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

الت؛ لُيواكب البغيرات البي مرَّ بها الم بمع 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 األكرـر تميـزفا فـي م ـال د

ــاص، وتعزيـز انــوات البوا ـ ل مــع 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

 بمــع أكيــر فــي  ــنع 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 700أكرر 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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اةحيوبارقةبريق...اللغة

ريربرلم رئيو البح

رشا مصطفى عوض. د

ة مــن اللغــة تيــدأ ثــورة الب ديــد؛ حيــث إش اللغــة هــي الو ــيلة البــي ال و ــيلة  ــواها لنأــهة المعرفــ"

/ لدكبورهك ا ُيعلمنا أديب الفال فة، ا". ا شساشية، وتكوينها وتطويرها، أو جمودها في بعض الحاالت

.ناكي ش يب محمود، الفيلسوي الم ر  ال   ُيعُد أحد أبرا المفكرين العرب خالل الررش العأري

ا أ ــيلفا لررافــ . ة الم بمــعوال غــرو أش هــ ُ المعرفــة ا شســاشية البــي تُنأــ ها وتُكوشهــا اللغــة تُمرــل رافــدف

علــم "–ر أول وايــر للررافــة فــي م ــ–ثــروت ُعكاشــة / والمر ــود بالررافــة هنــا، كمــا ي ــفها لنــا الــدكبور

ا مــن  ــل المــرص اــدرف ــا ثــم مواــن واضــل مــن هــ ا العلــم و لــك العمــل، فلــيو يكفــي أش ُيح   وعمــل معف

ا، وإشما المررن هو من يبخير من خيراتع ومعارفع و ي لة لبطهير الخيرات أو المعرفة لكي ُيسم  مررفف

ص أو ينفيع عن شفسع في علها أ لوبفا للحياة ينبه ع، فالررافة في ه ا ال دد ليست رداصف يرتديع المر

ا بل، وتسيل الدماص من أجل الررافة وحولها ".شفسع، وإشما هي دمع ولحمع معف

، ُيمكن الرول بهش الُمررن الحق يسبرمر خيراتع ومعارفع ومهاراتع وايمع،  حداث ف رق وتعزيـز ومن ثَمَّ

أحــد أعــال  ال غرافيــا الم ــريين ومدلــن –جمــال حمــداش / فكمــا ي ــفع الــدكبور. جــودة حيــاة م بمعــع

يـر كلـع، ا شساش ال   يب اوا دائرة  اتع لي ل إل  الم بمع األك"، المررن هو "شخ ية م ر"مو وعة 

ا شخ ية لع وهو ضمير ع رُ ".هو ا شساش الرادر عل  أش ي عل مأكالت اآلخرين همومف

ه ــيو بعيــارة أخــرم، تيــدأ ثــورة الب ديــد مــن مفــردات اللغــة الحرــة البــي شُحييهــا وتحيــا بنــا، وتكفــل لنــا ت

ة كل فرد جيش من ماليين المررفين، ال ين يدم وش شدوش السيا ة العامة وشواغل البنمية في حيا

ــاص فــي جميــع أرجــاص ال مهوريــة ال ديــدة، وُيكــر  ثر. مــنهم افــة حينهــا، يعلــو  ــوت الحــوار الــوطني الينَّ

ا لم تأهدُ من ايل"الم بمع لل ميع" .، وتكبسب مسارات البنمية اخمف

ا،  بظل  .البي شنس ها كبابة واراصة، جوهر الب ديد والحداثة في كل اماش ومكاش" اللغة"وم ددف
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م  لسلة دورية ربع  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 والررافات المخبلفة

تحـــــــــــديات ومســـــــــــبريل 

ي الحكومــة ا لكبروشيــة فــ

إفريريا

هنـــال العديـــد مـــن البحـــديات 

ل البــــي تواجــــع البنفيــــ  النــــاج

لميــــــــــــــــــادرات الحكومــــــــــــــــــة 

ر للمزيــــد اشظـــــ.. ا لكبروشيــــة 

.26ص 

دور المعلومـــــــــات فــــــــــي

إدارة األامات 

إش الن ــــــــا  فــــــــي درص وإدارة 

األامات بكافة أشواعهـا وعلـ 

ند مخبلــن المســبويات يســب

في جوهرُ إلـ  م موعـة مـن 

ــــد.. الــــدعائم الرئيســــة  للمزي

.  46اشظر ص 

رئيو المركز

أ امة ال وهر . السيد

مساعد رئيو م لو الواراص

رئيو مركز المعلومات ودعم اتخا  الررار

رئيو البحرير

رشا م طف  عوض. 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

وفـــن الحـــوار... لينكـــولن 

ــــوار علــــ  شهــــ  
 
يد ــــو الح

تعـــــــــاوشي؛ حيـــــــــث يبكامـــــــــل 

ـــــــــق  ـــــــــا لبعمي أطرافـــــــــع معف

.. فهمهـــــم بأـــــهش أمـــــر مـــــا

.  12للمزيد اشظر ص 
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Organizational Design for 

Dynamic Capabilities

By Dr. Walid M. Eid
199

191
Green Entrepreneurship: Can Small 

Businesses Save the World?

By Shady El-Sherif
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ص، الريادة باالحب ا

وليو بالكال  

تلك هي عالمة 

الرائد العظيم 

مارشال جولدسيمث

دد
ع
ة ال

حي
فببا

ا

10



ة
ـــــ
يـــ
ار
إد
ق 
ــا
ـــــ
فـ
آ

11

ة
ـــــ
يـــ
ار
إد
ق 
ــا
ـــــ
فـ
آ

11



دد
ع
ة ال

حي
فببا

ا

12

ر تكلفـة فـي وتُعـد األكرـ-يرو  لنـا الفـيلم البفا ـيل األخيـرة للحـرب األهليـة البـي ا ـبمرت ألربـع  ـنوات 

. وة السـال واشبهت با بعادة الواليات البي اشف ـلت عـن االتحـاد برـ–تاري  الواليات المبحدة األمريكية 

مريـر من أجل المساواة فـي الحرـوق والحريـات، و ـولفا إلـ  ت" لينكولن"األمر ال   تزامن معع شهاية حرب 

.البعديل الرالث عأر للد بور األمريكي ال   أشه  العيودية، وما أعرب  لك من حادثة اغبيالع

 ـية ورغم أهميبع الباريخيـة، فـتش عظمـة  ـردية الفـيلم تنيـع فـي األ ـا  مـن تركيزهـا علـ  جـوهر شخ

عـد  ـييفا لـيو هـ ا فحسـب، ولكنهـا تُ . ، والبي أهلبع لريادة األمة األمريكية في لحظـات فاراـة"لينكولن"

ــا فــي أشــع ال يــزال يحبــل المرتيــة األولــ  كهفيــل رئــيو للواليــات المبحــدة األمريكيــة علــ  مــر البــا ري ، وفرف

.2022ال بطالعات رأ  الأعب األمريكي المبعااية، والبي شُأرت شبائ  آخرها في يوشيو 

ــا  ــمات شخ ــية  ــد لن ــز  اليــارع " لينكــولن"فــي الفــيلم، جسَّ ــدار الممرــل ا ش لي ــال د  الســير"بااب داشي

ا؛(Daniel Day-Lweis)لويو  ـا، رأينـاُ ي. حيث بدا رجلفا اويفـا ثابـت الُخطـ ، هـادط الطيـاع و ـيورف بحلـ  أييف

ــ اتي، ومعرف ــع ال ــا شلحــت تواضــعع، ووعي ــ كاص العــاطفي، مــا ي علن ــالنفو وال ــر مــن الررــة ب ــع برــدر كيي ب

.بالطييعة اليأرية وتعاطفع مع اآلخرين، با ضافة لروحع المرحة الُمنييطة

 امًرررايصرررةياررراا تي    ا رررا ي25خبرررتزيد عررر ي  ررر ي

  عامرررتغيد ارررةي  ع عررر يمرررتي  يةررراعاي   ا  عرررتيصرررة

ة هيحاار تي  ر يجة رتيج  ر .يمصتيو   اايتي  عتب ت

  ع ر  ي  ف  فتيصةي الق صاجغيمتي   تي الق صراجيو

.    ا  تيبجامعتي  ياهتز

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

رشا م طف  عوض. د

خي الـدرامي من بـين أهـم األفـال  األجنييـة الملحميـة البـي تناولـت حيـاة الرؤ ـاص، يروانـي الفـيلم البـاري

. 2012ا  ، ال   عرضـبع السـينمات العالميـة عـ" ييليرغ بيفن "للمخر  الُميدع ،((Lincoln" لينكولن"

راليـد الُحكـم ، الـ   تـول  م"إبراها  لينكـولن"يركز الفيلم عل  الف ل األخير من حياة الرئيو األمريكي 

ــع، منــ  شــهر ينــاير مــن عــا  (1865–1861)فــي الفبــرة  ا األشــهر األربعــة مــن حيات ــدف ، وحبــ  1865؛ وتحدي

