك شــيكات البوا ــل االجبماعيــة حــين اــرر شــراص تــويبر، واخش يحــط الرحــال(العملــة الراميــة)

ق الكـوش، وكالة الفياص األمريكية في مأروعات عمالاع الخبرا( شا ا)موام يوتيو ، وكيف يبحالف مم 

."اشالربجا بوش"ا جابة بيساطة تبعلق بالخيال ال   وضم اواعدُ العالم والفيلسوي الفرشسي 

لدرا ةايية الخيال في بدرة اليحث وا" باشالر"كيف تناول 

فيلسـوي فرشسـي وشااـد أدبـي مبعـدد المواهـب، اهـبم بموضـوع الخيـال، ( 1962-1884" )باشالرجا بوش"

بـا  شـهير ويرال إشع البهم ثالثمائة وخمسين كبابفا حول الخيال في كبب ودواوين شثريـة وشـعرية، ولـع ك

 ـفحة عـن الخيـال 1300كبـب 1948و1938، وأشع فـي الفبـرة بـين (الخيال وشرد العلم)في ه ا الم ال هو 

، لكنـع (كاشل الحر  العالميـة الثاشيـة فـي أوجهـا فـي تلـك السـنوات)دوش أش يبعرس بكلمة واحدة للحر  

" ل عـن الخيـا" ويليـا  بليـك"ركز عل  موضـوع الخيـال الأـعر  وتركيـب ال ـورة عنـد الأـعراص، واـد اـال 

بعييـر عـن ، كما أش الخيال مرتيط باللغة وبروة ال"ليو الخيال م رد حالة، بل يمثل الوجود ا شساشي  اتع

ريرــة ال ـورة منــ  أاــد  الع ــور حبـ  اخش، وال يكبفــي الأــعراص بالخيــال، بــل يسـعوش إلــ  تحويلــع إلــ  ح

ورة مبخيلة في  هن الرارئ، هـ ُ ال ـورة بهـا مـن الحيـاة الكثيـر،  ـورة لهـا طـابم دينـاميكي مبحـرو،  ـ

ا  ا، محركف ا جديدف امييعة، من خاللها يكوش الأاعر عالمف . ورةاللغة البي ترد  تلك ال ومسبنهيف

شكل 

وشالعالاة بين الخيال والعلو  والفن

1

البعليم

االاب اد وا دارة

الفن واألد العلو  البطييرية الخيال

يل الياحث: الم در
ِ
.تم إعدادُ من ا
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خيــال فـي ال ـورة الأـعرية هـي الملهـم لكثيـر مـن األدبـاص، ثـم العلمـاص لدرا ـة ال" باشـالر"كاشـل أبحـاث 

بـدأت فـي البي" باشالر"بأكل منطري، ودورُ في خلق حرائق أخرم للعالم ال   شعيش فيع، لكن أبحاث 

لــ   مربيــل الرــرش الماضــي تحولــل إلــ  درا ــات عميرــة لموضــوع الخيــال، وكيــف يمكــن تحديــد الخيــال ا

يمكنــع مســاعدة دول العــالم علــ  إعــادة الينــاص والبميــز فــي م ــاالت علميــة محــددة، مــن هنــا تيــرا أهميــة 

ة ، ودورُ الكييـــر فـــي توجيـــع االهبمـــا  شحـــو درا ـــة الخيـــال ا شســـاشي وايمبـــع العلميـــ"باشـــالر"أبحـــاث 

.واالاب ادية، بل والفنية والثرافية

عيةالخيال ايية كييرة  ات أ علة مبأ

و، وهـي فـي عالاة الخيال بالحياة عالاة ملبيسة؛ حيث ت هر وتبأعب كثير من األ علة إل  درجـة ا ربـا

ـا مـا العال ا مـن أجـل ا جابـة عليهـا، إ  لعلـك تسـهل شفسـك أييف ـا كييـرف اـة بـين شفو الوال تحبا  حما ف

كملهــا، البعلــيم والخيــال والثــروة، وكيــف أ ــيحل بعــض الأــركات األمريكيــة تملــك مــا ال تملكــع دول به

 لــة ثــروات الأــركات تُعــدُّ بمعــات المليــارات بــل والبريليوشــات، اش ــر لهــ ُ ا ح ــائية المــهخو ة عــن م

ا وتيلغ ثرواتهم م بمعة 2668والبي تيم 2022لعا  " فوربو" تريليـوش دوالر أمريكـي، أول 12.7مليارديرف

إيلوش"عأرة أشخاص في ه ُ الرائمة من بينهم خمسة يعملوش في  ناعة اليرم يات أولهم بالطيم 

، واثنـــــاش مـــــن شـــــركة "جوجـــــل"مليـــــار دوالر أمريكـــــي، واثنـــــاش مـــــن شـــــركة 219، بثـــــروة اـــــدرها "ما ـــــك

".هاوا "، وواحد من شركة "مايكرو وفل"

ل، أتـل شبي ـة أمـرين محـددين همـا، الرـراصة والخيـا" ما ـكإيلـوش"المفاجهة الثاشيـة، هـل ت ـدق أش ثـروة 

روتـع للرـراصة بالطيم ه ا رجل يمباا ب كاص شديد، ولكنع يعبري في مرابالتع وما كبب عنع أشع يدين بكـل ث

.والخيال

ـا أش هـ ا يعنـي أش  إ ش هل تعلـم أييف

ـــــا يرـــــول إش الأـــــخ   هنـــــاو ااشوشف

ــا مهمــا ( الــ كي) لــن يعمــل إال موظفف

( الال كي  احب الخي)كاش راتيع، أما 

ا علـــــ   ، أو (الـــــ كي)فســـــيكوش مـــــديرف

. يكوش  احب أعمال ضخمة
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ا أش هنـاو  ـراعف -عزيـز  الرـارئ-المفاجهة الثالثة، هل تعلـم 

ا بــين الواليــات المبحــدة األمريكيــة، وال ــين فــي م ــال كييــرف

ل البعليم، وخا ة م االت الخيال وا بداع، ه ا ال ـراع و ـ

إلــ  أرواــة المــدار  الثاشويــة وخري يهــا، هــل تســهلني كيــف

ا عن ال راع األممي فـي  لك؟ حسنفا إليك ا ة جديدة تمامف

(.(Imagination miningم ال تعدين الخيال 

يم؟كيف امبد الخيال إل  اطاع البعل

ــا أش اليابــاش كاشــل مــن أولــ  الــدول البــي اببــد عل شعلــم جميعف

ويال، واارة للـ كاص، لكــن الحريرــة أش  الدولــة األولــ  كاشــل فنــز 

بدأت فنزويال ه ُ الخطـوة العمالاـة علـ  يـد1978ففي عا  

" دوماتأـــا"، لرـــد الـــبرط "ماتأـــادولـــويو الييرتـــو "الأـــاعر 

" اشـالربجا ـبوش"الخيط من المفكر والفيلسوي الفرشسـي 

الــ   علــ  الــرغم مــن أعمالــع المبعلرــة بالخيــال الأــعر ، 

للخيـال فتشنا إ ا تيحرشا في أعمالع ألدركنا بيسـاطة أش ش رتـع

ا بحبفا، وهـو مـا اشـبغل عليـع المفكـر و ا علميًّ أ ـبا  كاشل أمرف

ــدكب ــر الثرافــة الم ــر  الراحــل ال ور علــم شفــو ا بــداع وواي

يـال، فـي كثيـر مـن أعمالـع المبعلرـة بالخ" شاكر عيـد الحميـد"

ـة يرـو   بهـا ولع في  لـك تعريـف للخيـال يرـول فيـع إشـع عملي 

ب ول ا شساش بترادتع وبكل مروشة، يسبطيم من خاللها أش ي

كهـا في عالمع الخاص بوا طة عرلع، وتكـوين ال ـور وتحري

ـة كليـة  ات فـروع خا ـ ة حب  ي ل إلـ  مـا يريـدُ، وهـي عملي 

ـا لنرطـة اشطـ الق بها وبـالطيم هنـاو تعريفـات مبعـددة وفرف

ا وأرضــية كــل باحــث، وكــ لك هنــاو أشــواع مبعــددة منــع، لكننــ

وألغـــراس هـــ ُ الوراـــة شعنـــي بـــع  لـــك النـــوع مـــن الخيـــال 

المـــرتيط با بـــداع وترـــديم حلـــول غيـــر مطرواـــة لمأـــكالت

تواجههـــــا ا شســــــاشية، خا ــــــة فـــــي الم ــــــاالت البطييريــــــة 

.م والعلمية، فالخيال األدبي والفني شوع آخر ولع أهداي أخر 

أمـا تعريـف الـ كاص فيرـول إش الـ كاص هـو الرـدرة علـ  البرـا 

ل غيـر الروابط الرائمة بين األشياص والموجودات، حب  لو كاشـ

ـــدريب ـــة لالكبســـا  والب من ـــورة، هـــ ُ الرـــدرة ت ـــيح اابل

ــيم وت ــيح جملــة األشأــطة الموجهــة بهــ ا البعلــ يم والبعل

ـــالنهوس بهـــا  ـــل ب مهمـــة وطنيـــة يبوالهـــا جهـــاا وطنـــي كفي

كســائر أجهــزة الدولــة مــن الــواارات البــي تيــطلم بالمهــا  

.الوطنية األخرم



ة
ـــــ
يـــ
ار
إد
ق 
ــا
ـــــ
فـ
آ

16

ي؟أين يرم الخيال في الم  ا شساش

هاميأــــرشيــــو ،((Hanoverفــــي بلــــدة هــــاشوفر دارتمــــوثترــــم كليــــة –دارتمــــوثخلــــ  بــــاحثو  

New Hampshire))، ن الخيـال يكمـ"فـي درا ـة جديـدة إلـ  أش -في الواليات المبحـدة األمريكيـة

بـوعي البـي تبالعـب-فـي الـدما  " مسـاحة العمـل ال هنيـة"-في شيكة ع يية وا ـعة النطـاق 

لــالا  لحــل بال ــور والرمــوا واألفكــار والن ريــات وتمــنح اليأــر البركيــز الــ هني الأــييع بــالليزر ا

" .المأكالت المعردة والبو ل إل  أفكار جديدة
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وهـو طالـب درا ـات عليـا فـي ،( (Alex Schlegel"شـيلي لأليكو "يرول المدلف الرئيو للدرا ة 

ا بـداع  يعطينا فهم ه ُ االخبالفات ش رة ثااية من أين يهتي. "اسم علم النفو وعلو  الدما 

."اليأر  وربما يسمح لنا بتعادة إشأاص شفو العمليات ا بداعية في اخالت

ـا فـي أشـك15في الدرا ة، ُطلب من  ا تخيل أشكال ب رية م ردة محددة، ثم دم ها عرليف ال مأاركف

ا أو تفكيكها عرليفا إل  أجزاص منف لة .جديدة أكثر تعريدف

ـــالرشين المغناطيســـ ـــاحثوش شأـــا  دمـــا  المأـــاركين با ـــبخدا  الب ـــوير ب ي اـــا  الي

ن الــوظيفي ووجــدوا أش الأــيكة الرأــرية وتحــل الرأــرية الموجــودة علــ  جــزص كييــر مــ

العمـل مسـاحة"تأيع الأـيكة إلـ  حـد بعيـد . الدما  كاشل مسدولة عن البالعب بال ور

ــ" ال هنيــة ــرة الواعي ــر مــن الخي ــي افبــرس العلمــاص أشهــا اــد تكــوش مســدولة عــن الكثي ة الب

.لإلشساش وعن الردرات المعرفية المرشة البي طورها اليأر

ـــــ " شــــليغل"أوضــــح  ــــل "أش ( KurzweilAI)ل اليحــــث مث

ا عــن االابــرا  مــن  ــا فــي هــ ُ المرحلــة بعيــد جــدف بحثن

د ومـم  لـك، فـتش معرفـة المزيـ". "البطييرات العملية

عـــن الـــدوائر الع ـــيية وراص ا دراو اليأـــر  المعرـــد 

لم لديــع الرــدرة علــ  تحســين طريرــة البــدريو والــبع

وإعطائنــا ش ــرة ثاايــة حــول كيفيــة إعــادة إشأــاص هــ ُ

."العمليات ا بداعية شفسها في اخالت



دد
ع
ة ال

حي
فببا

ا

17

الخيالال راع بين الواليات المبحدة وال ين حول البعليم وتعدين

شكل 

ليات ورة توضيحية ألعل  اأرة الدما  وال اشب األيمن منها حيث ت ر  كثير من العم

2

الجانو ا يمن الةشر 

مبحـدة كاش  لك من  عأـر  ـنوات حـين دعيـل للمأـاركة فـي تطـوير البعلـيم األ ا ـي فـي الواليـات ال

ــا فــي المكبيــات، و ــلبني الــدعوة عيــر ا شبرشــل للمأــاركة فــي ت مــم مهنــي األمريكيــة بو ــفي مبخ  ف

بربـو  م موعة من  مسبودعات الخيرة في تخ  ات مخبلفة منهـا البربيـة وعلـم الـنفو ال)وأكاديمي 

ااأــة لمن( وعلــم شفــو ا بــداع والخيــال واالاب ــاد والمكبيــات وم موعــة مــن األدبــاص والفنــاشين الكيــار

مريكيـة؛ حيـث كيفية تحسين الخيال لدم األوالد والينات في البعليم األ ا ـي  فـي الواليـات المبحـدة األ

ري  أكثـر كاش ه ا الب مم يرم أش  فوي المدار  الثاشوية فـي الواليـات المبحـدة األمريكيـة ال ترـو  ببخـ

مـم من طالب أو اثنين في كل ف ل درا ـي مـن الميـدعين أ ـحا  الخيـال العـريض، وأش  لـك ال يبفـق

بحــدة إشفــاق الواليــات المبحــدة األمريكيــة علــ  البعلــيم، كمــا أش ال ــين بــدأت تربــر  مــن الواليــات الم

ين علـ   ببفوق ال (  عأر  نوات )األمريكية بأدة في عدد العلماص الميدعين وأشع بمرور عرد ااد  

ــمَّ  ــبرو  ببخــري   عــدد مــن الطــال   ــة فــي عــدد العلمــاص، ومــن ثَ أش بحكــم)الواليــات المبحــدة األمريكي

، ومـــن ثَـــمَّ (مليـــوش400مليـــوش شســـمة، وأش الواليـــات المبحـــدة األمريكيـــة شحـــو 300ال ـــين شحـــو مليـــار و

هـــدالص الطـــال  يبميـــزوش.   ـــبرو  ببخـــري  عـــدد مـــن الطـــال   أكثـــر مـــن الواليـــات المبحـــدة األمريكيـــة

ن اخش ويبمبعوش بخيال و كاص أعل  من أاراشهم األمريكيين وأكثر فـي العـدد بـالطيم، وأشـع ي ـب اليـدص مـ

يق ه ا في البحسب ل لك عل  األال لموااشة الكفة مم ال ين، ووضم منه  واضح في ه ا ا طار لبحر

.  نالهدي، ه ا األمر اادتع واارة البربية والبعليم هناو وشارو فيع معات من المبطوعين والياحثي

لمبحدة البعليم هو ح ر األ ا  في تفوق أ  دولة، ولم يكن ممكنفا للواليات ا

ا، وال ين ودول شـمال أوروبـا وكوريـا و ـنغافورة وإشدوشيسـيا والهنـد وغيرهـ

!عليمأش تبرد  إال حين تم إ الح البعليم، لكنع ليو أ  إ الح وليو أ  ت



رـود وعل  الرغم من البو ل إل  ارارات مهمة من واام المنااأات واألبحاث العلمية البي تمـل عيـر ع

ــوادر تفــوق  ــيني فــي ات اهــ ــابم  ــي د ب ات  ــابرة فــي الم ــاالت المأــار إليهــا، فــتش المالحــد والمب

.مبعددة

وجد جهاا األجهزة المنزلية أو ال ناعية، وال ي: ال يوجد منزل اخش في العالم يخلو من بياعة  ينية؛ مثل

الحـد حا ب أو  وفل وير فـي العـالم لـم توضـم بـراصة اخبراعـع فـي الواليـات المبحـدة األمريكيـة، كمـا ي

.نيينالبفوق األمريكي عل  مسبوم المليارديرات في ه ُ ال ناعة وظهور مزاحمات من مليارديرات  ي

ل األمــر ال يبعلــق فرــط بهــاتين الــدولبين، بــل دخلــل م موعــة كييــرة مــن الــدول فــي هــ ا الخيــم مــن خــال

 لبـرا فـي تحسين البعليم وا برطا  العرول البي تملك تلك المهارات، وش حل علـ   ـييل المثـال إش

مليــار جنيــع إ ــبرليني، وهــي ايمــة 100تحســين منب اتهــا المعبمــدة علــ  الخيــال وا بــداع لب ــل إلــ  

إدارة مثـل ال ناعات ا بداعية، من خالل تطوير ا براتي يات خطط الب ـدير بهـا، وكـ لك ا ـبراتي يات

.ه ُ ال ناعات

والبطييقتطييرات الخيال في ال ناعات ا بداعية بين البعليم

ــا ش ــرة  ــريعة علــ  اليــرام  الدرا ــية فــي الماجســبير والــدكبوراُ حــول العــالم والمبعل رــة وإ ا ألرين

ـا، بالخيال،  ن د برام  مثل، تطييرات الخيال في ال ناعات ا بداعية، في كليات الفنوش في إش لبـرا مثلف

اعات ا بداعيـة، والريمة الكييرة لل ناعات ا بداعية في االاب اد، وش ريات وتطييرات الخيال في ال ن

ناعات ومســبريل العمــل ا شســاشي والخيــال فــي ال ــناعات ا بداعيــة، والــ كاص ال ــناعي والخيــال، وال ــ

ــ  م ــاشم الخيــال  ــ  الو ــول إل ــي حب ــال فــي االاب ــاد األمريكــي واألوروب ــة والخي imagination)ا بداعي

factory).

ا في الم  بمعـات االهبما  ب ناعة وتعدين الخيال ا شساشي لم يعد ترفف

 ــاد، المبردمــة، بــل هــو و ــيلة فــي غايــة األهميــة لبحســين شوعيــة االاب

ــمَّ اال ــبعداد للمســبريل، وال يرب ــر األمــر علــ  تحســين الخيــال ومــن ثَ

راعات ا شســاشي وتســريم وتيــرة إشباجــع وتطييراتــع، بــل هــو جــزص مــن ال ــ

ي السيا ية في العالم من خـالل ا ـبرطا  العرـول، ولعـل مـا شأـر فـ

رم السـيعينيات والثماشينيــات مـن الرــرش الماضـي حــول ه ـرة العرــول شــ

ا فـي البفـوق السـاحق لالاب  ـادات شبي بع اخش، حيـث أ ـيح  لـك واضـحف

إشبـا  الدولية كحالة أمريكا وال ين والهند وإ رائيل عن طريـق تسـريم

دار  خيال ا شساش، ودعم تطييراتع في ال ناعات ا بداعية وإشأـاص مـ

فوق وم اشم للخيال، وتحسين عمل مسبودعات الخيرة واليحث عن الب

.الدائم
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ةالبواف واالشطالق في الريادخطوات ترود إل 5

وضم الفريق 
في المردمة

وضم العمل 
في المردمة

البواف

الرغية في ش اح اخخرين
البركيز عل  البفوق 
ال اتي فحسب

الثرة بالنفو
يحباجوش إل  تحر  

جميم الحرائق

االشطالق

البعــــالي
مأاركة ال ات 

الحريرية مم اخخرين

منح اخخرين 
كامل االشبياُ

البركيز المفر  مم 
%75الهاتف أو الحا و 

63%
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ـا ل ـدارات-إش إعداد وتنمية ايـادات حكوميـة  وفرف

اــــادرة علــــ  بنــــاص شــــيكات-الريــــادة البأــــاركية 

اليـة تن يمية شاجعة وإدارة العمل البأاركي بفع

.بين مخبلف األطراي الفاعلة في الم بمم

الريـــــــــــــادات الحكوميـــــــــــــة 

م البأاركية ودورها في دع

الحوكمة الم بمعية

تـدفق يمكن تعريف ا دارة العامة البأاركية بهشها عملية تسهيل

مــات المـوارد االاب ـادية وتأــغيل األشأـطة البن يميــة عيـر من 

هولة م بمعية مبنوعة في  ييل حل مأكالت ال يمكن حلها بسـ

ــ. بــالطرق البرليديــة مــن خــالل من مــة واحــدة ا فالبأــاركية هــا هن

عالـة تعني البعاوش والبنسيق المسبمر فـي إطـار مـن الأـراكة الف

ـــي  ـــيغ   ش ـــاا أهـــداي تن يميـــة مأـــبركة، و لـــك مـــن خـــالل تين

ي تلـك فالبعـاوش فـ. للب ديد واالببكار عير عالاات اطاعية مخبلفة

.بركةال ورة البأاركية يُين  عل  ايمة تيادل المنافم المأ

بــاألخ  المبرــد  -بــدأت مع ــم األجهــزة الحكوميــة لــدول العــالم 

منـــــ  بـــــدايات العرـــــد األول مـــــن الرـــــرش الواحـــــد -واخخـــــ  بـــــالنمو 

والعأــــرين فــــي البحــــول مــــن م ــــرد البركيــــز علــــ  إدارة وايــــادة 

( يديــةايــادة تن يميــة ترل)المن مــات العامــة بطريرــة ميكاشيكيــة 

ـــــر المن مـــــات الم بمعيـــــة  ـــــ  ا دارة والريـــــادة البأـــــاركية عي إل

يــل األمــر الــ   دفعهــا إلــ  العمــل علــ  تحو. المخبلفــة بديناميكيــة

ة هياكلهــا البن يميـــة الهرميـــة إلـــ  هياكـــل عيـــوية مرشـــة و ـــريع

لعـــل و. اال ـــب ابة للبغيـــرات الم بمعيـــة والييعيـــة المحيطـــة بهـــا

لرــائم الهيكــل العنكيــوتي الأــيكي أحــد أبــرا أشــواع تلــك الهياكــل وا

علــــ  فكــــرة البأــــييك، اــــد  ــــاهم فــــي ا ــــبحداث أشــــكال مــــن 

الأـــــــراكات الفاعلـــــــة بـــــــين المن مـــــــات العامـــــــة والمن مـــــــات 

.  الم بمعية عير مخبلف الرطاعات والمسبويات الم بمعية

ا دارة العامـــة البأـــاركية هـــيمعية البأاركية بين ا دارة العامة والحوكمة الم ب

د عمليــة تســهيل تــدفق المــوار

االاب ــــــــــــــــادية وتأــــــــــــــــغيل 

األشأـــــــطة البن يميـــــــة عيـــــــر 

من مــــات م بمعيــــة مبنوعــــة 

فــــي  ــــييل حــــل مأــــكالت ال 

يمكــن حلهــا بســهولة بــالطرق

البرليديــــة مــــن خــــالل من مــــة 

.واحدة

أسسسسسسسسسستاا ا دار  الما سسسسسسسسسا بالجا مسسسسسسسسسا  المصسسسسسسسسسريا 

. مسد اير في ا صالح ا داري ل سدر   مت. لا جةايا

جلس   ك   متمد باللجان الملميا للترقيسا  بسالم

.ا يلى للجا ما 

عميـــــــد المعهـــــــد العـــــــالي 
للعلــــو  ا داريــــة والب ــــارة 

.الخارجية

وائل عمراش علي . د.أ
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مــة؛ وت ـدر ا شــارة إلـ  وجــود الكثيــر مـن الخلــط بــين كـل مــن مفهــومي ا دارة العامـة البأــاركية والحوك

ـر م ـطلح الحوكمـة  دولـة والـ   يُطلـق عليـع فـي بعـض أدبيـات ا دارة العامـة إدارة شـدوش ال-حيث يُعي 

ا م بمعية مخبلفة من مات حكومية وخا ـة وم بمـم مـدشي -والم بمم عن الن ا  ال   ي مم أطرافف

ا لبحريق إش اا تأاركي بالم بمم ؛ حيـث إش األمر الـ   يبنـاف  مـم فكـرة أش الحوكمـة هـي الحكومـة.  عيًّ

فالحوكمــة مــن وجهــة ش ــر . الحكومــة فرــط أحــد األطــراي الفاعلــة داخــل من ومــة الحوكمــة الم بمعيــة

ياق مــن الــيعض تأــير إلــ  العالاــات المد ســية البفاعليــة المبداخلــة  دارة األجهــزة الحكوميــة فــي  ــ

كمـا يـرم .تراجم  لطوية الدولة وتنامي الالمركزية والأراكة والأفافية مم كل الرطاعات الم بمعية

إطـار اليعض اخخر الحوكمة باعبيارها عملية تيافر جهود مخبلف المن مات واألطراي الم بمعية فـي

.من البعاوش والبأاركية اليرورية لبحريق األهداي العامة للم بمم بكفاصة وفعالية

ا لبنامي االهبما  به ا المن ور الوا م لمفهو  الحوكمـة، فرـد أ ـيح م ـطلح البأـارك ية وثيـق وش رف

ــرئيو لهــا ــة الحوكمــة والمحــرو ال ــة؛ حيــث أ ــيح جــوهر عملي ة فالحوكمــ. ال ــلة بالحوكمــة الم بمعي

ا للبأاركية الفاعلـة بـين كـل األطـراي الم بمعيـة، وهـو مـا ُأ ـطلح علـ  تسـميبع الفعالة أ يحل شباجف

ت العامــة وتبيــمن البأــاركية جميــم األ ــاليب والطــرق البــي تبيعهــا المن مــا. بالحوكمــة البأــاركية

دود فعمليـة تخطـي الحـ. للعمل عير كل الحدود والحـواجز للنفـا  لكـل الرطاعـات والأـرائح الم بمعيـة

ا أ ــيلفا مــن  ــمات ا دارة العامــة ال  ــا جــزصف ديــدة والحــواجز البن يميــة والراشوشيــة والرطاعيــة كاشــل دومف

ة وتنــامي فكــر-مــم مطلــم الرــرش الواحــد والعأــرين-ولكنهــا اادت فــي اخوشــة األخيــرة . والحوكمــة ال يــدة

علومـات، حبمية البأاركية في ا دارة العامة والحوكمة في ع ر تحكمع العولمة وثورة االت ـاالت والم

.بمعيةو لك ليماش ا بدامة البأييك البن يمي والأراكة بين جميم األطراي والبن يمات الم 

العامـة تبيمن البأاركية جميم األ ـاليب والطـرق البـي تبيعهـا المن مـات

.عيةللعمل عير كل الحدود والحواجز للنفا  لكل الرطاعات والأرائح الم بم
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وهكـــ ا فالبأـــاركية أ ـــيحل جـــوهر عمـــل ا دارة العامـــة ال ديـــدة وكـــ ا 

معيـة الخدمة العامة ال ديدة؛ حيث األول  تسع  إل  تحريق الريم الم ب

بمـم، من خالل البفاعل واال ب ابة الفعالة لرغيات وتطلعـات أفـراد الم 

ـــا ل هـــا أمـــا األخيـــرة فبســـع  إلـــ  االلبـــزا  بـــالريم الســـواية والعمـــل وفرف

والن ـر إلــ  المــواطن كعميـل ي ــب إرضــاؤُ بأــب  الطـرق فــي ظــل منــا 

ة كه ـا  تنافسي؛ حيث كلباهما في الواام تركز عل  البأـييك والأـراك

مــة للبأــاركية الفعالــة، والبــي ي ــب أش تمثــل جــوهر ا دارة العامــة والحوك

ا فــي األخيــر لبحريــق أهــداي البنميــة المســب دامة المعا ــرة، و لــك  ــعيًّ

.المنأودة بالم بمم

مــة ولعـل كــل مــا تـم تناولــع عــن أهميــة وحبميـة البأــاركية فــي ا دارة العا

والحوكمـــــة الم بمعيـــــة، ال يرلـــــل مـــــن أهميـــــة دور الريـــــادة البرليديـــــة 

ــــةالهيراركيــــة ــــة. داخــــل المد ســــة الحكومي فالعمــــل بفعاليــــة فــــي بيع

المخبلفـة، م بمعية تبسم بالبأييك والبنسيق المسـبمر بـين أطرافهـا

امـــة تبطلــب فــي األ ــا  تــوافر ايــادات حكوميــة تبمبــم بالمهــارات الال

وهـ ا مـا أكدتـع إحـدم .  دارة من ومة العمـل داخـل مد سـاتهم العامـة

والبي أجريل عل  أربـم عأـرة  من مـة عامـة ت معهـا-الدرا ات الغربية 

ة حيــث خُل ــل إلــ  أهميــة تمبــم الريــادات الحكوميــ-شــيكة أعمــال واحــدة

ة المعا ــرة بالرــدرة علــ  الفهــم والعمــل عيــر حــدود وبيعــات عمــل مخبلفــ

حكوميـة في إطار فكرة البأييك البن يمي بين أكثر من مد سـة،  ـواص

أو غيـــر حكوميـــة، ولكـــن بمـــا ال يبعـــارس مـــم ضـــرورة تـــوافر مهـــارات إدارة 

.األشأطة الداخلية للمن مة لدم تلك الريادات في المرا  األول

وهكــ ا، فرــد تغيــر وااــم ا دارة العامــة المعا ــرة؛ حيــث أ ــيحل الحــدود 

اي البن يميــة للمن مــات العامــة أكثــر مروشــة واــدرة علــ  البفاعــل مــم بــا

ن يمـي فرد أضح  البأـييك الب. المن مات الم بمعية أكثر من    ايل

لأـكل هو الأكل الغالب عل  بيعة األعمال الحكومية المعا رة كيديل ل

نـدة و ـارت الم بمعـات الحديثـة تيـم علـ  امـة أج. البرليـد الهيراركي

رة لبحريـق أولوياتها اال براتي ية حبمية بناص الحوكمة البأـاركية، كيـرو

د األمــر الــ   يســبدعي معــع أهميــة وجــو. البنميــة الم بمعيــة المســبدامة

ايـــــادات حكوميـــــة تـــــدمن بالبأـــــاركية وتمبلـــــك ال ـــــدارات األ ا ـــــية 

نهـ ا مـن من  مات ومهارات فنية و ـلوكية، و لـك علـ  النحـو الـ   يَُمك 

دعــــم عمليـــــة إدارة شــــدوش الدولـــــة والم بمــــم بـــــين مخبلــــف األطـــــراي 

ــة أو الخا ــة أو من مــات الم بمــم المــدشي؛  الم بمعيــة  ــواص الحكومي

ودة بمــا يســاعد فــي شهايــة األمــر علــ  تحريــق الحوكمــة البأــاركية المنأــ

.بالم بمم
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بمر بـــين العمـــل بفعاليـــة فـــي بيعـــة م بمعيـــة تبســـم بالبأـــييك والبنســـيق المســـ

مهـارات أطرافها المخبلفـة، يبطلـب فـي األ ـا  تـوافر ايـادات حكوميـة تبمبـم بال

.الالامة  دارة من ومة العمل داخل مد ساتهم العامة
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ما ال دارات المطلوبة واألش: الريادة البأاركية

عل  أهميـة -باألخ  في م ال ا دارة العامة-تركز غاليية األوراق اليحثية البي تناولل مفهو  البأاركية 

ا مه ـا فـي دور الريادة في ش اح أو فأل األشأطة وال هـود البأـاركية فالريـادات الحكوميـة تلعـب دورف مف

محفــز حيــث الريــادة الحكوميــة هــي الياعــث وال؛عــالم اليــو  الــ   تحكمــع العولمــة والم ــالح المبأــابكة

ا لبحريـق و ـولف -حبـ  المبعـارس منهـا-للبأاركية وللعمل البكـاملي المأـبرو بـين مخبلـف ال ماعـات 

.غايات وأهداي مأبركة

ادة وت ـــدر ا شـــارة إلـــ  اخـــبالي المفهـــو  المعا ـــر للريـــادة البأـــاركية عـــن المفهـــو  البرليـــد  للريـــ

ريـــادة بينمـــا ال. والبحفيـــز المـــاد  للعـــاملينالهيراركيـــةالبن يميـــة، والـــ   يرتكـــز فرـــط علـــ  الســـلطة 

ـــر مخ ـــبعلم البن يمـــي المأـــبرو عي ـــادل المعـــاري وال ـــاص الأـــراكات وتي ـــ  بن ـــف البأـــاركية ترتكـــز عل بل

بأـاركية ومـن هنـا فبحريـق الريـادة ال. المن مات الم بمعية، وك ا ترا م السلطة كيديل لالشفراد بها

ن إلـ  واـد عمـد العديـد مـن اليـاحثي. الفعالة، يبطلب توافر ادرات ومهارات إضافية لدم الرائد الحكومي

كوميين تينيهـا، يمكن للرادة الح-والبي ُ ميل أحياشا الريادة البسهيلية-وضم شما   للريادة البأاركية 

مـن جميـم الرطاعـات الم بمعيـة -و لك للعمل عل  حأد جهود جميم أ حا  الم لحة الم بمعيـة 

ــي تــدرق-ولــيو مــن الرطــاع الحكــومي فرــط  مــن أجــل إي ــاد الحلــول الميبكــرة للمأــكالت العامــة الب

خطـ   لـك ول ا، فالريادة البأاركية ال تسع  فرط إل  تحريق أهداي تن يمية محددة، بل تب. الم بمم

- واص داخل ال هـاا الحكـومي أو خارجـع-إل  محاولة العمل عل  تيافر وتكامل كل ال هود الم بمعية 

وهكــ ا فالمهمــة . مــن أجــل حــل المأــكالت العامــة المــدثرة علــ  جميــم الرطاعــات بــالم بمم بفعاليــة

ركية الرئيسة هنا هـي محاولـة الواـوي علـ  ال ـدارات الالامـة للريـادات الحكوميـة  اـرار الحوكمـة البأـا

.بالم بمم

جدارات الريادة البأاركية: أولفا

اجهـا ب ـفة البي تحب-والبي يُأار إليها ك دارات أ ا ية-تبعدد السمات والمهارات الفنية والسلوكية 

الثــين فرــد ح ــر الــيعض تلــك ال ــدارات األ ا ــية فــي  ــيعة وث. عامــة الريــادات البن يميــة الحكوميــة

ا  ا مرسمة إل  عأر  مات شخ ية و ل مهارات فنيـة وواحـد وعأـرين م هـرف أش ـر ) ـلوكًًّّاعن رف

أـب  وتبسـم مع ـم تلـك ال ـدارات األ ا ـية بهشهـا ت ـلح لكـل الريـادات البن يميـة ب(. 1ال دول رام 

. الرطاعات الم بمعية، رغم أش الحديث هنا عن الريادات الحكومية عل  وجع الخ وص

ـــبع ـــادل المعـــاري وال ـــاص الأـــراكات وتي ـــ  بن ـــادة البأـــاركية عل لم ترتكـــز الري

ـــة، وكـــ ا ترا ـــم ـــف المن مـــات الم بمعي ـــر مخبل البن يمـــي المأـــبرو عي

. السلطة كيديل لالشفراد بها
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جدول 

ال دارات األ ا ية للريادات البن يمية الحكومية

1

السمات

الثرة بالنفو▪

الحز ▪

المروشة▪

الحيوية▪

الحاجة لإلش اا▪

الرغية في تحمل المسدولية▪

رجاحة العرل وُحسن البدبير▪

النزاهة الأخ ية▪

شي  المأاعر▪

الردرة عل  البوا ل ا شساشي▪

مهارات اجبماعية▪

مهارات تحليلية▪

مهارات فنية▪

الردرة عل  البهثير في اخخرين▪

الردرة عل  البعلم المسبمر▪

المهارات

مبابعة وترييم األعمال▪

البخطيط للعمليات▪

تحديد األدوار▪

(ا خيار)شرل وتو يل المعلومات ▪

البفاوس▪

حل المأكالت▪

إدارة البطوير والب ديد واالببكار▪

الموجهة للعمل.  أ

المأورة▪

تخطيط وتن يم الموارد اليأرية▪

تنمية مهارات العاملين▪

البحفيز▪

بناص وإدارة فرق العمل▪

إدارة ال راع البن يمي بين األفراد▪

إدارة البغيير بين األفراد▪

الموجهة للعاملين.  

المسح الييعي▪

البخطيط اال براتي ي▪

تحديد وتفسير الرؤية والر الة▪

البأييك والأراكة▪

أداص الوظائف ا دارية المخبلفة▪

 نم الررار▪

إدارة البغيير البن يمي▪

الموجهة للمن مة.  

السلوكيات

Source: Van Wart, 2005.



م  مـن تعـدد السـمات والمهـارات والسـلوكيات، والبـي تُكـوش مـا يسـ-في ال دول السـابق-ويُعد ما ُ كر 

ومــن . أــاركيةدورة الريــادة البنفي يــة بمثابــة شرطــة اليدايــة للبفكيــر فــي ال ــدارات المطلوبــة للريــادة الب

أشـــواع الواضـــح أش ال ـــدارات الرياديـــة آشفـــة الـــ كر تبســـم بالعموميـــة، حيـــث ت ـــلح للبطييـــق فـــي شـــب 

دارات ول ا، فالمهمة الرئيسة اخش هي محاولة تحديد ال ـ. المن مات عير جميم المسبويات الم بمعية

.الفعلية المطلوبة للريادة البأاركية الداعمة لبحريق الحوكمة الم بمعية

بــاألخ  منــ  مطلــم الرــرش الواحــد والعأــرين و ــيادة مفهــو  -وت ــدر ا شــارة، إلــ  تعــدد األدبيــات 

من مـات العامـة البي تناولل بالمنااأة والبحليـل عمليـة البأـاركية بال-الحوكمة البأاركية بالم بمم

جمـــال ويمكـــن إ. عيـــر المســـبويات البن يميـــة المخبلفـــة، وكـــ ا مبطليـــات وجـــدارات الريـــادة البأـــاركية

موعـة مـن السلوكيات ا دارية للريادة البأاركية من من ور شامل، والبـي تحبـا  لن احهـا إلـ  تـوافر م 

، بمـا يعـزا مـن ميـدأ ترا ـم السـلطة (2اش ـر ال ـدول راـم )السمات والمهارات الرياديـة غيـر البرليديـة 

ــا للعمليــة البأـــاركية-البن يميــة بــين الـــرئيو ومرؤو ــيع؛ حيــث الرائـــد  ا الرـــوة ال يملــك منفــ-وفرف ردف

د الفـاعلين والسلطة الُمطلرة بالبن يم، بل تبواع الرـوة والسـلطة عيـر أرجـاص المن مـة، بـين كـل األفـرا

.ال ين لهم أدوار تأاركية بها

ا بال دول رام   واص مـن  ـمات شخ ـية أو -من جدارات الريادة البن يمية ( 1)ولعل ما تم  كرُ  ابرف

ولكنـع . ي لح للبطييق ب فة عامة في شب  أشـواع المن مـات العامـة أو الخا ـة-مهارات أو  لوكيات

ا عند الحديث عن تطييق الريادة البأاركية بالمن مات العامة؛ حيث هناو المزيـد في الواام ليو كافيًّ

البــي تحباجهــا الريــادات -( 1)با ضــافة إلــ  ال ــدارات المــ كورة بال ــدول راــم -مــن ال ــدارات اليــرورية 

(.2اش ر ال دول رام )الحكومية الساعية لبحريق الحوكمة البأاركية بالم بمم 
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السمات الأخ ية

العرلية البأاركية ▪

الأغف بالنبائ  ▪

البفكير المنه ي ▪

االشفباح وتحمل المخاطر ▪

البعاطف والبرابط ▪

البواضم ▪

ا دارة ال اتية ▪

البفكير اال براتي ي  ▪

مهارات تسهيلية ▪

المهارات

تحديد أ حا  الم لحة ▪

ترييم أ حا  الم لحة ▪

تحديد الريايا اال براتي ية ▪

تكوين جماعات العمل ▪

ي ال ماع/تسهيل عملية البعلم المأبرو▪

إارار االلبزا  ▪

ين تســهيل بنــاص عالاــات اائمــة علــ  الثرــة بــ▪

الأركاص 

السلوكيات ا دارية

جدول 

جدارات الريادة البأاركية

2

Source: Van Wart, 2005.

اريـة يلخ  ال دول السـابق ال ـدارات ا ضـافية، مـن السـمات الأخ ـية والمهـارات والسـلوكيات ا د

ــ  وجــع الخ ــوص-البــي تحباجهــا  ين الريــادة البأــاركية بال هــاا الحكــومي، والبــي ي ــب أش ت مــم بــ-عل

نـــي ال اشـــب الف)ومهـــارات ايـــادة العمليـــات ( ال اشـــب الســـلوكي وا شســـاشي) ـــمات الريـــادة البحويليـــة 

.و لك لدعم الحوكمة البأاركية بالم بمم( والبرني للوظيفة

ة أش إعداد وتنمية ايـادات حكوميـالخال ة

ــا ل ــدارات الريــادة البأــاركية- رة اــاد-وفرف

رة علــ  بنــاص شــيكات تن يميــة شاجعــة وإدا

ف العمــــل البأــــاركي بفعاليــــة بــــين مخبلــــ

األطراي الفاعلة في الم بمـم، مـن أجهـزة 

حكوميــــة ومن مــــات م بمعيــــة مبنوعــــة، 

ن يمكن أش يسهم بأكل فعـال فـي تـوطي

   الحوكمة البأاركية بـالم بمم، األمـر الـ

يــــدد  فــــي النهايــــة إلــــ  تحريــــق البنميــــة

.الم بمعية المسبدامة المنأودة
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ـــــة، ومو ـــــيراُ الُميه ـــــة،  ـــــع الزاهي رغـــــم ألواش

وأغاشيــــع الُمعيــــرة، إلــــ  جاشــــب عمرــــع الثرــــافي 

وإطاللبـــع العاطفيـــة، فـــتش أكثـــر مـــا أبهرشـــي هـــو 

Mirabel)" مادريغـــــــــالميرابيـــــــــل"شخ ـــــــــية 

Madrigal) . الحـــديث هنـــا عـــن واحـــد مـــن أجمـــل

أفــــــال  ا ــــــبوديوهات والــــــل ديزشــــــي للر ــــــو  

" وإشكــاشب"الُمبحركــة وأحــدثها، الــ   يحمــل ا ــم 

(Encanto )-الــ   عرضــبع الســينمات العالميــة

وهي كلمة إ ـياشية األ ـل-2021في أواخر عا  

".الُمع زة"معناها 

ــــين ال ــــدة  ــــ  للفــــيلم ب ت مــــم المأــــاهد األول

؛ ترـــو  خاللهـــا "مارديغـــالميرابيـــل"والحفيـــدة 

ال ـــدة بســـرد ا ـــة الأـــمعة البـــي تُمســـكها 

بيـــدها، وكيـــف أضـــحل الُمع ـــزة البـــي ُأعطيـــل 

إشهـا . العائلبها، البـي تعـيش فـي جيـال كولومييـ

ا، يمبـــد تهثي ـــدف رهـــا شـــمعة  ـــحرية ال تنطفـــي أب

لــ   الســاحر إلــ  بيــبهم النــابض بالحيــاة؛ حيــث ا

اتهم مـن تبحرو كل جنياتع وأرضـياتع تلييـة لرغيـ

. دوش همو

فــــي ظــــل تعرــــد بيعــــات العمــــل وديناميكيبهــــا، 

ـــي تيـــطلم بهـــ ا وتأـــابك الريـــايا والمهـــا  الب

ـــ" الرائـــد غيـــر المرئـــي"المن مـــات، ي ـــيح  ا ُمرومف

الفا للن اح ا فعَّ ا وُمحفزف .رئيسف

أشل... إشكاشبو

يا كسسسا فسسسي صسسسةايا السياسسسسا  25 اسسسر  تزيسسسد يلسسسى 

الما سسسام ت اسسسي المديسسسد  سسسن الةةسسسايا التةمايسسسا فسسسي

راه حاصسلا يلسى درجسا درتسا.  صر لالمةاةا المربيا

الملسام الفلسفا في االقتصادم  ن رليا االقتصساد ل

.السياسيا بجا ما الةاهر 

المـــــــدير البنفيـــــــ   للمركـــــــز، 
ورئــــــــــيو ا دارة المركزيــــــــــة 
.لمحور المعلومات واليياشات

رشا م طف  عوس. د
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عنـد هـ ا الحـد، " الأمعة المع ـزة"لم ترف هيات 

هيـة " مارديغـال"ولكنها منحـل كـل فـرد مـن أ ـرة 

ـزة وخد مـة  حرية، لبسـاعدهم علـ  الحيـاة المبمي 

أبــل ، البــي"ميرابيــل"م ــبمعهم الريفــي، با ــبثناص 

وق الأمعة أش تسب يب لها وتمنحها ما كاشل تبـ

فعنـدما اشطلرـل  ـو . إليع فـي يومهـا الموعـود

ع با  الأمعة المع زة، لم يبوه  اليـا  ومرييـ

. بيدها، لينرل إليها الهية الُمميزة لها

ة، ثــم تبــوال  األحــداث، وتنطفــي الأــمعة الُمع ــز

ومــــم خفوتهــــا شــــيعفا فأــــيعفا تــــزول كــــل الهيــــات

ــزت أفــراد العائلــة، حينهــا، اــا دت الســحرية البــي ميَّ

ال أ ــرتها واــل األامــة، ليبيــدل كــل الحــ" ميرابيــل"

ا عـن فـت ا كنـا شيحـث. ألفيل مما كـاش عليـع  ـابرف

ـــل فـــ ي شرطـــة اشطـــالق لمرالنـــا اليـــو ، فتشهـــا تبمثَّ

يـة ، البي لـم تحـزش لعـد  تلريهـا ه"ميرابيل"منطق 

مــا مــن الأــمعة الُمع ــزة، ولكنهــا فــي الُمرابــل 

زهـا آمنل بـهش العمـل والبفـاشي، هـو األمـر الـ   يُمي  

. مثل بااي أفراد أ رتها

الرائد غير المرئي

ا لسردية  ا عاديًّـا " ميرابيـل"، كاشل ال دة هي من تبول  ايادة العائلة، في حـين تُعـُد "إشكاشبو"وفرف عيـوف

ــدة علــ  . فيهــا
ِ
، وكــاش عليهــا "ميرابيــل"ورغــم أشهــا ليســل أحــد اــادة األ ــرة، عنــدما مــرت موااــف ع

 ـب لرد اخبـارت أش ترـود بـدوش من. االخبيار بين ا ادا  أو الب اهل، ش دها عادة تُمسك بزما  األمور

:عندما–لمن شاهد الفيلم أو من أضح  يبوق لمأاهدتع -مثال عل   لك . ر مي

ا ت ـاُ الأـمعة المع ـزة ليكبأـف هيبـع السـ" أشطوشيو"ش عل ال غير ▪ . حريةعل  الميي ادمف

لرــد منحبــع الثرــة، واألريحيــة ألداص مهمبــع، بــل و ــارت إلــ  جــوارُ حبــ  و ــل إليهــا، رغــم أش كــل 

.خطوة كاشل تُ كرها بيو  إخفااها في الح ول عل  هية  حرية

ي ، وراحـــل تنـــ ر العائلـــة وا ـــبغرال فـــوحوائطـــعاكبأـــفل تأـــررات فـــي أرضـــية بيـــل العائلـــة ▪

.محاوالتها الكبأاي كيف تحميع

ال   توارم عنهم من  امـن ألشـع لـم يسـبطم تحمـل رؤيـا كاشـل تـراودُ بأـهش" بروشو"وجدت عمها ▪

ؤيبع مرة لكنها ش عبع بل وشاركبع في ا بدعاص ر . وكيف أش المنزل يب دع من خلفها" ميرابيل"

.أخرم، وحثبع عل  ا بكمالها دوش خوي، بحثفا عن  ييل  شرا  الييل والأمعة
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ُيـــدرو فـــي كثيـــر مـــن األحـــوال أش فيـــل ا ش ـــاا اـــد ال ُينســـب إليـــع، ألشـــع مثـــل" الرائـــد الخفـــي"ورغـــم أش 

ا بردرتــع غيــر المحــدودة فــي (.  (Invisible Thread"الخــيط غيــر المرئــي" فتشــع يعمــل فــي  ــمل، ُمبســلحف

ا من الرائد الر. البهثير عل  بيعبع المحيطة ا ما يكوش أكثر اوة وتهثيرف ا كمـا األكثر من  لك، غاليف  مي، تمامف

هكــ ا ُيعلمنــا الفيلســوي األلمــاشي. ، مرارشــة بــالخيو  ال ــاهرة"الخــيط غيــر المرئــي هــو األاــوم"ش ــد 

. ال   أثرم الفلسفة الغربية وتاري  الفكر الحديث،(Friedrich Nietzsche" )فريدريش شيبأع"

لــك البــي ، ت"الر ــمي"أو " الرائــد المرئــي"و" الرائــد الخفــي"مــن أكثــر األطروحــات البــي تروانــي للبمييــز بــين 

فــي (Georgia Sorenson)"  ورشســوشجورجيــا "و( (Gill Hickman" هيكمــاشجيــل " ــكها لنــا كــل مــن 

لرـد خل ـا . 2013ال ادر عا  ؛((The Power of Invisible Leadership" اوة الريادة غير المرئية"كبابهما 

ا ُيـددم"، في حين يعبيرهـا الثـاشي "كأخ  مسدول"إل  أش األول ين ر إل  الريادة  د األخيـر لـ ا، ش ـ". دورف

ة يســبخد  ادراتــع طواعيــة لبحريــق هــدي مأــبرو، بمأــاركة مســدولة، و ــدق وتــ ار، وعاطفــة ُمحيــ

.لل ميم ول الحهم

باتــل ( Classical Organizational Theories" )الن ريــات البن يميــة الكال ــيكية"ال ــدير بالــ كر أش 

ـا مـن ال واشـب الر ـمية وغيـر الر ـ مية تُدرو أهمية ه ا النوع من الرادة، فـي  ـياق اعبرافهـا بـهش كلف

:للمن مة لع تهثير جم عل  ثرافبها و لوكيبها وأدائها؛ حيث

يعكـــو المكـــوش غيـــر الر ـــمي بالمن مـــة 

فـــــــي األ ـــــــا  البفـــــــاعالت والعالاـــــــات 

ا علـ  االجبماعية للموظفين، البي تدثر حب مف

. مواافهم واراراتهم

ا بردرتــع غيــر المحــدودة فــي ال" الرائــد الخفــي"يعمــل  بــهثير فــي  ــمل، ُمبســلحف

ا من الرائد الر . ميعل  بيعبع المحيطة، وغاليفا ما يكوش أكثر اوة وتهثيرف

ـــا مـــن رؤيـــة  تبيـــمن العوامـــل الر ـــمية كلف

ة المن مــة وأغراضــها، والهياكــل البن يميــ

ة لها، والمها  البي تيطلم بهـا، وم ـفوف

.تدر  السلطات والمسدوليات بها

ـــا م ـــطلح ، لـــك هـــو حـــال  Informal)" الرائـــد غيـــر الر ـــمي"الـــ   يُطلـــق عليـــع أييف

Leader)،ا إشع شخ  يسبطيم إحداث تهثير إي ابي عل  بيعبع واألفراد من حولع اعبمادف

اشوا علــ  اــواُ غيــر الر ــمية، مــن خــالل البــهثير علــ   ــلوكياتهم وثرــافبهم؛  ــواص أكــ

ا ب هة العمل،  ش اا تحسن كيير في األ . داصأ رة، أو م موعة من األ دااص، أو فريرف

يالرائد الخـــــف
Invisible Leader
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ة، ت عـل إشع ينس  بيعـة ُمفعمـة بالثرـ: الروة اال براللية غير المن ورة▪

. من حولع يدمنوش برـدرتهم علـ  ا ش ـاا ومواجهـة ال ـعا  مهمـا كاشـل

ا، ولكنــع يــدعو إلــ  ممار ــة البف ــا مياشــرف كيــر لــ لك، فهــو ال يرــد  توجيهف

ـا ب. النرد  اليناص ر ـائل وفي تعاملع مم حاالت الفأل، ش دُ ييعث دائمف

.طمهشع واثرة، بهش الفأل ما هو إال خطوة شبعلم منها عل  در  الن اح

ا لأـغفع المسـدول ت ـاُ الن ـاح، ُيـ: اوة البهييد غير المن ـورة▪ درو ش ـرف

.أش إش ــااُ يبطلــب مســيرة جماعيــة، ولــيو رحلــة فرديــة" الرائــد الخفــي

ا إعداد األفراد من حولع، وتدرييهم، ودعمهم في ل لك، ت دُ ُيحاول جاهدف

أداص المهـــا  المنوطـــة بهـــم، دوش إغفـــال للفـــرص المباحـــة البـــي يمكـــن 

.اابنا ها في  لك

م ، فتشـع ي مـ"الخـيط غيـر المرئـي"مثلما يفعل : اوة الوعي غير المن ورة▪

ـا، علـ  اـدر عـ ا مب اشسف ـا فـي إطـار تعـاوشي، لي ـنم شسـي ف  األطراي معف
 
ال

.من الوعي بهش في االتحاد اوة، وفي االشعزال والبحيُّز ضعف وهواش

ر الحياتية خيير في الريادة العملية والبدريب عل  األمو–" كلود جوشز"وفي ه ا السياق، يأير 

ة، البــي خــالل رحلبــع الرياديــ" الرائــد الخفــي"إلــ  ثــالث اــوم رئيســة غيــر من ــورة، يبحلــ  بهــا -

ا إل  اـدر كييـر مـن الـ كاص العـاطفي لـك الرـوم فـي تبمثَّـل ت. يُمار ها ببلرائية خييرة، مسبندف

:اختي

ميرابيلاحبراق 

" ال دة"ر مي ، ي د أشع مم ت اعد األحداث، تبسم غاليية الموااف بين الرائد ال"إشكاشبو"الُمبهمل لفيلم 

ـا شُـدرو  لـك م. بالحـدة، والغيـب والبخـا ل ممـا ترـو  بـع الحفيـدة مـن أمـور" ميرابيـل"والرائد الخفـي  ثلف

هشهـا ت دعات الييل وطارت  بال  أ رتها، وعندما اشهـار الييـل واتهمبهـا ال ـدة ب" ميرابيل"عندما رأت 

ل عنـاص فهـي لـم تعـد تحبمـ. إلـ  النهـر وجلسـل تيكـي وحيـدة" ميرابيـل"وابها  ارعل . السيب في  لك