.اغبيالع يو  الخامو عأر من شهر أبريل في العا  شفسع

ــوار علــ  شهــ  تعــاوشي؛ حيــث يبكامــ
 
ل يد ــو الح

ـــا لبعميـــق فهمهـــم بأـــهش أمـــر مـــا،  أطرافـــع معف

ل وبنـــاص أرضـــية مأـــبركة لالشطـــالق منهـــا بأـــك

هنـــا، يطـــر  كـــل طـــري أفيـــل أفكـــارُ . جمـــاعي

ش ومرئياتــــع بعرليــــة ُمنفبحــــة، ويبلراهــــا اآلخــــرو

.ببردير وترحاب

وفـــــن الحـــــوار... لينكـــــولن 

دد
ع
ة ال

حي
فببا

ا

12



ة
ـــــ
يـــ
ار
إد
ق 
ــا
ـــــ
فـ
آ

13

ـــــة شـــــديدة  وفـــــي ضـــــوص هـــــ ُ الســـــمات الريادي

األهميـــة، فـــتش الُمبهمـــل لمأـــاهد الفـــيلم  ـــوي

ــي كــاش يُ ريهــا مــع" لينكــولن"ترواــع حــوارات  الب

، بدايـــة مـــن ال نـــود، ال ميـــع، أفـــراد وم موعـــات

ا بخــد  منزلــع وعــاملي البلغــراي، وبــالطي ع ومــرورف

ع  ن د األمـر شفسـ. رفرائع وغرمائع من السا ة

ــ ا فــي خطاباتــع وخطيــع؛ البــي يغلــب عليهــا جميعف

ُعمق األفكار مع وضوحها، و المة المعاشي رغـم

لوااعية بساطبها، فيلفا عن ا ي ابية الُمبزشة، وا

.العملية

ـــوين  ـــة مبواضـــعة مـــن أب ـــد فـــي عائل ـــع ُول ورغـــم أش

ُأميـــين، وح ـــل علـــ  اـــدر محـــدود مـــن البعلــــيم 

الر ــــمي، فتشــــع علــــم شفســــع بنفســــع مــــن خــــالل 

يـة اراصاتع النهمة ألمهات الكبـب، مـا أكسـيع عرل

وفـــي رحـــاب هـــ ا المـــزي  الفريـــد. اياديــة ُمنفبحـــة

سـبلهم ، يُمكننـا أش ش"لينكولن"لأخ ية الرئيو 

ــا ر ــينة فــي فــن الحــوار مــع اآلخــرين، والبــ ي درو ف

فــال . تركــز الســطور الباليــة علــ  ثالثــة منهــا فرــط

، لكــن إيـاُ" لينكـولن"غـرو أش هنـال الكريـر لُيعلمنــا 

. الم ال ال يبسع ل اشب كيير منع

االحوار ليو جدالفا أو شراشف 

ا المأهد االفبباحي لفيلم  الحـرب األهليـة، ، الـ   يُ ـور لنـا حالـة البراتـل بـين طرفـي"لينكولن"لنب كر معف

 ل يش االتحاد، حيـث المطـر واليـياب يُخيمـاش علـ  ج
ٍ
 تابع

ٍ
شسـبمع . نياتـعلينبرل بنا الُمخر  إل  ُمعسكر

ــود  و  اليأــرة الســوداص  ــع العريــن –لكلمــات أحــد ال ن ــ  جــوارُ اميل ا كيــن اــاتلو-" كــالرل"وإل ا شــارحف

ا أشهـم لـن يســواوا أيًّـا مـن المبمــر دين المبمـردين بعـدما ابلــوا جميـع األ ـرم مــن ال نـود السـود، مدكــدف

ا بهال يبركوا أيفا منهم عل  ايد الحياة .للس ن بعد اآلش، ألشهم اتخ وا ارارف

ا عل  " لينكولن"هنا، شرم  كة خأيية"جالسف
 
ا  دالفا افبباحيفا لهما؛ "د ، يـرد " ند ؟ما ا مك أيها ال"، موجهف

ــا  دكــد وبعــد تلرــي الــرد ي". منــ  مبــ  وأشــت جنــد ؟"ال نــدياش علــ  الســدال، ثــم يوجــع لهمــا  ــدالفا آخــر؛ اائلف

.لهما أش كبييبهما اد حاربت بيسالة خالل معاركها األخيرة" لينكولن"

هـا مـع البـي كـاش يُ ري" لينكـولن"إش الُمبهمل لمأاهد الفيلم  ـوي ترواـع حـوارات 

ا بخد  منزلع وعاملي البلغراي .ال ميع، أفراد وم موعات، بداية من ال نود، ومرورف
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ال رخة ال امبة
ـا مـن البي اكبنفت حديث ال نـديين، تهل مف

حالــــــة عـــــــد  المســــــاواة، يُ ـــــــور لنـــــــا 

المأــــهد الحالــــة النفســــية البــــي كــــاش

، الــــ   آثــــر ا ش ــــات"لينكــــولن"عليهــــا 

ـــ ا لحـــديرهما باهبمـــا ، وكـــاش ييـــدو هادئف

ا لرياص واـت ثمـين فـي حـو ار ومسبعدف

ا وغيـــر معرـــد مـــع رجلـــين  ييـــدو بســـيطف

مـا عاديين، ترل لهما الم ـال للبعييـر ع

. بداخلهما بهريحية

الرغم فيـ. وابها، ييدأ ال ندياش يسبر الش فـي حـديرهما عـن ايـية عـد  المسـاواة داخـل جـيش االتحـاد

ا، فتشع لم يبم تفويض ضـيا  مـن ال . زشـو  بعـدمن أش األجور اد تساوت بين ال نود الييض والسود مدخرف

ــا ربمــا يبغيــر الحــال فــي غيــوش بيــع  ــنوات، لي ــيل هنــال " كــالرل"ويســبطرد العريــن  امــين مال"اائلف

ا اد ي يل هنال ضـابط أ ـود برتيـة عريـد، وبعـد مائـة" واادة عـا  من الزشو ، وفي غيوش خمسين عامف

.اد يُسمل لهم بالب ويت

عمــا " لكـالر" ـدالفا للعريـن " لينكـولن"وفـي لحظـة محوريـة لبغييـر مسـار الحـديث وحالبــع ال هنيـة، وجـع 

ُ فيــع أشــع  ــيعمل، وربمــا يــهتي اليــو  الــ   يســبهجر" كــالرل" ــيفعلع بعــد اشبهــاص الحــرب، فكاشــت إجابــة 

ا عل   ل. الرئيو، وإش كاشت رائحة مادة تنظين األح ية تُعييع، كما أشع ال ي يد ا  الأعر ك، أوضـل وردف

ابهشع " لينكولن" رة والعيررية، به ُ ا جابة المياش. ييحث عن رجل يسبطيع فك األلغا ، حب  يُحدث فراف

ي دحــض الــرئيو األمريكــي فكــرة تــولي  و  اليأــرة الســوداص لوظــائن بعينهــا، وأشــعل بريــق األمــل فــ

ا عل  األمريكيين الييض .ترلدهم منا ب  ات أهمية بالدولة، ال تزال حكرف

ي يُحــارب الميــادط البــمنااأـةال ــبغالل هـ ا الواــت فــي " لينكــولن"لرـد كاشــت الفر ــة  ـاشحة للــرئيو 

ــا، كــاش بتمكاشــ. جــيش االتحــاد مــن أجلهــا، والــدور الــ   يرــو  بــع، مــع البركيــز علــ  المعــارل ال اريــة ع أييف

ا عنهاوال دالالبأيث بالرواعد الحاكمة ل يش االتحاد من تمييز عن ر ،  يرـة األمـر لكنع فـي حر. دفاعف

اركة في ُملهم بأهش المسبريل، يُحفز ال نديين عل  المأحوارلم يفعل ه ا أو  ال، وحرص عل  إاامة 

.الحديث، مع إتاحة الفر ة لبيادل المعلومات والرؤم ووجهات النظر



ن أو تدفق كلمات  ات أهمية، فـي بي ـة ت مـع شخ ـي–من حيث المعن  –المر ود بالحوار 

ـا وفهـم بعيـهم الـيعض أـاركين كمـا يُمكـن الرـول بهشـع منبـدم يُبـيل للم. أكرر، للبحـدث معف

مــات ببيــادل أكيــر اــدر مــن المعلو–الــ ين ينبمــوش عــادة لف ــات مخبلفــة مــن الم بمــع –فيــع 

. والمعاري، و ولفا لفهم مأبرل بأهش ايية أو أمر ما،    أهمية بالنسية لهم

اها مـــع ال نـــديين ليرهـــة، شســـبرجع خاللهـــا حـــوارات بـــدأش" لينكـــولن"واآلش، اـــد يســـبوافنا حـــوار الـــرئيو 

خـر غيـر واشبهت إل  ما ش ـيو إليـع، وأخـرم لـم شُوفـق فيهـا لمـا كنـا شسـبهدفع منهـا؛ ألشهـا  ـلكت منحـ  آ

ـــا االخبالفـــات ال وهريـــة بـــين مســـارات ثالثـــة. الـــ   خططنـــا لـــع ال ـــدال : لـــ لك، ي ـــدر بنـــا أش شعـــي تمامف

(Debate)،  والنرــــا(Discussion)، والحــــوار(Dialogue)كــــي شســــبطيع الحفــــاأل علــــ   ــــالمة األخيــــر ؛

:ورعايبع؛ حيث

. مرـلمن فرضـية رئيسـة مفادهـا أش هنـال إجابـة وحيـدة  ـحيحة، تُعـُد بمرابـة الحـل األال دال ينطلق▪

ر ل لك، يحاول كل طري من األطراي الدفاع عن رأيع باعبيارُ هـو ال ـواب، واآلخـرين علـ  خطـه، األكرـ

لـيو. من  لك، ش د كل طري يطر  وجهة شظرُ، ويبأيث بها، ويدافع عنها، دوش تريـل أل  رأ  آخـر

ــا عـن شرـا  اليـعن أو المرالـب فيمـا يـبم ط رحــع، هـ ا فحسـب، ولكنـع يسـبمع لفطـراي األخـرم باحرف

لوب وعليــع، تكــوش هنــال حالــة مــن النرــد المبيــادل بــين األطــراي، به ــ. لبفنيــد الح ــ  الميــادة لهــا

ا من الطااة السليية عل  الحديث؛ كما لو كاشت معركة، يفوا بها من يُريت   حة اعبرادُ ييفي مزيدف

.في النهاية

رــا  يهــدي▪
 
ــا مــن فرضــية عــد  امــبالل أ  طــري الن إلــ  تكــوين فكــرة أعمــق بأــهش أمــر مــا؛ اشطالاف

ــة الُمنفبحــة"لــ لك، يســود النرــا  شمــط . لل ــورة كاملــة مال ، ألش كــل طــري يحــاول ا ــبك"العرلي