.اللو  عليها في أمور ت بهد   الحها

ــا، أ ــيحل   Employee)" االحبــراق الــوظيفي"، علــ  غــرار حالــة "أامــة احبــراق"تعــاشي مــن " ميرابيــل"يرينف

Burnout)ا لهــا ك لرــد  ــ. البـي ت ــيب عــالم المد ســات، وعـادة مــا يكــوش األفــراد أو بيعــة العمـل  ــييف

هــ ا الم ــطلح للمــرة األولــ  (Herbert Freudenberger)" فرويــدشيرغرهربــرت "عــالم الــنفو األلمــاشي 

فرــد عنــدما عرفــع بهشــع حالــة تُ ــيب الُموظــف، ي-" هارفــارد بيــزشو ريفيــو"كمــا تٌّأــير م لــة –1974عــا  

عــن بموجيهــا الرغيــة فــي العمــل، يرافرهــا اشخفــاس فــي مســبوم ا شباجيــة، وا ــور فــي األداص، فيــلفا

.ا رهاق ال سد  وال هني الناجم عن الحياة المهنية
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هــــو حالــــة تُ ــــيب الُموظــــف، يفرــــد 

ها بموجيها الرغية في العمل، يرافر

اشخفــــاس فــــي مســــبوم ا شباجيــــة، 

وا ـــــــور فـــــــي األداص، فيـــــــلفا عـــــــن 

ـــ هني النـــاجم  ا رهـــاق ال ســـد  وال

.عن الحياة المهنية

ت ـة عـن مبالامـة شا"حالـة االحبـراق بـين المـوظفين علـ  أشهـا " من مة ال حة العالميـة"ات الفا، ت نف 

: فيضغو  مزمنة في مكاش العمل، لم تبم إدارتها بن اح، ُمسيية ثالثة أعراس رئيسة، تبمثَّل

الأــــــــعور با ــــــــبنفاد 

.الطااـــــــة أو ا رهـــــــاق

فة ايادة درجة عد  البركيز ال هني عل  الوظي

.ةأو المأــاعر الســليية ت ــاُ الحيــاة المهنيــ

اشخفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس 

.ا شباجيــــــــة المهنيــــــــة

(  (Gallup"جـالو "وفي محاولة لفهم ُمسييات احبـراق المـوظفين واشهـاكهم، تأـير درا ـة لمد سـة 

:إل  عوامل رئيسة؛ تبمثل في اختي

الثرـة المعاملة غير العادلة والبمييز أل يا  شخ ية أو غير موضوعية، تدد  إل  فرـداش الموظـف▪

الــ   ي عــل الموظــف يأــعر ( (Psychological Bondفــي مــديرُ أو امالئــع، وكســر الــرابط النفســي 

.بالأغف ت اُ العمل وأهميبع

ــا فــي ،((Unmanageable Workloadعــبص العمــل الــ   ال يمكــن إدارتــع ▪ ــدخل الموظــف  هنيف ألشــع ُي

يمر بموجيها بلح ات مببالية ومبسـارعة ،(Mental Quicksand)منطرة رمال مبحركة، ُيطلق عليها 

. من األداص اليعيف

.ععد  وضوح الدور المبوام أش يرو  بع الموظف، وضعف البوا ل بين المدير والموظف ودعمع ل▪

ا▪ .ضغط الوال غير الميرر ال   يبم تحديدُ للموظف  شهاص مها  تحبا  وابفا إضافيًّ

االحبراق الوظيفي
EmployeeBurnout
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أو إشها حالة من ا بنفاد الروة ال سـدية وال هنيـة والعاطفيـة، النات ـة عـن إجهـاد مسـبمر فـي العمـل

األمـر . لبسيب إحياطات مبراكمـة لفبـرات طويلـة، تُغـ يها عوامـل  ـليية أو غيـر ُمحفـزة فـي بيعـة العمـ

ثيرُ علـ  ال   ينعكو  ليفا علـ  مسـبوم رفاهـة الموظـف، وحالبـع ال ـحية كتشسـاش، با ضـافة إلـ  تـه

ــة علــ   لــك، تأــير . م مــل األداص االاب ــاد  ــة"وللدالل ــ  أش البكلفــة ا" من مــة ال ــحة العالمي ــي إل لب

حـو واحـد يبحملها االاب اد العالمي شبي ة عد  البعاطي مم ايايا ال حة ال هنية في مكاش العمل بن

. تريليوش دوالر أمريكي  نويًّا، يهتي في هيعة فااد في ا شباجية

الالفـــــــــل لالشبيـــــــــاُ أشـــــــــع إ ا كـــــــــاش 

الموظفـــــوش بوجـــــع عـــــا  معرضـــــين 

" نالرـادة غيـر المـرئيي"لالحبراق، فـتش 

ك تدكــد  لـــ. أكثــر عرضــة لإل ـــابة بــع

رة درا ة حديثة  ادرة عن كلية ا دا

 The University at)بافـالوب امعـة 

Buffalo School of Management)،

ومررهــــا واليــــة شيويــــورو األمريكيــــة؛ 

و حيـــث تأـــير إلـــ  أش الرائـــد الخفـــي أ

ق غيــر الر ــمي يبســم عــادة بمــا يُطلــ

" ا ــــــــــــبيااية الموظــــــــــــف"عليــــــــــــع 

Employee’s Proactivity) ) لـــــ لك

 

 

 شفســـــــي
 
فتشـــــــع بحاجـــــــة إلـــــــ  دعـــــــم

، ليـــماش ا ـــبدامة
 
 كـــاي

 

واجبمـــاعي

 
ِ
يــل ادراتــع اال ــبيااية؛ خا ــة مــن ا

.الريادة الر مية

أكثــــــر عرضــــــة " الرــــــادة غيــــــر المــــــرئيين"

لإل ــــابة ب ــــاهرة االحبــــراق الــــوظيفي

ــا، ُيعـــاشي الرائــد غيــر المرئــي مـــن  ــعوبات فــي تل ــا أو غائيف ييـــة فــت ا كــاش دعــم الرائـــد الر ــمي منخفيف

. احبياجات الفريق اليرورية، ويأعر بردرة أال عل  ا مسـاو بزمـا  األمـور، وإدارة المهـارات والمـوارد

ظيفي ويدد   لك كلع إل  مسبويات أعل  من االحبراق الوظيفي، وما ي احيها من اشخفـاس الرضـا الـو

كمـن بيـد أش األمـر ال يـد هنـا ي. واد ينبهي األمر بعد  الردرة عل  االحبفاظ بع ومغادرتع للعمـل. واألداص

.في أش العوامل الُمددية لحالة االحبراق الوظيفي غير ادرية، بل ُيمكن البغلب عليها

" موظـفا ـبيااية ال"عادة يبسم الرائد الخفي أو غيـر الر ـمي بمـا يُطلـق عليـع 

Employee’s Proactivity)  ) 
 
 كـاي

 

 واجبمـاعي

 

 شفسـي
 
، ل لك فتشع بحاجـة إلـ  دعـم

يل الريادة الر مية
ِ
.ليماش ا بدامة ادراتع اال بيااية؛ خا ة من ا
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الـة االحبـراق فيعـد ح. شهاية  عيدة" اشكاشبو"، يحمل "والل ديزشي الكارتوشية"شهشع في  لك غاليية أفال  

ــ)جــاصت إليهــا ال ــدة . ، وجعلبهــا تيكــي عنــد النهــر"ميرابيــل"الــ هني والعــاطفي البــي عاشــل منهــا  د الرائ

أغف الثـائر وابها، عاد الأعور اال بيااي وال. ، لُبعيد لها ثربها بنفسها، وتعبري بمكاشبها(الر مي

ع،  ـو  بيـبهم الُمبهــد ، الـ   كـاش فــي حـال ميـدو  منــ" بروشــو"للحفيـدة، لبنطلـق مــم جـدتها وعمهـا 

.لببهكد أش جميم أفراد أ رتها بخير، وأشهم  يبدبروش أمر إعادة اليناص

ا كسـابق عهــدُ، ولكنـع غيـر ُمكبمـل ا، لُي ـيح المنـزل جديـدف نيغــي هنـاو أمـر أخيـر ي. وتمـر األحـداث  ـريعف

يــا  ال" مرــيض"فالبــد مــن ايــا  أحــدهم ببثييــل . ال ديــد" مارديغــال"إش ــااُ ايــل االحبفــاص بييــل أ ــرة 

هـ ُ المهمـة، واخرفـل " ميرابيـل"اـد أجمعـل علـ  تـولي " مارديغـال"هنـا شـرم أش أ ـرة . الخارجي للييـل

لــيو هــ ا فحســب، ولكــن. ، عرفاشفــا بكــل مــا ادمبــع أل ــرتها"المرــيض"الحــري األول مــن ا ــمها علــ  

ــا، فمـا ليثــل أش اامــل  وتوه ــل ببثييــل المرـيض، إال وأضــاص فـي يــدها،" ميرابيـل"الرـدر احبفــ  بهـا أييف

".هيبع السحرية"مرة أخرم، وعاد لكل فرد من أ رتها " الأمعة المع زة"

ا بفطرتـع ألداص دورُ فحسـب، دوش اشب  ـار إشها مكاف ت غير ُمنب رة لرائد كـاش غيـر من ـور، يعمـل جاهـدف

ع المكاشـة وأعياص الفريق اد اكبأفوُ، وااموا بمنح( ال دة)بيد أش الرائد المرئي . عائد لُحسن ال نيم

ا وتهثيرفا ا، ت. البي تليق بع، وتدهلع ليكوش أكثر توادف ـا كمـا هـو حـال وهك ا، أ يح الرائد غير المرئي مرئيف مامف

ــا لبأــييع   Georgia)" ورشســوشجورجيــا "و( Gill Hickman" )هيكمـــاشجيــل "العــزي المو ــيري وفرف

Sorenson) اـوة الريـادة غيـر المرئيـة"في كبابهما "The Power of Invisible Leadership))ال ـادر عـا  ؛

فيــالرغم مــن أش المايســبرو هــو الرائــد المرئــي، فـــتش المــزي  غيــر المرئــي مــن  ــكنات النغمـــات . 2013

. ريةالمو يرية، وتفاوت أدائها بين علو تارة وخفوت تارة أخرم، ينس  لنا أروع المعزوفات المو ي

االرائد غير المرئي أ يح م رئيًّ
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ش فــي ، الــ ين يطواــو"الرــادة غيـر المــرئيين"وكمـا تُعلــن الســكنات المو ــيرية عـن شفســها، كــ لك حــال 

ا فـي الماضـي  لـك يمكـن اال ـبدالل علـ . مرحلة ما لبرلد من ـب ر ـمي، علـ  شرـيض مـا كـاش مب ـورف

رـادة غيـر ، ا ـبهدفل تحديـد العوامـل البـي ت عـل ال"بافـالولكليـة ا دارة ب امعـة "بنبائ  درا ة حديثـة 

ا لدرا ة حالة  .فريق عمل52شخ  ُيمث لوش 202الر ميين يأعروش بالرضا عن العمل، ا بنادف

مكاشـة لرد اشبهل الدرا ة إلـ  أشـع بـالرغم مـن ترـدير الرـادة غيـر المـرئيين بالفعـل لمـا يبمبعـوش بـع مـن

:مرمواة و معة طيية بين أعياص الفريق، فتشهم يطواوش لبطلعات أخرم، يهتي في مردمبها

جـة ما ـة ك لك، فتشهم بحا. البراي والمكاف ت األدبية والمادية، ألشها تنم عن تردير المد سة لهم▪

نـــد لب ربــة الثرــة النفســية مــم مـــديرهم، والبــي يمكــن تعزيزهــا مــن خـــالل تــوفير البوجيــع والــدعم ع

.البنسيق مم الزمالص والعمالص

 مـن الـبعلم والبـدريب علـ  رأ  العمـل، ليكـوش با ـبطاعبهم بـ ل ا ـ▪
 
ارم الح ول علـ  اـدر واي

. جهدهم لمساعدة امالئهم في العمل، واالرتراص بالنبائ 

ا ثرافات وبيعات ر المد سات األكثر ش احف عمـل تعـزا تُوف 

م من اكبأاي الرادة غير الر ميين، وتنـامي أعـدادهم، مـ

إشهـــا مســـدوليات يبأـــارو فـــي . حمـــايبهم مـــن االحبـــراق

.حملها الرادة الر ميوش
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ي فـ" مارديغـال" و  بيبهم المبهد ، تأرع أ رة " بروشو"مم جدتها وعمها " ميرابيل"بعدما اشطلرل 

اشاتع ، فكل منهم يعبمد عل  إمك"هيات  حرية"وضم أ ا ات الييل من جديد، ولكن ه ُ المرة بدوش 

ورغـم . نوفي ه ُ األثناص، يهتي أهل اليلدة كلهم لدعم األ رة البي طالما  ـاشدتهم عيـر السـني. العادية

 ـبعدادهم أشهم ال يبمبعوش بهية هيات  حرية، فتش ميزتهم البي تغنوا بها تمثَّلل في كثرة عـددهم، وا

. لفعل أ  شيص من أجل تلك األ رة

نائيايادة فريق ا بث... ميرابيل

ق فريـ"إشهم اوة ال يُسبهاش بها، ألشهـم بحـق 

بثنائية، لبفســير  ــيب تلــك اال ــ". ا ــبثنائي

روبــرت"يحيــرشي هنــا مــا  ــطرُ لنــا الُميــدع 

ــــرو  شــــو الفــــرق "فــــي مدلفــــع الأــــهير " ب

ــــــل : اال ــــــبثنائية لمــــــا ا ش حــــــل بكســــــار، ش

بــي إش بـــي، وشــركات أخــرم فـــيآيــرفلــيكو، 

ير يأــ". تحريــق الريــادة بينمــا فأــل كثيــروش

بــاا إلــ  أش فــرق العمــل اال ــبثنائية تم" شــو"

ا،  ــــديًّا ُموحــــدف ــــا عرائ ــــدم أفرادهــــا توجهف ــــهش ل ب

يـادة"ي علهم يددوش عملهـم كمـا لـو كـاش 
ِ
، "ع

با ضــــافة لــــ لك، . أكثــــر مــــن كوشــــع وظيفــــة

  ت دهم يعبنروش فكرة الهدي األ م ، الـ 

يُأـــــــكل فكـــــــرهم ال مـــــــاعي و ـــــــلوكياتهم 

ــائ  المســبه ــ  النب . دفةالُمبناغمــة و ــولفا إل

ــق ــهش هــ ا الفري ــارة أخــرم، يُمكــن الرــول ب بعي

"روبرت برو  شو".ناال بثنائي يغلب عليع اادة غير مرئيي

إلـ  -ا اال ـبثنائية بحاجـة إلـ  ُمرومـات رئيسـة تـدعمه–أو المد سـات –ال دير بال كر أش فـرق العمـل 

البوافــق ، يـهتي فــي مرـدمبها تفيــيل"الفـرق اال ــبثنائية"كمــا ُيعلمنـا كبــا  –جاشـب توجههــا العرائـد  

اص الريمــي والثرــافي علــ  الخيــرة؛ فــي إشــارة إلــ  اابنــاص أفرادهــا لمــزي  مــن الأــغف والدافعيــة واألهــو

الالامـة، حينها،  ـوي يسـع  هـدالص ببلرائيـة ت ـاُ اابنـاص الخيـرات والمهـارات. ليكوشوا العيين فاعلين

ــة فــي حــد  اتهــا ــة . كوشهــا و ــيلة وليســل غاي ، فــال غــرو أشهــم ال "مارديغــال"كــ لك كــاش حــال أهــل اري

ا الخيرة في م ال اليناص والبأييد، ولكنهم يبحلوش بما هو أكثر أهمية .يمبلكوش جميعف

ا عرائديًّا ُموحـدف  ا، ي علهـم تمباا فرق العمل اال بثنائية بهش لدم أفرادها توجهف

يادة"يددوش عملهم كما لو كاش 
ِ
ا مـا تحبـا "ع تلـك ، أكثر من كوشع وظيفة، ودائمف

. إل  جاشب توجهها العرائد -الفرق إل  ُمرومات رئيسة تدعمها 
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:تبسم الفرق اال بثنائية بكوشها

، البي حيث توجع اهبمامها وتركيزها  و  عدد من األولويات الساميةتُركز عل  أمور أكثر من غيرها؛ ▪

فبحـة علـ  وفي الوال شفسع، يبحل  أفراد ه ُ الفرق بعرليـة ُمن. ال تحيد عنها رغم ُمأببات األمور

عـزا مـن أية أفكار ورؤم جديدة، مم ادرة اشبرائية عالية لالخبيـار فيمـا بينهـا، وفـق ش ـرة ثاايـة، لمـا يُ 

ا أكثر رحابة  و  هدفهم األ م  .مساراتهم الحالية، ويبيح أفرف

.  (Paradoxical Thinking)ال   ُيعد أحد ُمخرجات تفكيرها المبنااضتُيدع في ممار ة الحز  اللي ن، ▪

النبـائ  والمر ود هنا أش أفراد الفريق اال ـبثنائي يكوشـوش فـي منبهـ  الحـز  وال ديـة ت ـاُ تحريـق

. ريط فـي األداصالُميبغاة، وفي الوال شفسع تيفي عالااتهم ا شساشية لينفا في البعـامالت، دوش تفـ

.فالحز  بالنسية لهم ال يعني ال فاص

تها في غمارُ؛ بل وتبهلق بارتياح وثرة في بيعاتع وتسبأعر مدم اوتزدهر في أجواص ال راع والبوتر، ▪

جـودهم للعمل وا ش اا، كوشع  الحهم األاـوم للـدفاع عـن وحافزيةحيث ُي يح أعياص الفريق أكثر 

ا ومثابرة وبسالة، أيفا كاشل المخـاطر الُمحداـة ب. وتثييل أادامهم إشهـا . هـمل لك، ت دهم أكثر إادامف

.روح البحد 

لطااـة األمـر الـ   ُيـوفر تغ يـة تلرائيـة ل. كوشهـا خطـوة ضـمن مسـيرةتحبفي بالن احات ال ـغيرة، ▪

اتهم لــيو هــ ا فحســب، ولكــنهم يبــهملوش بفكــر هــادئ مــا فــ. ا ي ابيــة البــي تبحلــ  بهــا هــ ُ الفــرق

ـا علـ  العالاـات. للبعلم منع، واليناص عليع ا شسـاشية، وبطييعة الحال، تُيـفي هـ ُ االحبفـاالت بريرف

.لُي يح العمل بمثابة شزهة ممبعة

اشية، البـــي ت ـــوش العالاـــات ا شســـ"الفـــرق اال ـــبثنائية"ُيفســـر لنـــا  لـــك كلـــع  ـــر ش ـــاح 

ــــــائ  ا ــــــبثنائية ُمســــــبحرة ــــــق شب ــــــدعم مســــــارها لبحري ــــــين أفرادهــــــا بمــــــا ي .فيمــــــا ب

اشية بـين في كبابـع، ثمـة عالاـة إي ابيـة بـين النبـائ  والعالاـات ا شسـ" شو"وكما يدكد لنا 

ق وبــدوش إر ــاص العالاــات ا شســاشية الرويــة بــين أعيــاص الفريــ. األفــراد؛ حيــث تــدعم كــل منهمــا األخــرم

ــق مــا ت ــيو إليــع،–أو المد ســات –الواحــد، أو بــين الفــرق والمــدراص، لــن تــن ح هــ ُ الفــرق  فــي تحري

. و يكوش الفأل م يرها المحبو 
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مهــا  فــي ظــل تعرــد بيعــات العمــل وديناميكيبهــا، وتأــابك الريــايا وال

ــا ر" الرائــد غيــر المرئــي"البــي تيــطلم بهــا المن مــات، ي ــيح  ــا ُمرومف ئيسف

ا مــن الرائــد ال الفــا للن ــاح، بــل واــد يكــوش أكثــر تــهثيرف ا فعَّ مرئــي الــ   وُمحفــزف

.يسبند لمكاشبع األ رية أو من يع الوظيفي

ل تبمحــور حــو" الرائـد غيــر المرئـي"يعـزو  لــك فـي األ ــا  إلـ  أش عرليــة 

ـا عـن "النمو"منطق  اوش مـم تحريرـع بالبعـُ ـيل ، لـ لك فتشـع يعكـف باحثف

كـن حبـ  أش هـ ُ الأخ ـية يُم. اخخرين، في ظل عالاات إشسـاشية راايـة

رجل أكثر كلما كاش ال"، حين اال "شابليوش بوشابرت"أش ينطيق عليها مرولة 

ا عل  آرائع؛ ألشـع يعبمـد بدرجـة أكيـر علـ  األحـد اث ع مة، كاش أال اعبمادف

".وال روي

كيـف الفعلية تريم في وجـداش الرائـد غيـر المرئـي، ف" المع زة"فت ا كاشل 

ــا، واضــطلم بريــادة فــرق ع مــل  ــيكوش الحــال إ ا أ ــيح هــ ا الرائــد مرئيًّ

وق ال غرو أشنا  نأـهد إمكاشـات غيـر محـدودة   ـهامات تفـ. ا بثنائية

.أ  توام
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يمـــــــر العـــــــالم اخش بسلســـــــلة مـــــــن البطـــــــورات 

ـــي اتســـعل دائرتهـــا مـــم ـــرم والب والبحـــوالت الكي

الثــــورة ال ـــــناعية الرابعـــــة والخامســـــة، وترـــــد  

".19-كوفيد"ال كاص اال طناعي واشبأار جائحة 

مرومـــــات وشمـــــا   ش ـــــاح 

إدارة المأــروعات مــا بعــد 

"19-كوفيد"جائحة 

فـي خلـق عـالم جديـد، وفرضــل شمـا   عمـل جديـدة، ولـم تكــن 2020منـ  عــا  " 19-كوفيـد" ـاهمل جائحـة 

إدارة المأروعات بمعـزل عـن هـ ا البغيـر،  ـواص مـن حيـث المفـاهيم أو المنه يـات والنمـا   الحاكمـة، 

وأجيـــرت ال ائحـــة المأـــروعات علـــ  اخبالفهـــا علـــ  ضـــرورة البـــهالم مـــم األوضـــاع ال ديـــدة عيـــر تطـــوير 

كمـــا أدت. الخـــدمات وتـــوفير الحلـــول الميبكـــرة للحفـــاظ علـــ  ا ـــبمرارية األعمـــال وتنميـــة مأـــروعاتها

روشـا ال ائحة إل  البركيز عل  المأروعات، وكاش أع مها هو مأروع تطوير لراحات ميادة لفيرو  كو

.الُمسب د في أال من عا  واحد، وهي عملية اد تسبغرق أكثر من عرد كامل

(  (Antonio Rodriguez"رودري يـزأشطوشيـو "وي هب العديـد مـن خيـراص إدارة المأـروعات وفـي مرـدمبهم 

ــ ورة إلــ  أش العــالم يمــر اخش بسلســلة مــن البطــورات والبحــوالت الكيــرم والبــي اتســعل دائرتهــا مــم الث

، وأدت تلـك البحـوالت "19-كوفيد"ال ناعية الرابعة والخامسة، وترد  ال كاص اال طناعي واشبأار جائحة 

ا لبغيــر العــالم، وجعــل تحريــق إلــ  إعــادة تأــكيل األعمــال والم بمعــات، وأ ــيحل المأــروعات مســارف

ار ؛ حيـث األحال  المسبحيلة ممكنة، خا ة مم تطور المأروعات من النمط البرليد  إل  النمط االببك

ي تولـد يعبير العمل ال   يعبمد عل  مأروع كالمحرو ال   يرود البغير والبرد ، فالمأروعات هـي البـ

ود ا ش ااات الرئيسـة فـي الحيـارات، وهـي البـي تحـث الم بمعـات علـ  البرـد  إلـ  األمـا  وتخطـي الحـد

. الثرافية والعلمية المعبادة

ز لعرود طويلة عل  إدارة المأروعات الرائمة وتطويرها وحـل  مأـك التها؛ واد ظلل العلو  ا دارية ترك 

إدارة حيــث تيحــث ا دارة الماليــة فــي ُ ــيل تــهمين المــوارد الماليــة الالامــة لبو ــيم المأــروع، وتيحــث

ســبريل المــوارد اليأــرية فــي طــرق تعيــين المــوظفين األكثــر كفــاصة، وتيحــث ا دارة اال ــبراتي ية فــي م

بيــد أش اخوشــة األخيــرة شــهدت تطــور شــكل من مــات األعمــال والمأــروعات، وبــدأت . المأــروع الحــالي

والبي ترد   منب ات أو خـدمات أو تـدخل ،(Startups)ت هر مأروعات ريادة األعمال والأركات الناشعة 

في أ واق جديدة كليفا، وهو مـا أظهـر حاجـة ملحـة لليحـث عـن أدوات تسـاعد رواد األعمـال فـي البخطـيط

 Business)لمأروعاتهم وشركاتهم الناشعة ايل إطالاها، وبرا في ه ا ا طـار شمـو   العمـل الب ـار  

Model Canvas)كهحد األدوات المهمة ل لك.

صاد يش    ةصو لري   ميد أرتابر المالي لالقت

لشسسسسخلن  د سسسسا المجتمسسسسي لتةميسسسسا الايةسسسسا بمديةسسسسا

.2019الثةافا لالملام  ةا يام 

أ ــــبا  االاب ــــاد المســــاعد، 
وا بأـــــــــــــــــار  البنميـــــــــــــــــة 

ةالمسبدامة والب ارة الدولي

ماجد عيد الع يم اابيل. د
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ــل المأــروعات محــل العمليــات علــ  اعبيارهــا المحــرو  حل

لرـل االاب اد  في الع ر الحالي، ففـي الرـرش العأـرين خ

هائلـة العمليات، والبي تبيمن تأغيل المد سات، ايمة

مـو عن طريق إحراا ترـد  فـي الفعاليـة وا شباجيـة، وإش كـاش ش

ـا، ا شباجية فـي األش مـة االاب ـادية الغربيـة ظـل ثاببفـ ا تررييف

علــ  الــرغم مــن ثــورة ا شبرشــل وا ــر دورة حيــاة المنب ــات 

حـين فـي. والبرد  الهائل في ال كاص اال طناعي والروبوتات

هم أش المأــروعات، البــي تبيــمن تغييــر المد ســات، تســ

لـق ب ورة مبزايدة في تحفيـز األداص علـ  المـدم المن ـور وخ

الريمــــة علــــ  المــــدم الطويــــل عــــن طريــــق إجــــراص تحــــوالت 

تن يميـــــة مبكـــــررة وتطـــــوير المنب ـــــات ال ديـــــدة واعبمـــــاد 

رــال مــن ومــن ثــم  تــم االشب. البكنولوجيــا الحديثــة بســرعة أكيــر

.  عالم ترودُ الكفاصة إل  عالم يرودُ البغيير

وتخبلف المأروعات عن العمليـات، فالمأـروعات محـددة

كمــا أشهــا . مــن حيــث المــدم الزمنــي، فهــي لهــا بدايــة وشهايــة

تبطلـــــب ا ـــــبثمارات ورأ  مـــــال ومـــــوارد ماديـــــة ومـــــوارد 

مــة كمــا تبكــوش مــن  لســلة مــن النأــاطات المن . بأــرية

ــب ، خدمــة، )فــي شــكل خطــة م ــممة لبوليــد معطيــات  من

ا أخــر (حــدث . م، والبــي فــي النهايــة تخلــق ايمــة ومنفعــة وآثــارف

ـــــــات واأل ـــــــاليب  ـــــــق العملي وإدارة المأـــــــروع هـــــــي تطيي

.والمعرفة والمهارات والخيرة لبحريق أهداي المأروع

ة تبكوش المأـروعات مـن  لسـل

مــــن النأــــاطات المن مــــة فــــي 

شـــــكل خطـــــة م ـــــممة لبوليـــــد 

، (منـــب ، خدمـــة، حـــدث)معطيـــات 

والبــــي فــــي النهايــــة تخلــــق ايمــــة

ا أخرم .ومنفعة وآثارف

يإدارة المأروعات في مرابل إدارة العمليات كبوجع عالم
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عنـدما ،(Henry Ford" )هنـر  فـورد"، اـا  1908ولعل العودة إل  الباري  مهمة في ه ا ا طار؛ ففـي عـا  

خم ببحويل ت نيم السيارة من م رد مهارة إلـ   ـناعة تـبرن ا شبـا  اليـ،(Model T" )موديل تي"أطلق 

ببرـديم ش ريبـع عـن كيفيـة (  (Fredrick Taylor" فريـدريك تـايلور"وبعدها بـثالث  ـنوات، اـا  . للسيارات

دثاش ويُعـد هـ اش الحـ. تحسين إشبا  العامل من خـالل تحديـد أكفـه طريرـة يـبم تنفيـ  المهمـة مـن خاللهـا

فه ــيحل أعمــال الرــرش العأــرين محكومــة. عالمــات بدايــة عــالم العمليــات الــ   يرــودُ ميــدأ الكفــاصة

ا للبخ   هر من ـب وظ. بمعايير ايادة ا شبا  وخفض البكاليف وايادة السرعة وترسيم العمالة وفرف

.  الرئيو البنفي   للعمليات كمن ب اياد  في مع م المد سات

ا لـ  كاش أعل  معدل شمو  شباجية الواليات المبحـدة األمريكيـة مـا،((Robert Gorden" روبرت جوردش"ووفرف

ا البالية للفبرة الم كورة ا ـبمرت إشباجيـة العمليـ1950إل  1928بين أعوا   ات فـي ، وخالل الخمسين عامف

، 2007ولكــن، بعــد بدايــة الرــرش ال ديــد مياشــرةف اشرلــب األمــر؛ فمنــ  عــا  .  ــنويًّا% 3أو 2الزيــادة بمعــدل 

ـا، وهـو مـا يمكـن إرجاعـع إلـ  أشـع ال يمكـن إحـداث البغييـ ر بـالطرق أ يح شمو ا شبا  فـي الغـر  ثاببفـا تررييف

. ة  لكالبرليدية لميدأ الكفاصة، بل ي ب إحداث البغيير من خالل المأروعات، وبدأ العالم في مالح 

إدارة الفوض 

إدارة المخاطر 
والمرا ة

إدارة ال ودة

إدارة البغيير إدارة البكامل

البوا ل

تنمية المعرفة 
وتوظيفها

البعلم من ا خفاق

إدارة 
-المأروع 

أكثر من م رد 
خطة

تحفيـز تسهم المأروعات البي تبيمن تغيير المد سات ب ورة مبزايدة فـي

األداص عل  المدم المن ـور وخلـق الريمـة علـ  المـدم الطويـل عـن طريـق إجـراص 

.ثةتحوالت تن يمية مبكررة وتطوير المنب ات واعبماد البكنولوجيا الحدي

يل الياحث: الم در
ِ
ُ من ا .تم إعداد

شكل 

إدارة المأروع أكثر من م رد خطة

1
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ــا هــي النمــو   األ ا ــي لخلــق ايمــة، فعلــ   ــييل المثــال، ترــو  الأــ ركات أ ــيحل المأــروعات حاليف

ا تررييفا من إيراداتها وأشأطة أخـرم مـن خـالل المأـروعات، ويمكـن أش ش ـد شسـيف % 40األلماشية ببحريق 

ـا أعلـ  فـي ال ـين وااب ـادات آ ـ يوية مأابهة في مع م االاب ادات الغربية، كما أشنا اـد ش ـد أراامف

ر أخرم رائدة مثل، تايواش، وكوريا ال نوبيـة؛ األمـر الـ   يوضـح أش العمـل الرـائم علـ  مأـروع هـو العن ـ

.األ ا ي في ظهورهم االاب اد 

، وو ط ايادة ا ايال عل  األعمال الرائمـة علـ  مأـروع، شمـا م ـال إدارة المأـروعات؛ 2010ومن  عا  

دارة وييـدو أش هـ ا البوجـع شحـو هـ ا النـوع مـن ا . لي يح أحد أكير م االت األعمال فـي المملكـة المبحـدة

مليار دوالر كريمـة إجماليـة ميـافة إلـ  156في المملكة المبحدة  وي يسبمر؛ حيث حرق ما يرر  من 

ـــ  ــدوا  ل واــد خل ــل درا ــة أ ــدرتها مد ســة . مليــوش عامــل2.13ااب ــادها، ووفــر وظــائف كاملــة ال

" جمعيــة إدارة المأــروعات"بالبعــاوش مــم (Price Waterhouse Coopers)" كــوبراووترهــاو بــرايو "

(Association for Project Management)، إل  أش مساهمة هـ ا الرطـاع فـي ااب ـاد المملكـة المبحـدة

.  أكير من مساهمة اطاع الخدمات المالية أو  ناعة اليناص والبأييد

ة، ، وافق م لو الأيو  األمريكـي علـ  مأـروع اـاشوش تحسـين إدارة اليـرام  والمسـاصل2016وفي عا  

لة وال   تم اعبمـادُ كرـاشوش ر ـمي بعـد  لـك بواـل ا ـير؛ ويهـدي هـ ا الرـاشوش إلـ  تحسـين المسـاص

أـكيل والممار ات في إدارة اليرام  والمأروعات داخل الحكومة الفيدرالية األمريكية، با ضـافة إلـ  ت

 Association for Project)منحل ملكة إش لبرا مد سـة2017وفي عا  .  يا ة فيدرالية  دارة اليرام 

Management)ا يعبري بتدارة المأروعات كمهنة ا ملكيًّ .ميثااف

إدارة المأروعات وشأهة ااب اد المأروع

ييـــــدو أش وتيـــــرة ااب ـــــاد المأـــــروع 

ـــا لـــيعض الدرا ـــات ، تبســـارع؛ فوفرف

 ــــــــوي تنمــــــــو ايمــــــــة األشأــــــــطة 

ن االاب ادية الرائمة عل  مأروع مـ

إلـ  2013تريليوش دوالر أمريكي في 12

تريليـــــــوش دوالر أمريكـــــــي بنهايـــــــة 20

البــي ، با ضــافة إلــ  البريليوشــات2027

تم إشفااهـا علـ  مأـروعات البعـافي

ــي. مــن ال ائحــة ــالي، توجــد مالي ن وبالب

ين من المأروعات البي تبطلـب ماليـ

مـــــن مـــــدير  المأـــــروعات والرعـــــاة 

. البنفي يين  نويًّا
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وجـع؛ وفي م ال ال ناعة، تسبعد الأـركات واألفـراد المبطلعـوش للنمـو اليـخم للمأـروعات لـ ات الب

 لغــاص تو ــيفات الوظــائف واالشبرــال إلــ  تو ــيفات ( (IBMحيــث تب ــع بعــض الأــركات مثــل، شــركة 

، رئــيو شــركة إعمــار، أش شــركبع  ــوي تلغــي كــل المســميات "محمــد العيــار"كمــا  ــرح . المأــروعات

ا ضـافة إلـ  الوظيفية البرليدية ك زص من توجع الأركة شحـو البركيـز علـ  الموهيـة ولـيو المسـميات، ب

ل إلـ  عنـدما ت ـ: "ايادة األعمال الرائمة عل  المأروع، وتم توضيح الررار للمـوظفين فـي إيميـل داخلـي

ـا، فلـيو لـد  مسـم  وظيفـي ا مـا مخبلفف لـن ومنـ  هـ ُ اللح ـة،. شهاية ه ا ا يميل،  ـوي تالحـد أمـرف

ا ـا للرسـم الـ   ينبمـ". يكوش لديك أشل أييف وش إليـع، بـل ويعني ه ا البغير أشع لن يـبم تعريـف األفـراد وفرف

ـا للمأـروع الـ   يعملـوش عليـع ة فــي ، أكيـر وكالـة إعالشـات مسـبرل"ريبأـارد"فلرـد أاالــل م موعـة . وفرف

رـط من ـب الواليات المبحدة األمريكية، تررييفا كل ترسيماتها ا دارية والمسميات الوظيفية، ما عـدا ف

.  مدير مأروع

،((LinkedIn" لينكـد إش"ببحليل اليياشات الموجـودة علـ  مواـم " مايكرو وفل"كما اامل درا ة لأركة 

والبـــي ت هـــر الوظـــائف المباحـــة والمهـــارات المطلوبـــة لهـــ ُ الوظـــائف، با ضـــافة إلـــ  المهـــارات البـــي

  عـا  وكأفل عن أكثر عأـر وظـائف حاليـة  ـوي ت ـل مطلوبـة برـوة حبـ. يمبلكها الياحثوش عن عمل

. ، وجاص من بينها وظيفة مدير مأروع2030

م واــد أظهــرت العلــو  االجبماعيــة والســلوكية أش العمــل والبعــاوش علــ  تنفيــ  مأــروع اــد يحفــز ويلهــ

ا، يميــل. أفــراد الفريــق بأــكل خــاص ا طموحــة وموعــد اشبهــاص محــددف فعنــدما يمبلــك مأــروع مــا أهــدافف

ألــــيكو "إلــــ  ( Canvas)يعــــود الفيــــل الببكــــار مخطــــط شمــــو   العمــــل الب ــــار  شمــــو   

ماُ فــي ( Yves Pigneur" )إيــف بينــو"و،((Alexander Osterwalder" او ــبرفالدر اللــ ين اــد 

وباخب ــار شــديد يمكــن أش شعــر ي هــ ا المخطــط . (Business Model Generation)كبابهمــا

روع مـن عل  أش ع طريرة ب ـرية تخطيطيـة يمكـن ا ـبخدامها أثنـاص مرحلـة البخطـيط للمأـ

عـة وترجم أهمية هـ ا النمـو   إلـ  اخـبالي طيي. أجل تداُرو الواوع في األخطاص ادر ا مكاش

 ل الكثيـر مـن ومبطليات المأروعات االببكارية عن ش يرتها البرليدية، والبي ال تحبا  إلـ  بـ

ال هـــد فـــي البخطـــيط، فكـــل مـــا تحباجـــع هـــو درا ـــة  ـــريعة لل ـــدوم االاب ـــادية، بينمـــا 

. دومالمأروعات االببكارية تحبا  إل  مزيد من البخطيط ايل الو ول لمرحلة درا ة ال

وا دارة الناجحة للمأروعات( Canvas)شمو   

نيـة، األفراد عندئ  إل  ت كر ه ُ األمور أكثر مما اد يب كروا أ  شيص آخـر فـي مسـيرتهم المه

ح أو فــهكثر اللح ــات البــي يبــ كروشها هــي تلــك اللح ــات البــي عملــوا فيهــا علــ  مأــروع ش ــ

.فأل

العـا ،)بغـض الن ـر عـن شـوع ال ـناعة أو المد سـة أو الرطـاع –وف  رأيي، أش كل مأروع

ا شخ ـيف ( ـواص حديثـة أو ترليديـة)، أو المنه ية (أ  الخاص، أ  األهلي ا أو ، أو كـاش مأـروعف

ات يبكوش من شفو العنا ر البـي تحـدد مـدم ش ـاح المأـروع، فـت ا ركـزت المد سـ–مهنيفا

والرـــادة واألفـــراد اخخـــروش علـــ  هـــ ُ العنا ـــر وطيرـــوا البرنيـــات المرتيطـــة بنمـــا   إدارة 

.يمكن ضماش ش اح المأروع،(Canvas)المأروعات مثل، شمو   
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طـط فالأركات الناشعة والمأـروعات االببكاريـة بحاجـة  عـداد مخ

ش  شمو   العمل الب ار  ايل كبابة خطة العمل ودرا ة ال دوم، أل

لـو تـم تنفيـ  المأـروع: درا ة ال دوم ت يب عـن  ـدال مهـم وهـو

به ُ المعطيـات، هـل  ـيربح أ  يخسـر؟ بينمـا خطـة العمـل ت يـب

ط كيف  يبم تنفي  العمل وإدارتـع؟ لكـن مخطـ: عن  دال مهم هو

مـا الـ  : شمو   العمل ييدأ من مرحلة أبكر وهي، ا جابـة عـن  ـدال

ي ـــب أش يردمـــع المأـــروع؟ ولمـــن؟ أ  أش الأـــركة الناشـــعة دورهـــا 

ــ  ــاجح، بينمــا المأــروع الرــائم دورُ تنفي اليحــث عــن شمــو   عمــل ش

وهنــا يــهتي دور مخطــط شمـــو   . شمــو   العمــل أو النمــو   الربحـــي

ل عل  الأركات الناشعة عملية الي،(Canvas)العمل  حث حيث يسه 

.عن النمو   الربحي المنا ب لهم

، فـــــتش الفكـــــرة الرئيســـــة لنمـــــو    هـــــي حمايـــــة ( Canvas)ومـــــن ثـــــم 

ـــــل والحكومـــــات مـــــن المأـــــكالت  المســـــبثمرين ورواد األعمـــــال ب

مـو   ويعبيـر ش. وال عوبات، والبي يمكن أش تبول ـد مـن شأـا  جديـد

وأداة وطريرــة لإلبــداع والريــادة فــي ضــوص أداص العمليــات، ويبيــمن

عــدة خطــوات منهــا؛ تحديــد األهــداي؛ وضــم اال ــبراتي يات؛ وضــم 

ارد؛ األولويــات؛ تطــوير العــاملين؛ ت ــميم المد ســة؛ توظيــف المــو

.ر د النبائ  ومراايبها

 اا
الةتائج 
المالابا

أص ا  
المةفما 

الريايا ال رض

ريف ل تى 
سيت  تةفيا 
المم ؟

 ااا سيةتج 
المشرلع؟ 

ل ااا سياةي؟ 
ل ااا سي ةق؟

 ن سيستفيد 
 ن المشرلع 
ليتأئر به؟

 ن المسخلل 
ين المشرلع؟

لمااا نةام 
بتأسيس هاا 
المشرلع؟

الت ير الماارد

ريف سيُشرك 
أص ا  

المةفما لددار  
المخاطر ؟

 ن سيدير 
المشرلعم ل ا 
هي الميارا  
الالز ا  نجاز 
المشرلع؟

المةافي االستثمارا  

 ا هي المةافي لالتأئيرا  التي تماد
 ن هاا المشرلعم لريف نمرف  ا 

داا ران المشرلع ناج كا؟
 ا هي تكلفا المشرلع؟

جدول 

(Canvas)مكوشات شمو   

1
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ُ من ا .تم إعداد
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تمكــــين و ــــول الخــــدمات الماليــــة والم ــــرفية 

ــــر عــــدد ممكــــن مــــن  و   ــــة ألكي ببكــــاليف معبدل

هم الــدخول المحــدودة لبلييــة احبياجــاتهم، وإبعــاد

.عن البهميش المالي

ــــل الأــــمول المــــالي  تفعي

عل  أرس الواام

ا يعد م طلح الأمول المالي من المفـاهيم األكثـر اشبأـ ارف

فـــي اخوشـــة األخيـــرة، وخا ـــة بعـــد األامـــة الماليـــة العالميـــة 

 ـم ، والبي فرضل عل  المد سات المالية الدوليـة ر2008

العديــد واـد تينـل. ا ـبراتي يات لبحريـق اال ـبررار المــالي

مــن الــدول  يا ــات لبحريــق الأــمول المــالي مــن خــالل 

تمكـــين و ـــول الخـــدمات الماليـــة والمنب ـــات الم ــــرفية

ببكـــــاليف معبدلـــــة ألكيـــــر عـــــدد ممكـــــن مـــــن  و  الـــــدخول 

ـــــي احبياجـــــاتهم وتبماشـــــ  مـــــم اـــــدراتهم  المحـــــدودة لبلي

ات كـاش لكـل تلـك السيا ـ. وتيعدهم عن البهميش المـالي

الص ع ــيم األثــر علــ  األوضــاع االاب ــادية واالجبماعيــة لهــد

. األفراد، ومن ثَمَّ عل  الدولة ككل

درا ـة مفادهـا أش مـا 2013واد أ در الينك الدولي في عـا  

وش مليار شسمة عل  ال ـعيد الـدولي ال يح ـل2.5يرر  من 

مــن الفرــراص ومحــدود  % 75علــ  خــدمات ماليــة ر ــمية، و

يف، الـــدخل ال يبعـــاملوش مـــم الينـــوو بســـيب ارتفـــاع البكـــال

مالي وبعد المسافات، والمبطليات المبزايدة لفبح حسا 

الغين وعوامل أخرم تبعلق بالثرافات، وأش شسية االدخار للي

علـــ  مســـبوم % 25فـــي المد ســـات الر ـــمية ال تبعـــدم 

العــــالم، أمــــا علــــ   ــــعيد الــــدول العربيــــة يبيــــح ضــــعف 

فرـط مـن  ـكاش الـيالد العربيـة % 18الأمول المالي، إ  إش 

لــديهم حســابات مــم مد ســات ماليــة ر ــمية، مرارشــة مــم 

. في الدول ا فريرية% 24في الدول النامية ككل، و% 43

ن حص  يلسى درجسا السدرتارا  فسي ا دار  الفةدقيسا  س

قسد جا ما قةا  السايس في تخصس  التسسايقم ل

ت لسه ترقى حتى لص  دلسى درجسا ا سستاايا التسي  ة س

.  ن المجلس ا يلى للجا ما  المصريا

رئـــــــــيو اســـــــــم البســـــــــويق 
  وا دارة الدوليـــة بكليـــة علـــو

(MSA).ا دارة جامعة 

يا ر توفيق حليم. د

غين ال تبعــدم شســية االدخــار لليــال

علــــــ  المســــــبوم العــــــالمي فــــــي 

%.25المد سات الر مية 
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 (Global Findex)وا بمر الأمول المالي في االرتفاع عل  المسبوم العالمي كما ت هرُ ااعـدة بياشـات

مليــوش 515، يبيــمن  لــك 2011مليــار شــخ  بــالغ اــد ح ــلوا علــ  حســا  منــ  عــا  1.2، أش 2021لعــا  

، ارتفعـــل ح ـــة اليـــالغين الـــ ين لـــديهم حســـا  فـــي 2021و2014وبـــين عـــامي . 2014شـــخ  منـــ  عـــا  

ـــا مـــن  وفـــي %. 69إلـــ  % 62مد ســـة ماليـــة، أو مـــن خـــالل خدمـــة األمـــوال عيـــر الهـــاتف المحمـــول عالميًّ

ومم  لك، ت ل النسـاص فـي االاب ـادات الناميـة %. 63إل  % 54االاب ادات النامية ارتفعل الح ة من 

.  عن الرجال في الح ول عل  حسا  م رفي% 9أال بنسية 

المـالي وفي ضوص ما  يق ت هر مأكلة الدرا ة، والبـي تـبلخ  فـي مـدم تفـاوت مسـبويات الأـمول

ـا مـم الينـوو ي هـ ُ ولمنااأـة تلـك المأـكلة تهـد. في الو ول إل  فعات محدود  الدخل األال تعاملف

:الوراة إل 

.تحديد ال عوبات البي تواجع الفعة المسبهدفة من البعامل مم الينوو▪

.  تحديد العوامل البي أدت إل  الة الثرة في الخدمات الم رفية▪

.تحديد جدوم إشأاص أوعية ادخارية جا بة للفعة المسبهدفة▪

وتســبمد هــ ُ الدرا ــة أهميبهــا مــن تعرضــها لموضــوع شــديد األهميــة باعبيــارُ المــرآة البــي تعكــو

ومحاكـاة  المة المد سات الينكية، ومدم ادرتها علـ  تلييـة احبياجـات األفـراد فـي جميـم المسـبويات

لسـيولة احبياجاتهم الخا ة بنوعية الخدمة وجودتها، بل وأكثر من  لك، حيث تسع  الوراة المب اص ا

.المكب ة خار  الرطاع الر مي

ث وتحـــاول الدرا ـــة اخبيـــار  ـــحة الفـــروس باالعبمـــاد علـــ  المـــنه  الو ـــفي البحليلـــي مـــن خـــالل اليحـــ

.المرجعي واالعبماد عل  المعلومات الثاشوية
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يتعزيز الأمول المال

.بيعة ااشوشية وتن يمية▪

.البو م واالشبأار ال غرافي▪

.تعدد شُ م الدفم والبسوية▪

تطــــــوير وتحســــــين طــــــرق االت ــــــال وتيــــــادل ▪

.المعلومات

.توفير اواعد بياشات شاملة▪

ليةدعم الينية األ ا ية الما.أ

:هايبطلب تعزيز الأمول المالي العديد من ا جراصات من

.الحوكمة والمعاملة بعدل ومساواة▪

.ا ف اح والأفافية والوضوح و هولة الفهم واليساطة والداة▪

.البوعية والبثريف المالي وشأر المعرفة الينكية والمالية▪

.السلوو المهني والنزاهة والم دااية▪

.حماية العمالص ضد االحبيال المالي ووضم أش مة راابة داخلية فعالة▪

.حماية الخ و ية و رية المعلومات وحماية المعلومات المالية والأخ ية▪

. رعة معال ة شكاوم وت لمات العمالص▪

حماية المسبهلك والحد من المخاطر.   

.ت ميم منب ات وخدمات تراعي احبياجاتهم▪

.  والأيا  والمرأة( إعااات جسدية وب رية)تطوير خدمات ل و  الهمم ▪

.تطوير خدمات للعاملين في الم ال الزراعي وال ناعي والب ار  والخدمي▪

.تخفيض الر و  والعموالت غير الميررة▪

.تعزيز المنافسة بين مردمي الخدمات لبو يم الخيارات أما  العمالص▪

ياجاتتطوير منب ات وخدمات مالية تليي كافة االحب. 

.بهدفةوضم ا براتي ية وطنية لبعزيز مسبويات الوعي والمعرفة المالية وخا ة الفعات المس▪

ليالبثريف الما.د
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عوامل الأمول المالي

السكاش

غير المسبخدمين للخدمات الينكيةالمسبخدموش للخدمات الينكية

االا اص ال اتي والطوعي

ا ا اص غير الطوعي

 
 
مخاطر / دخل غير كاي

مرتفعة

عد  تنا ب / السعر تمييــــــز
المنب ات والخدمات

عد  /  عوبة ا جراصات 
توافر المعلومات

عد  وجود احبيا 
/  عوامل ثرافية ودينية 
تمكين غير مياشر

Source: World Bank Policies, 2021.