ل المعرفــة الُمباحــة لديــع مــن خــالل المعلومــات والمعــاري المباحــة لــدم اآلخــرين، ليســبخدمها بأــك

اص يســبمع كــل طــري إلــ  اآلخــرين الابنــ. شخ ــي، ودوش اهبمــا  باشعكا ــاتها علــ  األطــراي األخــرم

.معلومات أو معاري جديدة، وكلما تم البعيير عن وجهات شظر أكرر، كاش  لك أفيل
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ــواريد ــو ▪
 
ــا لبعميــق فهمهــم بأــهش أمــر مــا، وبنــاالح ص علــ  شهــ  تعــاوشي؛ حيــث يبكامــل أطرافــع معف

عرليـة هنا، يطـر  كـل طـري أفيـل أفكـارُ ومرئياتـع ب. أرضية مأبركة لالشطالق منها بأكل جماعي

. يـل النبـائ ُمنفبحة، ويبلراها اآلخروش ببردير وترحاب؛ لبن هر جميعها في بوترة واحدة، و ولفا ألف

لـــ لك، تســـهم الب ـــارب الأخ ـــية والخيـــرة فـــي  ـــرل اآلراص المطروحـــة، وا ـــبيعابها، وتطويرهـــا

يــة، ألخــ  الالفــت لالشبيــاُ أش الحــوار يســع  ال بكأــاي اآلراص المبياينــة أو المبناا. والينــاص عليهــا

. جميع األبعاد بعين االعبيار، دوش إغفال أل  منها، واليناص عليها فيما هو ااد 

(Dialogue)الحوار (Discussion)النقاش (Debate)الجدال المعيار

المنطق
إثبا ياحتيةأييماغيبا  باةهي

  حلي ألمثل

   ك الي   ع  ما ي  ىي

طتفيما

دأ  سيأةض تيمش ت تي

 صا حي   ج   ت

التوجه الذاتي
   صاعي تي  تأيي  شخصةي

با  باةهي  ص  ب

دك عتيصهميأ  قيبشأنيأمتي

ماغي ال  فاجزيماهيبشكلي

شخصة

طتحيأصةلي ألصكاةيو   تئ ا 

  بااءي   هاغيودأملي     قف

   خ  فت

هدف االستماع 

لألطراف األخرى

  بحثي تينياطي  ةعفي

و   ثا بغيالن ياجي ليةأيي

مُخا ف

 ق ااءيمع  ما يومعاةفي

 حي  ع زيدف  ي   ُ  يةي صا

  فتج

    عابي  تأيي آلختي

 ال  فاجزيماهي صا حي

   ج   ت

  عي  تي   ُاف حت  عي  تي   اف حت  عي  تي   ُا  يتالعقلية السائدة

دعاونةدشاة ةدااص ةالسياق

ذ اءي اطفة   جابا يمع   تم   ها ي   ئ تالعاطفة

النهاية
  ف زيبفتضيةأيي ألق ىي   ي

 آلختعت

   ا لي   ع  ما ي

و   عاةفي   اي ات

طتحيقةاعايم  ج زي  بااء

   هايالحيًا

ا عل  ما ترد ، يُمكن الرول بهش الرئيو  ا، دوش تحوي" لينكولن"ته يسف ا جادف ا مهنيف لـع إلـ   ـاحة أدار حوارف

دال"
 
را "أو جلسة " ج

 
ر لبيريـر أو بهشـع ميـط" لينكولن"لم يأعر . األمر ال   اشبه  بع  درال ُميبغاُ". ش

" اواةعــد  المســ"توضــيل البنــااض الرــائم؛ فال نــدياش اللــ اش يُرــاتالش مــن أجــل المســاواة يُعاشيــاش مــن 

حـديات لرد اعبري بكل بساطة بالوضع وأعرب عن تعاطفع بكلمات اليلة، وأار بوجود ت. داخل جيأهما

.وضرورة اتخا  الخطوات الالامة لبحريق هدفع النهائي؛ أال وهو الُمساواة

ا، أ" كالرل"وفي الُمرابل، وبعد أش كاش ال ند   شهـ  يأكو حالة عد  المساواة البي اد يطـول مـداها دهـرف

ا أش ال نود تملدهم العزيمة وا  ـرار بـهش ابلـ  حما ية، مدكدف
ٍ
  هـ ُ ال ند  شفسع ه ا المأهد بُ مل

ل الحــرب لـــن يموتـــوا ُ ــدم، وأش األمـــة األمريكيـــة  ــوي تأـــهد مـــيالد الحريــة، وأش الحكومـــة البـــي تُمرـــ

ا يو  ـورة اليسـيط وال ـادق فـي ته ـ" لينكـولن"لرـد ش ـل حـوار . الأعب وتعمل ل الحع لن تُفن  أبدف

. هنية ُمأبركة لما  يكوش عليع الحال بعد الحرب والبحرر من العيودية

جدول 

مالمل رئيسة تُميز بين ال دال والنرا  والحوار

1
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. مم بوا طة الياحث: الم در
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والبـي يُطلـق -كمـا يوضـل ال ـدول السـابق -( Open Mindset"  )العرلية الُمنفبحة"يزدهر الحوار ويزهو بـ 

ـا  فـي إشـارة إلـ  الأخ ـية البـي تهـوم الـبعلم المسـبمر ؛((Growth Mindset" عرليـة النمـو"عليهـا أييف

 Carol)"كــارول دويــك"لرـد  ــكت لنــا الــدكبورة . واليحـث عــن فــرص البحســين وتر ــي م ــاالت البطــوير

Dweck)ثـين وامالؤها ه ا الم طلل بعد درا ة  لوكيات آالي الطالب ت اُ الفأل، من  أكرـر مـن ثال

ا؛  :حيث ااموا بالبمييز بين م موعبينعامف

بحةالحوار يزهو بالعرلية الُمنف

حررــــــت طفــــــرات إي ابيــــــة فــــــي األداص بعــــــد 

تعرضـــهم لحـــاالت فأـــل، ألشهـــم يبمبعـــوش بعرليـــة

ــــة،  ــــدروش اــــدراتهم الداخلي ــــبهم يُر النمــــو، البــــي جعل

لــــــ لك، ت ــــــدهم . ويعبيروشهــــــا شرطــــــة اشطالاهــــــم

ا من الوات وال هد لبعزيزها، ويُر يلوش يُكر وش مزيدف

عل  الـبعلم وتح ـيل المعرفـة وترـدير آراص ووجهـات

. شظر اآلخرين؛ ما يرودهم شحو تحريق إش ااات أكير

ــــــــا  شــــــــعرت بــــــــهشهم دمــــــــروا تمامف

ا، عنــدما  واشخفـض أداؤهـم لدرجــة كييـرة جـدف

هــــــدالص هــــــم . واجهــــــوا اشبكا ــــــات هينــــــة

ــــة ــــة الرابب " ةالُمنغلرــــ"أو " أ ــــحاب العرلي

(Fixed Mindset)، البــي تظــل حييســة لمــا

لــــديها مــــن أفكــــار وت ــــورات  اتيــــة، دوش 

.اشفبا  عل  جديد األمور

ريكـــي وفـــي هـــ ا الأـــهش، يُمكـــن اال ـــبدالل علـــ  العرليـــة المنفبحـــة البـــي كـــاش يبمبـــع بهـــا الـــرئيو األم

رال ، مــن خــالل حــوارُ مــع عــاملي مكبــب البلغــراي، الــ    هــب إليــع لييعــث بر ــالبع إلــ  ال نــ"لينكــولن"

لـم . ة، الـ   اـاد جـيش االتحـاد للريـاص علـ  الكوشفدراليـة وإشهـاص الحـرب األهليـ"إ  غراشـتيوليسيو"

ا في البفكير، واثنـاش مـن عـ" لينكولن"يكن بمكبب اليريد  وم الرئيو  املي البلغـراي ال   كاش مسبغراف

.الأياب

ــ   ــا  ــيد ؟"عليهمــا شــ  ر ــالبع،  ــهلع أحــدهما " لينكــولن"وبعــد أش أمل حينهــا طــر  ". هــل أر ــلها ي

بـالنفي طـر  وعنـدما أجابـع". هل تعبرـد بهشنـا ُخيرشـا علـ  الـوالدة؟"الرئيو األمريكي عليع  دالفا فلسفيفا؛ 

ية ، لي يــب عامــل البلغــراي أشــع ال يعــري بالنســ"هــل تمــت والدتنــا فــي واــت منا ــب؟"عليــع  ــدالفا آخــر؛ 

ي عــن رأيــع، العامــل الرــاش" لينكــولن"حينهــا،  ــهل (. لينكــولن)لنفســع، ولكــن الواــت منا ــب بالنســية لــع 

ا، ل لك، غليت طييعة درا بع عل  ردُ، فرال  ، ولكـن ال أعبرد أش هنـال آلـة"ليبيل لنا أشع يعمل ُمهند ف

".يوجد من يُديرها بأكل منا ب
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ش فهجابـع الأـاب أ" ُمسـلمات إاليـد "الأـاب المهنـد  عمـا إ ا كـاش يعـري " لينكـولن"وابها،  ـهل 

ا، لكنع" لينكولن" لك كاش أيا  المدر ة، بيد أش  ا ـبعار كبابفـا ا بطرد اائلفا إشع لم ي هب للمدر ة كريرف

ا لـ  ا أشع ال يزال يبعلم"إاليد "اديمف .، وا بغرق وابفا كافيفا ال بيعابع، ُمدركف

ــا بــين فحــوم ر ــالة  ة ل نرالــع، وحــوارُ مــن عــاملي البلغــراي، خا ــ" لينكــولن"اــد ال ش ــد رابطف

لــرئيو ال ــزص الرــاشي مــن حــديرهما الــ   غليــت عليــع النظريــة الهند ــية، لكــن اشفبــا  عرليــة ا

ــا، ألهمــع علــ ا فلســفيفا عميرف   األمريكــي اــد ا ــبدع  هــ ُ األمــور فــي آش واحــد، لينســ  حــوارف

ياشـرة ، لير لها بعد  لك م"غراشت"تغيير مبن الر الة البي كاش اد  اغها من ايل ل نرالع 

.دوش تردد

إاليد 
(Euclid)

هــ ا ُيعــد عــالم " إاليــد "ال ــدير بالــ كر أش 

ا، عا  من  أكرر من  عا  2000رياضة إغريريًّ

ــ ــو الهند ــة، وكاش ــع أب ت ميــت، وُلرــب بكوش

إل  األمور البي تحولت–" ُمسلماتع"من أول  

ية أش األشــياص المبســاو–شظريــة ُمســلم بهــا 

لأــــــيص مــــــا، تُ ــــــيل مبســــــاوية ليعيــــــها 

فـي " لينكولن"والمرير لالهبما  أش ". اليعض

مي حوارُ اد ا بعار ه ُ المسلمة، البي تنب

لرــــــــواشين الميكاشيكــــــــا، لُيســــــــرطها علــــــــ  

يخها، الوضـــعية اليأـــرية البـــي ي ـــيو لبر ـــ

ــين اليأــر هــ ــة فــي أش المســاواة ب ي المبمرل

ش، األ ــل، ألش  لــك ُيحرــق البــوااش فــي الكــو

.وا ش اي، والعدل
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أــر فــي لبيــرهن بهــا علــ  حــق الي" ُمســلمات إاليــد "علــ  شرــيض تلــك العرليــة البــي تعلمــت 

 مـن البعريـد
ٍ
ـا تـهتي العرليـة الُمنغلرـة، أو الراببـة، البـي ت. المساواة في حـوار بنـاص خـال بينـ  دومف

يو ولنـا فـي أحـد موااـن الـرئ. األ لوب النرد ، وتسبلهم اوتها من مرالـب وأخطـاص اآلخـرين

جــور  "خــالل الحــرب األهليــة األمريكيــة عيــرة، عنــدما كاشــت الفر ــة  ــاشحة ل نرالــع " لينكــولن"

للرــيض علــ  -(Potomac)بوتومــالاائــد جــيش –(General George McClellan)" مكلــيالش

ا ألوامر (Lee)" لي"ال نرال  .، لكنع فأل في مهمبع"لينكولن"، وفرف

ص فـي جـزص ، جـا"مكلـيالش"بكبابة ر الة شديدة الله ة لل نـرال " لينكولن"حينها، اا  الرئيو 

:   منها

اببةالحوار يخيو بالعرلية الر

أؤمن . نكأنا لست راضيًا تماًما ع... واآلن... بوتوماكلقد وضعتك على رأس جيش ... عزيزي الجنرال "

رتكبيت لكنيك ا... أنيت طميو  ... لديك ثقة فيي نسسيك ... وهذا بالطبع يعجبني ... أنك جندي شجاع وماهر 

.."خطأً فادًحا في حق هذا البلد

...في خطابه قائًل " لينكولن"ثم يستطرد 

 ، كييان فييي متنيياول أيييدينا ولييو أطبقنييا عليييه النت ييت الحيير"... لييي"ال أظيين أنييك ت قييدر جسييامة هييرو  "... 

سيمى... ولكين... وأل ضيف ذليك لليى نجاحاتنيا األخيير  م يكين لن لي. سيوف تسيتمر الحير  لليى أجيل  ُيير م 

وقع منك اآلن ال أت... يوم اإلثنين الماضي، فكيف تستطيع فعل ذلك في جنو  الن ر" لي"بمقدورك م اجمة 

ت فرصيتك لقيد أضيع... فقيد كيان بوسيعك أن تنيال منيه بأقيل مين ثلثيي القيو  التيي كانيت بحوزتيك... الكثير 

".الذهبية، وأنا أشعر باألسى الشديد حيال ذلك
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ال غــرو أش هــ ا الخطــاب ينطــو  علــ  ر ــائل شــديدة الله ــة، تبســم بكوشهــا غيــر منفبحــة لمــا بحــواة 

ر مـن الطااـة من رأ  أو تيرير، فيلفا عن كوشها تبسم برليل من ال كاص العاطفي وكريـ" مكليالش"ال نرال 

ا، ألش الـرئيو" مكليالش"ولعل المفاجهة تكمن في أش ال نرال . السليية " لينكـولن"لم يّر هـ ا الخطـاب أبـدف

.لم يرم بتر الع؛ حيث تم العرور عليع بين أوراق الرئيو األمريكي عرب وفاتع

يـر  فـي خطـاب لـم ي–الـ   اـا  بعزلـع فـي واـت الحـق –بتلراص جم غييع من ال نـرال " لينكولن"لرد اا  

ر هــ ا وعلــ  النرــيض مــن  لــك، اــد يريــ. لــن يُفيــد الطــرفين–أو جــدال –در  مكبيــع؛ لرفيــع إاامــة  ــ ال 

ــهثير علــ  م مــل أداص جــيش االتحــاد ــدال مأــاعر غيــر إي ابيــة وطااــة  ــليية مــن شــهشها الب
 
ــ. ال  ع، وعلي

ا عل   المبع النفس" لينكولن"ا بخد   ا حييو األدرا  للبخل   اتيفا مما أهمع، حفاظف .  يةوراف

ـــدما شبهمـــل مواـــن  ـــرال " إبراهـــا  لينكـــولن"عن ـــيالشجـــور  "مـــن ال ن ـــة درو  "مكل ، اـــد شســـبخل  ثالث

:مسبفادة عل  األال

عنــدما شبحــدث مــع شــخ  مــا، علينــا : الــدر  األول

ـــــ    ـــــ  الأـــــخ  ال ـــــا عل ـــــر فـــــي واـــــع كلماتن البفكي

 ا فـت.  يبلراها، ومـا إ ا كاشـت  ـُبحرق الهـدي منهـا

ــــا كاشــــت بهــــدي تحســــين األداص وتطــــويرُ، فتشــــع وفرف

نا يفا، ، البد أش يكوش البوايت م"لينكولن"لوجهة شظر 

ش وأش تكــوش العيــارات والبعييــرات مالئمــة، لبحــول دو

.حدوث أثر عكسي

علينــا أش شيــع أشفســنا محــل الطــري: الــدر  الرــاشي

. يـعاآلخر، فرد تكوش الظروي المحيطة بع اد أثـرت عل

 نـرال أش ينبرـد ال" لينكـولن"لرد كاش مـن اليسـير علـ  

هش وهو جـالو فـي غرفبـع، لكنـع تحـو  بأـ" مكليالش"

الظــروي البـــي اــد تكـــوش أثــرت علـــ  أدائــع، وفكـــر فـــي 

.أجواص المعركة، والظروي واليغو  البي تفرضها

علينـــــا األخـــــ  باأل ـــــياب، : الـــــدر  الرالـــــث واألخيـــــر

ــــ   ــــا الغيــــب، لنعــــود إل ــــ  يســــكت عن واالشبظــــار حب

. رارطييعبنــا  ات العرليــة المنفبحــة ايــل اتخــا  أ  اــ

ن فعندما شغيب، علينا أش شيحث عن  ـييل لنهـدأ مـ

ابــة ، الــ     ــاعدتع كب"لينكــولن"خاللــع، مرلمــا فعــل 

الة الخطاب في البعيير عن إحياطاتع والبخل   من ح

الغيـــــب ايـــــل أش تـــــبمكن منـــــع، وير ـــــل الخطـــــاب 

.ل نرالع
21
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ــ"لينكــولن"ورغــم أهميــة ا ــة  ك ، البــي تبســم بهشهــا رائعــة وُملهمــة،  ل

. المالأخ  ال   تحول من  احب مب ر إل  رئيو ألكير دولة فـي العـ

لـع مـع فتش عيررية ه ُ الأخ ية تكمن في ميدئع الرا   بأهش تعام

ــا منطر. اليأــر ــا، ولعلنــا شــدمن اآلش بهشــع كــاش ال يــرم ا شســاش مخلواف يف

جبماعيـة، ولكنع كائنفا عاطفيفا، لديع كيريـاص وغـرور، أيفـا كاشـت خ ائ ـع اال

ــا أش شرــي. ألش اليأــر فــي  لــك  ــواص ــا لهــ ا المنطــق، علينــا دومف م ووفرف

.حوارات تحبر  ه ُ ال يغة ا شساشية العاطفية، دوش جدال عريم

...خبامـــــفا 
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طرق لتطوير المهارات
ما وراء المعرفية 8

-ظهــر مفهــو  مــا وراص المعرفــة  (Metacognition) البفكيــر فــي البفكيــر، الميبــا

فــي، فــي بدايــة الســيعينات لييــين بعــدا جديــدا فــي علــم الــنفو المعر-معرفــة

وعات ويفبل آفااا وا عة للدرا ات الب رييية والمنااأـات النظريـة فـي موضـ

.ال كاص والبفكير وال اكرة واال بيعاب ومهارات البعلم
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علم أشك ال تعري كل شيصا

ا معرفة الرغرات في معرفبك هي المفب

مرااية أدائك

مورال تنبظر حب  النهاية لبرم  ير األ

ا وااعية ضع لنفسك أهدافف

ي ب أش تكوش األهداي  عية ووااعية

حافت عل  تدوين الم كرات

ي يدد   لك إل  تحسين الوعي ال ات

اال بعداد بالأكل الالا 

داــائق مــن اال ــبعداد اــد تــوفر  ــاعة 5

ا الحرف

اليحث عن ردود الفعل

ه ا يحسن ااعدة المعرفة الخا ـة بـك، 

مما يساعدل عل  اتخا  خيارات أفيل

ردالبفاعل األفيل مع البعليرات والن

يهـــا تعـــد البعليرـــات البـــي ال يُســـب اب إل

فر ة ضائعة

ا هل شفسك أ  لة جيدة

ا هل ه ا مأابع للمها  السـابرة؟ فمـا 

ـــا؟ ومـــا ا  ـــهفعلع فـــي المـــرة  أفعـــل أولف

الرادمة بأكل مخبلن
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كل عــادة مــا يــبم تعريــن الحكومــة ا لكبروشيــة بأــ