شكل 

عوامل الأمول المالي
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يوضـــح الأـــكل الســـابق الفـــرق بـــين الو ـــول إلـــ  الخـــدمات

ات المالية وا بخدامها؛ حيث يمكـن تمييـز مسـبخدمي الخـدم

الماليــــة عــــن غيــــر المســــبخدمين مــــنهم، والــــ ين ال يمكــــنهم 

الو ــــول إلــــ  الن ــــا  المــــالي أو المســــبيعدين مــــن الن ــــا  

ففـــي ال ـــزص الخـــاص بغيـــر المســـبخدمين. المـــالي لســـيب مـــا

ر م موعـة مـن األ ـ: األولـ ال ين ينرسموش إل  م موعبين، 

واق والمد ســات البــي تعبيرهــا المد ســات الماليــة واأل ــ

ـــا، أو ت ـــا كافيًّ مثـــل الب اريـــة غيـــر م ـــرفية؛ ألشهـــا ال تملـــك دخلف

البــي اـد تعـاشي مــن: الثاشيـةالم موعــة . مخـاطر إاـراس عاليـة

و تمييز ضـد بعـض الم موعـات السـكاشية الرائمـة علـ  أ ـ

أمـــا فيمـــا (. الخطـــو  الحمـــراص)اجبماعيـــة أو دينيـــة أو عرايـــة 

اــد يمنــم ا طــار البعااــد : يبعلــق بم موعــة المســبخدمين

وا عالمــي للمد ســات الماليــة مــن الو ــول إلــ  م موعـــة 

حيـث ال فعات  ـكاشية معينـة، ألش االت ـال بـع مكلـف للغايـة ب

ا. يكــوش م ــديفا ت اريفــا ــرف ــا وأخي اــد يكــوش  ــعر الخــدمات: رابعف

ا، أو اـــد ال تكـــوش ميـــزات المنـــب  منا ـــ ـــا جـــدف ية الماليـــة مرتفعف

ن في حين أش الم موعة األول  مـ. لم موعات  كاشية معينة

ا لسيا ـــــ ة المســـــبيعدين اســـــريفا ال يمكـــــن أش تكـــــوش هـــــدفف

الرطــــاع المــــالي، فــــتش الم موعــــات الــــثالث األخــــرم تطالــــب 

ــ  با ضــاف. با ــب ابات مخبلفــة مــن  ــاشعي السيا ــات ة إل

 لك، يمكن أش تكوش هناو م موعة مـن المسـبخدمين الـ ين

س يســبيعدوش طواعيــة أشفســهم مــن الن ــا ؛ بســيب البعــار

.مم ش ا  الريم الدينية أو األخالاية

ـــة رائـــدة فـــي م ـــال المـــدفوعات  تبطلـــم م ـــر ألش تكـــوش دول

ول الرامية، بحيث تعمل عل  تدشين مرحلة جديدة من الأـم

ــارُ ركيــزة مــن ركــائز النمــو والب حــول المــالي للمــواطنين، باعبي

ل لالاب ــاد الرامــي وتعزيــز ا  ــالح االاب ــاد ؛ حيــث يعمــ

الأـــــــمول المـــــــالي علـــــــ  إدمـــــــا  المد ســـــــات وأ ـــــــحا  

المأـــــروعات ال ـــــغيرة والمبو ـــــطة والمبناهيـــــة ال ـــــغر 

واألفـــــراد الفرـــــراص ومحـــــدود  الـــــدخل الـــــ ين يعملـــــوش فـــــي 

مي االاب اد المواا  غير الر مي داخل الهيكـل المـالي الر ـ

بمـا للدولة، بما يسهم في تطوير الخـدمات الم ـرفية لهـم، و

يســهم فــي رفــم مســبوم دخــل الفــرد وخفــض معــدالت الفرــر 

.ال   ينعكو بدورُ عل  تحسين مسبويات المعيأة

رالأمول المالي في م 
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 بـد ولبأ يم ش ا  ااب اد  غير شرد ، ال يمكن إغفال الحراو في ه ا الم ـال، بـل علـ  العكـو ال

البـي تبيناهـا " 2030رؤيـة م ـر "مـن تنميبـع بمـا يبماشـ  مـم ا ـبراتي ية م ـر للبنميـة المسـبدامة 

ا، أهمهــا، كفــاصة المد ســات الحكوميــ ة واارة البخطــيط، والبــي تحــو  فــي طياتهــا اثنــي عأــر محــورف

ا لكبروشيـة ويرو  الينك المركز  بدور إشرافي عل  أش مة الـدفم. والأفافية والبنمية االاب ادية

للينـة بما ييمن تحرق اال ـبررار المـالي مـن خـالل تنفيـ  عـدة ميـادرات فـي السـوق الم ـرية تعـد ا

:األ ا ية للبحول االاب اد  غير النرد ، ومنها عل   ييل المثال ال الح ر

اتــب مـن خــالل مأــروع الــدفم والبح ـيل ا لكبروشــي ودفــم الرو: البوجـع شحــو االاب ــاد غيــر النرــد 

الأـــهرية، وكافـــة المســـبحرات األخـــرم للعـــاملين بالحكومـــة مـــن خـــالل بطااـــات ت ـــدرها الينـــوو

شـــركة مبخ  ـــة فـــي حلـــول الـــدفم ا لكبروشـــي -( e-finance)الم ـــرية، وال ـــدير بالـــ كر أش شـــركة 

-مــالوالبكنولوجيــا الماليــة، وترــد  خــدماتها بأــكل أ ا ــي يســبهدي المد ســات وأ ــحا  األع

" حاشإبـراهيم  ــر "هـي المسـدولة عــن تطييـق المأـروع مــن الناحيـة البكنولوجيــة، واـد أشـار الســيد 

يـة وإتاحـة رئيو الأركة بهشع ارييفا  وي يبم ترديم خدمات جديـدة بمن ومـة المـدفوعات ا لكبروش

ا أش رؤيـة الأـركة فـي هـ ا 34الخدمات ل ميم شركات توايم الكهرباص لخدمة  مليـوش عميـل، موضـحف

الم ال تحولل إل  هدي ُملح فـي إطـار حـرص الدولـة علـ  تحريـق الأـمول المـالي لمع ـم أطيـاي

. الم بمم
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تــم ته ــيو شــركة 2005فــي عــا  : الخدمــة المردمــة مــن الحكومــة الم ــرية للمــدفوعات ا لكبروشيــة

لب ـميم وإدارة وتأـغيل ش ـم األعمـال ا لكبروشيـة ( e-finance)تكنولوجية لبأغيل المنأـ ت الماليـة 

ركة هـي ل ميم الهيعات الحكومية والمد سات الماليـة والأـركات، والفكـرة األ ا ـية لبه ـيو الأـ

ا لكبروشيـة، العمل عل  البحول للبداول ا لكبروشي للبعامالت النردية من خالل البميز فـي شُ ـم السـداد

وأشــارت م ــلحة اليــرائب الم ــرية . وهــو ح ــر الزاويــة أل  ش ــا  اــائم علــ  المــدفوعات غيــر النرديــة

ــد مــن المأــكالت البــي كاشــل اائمــة مــم الممــولين مــن خــالل ترــديم ا اــرارات إلكبروش ــا، بب ــاوا العدي يًّ

ــا أشــع  ــوي يــبم إيرــاي البعامــل بــا ارارات الورايــة، و ــوي ي ــيح جميــ م وأوضــحل الم ــلحة أييف

فـي جميـم البعامالت با ارارات ا لكبروشية الخا ة بيريية الدخل خالل مو م ترديم ا ارارات الحـالي

المهموريــات، كمـــا أشـــارت الم ــلحة إلـــ  أش الهـــدي الحريرــي مـــن تلـــك المن ومــة ا لكبروشيـــة،  ـــواص 

ش يخلفهـا للمدفوعات اليرييية أو ا ارارات، تبمثل في مواكيـة الـن م العالميـة وغلـق الثغـرات البـي كـا

 ـليفا البعامل الوراي،  واص من خالل الفـواتير الوهميـة أو اليياشـات غيـر السـليمة وهـو مـا كـاش يـنعكو

.عل  الح يلة النردية للم لحة

  ، والـ "فلـو "من خالل إطالق مأـروع : االهبما  ببفعيل المدفوعات بوا طة الهواتف المحمولة

اكة مــم بالأــر " ات ــاالت"يبمثــل فــي بوابــة لــدفم وتحويــل األمــوال عيــر الهــاتف المحمــول، وكاشــل شــركة 

مـن بـدأ للبرـد  البكنولـوجي هـي أول" بنـوو م ـر"وشـركة " الينـك األهلـي الم ـر "و" ما بركارد"شركة 

محمـول فـي في ترديم ه ُ الخدمـة، والبـي تبـيح للمأـبركين لـدم شـركة ات ـاالت ا ـبخدا  البليفـوش ال

ل ثـــم توالـــ. إجـــراص عمليـــات الـــدفم والبحويـــل ل مـــوال بطريرـــة آمنـــة بـــين مســـبخدمي الأـــيكة الواحـــدة

األهلـي الأركات األخرم في ترديم شفـو الخدمـة وا ـبمر هـ ا االت ـاُ؛ حيـث ثيبـل جديبـع، فطـرح الينـك

دوش االعبماد علـ  شـركة محمـول" فوش كاش"الم ر  خدمة الدفم عن طريق الهاتف المحمول با م 

ش ـم وأعلنـل إدارة. بعينها، ويبم ترديم ه ُ الخدمة للمواطنين  واص أكاشوا عمالص الينك أو غيـر عمـالص

دفم عـن الدفم وتكنولوجيا المعلومات بالينك المركـز ، عـن ارتفـاع عـدد حسـابات المأـبركين بخدمـة الـ

مليــوش حســا  بنهايــة يوشيــو الماضــي، بتجمــالي ايمــة معــامالت 13.5طريــق الهــاتف المحمــول إلــ  شحــو 

، ويعكـو هـ ا البطـور ش ـاح المن ومـة فـي ايـادة ا ايـال مـن المـواطنين 2019مليار جنيع عا  20بلغل 

.عل  اال بفادة من المميزات البي يبم طرحها

باالشـبراو مـم شـركات عاملـة فـي م ـال تكنولوجيـا 2008عـا  " فـور "تم ته ـيو شـركة : خدمة فور 

ألـف 50المعلومات وبنوو عاملة في م ر، وتوفر الأركة شيكة مدفوعات إلكبروشية من خالل أكثـر مـن

بـهمين الكهربـاص والميـاُ وتـ اكر السـفر وأاسـا  ال: موام لبسهيل دفم فـواتير الهـاتف والمرافـق؛ مثـل

والبيرعـــات، و لـــك كلـــع عـــن طريـــق انـــوات مبنوعـــة منهـــا، ماكينـــات ال ـــراي اخلـــي، و ـــغار اليـــائعين، 

ـا لمواـم . وال يدليات، ومكاتب اليريد، ومن خالل ا شبرشل ومحف ة المحمـول نـاو فـتش ه" فـور "ووفرف

ـــا، واـــد تـــم 1.2مليــوش مســـبخد  لخدمـــة فــور  يرومـــوش بـــتجراص تحــويالت ايمبهـــا 15 مليـــوش جنيــع يوميًّ

.، والبي تعمل عل  تو عة شيكبها"فور "من خالل شركة 2014باليين جنيع خالل عا  6تح يل 

اع عدد أعلنل إدارة ش م الدفم وتكنولوجيا المعلومات بالينك المركز ، عن ارتف

13.5حسابات المأبركين بخدمة الـدفم عـن طريـق الهـاتف المحمـول إلـ  شحـو 

.مليوش حسا  بنهاية يوشيو الماضي



ث لبيمين أعداد كييرة من أفـراد الم بمـم إلـ  الن ـا  المـالي مـن خـالل حـ: ميادرة حسا  لكل مواطن

نـــكتيناهااليالبـــي " حســـا  لكـــل مـــواطن"المـــواطنين علـــ  إشأـــاص حســـابات بنكيـــة، عيـــر إطـــالق ميـــادرة 

لـدعوة المركز  للأمول المالي بالبوافق مـم كـل الينـوو العاملـة فـي م ـر، حيـث وجـع الينـك المركـز  ا

ا علـــ  ضـــرو رة للم ـــاري ببســـهيل فـــبح الحســـابات للمـــواطنين دوش حـــد أدشـــ  لفـــبح الحســـا  مأـــددف

ـــة بيـــرو ـــك للبوعي ـــات؛ و ل ـــواد  وال معي ـــة والمـــدار  والن ـــاطق النائي رة االشبأـــار فـــي األاـــاليم والمن

.مأاركة المواطنين في الميادرة

والبـي يـبم بموجيهـا 2014البي تم إطالاها من ايل الينـك المركـز  فـي فيرايـر : ميادرة البمويل العرار 

إاـــــراس المـــــواطنين محـــــدود  ومبو ـــــطي الـــــدخل بســـــعر عائـــــد مبنـــــاا  بمأـــــروعات ا  ـــــكاش 

 ــنة وبه ــعار مخفيــة، كمــا 20مليــارات جنيــع لمــدة 10بالم بمعــات العمراشيــة مــن خــالل تخ ــي  

طة بعـد  محل ميادرة الينك المركـز  الخا ـة بالبمويـل العرـار  بالح ـول علـ  الرـرس بفائـدة بسـي

لمبو ــطي % 8لمحــدود  الــدخل حســب دخــل الفــرد، و% 7إلــ  % 5تخفــيض شســية الفائــدة لببــراوح بــين 

واـد الاـل . ألـف جنيـع950لفوق مبو طي الدخل بأر  عد  ت اوا  عر الوحدة لميلغ % 10.5الدخل، و

ا من المواطنين الشخفاس شسـية الفائـدة علـ  الرـرس و ـهولة الح  ـول عليـع، تلك الميادرة إايالفا كييرف

.مليار جنيع20إل  10األمر ال   جعل الينك المركز  يرر برفم إجمالي األموال المخ  ة للميادرة من 

مليـار جنيـع 200بريمـة 2016والبـي تـم إطالاهـا فـي ميادرة تمويل المأروعات ال غيرة والمبو ـطة 

مبناا ــة للمأــروعات المبو ــطة لبمويــل % 7مبناا ــة للمأــروعات ال ــغيرة وبفائــدة % 5بفائــدة 

مبناا ة لبمويل رأ  المال العامل للمأروعات المبو طة % 12الرطاع الزراعي وال ناعي، وبفائدة 

ات ال ــناعية والزراعيــة والطااــة المب ــددة، وبلغــل البمــويالت البــي تــم ضــخها تحــل ميــادرة المأــروع

.2019مليار جنيع حب  شهاية 55ال غيرة والمبو طة بالينك المركز  أكثر من 

أوضـح أش فعاليــات الأــمول المــالي جــ بل

ألـــف حســـا  جديـــد فـــي 746مـــا يرـــر  مـــن 

مــــن " 19-كوفيــــد"الينــــوو منــــ  بــــدص جائحــــة 

. 2021وحبــــــ  شهايــــــة يوشيــــــو 2020مــــــار  

رار وأظهر الينك المركـز  فـي ترريـر اال ـبر

أش فعاليــات الأــمول ( 2021-2020)المــالي 

ــــا فــــي إ ــــدار  1232المــــالي أ ــــهمل أييف

ألــف بطااــة 413محف ــة هــاتف محمــول، و

.خالل الفبرة المرارشة
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ا مــن عــا   ايــل ايادتهــا لســل 2019وهنــاو أربــم فعاليــات تــم تخ ي ــها مــن الينــك المركــز  اعبيــارف

اتهـا مـن فعاليات في العا  الماضي؛ حيث تم السـماح للينـوو بـالوجود خـار  فروعهـا والبسـويق لمنب 

واتـف خالل فبح حسابات بدوش م اريف وبـدوش حـد أدشـ ، با ضـافة إلـ  تأـ يم ا ـبخدا  محـافد اله

ا ل ويمكــن ا شــارة إلــ  الفعاليــات الســل الخا ــة بالأــمو. المحمولــة واليطااــات المدفوعــة مرــدمف

كـل المالي البي حددها الينك المركز  العا  السابق، والبي تحث المواطن دوريا في مواعيد محـددة مـن

عـــا  بفـــبح حســـا  بنكـــي ببســـهيالت مبعـــددة فـــي مواعيـــد محـــددة معلنـــة مـــن ايـــل الينـــك المركـــز  

:وتيمنل بحسب الميادرة

8االحبفـــال بـــاليو  العـــالمي للمـــرأة مـــن يـــو  1.

.مار 31مار  إل  

مــن االحبفــال بــاليو  العربــي للأــمول المــالي2.

.أبريل30إل  يو  1يو  

15إلـ  1االحبفال باليو  العالمي للأيا  من 3.

.أغسطو

ـــــد الفـــــالح مـــــن يـــــو  4. ـــــ  1االحبفـــــال بعي 15إل

. يبمير

مـالي االحبفال باأل ـيوع العـالمي للأـمول ال5.

31إلـــ  15واليـــو  العـــالمي لالدخـــار مـــن يـــو  

.أكبوبر

و  االحبفال باليو  العالمي ل و  الهمم من ي6.

.ديسمير15إل  1
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تحسين السوق

إطار تطوير  يا ات الحكومة الم رية

ا طار البن يمي المعواات 

مربرح تطوير الأمول المالي في م ر ل فراد وللمأروعات ال غيرة والمبو طة

العرسالطلب

الو طاص الماليوشالردرة

البمكنالوعي وا دراو

اال بخدا 
يل الياحث: الم در

ِ
.تم إعدادُ من ا

شكل 

المالي في م ر ل فراد وللمأروعات ال غيرة والمبو طةالأمول تطوير مربرح 

2
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مول ضــرورة تينــي ا ــبراتي ية وطنيــة واضــحة لبحريــق الأــ▪
.  المالي

ة مـا ضرورة تدعيم الركـائز األ ا ـية للأـمول المـالي، خا ـ▪
.  يبعلق منها بالينية المالية البحبية

.  دعم البثريف المالي ادر ا مكاش▪

.  شأر الوعي المالي▪

. دم  الثرافة المالية في مناه  البدريو▪

. خلق بيعة مواتية▪

لــة تطــوير البأــريعات واألش مــة وا جــراصات الراابيــة الكفي▪
. بحماية العمالص

فــي اال ــبفادة ممــا وفرتــع تكنولوجيــا المعلومــات واالت ــال▪
.  الم ال المالي ادر ا مكاش

ين مـم اال بفادة من البكنولوجيا الراميـة بـين غيـر المبعـامل▪
.  الينوو

تكـوين أفــراد اــادرين وراغيــين فــي البعامــل مــم المد ســات▪
.  المالية

ــــ  البطــــوير والبكامــــل ▪ ــــة اــــادرة عل ــــوفير من ومــــة مبكامل ت
.والسير شحو األما 

.رامنة المدفوعات من الحكومة إل  األفراد▪

.رامنة المدفوعات من الأركات إل  األفراد▪

.رامنة المدفوعات للمنب ات الزراعية▪

رامنـــة البحـــويالت المحليـــة وإضـــفاص الطـــابم الر ـــمي علـــ ▪
.االدخار

ات اببكار منب ات وخدمات ماليـة اـادرة علـ  محاكـاة االحبياجـ▪
. الفعلية للعمالص الحاليين والمسبهدفين

مات ترلي  الف وة بين الرجال والنسـاص فـي ا ـبخدا  الخـد▪
.  والمنب ات المالية
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ـــات الســـوق  بعـــد أش  ـــادت ات اهـــات البحـــرر وآلي

ـــــف –والخ خ ـــــة، أ ـــــيحل دول العـــــالم  بمخبل

ـــ–أيـــديولوجياتها  ـــد فـــي تحري ـــدور جدي ق تيـــطلم ب

. يةالبنميـــــة االاب ـــــادية واالجبماعيـــــة والسيا ـــــ

ر وبعد تغير دور الدولة من الدور المحافد إل  الـدو

المبـــدخل، وتأــــعب وظـــائف الدولــــة، أ ـــيح مــــن 

ي الطييعــي أش ي ــاحب تلــك البغيــرات تغيــرات فـــ

أ ــــــــــــــــــاليب البن ــــــــــــــــــيم ا دار  وأ ــــــــــــــــــيحل 

ـــــة ضـــــرورة يربيـــــيها اتســـــاع   يا ـــــة الالمركزي

.شأا  الدولة

ي وييدو أش البعامل ال د  مم ايـايا المحليـات فـ

م ــــر أحــــد الخطــــوات الرئيســــة لبحريــــق البنميــــة

لياتالحريرية؛ حيث يُعدُّ االهبما  بريايا المح

حصسسس  يلسسسى دراسسسسا   سسسا بمسسسد السسسدرتاراه  سسسن رليسسسا 

بدللسسسسا أل،ةسسسسدام  سسسس    سسسسارريرياالقتصسسسساد جا مسسسسا 

 ةصسسسسو  سسسسدير المالقسسسسا  الما سسسسا بمررسسسسز التاسسسساير 

الميةسسسسي بماجسسسسو برلتارسسسسال تمسسسسالن  سسسسي الجا مسسسسا 

. ا  ريكيا لجا ما أساان

ـــــدولي ـــــك ال مسبأـــــار الين
ــرادات بمأــروع تطــوير ا ي

.ال اتية المحلية

محمود عنير. د

هــو الطريــق األمثــل للبعامــل مــم المطالــب البــي عيــر عنهــا المواطنــوش، فالبعامــل مــم ايــايا الفرــر، 

والعدالــــة االجبماعيــــة، وكفــــاصة ترــــديم الخــــدمات، وخلــــق فــــرص عمــــل حريريــــة، واال ــــب ابة لحاجــــات 

. المواطنين، يبطلب إدارة محلية تبسم بالكفاصة والفعالية والنزاهة

ن لما تبمبم وتُعدُّ المحليات هي المدير األكفه للعديد من الخدمات، البي تدخل في الحياة اليومية للمواط

لــ  بـع وحـداتها مـن رؤيــة أاـر  الحبياجـات كــل منطرـة، علـ  عكــو الحكومـة المركزيـة البــي تميـل دائمـا إ

عطـاص تطييق  يا ات  ات طابم واحد عل  مسبوم الدولة بهكملها، ل ا، ات هل العديد من الدول إلـ  إ

روفـة الوحدات المحلية  ـالحيات كييـرة  دارة الخـدمات فـي المنـاطق البابعـة لهـا، وهـي السيا ـة المع

.  في ا دارة" الالمركزية"بـ

ا ألهم معواـات تطي يـق يبناول المرال ا بعراضف

ن الالمركزيــة فــي م ــر، وكــ لك وضــم ت ــور يمكــ

مـــن خاللـــع دعـــم  يا ـــة الالمركزيـــة والبـــي شـــ 

.عليها الد بور الحالي

: الالمركزيــــــــة فــــــــي م ــــــــر

الفرص والبحديات
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 ر ا طار الد بور  والبأريعي للمحليات في م

  وفــي هــ ا ا طــار ينرســم المرــال إلــ  ثالثــة أجــزاص، يبنــاول ال ــزص األول ا طــار الد ــبور 

يــات فــي والرــاشوشي للمحليــات، فــي حــين يبنــاول ال ــزص الثــاشي تريــيم الوضــم الــراهن للمحل

ا رؤية مربرحة   الح المحليات في م ر. م ر .وأخيرف

 ـــبة د ـــاتير، تيـــاين اهبمـــا  كـــل منهـــا 2012وحبـــ  عـــا  1923شـــهدت م ـــر منـــ  عـــا  

عائرــا بموضــوع الالمركزيــة وا دارة المحليــة، ولكــن شــابها بعــض الســلييات البــي مثلــل

حريـق أما  البوجع شحو المركزية حريرية تسهم في دعم الديمرراطية وحروق ا شساش وت

.الكثير من تلك السلييات2014البنمية ومكافحة الفساد، واد عال  د بور 

مـواد 9ي واد تناول هـ ا الد ـبور ا دارة المحليـة فـي الفـرع الثالـث للسـلطة البنفي يـة فـ

علــ  ترســيم الدولــة إلــ  وحــدات 175وشــ  فــي المــادة . 183وحبــ  المــادة 175مــن المــادة 

ــ-علــ   ــييل المثــال -إداريــة مســبرلة،  كــر منهــا  ا المحاف ــات، والمــدش، والرــرم، تاركف

أخـرم، للسلطة البأريعية أش تنأي أو أش تلغي من خالل الرواشين مـا تأـاص مـن وحـدات

ا للم لحة العامة روي واشفرد عن الد اتير األخرم بالن  عل  ضـرورة مراعـاة ال ـ. وفرف

هــا، االاب ــادية واالجبماعيــة عنــد إشأــاص أو إلغــاص الوحــدات المحليــة أو تعــديل الحــدود بين

اف بي وهو ما يمكن من خاللع ت نب مثل تلك السلييات البي  احيل إشأـاص وإلغـاص محـ

.أكبوبر، وحلواش6
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عــن الد ــاتير الســابرة بــالن  علــ  ضــماش2014ويبميــز د ــبور 

فهكـــد أش. تمثيـــل المـــرأة والأـــيا  والمســـيحيين و و  ا عااـــة

% 25 ــنة، و35و21مــن المراعــد للأــيا  مــا بــين % 25يخ ــ  

ن من المراعد للمرأة، مم ضماش أال ترل شسـية العمـال والفالحـي

كمــــــا أكــــــد ضــــــرورة تمثيــــــل . مــــــن إجمــــــالي المراعــــــد% 50عــــــن 

ــــــا منا ــــــيفا ضــــــمن النســــــب المســــــيحيين و و  ا عااــــــة تمثيلف

اح وحدد مـدة الم ـالو المحليـة بـهربم  ـنوات، كمـا أتـ. السابرة

ـا21فرص البرشح لمـن ييلـغ  واـد  هـب الد ـبور إلـ  مـا هـو . عامف

؛ حيـــث شـــ  علـــ  أش يبــــول  2012أفيـــل ممـــا جـــاص فـــي د ـــبور 

ـــة الخـــالي علـــ   ـــي للمحاف ـــة الف ـــل فـــي حال الم لـــو المحل

.  ـةاخب اص الم الو المحلية للمسبويات األدش  مـن المحاف

ة، وفـ  حالـة الخـالي علـ  اخب ـاص الم لـو المحلـي للمحاف ــ

فــــتش الــــ   يف ــــل فيــــع علــــ  وجــــع اال ــــبع ال هــــو ال معيــــة 

. العمومية لرسمي الفبوم والبأريم في م لو الدولة

وإ ا كاش الد ـبور اـد ا ـبخد  م ـطلح ا دارة المحليـة، ولـيو

و  الحكم المحلي، فتش ميموش المواد يأـير بوضـوح إلـ  المفهـ

وإ ا كــــاش الد ــــبور اــــد اعبيــــر ا دارة. الحريرــــي للحكــــم المحلــــي

ـــع اـــد اعبـــري ـــا مـــن فـــروع الســـلطة البنفي يـــة، فتش المحليـــة فرعف

ي يـة،  راحة بحق الم الو المحلية فـي مسـاصلة الريـادات البنف

ن بما في  لك حرها في اال ب وا  وفـ   ـحب الثرـة منهـا، ومـ

رة ثَــمَّ لــم يُعــدُّ هنــاو م ــال  شكــار هــ ا الحــق، تحــل دعــوم أش ا دا

.المحلية جزص من السلطة البنفي ية

وفيمـــــا يبعلـــــق با طـــــار البأـــــريعي، فيـــــ كر أش البأـــــريم األول

ش راـم لالمركزية فـي م ـر بعـد ثـورة يوليـو كـاش يبمثـل فـي الرـاشو

-1971بعــد  ــدور د ــبور عــا  –ولرــد تلــ   لــك . 1960لســنة 124

إاــــرار العديــــد مــــن البأــــريعات لبن ــــيم ا دارة المحليــــة والبــــي 

لســنة 52، والرــاشوش راــم 1971لســنة 57تمثلــل فــي الرــاشوش راــم 

.  1979لسنة 43، والراشوش رام 1975

ومــــن المســــلم بــــع لــــدم غالييــــة األكــــاديميين والممار ــــين أش 

ــا باتــل تفــرس  ــا ودوليًّ رورة ضــ–بتلحــاح –البطــورات الراهنــة وطنيًّ

زيـة فـي البفكير ب دية في أهمية إي اد إطار تأريعي جديـد لالمرك

ب م ـر يهخـ  بعـين االعبيـار مـا ا ـب د مـن تطـورات خا ـة تبواكـ

هــا مــم البوجــع شحــو الالمركزيــة وتبنا ــب مــم المرحلــة البــي تمــر ب

. الدولة الم رية
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 ر ترييم الوضم الراهن للمحليات في م

ي عد  ا بررار ا يرادات المحلية، ويرجم  لك إل  أش الحكومة المركزيـة هـ

ييــر البــي ترــو  ببحديــد كــل مــن معــدالت اليــرائب، واليــرائب ا ضــافية، وجــزص ك

. من الر و  المحلية

شــــدة اعبمــــاد موااشــــات ا دارة المحليــــة علــــ  البحــــويالت مــــن الحكومــــة 

ــة لبمويــل أشأــطبها  وهــ ا مــن شاحيــة  ــوي %( 87البــي اــد ت ــل إلــ  )المركزي

يرلــــل مــــن اــــدرة الوحــــدات المحليــــة علــــ  اال ــــب ابة الحبياجــــات وتفيــــيالت

بـة مواطنيها، ومـن شاحيـة أخـرم كـوش هـ ُ البحـويالت مبغيـرة با ـبمرار وغيـر ثاب

ات ومعبمدة عل  الوضم المالي الرومي، فسوي يكوش من ال ـعب علـ  الوحـد

.ويةالمحلية البنيد بتيراداتها؛ وبالبالي تنفي  البزاماتها وخطبها السن

ة أو ضـعف ت ـميم ش ــا  البحـويالت المركزيــة الـ   يركـز علــ   ـد الف ــو

اواة  د الع ز دوش العمل عل  تحريق أهداي هيكليـة كالبنميـة وتحريـق المسـ

.بين وحدات ا دارة المحلية

تهمـــيش دور الوحـــدات المحليـــة فـــي البخطـــيط، حيـــث إش دورهـــا شـــكلي 

. المحليةويرب ر عل  ترديم اليياشات والمعلومات الالامة ل نم خطط البنمية

عـــد  فعاليـــة أدوات المســـاصلة المباحـــة للم ـــالو الأـــعيية المحليـــة 

، حيـث كـاش حـق اال ـب وا  للم ـالو(السدال، طلب ا حاطة، إجراص البحريق)

، ومـن الفبـرة مـن عــا  1979إلـ  عـا  1975الأـعيية المحليـة فـي الفبـرة مـن عـا  

. 1988إل  عا  1981

ن اادواجية الوالص من ايل كيار العاملين في المحاف ـة إلـ  الـواارة األ  مـ

. شاحية وإل  المحافد من الناحية األخرم

البركيـــــز علـــــ  المركزيـــــة المســـــدولية دوش المركزيـــــة الســـــلطة؛ حيـــــث إش 

لــ  المحــافد يأــري علــ  تنفيــ  السيا ــة العامــة للدولــة، وكــ لك ا شــراي ع

مرافـــق الخـــدمات وا شبـــا  فـــي شطـــاق المحاف ـــة، وكـــل  لـــك دوش أش يكـــوش لـــع 

. لطة واضحة في تعيين وكالص الواراص في محاف بع

01

02

03

04

05

06

ن با بعراس ا طار الد بور ، وا طار الراشوشي، يمكـن ا ـبخالص م موعـة مـ

ـــا أمـــا  تطييـــق الالمركزيـــة فـــي م ـــر، والبـــي يم كـــن المالح ـــات البـــي تمثـــل عائرف

ــا فــي وضــم ت ــور ومربرحــات   ــالح ا دارة المحليــة فــي اال ــبفادة منهــا أييف

:  وتبمثل تلك المالح ات في  يم مالح ات كاختي. م ر

07
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 ر رؤية مربرحة   الح المحليات في م

البحديــــد الواضــــح لليــــرائب والر ــــو  البــــي▪

تخــ  الحكومــة المركزيــة وتلــك البــي تخــ 

ـــــات  ـــــة، مـــــم مـــــنح المحلي الحكومـــــات المحلي

ة  ـالحيات فـرس اليــرائب والر ـو  المحليــ

.وا عفاص منها

ــــ  ▪ ــــبم عل وضــــم معــــايير محــــددة ومنا ــــية ي

ميـة أ ا ها توايـم البحـويالت الماليـة الحكو

.عل  الوحدات المحلية

أش يكــوش لكــل وحــدة محليــة موااشــة مســبرلة▪

يـــــبم إعـــــدادها واعبمادهـــــا علـــــ  المســـــبوم 

المحلـــــي، دوش الحاجـــــة إلـــــ  إدراجهـــــا ضـــــمن 

ــــــة، وا ــــــر عالاــــــة  ــــــة العامــــــة للدول الموااش

ـــــ   ـــــات عل ـــــة بالمحلي الموااشـــــة العامـــــة للدول

.ا عاشة المردمة للوحدات المحلية

تخ ـــــي  شســـــية مـــــن اليـــــرائب المركزيـــــة ▪

مــة والر ــو  البــي تــدول ح ــيلبها إلــ  الحكو

.المركزية للمحليات

اال ــبفادة مــن فــرص االابــراس المحلــي عــن▪

طريـــــق وضـــــم ش ـــــا  مـــــرش يســـــهل عمليـــــة 

ــــراس، با ضــــافة إلــــ  وجــــود عــــدد مــــن  االاب

مد ســـــــات البمويـــــــل وتـــــــدريب العـــــــاملين 

.بالمحليات عل  إدارة الدين

ة، إاالة البأوهات في خريطة الوحدات المحلي▪

ز والريـــاص علـــ  البـــداخل بـــين مســـبوم المركـــ

: يوالمدينة، لب يح وحـدات ا دارة المحليـة هـ

.المحاف ة، الررية، المدينة، الحي

ترليــــل أعــــداد أعيــــاص الم ــــالو الأــــعيية ▪

ـــــدل حيـــــور جلســـــات  ـــــة، مـــــم رفـــــم ب المحلي

مــم ظــروي الحيــاة ومــا يبــواص الم لــو بمــا 

.  يبحملع األعياص من أعياص فعلية

تنميــــة اــــدرات العــــاملين فــــي وحــــدات ا دارة ▪

ــرام  البــدريب، وت ــحيح المحليــة مــن خــالل ب

الخلــل فــي هيكــل األجــور، وتــوعيبهم بمفهــو 

.المأاركة والمساصلة

ـــــيم أداص الريـــــادات ▪ ـــــع لبري ضـــــرورة وضـــــم آلي

والوحـــدات المحليـــة، و لـــك مـــن خـــالل ايـــا  

ـا)جودة الخدمة  ا وشوعف عـن طريـق أخـ  رأ  ( كمف

.مبلري الخدمة

إعــادة الن ــر فــي ال ــالحيات واالخب ا ــات▪

المرــررة للمحــاف ين، بمــا يعــزا مــن اــدرتهم 

ـــــــــــ  إدارة المرافـــــــــــق العامـــــــــــة ويدكـــــــــــد  عل

مســـــدوليبهم علـــــ  كافـــــة الخـــــدمات الفنيـــــة 

. وا دارية البي تردمها المرافق

ـــل فـــي الم ـــالو . 2▪ ضـــرورة أش يكـــوش البمثي

اش، الأعيية المحلية عل  أ ـا  عـدد السـك

وليو علـ  أ ـا  عـدد األاسـا  ا داريـة أو 

ا لميدأ المساواة والعدالة فـي المراكز، تحريرف

.البمثيل بين الوحدات المحلية

:  هناو م موعة من المداخل لبطوير المحليات في م ر، وهي

المدخل الراشوشي 01

المدخل المالي 02

المدخل ا دار  03
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ــا،  ــا ألهــم معواــات تطييــق الالمركزيــة فــي م ــر، وكــ لك وضــم ت ــخبامف ور تنــاول المرــال ا بعراضف

ــي شــ  عليهــا الد ــبور الحــالي ــع دعــم  يا ــة الالمركزيــة والب أش وجــدير با شــارة.  يمكــن مــن خالل

الح ومـا ا رادة السيا ية تعد هي المبطلب الرئيو للميي ادما للبطـوير المنأـود، حيـث إش ا  ـ

إرادة لــن يـبم إال فــي وجــودا يراديــةيبرتـب عليــع مـن إعــادة توايــم السـلطات والمســدوليات واألوعيـة 

.   يا ية داعمة للسير في ه ا االت اُ
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لليسا حاص  يلى  اجسستير لاجسستيا  التجسار  الد

يط رمت يسسر لسسسالريسساد لدرتسساراه بمةسساان التاجسسه 

سسسسسسي  بسسسسسين الثةافسسسسسا التة يميسسسسسا لالتفسسسسسا  التةاف

.رياالا ريا المصالماانيدراسا تاايةيا يلى 

اص تبطلب إدارة المد سة لسلسـلة ا مـداد الخـ

بهــا وجــود العديــد مــن األهــداي البــي تأــبرو فــي 

ت إش ااها كل وظائف المد سة وبااي المد سا

.المأبركة معها

إدارة  ال ــــــــــل ا مــــــــــداد 

ي وأهميبها اال براتي ية ف

تحريــــــــــــــــق البنافســــــــــــــــية 

للمد سات

ــادة حــدتها  مــم تطــور المنافســة فــي األ ــواق واي

ــ  أ ــعار  تغيــرت مــن منافســة  ــعرية اائمــة عل

المنب ـــات والخـــدمات، إلـــ  منافســـة غيـــر  ـــعرية 

ـــــادة ايمـــــة  ـــــ  دور المد ســـــة فـــــي اي اائمـــــة عل

مـن منب اتها أو خدماتها وما تسبطيم أش تيـيفع

خدمات للمحاف ة علـ  عمالئهـا أو إضـافة عمـالص 

ـــا مواجهـــة البغيـــرات المســـبمرة فــــي  جـــدد، وأييف

واــد أدم  لــك إلــ  ايــا  . طليــات ورغيــات العمــالص

المد ســـة بدرا ـــة ايمـــة المنب ـــات والخـــدمات 

الخا ـــة بهـــا مـــن وجهـــة ش ـــر عمالئهـــا، والعمـــل 

ديد بأكل مسبمر و ريم عل  ترديم كل ما هو ج

لالحبفـــاظ بعمالئهـــا؛ ممـــا كـــاش لـــع دور فـــي تغييـــر

المد ســــة لطريرــــة أداص أشأــــطبها ووظائفهــــا، 

مردار مـا فيدلفا من تركيزها عل  كفاصة أداص كل شأا  ب ورة منفردة وايا  مسبوم ش احها في أدائع ب

ة بهــا، تســبطيم تــوفيرُ مــن تكــاليف؛ حيــث يمكنهــا  لــك فــي إضــافة ايمــة للمنب ــات والخــدمات الخا ــ

البكلفـة وبالبالي الن ر إل  كل األشأطة أو الوظائف ب ورة م معة، وف  الواـل شفسـع محاولـة ترليـل

ا جمالية ل شأطة مـم الحفـاظ علـ  هـدي المد سـة، وهـو ايـادة ايمـة المنب ـات والخـدمات الخا ـة

. بها من وجهة ش ر العمالص

كاشـل وشرم  لك بوضوح في تحويل المد سة  دارة تـدفق السـلم الخا ـة بهـا إلـ  األ ـواق، فيعـد أش

المد سة تهبم بـتدارة  لـك البـدفق داخـل حـدودها فرـط، بـدأت بـتدراو مـدم أهميـة عالابهـا بـاألطراي

دارة لهــا فــي عمليــة تــدفق الســلم والخــدمات، وبالبــالي ضــرورة إ( مثــل الو ــطاص والمــوردين)المأــبركة 

.تلك العالاات ب ورة تيمن  رعة وكفاصة  لك ل  واق

محاضــــــر بكليــــــة النرــــــل 
.الدولي واللوجسبيات

أيمن جمال/ د
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زيـادة بالرغم من الريول الكيير ال   ح ل عليع مفهو  ا مداد والبوايم مـن خـالل المد سـات ل

ص كفاصة تدفق السـلم والخـدمات مـن مرحلـة المـواد الخـا  إلـ  مرحلـة اال ـبهالو بوا ـطة عمـال

واص فتشــع علــ  ال اشــب اخخــر ال شســبطيم تــوفير إطــار عــا  تســبخدمع المد ســة  ــ. المد ســة

دفق السـلم للبنسيق بين الوظائف المخبلفة أو بين بـااي المد سـات البـي تبعـاوش معهـا فـي تـ

.والخدمات إل  األ واق

يبعلـــق برـــدرة الهـــدي األول إش مفهـــو   ال ـــل ا مـــداد يركـــز ب ـــورة أ ا ـــية علـــ  هـــدفين؛ 

المد ســة علــ  ايــادة اــيم المنب ــات والخــدمات الخا ــة بهــا مــن وجهــة ش ــر العمــالص، وبالبــالي

يــة علــ  كفــاصة المد ســة فــي إدارة العمليــات الداخلالهــدي الثــاشي الو ــول إلــ  رضــاهم، ويركــز 

من وعالابها مم األطراي المأبركة معها في تدفق  لعها وخدماتها إل  األ واق بأكل ييـ

عـاد وبنـاصف علـ  مفهـو   لسـلة ا مـداد فرـد أ. ايادة ايمة المد سة في ش ر عمالئهـا ومالكهـا

ــم فــي عــا   ــع أحــد أجــزاص 1998م لــو إدارة ا مــداد والبواي ــم بهش تعريــف مفهــو  ا مــداد والبواي

 لســــلة ا مــــداد داخــــل المد ســــة المســــدول عــــن تخطــــيط وتن ــــيم وراابــــة تــــدفق الســــلم 

.والخدمات والمعلومات  ات ال لة من مرحلة و ولها إل  عمالص المد سة

(Supply Chain)مفهو   لسلة ا مداد 

:تيةولريا  المد سة ببن يم وإدارة  لسلة ا مداد الخا ة بها ي ب اتخا ها الخطوات اخ

:تواجع المد سة بديلين مخبلفين لبدفق السلم والخدمات الخاص بها في األ واق وهما

ــهداص كافــة األشأــطة مثــل، امــبالو م ــادر المــواد الخــا ، وامــبالو انــوات توايــم▪ ــا  المد ســة ب اي

.المنب ات

ي ا ـبعاشة المد ســة بمد ســات أو أفــراد آخــرين ألداص بعـض الوظــائف واألشأــطة لمســاعدتها فــ▪

تدفق منب اتها إلـ  األ ـواق مثـل، البعامـل مـم مـورد  المـواد الخـا  أو الو ـطاص أو شـركات النرـل

.والأحن

دادتحديد هيكل  لسلة ا م: أولفا
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ديل وبســيب رغيــة المد ســة فــي ايــادة اال ــبفادة مــن مزايــا البخ ــ  والوفــورات المبحررــة مــن اليــ

يـديل األول الثاشي، ول عوبة اـدرة المد سـة فـي تـوفير كـل ا مكاشـات اليأـرية واالاب ـادية الالامـة لل

  ـواق فبل ه المد سة ليناص  لسـلة إمـداد بأـكل يحرـق تـدفق المنب ـات والخـدمات الخا ـة بهـا ل

تحديـد ب ورة تعمل علـ  ايـادة ايمـة منب اتهـا، ولـ لك تل ـه المد سـة الرئيسـة فـي تلـك المرحلـة إلـ 

األطــراي المأــبركة معهــا فــي  لســلة ا مــداد الخــاص بهــا وشــكل  لســلة إمــدادها وشمــط إدارتهــا 

:للبفاعالت مم بااي األطراي في  لسلة ا مدادات كما يلي

ي تحديــد األطـــراي المأــبركة فـــي  لســلة إمـــداد المد ســة، فبنرســـم األطــراي البـــ

:تبعامل مم المد سة في  لسلة ا مداد الخا ة بها إل  شوعين رئيسين؛ هما
01

مـداد والـ   يوضـح عـدد الحلرـات البـي تمـر عليهـا منب ـات المد سـة فـي  لسـلة ا : طول السلسـلة

راي الخــاص بهــا إلــ  أش ت ــل إلــ  المســبهلك النهــائي، واــد تبميــز بعــض  ال ــل ا مــداد بزيــادة األطــ

لــ  ، فع( لســلة إمــداد ا ــيرة)أو اشخفــاس عــدد األطــراي الرئيســة ( لســلة إمــداد طويلــة)الرئيســة 

.اص ييل المثال اد ترم المد سة ضرورة االت ال المياشر مم عمالئها دوش االعبماد عل  الو ط

ــا اــد: عمــق  لســلة ا مــداد والــ   يوضــح األطــراي فــي كــل حلرــة مــن حلرــات  لســلة ا مــداد، فمثلف

لرـة تبعامل المد سة في حلرة من حلرات المواعين مم أربعـة مـواعين فرـط بينمـا اـد تبعامـل فـي ح

.مواعين7المواعين مم 

ة هـل والبي تعير عن مكاش المد سة محل الدرا : موام المد سة في  لسلة ا مداد الخا ة بها

ط هو اريب من م ادر ا بخرا  المواد الخا  أ  اريب من أ واق البوايم النهائية أ  فـي مواـم مبو ـ

.بالنسية للسلسلة

:تحديد  لسلة ا مداد من حيث 02

ل وتأــير إلــ  األفــراد والمد ســات الــ ين يرومــوش بممار ــة أشأــطة تســاعد بأــك: أطــراي رئيســة

ــالي ي ــعب علــ  المد ســة اتخــا  اــر . مياشــر فــي تــدفق المنب ــات والخــدمات إلــ  أ ــوااها ار وبالب

.با بيدالهم أو عد  البعامل معهم، وخا ة في األجل الر ير

علـ  يمثلوش المد سات أو األفراد ال ين يروموش بهداص بعض األشأطة البي تعمل:أطراي مساعدة

س ألحـد فعل   ييل المثال، ايا  أحد الينوو ببوفير اـر. مساعدة األطراي الرئيسة في أداص أعمالهم

ــا فــي  لســ ــا رئيسف لة إمــداد المــوردين لأــراص  ــيارات لنرــل الييــائم إلــ  المد ســة، لــ لك يعــد طرفف

.المد سة
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هـا، ومـن ينيغي عل  المد سة تحريق تدفق  لعها وخدماتها في  لسلة ا مـداد الخا ـة ب

هـا فـي ثَمَّ العمل عل  إدارة عالاات بااي األطراي،  واص الرئيسة أو المساعدة المأـبركة مع

اي  لســلة ا مــداد الخا ــة بهــا، وبالبــالي تعبمــد إدارة المد ســة فــي إدارة عالااتهــا مــم بــا

األطــــراي علــــ  مســــبوم أهميــــة األشأــــطة البــــي تســــاعد علــــ  تــــدفق المنب ــــات والخــــدمات 

ق لهـا للمد سة في  لسلة ا مداد الخا ة بها، حيث إشهـا كلمـا حاولـل إدارتهـا بأـكل يحرـ

يم طـرق ولـ لك تسـبطيم المد سـة ترسـ. البحكم والراابـة فـي مسـبوم أداص تلـك األشأـطة

داد إدارة المد سة لعالابها مم بااي المد سات األخـرم الأـريكة معهـا فـي  لسـلة ا مـ

:الخا ة بها إل  ثالثة أشواع رئيسة، و وي يبم تناولها بالأرح كما يلي

شأـطة وهي تلك العالاات البي توضح أهميـة األ: بعض العالاات تبم إدارتها بأكل مبكامل

مد سة ول لك فتش ال. البي تردمها بااي المد سات في  لسلة إمداد المد سة الرئيسة

تعمــل علـــ  فـــرس الســـيطرة الكاملـــة علـــ  أداص هـــ ُ األشأـــطة بأـــكل يحرـــق أكيـــر اـــدر مـــن 

داد الكفـــاصة فـــي تـــدفق الســـلم والخـــدمات الخا ـــة بالمد ســـة الرئيســـة فـــي  لســـلة ا مـــ

 اتهــا الخا ـة بهـا، فعلــ   ـييل المثـال اــد تـرم المد ســة أهميـة امـبالو منافــ  لبوايـم منب

.عل  العمالص دوش االعبماد عل  و طاص

ــة عليهــا ــبم الرااب ــ: بعــض العالاــات ت   بمرارشــة بعــض العالاــات البــي تعمــل المد ســة عل

ســة إدارتهــا بأــكل مبكامــل، فــتش هــ ُ األشأــطة تعكســها تلــك العالاــات البــي ترــو  المد 

ــة عليهــا، حيــث إشهــا تمثــل أهميــة كييــرة فــي أداص  لســلة إمــداد المد ســة الرئيســ ة، بالرااب

ولــــ لك تفيــــل المد ســــة عــــد  البــــدخل فــــي إدارة المد ســــات المأــــبركة معهــــا لهــــ ُ 

 ُ األشأــطة، ولكــن فــي المرابــل تعمــل المد ســة علــ  إشأــاص معــايير مســيرة لبحريــق هــ

األجـل األشأطة من أجل الراابة عليها، ل لك تل ه بعض المد سات إل  توايم عرـود طويلـة

بـي مم بعض الموردين المبعاملين مم المد سة من أجل البهكد من توريدهم للمواد الخـا  ال

.تحباجها المد سة بكميات معينة وب ودة منا ية

فــي هــ ُ العالاــات ش ــد المد ســة : بعــض العالاــات البــي ال تــبم إدارتهــا أو الراابــة عليهــا

بــهداص الرئيســة ال تســهم فــي إدارة أو الراابــة علــ  أداص بــااي المد ســات، و لــك بســيب الثرــة

إمـداد بااي المد سات، أو بسيب عد  أهميـة األشأـطة المأـبركة فـي كفـاصة  لسـلة إدارة

.المد سة الرئيسة

:تحديد طريرة إدارة المد سة لعالابها مم بااي األطراي في  لسلة ا مداد 03
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هــا تبطلــب إدارة المد ســة لسلســلة ا مــداد الخا ــة ب

وجــود العديــد مــن األهــداي البــي تأــبرو فــي إش ااهــا كــل 

هـا؛ وظائف المد سة وبااي المد سات المأبركة مع

ة حيث تدد  إل  ارتفاع ايمـة المنب ـات والخـدمات الخا ـ

ول لك يمكن ترسـيم أهـداي. بها من وجهة ش ر العمالص

: لسلة إمداد المد سة إل  هدفين رئيسين

:دادأهداي  لسلة ا م: ثاشيفا

المبابعـــــة المســـــبمرة لرغيـــــات العمـــــالص، والعوامـــــل ▪

المـــــدثرة فـــــي تلـــــك الرغيـــــات، وأ ـــــيا  البرلـــــب فـــــي 

.احبياجاتهم للريا  ببخطيط كيفية إشياعها

ن وجود طرق مرشة لالت االت بين تدفق المعلومات مـ▪

.المد سة إل  العمالص والعكو

مالص وضم أش مة تعمل عل  مبابعة تنفي  طليات الع▪

داخــل  لســلة إمــداد المد ســة؛ حيــث ترــو  بأــكل

أ ا ــي علــ  ايــادة كفــاصة المد ســة فــي إدارة إشبــا 

وتوايــم وشرــل جميــم المنب ــات فــي الواــل المنا ــب

.لعمالص المد سة

ية دور المد سة في إدارة تخطـيط البـدفرات العكسـ▪

ـــ  المد ســـة  المييعـــات )للمنب ـــات مـــن العمـــالص إل

ـــة ـــنفو درجـــة ( المرت عـــة، المنب ـــات المعيي ـــك ب و ل

كفـــاصة اشبرـــال الســـلم مـــن المد ســـة إلـــ  العمـــالص، 

ومـــن ثَـــمَّ العمـــل علـــ  درا ـــة ترليـــل  لـــك النـــوع مـــن 

لــ لك ي ــب علــ  مــدير البــدفرات إلــ  أاــل حــد ممكــن، 

:إدارة ا مداد والبوايم بالمد سة الريا  باختي

 ــات البنســيق مــم ال هــات المســدولة عــن االت ــال بــالعمالص لبحديــد مســبوم احبياجــاتهم مــن المنب
.ال ديدة، أو البعري عل  الخ ائ  المطلو  توفيرها في المنب ات الموجودة حاليًّا

وشـة المحاف ة عل  ت ميم ش م إشبا  عاليـة المر 
.  بميزتسبطيم تليية طليات العمالص ال ديدة ب

المحاف ـــــــة علـــــــ  تـــــــوفير المـــــــوردين للمـــــــواد
.ديدةالخا  ومسبلزمات ا شبا  لبنفي  منب ات ج

:يحرق الهدي األول ما يلي 01
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وجــــــود ش ــــــم راابيــــــة علــــــ  المخــــــزوش تُمكــــــن ▪

ــين طليــات العمــالص المد ســة مــن الموااشــة ب

ل فعلـــــ   ـــــيي. وتلييـــــة االحبياجـــــات ا شباجيـــــة

ـــ  رغيـــا ـــال ينيغـــي علـــ  المد ســـة تنفي ت المث

اـادرة عمالئها مسبريليًّا في شكل خطة تكـوش

بياجـات فيها عل  االت ال بالموردين لبلييـة االح

مــــن المــــواد الخــــا  ومســــبلزمات ا شبــــا  فــــي 

.  الوال المنا ب لبحريق احبياجات العمالص

ت تــوافر أش مــة إشبــا  بهـــا مروشــة تليــي البغيـــرا▪

.المسبمرة في احبياجات ورغيات العمالص

ات ــاُ المد ســة إلــ  المــوردين العــاملين فــي▪

 ال ـــل إمـــدادها وتحـــويلهم مـــن مد ســـات 

ترـــد  المـــواد الخـــا  ومســـبلزمات ا شبـــا  إلـــ  

ة شــركاص حريريــين يعملــوش علــ  تع ــيم ايمــ

. المنب ــات والخــدمات البــي ترــدمها المد ســة

فعلـــ   ـــييل المثـــال شـــرم أش مـــدير  ا مـــداد 

ـــــا لـــــوابهم فـــــي مبابعـــــة  والبوايـــــم أاـــــل إشفااف

عمليـــات إدارة الأـــراص وشـــروطها إلـــ  طريرـــة 

إدارة العالاــــات مــــم المــــوردين وعمــــل تحــــالف 

ـــــا لسال ـــــل  ـــــك وفرف ا ـــــبراتي ي معهـــــم و ل

.ا مداد

توجــع المد ســة إلــ  إشــراو كــل مــن مورديهــا ▪

ة وعمالئها في عملية تطوير منب ات المد سـ

دمها الحالية وتنمية المنب ـات ال ديـدة البـي ترـ

.المد سة في األ واق

ة
ـــــ
يـــ
ار
إد
ق 
ــا
ـــــ
فـ
آ

68

، وبمــا أمــا الهــدي الثــاشي يــرتيط بطريرــة إدارة المد ســة للعمليــات الداخليــة بكفــاصة

:تيييمن تنفي  البكامل بين كافة أطراي  لسلة ا مداد، و لك من خالل عمل اخ
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ك  لك النمط الحري  علـ  إشأـاص ُمنـا  مبما ـ

  بين الرادة والمرؤو ـين، والـ   بـدورُ يـدد  إلـ

تحريــــــــق األلفــــــــة والوحــــــــدة واالشبمــــــــاص داخــــــــل 

.المن مات والمد سات

الريــــــــــــــــــادة الخادمــــــــــــــــــة 

ا لليحـوث ( Greenleaf, 1977" )جرين ليف"عل  يد " الريادة الخادمة"بدأ ا بخدا  م طلح  الـ   كـاش مـديرف

ــا فــي الســعي لينــاص 25والبنميــة والبعلــيم فــي الأــركة األمريكيــة للبليفــوش والبليغــراي، واــد أميــ   عامف

، ثــم تــم 1964م بمــم أفيــل، واهــبم بالريــادة فــي أمريكــا، وأ ــو مركــز األخالايــات البطييريــة فــي عــا  

، واــد ظهــر ا ــبخدا  شمــط 1985للريــادة الخادمــة فــي عــا  " روبــرت جــرين ليــف"تغييــر ا ــمع إلــ  مركــز 

الرائـد "بعنـواش 1970عـا  ( (Greenleafالريادة الخادمة للمـرة األولـ  فـي إدارة األعمـال مـن خـالل مرالـة 

ا هم فـي ؛ حيث أظهر في تلك المرالة أش الرائد يبرا م السلطة مـم العـاملين، كمـا ييـم احبياجـات"خادمف

.المرا  األول، ويساعد المرؤو ين عل  البطور واألداص بهعل  مسبوم

شهـا مـا تُعد الريادة من أاد  ال واهر في العلو  االجبماعية ب فة عامة، وعلم ا دارة ب فة خا ة، إال أ

ــا خ ــيفا ال بكأــاي أشمــا  اياديــة جديــدة، ومــم مــا يأــهدُ العــالم فــي العرــد الحــالي مــن االــل م الف

ا ضافة إلـ  تطورات هائلة في جميم الميادين السيا ية واالاب ادية واالجبماعية والعلمية والييعية، ب

البطــورات ا داريــة؛ ممــا دفــم ا شســاش إلــ  أش يخطــو خطــوات وا ــعة شحــو تينــي مــداخل اياديــة حديثــة 

.من تحدياتيواجههاتسهم في تحريق المن مات المعا رة ألهدافها في ظل ما 

ةشأهة الريادة الخادم

ات ومم بدايات األلفية ال ديـدة بـز  توجـع جديـد مـن المن مـ

يــادة العالميــة يــدعو إلــ  البخلــي عــن المفهــو  البرليــد  للر

اديـة المسبند إلـ  الهرميـة و ـلطة المركـز، وتينـي أشمـا  اي

جديـدة، مــن بـين األشمــا  ال ديــدة الـنمط ا دار  الــ   عــري 

 لــــك الــــنمط ( (Servant Leadership" بالريــــادة الخادمــــة"

الحــــــري  علـــــــ  إشأـــــــاص ُمنـــــــا  مبما ـــــــك بـــــــين الرـــــــادة 

حـدة والمرؤو ين، وال   بدورُ يدد  إل  تحريق األلفـة والو

.واالشبماص داخل المن مات والمد سات

ـــد الســـلطة مـــم يبرا ـــم الرائ

العــــــــــــاملين، كمــــــــــــا ييــــــــــــم 

احبياجـــاتهم فـــي المرـــا  األول،

ــــــ   ويســــــاعد المرؤو ــــــين عل

.البطور واألداص بهعل  مسبوم

ايةيسا حاصلا يلى درتاراه الفلسسفا فسي الملسام ال

جا مسا –رليا الدراسا  المليا لالا اث الايةيسا –

رئسسسسسسسيس  جلسسسسسسسس ددار  دحسسسسسسسد  . يسسسسسسسين  سسسسسسسمس

 خسسا  المجتمي المدني

خييـــر بمركـــز المعلومـــات
-ودعـــــــم اتخـــــــا  الرـــــــرار 
رئا ة م لو الواراص 