ـــا المعلومـــات  ـــ  أشهـــا ا ـــبخدا  تكنولوجي عـــا  عل

ل واالت االت مـن ايـل الوكـاالت الحكوميـة مـن أجـ

نظــر ويُ . ترــديم الخــدمات الحكوميــة بأــكل أفيــل

كـــار اليـــو  إلـــ  الحكومـــة ا لكبروشيـــة علـــ  أشهـــا ابب

ترنـــي، ومـــن المبواـــع أش تســـاعد الحكومـــات فـــي 

تحريـــــق عـــــدة أمـــــور مـــــن بينهـــــا؛ تحســـــين ا دارة 

ادة والكفاصة الداخلية وترديم الخدمات العامـة وايـ

ت الفـــرص للمـــواطنين للمأـــاركة فـــي المد ســـا

د وبينمــا شــهدت العديــ.  والعمليــات الديمرراطيــة

ــدخل المرتفــ ــداش المبردمــة وتلــك  ات ال ع مــن اليل

تطـــوير الحكومـــة ا لكبروشيـــة علـــ  مـــدم أكرـــر مـــن

ــادرات الحكومــة ا لكبروشيــ ة عرــدين؛ فرــد اادت مي

ا . بأكل كيير في اليلداش األال شموف

تي  ررتئ سي   شررراةني  جارررتي   و  رررتي  ة  رررا ي ألمررر

 رر  يو  صررت عييونائرربيةئرر سي  ج ع ررتي لصتعي ررتي  ع

    ا رررررر تي ررررررابيًاغيحررررررائ يي  رررررر يي ررررررائ زيي   و ررررررتي

.يي1999   شج ع تيي ا ي

ة أ ــبا  العلــو  السيا ــي
.ب امعبي اايد والراهرة

حمد  عيد الرحمن. د. أ

لـــداش ومـــن المـــهمول أش ترـــو  اليلـــداش ا فريريـــة باال ـــبفادة مـــن الب ـــارب وشمـــا   البنفيـــ  الناجحـــة للي

. يـــعومـــع  لــك، فـــتش الحكومــة ا لكبروشيـــة ليســت و ـــفة مــن حيـــث البطييــق تنا ـــب ال م. المبردمــة

بوم أعلـ  فالنما   والب ارب األكرر مالصمة لليلـداش المبردمـة  ات البكنولوجيـا الحديرـة، حيـث يوجـد مسـ

دات فهنــال ثمــة تحــديات ومحــد. مــن الــوعي العــا  واال ــبعداد ا لكبروشــي، اــد ال تالئــم الــدول ا فريريــة

عي واالاب ـاد ، للبطييق الناجل للحكومة ا لكبروشية تعبمد إل  حد كيير عل  السـياق الررـافي واالجبمـا

لعديـد ومن ثم، عل  الرغم من اآلمال الكييرة في الح ول بسرعة عل  عدد كيير من الفوائـد، فـتش هنـال ا

.من البرارير حول البحديات البي تواجع الحكومة ا لكبروشية في اليلداش ا فريرية

يــ  هنــال العديــد مــن البحــديات البــي تواجــع البنف

دول النـاجل لميـادرات الحكومـة ا لكبروشيـة فـي الــ

كنولوجيـا أبراها الينية البحبية لب: ولعل. ا فريرية

.  المعلومات واالت االت، والف وة الرامية

تحـــــــــــــديات ومســـــــــــــبريل 

ي الحكومــــة ا لكبروشيــــة فــــ

إفريريا
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ياأامة الحكم وا دارة في إفرير

. هنــال شــعور وا ــع االشبأــار بــهش أشظمــة الحكــم وا دارة العامــة فــي إفريريــا تمــر بهامــة

:بالمعن  الوظيفي، تأبمل المأكالت المب ورة للرطاع العا  عل 

ييـرة؛ يبطلب الرطاع العا  في العديد من اليلداش ا فريرية شفرـات عامـة ك:المدخالت▪

.مع مخاطر الديوش العامة الرريلة

هنــال الــق مــن مأــكالت الهــدر والبــهخير و ــوص ا دارة والفســاد داخـــل :العمليــات▪

الرطاع العا ، وكلها تسـاهم فـي عـد  الكفـاصة فـي تحويـل ا شفـاق العـا  إلـ  خـدمات

.عامة

تنبأــر المخــاوي فــي عــدد مــن اليلــداش ا فريريــة مــن أش الرطــاع العــا  ال:المخرجــات▪

يرـد  مــا ي ــب عليـع ترديمــع، مــن خـدمات األمــن ودعــم الزراعـة وال ــناعة إلــ  البعلــيم 

وهــ ا بـــدورُ . وا  ــكاش وال ــحة والرعايــة االجبماعيــة وم ــات المســدوليات األخــرم

. يروض المخرجات االجبماعية األو ع لنأا  الرطاع العا 
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يم وإدارة تنظـ)ويغطي ت ور ال عوبات ما يرو  بع الرطاع العا  ا فريري، وك لك كيفيـة ايامـع بـ لك 

وهنــال جــدل حــول مــا إ ا كاشــت هــ ُ األامــة حريريــة أ  م ــطنعة، مطلرــة أ  مرتيطــة (. الرطــاع العــا 

دالف مـن ومـع  لـك، ي ـب علينـا ت نـب هـ ا النرـا  والبركيـز، بـ. فرط بنما   الحكـم الغربيـة غيـر المالئمـة

حـال كما هـو ال". األامة" لك، عل  حريرة الب ورات والوااع النات  عن الحاجة المب ورة إل  حلول له ُ 

راد ا دارة فرـد تـم ا ـبي. في الكرير من تاري  إفريريا الحديث، يكمن م در الحلول المزعومة خار  الرارة

ــدول الغربيــة، مــن ايــل المــاشحين الغــربيين باعبيارهــا اليرشــام  المهــ يمن العامــة ال ديــدة مــن تراليــد ال

ن عمليـات وتعد الحكومة ا لكبروشية األحـدث فـي  لسـلة طويلـة مـ. للبغيير في الرطاع العا  ا فريري

.  شرل السيا ات والبيادالت بين الأمال وال نوب في ش ن الررش الماضي

سة كاشت ه ُ اناة رئي: الوكاالت الماشحة الدولية

لنرــل ا دارة العامــة ال ديــدة مــن خــالل أجنــدات 

تعمـــل هـــ ُ األجنـــدات اآلش علـــ  . الحكــم الرشـــيد

ر ويــوف. دمــ  وشرــل ر ــالة الحكومــة ا لكبروشيــة

ي المــاشحوش شســية كييــرة مــن الــدخل للحكومــة فــ

ا العديـــد مـــن اليلـــداش ا فريريـــة، ويخلرـــوش شفـــو  ف

.اويفا مديدا للحكومة ا لكبروشية

فـي جميـع أشحـاص: م درو تكنولوجيا المعلومـات

العـــالم، هنـــال تفـــاوت فـــي المعرفـــة والمهـــارات 

ــــا المعلومــــات  ــــين م ــــدر  تكنولوجي ــــرة ب والخي

وعمالئهـــم فـــي الرطـــاع العـــا  ا فريرـــي، حيـــث 

يُنظـــر إلـــ  ال هـــات الم ـــدرة علـــ  أشهـــا تمبلـــك 

هـ ُ البفاوتـات . المزيد من هـ ُ المـوارد المهمـة

ـــا مـــا حـــادة بأـــكل خـــاص فـــي إفريريـــا، حيـــث غاليف

-ع يكوش الم دروش في وضع يسـمل لهـم ببوجيـ

ات ــــــــاُ ومحبــــــــوم الحكومــــــــة -وحبــــــــ  إمــــــــالص 

.ا لكبروشية

يعمـــــل المسبأـــــاروش داخـــــل : اال بأـــــاريوش

للبعـــــويض عـــــن : الحكومـــــات أل ـــــياب عديـــــدة

المهـــارات المحـــدودة؛ و ضـــفاص الأـــرعية علـــ  

ا والممولـــــة مـــــن  البغييـــــرات المحـــــددة مســـــيرف

ويأـــكل هـــ ا العن ـــر مكوشفـــا . ال هـــات الماشحـــة

ــا يرــود أجنــدة ا  ــال ، بمــا فــي  لــك أجنــدة  مهمف

.الحكومة ا لكبروشية في إفريريا

ي يبلرــ  العديــد مــن مــوظف: المــدربوش الغربيــوش

ريــا الخدمــة المدشيــة المبو ــطة والعليــا فــي إفري

ــا ــا غربيف ا ويمكــن أش يــدد  هــ ا البعلــيم. تعليمف دورف

ا فــــي تعــــريض هــــدالص المــــوظفين لففكــــار مـــدثرف

غم وعلــ  الــر. الغربيــة حــول الحكومــة ا لكبروشيــة

مــــــن أش مفهــــــو  الحكومــــــة ا لكبروشيــــــة، مرــــــل 

ــ ا مفــاهيم ا دارة العامــة ال ديــدة، يعبيــر، مفهومف

ا فـي بـ ا بـاراف ا فتشع أ ـيل اآلش عن ـرف رام  مسبوردف

ة كمـــا أشـــع يكبســـب أهميـــ. ا  ـــال  فـــي إفريريـــا

.  مبزايدة

: إفريرياويمكن الحديث عن أربع انوات رئيسة لنرل مفاهيم وتطييرات الحكومة ا لكبروشية إل 
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ية أهمية الحكومة ا لكبروش

كمـة أش أشظمة الحكومة ا لكبروشية لديها الرـدرة علـ  تعزيـز أفيـل شمـا   الحو▪

ي مـن الرشيدة، حيث تساعد في تحريق ادر أكيـر مـن الكفـاصة فـي األداص الحكـوم

ص خالل رفع مسبوم أداص وترديم الخدمات، وهو األمر ال   يـبم مـن خـالل الريـا

يـــة علــ  العمليـــات ا داريــة غيـــر الفعالــة وت نـــب االخبنااــات والـــروتين فــي عمل

. ترديم الخدمة ادر ا مكاش
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ر إلـ  يعود  يب االهبمـا  الكييـر بميـادرات الحكومـة ا لكبروشيـة فـي العـالم المعا ـ

:م موعة من العوامل لعل أبراها

ا إل  تحسين ترديم▪ الخدمات تهدي ميادرات الحكومة ا لكبروشية أييف

.  الحكومية ومأاركة المواطنين

وعـة في معظم األواات، تكوش الحاجة إل  الحكومة ا لكبروشيـة مدف▪

ا ألش الحكومـــة ا لكبروشيـــة ت ـــة إلـــ  البرشـــيد شظـــرف ـــر بحاجـــة الدول عبي

إلـ  أرخ  وأال كلفة من الناحية المادية؛ وبالبالي فـتش هنـال حاجـة

وعليـــع فـــتش الوكالـــة أو  . عـــدد أاـــل مـــن األشـــخاص للريـــا  بالعمـــل

ا دارة الحكوميـة تعمــل فــي هــ ُ الحالــة علــ  مــدار الســاعة طــوال 

ــــا  األ ــــيوع؛ وهــــو مــــا يعنــــي أش مــــواطني أ  بلــــد يبمبعــــوش  أي

بتمكاشيــة الو ـــول الكامـــل إلـــ  المعلومـــات الحكوميـــة فـــي أ 

وبعيــارة أخــرم فــتش الحكومــة ي ــب أش . لحظــة وفــي كــل مكــاش

.تكوش مباحة بالكامل لمواطنيها

ويمكــن ترــدير أهميــة هــ ا البحــول فــي م ــال ا ــبخدا  

تكنولوجيــا المعلومــات واالت ــاالت عــن طــرق الحوكمــة

ـــــالنظم واألشـــــكال الحكوميـــــة  ـــــة، مرارشـــــة ب ا لكبروشي

علــ  البرليديــة البــي تعبمــد علــ  المعــامالت البــي تنطــو 

المزيــد مــن أشأـــطة الحفــت اليــدو  للملفـــات، وتكــوش يـــد ا دارة

مررلـــة بحركـــات مبعـــددة للمرا ـــالت، والنســـ ، وإهـــدار الـــورق، 

عـد  و عوبة الو ـول إلـ  اليياشـات وإدارتهـا، وفرـداش اليياشـات، و

ومــع  لــك، علــ  الــرغم مــن الفوائــد. كفــاصة العمليــات بأــكل عــا 

لحكومة الم كورة أعالُ للحكومة ا لكبروشية، فتش تنفي  ميادرات ا

ع ا لكبروشيـــة فــــي بلـــداش إفريريــــا جنــــوب ال ـــحراص الكيــــرم يواجــــ

. تحديات كيرم
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ــا لــيعض ا ح ــاصات، توضــل هــ ُ األراــا  أش هنــال حاجــة  جــراص بحــث حــول البحــديات البــي تواجــع وطيرف

عـالوة . ريـةالبنفي  الناجل لميادرات الحكومة ا لكبروشية في ه ُ اليلداش الوااعة جنـوب ال ـحراص ا فري

يـث فأـلت عل   لك، فرد تم تس يل إخفااات كييرة لنسية كييـرة مـن ميـادرات الحكومـة ا لكبروشيـة، ح

لكبروشية وتدد  البحديات البي تعوق البنفي  الناجل لميادرات الحكومة ا . في تحريق األهداي الموعودة

.  بوياتفي بلداش إفريريا جنوب ال حراص الكيرم إل  ا براتي يات تنفي  مبنوعة عل  مخبلن المس

من مأروعات الحكومـة 
ـــ ـــة فـــي اليل داش ا لكبروشي
االنامية فألت كليف 

35%50%15%

من مأروعات الحكومـة 
ـــ ـــة فـــي اليل داش ا لكبروشي
االنامية فألت جزئيًّ 

مـــــــــن مأـــــــــروعات 
ية الحكومة ا لكبروش

كاشت شاجحة

فريرياالبحديات البي تواجع البطييق في إ

تشـع يمكـن عل  الرغم من وجود بعض ا   الن ا  لبطييق ميادرات الحكومة ا لكبروشية في إفريريا، ف

بروشية، الرول بهش معظم اليلداش ا فريرية اامت ببنفي  عدد محدود فرط من مأروعات الحكومة ا لك

:وربما يعزم  لك إل  اآلتي

دد أاـل مـن االشبأار اليطيص للحكومة ا لكبروشية في إفريريا، حيـث إش الحكومـات ا فريريـة لـديها عـ▪

.ميادرات الحكومة ا لكبروشية، مرارشة بالدول ال ناعية

كمـــا أش ا ـــبخدا  تكنولوجيـــا المعلومـــات واالت ـــاالت فـــي الوااـــع ا فريرـــي أاـــل، مرارشـــة بالـــدول▪

ــا أاـد  مــن البكنولوجيــا، مرارشــة ب الــدول ال ـناعية؛ وعــالوة علــ   لــك، فـتش األفاراــة يســبخدموش أجيالف

. ال ناعية، بالطيع البفسير الرئيو يبعلق بالبكلفة المالية وال اهزية ا لكبروشية

شكل 

شسية ش ا  مأروعات الحكومة ا لكبروشية في اليلداش النامية 

1

. مم بوا طة الياحث: الم در
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ريريافي إفا لكبروشيةتحديات الحكومة 

يريـا، حيـث ينظـر ال تزال جواشب الينية البحبية تمرل البحد  الرئيو للحكومة ا لكبروشيـة فـي إفر 

ا أمــا  ترــديم الخــدمات الحكوميــة والمعــامالت عيــر ا شبرشــت، ــا كييــرف ومــن إليهــا باعبيارهــا عائرف

أداص الحكومة المرجل أش تزيد الينية البحبية لبكنولوجيا المعلومات غير الموثواة من البهثير عل 

يـة ت عـل لسـوص الحـت، فـتش الف ـوة الراميـة فـي اليلـداش النام. ا لكبروشية في الـدول ا فريريـة

منا ـية لبنفيـ  من ال عب البهثير عل  شأر الين  البحبية لبكنولوجيا المعلومات واالت االت ال

اشـــات يأـــكل هـــ ا إلـــ  جاشـــب أمـــاش الكمييـــوتر والخ و ـــية و ـــرية اليي. الحكومـــة ا لكبروشيـــة

داش الناميـة، الأخ ية تحديفا أما  تنفي  ميادرات الحكومـة ا لكبروشيـة، حيـث تفبرـر معظـم اليلـ

حــاص فــي معظــم أش. بمــا فيهــا الــدول ا فريريــة إلــ  الرــواشين البــي تحمــي خ و ــية المــواطنين

يـة فـي إفريريا جنوب ال حراص هنال مخاوي كييرة بأهش ا ـبخدا  ميـادرات الحكومـة ا لكبروش

ول إلـ  كرير من المنـاطق، ال  ـيما فـي ال ـحراص وال يـال العاليـة، حيـث ال تبـوافر إمكاشيـة الو ـ

.  الينية البحبية األ ا ية مرل، الكهرباص واالت ال با شبرشت

الينية البحبية للمعلومات  01

ر الينـ  لسوص الحت، ت عل الف وة الراميـة فـي اليلـداش الناميـة مـن ال ـعب البـهثير علـ  شأـ

روشية، كما تفبرـر البحبية لبكنولوجيا المعلومات واالت االت المنا ية لبنفي  الحكومة ا لكب

.معظم اليلداش النامية إل  الرواشين البي تحمي خ و ية المواطنين
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تعـــد ا دارة الســـي ة مـــن البحـــديات الرئيســـة فـــي

. شيـةتنفي  العديد من مأروعات الحكومة ا لكبرو

حيــــث تُفهــــم ا دارة علــــ  أشهــــا تنظــــيم وتأــــغيل 

كـــاش . إش ـــاا العمـــل-المأـــروع، أو بعيـــارة أبســـط 

البحـــد  األ ا ـــي هـــو االفبرـــار إلـــ  الـــوعي فيمـــا

يبعلــــق بمأــــاركة المعلومــــات البــــي أثــــرت علــــ  

لعــل . مأــاركة أ ــحاب الم ــلحة فــي المأــروع

أهــم الموضــوعات البــي يمكــن  كرهــا تحــت ال اشــب 

ة البنظيمـــي هـــي، الريـــادة وإدارة البغييـــر والأـــراك

بــين الرطــاعين العــا  والخــاص؛ مــن أجــل الحفــاأل 

علــــــ  الرــــــيم والــــــرؤم والرــــــيم ل ميــــــع أ ــــــحاب 

ال الم ــلحة فــي ميــادرة الحكومــة ا لكبروشيــة، هنــ

. الحاجة إل  المهارات البنظيميـة والبوا ـل الفعـ

عـاشي وه ا يطـر  مأـكلة لليلـداش ا فريريـة البـي ت

حكوماتها من الفساد والبرهل ا دار ، واـد ترغـب

ــا المعلومــات واالت ــاال ت فــي ا ــبخدا  تكنولوجي

هــــ ا  ــــحيل، خا ــــة . لبحريــــق أهــــدافها الخا ــــة

د بـــالنظر إلـــ  أش الوكـــاالت الحكوميـــة ا فريريـــة اـــ

تنظــــر إلــــ  هــــ ا علــــ  أشــــع تهديــــد ال ــــبمراريبها 

واوتها، مما ي علها مبرددة فـي البـروي  لفهـداي

حــديفا وهــ ا يمرــل ت. الحريريــة للحكومــة ا لكبروشيــة

ــــــــادرات الحكومــــــــة  ــــــــاجل لمي ــــــــ  الن ا للبنفي ــــــــرف كيي