وفاص ال ابر. د
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بـي وال" رحلـة إلـ  الأـرق "تسمية ه ا النمط من أحداث رواية ا يرة عنواشهـا " جرين ليف"واد ا بوح  

، والبــي تُعــد المرجــم األ ا ــي  ثيــات ش ريبــع فــي الريــادة الخادمــة 1956عــا  ( Herman Hesse)كبيهــا 

مرافـق وفلسفبها، وتبحدث الرواية عـن ع ـية مـن الرجـال تـم اشبرـاؤهم لرحلـة دينيـة أ ـطورية ب ـحية

ة علـ  ، وظيفبع االعبناص ببلك الع ـية مـن الرجـال والسـهر علـ  راحـبهم،  ـارت الرحلـ"ليو"يدع  ( خاد )

لغاص  ات يو ، فواعل الع ية بعدُ في فوض  وتيهاش دفعها  "  ليو"خير ما يرا  إل  أش اخبف  الخاد  

عـدة بعـد" ليـو"الرحلة، ثم تيين الـراو ، وهـو واحـد مـن ع ـية الرجـال الـ ين شـاركوا فـي الرحلـة أشـع البرـ  

 كييـر الـ   ُعـري بالخـاد  لـم يكـن إال"  ليـو" نوات، و هب بع إلـ  رجـل الـدين مـن م الرحلـة، ليكبأـف أش 

.رجال الدين، ومرشدهم الروحي، واائد ع يم وشريف

ورد فــي األطروحــات ا داريــة تعريفــات كثيــرة عــن مفهــو  الريــادة الخادمــة، تبفــق جميعهــا أشهــا ترــد  

الريـادة : "م لحة المن مة والعاملين فيها علـ  م ـلحة الرائـد، وبالبـالي تُعـري الريـادة الخادمـة بهشهـا

رـق األهـداي البي تعبمد عل  خدمة العاملين، وتحريـق م ـالحهم، وتلييـة احبياجـاتهم أولفـا، وبالبـالي تبح

يـبهم المنأودة للمن مة، مم اهبمامها الكييـر بمأـاركة العـاملين فـي  ـنم الرـرار، والحـرص علـ  تنم

ا ا ووجـــداشيًّ ـــا وشخ ـــيًّ ـــرا  المرؤو ـــين، وا حســـا. مهنيًّ ـــادة الخادمـــة ثرـــة واحب ـــ  الري ـــب عل   ويبرت

.بالمسدولية، وتعزيز االشبماص للمن مة والم بمم ككل

، فمـن كما تُعد المأاركة في  لطة  نم الررار من أفيل الم ـاهر البـي تدكـد عليهـا الريـادة الخادمـة

سـة خالل تعزيز المأاركة وتمكين وتأ يم مواهب المرؤو ين، يعمل الرائـد الخـاد  علـ  إي ـاد مد 

ــا، وأحياشفــا يأــار إلــ  ــمَّ مد ســة أكثــر ش احف الهيكــل أكثــر فعاليــة واــوم عاملــة ال ينر ــها الحــافز، ومــن ثَ

اي البن يمـــي النـــات  عـــن تلـــك الريـــادة ببعييـــر الهـــر  المرلـــو ، إ  يـــهتي الموظفـــوش والعمـــالص واألطـــر 

المعنيــة علــ  امــة الهــر ، بينمــا يكــوش الرــادة فــي ااعدتــع، أمــا المرؤو ــوش النمو جيــوش وهــم النــات  

.ريادةالمحرق من تفويض السلطة، والمأاركة في  نم الررارات فهم عل  الطييعة المعكو ة لل

هل م طلح خاد  يبعارس مم م طلح اائد؟: فكر معنا

ــا فــي الرــرش الـــ  ــا اياديًّ ، فــتش جــ ورها تمبــد إلــ  الع ــور 21علــ  الــرغم مــن كــوش الريــادة الخادمــة شمطف

عامـة، السالفة، من خـالل ا ـ  الزعمـاص الـدينيين واألشييـاص والر ـل، وكـ لك بعـض الأخ ـيات ال

.البي تخد  وطنها وم بمعاتها

مفهو  الريادة الخادمة
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وتعنـي حيـااة المعرفـة عـن : المهارات المفاهيمية

المد ســة، والمهــا  الموكلــة إليهــا، بحيــث يكــوش

الرائـــد فــــي وضــــم يمكنــــع مــــن ترــــديم المســــاعدة 

ل والــدعم الفعــال للعــاملين بالمد ســة، وتســهي

ا المرؤو ين المياشرين .مها  اخخرين خ و ف

دعم هو تكليف المرؤو ين، مم ترـديم الـ: البمكين

لهــــم، والمأــــاركة فــــي البخطــــيط و ــــنم الرــــرار، 

ــوفير عن ــرين مهمــين للبمكــين وهمــ : اوضــرورة ت

ي البعلـــيم مـــم البـــدريب، والبفـــويض؛ وبـــ لك يعطـــ

فر ــة للمرؤو ــين لبحمــل المســدولية فــي ظــل

.الثرة البي يح وش بها من الرائد

و لـك: مساعدة المرؤو ين عل  البطور والن ـاح

مـــن خـــالل تـــوفير الــــدعم الكامـــل والبوجيـــع، لنمــــو 

المرؤو ـــــين؛ لكـــــي يمبلكـــــوا المهـــــارات المهنيـــــة 

الالامـــة للريـــا  باألعمـــال المنوطـــة بهـــم بكفـــاصة

.وفعالية

ــــا والبــــي تبمثــــل فــــي: االهبمــــا  بالمرؤو ــــين أولف

ا ــــــــبخدا  ا جـــــــــراصات الواضــــــــحة والمنا ـــــــــية 

فيــة للمرؤو ــين، وتلييــة جميــم احبياجــاتهم الوظي

واالجبماعية داخل شطـاق العمـل وخارجـع واعبيارهـا 

.من األولويات المهمة

ل و لـك مـن خـالل البعامـل بأـك: الب ري بـهخالق

. ريح ومن ف و دق وعدالة مم المرؤو ين

مــن خــالل امــبالو الرائــد: ترــديم ايمــة للم بمــم

الخـــاد  الـــوعي الحريرـــي ت ـــاُ تطـــوير ومســـاعدة 

.الم بمم

أبعاد الريادة الخادمة

"الريادة الخادمة"ظهرت عدة ت نيفات لنما   

:لل فيالبي توضح األبعاد األ ا ية لها والبي تمث
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:فكما أش  للريادة الخادمة بعض المزايا، ك لَك تواجهها بعض المعواات، أبراها

 لو  فيناص العالاات جزصٌّ أ ا يٌّ من أ: بعض الوال" الريادة الخادمة"يسبغرق بناص 

ريــق ، وبنــاص تلــك العالاــات يحبـا  لواــل، ويحبــا  لمأــاركة أعيــاص الف"الريـادة الخادمــة"

كافـــة، وينيغـــي أش يهخـــ  الرائـــد الخـــاد  الواـــل الكـــافي لفهـــم أعيـــاص فريرـــع، وطـــرق 

لـــك تحفيـــزهم، وماهيـــة احبياجـــاتهم ومبطليـــاتهم، وإي ـــاد الحلـــول المنا ـــية لبلييـــة ت

.االحبياجات

الخادمة فال يبنا ب أ لو  الريادة: ه ا النمط الرياد  ال يبنا ب مم كل المن مات

.مم جميم الرطاعات والم االت

ا عـن األضـواص يسـمح وبالبـالي: في ه ا النوع من الريادة يير  الرائد وراص الفريق بعيـدف

نويـات للفريق ببحريـق البرـدير، فـي حـين أش هـ ا الـنه  يحرـق مسـبويات عاليـة مـن المع

للمرؤو ـــين، ولكـــن هـــ ا ال يبنا ـــب مـــم بعـــض الحـــاالت البـــي تبعلـــق باتخـــا  اـــرارات

 ــريعة، فــي الطــوارئ واألامــات مثــل، تفــاد  واــوع كارثــة طييعيــة، أو فــي حــاالت ضــيق

.الوال

ية فــي البيــحية بــالنفو، وتنحيــة األشــا  ــمة أ ا ــ: تغييــب األشــا فــي الريــادة الخادمــة

ــا "الريــادة الخادمــة"أ ــلو   ، ولهــ ا مــن ال ــعب إي ــاد الرــادة الخــادمين، ألشهــم عمومف

م، لكن األشا ليو لها مكاش ب الريـادة "ـــ يميلوش إل  حب الأعور بالسلطة والروة والبحك 

".الخاد 

معواات الريادة الخادمة

الريــادة الخادمــة ترفــم مــن معنويــات ▪

.الفريق

ـــــ  ▪ ـــــال اـــــو  عل ـــــادة الخادمـــــة مث الري

.السلوو األخالاي

الريــادة الخادمــة تبخــ  اــرارات ل ــالح▪

.ال ميم

الريـــــــــادة الخادمـــــــــة تأـــــــــ م علـــــــــ  ▪

.البعاطف

مزايا الريادة الخادمة
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.الريادة الخادمة تزيد من  نم الررار البعاوشي بمأاركة الموظفين▪



لمــا ا الريــادة الخادمــة"عــدة اشبرــادات للريــادة الخادمــة فــي مرالــة لــع بعنــواش " مــاو كريمــوششيــث"وجــع 

:وه "  يعة

ا ـي ال تبماشـ  مـم هيكـل األعمـال األ ا ـية، فالهـدي األ " الريـادة الخادمـة"إش : الفرضية الخاطعـة

" ةالريــادة الخادمــ"للرائــد هــو خدمــة أهــداي المســبفيدين، وا دارة العليــا، ولــيو المــوظفين، وأش توجــع 

.لخدمة المرؤو ين ال يخد  أهداي المد سة

ا دارة يمكن أش تـدد  إلـ  تح ـيم  ـلطة الرائـد ووظيفـة" الريادة الخادمة"فـ: االفبرار إل  وجود  لطة

ش إليـع ككل في المد سة، فعندما يرم الموظفوش أش الرائد يليي احبياجـاتهم علـ  الـدوا ، فهـم ين ـرو

هـم، باعبيارُ شخ ـية غيـر موثواـة، فـت ا أرادت ا دارة العليـا مـن الرـادة دفـم مرؤو ـيهم لبحسـين أدائ

بـع علـ  فتشع من ال عب بمكاش علـ  الرائـد الخـاد  أش يبراجـم ويليـي طليـات ا دارة العليـا ويفـرس هيمن

.المرؤو ين بعد أش تعودوا عليع كرائد خاد 

ـا أش" الريـادة الخادمـة"يمكن أش تكوش : مثيرة لالهبما  لكنها خطه الرائـد أكثـر إثـارة إ ا كـاش معناهـا حرفيًّ

ــا للمرؤو ــين، وهــ ا مــا كــاش ير ــدُ مد ــو مركــز  " الريــادة الخادمــة"ي ــب أش يخــد ، أو أش يكــوش خادمف

لرائـد، ، ه ُ الفكرة تكوش معرولة في السيا ة أو النـواد  أو ال معيـات؛ حيـث يـبم اشبخـا  ا"جرين ليف"

ة وبــال شــك ي ــب أش يخــد  هــ ا الرائــد جمهــور النــاخيين، لييــمن ش احــع مــرة أخــرم فــي ال ولــة االشبخابيــ

الو الرادمة، أما في م ال األعمال فالرادة  في جميم المسـبويات ا داريـة ينيغـي أش يرومـوا بخدمـة المـ

ـا، والحريرـة هـي أشـع بينمـا إش أرادوا االحبفاظ بوظائفهم، با ضافة إل  أشهـم بحاجـة لخدمـة العمـالص أييف

فــي المـدير يرــو  بمعاايـة الموظــف الـ   ال ين ــز أعمالـع، ال يســبطيم الرائـد الخــاد  معاايـة مرؤو ــيع

.العمل

ةأوجع النرد الموجهة إل  الريادة الخادم  
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ـتكوش ا أكثر إثـارة إ ا كـاش معناهـا حرفيًّ

ــد ي ــب أش يخــد ، أو أش يكــوش  أش الرائ

ــــا للمرؤو ــــين، أمــــا فــــي م ــــال  خادمف

ـــــــــم  األعمـــــــــال فالرـــــــــادة  فـــــــــي جمي

وموا المسبويات ا دارية ينيغي أش ير

بخدمـــــة المـــــالو إش أرادوا االحبفـــــاظ 

اجـة بوظائفهم، با ضافة إل  أشهم بح

ا .لخدمة العمالص أييف

الريــــــــادة
الخادمـــــة
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ل كات ــاُ ايــاد  اــد وجــد الكثيــر مــن االهبمــا  وتمــ" الريــادة الخادمــة"بــالرغم مــن تلــك االشبرــادات، فــتش 

فلـيو درا بع ب ورة مف لة في كثير من أدبيات علم ا دارة، وا بخدامع ب ورة مو عة مـن الرـادة،

األهـداي، معن  أش الرائد خاد  أش يبناال عن مسدوليبع الريادية، المبمثلـة فـي تحديـد الرؤيـة والر ـالة و

ـــــد المســـــدوليات  ـــــي تحكـــــم الســـــلوكيات والب ـــــرفات، ووضـــــم المعـــــايير، وتحدي ووضـــــم الرواعـــــد الب

ة والمحا ــية عليهــا، بــل تكمــن الفكــرة شفســها فــي البعامــل ال يــد مــم المرؤو ــين، وأش اوتــع مــن اــو

ـــة إلـــ  ا  ـــها  فـــي تحريـــق . معاوشيـــع وأش مـــن اليـــرور  إعـــداد اـــادة ال أتيـــاع وهـــ ا يـــدد  فـــي النهاي

.المد سة ألهدافها

هم إش الرائد الخاد  يحبل مكاشة مرمواة بين مرؤو يع بمـا يـوفرُ لهـم مـن م ـادر ودعـم، وال ينب ـر مـن

ا، فيــلفا عــن أش  ــلوكع الخــدمي لهــم ي هــر دورُ المحــور  للن ــاح، فيدفعــع إلــ  مركــ ا أو ترــديرف ز شــكرف

.الريادة، فيبول  الريادة بناص عل  رغية المرؤو ين واناعبهم وتطلعاتهم إل  الن اح

ادمةتعريب عل  االشبرادات الموجهة للريادة الخ

هاوأخيرفا هناو حرائق ي ب عل  الرائد إدراك

ـ ا، كل إشساش يسـبطيم أش يكـوش ع يمف

.ألش كل إشساش يسبطيم مساعدة اخخرين

ا، عليـــك خدمـــة  ـــدف إ ا أردت أش تكـــوش اائ

.اخخرين

ع، الرائد الخاد  يـدرو ر ـالبع، وأولوياتـ

ا، وأش اوتــع مــن اــوة  وأشــع خــاد  ولــيو  ــيدف

معاوشيـــع، وأش مـــن اليـــرور  إعـــداد اـــادة ال 

.أتياع

ي ــب علــ  الرــادة االشبرــال مــن عرليــة

ـــة " معرفـــة كـــل شـــيص" ـــ  عرلي ـــم كـــل "إل تعل

".شيص

كـــن اـــدوة يحبـــ م بهـــا وتهكـــد مـــن أش 

.تررش أاوالك بهفعالك

خـــــاد  "علـــــ  الرائـــــد الخـــــاد  إدراو أش 

]".الرو   يدهم

01

02

03

04

05
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الثرافة

توظيف الأخ  المنا ب، 
ومنح الفرص البي تساعد في 
عة ش اح الموظفين، مم توفير بي
عمل منا ية يسبطيعوش 
.خاللها ب ل أا   جهودهم

األداص

الموظفوش المبحمسوش
ي نعوش شركة عالية 
األداص، والبي من جاشيها 

تمثل عملفا ج ابفا 
.للمواهب

الملكية

األشخاص يسبطيعوش
حل المأكالت ب ورة 
ا إ ا امبلكوا أكثر يسرف
.ةالثرة والفر ة الكامل

ريف يمكن أن ت ةق الترابط  ي  اظفيم؟

 
ِ
ش يحة من الأركات الحائزة عل  جوائز

البحفيز

من المهم بمكاش أش يعلم كل اائد ما 
يسع  إليع موظفوُ؛ فهناو أشخاص 
يسعوش للح ول عل  الحوافز المادية
.وال وائز، وآخروش يطليوش البردير

البوعية

ا عل  علم  جعل الريادة العليا دائمف
بيرورات الريادة، والمفباح ل لك هو 

.إشأاص بيعة عمل ج ابة

الوضوح

يهتي البطور المسبمر من امبالو
المد سات لهيكل مكاف ت 
ا إل  معدل  للمديرين، ا بنادف
.المييعات وترديم الخدمات

الرؤية

يكمن الهدي في اكبسا  تعاطف 
العمالص، ولكن الطريق ل لك ييدأ 
.باكبسا  تعاطف الموظفين

Brought to you by :
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جا يندا أرديرش

شمو   اياد  فوال  

علـ  مسـرح األحـداث فـي بالدهـا " جا يندا"ظهرت 

ل عنــــدما تمكنــــل بأخ ــــيبها الفوال يــــة أش تلفــــ

ــــــد ، ف ــــــفاتها  أش ــــــار حــــــز  العمــــــال النيوايلن

الأخ ــــية كــــاش لهــــا دور كييــــر فــــي اخبيــــار حــــز  

العمــال لهــا، كزعيمــة لــع فــي األول مــن أغســطو 

رت ، لبرودُ في االشبخابات العامـة البـي جـ2017عا  

.بعد  يعة أ ابيم من اخبيارها

فـــــــوق مســـــــبوم " جا ـــــــيندا"وبالفعـــــــل كاشـــــــل 

ــــع  البواعــــات، واــــادت الحــــز  لفــــوا ا ــــبعادت ب

اعد السلطة رغم فوا الروميين بعدد أكير من المر

ــا للح ــول علــ  فــي اليرلمــاش، ولكنــع لــم يكــن كافيف

.األغليية

؟"جا يندا أرديرش"من هي 

مريم حسن. أ

ة برســم العلــو  السيا ــية كليــمعيــدة 

يفجامعة بني  و-السيا ة واالاب اد 

بأـارة عملـل كمس. وايكـاتوعل  بكالوريو  في االت ـال المهنـي، جامعـة " جا يندا أرديرش"ح لل 

ــدا آشــ او   لــو ؛ ثــم عملــل فــي لنــدش بمكبــب م"هيلــين كــالرو" ــابرة بمكبــب رئيســة واراص شيوايلن

ا في أعمال إطعا  الفرراص في شيويورو. الواراص اليريطاشي . تطوعل أييف

ا  إل  اليرلماش النيوايلند  فـي  ـن الساد ـة والعأـرين، وفـي عـ2008في عا  " جا يندا"اشيمل 

، بعد شهرين فرط من توليهـا ايـادة الحـز . ، أ يحل أ غر اعيمة عل  ا طالق لحز  العمال2017

علـ  رأ  ا بطاعل أش تربن  فر ة الفوا االشبخابي ل الح حزبها، مدديـة اليمـين كـرئيو للـواراص

ك وعلــ   لــ. حكومــة تبــهلف مــن ثالثــة أحــزا  تيــم الحــز  النيوايلنــد  األول والخيــر، وحــز  العمــال

ا تُعد أ غر امرأة منبخية عل  رأ  حكومة في العالم، وثاشي رئـيو حكومـة منبخ يـة تن ـب فتشها حاليًّ

بخيارات، وإل  جاشب ما  كر، فتشها تبول  مهـا  وايـر األمـن الـوطني واال ـ. طفلفا أثناص توليها المن ب

.وواير الفنوش والثرافة والبراث
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ــــــ  " ــــــا  إل العــــــالم ال يحب

ـــر مـــن السيا ـــيي ن الكثي

 و  المالمـــح ال ـــارمة؛ 

ـــــــــــ   إشهـــــــــــم بحاجـــــــــــة إل

"أشخاص يهبموش
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رشكرايسبأيإطالق النار في 

ـا علـ  ال ال2019مار  15في  ـا مروعف ا إرهابيف يـة ، شهدت شيوايلندا، وألول مرة في تاريخها الحديث، ه ومف

ــا51المســلمة، راح ضــحيبع  ا  ــحفيفا بغيــ" أرديــرش"عرــدت . شخ ف ــا، مــدتمرف ة علــ  إثــرُ، وهــي محايــدة دينيًّ

:إي ال ر الة من شهشها أش ت مم مواطني بلدها وتوحدهم ضد الكراهية، اائلةف عن اليحايا

شه ها في األمومة وتعدد المها 

وبــ لك، أ ــيحل أول . 2018، فــي عــا  "جيفــوردشيفــي تــي أروهــا أرديــرش "، بطفلبهــا األولــ ، "أرديــرش"رحيــل 

يحل أول كمـا أ ـ(. رئـيو واراص باكسـباش السـابرة" )بوتـوبين يـر"رئيسة حكومة تلـد فـي المن ـب منـ  

.  بيماائدة في العالم ت هب في إجااة أمومة أثناص وجودها في المن ب، وتعود إل  العمل بعد  بة أ ا

فــي هــ ا الســياق، ت ــدر ا شــارة إلــ  أش حكومــة أرديــرش أاــرت مأــروع اــاشوش لبمديــد  يا ــات ا جــااة 

ا في شيوايلندا22إل  18الوالدية المدفوعة من  ر ـميفا إلـ  العـالم مـن خـالل" أرديـرش"كما اـدمل . أ يوعف

وبفعلهـا  لـك، بعثـل بر ـالة اويـة . 2018 ـيبمير 28ا طحابها طفلبها إل  مدتمر ل مم المبحدة في 

و  أشــا لســل أول امــرأة ترــ: "واالــل خــالل مرابلــة فــي إ اعــة شيوايلنــدا. حــول النســاص فــي األدوار الرياديــة

 ا فهناو العديد من النساص اللواتي فعلن هـ-أشا لسل أول امرأة تعمل ولديها طفل ". "بمها  مبعددة

."من ايل

".هـــم شحن"

كــن تــم اخبيــار شيوايلنــدا ألشهــا كاشــل آمنــة، ألشهــا لــم ت"

ــــا للكراهيــــة أو العن ــــرية ع، ألشنــــا شمثــــل البنــــو. مكاشف

اللطــــف، الرحمــــة، مــــوطن أولعــــك الــــ ين يأــــاركوشنا 

".مل ه لمن يحباجوش إليع . ايمنا

رتنـا ربما تكوش اد اخب: "ثم االل، مخاطية مطلق النار

ـــا وشـــدينك- وعلـــ   لـــك تمثلـــل". شحـــن شرفيـــك تمامف

بأـهش خطوتها البالية في تنفيـ  اـواشين أكثـر  ـرامة

.األ لحة في جميم أشحاص اليالد

جا يندا أرديرش
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خيشغفها بالبغير المنا

ينــة كاشــل أرديــرش، البــي شأــهها والــدها ضــابط الأــرطة ووالــدتها العاملــة فــي كافبيريــا المدر ــة فــي مد

وايلندا فـي اائلة عن دور شي. ، شيوايلندا،  ريحة بأهش رغيبها في المساعدة في إشرا  الكوكب"هاميلبوش"

كننـا شحـن  ـغيروش، ومسـاهمبنا فـي ملـف االشيعاثـات العالميـة أ ـغر، ل: "المعركة العالمية ضد المنا 

نا أرم أشفســ: "مســبطردة، "محــاطوش بالــدول ال زريــة البــي  بأــعر بوطــهة البغيــر المنــاخي بأــكل حــاد

".شبحمل مسدولية إثيات ادرتنا عل   لك، و وي شرود المهمة

وحروق المرأة" جا يندا"

رـد  ـيق ف. ، يهتي تحريق المساواة بين ال نسـين علـ  رأ  جـدول أعمالهـا"جا يندا أرديرش"بالنسية لـ 

فرد ". يكل األشياص المبيرية لبحريق المساواة بين ال نسين عل  رأ  اائمب: "2018وأوضحل في عا  

لنــدا، اعبــادت تلــك المــرأة كســر األ ــرف الزجاجيــة، ومــا دل علــ   لــك  ــفبها كثالــث رئيســة واراص لنيواي

. وثاشي أ غر امرأة تأغل من ب رئيسة واراص

ا أش المنب ــات ال ــحية  ــبكوش م اشيــة للأــابات فــي المــدار  فــي جميــم أش" أرديــرش"أعلنــل  حــاص مــدخرف

ا من عا   .، في محاولة للمساعدة في الرياص عل  معدالت الفرر خالل ه ُ الفبرة2021اليالد اعبيارف

، تمل ا شادة بها با بمرار لنه ها الرحيم، فعل  بعد مليـوش ميـل2017ومن  أش أ يحل رائدة في عا  

بـاللين، " اجا ـيند"ارتـيط ا ـم . من  مات الأخ ية العدواشية والرا ية البـي ارتيطـل بالرـادة لرـروش

ن وعــد  الخــوي مــن أش البوا ــل الم بمعــي، أو البركيــز عليــع، أو أش تكــوش مدفوعــة بالبعــاطف، اائلــة عــ

ا وضـعنا ألشنـ-أعبرد أش أحد األشياص المحزشة البـي رأيبهـا فـي الريـادة السيا ـية . "جوهر أ لو  ايادتها

ا ب ـفات افبراس أشع ال يمكنك أش تكوش اائ–بمرور الوال الكثير من البركيز عل  مفاهيم الحز  والروة  دف

فـــي العـــالم، فمـــنشواجههـــالكـــن، عنـــدما شفكـــر فـــي جميـــم البحـــديات الكييـــرة البـــي . اللطـــف والبعـــاطف

".المحبمل أش تكوش تلك ال فات هي ال ودة البي شحباجها أكثر من غيرها 

خطبها لح ر " أرديرش"، وضعل 2018في عا  

مــــرة األكيــــا  اليال ــــبيكية البــــي تســــبخد 

 ار واحدة في جميم أشحاص اليالد؛ حيث يواجع ت

ـــــــــــة غرامـــــــــــات اـــــــــــدرها  دوالر65000الب زئ

. لـكإ ا فألوا فـي  ( جنيع إ برليني33000)

ــ ر واألمــر الــ   دفعهــا لــ لك أشهــا تلرــل الكثي

من الر ائل من أطفـال المـدار  حـول هـ ُ 

ة الريية، ما أوضح لها أشها بحاجـة إلـ   ـرع

.الب ري حيال تلك الريية



لتسبمم وتبعلم من األطفا

أرادت المسـاعدة فـي الحـد مـن . إلـ  حـز  العمـال فـي بلـدها فـي  ـن السـابعة عأـرة" أرديرش"اشيمل 

ة فــي امــ. شأــاطها الأــا  هــو الســيب فــي أشهــا تســبمبم بمبابعــة أشأــطة األطفــال. فرــر األطفــال

(Social Good Summit )  و فل البحـدث إلـ  األطفـال لمعرفـة مـا يأـعروش بـع مـن حاجـة 2018في عا ،

ــا بالنســية لــي: "اائلــة. إلــ  البغييــر ا حرف ــ". "كــاش ردهــم  ــارخف ة البــي لــم يــ كروا جميــم األجهــزة البكنولوجي

د مــن الرغيــة فــي ايــاص المزيــ... لرــد اــاموا بــ كر أشــياص مثــل الفرــر . يريــدوشها؛ لــم يرولــوا حــدائق البــزل 

وهـ ا مـا ي ـب أش شفعلـع كرـادة وكحكومـة . ش ـروا إلـ  مـا وراص أشفسـهم. الوال مم والـديهم وعـائالتهم

ا  ".أييف

يــث فــي من مــة شــيابية دوليــة؛ ح" جا ــيندا أرديــرش"ايــل أش ت ــيح رائــدة علــ  مســبوم العــالم، عملــل 

: 2018موضحةف خالل ال معيـة العامـة ل مـم المبحـدة فـي عـا  . اامل بزيارة األطفال الالجعين والنااحين

: يطةربمــا يكــوش هــ ا هــو الســيب فــي أشــك إ ا  ــهلبني لمــا ا أشــا فــي السيا ــة، فســبكوش إجــاببي بســ"

ــا أ". "األطفــال ا، وشعبرــد حرف ــا هنــا، أشــعر بواجــب كييــر الرعايــة للفعــات األكثــر ضــعفف ش ش احنــا مــثلكم جميعف

".كرادة يعبمد عل  مسبوم ال يرل عن رفاهية األطفال 

ل  الن ف في العا  شفسع، أعلنل عن هدي يبمثل في خفض معدالت الفرر بين األطفال في شيوايلندا إ

ا للريا  ب لك يـل جعـل شيوايلنـدا أف"وأعلنل عزمها عل  . خالل السنوات العأر الرادمة، وحددت أهدافف

".مكاش في العالم للطفل

، كــاش تعامــل "19-كوفيــد"ايــل اشــدالع جائحــة 

ندا، مم كارثة ثوراش بركاش في شيوايل" أرديرش"

ـــي تســـييل فـــي مربـــل  ـــا فـــي 16والب شخ ف

هــو . 2019فــي ديســمير " وايــل آيالشــد"مدينــة 

ــا لمــا ورد، جــاص ردهــا ا ــبمرار البحريــق، وفرف

ـــــــا  ـــــــة موجهف ـــــــ  هـــــــ ُ األامـــــــة الطييعي عل

وأشـــادت بهولعـــك الـــ ين لرـــوا. بالبعـــاطف

لرــــد فعــــل الكثيــــر مــــن : "حــــبفهم، واالــــل

األفــــراد أشــــياص غيــــر عاديــــة  شرــــا  األرواح، 

وأولعــــك الــــ ين فرــــدوا مرتيطــــوش اخش إلــــ  

".ييناألبد بنيوايلندا ، و وي شيريهم اري

ردها عل  ثوراش اليركاش في اليالد
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ائعة يا ات اوية تدد  إل  شبائ  ش

2008إل  السلطة عل  مـدار عرـد مـن الزمـاش، حيـث بـدأت كعيـو فـي اليرلمـاش فـي عـا  " أرديرش" عدت 

، 2017واد تـم اخبيـار أرديـرش لب ـيح شائيـة اعـيم حـز  العمـال فـي عـا  . 2017ودخلل ايادة الحز  في عا  

علـ  رأ  اائمـة " أرديـرش"كاشـل . إلـ  اعـيم الحـز . أشـهر ارترـل أرديـرش مـن من ـب شائـب7وفي غيوش 

ا لب يح رئيسة واراص شيوايلندا2017حز  العمال في اشبخابات عا   ا حاكمف . وترأ ل ائبالفف

بعـد أاـل . لم تكن فبرة والية جا يندا أرديرش األول  كرئيسة للواراص  هلة لرائد يواجـع أامـة تلـو األخـرم

رـد ف. الـيالدكرايسبأـيرشمن عامين من تولي أرديـرش من ـيها، هـزت اله مـات ا رهابيـة علـ  مسـ د 

. و أدت تلك اله مات إل  مربل العديد من الم ـلين األبريـاص الـ ين  هيـوا إلـ  مسـاجدهم فـي  لـك اليـ

ا، حيـث ح ـرت األ ـلحة اله وميـة فـي شيوايلنـدا خــالل" أرديـرش"كـاش رد  ا وحا ـمف علـ  هـ ُ األامـة  ـريعف

. شهر من تلك اله مات

" أرديـرش"وكرئيسة للواراص، كاش علـ  . في أفق العالم بهكملع" 19-كوفيد"، الحل جائحة 2020في أوائل عا  

ا من فيراير، فرضل إ. ضرورة  رعة البعامل مم تلك األامة من خالل إجراصات جريعة وحا مة دارة اعبيارف

ـــة األشـــخاص " أرديـــرش" ـــرو  الُمســـب د مـــن خـــالل إغـــالق الحـــدود ومطالي إجـــراصات  ـــريعة ضـــد الفي

ا، 11الـيالد بهكملهـا لمـدة " أرديـرش"فـي النهايـة، أغلرـل . الرادمين إل  اليالد بالعزل فـور و ـولهم أ ـيوعف

ا  يا يفا  عيفا  اعد فـي منـم الفيـرو  مـن تـدمير بلـدها ارمة ومـم هـ ُ ا جـراصات ال ـ. واتخ ت ارارف

فبـرة تمكنل إدارتها من حماية بلدها من أ وأ حاالت الوباص، وفي بعض األواات، ايل عل  الفيـرو  ل

. وجيزة في شيوايلندا
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إعادة ا شساشية إل  الريادة

خططهــا وحلولهــا للمأــكالت لمواطنيهــا بأــكل فعــال،  ــواص أكــاش  لــك مــن خــالل " أرديــرش"تنرــل 

أو اليــث المياشــر علــ  موااــم البوا ــل االجبمــاعي لإلجابــة عــن " 19-كوفيــد"مدتمراتهـا ال ــحفية حــول 

بــ  وكـاش  لـك فـي محاولـة منهــا  خيـار مواطنيهـا بمـا  ـيهتي وأ ـيا  اراراتهـا ح. أ ـعلة المـواطنين

هـا تريـد يوضح ه ا النوع من البوا ـل الم بمعـي أش. يفهم النيوايلنديوش ما تفعلع ولما ا تفعل  لك

.  مأاركة المواطنين في العملية السيا ية

ا من مواطنيها أش يفهموا ما تواجهع إدارتها في معال ـة الموااـف المخبلفـ" أرديرش"كما رغيل  ة، أييف

األمــر الــ   يــدفعها إلــ  شرــل مأــاعرها حــول بعــض الريــايا والموااــف لمواطنيهــا مــن خــالل ردود 

.أفعالها ومدم ا ب اببهم لبلك الردود

ة هــو ح ــر األ ــلحة اله وميــكرايسبأــيرشعلــ  اله مــات ا رهابيــة فــي " جا ــيندا أرديــرش"كــاش رد 

د واـد عيـرت هـ ُ ا جـراصات عـن رغيبهـا فـي منـم المزيـ. والمساعدة في دفم تكاليف جنااات اليـحايا

هـرت با ضافة إل   لـك، أظ. من االعبداصات عل  مواطنيها، وك لك رغيبها في مساعدة أ ر اليحايا

. البعاطف من خالل الحداد العلني و كر أ ماص اليحايا وايارة ش يهم الب كارية" أرديرش"
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ا عل  جائحة  مأاعرها من خالل البهكيد عل  ضرورة ايا  كـل" جا يندا أرديرش"،  ورت "19-كوفيد"وردف

ن مــواطن بــدورُ مــن خــالل اليرــاص فــي المنــزل والبحرــق مــن األشــخاص الــ ين يهبمــوش بهــم للبهكــد مــ

األرواح مواطنيها أش عملهم يساعد في إشرـا " أرديرش"وفي لراصاتها البليفزيوشية، طمهشل .  المبهم

. وأش حكومبها تعمل عل  مساعدتهم

دفعـل حزبهـا " 19-كوفيـد"البأريعية وتعاملهـا مـم جائحـة " جا يندا"ومن هنا، يمكن الرول إش براعة 

، فــاا حــز  2020ففــي اشبخابــات . إلــ  ش احــات تاريخيــة فــي ظــل الن ــا  االشبخــابي الحــالي فــي شيوايلنــدا

ا إضافيفا في اليرلماش وحرق حكومة أغليية منفردة19العمل بـ  ل حزبهـا با ضافة إل   لك، ح . مرعدف

في الم لو البأـريعي، % 50شرطة معوية في ت ويل الحز ، مما وضم حزبها فوق 13عل  أكثر من 

ايلنـدا ل ا، تأير هـ ُ األراـا  إلـ  أش شيو. وهو إش اا لم ين زُ أ  حز  من   ن الن ا  االشبخابي الحالي

.كافهت عمل اائد او  وفعال يمكنع أش يحكم بروة وتعاطف

ش العديـد ال ريعـة فـي كلبـا الحـالبين مـدمرة  يا ـيفا أل" جا يندا أرديرش"وعليع، يمكن أش تكوش أفعال 

ــــــــــــــا مــــــــــــــا يرــــــــــــــاوموش البغييــــــــــــــر ــــــــــــــل. مــــــــــــــن األفــــــــــــــراد غاليف ــــــــــــــك، كوفع ــــــــــــــدالف مــــــــــــــن  ل وب

 بســيب ايادتهــا وكيــف  ــاعدت فــي حمايــة العديــد مــن مواطنيهــ" أرديــرش" 
 
ا مــن باشب ــار اشبخــابي مــدو

.ا  ابة بالعدوم، وأشر ت العديد من أرواحهم
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"أرديرش"
ا للرائد ا جديدف تيم تعريفف

ليـع في حين أش البعريف الأكلي ال   ي ب أش ييـدو ع

ة، ال الرائد اد تغيـر علـ  مـدم العرـود الرليلـة الماضـي

ــروش يعبرــدوش أش الرــادة ينيغــي أش يكو ــزال الكثي شــوا ي

ر لطالمــا ش ــ.  ــلطويين فــي أفعــالهم ومعبرــداتهم

ــة البرليديــة علــ  أشهــا الم بمــم إلــ  ال ــفات ال كوري

ـا مـا يو  ـف مثال لما ي ب أش يكوش عليع الرائد، وغاليف

الرــادة األكفــاص  وو ال ـــفات المبعاطفــة علــ  أشهـــم

ا . أكثر ضعفف
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رادة ي ب أش تبين  أرديرش  فات ايادية ت مم بين الروة وا شساشية عل  حد  واص، رافية فرضية أش ال

وا ــل إلــ  مــن تمثلــع وت" أرديــرش"بــدالف مــن أش تكــوش اائــدة عنيــدة وعدواشيــة، تســبمم . يكوشــوا  ــلطويين

جـراصات في الوال شفسع، ال تزال اعيمة اوية بما يكفـي التخـا  إ. اراراتها مم مراعاة األخالق وا شساشية

ــا" أرديــرش"إش اخبيــار . حا ـمة ومثيــرة لل ـدل لمــا لـدم  األخــالق واالشفبـاح والرــوة والســلطة، جعلهـا مثالف

.ي ب أش يكوش عليع اادة المسبريل

ا لما يمكن للرادة الفعالين والحديثين أش ي اهدوا ليك" أرديرش"يُعد أ لو   وشوا مثلع، السيا ي مخططف

. العـالمخا ة وأش األجيال الرادمة والمزيد من الأابات يبرشحن للمنا ب السيا ية في جميـم أشحـاص

، وتيرجاكوبسـدمثـل  ـاشا مـارين، رئيسـة واراص فنلنـدا، وكـاترين " أرديـرش"يُ هر ظهور اـادة مأـابهين لــ 

وعليـــع لـــم يُعـــد اـــادة . رئيســـة واراص أيســـلندا، أش هـــ ا البغييـــر فـــي أ ـــاليب الريـــادة هـــو ات ـــاُ مبزايـــد

ة يمبلكوشهـا المسبريل ملزمين ببواعات وايود السلطوية البرليدية، لكن يمكنهم اخش إظهار كل  ـف

.والبعيير عن ا شساشية البي تفبرر إليها السيا ة غاليفا

ا، أظهرت  الييعـة، الكثير من الموااف البي تدعم السيا ات االجبماعيـة والمحاف ـة علـ " جا يندا"خبامف

تكاتف كاش أبراها في منبدم دافو  العالمي لالاب اد في  ويسرا، حين حثل دول العالم عل  ضرورة

طـور جهودهم لمكافحـة البغيـر المنـاخي وظـاهرة االحبيـا  الحـرار ، وطاليـل بهخـ  اليعـد االجبمـاعي للب

يريـد أش وهاجمل  يا ات الحمائية ال ديدة والعزلة البـي. في الحسياش وليو فرط اليعد االاب اد 

.يفرضها عل  العالم بعض الرادة
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ــة اشطلرــل شــركة  ــة المبخ  ــة فــي ألعــا  األطفــال  دارة ( (Lego" لي ــو"بهــ ُ الرؤي الدشماركي

عديد مـن فمثلها مثل ال. أاماتها المالية حب  أ يحل إحدم أكثر شركات األلعا  ربحية في العالم

، لكن ما ميزها 2004مليوش دوالر أمريكي عا  285الأركات، تعرضل ألامات كلفبها خسائر بلغل 

 ــنوات فرــط، مــن 8عــن ش يراتهــا فــي الســوق، هــو أ ــلو  إدارتهــا الميبكــر والــ   مكن هــا خــالل 

مليـار 1.5مليارات دوالر أمريكـي وأربـاح بلغـل شحـو 4.5ت اوا تلك األامة وتحريق إيرادات تخطل الـ 

. دوالر أمريكي

مــرات، 4" لي ــو"، تيــاعفل أربــاح 2010إلــ  2008لــم يرــف األمــر عنــد هــ ا الحــد، فخــالل الفبــرة مــن 

( Lego Group)ا ـبطاعل م موعـة 2015وبحلـول عـا  ،((Apple" آبـل"مب اواة ب لك أرباح شركة 

مليـــوش جنيـــع 660أش ت ـــيح العالمـــة الب اريـــة األاـــوم فـــي العـــالم، لـــبعلن عـــن أربـــاح بلغـــل شحـــو 

ثة في أمريكا إ برليني؛ ما ي علها شركة األلعا  األول  في أوروبا وآ يا، فيما احبلل المرتية الثال

. الأمالية، حيث ت اوات المييعات المليار دوالر ألول مرة

؟"لي و"أ  أامة مرت بها 

أيـة خسـائر حريريـة، ( Lego" )لي ـو"، لـم تسـ ل شـركة 1998حبـ  عـا  1932من  ته يسها في عا  

، بــل علــ  العكــو مــن  لــك، و ــلل مييعــات الأــركة للــ روة، وا ــبطاعل النمــو بأــكل  ــريم

لكــن  لــك لــم يكــن يعنــي أش أ ــلو  إداراتهــا هــو. وتو ــعل فــي أ ــواق جديــدة، بمنب ــات جديــدة

لـ   المسار ال حيح، فيمرور الوال وفي ظل العولمة والبحوالت السـريعة فـي السـوق، والـدور ا

ــدأت الأــركة تفرــد ديناميكيبهــا، وأ ــر طريرــة لعــب األطفــال، ب ــا فــي تغيي ــع البكنولوجي  ــيحل أدت

.تحبا  إل  محركات شمو جديدة" ثريلة"مد سة 

اشعكـــو  لـــك بـــالطيم علـــ  مســـار شمـــو الأـــركة وعمليـــات تو ـــعها، و شرـــا  الوضـــم، ومواكيـــة 

دت في ايادة عدد منب اتها من ألعـا  األطفـال، وعمـ" لي و"البغيرات السريعة في السوق، بدأت 

ــثمن، كمــا غــامرت باليحــث فــي ــدة باه ــة ال ــا  ال دي ــد مــن خطــو  ا شب ــ  اال ــبثمار فــي العدي إل

ــا عــن األربــاح، فات هــل إلــ  اال ــبثمار فــي الحــدائق البرفيهيــة ال ــا بحثف  ديــدة م ــاالت جديــدة تمامف

".ردت البركيزف"، بدا أش الأركة األلفيناتوألعا  الييم بالب زئة وألعا  الفيديو، حب  أشع مم بداية 

دينا حلمي. أ

بمركز المعلومات ودعم اتخا  الررارباحث  يا ي 

" لي و"شركة 

ية؟كيف ا بطاعل ت اوا أاماتها واالشطالق شحو العالم

... إدارة أامات ميبكرة
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 لـــك هكـــ ا، لـــم تكـــن تلـــك اال ـــبراتي ية ال ـــحيحة المنا ـــية للســـوق فـــي

أبلغــل الأــركة عــن أول خســارة لهــا علــ  ا طــالق، 1998الواــل، ففــي عــا  

وا ـــبمرت الخســـائر لســـنوات . مليـــوش دوالر أمريكـــي48بلغـــل آشـــ او شحـــو 

، 2003وفأــلل مخبلــف طــرق ا دارة البــي ل ــهت إليهــا، حبــ  أشــع بحلــول عــا  

عـا  % 40عل  أ ا   نو  وو ـلل إلـ  % 30اشخفيل المييعات بنسية 

مليـوش دوالر أمريكـي، وتيـخم المخـزوش 800، فيما بلغل الـديوش شحـو 2004

ا% 40في بعض المناف  إل  أكثر من  . أييف

، شرطــــة تحــــول 2004رغــــم هــــ ا، فرــــد شــــهد عــــا  

ن يـورغ"جديدة فـي مسـار الأـركة؛ حيـث تـم تعيـين 

Jorgen Vig" كنود ـبور فيـغ Knudstorp) )- بـدأ

ي مســــيرتع األكاديميــــة كياحــــث فــــ" كنود ــــبور "

، وح ل عل  درجة الماجسـبير عـا  آرهو جامعة 

آرهـو ، والدكبوراُ في االاب اد من جامعة 1995

ة، ثم ، ومكث اليلفا في األو ا  األكاديمي1998عا  

 رعاش ما عمل كمسبأـار أعمـال مـن شهايـة عـا  

ا تنفيــ يًّا للأــركة، وا ــ-2000إلــ  1998 بطاع مــديرف

ـــــد  ـــــدة أش يُعي مـــــن خـــــالل ا ـــــبراتي يات إدارة جدي

ا  الأـــركة إلـــ  المســــار ال ـــحيح، وأش ويولـــد شمــــوف

ا . جديدف

أاماتهـــا وأ  ا ـــبراتي ية" لي ـــو"كيـــف أدارت 

اتيعبها؟

مهمبنـــا هـــي اليرــــاص علـــ  ايــــد "

الحيــــــــــاة لخفــــــــــض البكــــــــــاليف 

"... ة وا بعادة ادرتنا البنافسي

  طريرـــع  شرـــا" كنود ـــبور "بهـــ ُ الكلمـــات بـــدأ 

لـ  الأركة، فعمد خالل األشهر األول  من واليبـع إ

ة؛ تأــخي  الخطــه فــي ا ــبراتي ية عمــل الأــرك

ا من أش الميـدأ الرائـل بـهش  ائق تر ـي الحرـ"اشطالاف

ومــن خــالل ." هــو الخطــوة األولــ  لحــل المأــكالت

اص خطة عمـل لليرـ" كنود بور "ه ا الميدأ، وضم 

.عل  ايد الحياة بدلفا من النمو بدايةف 

أول خسارة للأـركة  علـ 
1998ا طالق في عا  

مليوش دوالر أمريكي48

ة اشخفاس مييعات الأرك
، 2003خــــــــــــــالل عــــــــــــــامي 

عل  البوالي.2004و

%40، و30%



مــن خــالل خفــض" إيرــاي الخســائر"اامــل تلــك اال ــبراتي ية علــ  عــدد مــن المســارات، تمثــل أولهــا فــي 

عمــال وفــي هــ ا المســار، باعــل الأــركة األ. البكــاليف حبــ  تــبمكن الأــركة مــن اليرــاص علــ  ايــد الحيــاة

واللــل عــدد ،((Lego Land" لي ــو الشــد"الب اريــة الطرفيــة مثــل، العرــارات والمبنزهــات البرفيهيــة مثــل، 

ألـف 13آالي موظـف، وكـ لك عـدد الرطـم الفرديـة البـي أشب هـا مـن 4الموظفين في الـدشمارو بـهكثر مـن 

من الرطم تم ا بخدامها مـرة واحـدة فرـط، % 90اطعة؛ حيث أشارت البرارير إل  أش 6.500اطعة إل  

.ه ا فيلفا عن وجود العديد من الرطم المكررة

ويلـة مـن ففـي ظـل تلـك السـنوات الط،"تغييـر ثرافـة الأـركة"، إلـ  "كنود بور "في السياق  اتع، عمد 

اعبردوا أش النمو الدائم والسريم ال   شهدتع الأركة في بدايبها، اخبلفل ثرافة الأركة وموظفيها، ف

لب ـحيح و.  لسلة الخسائر المبالحرة م رد عا فة و بنبهي و بعود الأركة إل  مسارها ال حيح

ا، اــا  علــ  ضــرورة أش يكــوش البركيــز فرــط علــ" كنود ــبور " لــك وضــم  ا للميــي اــدمف ا جديــدف   معيــارف

ا أش  ز  ـيكوش خطو  ا شبا  ال ديدة لـم تعـط النبـائ  المبواعـة، وأش البركيـ"االببكارات المربحة، موضحف

".  عل  الربحية، ال  يما ا مكاشات ال  ابة للمنب ات األ ا ية

ت فــي هــ ا ال ــدد، عمــدت الأــركة مــن خــالل ا ــبراتي ية العمــل المنرحــة إلــ  تطــوير وتســويق منب ــا

. ال وتعلمهمالأركة األ ا ية الخالدة األكثر طليفا بأكل عا  بسيب ادرتها عل  تحفيز إبداع األطف

ق تر ي الحرـائ"

هـــــــــو الخطـــــــــوة 

األولــــــــــ  لحــــــــــل 

." المأكالت
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، بعـــد مرحلـــة اليرـــاص علـــ  ايـــد الحيـــاة، حـــاش الواـــل 2006وبحلـــول عـــا  

مهـا أش عمل الأـركة وش ا" كنود بور "لبه يو شواة مربحة؛ حيث أكد 

ـا ش ـا  أعمـال، يحبـا  إلـ  ال يرو  علـ  ت ـنيم األلعـا  فرـط، ولكنـع أييف

. تطوير منب ات مسبريلية دوش ا بيدال المكوشات األ ا ية
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ــا  ؛ حيــث كاشــل هنــاو ااعــدة ضــخمة مــن العمــالص بــ راص العمــالصا ــبعاشل الأــركة فــي هــ ا المســار أييف

ش وثيــل بالفعــل أش اال ــبفادة مــن العمــالص كــا. الــ ين اــدموا م موعــة مــن األفكــار للمنب ــات ال ديــدة

ا بأــكل كييــر للأــركة، حبــ  أ ــيحل مســاهمات العمــالص أحــد األ ــول األ ا ــية للأــرك ة، فــت ا مفيــدف

ا فـي فريـق العمـل، فمـن خـالل العمـالص، مـن المحبمـل أش يكـوش لـديها 120كاشل الأركة تمبلك  م ممف

.ألف م مم مبطوع يساعدوشها عل  االببكار120أكثر من 

ـا؛ حيـث و ـلل عائـد اتها كمـا وهك ا، فعل  إثر تلك اال براتي يات وغيرها حررـل الأـركة تحولفـا ملحوظف

2015مليــــار دوالر أمريكــــي عــــا  1.5مليــــارات دوالر أمريكــــي، وبلغــــل أرباحهــــا 4.5 ــــيرل ا شــــارة إلــــ  

.وا بمرت في الزيادة، عل  مدار السنوات البالية، وإش تفاوتل األرباح والعوائد من عا  خخر

شكل 

(مليار كروشة دشماركية( )2017-1932)خالل الفبرة مييعات شركة لي و 

1

30

20

10

1932 1978 1993 1998 2003 2007 2017

Source: Lessons from LEGO: What do you do when your current growth phase ends?, The Gemba.