. ا لكبروشية

ا دارة والبنظيم 02

(Administration)ا دارة 

تُفهـــــم ا دارة علـــــ  أشهـــــا تنظـــــيم وتأـــــغيل 

إش ـــاا العمـــل، -المأـــروع، أو بعيـــارة أبســـط 

ة وتعـــد ا دارة الســـي ة مـــن البحـــديات الرئيســـ

فـــي تنفيـــ  العديـــد مـــن مأـــروعات الحكومـــة 

ـــــة ـــــ  المهـــــارات . ا لكبروشي ـــــال حاجـــــة إل وهن

األ البنظيمية والبوا ل الفعال من أجل الحف

.روشيةعل  الريم لبعزيز ميادرة الحكومة ا لكب
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ا لمنظمة الأفافية الدولية لعا   ا فـي العـالم فـي إفريريـا10من أكرر 5، ترع 2021وفرف . دول فسادف

ضـافة إلـ  با . إل  جاشب الفساد، يبسيب مسبوم الفرـر فـي المنطرـة فـي تحـديات تنمويـة خطيـرة

ين كوشها أفرر منطرة في العالم مـع شمـو  ـليي فـي دخـل الفـرد خـالل السـنوات الخمـو والعأـر 

بـ  كمـا أش األميـة الراميـة أو ح. الماضية، يعـيش كريـر مـن األفاراـة بهاـل مـن دوالر واحـد فـي اليـو 

ــرا الموضــوعات الســائدة فــي هــ ُ الم موعــة مــن  ــة والحــاجز اللغــو ، هــي مــن أب ــالرراصة والكباب ب

ومــات فرــد أثيــرت العديــد مــن المخــاوي بأــهش الف ــوة الراميــة، وأميــة تكنولوجيــا المعل. البحــديات

ة بـين هـ ُ الف ـوة الراميـ. واالت االت، والردرة عل  ت ميم أشظمة الحكومة ا لكبروشية  دراجهـا

مـــن يمبلكـــوش، مـــن شاحيـــة، ومـــن ال يملكـــوش المهـــارات والمـــوارد والمعلومـــات الالامـــة للمأـــاركة 

علـ  . اتفيما يبعلق بتجراصات أمن المعلومات تواجع الدول ا فريرية العديد من البحـدي.  والبعي ة

.  أو ال هل مأكلة كييرةالسييراشي ييل المرال يعد الوعي باألمن 

مــن جهــة أخــرم تعــد اللغــات ا فريريــة المحليــة أحــد البحــديات المهمــة فــي ت ــميم الخــدمات عيــر

ب، أو أ  ترجمــة م ـطلحات اللغــة المحليــة إلــ  م ــطلحات الويــ. ا شبرشـت فيمــا يبعلــق بالبرجمــة

ومـن . يـةمفردات واجهة الويب الحالية، وهي اللغة ا ش ليزية غاليا، حب  تكوش منا ية للغـة المحل

اجهة ثالرة تعد مأكلة الررة في النظا  ال ديد عند مرارشبع باألشظمة الرا خة تحديفا م . همف

ال واشب االجبماعية واالاب ادية 03

.   لكبروشيـةتعد المسائل المالية أحد أهم البحديات، والبي تبمرل في البمويل وتكلفـة خـدمات الحكومـة ا 

 عـل وعادة ما يهتي الم در الرئيو للبمويل في مد سات الرطاع العا  من الحكومة المركزية، ممـا ي

ـا تــهتي وتــ هب بأــكل غيــر مبواــع؛ وهــو مــا ي عــل األمــر  ــعيفا  مــن ال ــعب الســيطرة عليهــا، وأحياشـف

 فريريـة ففـي الـدول ا. لبخطيط ميادرات تكنولوجيا المعلومـات المسـبدامة مرـل، الحكومـة ا لكبروشيـة

رم، تحـديفا أمـا  تأكل تكلفة ا شبرشت، وتكلفة خدمات الحكومة ا لكبروشيـة، مـن بـين الريـود الماليـة األخـ

لمــال ولعــل  لــك يوضــل أهميــة البمويــل والحاجــة إلــ  ا. البنفيــ  النــاجل لميــادرات الحكومــة ا لكبروشيــة

.لبسهيل ترديم خدمات الحكومة ا لكبروشية والينية البحبية الالامة

ال واشب المالية  04

لمحلية، تٌّعد األمية الرامية، وضعن الرراصة والكبابة والحاجز اللغو ، واللغات ا فريرية ا

ـــة داخـــل الرـــارة ا فرير ـــق الحكومـــات ا لكبروشي ـــي تواجـــع تطيي ـــرا البحـــديات الب ـــةمـــن أب . ي

.با ضافة إل  كوشها أفرر منطرة في العالم
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دعم إ  مــن المهــم للريــادة الحكوميــة أش تــ. يمكــن البوكيــد هنــا علــ  عن ــر  الريــادة والوضــع السيا ــي

ميبكـر، ميادرات الحكومة ا لكبروشية، ألش الريادة هي إحدم الروم الدافعة الرئيسـة لكـل مأـروع جديـد و

ا لسـوص ال. كما أش تنفي  ميادرة الحكومة ا لكبروشية يبطلب تغييرات معردة ووا عة النطـاق حـت، شظـرف

 وتهديـــد لرـــ
ٍ
وة ألش بعـــض المســـدولين الحكـــوميين ينظـــروش إلـــ  الحكومـــة ا لكبروشيـــة علـــ  أشهـــا تحـــد

. تمــواعهم واــدرتهم علــ  اليرــاص فــي الســلطة، فــتشهم يرــاوموش فكــرة أش تــبم المعــامالت عيــر ا شبرشــ

ة يأــــكل غيــــاب أو الــــة الــــدعم مــــن السيا ــــيين والييرواــــراطيين رفيعــــي المســــبوم تحــــديفا للحكومــــ

ل بـالنظر هـ ا  ـحي. ا لكبروشية وا بدامبها؛ مما يدد  إل  وجود من ات مبخلفـة للحكومـة ا لكبروشيـة

مــع  لــك، و. إلــ  أش ش ــا  ميــادرات الحكومــة ا لكبروشيــة يبطلــب وضــع اــواشين و يا ــات تحكــم البنفيــ 

ية، حيـث يـرم فتش ه ا غاليفا ما يكوش غائيفا في اليلداش ا فريرية ربمـا بسـيب االفبرـار إلـ  ا رادة السيا ـ

ا لموافهم كما  كرشا آشفا . السيا يوش أش ه ا يمرل تهديدف

ال واشب السيا ية  05

الت ـاالت يكأن تحليل الوعي والبدريب وبناص الردرات أش االفبرار إل  مهارات تكنولوجيا المعلومـات وا

ا لميــادرات الحكومــة ا لكبروشيــة، هــ ا هــو الحــال خا ــة فــي ال يلــداش فــي الرطــاع العــا  يمرــل تحــديفا كييــرف

 للمـوارد اليأـر 
ٍ
ـا وال يوجـد تـدريب كـاي وعلـ  . يةا فريرية، حيـث يكـوش شرـ  المـوظفين المـدهلين مزمنف

الرغم من أش بعض الحكومات اد يكوش لـديها موظفـوش فـي م ـال تكنولوجيـا المعلومـات، فـتش معظـم

ض تـــدرييهم اـــد ال يـــدهلهم ليرم ـــة تطييرـــات اويـــة علـــ  شـــيكة ا شبرشـــت تـــدعم ال ـــناعة؛ ويرجـــع بعـــ

ـا لـيعض الب". ف وة الب ميم والوااـع"الياحرين  لك لوجود ف وة تسم   رـديرات، عـالوة علـ   لـك، وفرف

ــين  ــراو  ب ــا المعلومــات واالت ــاالت فــي % 25-20هنــال معــدل فأــل يب ــين محــاوالت ترييــت تكنولوجي ب

د  أو اليلداش النامية عموما، ويعزم  لك إل  فأـل مخططـي البكنولوجيـا فـي مراعـاة تواعـات المسـبخ

رية وهــ ا يســلط اليــوص علــ  البحــد  الــ   تأــكلع العوامــل اليأــ. كوشهــا، تب اهــل الســياق االجبمــاعي

. لبنفي  ميادرات الحكومة ا لكبروشية

ال واشب اليأرية  06
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التوصيف التحديات

 و ـية، الينية البحبية لبكنولوجيا المعلومات واالت االت، واألمـن، والخ

ـــات، وا شـــار ـــااة اليياش ـــي، وحي ة ومأـــاركة المعلومـــات، والبأـــغيل اليين

ادات ال ريحة إلـ  الو ـول إلـ  تكنولوجيـا المعلومـات واالت ـاالت، وإمـد

الطااــــة، والو ــــول إلــــ  ا شبرشــــت واالت ــــال، وشــــدرة أجهــــزة الكمييــــوتر، 

، واألشظمــــة المبعاوشــــة، و ــــياشةالســــييراشيوالف ــــوة الراميــــة، واألمــــن 

يـــة الموااــع الحكوميــة، والكرافــة عــن ُبعــد، وشظــم اليياشــات، وجواشــب الين

.البحبية

الينية البحبية 
للمعلومات

وظفي دعم ا دارة العليا، والريادة، وإرشادات الر ور والبنفي ، وتعيين م

ال تكنولوجيـــا المعلومـــات واالت ـــاالت، وإدارة البغييـــر، وتنميـــة رأ  المـــ

ات، اليأــر ، والــبعلم مــدم الحيــاة، والبحفيــز البنظيمــي، وإدارة المعلومــ

يــة، والكفـاصة الداخليــة، وعـد  وضــع  ــياق لممار ـات الحكومــة ا لكبروش

ـــــــزا ،  ـــــــين الرطـــــــاعين الخـــــــاص والعـــــــا ، والرـــــــدرة وااللب والأـــــــراكة ب