وا ــبمرت فــي الزيــادة، 2015مليــار دوالر أمريكــي عــا  1.5بلغــل أربــاح الأــركة 

.عل  مدار السنوات البالية

( ليار ررلنا دنمارريا)



ع فــي ت ــاوا أامبهــا، فــتش الوااــم يُأــير إلــ  أش ا ــبمرار الن ــاح حبــ  يومنــا هــ ا، كاشــل لــ" لي ــو"رغــم ش ــاح 

نوعهـا، ا براتي يات أخرم وضعبها الأركة و ارت عل  دربهـا، وفـي ظـل تعـدد تلـك اال ـبراتي يات وت

:  يمكن إي اا أبراها في عدد من النرا  كاختي

( (LEGO Group" لي ـو جـرو "بـدلفا مـن االعبمـاد علـ  مسبأـارين خـارجيين، تسـبمد : االببكار من الـداخل

ــا مــن 50وفــي هــ ا الســياق، يبوجــع شحــو . أفكارهــا مــن المطلعــين والرــائمين بهعمالهــا فــي الــداخل موظفف

نوات ال ديـدة ل شـهر والسـ" لي و"الأركة كل عا  إل  إ ياشيا؛ لطرح األفكار حول م موعات ومفاهيم 

.الرادمة، وفي الوال شفسع اال بفادة من أفكار وا براتي يات الأركات األخرم

ــا إلــ  130فـي " لي ــو"رغــم اشبأـار منب ــات : البو ـم الــدولي دولــة حــول العـالم، فــتش الأــركة تبطلـم دائمف

ينية؛ تو يم عملياتها، وفي ه ا ال دد، كاشل أهم األ واق البي توجهل إليهـا الأـركة هـي السـوق ال ـ

فــي المــدش الكيــرم والمــدش البــي أظهــرت" لي ــو"والبــي دخلبهــا عــن طريــق ضــ  األمــوال فــي فــبح مبــاجر 

.  الطلب واالهبما  بمنب اتها

فــي % 4هــ ا، واــد آتــل تلــك اال ــبراتي ية المركــزة ثمارهــا بالفعــل؛ حيــث شــهدت الأــركة ايــادة بنســية 

ــاح والمييعــات فــي عــا   ومــم ا ــبمرار ال ــين فــي تطــوير طيرــة مبو ــطة ثريــة ت ــل إلــ  . 2018األرب

.الماليين خالل السنوات الرادمة، فتشها تمثل فر ة كييرة للأركة و واها ال ديدة

سـبند إلـ  عـدد ا ـبراتي ية ت" لي ـو"ترتيط ه ُ اال براتي ية بسابربها، فرد اخبـارت : ا براتي ية النمو

ير األول هــو ايــادة ح ــبها فــي الســوق فــي الواليــات المبحــدة األمريكيــة، والبــي تُأــ. مــن محركــات النمــو

ــا مبزايــدة للنمــو فــي هــ ُ الســوق وبــالبواا  مــم هــ ا، تعمــل. مييعــات الأــركة بهــا إلــ  أش هنــاو فر ف

هـ ا . يـرةالأركة عل  ايادة ح بها في السوق في أوروبا الأراية، حيث تنمو  ـوق األلعـا  بسـرعة كي

.ب اشب ايادة اال بثمار في األ واق الناشعة، ولكن بح ر

ي ايــادة لــم تغفــل الأـركة المن ــات ا لكبروشيــة ودورهــا فــ: البسـويق عيــر و ــائل البوا ــل االجبمــاعي

عـل من ـة علـ  ا شبرشـل لالببكـار المفبـوح، وبالف" لي ـو"، شفـ ت 2011عمليات البسويق والييم، ففي عـا  

ا فــــي هــــ ا المســــار، وفــــي عــــا  " لي ــــو"حررــــل  ــــا كييــــرف ــــة أش 2014ش احف ، أوضــــحل ا ح ــــاصات البرديري

ـا و4850المسبخدمين أميوا أكثر من  ـا فـي مأـاهدة مرـاطم فيـديو 290عامف " يوتيـو "علـ  " لي ـو"يومف

YouTube) ) مرطم فيـديو؛ ممـا يعنـي أشهـا اـادرة 1700وفي العا   اتع، ا بطاعل الأركة شأر أكثر من

ا في المبو ط5عل  إشبا  ما يرر  من  .  مراطم فيديو يوميًّ

ما ا عن ا براتي يات ا دارة األخرم؟ ة
ايادي

ت 
وايا

ر
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شكل 

2014عل  اليوتيو  خالل عا  " لي و"تطور إجمالي مأاهدات فيديوهات 

2

شمليو

Source: Emplifi.
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ا من يوشيو  مليـارات مأـاهدة؛ حيـث ترـد  مرـاطم 10.04علـ  يوتيـو  " لي ـو"، ح دت اناة 2020واعبيارف

ــة للأــركة ــروي  للعالمــة الب اري ــة وإرشــادية للب ــة وتعليمي علــ  " لي ــو"كــ لك، فأــعيية . فيــديو تروي ي

تسلط اليـوص ( YouTube" )يوتيو "و(  (Instagram"إشسب را "و( Facebook" )فيسيوو"من ات مثل، 

لأـركة فـاليو ، تيـم  ـفحة ا. عل  فعالية ا ـبخدا  انـوات البوا ـل االجبمـاعي للبفاعـل مـم العمـالص

ديو مليــوش مبــابم وترــو  باشب ــا  ببحــديث ال ــفحة بال ــور ومرــاطم الفيــ13أكثــر مــن " فيســيوو"علــ  

م الخا ــة بهــا محبــو" ا شســب را "كمــا ترــد   ــفحة . ال ديــدة وا بــداعات الميبكــرة( (LEGO  ــدارات 

ا .مأابهف

هلكين من ـبها الراميـة لبزويـد كـل شـريحة مـن جمهـور المسـب" لي ـو"تسبخد  : ت ربة عمالص مبكاملة

وهـو تطييـق (  (LEGO Life"لي ـو اليـف"بب ربة عمالص مبكاملة، وفـي هـ ا ال ـدد، طـورت الأـركة تطييـق 

ــا، ويبــيح للمســبخدمين مأــاركة  ــور لمــا 13للأــيكات االجبماعيــة يســبهدي األطفــال دوش  ــن  عامف

هـــ ا، وييـــم الم بمـــم عيـــر . وتـــرو تعليرـــات علـــ  إبـــداعات اخخـــرين" لي ـــو" ـــنعوُ با ـــبخدا  ألعـــا  

الــة لزيــادة الــوعي بالعالمــة الب اريــة مــن خــالل 10ا شبرشــل أكثــر مــن  ماليــين عيــو؛ ممــا يــوفر طريرــة فع 

.تمكين ال ماهير األ غر  نفا من المأاركة من خالل و ائل البوا ل االجبماعي

م ـــممة فـــي األ ـــا  " لي ـــو"رغـــم أش منب ـــات 

ــا ل طفــال، فــتش الأــركة لــم تغفــل اليــالغين أي يف

ا بهـ ُ المنب ـات، وه كـ ا وال ين أبـدوا إع ابفـا كييـرف

عها، ففي مسارها لبحريق الربحية بعد تهمين وض

اجـات عمدت الأركة إل  ترديم منب ـات تليـي احبي

هـــ ا ال مهـــور علـــ  وجـــع البحديـــد، مثـــل ت ميــــم 

. ةالسيارات ب ورة تحاكي السيارات الحريري

شيـما  إلـ  في السياق  اتع، تمبلك الأركة ااعدة كييـرة مـن المسـبهلكين اليـالغين الـ ين يمكـنهم اال

ا من عمليبها ا بداعية(  (LEGO Ideasم بمم عيـاص ويبـيح هـ ا الم بمـم ل . عير ا شبرشل وي يحوا جزصف

. الخا ة بهم وترديم مربرحات للأركة" لي و"مأاركة  ور إبداعات 
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ل لعـا " لي ـو"لطالمـا روجـل : شراكات اويـة مـم اطـاع البعلـيم

ــن األطفــال مــن أش ي ــيحوا مبعلمــين م يــدعين البعليميــة البــي تمك 

ولبحريــــق  لــــك، أاامــــل الأــــركة . ومأــــاركين مــــن خــــالل اللعــــب

، خ  ـــل 2020شـــراكات اويـــة مـــم  ـــناعة البعلـــيم، ففـــي عـــا  

مليــــــــوش دوالر كمســــــــاعدات تعليميــــــــة للمــــــــدار  24الأــــــــركة 

.والمد سات واليرام  البعليمية في العديد من اليلداش

شل؛ حيث عل  تعزيز البعلم عير ا شبر" لي و"في السياق  اتع، تعمل 

البعليميـــة المســـبرلة منب ـــات ( (LEGO Educationترـــد  شـــركة 

ويرد  مواـم الويـب الخـاص بهـا . 1986تعليمية للمدار  من  عا  

ــا العديــد مــن منب ــات الينــاص الرائمــة علــ   والم ــممة ( LEGO)حاليًّ

ــا لمســاعدة الطــال  علــ  بنــاص الثرــة فــي  العلــو  ( STEAM)خ ي ف

ة فــــي المدر ــــ( والبكنولوجيــــا والهند ــــة والفنــــوش والرياضــــيات

.االببدائية والمبو طة
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ية مثـل هـار  إشبا  ألعابها حب  أشها أ يحل تنب  ألعابفا مرتيطة باألفال  السينمائ

ا بوتر وحـر  الن ـو ؛ ممـا أدم  إلـ  ايـادة ا ايـال علـ  اللعيـة وأ ـهم  لـك فـي أشهـ

فـي أ يحل أفيل عالمة ت ارية ل ناعة ألعا  األطفال؛ األمر ال    احيع ايـادة

ل  ألعابها؛ مييعاتها بأكل كيير حب  أشها ت د  عوبة في توفير الطلب المبزايد ع

اش ولــ لك اامــل الأــركة بالبو ــم فــي عــدد الم ــاشم الخا ــة بهــا و لــك فــي بلــد

الــدشمارو والمكســيك والم ــر، كمـــا جــاصت العالمــة الب اريـــة الأــهيرة لي ــو فـــي 

.2017المركز األول كهاوم عالمة ت ارية ل لعا  في العالم في عا  

ا،  ركة يكأف تاري  ا ة ش اح لي و عـن شـخبامف

فيد اائمة عل  ا بداع و نم واببكار كل ما هو م

لبطــــوير وتحســــين الــــ هن وحــــل األلغــــاا لــــدم 

، األطفال، كما أش منب اتها تخاطـب كـل العرـول

غيـر المنبهـي فهـ ُ " لي ـو"وه ا ينم عـن طمـوح 

 بب ـميم وإشبــا 
ِ
األلعــا  الأـركة البــي لـم تكبــف

ينـاص فرط بل إشها تو عل بأكل كيير واامل ب

ي مدش كاملة ل لعا  با مها في ا ة ش اح هـ

اعة األع م في تاري  العالمات الب اريـة فـي  ـن

وإ ا كاشــل هــ ُ اال ــبراتي يات خا ــة. األلعــا 

ن ، فتشهـــا ليســـل ح ـــرية، ويمكـــ"لي ـــو"بأـــركة 

اال ـــبفادة منهـــا وتطويرهـــا فـــي إدارة األامـــات 

داخـــل مخبلـــف الأـــركات، مـــم مراعـــاة الســـياق 

. وال روي

ة
ـــــ
يـــ
ار
إد
ق 
ــا
ـــــ
فـ
آ

94



ة
ايادي

ت 
وايا

ر

95

"جاو ويلش"شي ة عن 

، "بييـــود "لعائلـــة مـــن الطيرـــة المبو ـــطة فـــي مدينـــة 1935شـــوفمير عـــا  19فـــي " جـــاو ويلـــش"ولـــد 

؛ حيــث 1960عــا  " جنــرال إلكبريــك"لأــركة " ويلــش"ما اتأو ــبو، بعــد اشبهــاص فبــرة درا ــبع، اشيــم 

.  ، ما اتأو بو"بيبسفيلد"عمل كمهند  كيميائي  غير في 

وبعــد عــا  مــن العمــل أ ــيب با حيــا  جــراص الييرواراطيــة المفرطــة للأــركة آشــ او؛ األمــر الــ   دفعــع

، "رال إلكبريـكجنـ"للبفكير في اال برالة؛ لكن  رعاش ما اشرلب األمر عندما رأم م الفـا ضـعيلفا للبرـد  فـي 

ة ، وأ ــر علــ  برائــع ووعــدُ بخلــق بيعــ"ويلــش"موهيــة " جوتــويروبــن "ومــا أ ــهم فــي  لــك إدراو رئيســع 

.عمل ريادية، ودعمع بكل موارد الأركة العمالاة

". كجنـرال إلكبريـ"أ يح الرئيو البنفي   للأركة 1981وبدأ يبرد  بيطص في حياتع المهنية وبحلول عا  

ـا، عنـدما كـاش . مليـار دوالر أمريكـي12في  لك الوال، كاشل ايمـة الأـركة  علـ  " جـاو"وبعـد عأـرين عامف

مليــار دوالر أمريكــي؛ األمــر الــ   يــنم عــن مــدم تحــول 280وشــك البراعــد، بلغــل ايمبهــا ا جماليــة شحــو 

.لمميزوالثورة الحادثة في ثرافة الأركة بهكملها من خالل أ لوبع الرياد  ا" جنرال إلكبريك"أعمال 

ــا أل ــطورة الريــادة  ــا ينــب  ،(Jack Welch" )جــاو ويلــش"وفرف يمبلــك الرــادة الع مــاص جينف

ومــم  لــك، مــا هــو أ ــلو  وميــادئ الريــادة . ا لهــا  لمســاعدة األفــراد علــ  البطــور الــ اتي

ين أحـد أش ـح الرؤ ـاص البنفيـ ي" جـاو ويلـش"؟ كيـف أ ـيح "جاو ويلش"المميزة من من ور 

طرحع وأ لوبع الرياد ؟ ه ا ما  ن" ويلش"في العالم؟ ما ال   يمكن أش شبعلمع من عرلية 

. عل  بسا  النراش

جاو ويلش

وصأ لو  وميادئ الريادة في دائرة الي

هاجر حسين. أ

ة كليــــة السيا ــــ-ااب ــــادبكــــالوريو  

.جامعة بني  ويف-واالاب اد 
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ةعري جاو ويلش أش الثورات تيدأ من الرم

من مــة أكثــر مروشــة، واــدرة علــ  المنافســة مــن خــالل " جنــرال إلكبريــك"علــ  جعــل " جــاو ويلــش"عمــل 

ا أش أولعـك الـ ين ش. تطييق ميدأ اليرـاص ل  ـلح علـ  أعمـال الأـركة والفريـق الرـائم بهـا  حـوا هـم مدكـدف

.أولعك ال ين كاشل هناو حاجة إليهم

ـا ااب ـاديًّا فـي جميـم الم ـاالت" ويلش"حرق  سـيم ومـم  لـك، خـالل السـنوات ال. وجنـرال إلكبريـك ش احف

مــن % 25عامــل، أ  مــا يرــر  مــن      100,000أكثــر مــن " ويلــش"األولــ  مــن عملــع كــرئيو تنفيــ  ،  ــرح 

من وهــ ا البســريح ال مــاعي للعمــال أكســب ويلــش اللرــب المهــي". جنــرال إلكبريــك"الرــوم العاملــة فــي 

.  ل ا،  اوم النراد ا مع مم ال أم والغطر ة واادراص العمال و طوة الرأ مالية". شيوتروش جاو"

ــا، باعــل  زليــة العديــد مــن أعمالهــا البرليديــة، مثــل األدوات المن" جنــرال إلكبريــك"وخــالل فبــرة عملــع أييف

وحـين . ثماريةوأجهزة البليفزيوش، واشبرلل إل  الب نيم عالي البرنيـة واليـث والخـدمات الم ـرفية اال ـب

ع علـــ  ا ـــبعداد لبحمـــل المخـــاطر وتغييـــر ثرافـــة الأـــركة الرا ـــخة لبنا ـــب رؤيبـــ" ويلـــش" لـــك كـــاش 

.  اال براتي ية

ر ـمي وعمل عل  خلق الطابم غيـر ال" األشخاص"اشبياهع إل  ايايا " ويلش"في السنوات األخيرة، حول 

ركة  مح ه ا الدافم بفبح االت االت عيـر الطيرـات وعـزات روح ريـادة األعمـال فـي أكيـر شـ. في الأركة

لـك معرفـة منـع أش ت. مديرين عير عدة مسبويات مـن الريـادة" ولش"عل  مدار كل عا ، البر  . في العالم

.االجبماعات تساعدُ في تو يم حيورُ وشأر آرائع لبكوش معروفة لل ميم

" ويلــش"، ا ــبخد  1981فــي عــا  " جنــرال إلكبريــك"من ــيع فــي " جــاو ويلــش"جــدير بالــ كر، أشــع منــ  تــولي 

أـكيل لرـد أعـاد ت. البنوع االاب اد  للأركة كهداة لالشبرال إل   ناعات أخرم  ات أربـاح  ـريعة النمـو

. مليار دوالر أمريكي53.2عملية ا بحوا  بريمة 500بهكثر من " جنرال إلكبريك"شركة 

العوامل الرئيسة للريادة الفعالة 

ـــرم  أش هنـــاو عوامـــل أ ا ـــية لن ـــاح أ  اائـــد، " جـــاو ويلـــش"ي

:وتبمثل أهم ه ُ العوامل فيما يلي

.الردرة عل  تيني البغيير▪

.الريادة دوش إدارة دايرة▪

.توظيف وتطوير األشخاص المنا يين▪

.رؤية األمور عل  حريربها▪

.الحفاظ عل  البركيز و ط المخاوي اليومية▪
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ا اياديفا حريريفا، ييحث عن مفباح الريادة الناجحة، والسر الك" جاو ويلش"ولطالما كاش  امن  لها  معلمف

ــادئ الريــادة وبعــض الــدرو  البــي " ويلــش"اخخــرين وتحفيــزهم ليــ ل ا ــارم جهــدهم، فرــد وضــم  مي

و  ، وفيمــا يلــي بعــض الــدر "جنــرال إلكبريــك"تعلمهــا علــ  مــدار عملــع كــرئيو تنفيــ    ــابق لأــركة 

:الياراة من أ لو  ايادتع

تةدير 
ا نجازا 

 ااجيا 
الةاد  
للااقي

تااص  
الةاد  
الفمال

تخل  
الةاد   ن 
الايرلقراطيا

تاةي
الةاد  
للت يير

لضي 
الةي  
أللكا

الةاد  
ال 

يديرلن

1

2

3

4
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تردير ا ش ااات: الدر  األول

رـدير يخلق االحبفال شعور الفـوا لـدم األفـراد، فالب

ـــة، وفـــي هـــ ا هـــو الســـييل لنأـــر الطااـــة ا ي ابي

أش علــــ  الرائــــد ضــــرورة " ويلــــش"ال ــــدد يوضــــح 

ا البعـري علـ  إش ــااات فريرـع واالحبفــال بهـا مهمــ

.كاشل  غيرة أو كييرة

برـــوة عـــن أش وظيفـــة الرائـــد " جـــاو ويلـــش"دافـــم 

ممــا تكمــن فــي خلــق الييعــة المواتيــة للمــوظفين؛

ــا أش  يســهم فــي تنميــة اــدراتهم واادهــارهم، معللف

ــــد  الريــــادة الحريريــــة تــــهتي مــــن جــــودة رؤيــــة الرائ

. يوادرتــع علــ  دفــم اخخــرين إلــ  األداص اال ــبثنائ

ـــاح ـــز المـــوظفين بأـــهش عملهـــم هـــو المفب فبحفي

.للرائد الب ار  الناجح

أش البعزيـز ا ي ـابي هـو أكثـر( Welch" )ويلش"يرم 

إشـع عـادة-من م ـرد ميـدأ لعلـم الـنفو السـلوكي 

" جــاو"ي ــب دم هــا فــي ثرافــة الأــركة، فرــد اــدر 

(Jack ) ايمـــــــة الثنـــــــاص واالحبفـــــــال لـــــــيو فرـــــــط

ــــا باالشب ــــ ــــرة، ولكــــن أييف ارات باالشب ــــارات الكيي

األ ــغر علــ  طــول الطريــق، فــتش تحريــق األهــداي 

ال ــــــغيرة هــــــو الــــــ   يمهــــــد الطريــــــق لبحريــــــق 

.اشب ارات كييرة
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ممواجهة الرادة للواا: الدر  الثاشي

" ويلـشجاو"من ه ا المنطلق يدكد " ا بغل ما ي لح وام بتلغاص ما ال ي لح-ال تكن جاهلفا بالحرائق "

ل  لك ال أش الرادة يبعين عليهم اتخا  ارارات غير شعيية بغية االحبفاظ بالثرة أما  مرؤو يهم، ولفع

.نعبد من ا ش ات إل  آراص الفريق كاملفا، وترديم تفسير واضح من الرائد حول ترجيحع لررار بعي

مكـن فغاليفا ما تعني مواجهة الواام اول أو فعل أشياص غير شائعة، ولكن من خالل ا بيعا  الواام، ي

اجـة إلـ  أش الرـادة بح" ويلـش"ومـن هنـا يوضـح . للرائد اتخا  خطوات  حداث البغيير والب ري بناصف عليـع

فـتش ففـي حـال ت اهـل بعـض األمـور. تحديث مسبمر ل ميم الحرائق  ات ال لة بتدارة وتنمية أعمـالهم

ا لمسيرة . حبمية الفأل اائمة ا لبحليـل والبـي اجبهـد مـن خاللهـا كثيـرف " جنـرال إلكبريـك"فـي " جاو"ووفرف

اح، إال أوضاع السوق، فرد رأم أش األواات تبغير وأش بعض أ ول الأركة ال تزال تحرـق الكثيـر مـن األربـ

.أشها لم تكن جيدة  مكاشات النمو المرجوة عل  المدم الطويل

إلــ  أش " جــاو"فــي هــ ا ال ــدد، يأــير 

مع ــم األخطــاص البــي يرتكيهــا الرــادة

تنأــه مــن عــد  اال ــبعداد لمواجهــة 

ــاصف ع ــمَّ الب ــري بن ــعالوااــم، ومــن ثَ . لي

ع فــال يوجـــد مكـــاش يمكــن أش يبغيـــر فيـــ

ــاالوااــم بســرعة أكيــر مــن البكنولوج . ي

ــ ا، علــ  الرــادة أش يبفــادوا المحاولــة ل

ل بـ. الراغية في تغطية جميم الرواعـد

ــــيهم تحديــــد الهــــدي ثــــم تكــــريو  عل

.المواد الالامة لبحريرع
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التوا ل الرادة الفع: الدر  الثالث

إش البوا ــل الفعــال يعبمــد فــي األ ــا  علــ  مهــارات البعــري علــ  أشمــا  

الالوعـــي لـــدم الأـــخ     الخيـــرة فـــي العمـــل؛ حيـــث يـــدد  إجـــراص البوا ـــل 

ــــا ويســــبند إلــــ  الخيــــرة الحد ــــي إلــــ  شبــــائ  شاجحــــة إ ا كــــاش الرائــــد مبمر ف

ــــائ   ــــوااش النب ــــ   ي ــــ كاص العــــاطفي ال ــــة، مــــم معرفــــة المواــــف وال المطلوب

.المحبملة

يعبمد الحد  عل  المعرفة ومسبوم عميـق مـن الخيـرة والرـدرة علـ  وضـم

ـــا يعلمنـــا . الـــ ات فـــي مواـــف الأـــخ  اخخـــر ـــد الناضـــ  " جـــاو"وهن أش الرائ

والمنيـــيط اـــادر علـــ  البنرـــل بـــين أشـــواع اتخـــا  الرـــرار للبعامـــل مـــم المهـــا 

.الفرعية المعردة أو البعامل مم الموااف ال ديدة

وأشهــم ال. علــ  أش الرــادة الحريريــين يعرفــوش أشفســهم" جــاو ويلــش"يعلــق 

زهمبــدلفا مــن  لــك، يعبمــدوش علــ  غرائــ. يعبمــدوش فرــط علــ  الحرــائق الثاببــة

ي الداخليـــة وال يخأـــوش أش يثرـــوا بهشفســـهم، حبـــ  لـــو كـــاش  لـــك يعنـــي البعـــارس مـــم البيـــار عنـــدما يملـــ

واــد أظهــرت األبحــاث أشــع عنــدما تــدم  الغرائــز الداخليــة مــم مراجعــة شــاملة لليياشــات، يمكــن . المواــف

.تحسين اتخا  الررارات بطرق واضحة وجريعة

ل عــا  مبحمســوش بأــكاليــديهيوشومـن بــين مرتكــزات البوا ــل الفعــال، هــي عمليــة اليديهيــة، فالرــادة 

وبالبـالي، فتشـع. ه ا الأـغف معـد  ويميـل إلـ  ال هـور فـي الـو  وعرـول مـن حـولهم. للحياة والعمل

لــ  هــ ا ع. يولــد الرغيــة فــي البفــوق وااللبــزا  الــوظيفي ب عــل األشــياص تحــدث علــ  المســبوم البن يمــي

ا .النحو، فهي محفزات ضخمة أييف

يةتخل  الرادة من الييرواراط: الدر  الرابم

وشـة فـي فكلما كـاش الموظفـوش أكثـر حريـة ومر . يكمن الرياص عل  الييرواراطية في البخل  من الحدود

عبـرس العمل كلما كاشل إمكاشية البرد  في إشباجية العمل مرتفعـة، ينيغـي علـ  الرـادة إاالـة أ  شـيص ي

ا بسيب شر  الم. طريرهم وارد والـدعم فالحدود ال تنأه بسيب العوائق فحسب، بل يبم إشأاؤها أييف

.أو األعمال الوراية الفيولية

ــا، ولكــن يمكــن المحاف ــة عليهــا عنــد الحــد األ" جــاو"وعليــع فــتش  دشــ  ال ينــاد  بتلغــاص الييرواراطيــة تمامف

.المطلو  للبو م مم إمكاشية البنيد وارتفاع ال ودة

عــد ومــن بــين اخليــات البــي تســهل عمليــة إدارة الييرواراطيــة، هــي اليحــث عــن طــرق للــبخل  مــن الروا

جعل . سةالرديمة البي لم تعد تخد  أ  غرس، تيسيط عملية  نم الررار، توافر الديناميكية في المد 

ــارة البــدفق ا ــة  ث ــ  من مــة تعليمي ــل الأــركة إل لحــر مكــاش العمــل أكثــر ر ــمية، تأــ يم الحــوار، تحوي

.للبوا ل وتيادل األفكار، وإشأاص اوة عاملة واعية
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غييرتيني الرادة للب: الدر  الخامو

ركة إلـ  شـ" جـاو ويلـش"عنـدما اشيـم . الن ر إل  البغييـر كفر ـة، فـالبغيير جـزص كييـر مـن وااـم األعمـال

ها لرـــد رأوا األشـــياص علـــ   ـــورت. ، لـــم يفهـــم الكثيـــروش  ـــيب حاجبـــع  جـــراص تغييـــرات"جنـــرال إلكبريـــك"

مروشـة وبدأ البغييرات الالامة ل عل الأركة من مـة أكثـر. وواجهعالواام " ويلش"السطحية، بينما رأم 

.وتنافسية

ــا لمــا االــع  و يمكــن أش يعنــي الفــرص أ. ، ال يحبــا  إلــ  إاعــا  األمــور أو جعلهــا أ ــوأ"ويلــش"البغييــر، وفرف

ــدة أو المنب ــات ال ديــدة ــع مــن بــين الرــادة األك" جــاو"يأــبهر . األفكــار ال يــدة أو األعمــال ال دي ــر بكوش ث

ا  دارة شركة كيرم عل  ا طالق ا يرتري في  ـفوي ا.  البة وتكيفف لأـركة خـالل لرد أمي  عأرين عامف

ـا مـن بيـعة مليـارات مـن الريمـة السـوا 280ية إلـ  السبينيات ايل أش يبول  الريادة ويرـ ي البكبـل حرف

.  2001مليار دوالر أمريكي عند تراعدُ في عا  

عداد فـتش اال ــب. وأ ـا  البغييـر ا بـداعي. ولطالمـا كاشـل األفكـار ال ديـدة هـي شـرياش الحيـاة ل عمـال

ن مراايـة لكـ. للبغيير اوة، حب  لو كاش  لك يعني إغراق جزص من الأركة في ارتياو تـا  لفبـرة مـن الواـل

.البغيير أمر ي د  عل  المدم الطويل

ميــل ومــم  لــك، ي. فــي  ــياق مب ــل، ربمــا يكــوش البغييــر هــو الثابــل الوحيــد فــي العــالم الــ   يحــيط بنــا

 مـن ا جهـاد
 
ش مـن بيـد أ. اليعض إل  مراومة البغيير؛ حيث ين روش إليع عل  أشع تهديد لوجود مريح وخال

ــ  البعامــل مــم أ  شــيص  ــر اــدرة عل ــ  البكيــف، وأكث ا عل ــد اــادرف ــر، ي ــيح الرائ ــي البغيي . اجهــعيوخــالل تين

ـا فر ـة هـارات جديـدة يفـبح األبـوا  ويطـور م. بالنسية لرائد    مواف ا بيااي، فتش البغيير يعني أييف

.فالبغيير يفبح الطريق إل  البميز. ويخلق معرفة جديدة
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اوضم الريم أولف : الدر  الساد 

مــن بــين واجيــات الرــادة إلهــا  األفــراد بــرؤم واضــحة لكيفيــة عمــل األشــياص

هم، بل بأكل أفيل؛ حيث ال يرد  الرادة دليل تعليمات خطوة بخطوة لفرا

.يبركوش رؤيبهم تلهم العمل

ــا لـــ . ، فــتش األراــا  ليســل هــي الرؤيــة؛ األراــا  هــي المنب ــات"جــاو ويلــش"وفرف

راـا  فرد تكوش الرؤية مدمرة عندما تحول المن مات الكثيـر مـن تركيزهـا إلـ  أ

.ربم  نوية أو شهرية

ا أ ا يفا، فتشها ال تساو  شـيعفا مـا لـم يـ بم تو ـيلها بينما تعبير الرؤية عن رف

ا وتعزيزهــا، إ ا كــاش الرائــد يريــد أش يكــوش  ــاحب رؤيــة، فعليــع أش يحــاف د جيــدف

ا فالرؤية البي يبم تطويرها بعنايـة وال. عل  الرؤية حية من خالل العمل بـي شـادرف

ش ما تبم منااأبها هي رؤية ال طائل من ورائها؛ حيث تفأل مع م الرؤم أل

.الرادة يأعروش بالملل من الحديث عنها

رش بريـادة ل ا، يمكن الرول إش البغيير البن يمـي يكـوش أكثـر فعاليـة عنـدما يربـ

اادهـار فمن اليرور  أش يسبعد الرادة للبغيير ويسب ييوا لع مـن أجـل. اوية

ر والبحويل فالبغيير مرحب بع ألشع ي لب الفر ة لالببكا. المن مة وموظفيها

.وإشعال النمو

الرادة ال يديروش: الدر  السابم

ال ـور بالنسـية لـع، فتشـع يسبحيـر". إدارة " ال يفيل م طلح " جاو ويلش"

ع هـو هدفـ. السليية، مثل إبراص األفراد في ال ال  والسيطرة عليهم وخـنرهم

.الريادة وخلق رؤية وجعل األفراد مبحمسين لعملهم

يخبــــار الرــــادة أفيــــل األشــــخاص . إدارة العمليــــات هــــي وظيفــــة المــــديرين

مـــن أجـــل اابحـــا  ايـــادة شاجحـــة، تحبـــا  إلـــ  الخـــرو  مـــن خلـــف . ويلهمـــوشهم

ميـم المكبب واالشغما  في جميم جواشب العمل، فالريادة تبطلب معرفـة ج

.األ ا يات

يوجــع وينبرــد ويســاعد فريرــع علــ : هنــا أش الرائــد هــو المــدر " ويلــش"يدكــد 

بنـاص ال يوجد حدث في يومع ال يمكن ا بخدامع للمساعدة فـي. تحسين األداص

ــا أش الرــادة يرومــوش ببرايــة فــريره. ثرــة شــخ  مــا بنفســع م بــال ويدكــد أييف

.النفوهوادة، با بخدا  كل لراص كفر ة للبرييم والبدريب وبناص الثرة ب
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يـادة  ـمعة را ـخة فـي الفطنـة الب اريـة الخاراـة وا ـبراتي يات الر" جـاو ويلـش"اكبسب 

ا فــي الفريــدة، وأ ــيحل ممار ــاتع ا داريــة ميبكــرة وغيــر ترليديــة، علــ  الــرغم مــن تمحي ــه

ا دارة بعض األحياش، لكن ال يزال شخ ية مرمواة في دوائـر األعمـال بسـيب ا ـبراتي يات

عمـــل علـــ  مـــدار حياتـــع المهنيـــة علـــ  تحريـــر جـــوهر " ويلـــش"فــــ . الميبكـــرة وأ ـــلو  الريـــادة

يبعـد ثـم ي-البنافسية من خالل جعل الموظفين يعبردوش أش ما يفكروش بـع ويفعلوشـع مهـم 

.الرائد عن طريرهم أثناص ايامهم ب لك
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تعزيز وتأ يم اال براللية
في الفريق

البهكد من رعاية وتطوير الثرافة 
والحفاظ عليها

األفعال والسلوكيات مهمة في 
غر  ثرافة عالية األداص

البوا ل مم كل أعياص الفريق

تطوير الهدي والرؤية والريم
إظهار أش الثرافة موضم اهبما  

الرائد

إشأاص طرو  تدعم ثرافة
األداص المرتفم

وضم شمو   للسلوكيات والريم 
البي تحدد الثرافة

اداءطريقة لبناء ثقافة عالية األ14

وح تحديـد شــكل الفــوا بوضــ
وإشأـــــــاص فهـــــــم مأـــــــبرو 

للمراييو الخا ة بع

إشأــــــاص فهــــــم مأــــــبرو 
لثرافة عالية األداص

موا ــــــــلة إحــــــــراا البرــــــــد  
باشب ا 

ي ترــــدير األداص والنبــــائ  البــــ
ــــــدعم الثرافــــــة  تعكــــــو وت

المراد تحريرها

ــــــــم  البهكــــــــد مــــــــن أش جمي
العمليــــــــــــــــــــــات واألدوات 
تأ م الثرافة المرجوة

للرــــــادة تــــــهثير هائــــــل علــــــ  
لبــي الثرافــة، فالســلوكيات ا

ي هروشهــــــا ويأــــــ عوشها 
إل  حد كيير هي الثرافة
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" ا رجوشــوميكو"ورابطـة ( ILO)تأـبرو من مــة العمـل الدوليــة 

فـــــي أهـــــداي تحســـــين رفاهيـــــة ( Ergonomics, IEA)العالميــــة 

وا ــبدامة ،(OSH)العمــال، وتحريــق الســالمة وال ــحة المهنيــة 

العمــال وأش مــة العمــل، حيــث يُعــد هــدي تحريــق العمــل الالئــق 

ــا لمن مــة العمــل الدوليــة، و لــك ا جوهريف والمنــب  لل ميــم هــدفف

ة فــي إطــار تحريــق الهــدي الثــامن مــن األهــداي ا شمائيــة للبنميــ

".العمل الالئق والنمو االاب اد "المسبدامة، وهو 

ـــــق دوش مراعـــــاة  ات ـــــالفا، ال يمكـــــن تحريـــــق هـــــدي العمـــــل الالئ

لبـي العوامل اليأرية في ت ميم بيعـة العمـل، فهش مـة العمـل ا

لـن تـدعم (  (HFEال تبوافر فيها ميـادئ واواعـد العوامـل اليأـرية

.*ا بدامة العمال أو المن مات أو الم بمعات

ية الميادئ األ ا ية والبوجيه

بهشـع علـم  ( Human factor/ Ergonomics, HFE)ا رجوشـوميكو/ يمكـن و ـف العوامـل اليأـرية*

ن مبعــدد البخ  ــات يركــز علــ  المســبخد  ، مــن حيــث إشــع يطيــق الن ريــة والميــادئ واليياشــات مــ

ن العديــد مــن البخ  ــات  ات ال ــلة لب ــميم أش مــة العمــل، مــم مراعــاة البفــاعالت المعرــدة بــي

لعمــل ا شســاش والييعــة واألدوات والمعــدات والبكنولوجيــا لبعزيــز أداص ا شســاش ورفاهيبــع فــي عــالم ا

: مم مد سة من مة العمل الدولية ، أولفا(HFE)، ويبوافق األ ا  الفلسفي لـ (2000ويلسوش ، )

 & Di Martino)ألشـع كعلـم يركـز علـ  تحريـق وظـائف عاليـة ال ـودة ومحفـزة ، والعمـل ، والمخرجـات 

Corlett)،1988،ـــا ـــ  مأـــاركة جميـــم م موعـــات أ ـــحا  : وثاشيف ألش ممار ـــيها يـــدركوش الحاجـــة إل

مبعـددة  شأـاص وتريـيم (HFE)تبـوفر منه يـات . في ت ميم الن ـا ( البأاركي HFEأ  )الم لحة 

ــا ال واشــب المعرفيــة أش مــة عمــل فعالــة، ال تبنــاول فرــط مطاليهــا الماديــة وايودهــا، ولكــن أييف

البــي والنفســية واالجبماعيــة للمعيأــة والعمــل، وكــ لك الســمات االجبماعيــة البرنيــة للمن مــة

(.2008، هندريك)تبهلف من موظفيها والبكنولوجيين، والخ ائ  البأغيلية 

يعـــد هـــدي تحريـــق العمـــل الالئـــق والمنـــب  لل ميـــم 

ا جوهريفا لمن مة العمل الدولية، و لك في إط ار هدفف

ميـة تحريق الهدي الثامن مـن األهـداي ا شمائيـة للبن

".العمل الالئق والنمو االاب اد " المسبدامة، وهو
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شعمة اهراش. عرس أ

بمركز المعلومات ودعم اتخا  الررارباحث معلومات 

*للعوامل اليأرية في إدارة أش مة العمل

* The International Labour Office (ILO) and the International Ergonomics Association (IEA),"Principles and guidelines for human 
factors /ergonomics (HFE) design and management of work systems.", 2021.
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العوامــــل تهــــدي هــــ ُ الدرا ــــة إلــــ  توضــــيح ايمــــة 

ميم أل ـــحا  الم ـــلحة الرئيســـين فـــي ت ـــاليأـــرية

ال ـــــحة (HFE)ش ـــــا  العمـــــل، فـــــال يأـــــمل ش ـــــا  

ا والسالمة المهنية ال سدية فحسب، بل يأمل أ ييف

وال ال واشــب المعرفيــة والنفســية االجبماعيــة للعمــل،

يمكــن الن ــر إلــ  هــ ُ ال واشــب المخبلفــة بمعــزل عــن

ين غيرها، بل ي ب الن ر إليها عل  أشها تفاعـل معرـد بـ

ويمكــن أش تــوفر الدرا ــة . جميــم عنا ــر ش ــا  العمــل

أداة لمســـاعدة الســـلطات المخب ـــة و ـــناع الرــــرار، 

وأ حا  العمل ليماش  المة العمال والمد سـة، 

.وال حة والرفاهية واال بدامة

تنطيـق علـ  جميـم (  (HFEمـن ال ـدير بالـ كر، أش ميـادئ

الرطاعـــات والمهـــن، وتكمـــن وراص إشأـــاص ش ـــا  عمـــل 

نـــي، الئـــق، يبســـم بـــاألمن االاب ـــاد  والنفســـي والمه

ــــين النســــاص فيــــلفا عــــن تكــــافد الفــــرص والمعاملــــة ب

. والرجال

:تعمل ه ُ الدرا ة عل  إر اص ااعدة رئيسة لما يلي

ــة مبما ــكة تســب▪ ــوائح وطني ند وضــم  يا ــات ول

ـــــ  الميـــــادئ األ ا ـــــية والبوجيهيـــــة للعوامـــــل  إل

.في أش مة العمل( (HFEاليأرية 

تحديــــــــد أدوار وواجيــــــــات الســــــــلطات المخب ــــــــة ▪

وأ ـــحا  الم ـــلحة لب ـــميم وإدارة أش مـــة عمـــل 

(HFE.)

.في إدارة بيعة العمل(  (HFEتنفي  أش مة▪

ن إرشــاد الحكومــات والرــادة البن يميــين والمــديري▪

ــة ت ــميم  فــي ( HFE)والمأــرفين فــي إدارة ومرااي

أش مــــــــة العمــــــــل؛ ليــــــــماش البنفيــــــــ  الفعــــــــال، 

فــي ( (HFEواال ــبخدا  الفعــال لميــادئ وإرشــادات 

.العمل البرليد ، وغير البرليد 

لب ـــــميم العمـــــل ( (HFEتأـــــ يم تنفيـــــ  أش مـــــة ▪

.بهدي ضماش رفاهية العمال وا بدامبهم
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((HFEا رجوشوميكو/ الميادئ األ ا ية والبوجيهية للعوامل اليأرية 

 مـة ه ُ الميادئ والرواعد مسبوحاة من األحكـا  المن ـوص عليهـا بالفعـل فـي مخبلـف اتفاايـات من

ــرا   العمــل الدوليــة، وتو ــياتها ومــدوشات اواعــد الســلوو والممار ــات، وتركــز تلــك الميــادئ علــ  احب

بــ  الســالمة الفرديــة واالجبماعيــة للعمــال، خلــق أمــاكن عمــل آمنــة و ــحية، وتــوفير فــرص عمــل الئرــة ح

بماع يبمكن األشخاص في العمل من البعيير عن أشفسهم بحرية، وتطييق معـارفهم وخيـراتهم، واال ـ

و إلــيهم باهبمــا  فــي مكــاش العمــل، وتيــم خمســة ميــادئ أ ا ــية، و ــبة ميــادئ توجيهيــة علــ  النحــ

(.1)الميين في ا طار رام 

إطار 

وإدارة أش مة العمل(  (HFEا رجوشوميكو/ الميادئ األ ا ية والبوجيهية للعوامل اليأرية 

1

األخ  في االعبيار كل خ ائ  العمل

ضماش  المة العمال و ـحبهم ورفـاهيبهم 1.

.في تحسين أش مة العمل كهولوية ا وم

إدارة أش مــــــــة العمــــــــل ليــــــــماش البوافــــــــق 2.

البن يمـــــــي للعمـــــــال، وا ـــــــبمرار البريـــــــيم 

.والبعلم واال بدامة

يـة حسا  الفروق الفرديـة والطـوارئ البن يم3.

.في ت ميم بيعة العمل

خلق بيعـة عمـل آمنـة و ـحية ومسـبدامة مـن4.

.من ور شامل، وتليية احبياجات ا شساش

اال بفادة من المعرفة ال ماعية عير 5.

ي البخ  ات والمأاركة الكاملة للعمال ف

ت ميم أش مة العمل، واكبأاي 

في أش مة HFEالمأكالت، وإي اد حلول لـ 

.العمل

.ا بخدا  منه ية الن م

تدابير ا بيااية ليماش  المة العمال
و حبهم وا بدامبهم

.البأاركية( HFE)تطييق منه يات 

ا بخد  عملية البعلم المسبمر 
.للبرييم والبدريب وإعادة الب ميم

وإدارة أش مة ( HFE)تخ ي  ت ميم 
ا لخ ائ  المن مة .العمل وفرف

وإدارة أش مة (HFE)الميادئ البوجيهية لب ميم 
العمل

ال ت ميم ش ا  عمل فعَّ

ة  المة العمال و حبهم ورفاههم، وا بدام: النبائ 
.العمال والمد سة، وتحسين أداص األعمال

وإدارة أش مة ( HFE)الميادئ األ ا ية لب ميم 
العمل

12

34

56

Source: The International Labour Office (ILO) and the International Ergonomics Association (IEA).
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أدوار ومسدوليات السلطات المخب ة وأ حا  العمل والعمال

المد ســـــــــات / تبحمـــــــــل الســـــــــلطات 

ي المخب ــة علـــ  المســبوم الـــوطني وا اليمـــ

ن ومسبوم المدينة المسـدولية والمسـاصلة عـ

الرـــرارات علـــ  مســـبوم السيا ـــة المبعلرـــة

إدارة بال ــحة والبغ يــة ال ــحية فــي ت ــميم و

. أش مة العمل

  يبحمل أربـا  العمـل مسـدولية االلبـزا

فـــي ت ـــميم وإدارة ( HFE)بميـــادئ وإرشـــادات 

ـــــــادئ  ـــــــف هـــــــ ُ المي أش مـــــــة العمـــــــل، وتكيي

وا رشادات مم ال روي واالحبياجات المحددة 

با ـبخدا  شهــ . للمن مـة وخ ـائ  العمــال

الن م، ي ـب أش يهخـ وا فـي االعبيـار الخ ـائ 

الماديـــــــة والمعرفيـــــــة والبن يميـــــــة والييعيـــــــة

.الخارجية للعمل

ا بأـــــارة العمـــــال ومن مـــــاتهم فـــــي 

عل  مسبوم المن مـة، ( HFE) ياغة  يا ة 

ومأاركبهم في ت ميم وإدارة أش مـة العمـل

البـــــي مـــــن شـــــهشها تعزيـــــز ال ـــــحة ال ســـــدية 

ـــــة وتســـــهيل والنفســـــية والســـــالمة والرفاهي

ي ــــــب أش يكــــــوش الأــــــركاص . األداص ألعيــــــائها

( HFE)العــاملوش علــ  درايــة بميــادئ وإرشــادات 

.في ت ميم وإدارة أش مة العمل

تمكــين العمــال وإشــراكهم فــي ت ــميم

فهــم يمبلكـوش أكيــر اــدر. وإدارة أش مـة العمــل

من المعرفة حول كيفية عمـل العمليـات، وأيـن

توجـــد المأـــكالت، ومـــا الـــ   يمكـــن أش يحـــدث 

هم مساهموش أ ا يوش فـي أ . بأكل خطه

.(HFE)عملية تحسين 

02

04

عـن توفر ه ُ الدرا ة إرشادات عالية المسبوم أل ـحا  الم ـلحة، وتحـثهم علـ  إدراو مسـدوليبهم

:في بيعة العمل HFEت ميم 

03

01



في بيعة العمل HFEتنفي  الميادئ البوجيهية لن ا  

ـا معلومـات وتو ـيات محـددة حـول كيفيـة تنفيـ  الميـادئ البوجيهيـة وتريـيم تبيمن ه ُ الدرا ـة أييف

ــ  الســلطات المخب ــة علــ  المســبوم الــوطني وا اليمــي ومســبوم المدينــ ة ش احهــا؛ حيــث ي ــب عل

وأ ـــحا  العمـــل ومن مـــات العمـــال ا ـــبخدا  المعلومـــات والبو ـــيات  ات ال ـــلة لبريـــيم ت ـــميم

.في جميم أشواع المد سات(  (HFEأش مة العمل

اتياع شه  الن م: الميدأ األول

 ماعيـة تعمل مع م أش مة العمل من خالل البفاعالت الديناميكية بين مخبلف ال واشب اليأـرية وال

ثل األجهزة م)، والعنا ر البرنية  ات ال لة (أ  المادية والمعرفية والنفسية االجبماعية والبن يمية)

مخب ــة ، وكــ لك الخ ــائ  الييعيــة والمهمــة والبن يميـة، وعليــع، يبعــين علــ  الســلطات ال(واليـرام 

في أش مة العمل يـبم إش ـااُ بوا ـطة فريـق اـادر ومبعـدد ( HFE)البهكد من أش شه  األش مة لب ميم 

يـبم  لـك البخ  ات يبهلف مـن مبخ  ـين مـدهلين وأفـراد يبمبعـوش بالبـدريب المنا ـب والخيـرة، و

:من خالل

ا، اليأــر، والمهــا ، واألدوات والبكنولوجيــ-أش يهخــ  شهــ  األش مــة فــي االعبيــار عنا ــر ش ــا  العمــل ▪

. من من ور شامل-وبيعة العمل، والخ ائ  البن يمية 

يبعــين علــ  الســـلطات. والمــوظفين( مثــل الميزاشيــة والواــل)دعــم شهــ  األش مــة بمــوارد كافيــة ▪

فــي (  (HFEالمخب ــة و ــناع الرــرار ضــماش تخ ــي  المــوارد الكافيــة والمــوظفين لب ــميم وإدارة

. أش مة العمل

مــدم مالصمبهــا و ــالحيبها وتهثيرهــا علــ  العــاملين والمن مــة، مــن المهــم البهكــد مــن أش ت ــميم▪

.ش ا  العمل المربرح  حيح و الح ايل تنفي ُ

أكل ب. تحسين ت ميم ش ا  العمل المربرح مم مراعاة البوااش بين رفاهية ا شساش وأداص الن ا ▪

ا .احةحيث يعبمد البحسين عل  أهداي الب ميم وعل  الموارد المب. عا ، ال يوجد حل  حيح تمامف

. لبن يميةإدرا  تو يات البرييم ايل وبعد تنفي  ت ميم ش ا  العمل في السيا ات الوطنية وا▪

اــــد ييــــدو ت ــــميم ش ــــا  العمــــل الــــ   يهخــــ  فــــي االعبيــــار 

يـــة االحبياجـــات ال ســـدية والمعرفيـــة والنفســـية واالجبماع

داص والبن يميــــة للعمــــال أكثــــر تكلفــــة، ولكنــــع  يحســــن األ

وا ــبدامة العمــال ورفــاههم، ويرلــل مــن احبماليــة حــدوث 

.إ ابات وحوادث عل  المدم الطويل
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مبهمدم  تدابير ا بيااية ليماش  المة العمال و حبهم ورفاههم وا بدا: الميدأ الرابم

سـية، فعالفا، من المهم اتخا  تدابير ا ـبيااية لبعزيـز ال ـحة ال سـدية والنف( HFE)ل عل شه  أش مة 

:وت نب الحوادث وا  ابات واألضرار البي تلحق بالعاملين، من خالل

تنفيـ  تحديد م االت المأـكالت و)الوااية من خالل الب ميم : اال بيااية؛ مثل(  (HFEتعزيز برام ▪

(. حـدوثهامعال ـة المأـكالت بعـد)بدلفا من االعبماد علـ  البـدابير البفاعليـة ( الحلول في وال ميكر

ــز ال ــحة ال ســدية والنفســية، وت نــب الحــوادث الســ ــرام  اال ــبيااية ضــرورية لبعزي ليية تعــد الي

.وا  ابات واألضرار البي تلحق بالعاملين وي ب تطويرها بالبواا  مم ت ميم ش ا  العمل

غـي يمكن أش تخلق طرق العمل ال ديـدة واألشـكال المبنوعـة للبوظيـف والعمـل موااـف خا ـة يني▪

هــ ا مهــم بأــكل خــاص عنــدما يكــوش هنــاو طــابم غيــر ر ــمي شســيي لبرتييــات العمــل . معال بهــا

.وأماكن العمل

( HFE)ت ي ب توفير الفـرص والبأـ يم للمرـاولين ووكـالص توريـد العمالـة لاللبـزا  بميـادئ وإرشـادا▪

.كعمليات ضماش، يمكن إشأاص منبديات للمبعاادين مم االخب ا ات المنا ية

األخ  في االعبيار كل  مات العمال: الميدأ الثاشي

:ي ب االعبراي بههمية البوافق بين خ ائ  العمال ومبطليات ش ا  العمل، ويبم  لك من خالل

. الخ ائ  الديموغرافية والردرات اليدشية والمعرفية▪

.تزويد العمال باألدوات المنا ية، والبدريب، والراابة ألداص العمل▪

ت ــميم أش مــة العمــل لبكــوش آمنــة و شــراو األفــراد بطــرق تزيــد مــن  ــالمة وا ــبدامة العمــال ▪

تعبيــر  ــالمة ش ــا  العمــل وا ــبدامبع مــن العوامــل الحا ــمة لل ــحة والبغ يــة : وش ــا  العمــل

مـة ل ا، ي ب أش تأرو أش مة العمل العمال بطرق إي ابية، وي ب أال تولـد مخـاطر للمن . ال حية

.أو مخاطر ل شخاص المأاركين في عملياتها

البأاركية( HFE)تطييق منه يات : الميدأ الثالث

فـي ت ـميم ش ـا  العمـل، (  (HFEتعد مأاركة جميم أ حا  الم لحة أمرفا ضروريًّا للبنفي  الفعـال لــ

:من خالل ما يلي

أ ــحا  العمــل والعمــال وممثلــيهم ( HFE)أش يأــمل تنفيــ  

ي والمسبأــــارين الخــــارجيين والمبخ  ـــــين الــــداخليين فـــــ

(HFE )ول اش السالمة وال حة أينما وجدت.

ي ــب إشــراو العمــال فــي ت ــميم 

أو إعــادة ت ــميم عملهــم أو أمــاكن 

.عملهم أو إدخال ترنيات جديدة
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ـــا ( HFE)تعـــديل ت ـــميم : الميـــدأ البـــوجيهي الخـــامو وإدارة أش مـــة العمـــل وفرف

لخ ائ  المن مة

ا علـ  خ ـائ  المن مـة، ي ـب ( HFE) يخبلف تنفي   في ت ميم وإدارة ش ا  العمـل اعبمـادف

:ددتحديد شوع المن مة وأخ ها في االعبيار، ألشها  بدثر عل  الب ميم، ويبم في ه ا ال 

ــد الن ــا  ▪ ــة للمن مــة البــي  بأــ( األش مــة)تحدي ارو الفرعي

.وتبهثر وأخ ها في االعبيار

ي ـب. تحديد ح م المن مة المسـبهدفة وأخـ ها فـي االعبيـار▪

ا لح م ومسـبوم المـو ارد ت ميم خ ائ  ش ا  العمل وفرف

 ـــبدثر هـــ ُ علـــ  ال اهزيـــة البن يميـــة. المباحـــة للمن مـــة

ش ــا  والرــدرة علــ  تنفيــ  البغييــرات وا ــبراتي يات ت ــميم

المن مـــات الكييـــرة والمن مـــات مبو ـــطة الح ـــم . العمـــل

.والمن مات ال غيرة لها خ ائ  مخبلفة

. ري ــب تريــيم شيــ  وا ــبعداد المن مــة وأخــ ها فــي االعبيــا▪

ييرات  بخبلف المن مات في ادرتها وا بعدادها لبنفي  تغ

يبــهثر . فــي ت ــميم وإدارة أش مــة العمــل( HFE)شــاملة علــ  

الـة اال بعداد البن يمي بالعديد من العوامل، بما فـي  لـك ح

المدينـة السيا ات واللوائح الوطنية وا اليمية والمبعلرـة ب

والبــي بــدورها  ــبدثر علــ  ا ــبراتي يات،(HFE)والمبعلرــة بـــ 

. في أش مة العمل( HFE)دم  

علـ  أش مـة العمـل عـن بُعـد، (  (HFEتطييق ميادئ وإرشادات▪

مثــل العمــل عــن بُعــد أو محطــات العمــل المرشــة فــي مكاتــب 

 هلل األدوات. العمل خار  الموام أو عير األامار ال ناعية

( IoT)البكنولوجيــة مثــل، األجهــزة المحمولــة وإشبرشــل األشــياص 

لـ ا، ت ـب. إش اا العديد مـن مهـا  العمـل عـن بُعـد وافبراضـيفا

حماية  ـالمة و ـحة العمـال عـن بُعـد، وكـ لك اـدرتهم علـ  

ادات أش يكوشوا منب ين وفاعلين من خالل تطييق ميادئ وإرش

(HFE )عل  ه ُ الوظائف.

ــــ  ت ــــميم وإدارة العمــــل غيــــر ▪ ــــارات خا ــــة عل ــــق اعبي تنطي

ة الر مي وأشكال العمل ال ديدة، بما في  لـك عمـل المن ـ

ااب ــاد العمــل "والعمــل ال مــاعي والعمــل عنــد الطلــب فــي 

".  المدال
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رل وإعـادة الحفاظ عل  عملية البعلم المسبمر لبرييم وتدريب و : الميدأ البوجيهي الساد 

في أش مة العمل( HFE)ت ميم 

/ يُعــد البـــدريب والمراايــة المســـبمرة . فـــي أش مــة العمـــل عمليــة مســـبمرة(HFE)يُعــد ت ــميم وإدارة 

ــا لمــدخالت العمــال وأ ــحا  الم ــلحة اخخــرين مكوشــات أ ا ــي/ البغ يــة الراجعــة  ة البحســين وفرف

:ويبم في ه ا ال دد،((HFEللبنفي  الفعال لـ 

علــيم، إشأــاص عمليــة  عــداد البرــارير والبريــيم والــبعلم المســبمر مــن خــالل تــوفير المعلومــات والب▪

.والبدريب المبطور

ب المرااية المسبمرة للبهكد من أش أش مة العمل تعمـل علـ  النحـو المنأـود، وأش أهـداي البـدري▪

. اد تم تحريرها

ي علـــ   ـــييل المثـــال، البغييـــرات فـــ-تبغيـــر ظـــروي اال ـــبخدا  الفعليـــة ال محالـــة بمـــرور الواـــل ▪

-اجيـة أ اليب ا دارة، ودوراش الموظفين، ومها  ال ياشة الدورية، والطليات المبزايدة لزيـادة ا شب

أو / كمــا اــد يــبم بيــم ش ــا  العمــل لأــركات أخــرم. ويمكــن أش تغيــر األداص الفعــال لن ــا  العمــل

. ت ديرها إل  دول أخرم

، حيــث إش الهادفــة(  (HFEش ــا يو ــ  بأــدة بمكافــهة وترــدير المأــاركين فــي إجــراصات أو تطــوير ▪

المن مـات فـي فـي  (HFE)إجـراصاتاالعبراي بـال هود الفرديـة وال ماعيـة جـزص أ ا ـي مـن تعزيـز 

.جميم أشحاص العالم

جدول

في إدارة أش مة العمل( HFE)ا رجوشوميكو/ خطة عمل ش ا  العوامل اليأرية 

1

المباادئ التوجيهيةالمباادئ األساسيةHFEعناصر 

مستوى المالءمة

للمؤسسة

لرالا حكا يا▪
المة ما  المماليا▪

المخسسا▪قاايي▪دقليمي▪

لطةي▪نوع المؤسسة
االت ادا ▪
المجالس▪

صةايا▪
تجار ▪
المة ما  ،ير ال كا يا أل ،ير▪

اليادفا للربح
ال رف▪
الةةابا ▪

رُلع َش▪
الاحدا  ا راديميا▪

أادوات التنفيذ
السياسا ▪
الةاانين▪
ا قرارا ▪

الممايير▪
المراسي ▪
ألرا  الماقف▪

اللاائح▪
قاايد السلاك▪
 دلنا  الممارسا▪
المتالاا  التمليميا▪

HFE)) تالاا  ▪
 دلنا  السلاك الميةي▪
رتياا  التش ي ▪
دجراءا  الميما▪
 ااصفا  ن ام المم ▪

أصحاب المصلحة

السلاا  المختصا▪
لاضما السياسا  لالمة مان▪
المسخللان ال كا يان▪
المفتشان▪
 مثلا أص ا  المم ▪
أيةاء الممال▪

قاد  الةااع الخاص▪
الا اث لا راديميان▪
 ديرل المستا  المتاسط▪
المشرفان▪
لجان الص ا لالسال ا الميةيا▪
الممال▪

(HFE)الميةيان لالمصممان ▪
الصيانا لالشراء▪
 خلن الماظفين▪
المصةمان لالماردلن▪
 اظفا المايما  لالتسايق▪
الممالء▪

Source: The International Labour Office (ILO) and the International Ergonomics Association (IEA).
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بحريـــق ال يأــكل االاب ــاد األكثــر مداتـــاة للييعــة، كو ــيلة ل

ا للمنأــ ت المســبدامة وأل ــ واق البنميــة المســبدامة، خيــارف

ومــن شــهش تزايــد ا ــبخدا  المــوارد . العمــل، بــل ضــرورة لهــا

الطييعيــــة، والبلــــوث أش ييــــاعفا مــــن شــــدرة الميــــاُ الع بــــة 

ي والبربــــة الخ ــــية، وأش يســــر عا فــــي فرــــداش البنــــوع األحيــــائ

. اركـعبـل ال يمكـن تد-والبغير المناخي عل  مسـبوم ال يطـاق 

ات وا فرا  في ا بخدا  الموارد الطييعية، مـن اييـل الغابـ

بلوث، والثروة السمكية والمياُ الن يفة، وارتفاع معدالت ال

بعـل بما في  لك اشيعاثات الغااات الدفيعة، كلها عوامل ما ف

ــا علــ  البحمــل ــد بمــا يفــوق طااــة كوكين ــ. تبزاي    واليــرر ال

بـــهش يلحرــع البــدهور الييعـــي باالاب ــادات، والم بمـــم كفيــل

د مـن يحطم الكثير من المكا ب المحررـة فـي البنميـة والحـ

. الفرر خالل العرود الماضية

األهميـة الر ـوم ل ـناعة " 19-كوفيـد"ه ا، وأوضحل جائحـة 

ــــم بالب زئــــة، وضــــرورة ربــــط المــــوردين والمســــبهلكين اليي

ة البـي بيعيهم اليعض، فال ائحة ايدت بأكل كييـر الخدمـ

ـــاجر ـــاة . تـــبم بأـــكل مياشـــر فـــي المب ـــرت أشمـــا  حي كمـــا أجي

خم المسبهلكين عل  تغيير ج ر  جراص تنامي معدالت البيـ

والــنر  الحــادث فــي  ال ــل البوريــد، األمــر الــ   ضــغط 

.بروة عل  اطاع الييم بالب زئة

ن م موعة بو ط"في ه ا السياق، يرد  البررير ال ادر عن 

والمـدتمر ( Boston Consulting Group, BCG" )اال بأـارية

رؤية ( World Retail Congress, WRC)العالمي للييم بالب زئة 

ب زئـة، واضحة للحالة الحاليـة لال ـبدامة فـي اطـاع الييـم بال

راـ  كما يكأـف عـن أش العديـد مـن شـركات الييـم بالب زئـة ت

إلــــ  مســــبوم البحــــد  مــــن خــــالل دمــــ  اال ــــبدامة ضــــمن 

. ا براتي ياتها

ة
حثي

س ب
و
عر

113

العمل من أجل تحريق

عمر وهداش. أ

بمركز المعلومات ودعم اتخا  الررارباحث ااب اد  

* زئةاال بدامة في اطاع الييم بالب

* Boston Consulting Group, World Retail Congress, "Sustainability in Retail but There’s Work is Possible to be Done.", 2022.
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المدير ا دار  والأريك األول، والرئيو العالمي لرطاع -( (Chris Biggs" بي زكريو "أشار 

نــبه  بأــكل عــا  إلــ  أشــع يهمــل أش ي–" بو ــطن اال بأــارية"الييــم بالب زئــة لــدم م موعــة 

ـا–ت ار الب زئة الميـادئ البسـعة لال ـبدامة    شحـو  حـراا البرـد  المرغـو- ـيبم  كرهـا الحرف

.اال بدامة الدائمة في اطاع الييم بالب زئة

ــة -( Ian Mcgarrigle" )ماكغاريــلإيــاش "فيمــا أشــار  ــر –رئــيو المــدتمر العــالمي للييــم بالب زئ أش البرري

نـاخي؛ يوضح أشع ال يزال يبعـين علـ  غالييـة ت ـار الب زئـة اتخـا  إجـراصات فعالـة لمعال ـة أامـة البغيـر الم

ــة إلــ  ضــرورة البعامــل مــم تلــك األامــة ب ديــة تامــة باعبيارهــا ت حــديفا حيــث تحبــا   ــناعة الييــم بالب زئ

ا .مسبريليًّ

ا ييــــــم،(BCG" )بو ــــــطن اال بأــــــارية"إلــــــ  جاشــــــب  لــــــك، أجــــــرت م موعــــــة  ا جديــــــدف ا ــــــبطالعف

مر العـالمي  لسلة من  ال ل الييم بالب زئة الرئيسة حول العالم، تم تطويرُ بالبعاوش مم المـدت37

ييـم ووجدت من خاللع أش اال بدامة أ يحل اخش أولويـة ا ـبراتي ية لأـركات ال،((WRCللييم بالب زئة 

ــهوراق اعبمــاد  ــة ب ــل المطالي ــل اي ــاع طوي ــة، كمــا أوضــح اال ــبطالع أش الرطــاع مــا اال أمامــع ب بالب زئ

. ديرة للييعة للبعامل مم المد سات المخبلفة

ا اليلفا فرط من عمليات الييم بالب زئة الكييرة ترلل من تـهث ير المنـا  علـ  واد أوضحل الدرا ة أش عددف

ـــم أشحـــاص  ـــ  تر ـــي  الســـلوو المســـبدا  فـــي جمي طـــول  ال ـــل الريمـــة الخا ـــة بهـــا أو تعمـــل عل

مد ساتها، وال يزال يبعين عل  مع مها وضم جداول أعمال شاملة لال بدامة، فرد أشـار أاـل مـن

ا مــن المســب ييين إلــ  أشهــم فـــي طــريرهم للحــد مــن اشيعاثـــاتهم المياشــرة وغيــر المياشــرة بمـــ% 20

، والــ   حددتــع اتفاايــة "درجــة معويــة1.5أال يزيــد ارتفــاع درجــة الحــرارة العالميــة عــن "يبماشــ  مــم هــدي 

فية ، كما أار العديد من بائعي الب زئة بهشهم ليو لديهم وضوح بأهش كي2015في عا  " باريو للمنا "

.تحسين أدائهم
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رطـاع وتدكد الدرا ة أهميـة ايـادة وتسـريم ا ـب ابة اطـاع الب زئـة للبغيـر المنـاخي، حيـث ُيعـد  لـك ال

مـن اال ـبخدا  % 40اليو  أحد أكير المساهمين فـي ا ـبخدا  العيـوات اليال ـبيكية، والبـي تمثـل شحـو 

.من االشيعاثات العالمية% 25العالمي لليال بيك، كما ُيعدُّ ت ار الب زئة مسدولين عن أكثر من 

ئـة كرحلـة شبائ  اال بطالع، والبي تبـيح ت ـور مسـبويات اال ـبدامة لـدم ت ـار الب ز( 1)ويوضح الأكل 

كبرثـوش عل  طول منحن  الني  في م ال اال بدامة، ويبيح من الأكل أش مع م بائعي الب زئـة ال ي

 ديـة، ب دية ل امة، وأش ميادراتهم في ه ا ال دد  ورية، بينما يبخ  الرليل منهم األمـر علـ  محمـل ال

.ويعملوش عل  تسخير اال بدامة كميزة لب ارتهم

مـل ، حيـث ع"الميـادرات االشبهاايـة"أظهرت شبائ  اال بطالع أش مع م ت ار الب زئة يوجدوش في مرحلة 

ــم يحررــوا بعــد تكامــل اال ــبدامة فــي ا ــبراتي ــرة لكــنهم ل ــ  وضــم طموحــات كيي ــة عل  ية ت ــار الب زئ

ثالثـة الأركة أو ضمن وظائف األعمال الخا ة بهم، وبالفعل و ل عدد كيير مـن الب ـار إلـ  المرحلـة ال

بدامة فـي ، والبي يرو  الب ار فيها بهخـ  اال ـ"وضم اال بدامة كركيزة أ ا ية لعملياتهم"والخا ة بـ 

" أ ا ــيات اال ــبدامة"االعبيــار عنــد اتخــا  الرــرار فــي جميــم أعمــال المن مــة، بينمــا عــاد الــيعض إلــ  

م بائعي والمعنية باالمبثال للوائح والحد األدش  من تواعات أ حا  الم لحة، وال دير بال كر أش مع 

ا في الحد من تهثير عملياتهم عل  المنا  ا كييرف . الب زئة في العالم اد أحراوا تردمف

شكل 

منحن  شي  اال بدامة

1

Source: BCG Global Survey on Retail Sustainability Maturity, N=150 respondents from 37 companies, March 2022; BCG Analysis.

هايير ماركل–األ واق اليخمة 

المالبو والموضة

(خيراوات)برالة 

ياتالسلم المنزلية وا لكبروش ةمباجر مبخ  

ةأ ا يات اال بدام الميادرات االشبهااية يةاال بدامة كركيزة أ ا  زةاال بدامة كمي
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مــن المأــاركين فــي اال ــبطالع إلــ  أش اال ــبدامة هــي أولويــة بالنســية لم الســهم% 70أشــار شحــو 

ق أهدافهم، ول اشهم البنفي ية، وأش اادتهم لديهم ال الحيات الكافية  حداث البغيير المطلو  لبحري

ـا علـ  أش  إلـ   ـبعزا الريمـة فـي السـنوات الخمـو" ميـادرات اال ـبدامة"واد أجمم المأاركوش تررييف

للو ـول " مـركل ما يبطليع األ"العأر الرادمة، بينما يعبرد ش ف المأاركين أش شركاتهم  بسبثمر 

وت ـــدر ا شـــارة هنـــا إلـــ  أش ت ـــار الب زئـــة الـــ ين يبماشـــوش مـــم هـــ ا االعبرـــاد . إلـــ  أهـــدافهم المعلنـــة

اليف، يبواعــوش أش تســخير اال ــبدامة كميــزة تنافســية يمكــن أش يو ــم م ــادر الريمــة، ويرلــل البكــ

. ويمنح الو ول إل  م معات إيرادات جديدة، ويرلل من تكلفة رأ  المال

مــن المســب ييين أشهــم يبواعــوش أش شــركاتهم اــد ا ــبثمرت مــا يكفــي فــي ميــادرات% 57كمــا أوضــح 

ا واع. اال بدامة عل  مدم السنوات الثالث إل  الخمو الماضـية للو ـول إلـ  أهـدافهم المناخيـة بمـادف

–2و1علــ  األهــداي الييعيــة الرئيســة حرــق ت ــار الب زئــة أكيــر اــدر مــن البرــد  مرابــل اشيعاثــات النطــاق

 Kyoto)المبيــمنة فــي بروتوكــول كيوتــو6االشيعاثــات المياشــرة للغــااات الدفيعــة الـــ 1يأــمل النطــاق 

Protocol)،مركيــات وهــي ثــاشي أكســيد الكربــوش والميثــاش وأكســيد النيبــروا و دا ــي فلوريــد الكيريــل و

ـــدروفلوروكربوشومركيـــات الفلوروكربـــوش ـــاتالهي ، وينـــب  مع مهـــا شبي ـــة احبـــراق الواـــود فـــي الغالي

يراد اشيعاثات الغااات الدفيعة غير المياشرة المرتيطة با ب2واألفراش والمركيات، بينما يأمل النطاق 

من المأـاركين إلـ  أشهـم علـ  المسـار ال ـحيح % 40واد أشار شحو . الكهرباص البي تسبهلكها الأركة

ــة بالســيطرة 2كمــا هــو موضــح فــي الأــكل . 2و1لبحريــق أهــداي النطــااين  ؛ حيــث يبمبــم ت ــار الب زئ

.والمروشة لبنفي  البغييرات

القالب ار ملبزموش باال بدامة، ولكن ال يزال أمامهم طريق طويل لالشط

ــا علــ  أش أجمــم المأــاركوش تررييف

 ــــــبعزا " ميــــــادرات اال ــــــبدامة"

  الريمة في السنوات الخمـو إلـ

العأر الرادمة
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ي من المسب ييين أشهم عل  الطريق ال حيح لبحريق أهدافهم ف% 20في ه ا السياق أوضح أال من 

ثــر مــن الــ   يأــمل االشيعاثــات الدفيعــة الخا ــة با ــبخدا  المنب ــات، والبــي تمثــل عــادة أك–3النطــاق 

بم إحـراا من إجمـالي البـهثير الييعـي للأـركات، بينمـا تـم إحـراا ترـد  فـي المكا ـب السـريعة، ولـم يـ% 90

. وم الرليل من الحركة في الم االت البي ي ُعب معال بها

شكل 

عل  حد "من المسب ييين في البساؤل الخاص بـ )% البرد  المسبهدي مرارشة بهداص اادة اال بدامة 
"(اليةعلمك، يرج  ا شارة إل  المدم ال   حددتع شركبك وتفعيلها ل هداي لكل من الموضوعات الب

2

3%

3%

3%

3%

21%

6%

23%

27%

14%

55%

11%

3%

3%

6%

14%

24%

15%

18%

23%

14%

17%

19%

16%

25%

14%

35%

8%

18%

40%

14%

29%

38%

49%

39%

24%

18%

38%

24%

11%

18%

40%

38%

30%

28%

28%

18%

15%

12%

11%

2م ل1انامائا  الةااقين 

تدليرالاالستيمم لالتماةا لالت ليفم لال

الكيرباءم ل صادر الااقا المتجدد 

المااردم لالمااد الخام

دهدار الامام

3انامائا  الةاا  

التاريد

استخدام المياه

ريربا أساال السيارا 

االنامائا  الزراييام لال ياانيا

ال تاجد أهداف   دد  حاليًّا

ت  ت ديد ا هداف للكن ال تاجد  اط لت ةيةيا

زت ديد ا هداف  ي لضي  اط للكن ل  يت  دحراز أي تةدم بمد أل ،ير  تأرد  ن التةدم الم ر

تفمي  الخاط للاصال دلى ا هداف للكن  حاليًّا  تأ ر  ين الجدلل الز ةي 

تفمي  الخاط للاصال دلى ا هداف ليلى المسار الص يح لت ةيق ا هداف أل تجالزها

Source: BCG Global Survey on Retail Sustainability Maturity, N=150 respondents from 37 companies, March 2022; BCG Analysis.

ياشاتتر ي  اال بدامة ومعيلة شفافية الي

(transformational change)" البغيير البحويلي"من المسب ييين أشهم ال يعبردوش أش % 50أوضح شحو 

ضــرور  للو ــول إلــ  أهــداي اال ــبدامة، بينمــا يعبرــد أاــل مــن الن ــف أش شــدرة المــوارد المســبدامة

ــر مــن حيــث المــوارد الطييع ــرغم مــن البواعــات بحــدوث ع ــز كيي ــ  ال ا، و لــك عل ــرف يــة تأــكل تحــديفا كيي

يـم أشحـاص و ـيحبا  ت ـار الب زئـة إلـ  تيـمين اال ـبدامة فـي جم. الكربوش والطااـة الن يفـةوائبماشات

المن مــة، مثــل إشــراو فــرق مبعــددة الوظــائف، وإشأــاص حــوافز، وتســخير اليياشــات، وإشــراو المــوردين

.لدفم البغيير



ة
حثي

س ب
و
عر

119

شكل 

ط، مـا فـي المبو ـ"من المسب ييين في البساؤل الخاص بـ )% مأاركة المن مة في أداص اال بدامة 
"(مدم مأاركة األجزاص البالية من مد سبك في أداص اال بدامة؟

3

3%

3%

5%

3%

3%

11%

6%

3%

5%

3%

8%

11%

14%

31%

16%

27%

41%

39%

46%

38%

50%

54%

49%

38%

33%

32%

35%

8%

24%

16%

14%

17%

8%

3%

6%

فريق المشتريا  لسالس  التاريد

فريق الممليا 

فريق التجار 

فريق االستراتيجيا 

(الةانانيا لالتة يميا لالماارد الاشريا)لظائف الدي  

فريق الماليا

فريق الايانا  لتكةالاجيا المملا ا  

ال تشارك االطالع يلى أللايا  االستدا ا

في بمض ا حيان جزء  ن  اادرا  االستدا ا في رثير  ن ا حيان جزء  ن  اادرا  االستدا ا

قياد   اادرا  االستدا ا بشك   تكرر

Source: BCG Global Survey on Retail Sustainability Maturity, N=150 respondents from 37 companies, March 2022; BCG Analysis.

ثرافبهم فيما يخ  البن يم والحوافز، اا  عدد اليل من ت ار الب زئة بدم  اال بدامة في عملياتهم و

اـد أوضـح وحوافزهم، ويبعين عل  بااي ت ار الب زئة تسريم البحرو لبحريق اال بدامة عير أعمـالهم، و

م لـم من المسب ييين أش شركاتهم لم تيم أ  مدشرات أداص رئيسة لال بدامة، كما أشهـ% 50أكثر من 

ة وت ـدر ا شـارة هنـا إلـ  أشـع بـدوش مسـاصلة واضـح. ييعوا مراييو اال بدامة فـي تخطـيط أعمـالهم

.للمسدولين عن األداص البأغيلي، لن تكبسب اال بدامة اوة دفم في البنفي 

شكل 

رجـ  علـ  حـد علمـك، ي"من المسب ييين في البساؤل الخـاص بــ )% مدشرات األداص الرئيسة والحوافز 
"(ا شارة إل  مدم ا بخدا  شركبك لال براتي يات البالية لبحريق أهداي اال بدامة

4

8%

30%

11%

22%

66%

14%

32%

28%

30%

13%

32%

14%

39%

27%

19%

27%

22%

17%

14%

19%

3%

6%

8%

3%

الةشر الدا لي المةت   لمخ را  ا داء الرئيسا

التمايض المرتاط بإجراءا  االستدا ا

ل ةاييس االستدا ا المةمةا في قرارا  تخايط ا يما

يرتاط ا داء الفردي بمةاييس االستدا ا

تسمير الكربان الدا لي

،ير  ُستخدم ضمن فريق االستدا ا فةط

فةط ضمن الفر  التي ليا تأئير  اا ر يلى جياد االستدا ا لحدا  ا يمال/ ضمن ،الايا الفر  

لحدا  ا يمال أل جميميا تةرياكا/ يت  التاايق دا   جميي الفر  

Source: BCG Global Survey on Retail Sustainability Maturity, N=150 respondents from 37 companies, March 2022; BCG Analysis.
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بـي تواجـع أحـد أكثـر البحـديات الاالفبرار إل  الو ول إل  اليياشات  ات ال ـلة واد كأف اال بطالع أش 

مــن المســب ييين إلــ   لــك، وعلــ  الــرغم مــن  ــعوبة هــ ا % 67عمليــة تحريــق اال ــبدامة، حيــث أشــار 

ك، تـرم عكـو  لــ" م موعـة بو ـطن اال بأـارية"البحـد ، كمـا يعبرـد العديـد مـن ت ـار الب زئــة، فـتش 

ا ي مم بين الحلول الراميـة والبن اظريـة، وتيـين فرد اامل بمرااية الالعيين الياراين ال ين يبيعوش شه ف

ا، كمـا لهم أش تلـك الأـركات ترـو  باال ـبفادة مـن الب ـميم البن يمـي ل عـل اال ـبدامة أكثـر اشب أـارف

ا يـدويًّا ل مـم اليياشـات أشها تركز عل  المنا  في جميم أشحاص المن مة، با ضافة إل  أشهم ينبه وش شه ف

اشعي فــي غيــا  األدوات الراميــة المثاليــة، حبــ  يبمكنــوا مــن الح ــول علــ  المعلومــات  ات ال ــلة ل ــ

.الررار

شكل 

أ  مدم عل  حد علمك، يرج  توضيح إل "من المسب ييين في البساؤل الخاص بـ )% معال ة اليياشات 
"(طورت شركبك ادرات اليياشات البالية لمعلومات اال بدامة

5

11%

22%

11%

28%

8%

14%

14%

19%

25%

14%

34%

22%

31%

32%

31%

14%

25%

19%

9%

17%

-ت  د ج الايانا   ن المصادر يار ا يمال في ن ام  ررزي

Excelجمي الايانا  المتملةا باالستدا ا في 

لاحا / الايانا  المتاحا لصةاع الةرار  ن  الل  ةصا 

…ا يرض الايانا  المتملةا باالستدا - ملا ا  دا ليا 

ف ددار  الايانا  لا  را) راقاا الجاد  / تدقيق الايانا  

(يلييا

 ا بيانا  االستدا-تكا   الايانا   ي ا ن ما الدا ليا 

SAPالمتافر  في 

ن ن ل  ناارها ن ن نخاط لتاايره في ا  ير الستا الةاد ا

ن ن نمم  حاليًّا يلى تااير تلم الةدر  ت  تااير الةدر  للكةيا ليست  ختمتا

الةدر   ةمةا بالكا   ل ختمتا

Source: BCG Global Survey on Retail Sustainability Maturity, N=150 respondents from 37 companies, March 2022; BCG Analysis.

أشـــع ال ينيغـــي لب ـــار " م موعـــة بو ـــطن اال بأـــارية"وفـــي هـــ ا الســـياق، أوضـــحل 

يــود الب زئــة االشب ــار للح ــول علــ  بياشــات مثاليــة عــن محركــات اال ــبدامة ووضــم ا

بخدا  مـا للب ري، فاألداص ال يد فـي اال ـبدامة ال يبطلـب الكمـال، بينمـا يبطلـب ا ـ

ة، هـو مبــاح والح ــول علــ  أا ـ  ا ــبفادة منــع حبــ  لـو كاشــل المعلومــات غيــر كاملــ

واص كمـا أشــارت الم موعـة إلــ  أهميــة الأـفافية البــي يمكــن أش تخلرهـا اليياشــات،  ــ

.أو التخا  الرراراتلإلف احاتبالنسية 

THE BOSTON CONSULTING GROUP
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ا إل  مرابالت مكثفة أجرتها  م موعة مم ت ار الب زئة، حددت ال" م موعة بو طن اال بأارية"ا بنادف

:تسعة ميادئ رئيسة للن اح، يوضحها الأكل البالي

 احتسعة ميادئ رئيسة للن

شكل 

تسعة ميادئ رئيسة للن اح في تحريق اال بدامة

6

ت
يا
و
ول
أل
ب ا

تي
تر

ي  أولوية محددة للرئيو البنف

يعطي الرئيو البنفي   
األولوية للن ر واتخا  إجراصات

بأهش الحوكمة الييعية 
ا، ال  يم ا واالجبماعية داخليًّ
البكامل في الوظائف 

والميادرات

أهداي جريعة و رد واضح

البزا   افي  فر ، ووضم 
جدول أعمال شامل ومبطور 

ية، للحوكمة الييعية واالجبماع
و رد مرتيط بالغرس

برام  رائدة

عدد اليل من اليرام  المميزة،
ا ولكن عل  شطاق وا م، يردره
أ حا  الم لحة وتركز عل  

الريايا المادية

ن
مي
ي
لب
ا

البكامل الأامل

جزص ال يب زأ من ارارات 
األعمال األ ا ية والحوافز 

والبحوالت

الرامنةاشبمال 

 كاص ال-شأر البكنولوجيا الرائدة 
الي لخلق ال يل الب-اال طناعي

من الأفافية ودعم اتخا  
الررار

ور
 
لب
ة ا
اد
ع
إ اببكار شمو   األعمال

إعادة ت ور  ال ل الريمة، 
وال ها  إل  السوق، والعمالص 
والخيرة، والعالمة الب ارية، 

.والبسعير

إاامة تعاوش جديد

تعمل الأراكات عير ال ناعة
، وبين الرطاعين العا  والخاص
عل  تأكيل الن ا  الييعي

تمويل جديد

تسعير الكربوش الداخلي 
وم ادر البمويل ال ديدة 

الم معات العامة، والسندات )
الخيراص، والديوش المرتيطة 

(عيةبالحوكمة الييعية واالجبما

البرا  الريمة

تعمل الأراكات عير ال ناعة
، وبين الرطاعين العا  والخاص
عل  تأكيل الن ا  الييعي

الميـدأ بأـكل مياشـر فـي المركـز يدكـد أش هـ ا هـو" البرا  الريمـة"يبيح من الأكل السابق أش وضم 

ة عديـدة؛ األكثر أهمية، ويدرو مع م ت ار الب زئة أش ا ـبراتي ية اال ـبدامة الرويـة ت لـب فوائـد ت اريـ

مـن المأـاركين فـي اال ـبطالع أش شـركاتهم  ـبحرق ايمـة مـن اال ـبدامة علـ % 97حيث أشـار شحـو 

مــدم الســنوات الخمــو إلــ  العأــر الرادمــة، ويــرم ت ــار الب زئــة مزايــا تنافســية واضــحة للفــوا فــي

مـوظفين، اال بدامة، بما في  لك اكبسا  ميزة عل  المنافسين، وتحريـق ا ـبيراص أعلـ  للعمـالص وال

شمـا   تـدفرات ا يـرادات ا ضـافية، و-با ضافة إل  إمكاشية اال بفادة من م موعـات الريمـة ال ديـدة 

.األعمال الدائرية

اح، ويسـبدعي في ه ا السياق، يحبا  ت ار الب زئة إل  اتياع برية الميادئ،  تما  عملية خلق الريمة بن 

ا -( 6) لك اتياع شه  من الـثالث مراحـل الموضـحة فـي الأـكل راـم  ترتيـب األولويـات، والبيـمين، وأخيـرف

.إعادة الب ور

Source: BCG Global Survey on Retail Sustainability Maturity, N=150 respondents from 37 companies, March 2022; BCG Analysis.



دامة أولويـة ، في ـب علـ  ت ـار الب زئـة جعـل اال ـببالنسية للمرحلة األول  والخا ة ببرتيب األولويـات

اصلة محددة و ريحة في عملياتهم، با ضافة إل   لك ي ب أش تكوش الريـادة منخرطـة وخاضـعة للمسـ

يـد طوال الوال، وي ب أش تعمل الأركة بعد تحديد أهداي جريعـة وإي ـالها بوضـوح، علـ  إشأـاص العد

من اليرام  الرائدة عل  شطاق وا م، كمـا ي ـب أش تحمـل أهـداي اال ـبدامة الرـدر شفسـع مـن األهميـة

البــي تحملهــا المعــايير األخــرم عنــد الأــروع فــي فــرص عمــل جديــدة، وكــ لك عنــد تريــيم أداص األعمــال، 

.وي ب ترجيح مدشرات اال بدامة بالبساو  مم البكاليف واألرباح

حو تحريق تهتي الخطوة الثاشية بعد تحديد األولويات بحز  في السعي ش، "مرحلة البيمين"وفيما يخ  

تكامــل شــامل، ويبطلــب تيــمين اال ــبدامة فــي األعمــال ضــرورة مراجعــة شمــو   البأــغيل وإحــداث 

بهــا تحـوالت جزريــة فــي عمليــة المســاصلة، با ضـافة إلــ  إجــراص تغييــرات حا ــمة فـي الطــرق البــي تحــدد

ب زئـة واد أشـار اال ـبطالع إلـ  أمـرين مبسـرين يرـو  بهمـا ت ـار ال. الأركة األهداي وتطييق الحوافز

ا في م ال الحوكمة، وهما مبمثالش في :ال ين يحرروش أداصف جيدف

ا باشب ا ▪ .شأر مدشرات األداص الرئيسة داخليًّ

.تيمين مراييو اال بدامة في مراجعات أعمالهم▪

ــا إلــ  تينــي البرنيــات الراميــة بالكامــل، وشأــر البكنولوجيــا لــدعم اتخــ ا  الرــرار، كمــا تحبــا  الأــركات أييف

ق يعمــل ت ــار الب زئــة الرائــدوش الــ ين يحررــوش أفيــل أداص علــ  العمــل مــم المــوردين والأــركاص لبحريــ

ــ ر أا ــ  ا ــبفادة ممــا لــديهم، فعلــ   ــييل المثــال، يأــبرو بعــض ت ــار الب زئــة مــم المن مــات غي

ح لهــم الحكوميــة ومرــدمي البكنولوجيــا للمســاعدة فــي تطــوير حــاالت اال ــبخدا  الرامــي البــي  بســم

يم الـدعم لهـم، بريا  اشيعاثاتهم بأكل أفيل، بينما يسبثمر اليعض اخخر في تعليم الموردين وترـد

ـا توايــم اتفاايـات شــ" م موعــة بو ـطن اال بأــارية"واـد أوضـحل  راص أش ت ـار الب زئـة يمكــنهم أييف

ا لدعم .همطويلة األجل، لبوفير ضماش بهشع عندما يبابم الموردوش البغيير،  يكوش الطلب موجودف

ة ي ــب علــ  الأــركات إعــادة ت ــور  ال ــل الريمــ، "إعــادة الب ــور"وفــي المرحلــة األخيــرة والخا ــة بـــ 

  با ضــافة إلــ  ضــيط عــروس الــ ها  إلــ-علــ   ــييل المثــال مــن خــالل تــوطين إشباجهــا-الخا ــة بهــا 

ا فـي تحفيـز اال ا أييف  ـبدامة السوق وعالماتها الب ارية وأ عارها، ويمكن أش يدد  البمويل ال ديد دورف

.مثل، اال بفادة من م ادر جديدة للبمويل كالسندات الخيراص
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إش البعــــاوش والعمــــل ال مــــاعي يمكــــن أش يكــــوش 

 خــــاص فــــي تطــــوير شهــــ  موحــــد 
 
ا بأــــكل محفــــزف

لمرــــــاييو المــــــوردين، والبعريفــــــات، ومن ــــــات 

مــــا اليياشــــات ل ــــناعة الييــــم بالب زئــــة بهكملهــــا، ك

 يســـاعد العمـــل ال مـــاعي علـــ  تـــوفير اليياشـــات

وش بســهولة للعديــد مــن ت ــار الب زئــة الــ ين يعملــ

ـا مـم م موعـات مبداخلـة مـن المـوردين ومـن . غاليف

اشـــات ثَـــمَّ يمكـــن لب ـــار الب زئـــة ا ـــبخدا  هـــ ُ اليي

 شأــــــاص خطــــــو  األ ــــــا ، وايــــــا  البرــــــد ، 

وإشـــــراو المـــــوردين، وا شـــــارة إلـــــ  المنب ـــــات 

. ال ديرة للييعة، وخا ة المنا  لعمالئهم

فرــــط مــــن المأــــاركين % 3علــــ  الــــرغم مــــن أش 

ا أشــاروا إلــ  أش البحالفــات كــاش لهــا تــهثير كييــر جــ دف

عل  جهود اال بدامة، فتشهم ما االوا يعبردوش أش

البعاوش أمر ضرور ، واد أوضـح مع مهـم أشهـم 

ــــا فــــي تحالفــــات  ــــناعية ر وت ــــد. يأــــاركوش حاليًّ

مـن فـرق اال ـبدامة % 90ا شارة هنا إلـ  أش شحـو 

ـــــم أش المأـــــاركة  ـــــي شـــــملبها الدرا ـــــة تبوا الب

والبعــــاوش مــــم األاــــراش وأعيــــاص الن ــــا  الييعــــي 

فيــز اخخـرين  ــيكوشاش مســاهمين رئيسـين فــي تح

. ترد  اال بدامة

مــن ت ــار الب زئــة المأــاركين % 75أشــار أكثــر مــن 

ن فــي اال ــبطالع إلــ  أش اشخفــاس البــزا  المــوردي

ا، فرـد أاـر أحـد بـائعي باال بدامة يمثل تحديفا كييـرف

ــع فــي ــة أش ــة العــالميين للســلم المنزلي حــين الب زئ

كــهكير فر ــة 3يــرم أش معال ــة اشيعاثــات النطــاق 

أجــل لال ــبدامة فــي المســبريل، فتشــع يكــافح مــن

21جمم اليياشات وتن يمها وتحليلها من أكثـر مـن

ا من الموردين العالميين .ألفف
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البركيــــز علــــ  البرــــد  فــــي اال ــــبدامة ال

الكمال

ــ ا ف ا واضــحف ــة ترــدمف ي حرــق بعــض ت ــار الب زئ

اال ــــــبدامة، والبــــــي تخلــــــق بالفعــــــل ايمــــــة 

ي ألعمالها، ويمكن أش تـوفر الحـافز لرخـرين فـ

اطـــــاع ت ـــــارة الب زئـــــة، واـــــد أشـــــارت تلـــــك 

ن الأركات إلـ  العديـد مـن الفوائـد النات ـة عـ

ـــةف مـــن اشخفـــاس البكـــاليف ، هـــ ا البرـــد ، بداي

ص والردرة عل  الو ـول إلـ  الكثيـر مـن العمـال

ال دد، وإطالق أعمال جديـدة بنمـا   ميبكـرة،

ــــ  جــــ   المواهــــب واالحبفــــاظ بهــــا ــــ  . إل عل

لـ ين  ييل المثال،   ل أحد بائعي الب زئة ا

ي حرروا أعل  مسبوم من اال بدامة ايادة فـ

فـــي الســـنوات الخمـــو % 6مييعاتـــع بنســـية 

.الماضية

علــــ  الــــرغم مــــن البرــــد  المحــــرا فــــي م ــــال 

ي اال ــبدامة، فــتش العديــد مــن ت ــار الب زئــة فــ

؛ المراحل األولـ  مـن منحنـ  شيـ  اال ـبدامة

ش ـــروا إلـــ  البحـــول علـــ  شطـــاق وا ـــم فـــي 

ك اال ـــبدامة بمثابـــة حلـــم بعيـــد المنـــال، لـــ ل

ا إلـ  ي ب أش يكوش تركيز تلك الأركات موجهف 

اتخــا  الخطــوات ال ــغيرة وإحــراا المكا ــب 

ـــــك  الســـــريعة، فمـــــن الممكـــــن أش تعمـــــل تل

ن الأركات عل  اليدص في إطالق عـدد اليـل مـ

اي اليــرام  الرائــدة البــي تركــز علــ  تحريــق أهــد

اال ـــــبدامة، كمـــــا يمكـــــن لفـــــرق اال ـــــبدامة 

ــــــــدص فــــــــي إشــــــــراو  الخــــــــاص بالأــــــــركة الي

مد ســاتهم فــي محادثــات اال ــبدامة، ومــن 

المهــــم بــــدص حــــوارات منب مــــة مــــم الفــــرق 

ـــــــــا  ـــــــــات وتكنولوجي ـــــــــن اليياش المســـــــــدولة ع

ـــد مـــن  المعلومـــات، وبالفعـــل  ـــبدد  العدي

الخطــــوات ال ــــغيرة والمكا ــــب الســــريعة 

ـــا إلـــ  دفـــم حركـــة الأـــركة علـــ   المبباليـــة معف

يـرة طول منحن  اال بدامة، وتحريق ايمة كي

. واص لالعيين الفرديين أو ال ناعة ككل

ة
ـــــ
يـــ
ار
إد
ق 
ــا
ـــــ
فـ
آ

124



ة
حثي

س ب
و
عر

125

ــــا لبحلــــيالت شــــركة  مبعــــددة ،(PricewaterhouseCoopers, PWC" )كــــوبراووترهــــاو بــــرايو "ووفرف

مليــار دوالر أمريكــي مــن رأ  12المبخ  ــة فــي المــدفوعات " اليوشيكــورش"ال نسـيات، جمعــل شــركات 

، وهـو ضـعف الميلـغ الـ   جمعبـع فـي عـا  2021المال اال بثمار ، خالل األشهر السبة األول  من عـا  

.2019بالكامل، وأكثر من ثالثة أضعاي إجمالي عا  2020

ية فـي مـن تحريـق مكاشبهـا العالميـة؛ ألشهـا احبف ـل بمراكـز  ـل" اليوشيكـورش"ه ا، واد تمكنـل شـركات 

ريـب، كمــا األ ـواق البـي تبو ـم بسـرعة، أو البـي لـديها الرـدرة علـ  البو ـم السـريم فـي المسـبريل الر

ات أشهــا تعمــل بنأــا  علــ  تغييــر  ــلوو المســبهلكين فــي م ــاالت عــدة، مثــل؛ المــدفوعات، والســيار 

. ، والبو يل، والرعاية ال حية عن بُعدوالميبافير الكهربائية، 

165 207 256
356

450
553

743

63
78

145

143

171

269

في بدايا المام" اليانيكارن" ررا   الجديد  أئةاء المام" اليانيكارن" ررا  
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-45
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401
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امالخارجا  ن السا  أئةاء الم" اليانيكارن" ررا  

2016 2017 2018 2019 2020 الةصف ا لل 
2021لمام 

نيايا 
الةصف 

ا لل لمام 
2021

شكل 

(2021-2016)خالل الفبرة " اليوشيكورش"النمو السريم لعدد شركات 

1

Source: PwC analysis PitchBook Inc.

ة مـن علـ  أشهـا شـركات خا ـة، مدعومـ( اليوشيكـورش)تُعرَّي الأركات الناشـعة أحاديـة الرـرش 

رأ  المــال اال ــبثمار ، يبخطــ  رأ ــمالها مليــار دوالر أمريكــي، وتبو ــم أعمالهــا بمعــدل

شـركة، وبحلـول منب ـف عـا  165" اليوشيكـورش"، كـاش عـدد شـركات 2016وفي بداية عـا  . كيير

%.350شركة، بزيادة ادرها 743، و ل عددها إل  2021

شاليوشيكور 

*رشالعيش في عالم من الأركات الناشعة أحادية الر

دعاص جير. أ

بمركز المعلومات ودعم اتخا  الررارباحث  يا ي 

* ECKERT.V,"Living in a world of unicorns.", PwC,  January 17, 2022.
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ا لبحليل شركة  لخمـو األخيـر لـرأ  المـال اال ـبثمار  فـي السـنوات ا" كـوبراووترهـاو بـرايو "وفرف

1بـين -يكيت اوات المليار دوالر أمر -" اليوشيكورش"الماضية، وال   اا  ببحليل الأركات البي حررل حالة 

ا869، و ــل عــدد تلــك الأــركات إلــ  2021يوشيــو 30و2016ينــاير  ــة، . شــركة، وهــو عــدد كييــر جــدف وللمرارش

شـركة فرـط 14، حررـل 2010و2005أشع بين عامي ( Crunchbase" )كراشش بيو"أوضحل بياشات شركة 

".اليوشيكورش"حالة 

مليار دوالر أمريكي 565" اليوشيكورش"، جمعل شركات "كوبراووترهاو برايو "وبالرجوع ليياشات شركة 

ورغم اشبأارها في جميم أشحاص العالم، فـتشَّ . 2021يوشيو 30، و2016يناير 1من رأ  المال، في الفبرة بين 

ن فـي العـالم، تبركز في الواليات المبحدة األمريكية وال ين، أكير ااب ـادي" اليوشيكورش"من شركات % 80

ا كي. دولة ومنطرة أخرم40واليااي موجود في  ا واد شهدت الهند، الرائدة في م ال البكنولوجيا، شمـوف يـرف

ـا لخمـو مـن شـركات "اليوشيكورش"في شركات  " ليوشيكـورشا"؛ حيث تهتي في المرتية الثالثة، وكاشـل موطنف

.شركة31، ولديها اخش 2016في بداية عا  

ـا فـي وفي حـين أشـع فـي تسـعينيات الرـرش العأـرين، كـاش يـبم ضـ  جميـم رأ  المـال اال ـبثمار  ترري يف

ا ـبثمار ميـالغ شـركات البكنولوجيـا المبردمـة، وا شبرشـل، واالت ـاالت السـلكية والال ـلكية، يـبم اليـو 

كنولوجيـا ال ـحية مالية ضخمة في البكنولوجيا المالية، والبكنولوجيا ال ـناعية، وتكنولوجيـا البنرـل، والب

.  والب ارة الرامية، والبرفيع وا عال 

  للبكنولوجيـا البـي تركـز علـ" يوشيكـورش"شـركات 106، ظهـر 2021يوشيـو 30و2016ينـاير 1وخالل الفبرة بين 

ات المبحـدة ففـي الواليـ. ال كاص اال ـطناعي، والـبعلم اخلـي، وتحلـيالت اليياشـات، وأتمبـة العمليـات اخليـة

شاتهــا، أو األمريكيــة، تســبخد  الأــركات الــ كاص اال ــطناعي لبحســين األداص، واكبســا  رؤم أكيــر مــن بيا

البعــري وفــي ال ــين، تركــز شــركات الــ كاص اال ــطناعي بأــكل أ ا ــي علــ . أتمبــة العمليــات الب اريــة

ا، فمـن بـين كـاش ضـعالسييراشيوالمثير للرلق أشَّ اال بثمار في األمن . عل  الوجع، والرؤية الحا وبية يفف

لفبـــرة تكنولوجيـــا المســـبهلكين خـــالل ا" يوشيكـــورش"مليـــار دوالر أمريكـــي تـــم ا ـــبثمارها فـــي شـــركات 96

.شركة إلكبروشية41مليارات دوالر أمريكي فرط إل  10السابرة،  هب 

ااد عـــــــــــــدد شـــــــــــــركات 

165مـــــن " اليوشيكـــــورش"

شــــــركة فــــــي 743إلــــــ 

غيوش خمو  ـنوات 

.وش ف السنة
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التكةالاجيا 

الماليا

التجار  الرقميا تكةالاجيا 

المخسسا  

لالمستيلكين

مالترفيه لا يال التكةالاجيا 

الصةاييا

ةة تكةالاجيا الت التكةالاجيا 

الص يا

ـا منـ  تيـاعف أربـم مـرات ت" اليوشيكـورش"ال دير بال كر أشَّ مبو ط عائـدات االكببـا  العـا  لأـركات  ررييف

شــركة حررــل حالـــة 1.026ومــن بــين . مليــوش دوالر أمريكــي إلــ  مليــار دوالر أمريكــي234، مــن 2016عــا  

فــي شفــو ا طــار )منهــا فرــط % 28، خرجــل 2021يوشيــو 30و2016ينــاير 1خــالل الفبــرة بــين " اليوشيكــورش"

. من خالل عمليات االشدما  واال بحوا  أو االكببا  العا  أو الخرو  من العمل)الزمني

شكل 

(2021يوشيو 30-2016يناير 1)العالمي حسب ال ناعة " اليوشيكورش"شأا  

2

Source: PwC analysis PitchBook Dat Inc.

خمسة ات اهات  بأـكل شأـا 

خالل العرد الحالي" اليوشيكورش"

ثمــــــــة ات اهــــــــات  بأــــــــكل شأــــــــا  

ن بريــة العرــد الحــالي، ومــ" اليوشيكــورش"

المــــرجح أش يكــــوش ليعيــــها تــــهثير فــــي 

وهــــــــ ُ االت اهــــــــات . العرــــــــد الرــــــــاد 

ارة م بمعة تمثل بعض أكثـر الفـرص إثـ

لــوجي وإمكاشيــة فــي ع ــر االببكــار البكنو

ك الــ   ييــدو أشــع ال حــدود لــع، وتبمثــل تلــ

:االت اهات في اختي
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يــة أدم شمــو ااب ــاد المن ــات والب ــارة ا لكبروشيــة إلــ  شأــوص حاجــة غيــر مســيواة إلــ  مــدفوعات رام

ح في تطـور  لسة، وعابرة للحدود، واابلة للبو م إل  حد كيير، وتب ل  ظاهرة المدفوعات بأكل واض

، 2021فـي ديسـمير (  (Block"بلـوو"وهي شركة خدمات مالية تغير ا مها إل  ،(Square" ) كوير"شركة 

مــم ش ــا  بيــم باليطااــات، ثــم غيــرت مســارها لال ــبفادة مــن الب ــارة الراميــة" 19-كوفيــد"دخلــل جائحــة 

طالاـع والخدمات الم رفية الرامية، وإدارة الثروات من خالل تو يم شطاق تطييرها النرد ، الـ   تـم إ

مليــوش دوالر أمريكــي مــن إيــرادات البطييرــات 435واــد أعلنــل الأــركة عــن ح ــولها علــ  . 2013فــي عــا  

، وي ــل إلــ 2020مليــارات دوالر أمريكــي بحلــول عــا  6.0، ليزيــد هــ ا الــرام إلــ  2018النرديــة فــي عــا  

.2021مليارات دوالر أمريكي خالل الربم الثالث من عا  9.8

تن يم الخدمات المالية اال بهالكية 01

الل واليو ، تبو م من ات تطييرات المسبهلك إل  مـا هـو أبعـد مـن المـدفوعات إلـ  ا اـراس، مـن خـ

ـا"منب ات  والخـدمات الم ـرفية الراميـة، والرهـوش العراريـة، والبـهمين، ،((BNPL" اشبر اخش، وادفم الحرف

مــنالبكنولوجيــة الماليــة بــهكثر مــن أربعــة أضــعاي،" اليوشيكــورش"فرــد ااد عــدد شــركات . وإدارة الثــروات

، وارتفـــم عـــدد شـــركات %35، بمعـــدل شمـــو  ـــنو  مركـــب بلـــغ 2021فـــي عـــا  159، إلـــ  2016فـــي عـــا  36

ومن بين شركات .2021في عا  18إل  2016للخدمات الم رفية الرامية من اثنبين في عا  " اليوشيكورش"

 منهــا، وهــي؛ من ــة " اليوشيكــورش"
 
" ي ــوف"لإلاــراس، جمــم ثــالث منهــا أكثــر مــن مليــار دوالر أمريكــي لكــل

SoFi)) أفيـر "لإلاراس االجبماعي، ومررهـا الواليـات المبحـدة األمريكيـة، وشـركة "Affirm))، أوو "وبنـك

.ار ومررُ المملكة المبحدة، وال   يسبخد  المعلومات االئبماشية لإلاراس الب ،((OakNorth" شورث

" اليوشيكـــــــورش"ارتفـــــــم عـــــــدد شـــــــركات 

ين للخدمات الم رفية الرامية مـن اثنبـ

.2021في عا  18إل  2016في عا  
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3، لب ــل إلــ  2020فــي عــا  %40ارتفعــل مييعــات الســيارات الكهربائيــة بنســية 

علـ  أ ـا  % 98ماليين  يارة كهربائية، ولديها الردرة عل  تحريق شمـو بنسـية 

ا بزيادة أعداد المسبهلكين، والحـوافز، والبفوييـ2021 نو  في عا   ات ، مدعومف

يـة هــ ا ويبو ـم  ـوق السـيارات الكهربائيـة لبلي. الحكوميـة لزيـادة ح ـم السـوق

الطلــب؛ حيــث يرــد  العديــد مــن شــركات  ــناعة الســيارات العالميــة اخش شمــا  

يـــو ، كهربائيـــة، أو يلبزمـــوش بـــالبحول الكهربـــائي، ويـــدعم  ـــاشعو بطاريـــات الليث

وشــركات تخــزين الطااــة، ومــزودو شــيكات الأــحن هــ ا النمــو مــن خــالل تو ــيم

.شطاق البكنولوجيا ال ناعية

" بوينـلتأـيرش"للأـحن، مثـل؛ " اليوشيكـورش"عل   ييل المثال، تعمل شـركات 

ChargePoint) ) ،شيـو إشيرجـيتيلـد"وفـي الواليـات المبحـدة األمريكيـة“(Teld New 

Energy)،شيـــو لينـــك جـــرو "و( "New Link Group)،تأـــيرش ـــبار "و"(Star 

Charge)ة عل  في ال ين، عل  تو يم وجود محطات شحن للسيارات الكهربائي

ا مـن شأـا  السـيارات الكه. مسبوم العـالم بسـرعة ا كييـرف ربائيـة والوااـم أشَّ اـدرف

فـــي يحـــدث فـــي ال ـــين والواليـــات المبحـــدة األمريكيـــة، أكيـــر  ـــواين للســـيارات

ن للسـيارات الكهربائيـة فـي هـ ي" يوشيكـورش"شـركة 17من أ ـل 14العالم، ويبركز 

(.  بة في الواليات المبحدة األمريكية، وثماشية في ال ين)اليلدين 

جديـدة ال ه ا، وتمثل السيارات الكهربائية الخطوة األول  في إشأاص أش مة بيعية

ــا لرطاعــات الطااــة، والخــدمات تُيــيف فرــط إلــ  اطــاع الســيارات، ولكــن أييف

اللوجســــبية، والخــــدمات الماليــــة، و ــــبكوش النبي ــــة النرــــل الــــ   يعبمــــد علــــ 

هــ ا المن ــات ا لكبروشيــة، ويرــد  خــدمات للمســبهلكين والأــركات، و ــيحدث

.البطور خالل العرد الحالي مم تسارع تكنولوجيا الأحن

ومــم  لــك، حبــ  مــم اادهــار أ ــواق الســيارات الكهربائيــة بأــكل  ــريم، ت ــل 

ـــا الســـيارات  اتيـــة الريـــادة بعيـــدة عـــن  لـــك النمـــو؛ حيـــث تبطلـــب ايولفـــا ثراف يًّ

ا، ومن غير المـرجح أش تنبأـر فـي الأـوارع بهعـداد كييـرة حبـ  عـا  . 2030وتن يميًّ

شــــركة 21، كــــاش هنــــاو 2021يوشيــــو 30و2016ينــــاير 1ولكــــن خــــالل الفبــــرة بــــين 

. تعمل في الفياص" يوشيكورش"

فـارادا "و،((Waymo" وايمو"ه ا، وترو  بعض الأركات الكهربائية، مثل شركة 

Rivian" )ريفياش للسيارات"و،((Faraday Future" فيوتأر Automotive)،بايـك"و "

(BAIC )كثـر مـن ال ينية، ب ناعة السيارات بهشفسها، وتمكنل بالفعل من جمم أ

ن فـــي هـــ ا الم ـــال مـــ" اليوشيكـــورش"مليـــار دوالر أمريكـــي، وتُعـــدُّ بريـــة شـــركات 1.5

طــوير م ــنعي المكوشــات، علــ   ــييل المثــال، تلــك الأــركات البــي تعمــل علــ  ت

.محركات ومسبأعرات ال كاص اال طناعي

من السيارات الكهربائية إل  تحويل الطااة 02
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الفعــل فــي م ــال تكنولوجيــا البعلــيم واأللعــا  واليــث المياشــر ت ــ   ب" اليوشيكــورش"كاشــل شــركات 

ا ايــل عــا   ــا كييــرف ، وخــالل 2019و2016مليــار دوالر أمريكــي بــين عــامي 23.5، فرــد جمعــل 2020اهبمامف

مليـار دوالر أمريكـي، 29.8، و لل إيراداتها إل  (2021يوشيو 30حب  2020من يناير " )19-كوفيد"جائحة 

ة أ  المواطنين الراميين باعبيارهم أول جيل اجبماعي شأه مـم إمكاشيـ،(Gen Z" )ادال يل"أدروفرد 

ــــة منــــ  ال ــــغر، ضــــرورة جعــــل حيــــاتهم  ــــل والبكنولوجيــــا الراميــــة المحمول الو ــــول إلــــ  ا شبرش

ا مـن خـالل الـبعلم عـن ُبعـد، وممار ـة األلعـا  عيـر ا شبرشـل لليرـاص علـ  ات ـ ال مـم افبراضية تمامف

.األ دااص

مـا أشَّ واد أ يح ه ا البحول ظاهرة اجبماعية ت لب الحياة إلـ  عـالم رامـي اـائم علـ  البكنولوجيـا، ك

ــا ُيليــي احبياجــاتهم وتفيــيالتهم، علــ   ــييل المثــال، ارتفــم الطلــب ع لــ  منب ــات عــالم البكنولوجي

شــركة 33وخــدمات تكنولوجيــا البعلــيم واأللعــا  واليــث المياشــر، كمــا ارتفعــل ترييماتهــا، وحررــل 

.2020من  عا  " اليوشيكورش"ترفيهية وإعالمية حالة 

ية، وإجيـار ه ا، وتو عل تكنولوجيا البعليم بأكل  ريم؛ بسيب إغالق العديد من المياشي المدر ـ

ـــ ـــارات افبراضـــية لبنمي ـــة، و ـــعي المـــوظفين إلـــ  خي ـــ  الح ـــر ال ـــحي لفبـــرات طويل ة الطـــال  عل

ماشيـة وخـالل تفأـي ال ائحـة، جمعـل شـركات تكنولوجيـا البعلـيم ث. مهاراتهم المهنيـة والأخ ـية

وتلرل من ـات البـدريو، مثـل؛ . 2019حب  عا  2016أضعاي الميلغ السنو  ال   جمعبع من  عا  

"Byju"، ،ايوبــــاش "وومررهــــا الهنــــد( "Zuoyebang،و"Yuanfudao")، ومررهمــــا ال ــــين، ا ــــبثمارات

2016مليارات دوالر أمريكي في شـكل تمويـل بـين عـامي 4إل  3ضخمة؛ حيث ج بل كل منها ما بين 

للبـدريو، Byju""أشَّ من ـة ( The Business Standard" ) ا بيـزشو  ـباشدرد"فرـد  كـر مواـم . 2021و

ا من  يبمير 6.5مليوش طالب مس ل و100كاش لديها  .2021ماليين مأبرو اعبيارف

ـــغ " اليوشيكـــورش"فـــي هـــ ا الســـياق، جمعـــل شـــركات  ل لعـــا  خـــالل ال ائحـــة أكثـــر مـــن ضـــعف ميل

رأ ــمالها الــ   جمعبــع خــالل الســنوات األربــم الماضــية، وهــو مــا يعكــو تحــول األلعــا  إلــ  بيعــة 

" وشيـــوا "ومـــن جاشيهـــا،  كـــرت شـــركة , للبوا ـــل االجبمـــاعي، وإلـــ  األ ـــواق فـــي المســـبريل الرريـــب

(Newzoo ) مليار دوالر أمريكي في 177.8لبحليالت  ناعة األلعا ، أشَّ  وق األلعا  العالمية حررل

ا "اليوشيكـورش"، وكـاش النمـو فـي شـركات %23، بزيـادة  ـنوية اـدرها 2020عا   ، ايـل ال ائحـة، مـدفوعف

ومررهمـــا الواليـــات ،(Epic Games" )جيمـــزإييـــك"و،(Magic Leap" )ماجـــك ليـــب"بهلعـــا  شـــركبي 

.المبحدة األمريكية

ميــاشي تو ــعل تكنولوجيــا البعلــيم بأــكل  ــريم؛ بســيب إغــالق العديــد مــن ال

المدر ــــية، وإجيــــار الطــــال  علــــ  الح ــــر ال ــــحي لفبــــرات طويلــــة، و ــــعي 

.الموظفين إل  خيارات افبراضية لبنمية مهاراتهم المهنية والأخ ية

شر تكنولوجيا البعليم واأللعا  واليث الميا" يوشيكورش"النمو اليارا لأركات  03
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شــيكة "و،(Crypto" )العمــالت الُمأــفرة"و،((Metaverse" الميبــافير "هــ ا، ومــن شــهش البرــار  بــين 

، الــ   ال يمكننــا ت ــورُ "3.0ااب ــاد الويــب "أش يكــوش لديــع الرــدرة علــ  إشأــاص ( 5G" )ال يــل الخــامو

.بالكامل بعد، و وي يبطور عل  مدار العرد الحالي

ــد"لليــث المياشــر خــالل جائحــة " اليوشيكــورش"تيــاعفل إيــرادات شــركات  ، مرارشــة "19-كوفي

ا فــي كــل دول العــالم، علــ   ــييل المثــال، اامــ2019-2016بــالفبرة  ل ، وأ ــيح اليــث منبأــرف

" يوشيكــورش"ليــث المو ــير ، ومررهــا الســويد، والبــي كاشــل ،((Spotify"  ــيوتيفا "شــركة 

ا 77، ببو ـيم ااعـدة مسـبخدميها مـن 2018حب  تم طرحهـا لالكببـا  العـا  فـي عـا   مليوشـف

ا فـي عـا  365إلـ  2015في عا   من ـة مأـاركة ،((TikTok" تيـك تـوو" وو ـال . 2021مليوشـف

والبـــي ،((Kuaishou" كوايأـــو"، ومنافســـبها 2016مرـــاطم الفيـــديو، والبـــي ته ســـل عـــا  

.، إل  مليار مسبخد  شأط شهريًّا خالل ال ائحة2011ته سل عا  

البطور السريم لأركات البنرل  04

عـا   ناعة البنرل، من خالل شرل األشخاص، ففـي" اليوشيكورش"، أشأهت شركات "19-كوفيد"ايل جائحة 

راد مليار دوالر أمريكي، ولكن ال ائحة غيَّرت بأـكل جـ ر   ـلوو األفـ23.6، جمعل شركات البنرل 2018

، واشخفـض عـدد الركـا  2020مليـارات دوالر أمريكـي فـي عـا  7.2في البنرل، لب ل إيرادات الأركات إلـ  

تو ـيل المبنرلين بسرعة، واضطرت تلك ال ناعة البي ال تزال جديدة إل  الريا  بـدور محـور  مهـم فـي

" اليوشيكـورش"، جمعـل شـركات 2021يوشيو 30و2016يناير 1وخالل الفبرة بين . الطعا  والمنب ات األخرم

(.Didi" )ديد "و(  (Uber"أوبر"مليار دوالر أمريكي، بريادة 67شركة، 26للنرل، واليالغ عددها 

وفــــي الواــــل شفســــع، اادت شــــركات تو ــــيل المــــواد الغ ائيــــة واليرالــــة وأطرــــم الوجيــــات لال ــــب ابة

خــالل جائحــة " يوشيكــورش"حالــة 32شــركة مــن أ ــل 13الحبياجــات المســبهلكين ال ديــدة؛ حيــث حررــل 

يعـد أش ف. وتسارعل اال بثمارات في الب ارة الرامية، والبي كاشل اد تراجعل ايـل ال ائحـة". 19-كوفيد"

، و ـل هـ ا الـرام إلـ  2019و2016مليار دوالر أمريكـي بـين عـامي 12البو يل " يوشيكورش"جمعل شركات 

.  مليار دوالر أمريكي خالل ال ائحة16
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ــا فــي عــدد 2014البــي اشطلرــل عــا  ،((Uber Eats" إيــبوأوبــر "شــهدت من ــة  ــا مفاجعف ، ارتفاعف

ومـم اشخفـاس ح ـواات رحـالت. المسبخدمين، وكـ لك فـي مبو ـط المييعـات لكـل مسـبخد 

بــهكثر مــن " إيــبوأوبــر "، اادت الطليــات إلــ  2020بــين أبريــل ويوشيــو % 75بنســية ( Uber" )أوبــر"

األمريكيـة لبو ـيل الطعـا ، (  (Door Dash"دورداش"وارتفـم عـدد مسـبخدمي شـركة . اليعف

.2020مليوش مسبخد  في عا  20إل  2018ماليين مسبخد  في عا  4من 

ل، إلــ  أدم هــ ا المفهــو  المبغيــر لمكــاش وكيفيــة الأــراص، وتــهثير الأــركات الفاعلــة فــي م ــال البنرــ

ــة، وشــرك ــي يرــدمها ت ــار الب زئ ــة الب ــ  الخــدمات البرليدي ــدة تعبمــد عل ــة جدي ات ظهــور أش مــة بيعي

ـا عل   ـييل المثـال، يـدد  شمـو الب ـارة الراميـ. الب ارة الرامية، ومردمي الخدمات اللوجسبية ة جنيف

ن مبـاجر إل  جنب مم اببكـارات المـدفوعات إلـ  خلـق فـرص هائلـة للأـركات البـي ترـو  بالبو ـيل مـ

بالواليـات " اليوشيكـورش"شـركبي ،((Gopuff" جوبـف"و،((Instacart" إشسـباكارت"الييـم بالب زئـة، مثـل؛ 

ـا ،(Ele.me" )مـي. إيلي"و،(Door Dash" )دورداش"المبحدة األمريكية، أو المطاعم، مثل؛  وهنـاو أييف

ومررها (  (J&T Express"آشد تي إكسيريوج "للوجسبيات، مثل شركة " اليوشيكورش"فرص لأركات 

ومررهــا ال ــين، والبــي يبعااــد معهــا اليــائم لبســليم الييــائم( Lalamove" )الالمــوي"وإشدوشيســيا، 

.البي يأبريها العميل عل  من ة الب ارة ا لكبروشية لليائم

افبراضية الخدمات ال حية  05

ــا فــي كيفيــة ح ــول األفــراد علــ  الرعايــة ال ــحية؛ حيــث اعبمــد19-كوفيــد"أحــدثل جائحــة  ا عميرف تغييــرف

ـن األ فـراد المسبهلكوش ومردمو الخدمات بسرعة خـدمات الرعايـة ال ـحية والبطييـب عـن بُعـد؛ ممـا مك 

المبحـدة ففـي الواليـات. من تبيـم مرـدمي الرعايـة الطييـة ومرـابلبهم، وإدارة الو ـفات الطييـة عـن بُعـد

أشَّ ايـارات الرعايـة (  (Center For Disease Control, CDC"مركـز السـيطرة علـ  األمـراس"األمريكيـة، أفـاد 

مرارشـــة بـــنفو 2020فـــي األ ـــيوع األخيـــر مـــن شـــهر مـــار  % 154ال ـــحية عـــن بُعـــد ارتفعـــل بنســـية 

.2019األ يوع من عا  

الناشــعة للخـدمات ال ـحية عــن ،((Roman Health Ventures" فينأـراهــيلورومـاش "وجمعـل شـركة 

مليــوش دوالر أمريكــي خــالل جائحــة 625بُعــد، والبــي تــدير عيــادات  ــحية راميــة ل ــحة الرجــال والنســاص، 

ا للرعايــة ال ــحية عــن " يوشيكــورش"13با ضــافة إلــ   لــك، منــ  بــدص ال ائحــة، كــاش هنــاو ". 19-كوفيـد" جديــدف

.2021خالل الن ف األول من عا  " اليوشيكورش"بُعد، تسعة منها أ يحل في حالة 

ــا إلــ  جنــب مــم اببكــارات المــدفوعات إلــ  خلــ ق يــدد  شمــو الب ــارة الراميــة جنيف

.ئةفرص هائلة للأركات البي ترو  بالبو يل من مباجر الييم بالب ز
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دشيـة وإل  جاشب خـدمات الرعايـة الطييـة، حررـل شـركبا الليااـة الي

بالواليــــــات المبحــــــدة ،((Tonal" توشــــــال"و،(Peloton" )بيلوتــــــوش"

ا علـــ  الســـاحة العالميـــة، با ضـــافة إ ا كييـــرف لـــ  األمريكيـــة وجـــودف

وهــو ،(Calm" )كــالم"لل ــحة العرليــة مثــل " اليوشيكــورش"شــركات 

" هـــــيلومـــــودرش "و،(Cerebral" ) ـــــيرييرال"وتطييـــــق للبهمـــــل، 

(Modern Health)، ،وجميعهــــا بالواليــــات المبحــــدة األمريكيــــة

. وترو  بربط المرض  بالمعال ين

للبحلـــيالت " يوشيكـــورش"هـــ ا، واـــد جمعـــل أربـــم عأـــرة من ـــة 

؛ 2021و2016مليـارات دوالر أمريكـي خـالل الفبـرة مــن 3.4ال ـحية 

، علـ  "19-كوفيد"مليار دوالر أمريكي تدفرل خالل جائحة 2.4منها 

( VillageMD" )إ  د فيلــــــي " ــــــييل المثــــــال، حررــــــل شــــــركة 

ــــديها  ــــهشَّ ل ــــة 1.6األمريكيــــة، البــــي تفيــــد ب مليــــوش مســــبخد ، حال

.2021في عا  يوشيكورش

دور رئـيو وبالن ر إل  المسبريل،  برو  البكنولوجيا الحيويـة بـ

  الحمـــض النـــوو"فـــي تطـــوير األدويـــة واللراحـــات البـــي تســـبخد  

والبرنيــات األخــرم، فرــد ش حــل إحــدم ،((mRNA" الرييـي المر ــال

-وفيـدك"األمريكية في تطـوير لرـاح ميـاد لــ " اليوشيكورش"شركات 

، جمعــل ثمــاشي شــركات 2021وخــالل الن ــف األول مــن عــا  ". 19

مليار دوالر أمريكي، بما 1.9جديدة للبكنولوجيا الحيوية " يوشيكورش"

ــ كاص اال ــطناع ي فــي  لــك ثــالث شــركات تركــز علــ  ا ــبخدا  ال

. والبعلم اخلي في عملية تطوير األدوية الخا ة بها

ر ال ديـدة وي ب أش تبكيف السـوق البن يميـة مـم ترنيـات االببكـا

ه ُ؛ مما يعني أشـع مـن غيـر المحبمـل أش شـرم تهثيرهـا الكامـل فـي

.2030 وق ال حة حب  عا  
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ــ  تأــكيل أ ــواق رأ  المــال وا ــبراتي يات اال ــ" اليوشيكــورش"ال يرب ــر دور شــركات  بثمار اليــو  عل

ــا علــ  تأــكيل وإعــادة تعريــف ال ــناعات البــي تعمــل فيهــا، مــن خــالل تطــو ير فحســب، بــل تعمــل أييف

   منب ات وخدمات جديدة، والبو م بأكل  ريم في أ واق جغرافية جديـدة، وا ـبخدا  شرودهـا ل ـ

م فــي جمــ" اليوشيكــورش"ورغــم بعــض العوااــب البــي تعبرضــها،  يســبمر العديــد مــن شــركات . المواهــب

بنـافو مـم العـدد ميالغ كييرة، ويحبا  المسبثمروش والأركات البرليدية اليو  إل  البفكير فـي كيفيـة ال

ــا فــرص لل ــاو أييف ا، و ــبكوش هن ــا جيــدف ــة الممولــة تمويلف ــة المحلي ــد مــن الأــركات الرامي بعــاوش المبزاي

مـم شـركات (  (McDonald’s"ماكدوشالـدا"بينهمـا للو ـول إلـ  أ ـواق جديـدة، علـ   ـييل المثـال؛ تيبكـر 

ليم، لخـدمات البسـ" دور داش"و" إيـبوأوبـر "، وفي السنوات األخيرة، دخلـل فـي شـراكة مـم "اليوشيكورش"

لطــرح منب ــات ؛(Beyond Meat" )ميــلبيوشــد"ولمــدفوعات الهــاتف المحمــول، ( WeChat" )شــاتو "و

بعمل ومم تو م شطاق االببكـارات ال ديـدة، وا ـبكمال تحـول العـالم إلـ  االاب ـاد الرامـي،  ـ. شياتية

".يوشيكورش"الأركات الرائمة بأكل مبزايد في عالم 

اد الراميفي ظل االاب " اليوشيكورش"وتنافو الأركات البرليدية 
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ربط أداء الماظف

يا بنبائ  األعمال الرابلة للر

ا مأ ا مم أداص الموظف يرتيط بهش يوفر  احب العمل بيعة عمل ثرية ومحفزة للنمو، ويخلق تعاطفف بركف

ا بالأركة والعالمة الب ارية، مـا ينـب . موظفيع عنـع جهـد األمر ال   يدد  إل  ارتيا  الموظفين عاطفيف

.مياعف ومكا ب مالية كييرة

ا شباجيـــــــة

يبمبــــــــم الموظفــــــــوش 
ة المرتيطــــــوش بتشباجيــــــ

ــــــــ   ، %18بنســــــــية أعل
وجــــودة أعلــــ  بنســــية 

مـــــن المـــــوظفين % 60
.غير المندم ين

الربحية

حررـــل الأـــركات فـــي 
الربــــــــم األعلــــــــ  مــــــــن 
درجـــــــــات المأـــــــــاركة 
ــــــا أعلــــــ   ا إجماليف عائــــــدف

مــــــــــــن % 50بنســــــــــــية 
 
ِ
. المبو ط

رضا العمالصال ودة

الأــركات  ات البــرابط
األكيـــر مـــم موظفيهـــا، 
يرتفــــــم معــــــدل رضــــــا 

راوح عمالئها بنسية تب
%.34و% 12بين 

100بـــــــين عينـــــــة مـــــــن 
شركة، هناو اشخفـاس

فــــــــي % 1000بنســــــــية 
األخطــــــــــــــــــاص بــــــــــــــــــين 
ن المـوظفين المـرتيطي
ر مرابــل المــوظفين غيــ

.المندم ين

عوامل السالمةاالحبفاظ بالعمل

ر الموظفــوش األكثــ
ـــــــــــا أاـــــــــــل  ارتياطف
عرضــــــة لحــــــوادث 
الســـــــالمة بنحـــــــو 

48.%

ـــ ا الموظفـــوش األكثـــر ارتياطف
و أال ُعرضة الحبماالت تـر

%. 87مد ساتهم بنسية 
وأال ُعرضة بخمو مرات 
ـــــــل  للمغـــــــادرة، فـــــــي مراب
المــــــــــــــــــــوظفين غيــــــــــــــــــــر 

.المندم ين

18%
إشباجية أعل 

50%
د أيلى سسسسسياائ

للمساهمين

12

34

87%

انخفسسساض فسسسي ا  اسسساء بسسسين 
المسسسسسسسسسساظفين المسسسسسسسسسسرتااين 
 ةارنسسسسسسا بسسسسسسالماظفين ،يسسسسسسر 

.المةد جين

1000%

60%
جودة أعل 

48%
حسسسسسسسسسسسسسسساادث 
سال ا أق 
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شمو المييعات

ال حة

 (Fortune CPG 100)تركز شركة 
م عل  البعافي، األمر الـ   يسـه

ــــــاليف  ــــــي خفــــــض معــــــدل تك ف
565الرعايــــــة ال ــــــحية بمرــــــدار 

ا لكـــــــــــــــــــــــل موظـــــــــــــــــــــــف  دوالرف
(ا يكوشومسل)

الامها كل ايادة  في شسية الموظفين المرتيطين ت
. في المييعات% 0.6ايادة مبواعة بنسية 

مـــــــــــن المـــــــــــرجح أش يأـــــــــــارو 
ة الموظفــوش المرتيطــوش بنســـي

ـــــــــــة % 21 فـــــــــــي جهـــــــــــود العافي
لــل الأخ ـية ، والبــي بـدورها تر

د من ا جااات المرضية واالببعـا
عــــــــن العمــــــــل ممــــــــا يحســــــــن 

.ا شباجية

% 50النفرـات الطييـة تســبهلك 
مـــــــوارد )مـــــــن أربـــــــاح الأـــــــركة 

؛ وهـــ ا يأـــمل الواـــل ( بأـــرية
ـــــ   يكـــــوش فيـــــع الموظفـــــوش  ال

بســيب المــرس ، " خــار  العمــل"
وك لك عندما يعمل الموظفوش

.أثناص المرس

وص البكــاليف غيــر المياشــرة لســ
ين األحوال ال حية بين الموظف
3-2غيـــــــر المـــــــرتيطين تعــــــــادل 

أضـــــــــعاي النفرـــــــــات الطييـــــــــة 
المياشرة لم موعة المـوظفين

.ا جمالية

565$21%

2-3x

0.6  +%

شمـــــــو في 
المييعات

50%
د أيلى سسسسسياائ

للمساهمين



*2022تررير إدارة األداص 

مــن مــدير  المــوارد اليأــرية يعبرــدوش أش شــعور المــوظفين با رهــاق يمثــل مأــكلة% 84

ــ  أش مــدير المــوارد اليأــرية علــ  ا ــبعداد لريــول أش ــدل عل ــ  عــال ، ممــا ي ــا  إل رئيســة تحب

ـا لنبـائ  ا ـبطالع للـرأ  تـم إجـراؤ ُ مـن ا رهاق يمثل مأكلة داخل المد سات، و لك وفرف

نـــة مـــن  المـــوظفين ومـــدير  المـــوارد اليأـــرية ومـــدير  ( advanced)ايـــل شـــركة  علـــ  عي 

ـــات المبحـــدة األمريكيـــة، واـــد بلـــغ عـــدد   مـــن المملكـــة المبحـــدة، والوالي
 
الأـــركات  فـــي كـــل

ا1150اال ب ابات  .شخ ف

ــود وعــودة 2021شــهد عــا   العديــد مــن البغييــر فــي جواشــب عديــدة، فيعــد طــرح البطعيمــات ورفــم الري

م رد السـيطرة األشأطة الحياتية إل  طييعبها كما كاشل في السابق بأكل جزئي، اعبرد الكثيروش أشع ب

ايـل، عل  الوباص  نكوش اادرين عل  إعادة فبح المكاتب، وأش عالم األعمال  يعود إل  ما كاش عليع من

ينيــة إال أشنــا رأينــا بــدلفا مــن  لــك ا دراو ا ي ــابي للعمــل عــن بُعــد والعمــل اله ــين واال ــبثمارات فــي ال

.البحبية للمكاتب،  شأاص مساحة مكبيية للبعاوش ا ير األجل بدلفا من العمل طوال اليو 

لعديـد فعل  الرغم من ف اعة الوباص، فتشع أتاح لنا فر ـة ال بكأـاي طـرق جديـدة للعمـل، فرـد أثيـل ا

بـب، بـل من الموظفين أشهم يسبطيعوش العمل في المنـزل بـنفو الكفـاصة البـي يعملـوش بهـا فـي المك

فـي وأكثر من  لك لـيعض المـوظفين، لـ ا، كـاشوا يطليـوش مـن المـديرين السـماح لهـم بمزيـد مـن الحريـة

ا عل  المكاش ال   يأعروش فيع أشهم أكثر إشباجية .تررير مكاش واماش عملهم، اعبمادف
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لببيـــم البغيـــرات البـــي ( clear review)ترريـــر إدارة األداص الســـنو  الثالـــث لــــ  

تحـدث فــي عــالم ا دارة، خا ــة فــي ظـل البغيــرات البــي شــهدها العــالم خــالل

العامين الماضيين

ربا  محمد. عرس أ

بتدارة ا بطالعات وبحوث الرأ  العا ، باحـثباحث

جامعة الراهرة -ماجسبير في العلو  السيا ية 

* Gallimore.N, "Performance Management Report 2022.", Clear Review, 2022.
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ــا لـــرأ   ـــا بالبحـــديات 2021أش عـــا  "،(advanced)، مـــدير المواهــب بأـــركة "غـــاليمورشيــك "فوفرف كــاش مليعف

رــد الفريــدة فــي م ــال المــوارد اليأــرية، إال أشــع أتــاح لنــا فر ــة لــن تبكــرر إال مــرة واحــدة فــي كــل جيــل، ف

مـل عـن ش عنا عل  إعادة البفكير في العديد من الميادئ األ ا ية لبن يم العمل، فرـد غيـر ش ـاح الع

". بُعد تواعات المواطنين

مـــــن مـــــدير  المـــــوارد 
اليأــــرية يــــروش أشهــــم 
ــــــــــنفو  يبمبعــــــــــوش ب

ا شباجية

76%
مــــــــــن المــــــــــديرين 
يعبرــــــــــــــــــــــدوش أش 
فـــــــــريرهم منـــــــــب  

بنفو الردر

64%
مـــن المـــوظفين يـــروش 
ــــــي  أشهــــــم منب ــــــوش ف
العمـــل عـــن بعـــد كمـــا 

في المكبب

55%

ـــــ يين أش  ـــــد مـــــن الرؤ ـــــاص البنفي يعبرـــــد العدي

شالمكبب هو أفيل مكاش يوجد فيع الموظفو

بب؟هل يعمل الموظفوش بنفو ا شباجية عن بُعد كما في حالة العمل من المك

وش فعلي الرغم من البفاؤل ال   ظهر في إجابات مدير  الموارد اليأرية عند  ـدالهم إ ا كـاش الموظفـ

مــنهم أش المــوظفين % 76يبمبعــوش با شباجيــة فــي العمــل عــن بُعــد كمــا هــو الحــال فــي المكبــب؛  كــر 

مـن المـوظفين فرـط هـم الـ ين % 55يبمبعوش بنفو ا شباجية إش لم يكن أكثـر، لكـن المثيـر للدهأـة أش 

.يأعروش أشهم منب وش في العمل عن بُعد كما هو الحال في المكبب

ا، وهو، هل مديرو الموارد اليأرية مفرطـوش فـي البفـ اؤل، واد طرح ه ا البنااض في اخراص تساؤلفا مهمف

ؤيــة، أ  أش هنــاو  ــييفا آخــر؟ ، إال أش اال ــبطالع تو ــل إلــ  أش الســيب فــي هــ ا البنــااض هــو افبرــار الر 

 ـورة فمديرو المـوارد اليأـرية بيسـاطة ال يح ـلوش علـ  المعلومـات البـي يحباجوشهـا مـن أجـل تكـوين

مبكاملــة عــن أداص المــوظفين داخــل مد ســبهم، فهــم يعبمــدوش علــ  مــدير  األاســا  للبهكــد مــن أش 

ن فريرهم منب  ويعمـل بأـكل جيـد، ولكـن إ ا كـاش المـديروش لـم يرومـوا بـتجراص محادثـات مـم المـوظفي

ا، ثـم يسـ لوش   لـك علـ  حب  يبحرروا من البرد  في األهداي، ويسهلوش عن مدم تهالم الموظفين جيـدف

داص فـي ش ا  يمكن لموظفي الموارد اليأرية مأاهدتع، فلـن تكـوش هنـاو إمكاشيـة لبحديـد مأـكالت األ

.ن  لكالمد سات، وال الكيفية البي يفبرس بالمديرين اتخا  الخطوات الالامة من خاللها لبحسي
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مـــــن مـــــدير  المـــــوارد % 84وجـــــد اال ـــــبطالع أش 

اليأــــرية يعبرــــدوش أش ا رهــــاق مأــــكلة رئيســــة

ــع ــ  معال ــة، وأشهــم علــ  ا ــبعداد لريول تحبــا  إل

هت  كمأــكلة داخــل مد ســبهم، لكــن المأــكلة تــ

مــنهم % 97عنــدما شن ــر إلــ  المــديرين، فرــد أشــار 

ي إل  أشهم جاهزوش الكبأاي إ ا كاش الموظفوش ف

فـــريرهم م هـــدين أو غيـــر مبحمســـين، بينمـــا  كـــر 

مـــنهم أشهـــم جـــاهزوش لـــدعم مـــوظفيهم فـــي % 89

حالـــة ا رهـــاق وا جهـــاد، ولكـــن هـــ ُ النســـب لـــم 

مــنهم % 52تبوافــق مــم آراص المــوظفين الــ ين رأم 

فرــط أش مــديريهم يبخــ وش خطــوات لمســاعدتهم 

مــنهم إلــ  % 51علــ  ت نــب ا رهــاق، وهــ ا مــا دفــم  

  إبداص ا بعدادهم لبـرو وظـائفهم واالشيـما  إلـ

ـــــل  ـــــبدعمهم بأـــــكل  مد ســـــة أخـــــرم إ ا كاش

أفيــــل فــــي حــــاالت ا رهــــاق وا جهــــاد، مــــا جعــــل 

ن اال ــبطالع يطـــرح تســاؤلفا حـــول اببعــاد المـــديري

ا عــن درا ــة ودعــم المــوظفين المنهكــين، فســابرف 

كـاش المــديروش ي ــروش محادثـات فرديــة مبكــررة مــم 

موظفيهم حول دورة العمـل والبعامـل المأـبرو 

بينهم، ومـدم تحريـق األهـداي، األمـر الـ   مكـنهم

لـ ا، من المبابعـة والبريـيم المسـبمر لمـوظفيهم؛

االت فتش المد سات تحبا  إل  ش ا  يفـرس ات ـ

منب مــــــــة و ات مغــــــــزم تــــــــبم بــــــــين المــــــــديرين 

ن والموظفين؛ مما ييمن ح ول جميم الموظفي

عل  المسبوم المنا ب مـن الـدعم ويمكـنهم مـن

. الريا  بعملهم بأكل جيد

:ةالأعور با رهاق ايية رئيس

شكل 

ا أفيل في حالة ا رهاق؟  النسية من )هل تغادر وظيفبك الحالية لل ها  إل  مد سة ترد  لك دعمف
(الموظفين  ال ين يعاشوش من ا رهاق

3

شكل 

هـــل مـــديرو  ـــاعدو علـــ  ت نـــب ا رهـــاق فـــي 
الأغل؟

2

97%

89%

3%

11%

ه  تشمر أنم جاهز للتمرف 

يلى  د  درها  فريةم 

ه  تشمر أنم جاهز لدي  

 اظفيم الاين يمانان  ن 

ا رها 
نم  ال

شكل 

هــل أشــل مســبعد لمعرفــة مــدم إجهــاد الفريــق 
؟الخاص بك وعد  الرغية في االشخرا  في العمل

1

Source: Clear Review, 2022.

Source: Clear Review, 2022.

Source: Clear Review, 2022.



من الموظفين ي ـروش محادثـة مـرة واحـدة فـي % 33ورغم ه ُ األهمية فتش شبائ  اال بطالع أظهرت أش 

من العينة أشع يبم إجراص المحادثة مـرتين فـي السـنة، ممـا % 16السنة أو أال مم المديرين، في حين أشار 

.يعن  أش ش ف الموظفين ال ي روش محادثات أداص منب مة مم مديريهم المياشرين

ـــين المـــديرين وفـــريرهم لمنااأـــة األداص وعـــبص العمـــل  ـــب م ب للبوا ـــل المن

دير والبطوير ومـا إلـ   لـك أهميـة كييـرة؛ حيـث يمكـن البوا ـل المنـب م مـن المـ

د، لمعرفة مدم إشباجية الموظف، ومدم احبياجـع إلـ  تحفيـز؛ وخا ـة فـي ظـل العمـل عـن بُعـ

ا واتخا  خطوات لدعم الفريق .األمر ال   يسهم في تحديد واكبأاي المأكالت ميكرف

أهمية البوا ل المنب م والهادي

شكل 

كا  مرة امل بتجراص محادثات مم مديرو لبرييم األداص؟

4
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م تكــن ولكــن األمــر ال يــرتيط فرــط ببكــرار المحادثــات برــدر مــا يــرتيط بفائــدتها، فــال يهــم عــدد المــرات إ ا لــ

لـ  من الموظفين، أش المحادثات البي يبم إجراؤها مم المديرين  يعة وال تركز ع% 31مفيدة وهو ما  كرُ 

مـنهم أش المحادثـات البـي يـبم إجراؤهـا مـم المـديرين جيـدة وتركـز بأـكل % 13تنمية األداص، في حين أشـار 

م هــ ُ كييــر علــ  تحريــق األهــداي والبنميــة، بيــد أش شبــائ  اال ــبطالع أعربــل عــن عــد  اتفــاق المــديرين مــ

مـنهم أشهـم ي ــروش محادثـات مبكـررة ومفيــدة مـم أعيـاص الفريــق وتسـاعد علــ  % 82الروايـة، فرـد أشــار 

مـنهم  أشهـم ي ـروش محادثـات مـرة واحـدة علـ  األاـل فـي الأـهر، وهـو مـا % 67تنمية األداص، في حين  كر 

 ين يخبلــف مــم شســية المــوظفين الــ ين أشــاروا إلــ  أشهــم ي ــروش محادثــات بأــكل منــب م شــهريًّا والــ

%.27بلغل شسيبهم 

ين بطرح واد أشار البررير أش ه ا االخبالي في النسب بين المديرين والموظفين يرجم إل  ايا  الموظف

األداص، بـل ، لكن هـ ا فـي وااـم األمـر ال يمثـل محادثـة لبريـيم"كيف تدير"أو "كيف يسير الحال "أ علة مثل 

ـا لوجـع أ و هو مييعة للوال، ل ا، فتشع ي ب عل  اسم المـوارد اليأـرية تحديـد موعـد محـدد  ـواص وجهف

أعياص عير فيديو لمنااأة أداص الموظف وتطويرُ، وي ب أش يرو  المديروش بطرح أ علة للبهكد من أش

.فريرهم ليسوا م هدين

شكل 

كا  مرة امل بتجراص محادثات لبرييم األداص مم فريرك؟
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مع ـــم مـــدير  المـــوارد اليأـــرية علـــ  علـــم بههميـــة إدارة األداص بأـــكل جيـــد لبحريـــق مســـبويات إشبـــا 

ـا منب مة، إال أش الفوض  البي شهدها العالم العا  الماضي اد أدت إل  عد  االهبما  بـاألداص، هـ ا وف رف

ــــي أشــــار  ــــة، والب ــــة إدارة األداص فــــي % 65خراص مــــدير  المــــوارد اليأــــرية فــــي العين ــــ  أش عملي مــــنهم إل

مد ساتهم اـد تراجعـل خـالل العـا  الماضـي، وعنـد  ـدالهم عـن محـور إدارة األداص فـي مد سـاتهم، 

ا كييـرف  ا فـي عـدد وهو تساؤل مرارش يبم السدال عنع من  ثالث  نوات، أوضحل النبائ  أش هناو اشخفاضف

سية ه ا المد سات البي كاش تطوير األداص بالنسية لها هو محور أشأطة ا دارة باألداص، حيث بلغل الن

.فرط% 31العا  

كمــا اشخفــض عــدد المد ســات البــي شــعرت أش مأــاركة المــوظفين هــدي أ ا ــي فــي عمليــة ا دارة 

، واـد حررـل هـ ا %47شحـو 2021فرـط، فـي حـين أشهـا بلغـل فـي عـا  % 31باألداص؛ حيث بلغـل هـ ا العـا  

ـــة بالعـــا  الســـابق  ـــا مرارش ؛ ممـــا يعنـــ  أش مدشـــر %39، والـــ   بلغـــل النســـية فيـــع 2019النســـية ارتفاعف

يــل مــدير  المــوارد اليأــرية اــد اشخفــض بأــكل ملحــوظ فــ
ِ
ي عــا  االهبمــا  بــالبركيز علــ  البنميــة مــن ا

.2019وفي تررير 2021، مرارشة بما حرق من ارتفاع في 2022

أهمية إدارة األداص في ا شبا 

2022البركيز عل  البطوير 

2021البركيز عل  البطوير 

2019البركيز عل  البطوير 

31%

47%

39%

شكل 

هل امل بالبركيز عل  البطوير؟

6

شكل 

هل امل بالبركيز عل  ا شباجية والمأاركة؟

7

2022 2021

Source: Clear Review, 2022.
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مأاركة واد أشار اال بطالع أشع رغم ه ُ النبائ ، فتش مدير  الموارد اليأرية ليسوا غافلين ألهمية ال

عنــد وا شباجيـة فــي تريــيم األداص، فعمليــة إدارة األداص ال يـدة تــدد  إلــ  وجــود مـوظفين مأــاركين، لــ ا، ف

 ـدالهم عمـا إ ا كـاشوا يخططـوش للعمــل علـ  تحسـين إدارة أدائهـم العـا  المريــل،  كـر أكثـر مـن ش ــف

آخـروش أشهـم يخططـوش للعمـل علـ   لـك، ولكنهـا ليسـل % 34العينة أش  لك أولوية عالية، في حين  كـر 

أولويـــة لهـــم فـــي الواـــل الحـــالي، فيينمـــا تخطـــط المد ســـات للعمـــل علـــ  تحســـين إدارة األداص العـــا 

ن فـي المريل فتشع في الوال الحـالي ال يأـكل هـ ا األمـر أولويـة لهـم؛ ممـا يـوثر علـ  المـوظفين العـاملي

المد ســـة وي علهـــم يفكـــروش فـــي اال ـــبرالة واالشبرـــال إلـــ  مد ســـات تـــدعمهم  وت علهـــم أاـــل 

.حسا ية في العمل، ويكوش لديها هدي واضح وخطة لبطوير األداص

شكل 

هل تخطط للعمل عل  تحسين إدارة األداص العا  المريل؟

8

تالبو يا

ـا علـ  مـا  ـيق، خـر  اال ـبطالع بعـدد مــن البو ـيات البـي ي ـب علـ  مـدير  المـوارد الي أــرية وته يسف

ات العمل عل  تنفي ها من أجل خلق إدارة باألداص أفيل داخل مد سـبهم وتغطيـة العديـد مـن العمليـ

ط المهمة داخل المد سة وتحريق توا ـل منـب م بـين المـديرين والمـوظفين وتحديـد األهـداي وخطـ

ات البـوتر البطوير، وتبيم األداص والمأاركة والبعليرـات المفبوحـة مـن المـوظفين، والبحرـق مـن مسـبوي

:وا رهاق لديهم لدعمهم أثناص الفبرات ال عية و لك من خالل اختي

د مراعاة رغية الموظفين في العمل عن بُعد، لما لـع مـن مزايـا وحريـة فـي إدارة حيـاتهم العمليـة، فرـ1.

ــا إضــافية مــم عــائالتهم وتخل ــوا مــن عــبص البنرــل اليــومي ا لــ   أ ــيح المــوظفين يريــوش أوااتف

ـــبالص  مـــم  ـــد بـــدص العمـــل واالشبهـــاص بمـــا ي ـــ  تعـــديل مواعي يســـبنزي الواـــل، وأ ـــيحوا اـــادرين عل

علـ  ل ا، فت ا كاش العمل اله ين والعمل عن بُعد  يسبمر لفبـرة طويلـة، ي ـب. االلبزامات األخرم

المد سات اتخا  خطـوات لبحسـين ش ـا  إدارة األداص مـن أجـل ضـماش أش مـدير  المـوارد اليأـرية 

. والمديرين لديهم جميم األدوات البي يحباجوشها لمرااية وتحسين إشباجية جميم الموظفين

Source: Clear Review, 2022.
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إجــراص المحادثــات مــم المــوظفين ي ــب أش يــبم علــ  أ ــا  منــب م بأــكل شــهر ، فهــ ُ أفيــل 2.

بها ايـل طريرة للحفاظ عل  ا شباجية ومسـبويات المأـاركة العاليـة ومعال ـة المأـكالت فـي بـداي

أش ت ـــيح مأـــكلة حريريـــة، فـــت ا كـــاش ضـــيق الواـــل هـــو العـــائق أمـــا  المـــديرين، فيمكـــنهم إجـــراص 

دايرـــة تركـــز علــ  أهـــداي األداص الرئيســـة وتوجيـــع أ ــعلة تســـاعد علـــ  اكبأـــاي 15محادثــات لمـــدة 

ا مـا، يمكــ نهم المأـكالت واخبيـار الأـخ  ال ـحيح لبوجيـع األ ـعلة لــع، فـت ا شـعروا أش هنـاو أمـرف

.تحديد جلسة أطول للبعمق أكثر

مـديروش ضرورة مـنح الفر ـة للمـوظفين لمنااأـة األداص وا شباجيـة مـم المـديرين حبـ  يسـبطيم ال3.

أـرية الواوي عل  المأكالت الخا ـة با شباجيـة واألداص وتسـ يلها وشرلهـا إلـ  مـدير  المـوارد الي

.التخا  الالا  حيالها

تحديد األهداي بأكل واضـح والبحرـق مـن  لـك مـم المـديرين حبـ  يأـعر المـديروش بـهش الموظـف4.

منـب م ينب  بالأكل المطلو ، فبحديد األهداي عل  المدم الر ير وعرد اجبماعات األداص بأكل

.مم المديرين يساعد عل  تعزيز ا شباجية وإدارة األداص بأكل جيد

الت ضـرورة تلرـي المـديرين تـدرييات جـادة حبـ  يبمكنــوا مـن اكبأـاي مـدم إرهـاق فـريرهم والمأــك5.

ل البي تواجههم وحب  يكوشوا مسـبعدين لـدعمهم، فعلـ  الـرغم مـن إي ابيـة العمـل اله ـين والعمـ

لعمـل عن بُعد، فتش الموظفين يي لوش المزيد مـن ال هـد مـن أجـل البوفيـق بـين مبطليـات الحيـاة وا

.والمنزل؛ مما ي علهم يعملوش لساعات أطول

تيـطر ال بد أش تكوش المد سات عل  مسـبوم البحـد  حبـ  ال تبعـرس لفرـد موظفيهـا ال يـدين، و6.

أش تيحث عن موظفين جدد، فالبدريب مـن أجـل اكبأـاي ومعال ـة ا رهـاق هـو جـزص أ ا ـي فـي أ  

يب مد سة من أجل الحفاظ عل  ا شباجيـة والمأـاركة ومنـم اال ـبراالت وا جـااات المرضـية بسـ

.ا جهاد

  ضــرورة ف ــل المكافــ ت عــن ش ــا  ا دارة بــاألداص، فــال ي ــب أش يــبم الــربط بــين مــن  يح ــل علــ7.

ا ك ا ايادات في األجور والمكافـ ت، وبـين األداص، ألشـع مـن المبواـم أش يأـهد العـا  المريـل تيـخمف ييـرف

.  في األجور بسيب النر  في العرس والطلب في المواهب

تركيـــز المد ســـات علـــ  المأـــاركة والســـماع إلـــ  احبياجـــات موظفيهـــا ودعمهـــم بهفيـــل الطـــرق 8.

.والدفم لهم بأكل عادل، حب  ال يفردوش المواهب ل الح المد سات البي ترو  ب لك

 يفوا بالمواهب من يرو 

ات باال بماع إل  احبياج
الموظفين

بف ل المكاف ت عن 
األداص 

بالبوا ل بأكل 
منب م وشهر 

ببرديم الدعم بأكل
أفيل لحل المأكالت
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شكل 

بالمواهب؟  يفوامن
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ةالنسخة الخامس

ات اهــــــات "النســـــخة الخامســــــة مــــــن ا ــــــبطالع 

"األعمــــــــــــــــــــال ال ــــــــــــــــــــغيرة والمبو ــــــــــــــــــــطة

(Small and Medium Business Trends Report)،

ــر مــن  2500اامــل ببحليــل ترييمــات وتحركــات أكث

ة مالك ومدير فـي الأـركات ال ـغيرة والمبو ـط

ثـل حول العالم لبحديد عـدد مـن النرـا ، والبـي تبم

: في

كيــــــف أثـــــــر الــــــدعم الُمرـــــــد  مــــــن الم بمـــــــم ▪

والحكومــات المحليــة علــ  الأــركات ال ــغيرة

والمبو طة؟

مـــــــا الـــــــ   ترـــــــو  بـــــــع الأـــــــركات ال ـــــــغيرة ▪

والمبو ــــــطة لبوطيــــــد الثرــــــة مــــــم العمــــــالص 

والموظفين؟

يرة كيــف تســاعد البكنولوجيــا الأــركات ال ــغ▪

والمبو طة عل  النمو واالادهار؟

ة مـــا الـــ   تغيــــر بالنســـية للأـــركات ال ــــغير▪

، وكيـف يـدثر  لـك 2020والمبو طة خـالل عـا  

عل  مسبريل أعمالها؟

يـل شـ
ِ
ركة تم إجراص اال ـبطالع عيـر ا شبرشـل مـن ا

ركة شيابة عن ش" هاريو بول"األبحاث والبحليالت 

بــرة خــالل الف"  ــيلز فــور "اليرم يــات األمريكيــة 

ـــين  ـــو و21ب ـــو 12يوشي ، وضـــم اال ـــبطالع 2021يولي

ا للأـــــركات ال ـــــغيرة 2534شحـــــو  ـــــا ومـــــديرف مالكف

والمبو ـــــطة فـــــي أمريكـــــا الأـــــمالية، وأمريكـــــا 

. ال نوبية، وأوروبا، وآ يا والمحيط الهادئ

إيماش رجب. أ

بمركـــز المعلومـــات ودعـــم باحـــث  يا ـــي

اتخا  الررار

2021مسح ات اهات األعمال ال غيرة والمبو طة 

* Sales Force,"Small and Medium BusinessTrends Report.",2022>
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ـــغ عمـــر المســـبطلعين  ـــوش 18ات ـــالفا، ييل ـــي، أو يعمل ـــدوا  كامـــل، أو جزئ ـــوش ب ـــر، ويعمل ـــا أو أكث عامف

ات البــي لحســابهم الخــاص، با ضــافة إلــ  كــوشهم مــالكين أو كيــار المــديرين البنفيــ يين فــي الأــرك

مليــار دوالر أمريكــي أو مــا يعادلــع 1موظــف، وعائــداتها الســنوية ترــل عــن 200إلــ  2يعمــل بهــا مــن 

. محليفا

د  بعـدأوضح اال بطالع أشَّ الأركات ال غيرة والمبو طة تميـي فـي البرـ

وش مرور أكثر من عا  عل  البغييرات البي شهدتها؛ حيث اا  المالكوش والمـدير 

، والبي تسييل فـي تغييـر "19-كوفيد"ببوجيع أعمالهم بأكل من م خالل فبرة تفأي جائحة 

ئحة، وفي حين عاشل العديد من الأركات من ال ا. اجبماعي وترلب ااب اد  وا م النطاق

ح وكمــا يأــير اال ــبطالع، ش ــ. اغبنمــل شــركات أخــرم العديــد مــن الفــرص لبن ــيم أعمالهــا

العديـــد مـــن اـــادة الأـــركات ال ـــغيرة والمبو ـــطة فـــي البكيـــف مـــم األامـــة بـــل واادهـــرت 

.أعمالهم
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ات اهـــــات األعمـــــال ال ـــــغيرة "وتوضـــــح النســـــخة الخامســـــة مـــــن ا ـــــبطالع 

، الب ـــــــورات والـــــــرؤم الحاليـــــــة لرـــــــادة الأـــــــركات ال ـــــــغيرة "والمبو ـــــــطة

: لباليةويبيح  لك من خالل النرا  ا. والمبو طة، وكيف جرت عمليات البغيير

 طةالم بمعات المحلية والحكومات تكثف من مساعدتها للأركات ال غيرة والمبو

ــرة تفأــي جائحــة  ــد"كــاش  ــمود الأــركات ال ــغيرة والمبو ــطة واادهــار أعمالهــا خــالل فب " 19-كوفي

الم بمعـات كما كاش دليلفا علـ  المثـابرة وا بـداع مـن جاشـب تلـك الأـركات، وكـ لك. بمثابة اشب ار كيير

.البي تعمل فيها

بمعـي وفي ه ا ال دد، أشار شحو ثلثي اادة الأركات ال ـغيرة والمبو ـطة أشَّ الـدعم الحكـومي والم 

ــا ليرــاص شــركاتهم وا ــبمرارها فــي العمــل اــادة فــي تلــك 10وو ــف أكثــر مــن واحــد مــن كــل. كــاش مهمف

.الأركات أشَّ المساعدات كاشل حا مة للغاية

الخــارجي با ضــافة إلــ   لــك، اعبمــدت  ــناعات الب زئــة والســلم اال ــبهالكية بأــكل كييــر علــ  الــدعم

الــدعم وشــوُ أكثــر مــن ثالثــة أربــاع الأــركات ال ــغيرة والمبو ــطة فــي تلــك ال ــناعات أشَّ . المرــد  لهــا

ا ال بمرار أعمالهم أكثر من الأركات في ال ناعات األخرم . الحكومي والم بمعي كاش مهمف

شكل 

"19-كوفيد"أهمية الدعم المرد  للأركات خالل تفأي جائحة 

1

حاسما لل ايا  يما جدكا يما دلى حد  اليست  يما

مــــــــــــــن الأــــــــــــــركات ال ــــــــــــــغيرة 
م والمبو طة ترم أشَّ دعـم الم بمـ

مهم عل  األال إل  حد ما 

67%
مــــــــــــــن الأــــــــــــــركات ال ــــــــــــــغيرة 
ــــــــــدعم  ــــــــــرم أشَّ ال والمبو ــــــــــطة ت
الحكومي مهم عل  األال إل  حد ما

69%

Source: Sales Force, 2022.
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الدي  ال كا ي الدي  المجتممي

شكل 

( )%(م نف بال ناعات" )19-كوفيد"أهمية الدعم المرد  للأركات خالل تفأي جائحة 

2

ــ ــدعم الحكــومي والم بمعــي الأــركات ال ــغيرة والمبو ــطة عل ــا بمــا  ــيق، فرــد  ــاعد ال   وارتياطف

نهــا مــن موا ــلة إجراصاتهــا وأعمالهــا االعبياديــة، مثــل، شــراص  العمــل فــي ظــل ظــروي جديــدة، كمــا مكَّ

. ا مدادات والموارد المطلوبة، ودفم رواتب الموظفين

جـــــدير بالـــــ كر، أشَّ مع ـــــم الأـــــركات 

ب ال غيرة والمبو ـطة ترـدمل بطلـ

للح ــــول علــــ  شــــوع مــــن المســــاعدة 

در وت ـــ. الماليـــة أثنـــاص تفأـــي ال ائحـــة

طة، ا شارة إلـ  أشَّ الأـركات المبو ـ

ــــــــا مــــــــا تكــــــــوش تكاليفهــــــــا  البــــــــي غاليف

البأــــغيلية أعلــــ ، مــــن المحبمــــل أش 

ــــــا أكثــــــر مــــــن ش يراتهــــــا  تطلــــــب دعمف

. األ غر
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Source: Sales Force, 2022.
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شكل 

" )%(19-كوفيد"أثناص تفأي جائحة ( والمبلراةالمطلوبة )المساعدات المالية 

3

59

51

56

63

55

62

66

65

69

77

ت 
دا
ع
سا
م
ال

ة
مي
و
ك
ح
ال

 /
ال
در
في
ال

ة 
ي

ة
ني
ط
و
ال

ل 
ما
ع
أل
 ا
ض
و
قر

ة
ير
غ
ص
ال

ة 
م
و
ك
ح
ت 
دا
ع
سا
م

ة
ع
ط
قا
م
ال
و 
 أ
ة
الي
و
ال

ة 
م
و
ك
ح
ال
ت 
دا
ع
سا
م

ة
لي
ح
م
ال

ة
ص
خا
ال
ح 
من
ال

ب 
طل
 ب
م
د
ق
تت
م 
ل

ى 
عل
ل 
و
ص
ح
لل

ة
د
ع
سا
م

39%

11%

16%

18%

25%

31%

56%

59%

58%

65%

73%

28

36

21

30

15

24

12

21

8

16

46

27

اإلجمالياإلجمالي المطلوبة المتلقاة

ةالشركات المتوسطالشركات الصغيرة
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يررو والالتينالشررركات الترري يقوادلررا السررواد 

في الواليات المتحدة األمريكية

ـــة الســـائدة فـــي  بســـيب عـــد  المســـاواة المنه ي

و  العالم، كاشل للأركات البي يرودها أفراد من  

ل أاـل اليأـرة السـوداص والالتينيـين إمكاشيـة و ـو

مـن وعليـع، ف. إل  البمويل والموارد المالية الالامة

أجــــل اال ــــبمرار فــــي ظــــل ال ــــروي االاب ــــادية 

ك ال عية في الوال الحـالي، مـن المـرجح ايـا  تلـ

ااة الأركات ببسريح أو منح بعض الموظفين إجـ

ة أكثــر مــن الأــركات البــي يرودهــا أ ــحا  اليأــر

.الييياص

ومم ظهور عـد  المسـاواة العرايـة فـي الم بمـم 

، كـــاش هنـــاو تحـــرو شحـــو الـــدعم 2020خـــالل عـــا  

واال ــبثمار عــن ا ــد فــي األعمــال البــي يرودهــا 

مـن اـادة % 59ويأير أكثر مـن . والالتينيوشالسود 

الأــــركات ال ــــغيرة والمبو ــــطة مــــن الســــود، 

لرــوُ مـن الالتينيــين أشَّ الــدعم المــالي الــ   ت% 65و

ــــا للغايــــة ال ـــــبمرار  مــــن م ــــبمعهم كـــــاش مهمف

.أعمالهم

9%

21%

15%

13%

23%

24%

ر  الشررا  الص ير  لالمتاساا التي يةادها الل الاش

الايةاء في الااليا  المت د  ا  ريكيا

ر  الشررا  الص ير  لالمتاساا التي يةادها الل الاش

الساداء في الااليا  المت د  ا  ريكيا

يان في الشررا  الص ير  لالمتاساا التي يةادها الالتية

الااليا  المت د  ا  ريكيا

الماظفان في دجاز  ،ير  دفايا ا جر الماظفان الاين ت  تسري ي   ن المم 

شكل 

" )%(19-كوفيد"البحركات البي اتُخ ت خالل تفأي جائحة 

4

Source: Sales Force, 2022.
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11%

27%

24%

22%

32%

41%

ر  الشررا  الص ير  لالمتاساا التي يةادها الل الاش

الايةاء في الااليا  المت د  ا  ريكيا

ر  الشررا  الص ير  لالمتاساا التي يةادها الل الاش

الساداء في الااليا  المت د  ا  ريكيا

يان في الشررا  الص ير  لالمتاساا التي يةادها الالتية

الااليا  المت د  ا  ريكيا

 اافةان دلى حد  ا اافةان بشد 

شكل 

ا ال بمرار أعمال الأركات خالل عا   2020مدم البهييد بهشَّ الدعم المالي الم بمعي كاش مهمًّ

5

اإلجمالي

65%

59%

33%

نإعطاص األولوية لالهبما  بالعمالص والموظفي

رلـي  وفي ه ا ال دد، تم إجيار بعض الأركات ال غيرة والمبو طة عل  ترليل  اعات العمـل أو ت

ا طة وما يرر  من واحد من كل خمسة موظفين في الأركات ال غيرة والمبو . اوتها العاملة تمامف

. أعادوا توظيف ال ين تم تسريحهم% 49ُأجيروا عل  مغادرة العمل أثناص ال ائحة، لكن ما يرر  من 

فين ه ا، واد اد  أكثر من اثنبين من كل خمو شركات  غيرة ومبو طة ترتييات عمل مرشـة للمـوظ

ــاص تفأــي ال ائحــة ــة"ومــن المــرجح أش ترــد  . أثن المروشــة ( Growing businesses" )الأــركات المبنامي

" والمبراجعـــــــة/الأـــــــركات ال ـــــــغيرة والمبو ـــــــطة الراكـــــــدة "الالامـــــــة للمـــــــوظفين، مرارشـــــــةف بــــــــ 

(stagnant/declining SMBs.)

تفأــي وعلـ  الـرغم مـن أشَّ غالييـة الأـركات ال ـغيرة والمبو ــطة اـد حاف ـل علـ  فوائـد ثاببـة أثنـاص

، اامــل "الأــركات ال ــغيرة والمبو ــطة الراكــدة والمبراجعــة"ال ائحــة، فــتش العديــد منهــا، وخا ــة 

.ببرليل المزايا والفوائد الممنوحة للموظفين

ـــرات فـــي المـــوارد  اامـــل العديـــد مـــن الأـــركات ال ـــغيرة والمبو ـــطة ببغيي
. واجههااليأرية لديها، و لك في محاولة للبكيف مم ال روي المبغيرة البي ت

Source: Sales Force, 2022.
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شكل 

"19-كوفيد"البغييرات في أوضاع الروم العاملة في ظل تفأي جائحة 

6

50%

32%

17%

15%

9%

38%

38%

21%

13%

15%

ت تقرررررديم ترتيبرررررا
عمرررررررررررر  مرنررررررررررررة

تقليررررر  سررررراعات 
العمررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

إجررررررادة مرررررر  ادو  
أجرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

إعطرررررررررراء العمررررررررررال 
عقررد سرراعة الصررفر"

تسرررريح العمرررال

43%

35%

19%

14%

12%

اإلجمالي

الشركات الصغيرة والمتوسطة المتناميةعةالمتراج/الشركات الصغيرة والمتوسطة الراكدة

شكل 

"19-كوفيد"البغييرات في المزايا الممنوحة للموظفين في ظل تفأي جائحة 

7

12%

19%

7%

58%

55%

61%

29%

26%

32%

0% 25% 50% 75% 100%

ا جمالي

الشررا  الص ير  لالمتاساا المتةا يا

المتراجما/الشررا  الص ير  لالمتاساا الرارد 

تاسيي في اال تيازا  يدم لجاد ت يير تةلي  في اال تيازا 

Source: Sales Force, 2022.
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ير علــ  ال اشــب اخخــر، يبواــم الموظفــوش أشــع فــي ظــل ا ــبمرار ال ائحــة  ــبرو  الأــركات بوضــم تــداب

: تبمثل في. جديدة للسالمة في العمل

.وضم جداول عمل مرشة▪

.ا بخدا  أانعة الوجع أثناص العمل▪

.البياعد االجبماعي في العمل▪

ـــاألدوات ال ـــحية ▪ تزويـــد أمـــاكن العمـــل ب

.اليرورية

.إتاحة إمكاشية العمل عن بُعد▪

طةبالن ر إل  تلك البواعات، وفـي ظـل تطلـم الأـركات ال ـغيرة والمبو ـ

ت إل  بناص الثرة مم الموظفين بعد تسـريح العديـد مـنهم، ومـنح آخـرين إجـااا

غيـــر مدفوعـــة األجـــر، ترـــو  الأـــركات ببعزيـــز مأـــاركة المـــوظفين مـــن خـــالل البوا ـــل

ال وإظهار البعاطف معهم، واالهبما  بردود أفعالهم وترييماتهم المخبلفة .الفعَّ

25%

27%

29%

30%

32%

40%

42%

بشفافية التواص51%

االسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت ابة
يةلالحتياجات الشخص

تعزيررررررررررررررررررررررررررررررررز 
فرص التعاو 

السررررررررررررررررررررررما  
يةباالسرررررتقالل

كة التأكد م  أ َّ إجراءات الشر
متوافقرررة مرررم القررريم المعلنرررة

ربط شغف المروففي 
بعملهررررررررررررم اليررررررررررررومي

مواءمة فرق العم  مم 
رؤية الشركة وألدافها

شكل 

ظفينا جراصات البي اتخ تها الأركات ال غيرة والمبو طة لكسب ثرة المو

8

طلب التقييمات

Source: Sales Force, 2022.
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مـن العمـالص % 90، فتش لديهم تواعات أكير من أ  وال مي ؛ حيث يـرم وفيما يبعلق ب اشب العمالص

. أشَّ الطريرة البي تب ري بها الأركة أثناص األامة تدل عل  م داايبها

ا لبررير  ال ـادر (  (State of the Connected Customer"حالة العميـل المب ـل"با ضافة إل   لك، وفرف

فـي عـا  % 78من العمالص  رعة البوا ل مم الأركات مرارشة بـ % 83، يبوام " يلز فور "عن شركة 

2019  .

رـر  مـن ومـا ي. ه ا، واد تينل الأركات ال غيرة والمبو طة ممار ات جديدة لبليية تلك البواعات

ـا بأـهش البعامــل مـم االت ـاالت الــواردة مـن العمـالص، و% 47 اامــل % 42مـن الأـركات كاشـل أكثــر حر ف

ل   ـالمة كما ال يزال الكثيروش يركزوش ع. ببو يم الطرق البي يمكن للعمالص البوا ل بهم من خاللها

ـــل عليـــع فـــي أغســـطو  ـــا ممـــا كاش ، أ  ايـــل تفأـــي جائحـــة2020العمـــالص، وإش كـــاش بدرجـــة أاـــل اليلف

".19-كوفيد"

9%

43%

48%

59%

64%

13%

38%

43%

51%

58%

 د ا  أ ر 

جتماييلتة ي  المكاتو لةمان التاايد اال/ تةسيق المخازن

الخد ا  الالتال سيا

الص ا الما ا يلى المستا  الم لي

سياسا  السال ا لالمرافق الص يا

2021أ،ساس  2020أ،ساس 

شكل 

"19-كوفيد"م االت البركيز للأركات ال غيرة والمبو طة بعد تفأي جائحة 

9
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فمـــن مـــار  إلـــ . علـــ  ال اشـــب اخخـــر، ال تـــزال الأـــركات ال ـــغيرة والمبو ـــطة تواجـــع عريـــات كييـــرة

، أبلغ عدد مبزايد مـن الأـركات ال ـغيرة والمبو ـطة عـن عـدة طـرق لبلييـة تواعـات2020أغسطو 

  العمــالص؛ حيــث يوا ــل اــادة الأــركات البغلــب علــ  البحــديات البــي تــواجههم، بمــا فــي  لــك االهبمــا

  إشـراو بالبفاعل مم العمالص، واال ب ابة بسرعة لال بفسـارات الُمردمـة مـن جـاشيهم، با ضـافة إلـ

. العمالص في انوات ات ال مخ  ة ال بفساراتهم

دي توطيـد وفي الوال الحالي يبين  العديد من الأركات ال غيرة والمبو ـطة البكنولوجيـا؛ و لـك بهـ

مـن اـادة % 71وتُعـد الب ـارة ا لكبروشيـة المثـال األبـرا علـ   لـك؛ حيـث يأـير . عالاات أوثق مم العمـالص

ـا .الأركات ال ـغيرة والمبو ـطة إلـ  أشَّ عمالصهـم يبواعـوش تـوافر معـامالت أكثـر عيـر ا شبرشـل ووفرف

. مالهامن الأركات ال غيرة والمبو طة تعبمد عل  الب ارة ا لكبروشية في بعض أع% 63ل لك، فتش 

ـا علـ  اتخـا  وبالبواا  مم ظهور الب ارة ا لكبروشية، تركز جميـم الأـركات ال ـغيرة والمبو ـطة تررييف

الأـــركات "وتركـــز . العديـــد مـــن ا جـــراصات ليـــماش األمـــاش والخ و ـــية لمعلومـــات وبياشـــات عمالئهـــا

العديـد بأكل خاص أكثر من ش ريبها الراكدة والمبراجعة عل  اتخـا " ال غيرة والمبو طة المبنامية

.من ا جراصات لبهمين أعمالها عير ا شبرشل

33%
مــــــــــــــن الأــــــــــــــركات 

ارة  بعبمد عل  الب 
ــر مــن ا لكبروشيــة ألكث

ا12 شهرف

31%
مــــــــــــــن الأــــــــــــــركات 
اعبمــدت علــ  الب ــارة
12ـ ا لكبروشية خالل ال

ا الماضية شهرف

23%
د من الأـركات ال توجـ

لـــديها خطـــط جديـــدة 
ا 12خــــــالل الـــــــ  شــــــهرف

الرادمة

14%
مــــــــن الأــــــــركات 
لــــــــــديها خطــــــــــط 
12جديدة خـالل الــ 
ا الرادمة شهرف

مـــن الأــــركات تعبمــــد 
شيةعل  الب ارة ا لكبرو

63%

شكل 

مدم اعبماد الأركات ال غيرة والمبو طة عل  الب ارة ا لكبروشية

10

هــدي تبينــ  العديــد مــن الأــركات ال ــغيرة والمبو ــطة البكنولوجيــا؛ و لــك ب
ــد عالاــات أوثــق مــم العمــالص، وبــالبواا  تركــز جميــم الأــركات ال ــغيرة توطي
ـــــد مـــــن ا جـــــراصات ليـــــماش األمـــــاش  ـــــ  اتخـــــا  العدي ـــــا عل والمبو ـــــطة تررييف

.والخ و ية لمعلومات وبياشات عمالئها

Source: Sales Force, 2022.



شكل 

ا جراصات األمنية البي اتخ تها الأركات ال غيرة والمبو طة

11

46%

45%37%41%

47%34%40%

44%36%40%

45%35%40%

39%36%37%

تحررررررررررررررررردي  التطبيقرررررررررررررررررات 
بانتظررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررام

اسرررررررررررررررررتخدام الخررررررررررررررررردمات 
ت السررررحابية لنسررررا البيانررررا

احتياطيًررررررررررررررررررا وتخزينهررررررررررررررررررا

اسرررررررتخدام المصررررررراادقة  ات 
العرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراملي 

ح ررب المواقررم ال ررارة قبرر  
أ  تسرررررررررررررتهد  العمرررررررررررررالء

إنشرررراء وإادارة كلمررررات مرررررور 
قويررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة 

تخررررررزي  الحررررررد األادنررررررى مرررررر  
معلومات العمي  المطلوبة

الشررررررررررركات الصررررررررررغيرة 
ةوالمتوسرررطة المتناميررر

ة الشركات الصغيرة والمتوسرط
الراكرررررررررررررررررررررررردة والمتراجعررررررررررررررررررررررررة

اإلجمررررررررررالي

ة51%43%
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ا الرامية الأركات ال غيرة والمبو طة تبين  البكنولوجي

ي، ال عل  الرغم من وجود بعض الريود ال ديدة المفروضة علـ  البعـامالت الأخ ـية فـي الواـل الحـال

ــزال العمــالص يرغيــوش فــي دعــم الأــركات ال ــغيرة والمبو ــطة ــ. ي ــ لك، يمــنح اــادة تل ك وا ــب ابةف ل

ـال مـم ال عمـالص مـن الأركات األولويـة للريـا  بهعمـالهم عيـر ا شبرشـل؛ حبـ  يبمكنـوا مـن البوا ـل الفعَّ

. المنزل

ر من الأركات ال غيرة والمبو طة ترـو  بـيعض عملياتهـا علـ  األاـل عيـ% 83وت در ا شارة إل  أشَّ 

ا من عملياتها عير ا شبرشل خالل عا  % 95ا شبرشل؛ واد شرل  فرط؛ و لك بهدي تحريق 2020منها جزصف

ــاع الأــرك. الســالمة والراحــة للعمــالص والمــوظفين ات با ضــافة إلــ   لــك، فــتش مــا يرــر  مــن ثالثــة أرب

علـــ   ـــييل المثـــال، علـــ  و ـــائل البوا ـــل)ال ـــغيرة والمبو ـــطة اادت مـــن وجودهـــا عيـــر ا شبرشـــل 

.2020خالل عا  ( االجبماعي، ومواام الويب، واليريد ا لكبروشي، وا عالشات

شكل 

2020أ يا  دفعل الأركات ال غيرة والمبو طة لبحويل عملياتها عير ا شبرشل خالل عا  5أهم 

12
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شكل 

2020مدم وجود الأركات ال غيرة والمبو طة عير ا شبرشل خالل عا  

13

8%
ا من الأركات لـيو لهـ

أعمال عير ا شبرشل

20%
من الأركات لم تزد من
أعمالها عير ا شبرشل 

46%
مــــــــن الأــــــــركات 
اادت من أعمالهـا 
عيــــــــــر ا شبرشــــــــــل 

بأكل طفيف

27%
مــــــــن الأــــــــركات 
اادت من أعمالهـا 
ــــــــــل  ــــــــــر ا شبرش عي

بأكل كيير

72%
من الأركات 
اادت من 
أعمالها عير 
ا شبرشل 
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ا للأـــركات ال ـــ ـــزف ـــا ممي ـــا يمكـــن أش يكـــوش عاملف ـــال للبكنولوجي غيرة مـــن الواضـــح أشَّ اال ـــبخدا  الفعَّ

والمبو ــطة؛ ممــا يســاعدها علــ  بنــاص عالاــات أوثــق مــم العمــالص والمــوظفين، وإر ــاص أ ــا  لنمــو 

من الأركات ال غيرة والمبو طة المبنامية إلـ  أشَّ أعمالهـا ش ـل% 71ويأير . الأركة بأكل أ رع

.الرامنةمن ال ائحة بسيب اعبمادها عل  

جيـا؛ و لـك ه ا، وتعمل الأركات ال غيرة والمبو طة المبنامية عل  تسريم ا ـبثمارها فـي البكنولو

.بدافم ايادة ا شباجية، وتحسين  رعة األعمال، وايادة أمن اليياشات

شكل 

2020وتيرة تغيير اال بثمارات البكنولوجية لبنمية الأركات ال غيرة والمبو طة خالل عا  

14

20%

32%

38%

35%

42%

33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2021أ،ساس 

2020أ،ساس 

بايةا الت ير ئابتا سريما الت ير

شكل 

2020فعات الأركات ال غيرة والمبو طة البي اامل ببسريم اال بثمار البكنولوجي خالل عا  

15

51%
53%

50%
47%

33%32%
29%

31% 32%

19%

المايما  د ا الممالء التسايق تكةالاجيا المملا ا  الماارد الاشريا

الشسسسسسسسسسسسسسسسسررا  الصسسسسسسسسسسسسسسسس ير  

لالمتاساا المتةا يا

الشسسسسسسسسسسسسسسسسررا  الصسسسسسسسسسسسسسسسس ير  

لالمتاسسسسسسسسسسسسسسساا الرارسسسسسسسسسسسسسسد  

لالمتراجما/

41% 40% 39% 39% 25% ا جمالي

Source: Sales Force, 2022.
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"19-فيدكو"الأركات ال غيرة والمبو طة تبوام تغييرات طويلة األجل بعد جائحة 

فسـها بعد أكثر من عا  من البكيف مم بيعات العمل المبغيرة، ت د الأـركات ال ـغيرة والمبو ـطة ش

ثـة أربـاع أكثر كفاصة من أ  وال مي  للبعامل مم األامات البي اد تواجههـا مسـبريلفا؛ حيـث يعبرـد ثال

مـنهم بـتجراص و ـيرو  الكثيـر. اادة تلك الأركات أشَّ البغييرات البي أجروها  بفيدهم فـي المسـبريل

مـن الأـركات ال ـغيرة والمبو ـطة % 79عل   ييل المثال، يخطـط شحـو . تلك البغييرات بأكل دائم

لسـلم بأكل دائم، وهـ ا ينطيـق بأـكل خـاص علـ  العـاملين فـي م ـاالت اتالمسيةلبرديم خدمات ال 

. اال بهالكية، وت ارة الب زئة، و ناعات البكنولوجيا

الأكل 

مدم فائدة البحوالت البأغيلية البي  ب ريها الأركات عل  المدم الطويل

16

الأــــــــركات ال ــــــــغيرة 
ةوالمبو طة المبنامي

79%

الأــــــركات ال ــــــغيرة 
/ والمبو ــطة الراكــدة

والمبراجعة

71%80%71%

ةالأركات ال غيرةالأركات المبو ط

بكوش من الأركات ال غيرة والمبو طة ترم أشَّ البحوالت البأـغيلية  ـ% 75
مفيدة عل  المدم الطويل

79%

96% 91% 91% 86%
78% 78% 76%

69% 68%
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بعد ال ائحةالالتالمسيةالأركات ال غيرة والمبو طة البي تخطط لبرديم الخدمات 

Source: Sales Force, 2022.

Source: Sales Force, 2022.
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ـــا بمـــا  ـــيق،  ـــوي تغيـــر ال ائحـــة بأـــكل دائـــم مـــن طريرـــة تخطـــيط الأـــركات ال ـــغيرة  وارتياطف

ا تف. والمبو طة ألعمالها  يلية ومن المرجح أشَّ ترد  األعمال الب ارية المبنامية بأكل خاص خططف

. لال بمرار في ظل األامات المسبريلية

دم ه ا، ويسهم العمل عـن ُبعـد فـي تغييـر طييعـة عمليـات الأـركات ال ـغيرة والمبو ـطة علـ  المـ

الطويـــل؛ حيـــث يخطـــط أكثـــر مـــن اثنبـــين مـــن كـــل خمـــو شـــركات  ـــغيرة ومبو ـــطة الح ـــم ل عـــل 

ظفين الموظفين يعملوش عن ُبعد لن ف الوال عل  األال، ولكن شسية مماثلة  ب عل مع م المو

. يعملوش من مرر العمل

فمـــن المـــرجح أش يكـــوش لـــدم. وت ـــدر ا شـــارة إلـــ  أشَّ ترتييـــات العمـــل تخبلـــف حســـب م ـــال ال ـــناعة

ن مرـر الأركات ال غيرة والمبو ـطة فـي م ـاالت السـفر واليـيافة والب ـنيم مـوظفين يعملـوش مـ

.العمل مرارشة ب ناعة البكنولوجيا، ال   من المرجح أش تبين  العمل عن ُبعد

كنولوجيـا وش رفا ألش الأركات ال غيرة والمبو طة في جميم أشحاص العالم تنمو في ع ر اائم عل  الب

 بسـاعدها 2020، فتش المثابرة والردرة عل  البكيف البـي أظهرتهـا تلـك الأـركات خـالل عـا  والرامنة

وعليع فتش أهم المهارات الالامة  دارة مأروع . في المسبريل بواجههاعل  البغلب عل  أ  أامات 

:ت ار  شاجح خالل األعوا  الرادمة تبمثل في

 مرفا
السا 

الت لي بميارا  
ح  المشكال 

المرلنا ل فا 
ال ررا

لجاد يةليا 
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مسح إعطاص

*األولوية للبحوالت البكنولوجية

فــي واــل يأــهد تحــوالت كييــرة و ــريعة أكثــر مــن أ 

ير وال مي  في محف ة تكنولوجيـا المعلومـات، يأـ

( McKinsey" )مــــاكينز "مســــح عــــالمي أجرتــــع شــــركة 

لرــــــادة البكنولوجيــــــا واألعمــــــال إلــــــ  أش البكنولوجيــــــا 

واـل البه يسية للأركات لم تكن أكثر أهمية مـن أ 

وتأـــير النبـــائ  إلـــ  تركيـــز واضـــح علـــ  األمـــن. ميـــ 

ـــات الســـحاالســـييراشي -بية واال ـــبثمارات فـــي البرني

هـا حب  مم ا ـبمرار مع ـم الأـركات فـي تحويـل بنيب

ا إل  جنب .األ ا ية والينية البحبية جنيف

ــــا أش الف ــــوة البنافســــية بــــ ين يدكــــد اال ــــبطالع أييف

ة اـــد الأـــركات الســـاعية للبحـــول البكنولـــوجي واليريـــ

مرارشــــــــةف ". 19-كوفيــــــــد"اادادت فرــــــــط أثنــــــــاص وبــــــــاص 

ــــا المعلومــــات فــــي الأــــركات  بمد ســــات تكنولوجي

البـي -األخرم، فتش الأركات البي تحبـل المرتيـة األولـ 

ــــة  ــــ  لفعالي ــــم األعل 15 ــــنفها المأــــاركوش فــــي الرب

ا وتمبلك ادرات ترنية رئيسة  ا اد أحرات ت-شأاطف ردمف

ــــــة ــــــة والرامي ــــــر فــــــي تحركاتهــــــا ا لكبروشي ــــــر بكثي أكي

. والسحابية

، أو علـ  بالنسية للأركات البي تحـاول اللحـاق بالركـب

ود األال منم شفسها مـن البخلـف عـن الركـب، تأـير رد

هــدالص أ ــحا  األداص المبميــز إلــ  بعــض الممار ــات 

يمـا الرئيسة البي تمثـل تحـديات لهـم ويبمثـل أهمهـا ف

أـاركة أجندة أكثـر شـمولية للبحـوالت البرنيـة، وم: يلي

أكيــــر مــــن ايــــل اــــادة البكنولوجيــــا فــــي ا ــــبراتي ية

ث األعمـــال، وشهـــ  أكثـــر ا ـــبيااية لبنميـــة األفـــراد؛ حيـــ

ـــاص هـــ ـــر مـــن البكنولوجيـــا أثن ـــر تحـــديفا أكي  ُ يمثـــل األخي

.البحوالت

اينب أحمد. أ

جامعة المنيا-ليساشو دار علو  

* McKinsey "Pioritizing technology transformations to win.", March 24, 2022.
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ييراشيالساال ب ابة للمسب دات واالشبرال ل من 

البحـوالت تسـريم ا ـبثمارات الأـركات فـي" مـاكينز "تدكد شبائ  اال بطالع األخير الـ   أجرتـع شـركة 

ـــة العاليـــة لهـــ ُ البحـــوالت، خا ـــة فـــي الأـــركات، حيـــث يكـــوش إشأـــ اص البكنولوجيـــة والريمـــة ا جمالي

ا من ايل اادة البكنولوجيا واألعمال ا مأبركف . ا براتي يات تكنولوجيا المعلومات جهدف

ي كــل فـي مثــل هــ ُ الأــركات، مــن المـرجح أش يــ كر المســب ييوش أش تحــوالتهم كــاش لهـا تــهثير إي ــابي فــ

:واحد من مراييو خلق الريمة األربعة البي تم  دالهم عنها، وهي

. ايادة ا يرادات من خالل البدفرات الحالية▪

. ايادة ا يرادات من البدفرات ال ديدة▪

.اشخفاس البكاليف▪

.تحسين رضا الموظفين▪

يـر ومم  لـك، فرـد تغيـر مأـهد البحـول بأـكل كي

ن في العا  الماضـي؛ حيـث أشـارت شسـية كييـرة مـ

المســــــــــب ييين مرارشــــــــــة با ــــــــــبطالع  ــــــــــابق

إلـ  تزايـد احبماليـة البهديـدات%( 30، مرابل 41%)

ــا للبحــالســييراشية وأفــاد . ولباعبيارهــا تحــديفا رئيسف

ــادة كييــرة فــي تحــو ــا عــن اي الت المســب ييوش أييف

ـا مـن %62)فـي شـركاتهم السييراشياألمن  ، ارتفاعف

ا% 45 ــــــ( ــــــابرف ــــــة البحبي ة ، تليهــــــا تحــــــوالت اليني

. والهند ة المعمارية

ركاتهم توضح شسية كييرة من المسب ييين أش ش

اـل تبابم العديد من ه ُ البحوالت الرئيسة فـي و

واحــد؛ ممــا يســاعد علــ  ضــماش فهــم البرابطــات 

ــــة ومعال بهــــا عــــن كــــل مــــن % 42أفــــاد : المبيادل

، علـ  %40البحوالت ا لكبروشيـة والينيـة البحبيـة، و

ند ـة حد  واص، البحوالت في الينيـة البحبيـة واله

.المعمارية

ة، أشـــار أ ـــحا  األداص المبميـــز أش األجنـــدة األكثـــر شـــمولية للبحـــوالت البرنيـــ
الــنه  والمأـاركة األكيـر مـن ايـل اــادة البكنولوجيـا فـي ا ـبراتي ية األعمـال، و
تحــديات  األكثــر ا ــبيااية لبنميــة األفــراد، مــن الممار ــات الرئيســة البــي تمثــل

. لأركاتهم
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العبمـاد بـالبزامن مـم ا-السـييراشيةإل  جاشب  لك، يراهن المسب ييوش عل  أش العدد المبزايد للحوادث 

ين ، واشبأار أجهزة شرطة النهاية، وايادة شرا  اليعف في إعـدادات العمـل اله ـالرامنةالمبزايد عل  

حول هو البالسييراشياألمن . ليسل ظاهرة من ع ر الوباص، بل جزص من واام العمل ال ديد-وعن ُبعد 

امين الــ   مــن المــرجح أش يسبأــهد بــع المســب ييوش علــ  أشــع األمــر الــ    ــببيعع شــركاتهم فــي العــ

(. 1الأكل )المريلين، وه ا ما يوضحع 

ي جاشــب مرتفــم لبلييــة حاجــة الأــركات خا ــة فــالســييراشييوضــح المســب ييوش أش الطلــب علــ  األمــن 

. مبردمةالبوظيف؛ حيث يهتي الطلب عليع في المرتية الثاشية بعد المبخ  ين في البحليالت ال

الأكل 

ا بــين الأــركات البــي تســع2020منــ  عـا  الســييراشيشـيوع األمــن    كــهكثر م ــاالت البحــول البكنولــوجي اشبأـارف
وتخطط للمبابعة البكنولوجية في المسبريل

1

45

62
64

59

52

55

100

202120202021202020212020

اتياع الأركات ألفيل 
البحوالت البكنولوجية عل  
)%(مدم العامين الماضيين 

ــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــز اليني تعزي
اتالبكنولوجيــة المعلومــ

تحــــــــــــــــــــديث الينيــــــــــــــــــــة 
البحبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــز األمــــــــن  الســــــــييراشيتعزي
تودفاعــات خ و ــية اليياشــا

Source: McKinsey, 2022.
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وماتف وة أداص آخ ة في االتساع بين أفيل مد سات تكنولوجيا المعل

لأـركات خـالل األيـا  األولـ  للوبـاص، أش ا" مـاكينز "أفاد المسب ييوش في ا بطالع  ـابق أجرتـع شـركة 

، كوشهـا جعلـل البكنولوجيـا أولو يـة رئيسـة البي تيم مد سات تكنولوجيا المعلومات هي األفيل أداصف

. لعملها

ا في األعمال مم . الب اريةومن بين األ يا  البي تدعم تلك األولوية يهتي وجود اادة ترنيين أكثر اشخراطف

ا ا، الردرة علـ  خلـ. وتنفي  المزيد من البحوالت البكنولوجية. تيني ترنيات أكثر تردمف ق ايمـة أكيـر مـن أخيرف

إل  أشع عل  كل هـ ُ ال يهـات، يبرـد  أ ـحا  2022وتأير شبائ  ا بطالع عا  . خالل ال هود المي ولة

م تبــيَن وأش ميــزتهم البنافســية تســبعد للنمــو أكثــر مــا لــ-األداص األفيـل علــ  اخخــرين أكثــر مــن    ايــل 

.الأركات األخرم العديد من الممار ات شفسها

وجيـا من المأاركين في الأركات األفيل أداصف اخش، إش كيار اادة البكنول% 73عل   ييل المثال، يرول 

ل كييـر فـي الردرة عل  المأـاركة بأـك( كيير مسدولي المعلومات أو كيير مسدولي البكنولوجيا)لديهم 

فرـط مـن المسـب ييين % 31في حين أوضـح شحـو . تأكيل اال براتي ية واألجندة عل  مسبوم الأركة

(.2الأكل )2021اخخرين الأيص شفسع في ا بطالع عا  

الأكل 

النسية )مسبوم مأاركة مع م كيار اادة البكنولوجيا في ا براتي ية وجدول األعمال عل  مسبوم المد سة
(المعوية للمأاركين

2
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17

5
0
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38

17

8

38

28

23

7

57

23

16

2

المسب ييوش في جميم 
الأركات األخرم

فعة الربم األعل  أداص

المسب ييوش في جميم 
الأركات األخرم

فعة الربم األعل  أداص

20212020

مرتفم

مبو ط

إل  حد ما 

ال عل  ا طالق 

مرتفم

مبو ط

إل  حد ما 

ال عل  ا طالق 

Source: McKinsey, 2022.
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ــا عــن الحزمــة فــي ا ــبخ دامها تأــير النبــائ  إلــ  أش الأــركات فــي الم موعــة األفيــل أداصف تيبعــد أييف

ا، مثـل، البحلــيالت المبردمــة والحو ـية المبطــورة، وفــي المسـبوم العــا  ألشأــطة لبرنيـات أكثــر ترــدمف

ــا مــن خطــوات البحــول العأــر البــي تــ. البحــول م فمــن المــرجح أش تبيــم الأــركات األفيــل أداصف خمسف

البرـد  "  شهـ)مرارشة بالأركات األخرم البي تم  دالها أيَيا "( البرد  البكنولوجي"شه  )السدال عنها 

ــع فــي الســابق "( البكنولــوجي ــر ال  ــيما عــن تو ــيم شطــاق اليياشــات والبحلــيالت-عمــا كاشــل علي وتغيي

.شمو   تسليم تكنولوجيا المعلومات

ــا للمأــاركين، شمــل الف ــوة بــ: عــالوة علــ   لــك، فــتش شهــ  البحــول الخــاص بهــم أكثــر شــمولية ين وفرف

 ـــعدت هـــ ُ . مبو ـــط عـــدد الحركـــات  ات األداص األفيـــل والأـــركات األخـــرم منـــ  المســـح الســـابق

ــا مـن لعيبهــا فــي تحسـين هياكلهــا، والبــي كاشـل أاــل احبماليــة مـن غيرهــا ل إلبــال  الأـركات الكيــرم أييف

ي ــل أ ـحا  األداص األفيــل مبرـدمين علــ  أاـراشهم فيمــا (. 3الأـكل )عنهـا فــي اال ـبطالع الســابق 

ل هـ ُ ، علـ  الـرغم مـن أش تلـك الأـركات األخـرم مـن المـرجح أش تيـ ل مثـالسـييراشيةيبعلق بالبحوالت 

.ال هود أكثر مما كاشل عليع في السابق

ــالبحوال ت ي ــل أ ــحا  األداص األفيــل مبرــدمين علــ  أاــراشهم فيمــا يبعلــق ب
ل ، علـ  الـرغم مـن أش تلـك الأـركات األخـرم مـن المـرجح أش تيـ ل مثـالسييراشية

.ه ُ ال هود أكثر مما كاشل عليع في السابق

الأكل 

اتياع شركات البحوالت البكنولوجية في العامين الماضيين، النسية المعوية للمأاركين
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إعـــــــــــــادة ت ـــــــــــــميم 
ـــو جي البن ـــيم البكنول

ـــــــدعم ا ـــــــبراتي ية  ل
ل العمل بأكل أفي

ـــــــــة رامنـــــــــة ت رب
المســـــــــــــــــــــبخد  
النهــــــــــــــــــــــــــــــــــائي

ـــــــــــــز بنيـــــــــــــة  تعزي
تكنولوجيـــــــــــــــــــــــــــا 
المعلومــــــــــــــــــــات

تغييـــــــــر شمـــــــــو   
وجيـا تسليم تكنول

المعلومــــــــــــــــــــات

تح ــــيم اليياشـــــات
ــــــــــــــــــــــيالت  والبحل
والــ كاص ال ــناعي

فعة الربم األعل  أداصالمسب ييوش في جميم الأركات األخرم

Source: McKinsey, 2022.



عريـات البـي عل  أشها كيـرم ال–وليو المأكالت البكنولوجية -ين ر إل  المأكالت المبعلرة باألفراد 

ومـــا فـــاام مـــن مخـــاطر تلـــك . تمنـــم الأـــركات مـــن تحريـــق أهـــداي البحـــول البكنولـــوجي الخا ـــة بهـــا

؛ فرــد غيــرت ال ائحــة مــن شمــط العمــل البرليــد  بأــكل جــ ر ، "19-كوفيــد"المأــكالت اجبيــاح جائحــة 

ـا أكثـر ا ـبيااية وف عاليـة فـي وتأير النبائ  إل  أشع خالل هـ ا الواـل، اتخـ  أ ـحا  األداص األفيـل شه ف

. تنمية المواهب والثرافة وتنمية األفراد

مــــن المــــرجح أش يرــــول المســــب ييوش فــــي اال ــــبطالع إش شــــركاتهم أعــــادت ت ــــميم مد ســــاتهم 

عالـة  دارة البكنولوجية لدعم ا براتي ية األعمال بأكل أفيل أثناص األامة، ولديها ادرات أ ا ـية ف

(.4الأكل )مواهب تكنولوجيا المعلومات 

الأكل 

من المسب ييين% الردرات البن يمية  دارة المواهب في م ال تكنولوجيا المعلومات، 
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فعال للغاية

فعال

تخطــــــــــــــــــــــيط 
الروم العاملة

توظيـــف المواهـــب 
لعل  النحو األفي

إدارة
األداص

البـــــــــــــــــــــــدريب 
والبطــــــــــــــــــوير

مأاركة المواهب 
وتنميبهــــــــــــــــــــــــــــــا

فعة الربم األعل  أداص جميم الأركات األخرم

ا أش اادة المد سات عالية األداص أكثر فعالية في ه ُ الريـايا مـن المأـاركين % 47يرـول : ييدو أييف

مــل فــي هــ ُ الأــركات إش كيــار اــادة البكنولوجيــا لــديهم بأــكل فعــال يعــزاوش ثرافــة تــدعم طــرق الع

ا"ال ديدة والرامية، مثـل  فرـط مـن جميـم الأـركات األخـرم ترـول % 3. عيـر المن مـة"، "فأـل  ـريعف

(.5الأكل )الأيص شفسع 
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الأكل 

النسية )سة فعالية كيار اادة البكنولوجيا في تعزيز الثرافة البي تدعم طرق العمل ال ديدة والرامية عير المد 
(المعوية للمأاركين

5

8 14 44 32 3

1 13 38 47-1

محايدفعالفعال للغاية
غيــــــر فعــــــال 
عل  ا طالق غير فعال

ويطـوروش يغير اادة البكنولوجيا الفرديوش في الربـم األعلـ  أداصف ثرافـة الأـركة،
.موظفيهم بأكل أكثر فعالية مما يفعلع اادة البكنولوجيا اخخروش

ييراشيالسـوبموجب اال بطالع يمكن الرول إش الأركات تعمل عل  تكثيف دفاعاتها في م ـال األمـن 

ر البكنولوجيـا، واعبمادها للبرنيات السحابية، والبي يمكن أش تخلق بنية تحبيـة أكثـر مروشـة، وتسـريم شأـ

.وإي ال المنب ات الرامية إل  السوق بسرعة أكير

ايكبسب االشبرال إل  البرنيات السحا بية اخمف

ــــا ــــ  تكثيــــف اعبمادهــــا للبرني ــــا عل ــــا للمســــح، تعمــــل الأــــركات أييف ت وفرف

أــــر الســـحابية، والبــــي يمكــــن أش تنأـــي بنيــــة تحبيــــة أكثـــر مروشــــة، وتســــرع ش

. البكنولوجيا، وإي ال المنب ات الرامية إل  السوق بسرعة أكير

مــن المســب ييين أش شــركاتهم اــد  ــرعل االشبرــال إلــ  % 36فرــد أفــاد شحــو 

منهم ا بمرار ه ا البسارع بعد % 86البرنيات السحابية أثناص الوباص، ويبوام 

امـي، أمـا فـي الأـركات  ات المسـبويات األعلـ  مـن النيـ  الر. تفأي الوباص

ل إلــ  يكــوش المســب ييوش أكثــر ُعرضــة مــن غيــرهم لإلبــال  عــن عمليــات البرحيــ

تخطـط؛ بيـد أش ش ـف المسـب ييين بالكامـل يرولـوش إش شـركاتهم. السحابة

. لينإما  جراص تحويالت  حابية كييرة، أو شاملة في غيوش العامين المري

ـــد مـــن ا ـــبخدا  الحو ـــية الســـحابية، كمـــا يوضـــحها  وتب ســـد أهـــم الفوائ

؛ الحـــد مـــن %(56)، فـــي اال ـــبخدا  األمثـــل لبكـــاليف البكنولوجيـــا (6الأـــكل )

ــة األعمــال ودفاعــات األمــن  ــل البحســينات فــي مروش الســييراشيالمخــاطر، مث

%(.39)العمليات األ ا ية ورامنة؛ %(41)

المسب ييوش من الأركات األخرمفعة الربم األعل  أداص
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الأكل 

(النسية المعوية للمأاركين)أكير الفوائد النات ة من ا بخدا  الأركات للبرنيات السحابية 

6
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28

30
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39

41

56

 ر االيتماد الماكر للتةةيا  المتةد ا ا 

تااير المةتج 

نما  دفاع باالبتكار

فرط التةل 

رقمةا الممليا  ا ساسيا

ال د  ن المخاطر

جيااالستخدام ا  ث  لتكاليف التكةالا

ن هـ ُ لكـ. أفاد المسب ييوش أش شركاتهم ترم م موعة من الفوائد مـن ا ـبخدا  الحو ـية السـحابية

ا ما تواجع الأركات البي تسع  بالفعـل إلـ  االشبرـال إلـ. ال هود ال تخلو من البحديات   السـحابة فغاليف

مــم األعمــال حــول البوايــل، وعــد  الرــدرة علــ  إدراو الريمــة المبواعــة وتعارضــاتمأــكالت فنيــة، 

(. 7الأكل )لالشبرال 

ا . وعلــ  جاشــب آخــر، تكــوش هــ ُ البحــديات أاــل حــدة إ ا كاشــل هنــاو شــراكة وثيرــة مــم الأــركة مرــدمف

ال  فالأـــركات البـــي يـــبم فيهــــا إشأـــاص ا ـــبراتي ية ترنيــــة مـــم األعمـــال الب اريــــة، ترـــل احبماليـــة إبــــ

أاــل احبماليــة لإلبــال  عــن البحــديات فــي تحريــق % 60معهــا، وتعارضــاتعــن % 34المسـب ييين بنســية 

تدكد هـ ُ النبـائ  فكـرة أش الوجـود علـ  اـد  و ـاق مـم األعمـال أمـر ضـرور  لح ـر. الريمة المبواعة

 ـل إلـ  والبي تأـير األبحـاث األخـرم إلـ  أشهـا اـد تنطـو  علـ  ايمـة اـد ت-ا مكاشات الهائلة للسحابة 

.تريليوش دوالر أمريكي عل  مسبوم العالم

الأكل 

(النسية المعوية للمأاركين)أكير البحديات الناجمة عن ا بخدا  الأركات للبرنيات السحابية 
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الت يير في الةياد  االستراتيجيا

نة  الشراء  ن ا يمال التجاريا

تجالز الميزانيا

ليااال تالفا  الثةافيا بين الفريق الس ابي لالفر  الدا 

نة  الةدرا  الالز ا لالستفاد   ن ال اساا الس ابيا

ت ةيق الةيما المتاقما  ن اليجر 

 الفا  المم  المستمر 

الت ديا  التةةيا أئةاء اليجر 

ا، بالن ر إل  المسبريل،  بسبمر الحاجة إل  أش تكوش تكنولوجيا الأـركات ديناميك يـة ومسـب يية خبامف

و  فتشهـا فالأـركات البـي لـيو لـديها بالفعـل أ ـا  ترنـي اـ. لالحبياجات المبغيرة ل عمال الب ارية

وش أمـا  ول ني الفوائـد الكاملـة للبكنولوجيـا، لـن يكـ. عل  موعد مم تراجم معدالت النمو ب ورة واضحة

علـــ   ـــييل المثـــال، الســـحابة وا شبرشـــل-الأـــركات خيـــار  ـــوم مبابعـــة مســـرحيات تحـــول مبعـــددة 

. وموا لة المسار لكل منها في الوال شفسع-والمواهب 

Source: McKinsey, 2022.

Source: McKinsey, 2022.
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الجاابيا

التاظيف

الاةاء في المم 

الفص   ن 
المم 

التااير

دورة حياة الموظف

برا ج تأهي  
الماظفين الجدد

داية من هي رحلة الموظف مم الأركة حيث تأبمل عل  مراحل مخبلفة في الحياة المهنية للعاملين ب

ة فــي االعبنــاص البرـد  للوظيفــة والبعيــين وتنبهــي باال ــبرالة أو البراعــد أو ا شهــاص، فلكــي تــن ح الأــرك

.بموظفيها بالأكل المنا ب ي ب أش تفهم كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف

دورة حياة 
الموظف
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This rosy Parallel Planning Process is not achieved without obstacles since 

many can get in the way. Some of these obstacles relate to senior 

generations; others exist within the minds of successors; and finally some 

obstacles arise from spouses and other stakeholders. 

For instance, formal or even informal attempts at planning can be perceived 

as a threat to senior generations of family leaders. For many senior family 

members, this means sharing power and information which they rather keep 

to themselves. They might object planning because it consumes time and 

effort. Furthermore, they might have some doubts regarding the younger 

generation’s capabilities. 

As for the next younger generations, they may lack the knowledge of what 

the family expects from them and can be overwhelmed with self-doubt about 

their capability to lead the business in the next level. 

Finally, one cannot ignore the role of spouses in the family. Often, the female 

spouse may raise issues about her financial security. Added to this, non-

family employees and other stakeholders should be considered such as 

professionals service providers who may also have a personal stake 

maintaining the status quo. 

Given all these obstacles, identifying them will enable the family to explore 

what planning means to various stakeholders in the family enterprise and 

that process will stimulate ideas for actions to help overcome them. Some of 

the suggestions to overcome these obstacles might be to create meaningful 

career opportunities for family members within the business and identify a 

clear role for them that will contribute to the firm. Also, the family must 

support family meetings to explore honestly their level of commitment and 

vision. There is also a need to create family and business governance 

structures to avoid conflicts and finally develop future lifestyle plan and 

financial plan that could be communicated to various family members.

One final word remains. At the base of all the previous suggestions and 

propositions, openness, honesty and integrity should be the pillars for proper 

family business plan. The family business is a term that encompasses two 

inseparable words the family and the business; hence, planning must assure 

the marriage of both words!!

Conclusion 
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The three fits ensure that a business 

strategy is aligned with the overall goals of 

the family.  The first focuses on the shared 

vision. At this point the question is: Does 

the possible business strategy support 

both the family’s and management’s 

shared future vision?  This  filters many of 

the options because they simply do not 

lead to a vision embraced by the family and 

management. The second focuses on the 

strategic fit of the possible alternatives 

based on family and business planning. The 

family enterprise continuity plan looks at 

the family participation, management and 

leadership development and ownership. 

The business strategy plan considers the 

internal and external environments, the 

firm’s strategic potential and which 

strategies best match with the firm’s 

strategic potential. Alternatives that pass 

through this filter will be only a few under 

consideration. The third ensures that the 

final strategy best fits the family. 

The previous model suggests that family 

members as well as the management team 

are exploring simultaneously the family’s 

and business’ systems. This form of 

collaboration will definitely yield new ideas 

and will also establish a shared 

understanding of the family business’ 

values, goals, strengths, weaknesses, 

opportunities and potential threats.  The 

real value of this exercise lies not in the 

piles of resultant documents but rather in 

the rich and open group discussions and 

thinking.  
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Vision Fit
Strategic 

Management

Strategic Fit

Family Fit

Final Choice of Business Strategic 

Many Possible strategic Alternatives

Figure

Selecting A Business Strategy Using the PPP

1

Source: Adapted from Carlok and Ward.

The Vision Fit reflects the interaction of family commitment with management strategic 

commitment.

The Strategic Fit is based on the business strategy plan and the family enterprise continuity 

plan. 

The family Fit reflects the family’s reinvestment decision.

Figure 1 suggests how the PPP would look if drawn as a logical sequence of activities. Possible 

strategy alternatives are subject to three decision filters that the PPP creates. 

Business Strategy 
Plan 

Reinvestment 
Decision

Family Enterprise 
Continuity Plan

Family
Commitment



The parallel approach is founded on four premises 

1. Family values and business philosophy are the foundation for the planning process.

2. Strategic thinking has implications on the family as well as the management team.

3. Successful families and businesses are driven by a shared future vision. 

4. Long-term family businesses require formulating family and business plans. 

Given the aforementioned, the goal of the PPP is to identify family and business plans that 

are mutually supportive of the other’s needs and goals. This is accomplished by considering 

business strategies in the context of both the family’s and the business’ expectations. The 

ultimate goal of the business plan remains the development of strategies to create long-

term economic value for the stakeholders. 

In this sense, the PPP uses a series of planning and programming activities that lead the 

family and management to a business strategy that matches the family’s interests and the 

business’ potential. Strategic thinking by the family and the management team leads to their 

mutual agreement on a shared future vision. Based on this vision, both systems begin their 

respective planning activities leading to the development of the family enterprise’s 

continuity plan and business’ strategic plan. 

The goal of the PPP is to identify family and business plans that are 
mutually supportive of the other’s needs and goals. 
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Having spent eighteen years in the family business, I can say that the most unique feature of 

a family business is the continuous friction between loved ones and business interest.  How 

can one separate the relationship between a boss at work and a father at home? In reality, 

families and businesses are concerned with different goals within a family enterprise. 

Families are concerned with emotions; they focus inward and they generally resist change. 

Business systems must take an opposite approach if they are to survive: accomplishing tasks, 

focusing outward on the external environment, and looking for ways to exploit change. 

Therefore, this article proposes that trying to separate the family from the business might 

not be the right path to take but rather the harmonization and balance in this relationship 

might be a better solution. Family members can be either a great strength or a potential 

weakness for the family business.  In the case families are able to balance between the 

family and the business systems, they will earn the potential of creating a positive 

environment where the family thrives and the business performs. 

This balanced approach of addressing these two subsystems will be the foundation of 

discussion within this article that will embrace the Parallel Planning Process (PPP) suggested 

by Carlock and Ward. 

The Parallel Planning Process (PPP)

A huge challenge I have faced within the family business is the unjustified resistance of a 

strong business plan that would serve as a guide for the business on the long term. I had 

always asked myself why they wouldn’t be interested in whatever I try to forge.  Though I 

spend hours on its preparation in collaboration with other family members and employees 

within our firm, I haven’t been able to reach a reasonable answer to my question until I 

stumbled upon the Parallel Planning Process major propositions. 

The Parallel Planning Process is a proposition that expands on the traditional model of family 

business with the development of a viable business strategy as the ultimate outcome shaped 

by the concerns of the family. It hence becomes a tool for integrating and balancing the 

family’s and the business’ thinking and action. 



On my way to an industrial area in Western Germany namely Munich, I had this conversation 

with the managing director of an old German company founded in 1921. He had been 

appointed to this job subsequent to the acquisition of a private equity firm to an old adhesive 

company which was once a family business. One can never forget his words, “The first 

generation builds, the second generation maintains, and the third one destroys”.  This small 

quote summarizes a reality that businesses –family owned or otherwise- are challenged with: 

How to continue on the long term? 

The opening case is an example of the predominant story for family businesses which were 

sold, acquired, or witnessed their sales slide significantly in the past years or across 

generations. Family business researchers have pinpointed many reasons underlying this 

phenomenon: businesses maturity, markets and technology change, and lack of the need for 

various products and services.  In addition, suppliers and customers alter the rule of the 

game, and competitors quickly copy successful strategies. Any of these changes can 

represent a substantial surprise to a company, bringing its sales and profits towards a 

decreasing trend. In other cases, industry consolidation makes a strategic buyer willing to 

pay a premium more than what the company is actually worth on a stand-alone basis. The 

senior generation facing retirement or other life events might be unable to resist the lure of 

the money and decides to sell. 

Family business is a term that encompasses 

two inseparable words the family and the 

business; hence, planning must assure the 

marriage of both words!!

Towards Development 

of Concrete Family

Business Strategy

His main research interests are related to 

International marketing, consumer behavior and 

branding with special emphasis on country-of-

origin research, value research and brand equity.

Assistant Professor of 
Marketing at the American 
University in Cairo

By. Hakim Meshreki
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Certain important risks may be very difficult, if not 

impossible, to incorporate into risk management systems 

that focus on individual business units or types of risk 

alone. Taking more risks to achieve more success comes 

down to risk knowledge and business intelligence. A lack 

of risk knowledge leads to increased fear. This can result 

in missed opportunities to grow faster.

When we look to retain and attract people, we do so 

based on the skills they have – their aptitude, but when 

we fire people we do so, in about 90% of all cases, for 

their attitude.

So, what are the differences between aptitudes and 

attitudes?

▪ Aptitudes are our potential to learn skills which we 

develop and hone through time. What works, you 

continue using. What does not, you strive to change. 

However, aptitudes alone cannot take you all the way 

through the path to success.

▪ Attitudes determine what and how much you can do. 

It is like an engine; it can either slow you down or 

accelerate you whilst still going forward.

The fundamental difference here is that you can train 

people on weaknesses in aptitude, but you cannot train 

people out of an attitude weakness.  Attitude is internal 

to the individual and you cannot motivate a person to 

change themselves; they must motivate themselves to 

change.

Think about these, learn to thrive on bad news and don't 

accept surprises.

“Make others succeed” is a key 

mindset required for success in 

building a Risk Intelligence System.
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Failure to uncover risks results in 

organisations simply being unaware of the 

build-up in risk. Employees often do not flag 

or report new risks or an increase in risk 

exposure, often because they just decide 

that the risk is unlikely to materialise and 

cause a loss.

As said above, bad news must travel faster 

than good news. Getting bad news in good 

time is always better than a surprise when it 

comes to the management of risk. A key 

factor to mitigate the risk (or contain the 

impact) is having enough time to find an 

effective solution to the bad news. Success is 

to know that you have influenced your 

organization’s risk culture by raising risk 

implications early in all relevant discussions 

and throughout the decision-making 

process!

Clear and unobstructed communication is very important in a process to collect risk 

intelligence from everywhere and have internal pathways throughout the organization 

where bad news must travel faster than good news. Risk intelligence demands that every 

individual in an organization takes responsibility for identifying, reporting, and managing 

risks in the day-to-day operations. 

Ignoring conflicting information

Differing perceptions

Interpreting words differently

Ignoring non-verbal cues

Becoming emotional

Some  common barriers 

to building an effective 

Risk Intelligence 

Network

Culture can be a very 

complex issue as it involves 

behaviors and attitudes
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Here are some key elements in the 

process of building a Risk Intelligence 

System:

▪ Collecting risk intelligence from 

everywhere!

▪ Collecting internal and external 

information, including social media

▪ Building internal pathways throughout 

the organization

▪ Encouraging clear and unobstructed 

communication

▪ Making sure that bad news travel 

faster than good news

▪ Knowing what is real and what is fake

Your overall objective for the effective management of risk is to get better at seeing things 

before they even happen and to make good decisions in such situations as to achieve the 

right risk response with the best outcome to add value to the organization. 

You need to know how to train your situational awareness skills and understand that it isn’t 

just a tactical concept. To make the most out of it, it must become part of your life, the way 

you do things and how you behave in your every-day routine, whether at work or at home.

There are many drills that enhance situational awareness skills. It is only through smart 

training and disciplined behavior that you make yourselves better in seeing things soon 

enough and making adequate decisions for the best possible outcome.
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Look around you and observe, not just when you are 

outside, but more specifically in your business 

environment and the industry where you operate. 

What is happening in your organization, in your 

country, in your region and globally in the industry you 

work in? 

Risk management standards and frameworks refer to 

this as establishing the context: 

▪ The risk context is a complex system. It is affected 

by individuals, groups, stakeholders, organizations, 

clients, and the broad external environment.

▪ Establishing the context defines the scope for the 

risk management process and sets the criteria 

against which the risks will be assessed.

▪ To ensure that all known risks are captured, it is 

necessary to know the objectives of the 

organization, business unit, department, or function.

▪ Risk management should be undertaken with the full 

consideration of the need to balance cost, benefits, 

and opportunities. The resources required and the 

records to be kept should also be specified.

A transformation in the way an organization manages risk does not happen suddenly. Risk 

culture was never a compliance box to be ticked. It is all about the behaviors that influence 

conduct, and the way day-to-day decisions are made. It is crucial to keep in mind the 

interconnectivity of all elements that influence good decision-making in an effective risk 

culture. Community expectations are evolving. Stakeholders at many levels, including 

shareholders and regulators, want to see that organizations are adopting the right behavior 

and identifying poor behavior that can lead to crises and other problems.

It is time to get dynamic on Situational Awareness as it relates to the effective 

management of risk. I guess this is one of the most important things to do: you must embed 

your situational awareness as an automatic behavior.
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The result of one game doesn’t mean a thing, and that’s why one of my mantras has always 

been “Decisions, not results”. Do the right thing enough times and the results will take care 

of themselves on the long run. (Amarillo Slim, "Amarillo Slim in a World Full of Fat People", 

New York: Harper Collins).

Success, with the effective management of risk, lies in the quality of information at hand to 

evaluate risk and take risk-informed decisions at the right point in time. Organisations have 

spent millions of dollars developing Risk Management procedures trying to comply with 

standards and implementing the so-called best practices, but many still fail at considering 

the underlying human factors.

Organizations spend lots of time and effort building and developing robust risk mitigation 

frameworks and strategies to handle business-specific risks. Despite constant monitoring 

through dashboards and reports, many still face major and unexpected issues. One of the 

main reasons for shortfalls in the management of risk is the general attitude towards risk 

mitigation. Although organisations are well-prepared with relevant processes and other 

infrastructure in place, they often struggle when cultivating a sense of risk awareness, 

responsibility, and intelligence into and across the fabric of an organization, which results in 

gaps and deficiencies.

The future of risk management lies in an ability to incorporate and 

inspire more of the behaviors that we want- both the behaviors we want 

to encourage and those we would like to avoid.

Organisations have spent 

millions of dollars developing 

Risk Management procedures 

trying to comply with standards 

and implementing the so-called 

best practices, but many still fail 

at considering the underlying 

human factors.
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Horst has over 4 decades of experience in 

commercial banking and risk management 

consultancy. He is an advisor at Dubai Centre for 

Risk & Innovation and Former Director-Trainer 

at Moody’s Analytics.

Risk Culture Builder 
Director- Risk, 
Strong Advice, UAE

By. Horst Simon

Horst presents his contemporary view on 

risk management. He explains why classical 

risk mitigation frameworks often fail in the 

face of real-world issues.

Modern risk management is much more about the human factors than processes, 

procedures and adherence to standards and frameworks; there is no one size fits all. You can 

follow ISO31000 to the last letter and still be ineffective at the actual management of risk, 

purely based on the human factors of conduct and risk-response decisions made by people. 

Since the inception of Risk Management as a formal discipline, practitioners have been on a 

pathway of risk assessment and conducted that produced colourful risk reports. The end 

result of all this effort is that we considered good risk management to be a “green” risk 

report that was generally based on historic data at the end of the previous financial quarter, 

a corporate document that adds no value to actual decision-making a month later.

Intelligence System
Building Risk

Modern risk management is moving away from discussions of outdated, 

colour-coded reports to the effective management of risk through 

prudent and informed decision-making at all levels within an 

organisation. 

“Any individual’s decisions can be badly thought through yet successful or exceedingly well 

thought through but unsuccessful because the recognized possibility of failure in fact 

occurs. But over time, more thoughtful decision-making will lead to better overall results, 

and more thoughtful decision-making can be encouraged by evaluating decisions on how well 

they were made rather than on outcome”. (Robert Rubin, Harvard Commencement

Address).
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"The Most Important 

Thing In Communication 

Is Hearing What Isn’t Said"

Peter Drucker
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