يـيم، والمأروعات غير المبرابطة، ورؤية الحكومـة ا لكبروشيـة، وإطـار البر

.الأفافية، إشرال المواطن

ال واشب ا دارية 
والبنظيمية

ية، الررافة، محو األمية البكنولوجية والنهوض بالبعليم، البنمية االاب اد

حــواجز الــديموغرافيا، الررافــة الراميــة، الفرــر، الفســاد، بي ــة المنافســة،

ة اال ـــبدامة، ترـــدير الريمـــة المدركـــ/ اللغـــة، البـــوافر الـــدائم والمحافظـــة 

ياق لبكنولوجيا المعلومات، والمرارشة المعيارية، والبوا ل، مالصمـة السـ

. الررافي

ال واشب االجبماعية 
واالاب ادية

ــــت، وتكلفــــة خــــد ــــة، وهيكــــل البكلفــــة، وتكلفــــة ا شبرش ــــود المالي مات الري

.الحكومة ا لكبروشية
ال واشب المالية

ــادة، النظــا  ا دار  السيا ــي، إ ــالحات ا د ارة الوضــع السيا ــي، الري

االت، العامة، ا طار الراشوشي، خريطة طريق تكنولوجيا المعلومات واالت 

كومـــة مــوارد السيا ـــة الماليــة، تنظـــيم المأـــبريات، تنفيــ   يا ـــة الح

ـــة، حريـــة ال ـــحافة، ا رادة السيا ـــية، تأـــريعات خ و ـــ ية ا لكبروشي

يــة، معــايير اليياشــات، ا ــبراتي ية الحكومــة ا لكبروشيــة، الريــايا البنظيم

اليياشــــــات  والسيا ــــــة الوطنيــــــة ال ــــــبخدا  تكنولوجيــــــا المعلومــــــات 

.واالت االت

ال واشب السيا ية

ة مــوارد الــبعلم، وإمكاشيــ/ الــوعي، والمــوارد اليأــرية، والســلول، ومحبــوم 

ـــــدعم العـــــا ، والموظفـــــوش المطلعـــــوش ، وعـــــد   الو ـــــول، والررـــــة، وال

بنـاص المساواة بين ال نسين، واشخفاض مأاركة المـواطنين، والبـدريب و

.الردرات، وال اهزية للس الت ا لكبروشية

ال واشب اليأرية
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اريــــة تمبلــــك الحكومــــة ا لكبروشيــــة إمكاشــــات هائلــــة لبحســــين الكفــــاصة ا د

ــــين  ــــاص الررــــة ب ــــديمرراطي، وبن للمد ســــات العامــــة، وتأــــ يع الحكــــم ال

ومـع  لـك، فـتش معظـم ميـادرات . الرطـاع الخـاص والحكومـات/ المواطنين 

ــم تســبطع تحريــق كامــل إمكاشاتهــا، ــة حبــ  اآلش ل ألشهــا الحكومــة ا لكبروشي

، كاشـت وشبي ـة لـ لك. تعاشي بأـكل مبزايـد مـن مأـكالت اابليـة اال ـبخدا 

روشيـة، هنال دعوات مبزايدة لبريـيم اابليـة ا ـبخدا  موااـع الحكومـة ا لكب

مــع حيــث تعبيــر علــ  شطــاق وا ــع المن ــة األ ا ــية للبفاعــل الحكــومي

ـــ  .  المـــواطنين ـــت عل ـــة أجري ـــائ  درا ـــة علمي ـــا 279واـــد أظهـــرت شب مواعف

دولـة مـن دول إفريريـا جنـوب ال ـحراص 31إلكبروشيفا للحكومة ا لكبروشية من 

. بخدا أش معظم موااع الحكومـة ا لكبروشيـة تبميـز بيـعن اابليبهـا لال ـ

، وكـاش أكرـر %36.2كاش مبو ط درجة اابلية اال بخدا  للموااع ا لكبروشية 

ا  لــ لك، مــن اليــرور  لــلدارات الحكوميــة . فرــط% 64.8الموااــع ا ــبخدامف

ر المخبلفـــة البـــي ترـــد  خـــدمات الحكومـــة ا لكبروشيـــة إي ـــاد طـــرق لبطـــوي

.نالمواان ا ي ابية المبعلرة بالحكومة ا لكبروشية لدم المواطني

ت ـاُ إحدم الو ائل الممكنة البي يمكن من خاللها تأـكيل موااـن األفـراد

الحكومـــة ا لكبروشيـــة هـــي مـــن خـــالل تـــدريب المســـبخدمين علـــ  ا ـــبخدا 

ـا ت ـا إي ابيف  ـاُ أشظمة الحكومة ا لكبروشية، وهـو مـا ي علهـم يطـوروش موافف

ا العبرــادهم أش لــديهم الكفــاصات البرنيــة الالا . مــةا ــبخدا  األشظمــة؛ شظــرف

ـــ ين يعـــاشوش مـــن  ـــا بأـــكل خـــاص لفشـــخاص ال ـــدريب مهمف ويعـــد هـــ ا الب

ــة ــالرراصة والكباب ش لكــن تظــل المأــكلة هــي أ. اشخفــاض معــدالت ا لمــا  ب

ا  العديد من األشخاص في هـ ُ اليلـداش ال يزالـوش غيـر اـادرين علـ  ا ـبخد

.  ا شبرشت بسيب معدالت ا لما  بالرراصة والكبابة المنخفية

فريريامسبريل الحكومة ا لكبروشية في إ

هثير العوامــل األخــرم البــي وجــد أشهــا تــدثر بأــكل كييــر علــ  موااــن المســبخدمين هــي، تواــع األداص والبــ

واـد . تواع األداص يركز عل  فائـدة وأهميـة خـدمات الحكومـة ا لكبروشيـة. االجبماعي والمخاطر المب ورة

ــا إلــ  اتخــا  مواــن إي ــابي فــي الو ــول إلــ  خــدمات الحك ومــة لــوحت أش المــواطنين  ــيكوشوش أكرــر ميلف

. ا لكبروشية البي تعبير مفيدة لهم
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عها تحبــا  الحكومــات إلــ  تعزيــز المعلومــات حــول تــدابير األمــاش والخ و ــية البــي يــبم وضــ

لحمايـــة المـــواطنين الـــ ين ي ـــلوش إلـــ  خـــدمات الحكومـــة ا لكبروشيـــة، حيـــث إش م ـــدااية

. الحكومة أمر أ ا ي في كسب ثرة المواطن



ــا إلــ  جنــب . ومـع  لــك، مــن المهــم مالحظــة أش كــل هــ ُ ال واشــب المخبلفــة تســير جنيف

حب  لـو كاشـت عل   ييل المرال، هنال  لة بين العامل اليأر  والينية البحبية؛ ألشع

. بنفيـ الين  البحبيـة الالامـة موجـودة، فهنـال حاجـة إلـ  مسـاهمة بأـرية لبسـهيل ال

. رفــي رأينــا، ال ينيغــي إعطــاص األولويــة أل  عن ــر مــن هــ ُ البحــديات علــ  حســاب اآلخــ

لبحـد  ويرجع  لك إل  أشع عل  الرغم من أهميـة جواشـب الينيـة البحبيـة، فتشهـا ليسـت ا

. الوحيد ال   تواجهع ه ُ اليلداش ا فريرية

بــي علــ  هــ ا النحــو، يمكــن للهي ــات الحكوميــة البركيــز علــ  الحمــالت العامــة ال

لـيهم تدكد فائدة موااع الحكومة ا لكبروشية، وكين أش الو ول إليها يعـود ع

ـــا لم ـــممي ومطـــور  هـــ ُ األشظمـــة  بـــالنفع، ومـــع  لـــك مـــن اليـــرور  أييف

ا و هل اال بخدا  اد ي. تسهيل ا بخدامها زيـد حيث إش جعل النظا  مفيدف

ا ولكنـــع  ـــعب  مـــن اهبمـــا  المـــواطن بـــع أكرـــر ممـــا لـــو كـــاش النظـــا  مفيـــدف

دول يمكن لم ممي ومطور  أشظمة الحكومة ا لكبروشية في الـ. اال بخدا 

أشظمـة ا فريرية اعبماد شهـ  ت ـميم يركـز علـ  المسـبخد  كو ـيلة  شأـاص

.حكومة إلكبروشية مفيدة و هلة اال بخدا 

ـــا، يأـــير البـــهثير ا ي ـــابي للبـــهثير االجبمـــاعي علـــ  الموااـــن إلـــ  أش المـــوا طنين أييف

هـ ُ  يطوروش بسهولة مواان إي ابية ت اُ خدمات الحكومـة ا لكبروشيـة إ ا كاشـت

ص مرل أفراد األ ـرة واأل ـداا)الخدمات مدعومة من ايل الدوائر االجبماعية المهمة 

علـــ  هـــ ا النحـــو، يمكـــن للوكـــاالت الحكوميـــة أش تيـــدأ مـــن خـــالل تأـــ يع (. والـــزمالص

يـة الررييـة، موظفيها عل  البو ية بخدمات الحكومة ا لكبروشية لأيكاتهم االجبماع

ـ ا، يمكـن حيث إشهم بدورهم  يو وش بها لآلخرين حب  ت ـل إلـ  الكبلـة الحرجـة، أييف

ومـة للحكومات اال بفادة مـن اـوة و ـائل البوا ـل االجبمـاعي لبعزيـز خـدمات الحك

البـهثير وال يخف  أش و ـائل البوا ـل االجبمـاعي هـي أداة رئيسـة فـي اـوة. ا لكبروشية

.االجبماعي ويمكن ا بخدامها لبعزيز ا بخدا  البكنولوجيا ال ديدة
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ــاجل لميــادرات ــ  الن ــي تواجــع البنفي ــد مــن البحــديات الب ــال العدي ــرا، فــتش هن وأخي

ا هي، ولعل أبرا البحديات األكرر ش. الحكومة ا لكبروشية في الدول ا فريرية يوعف

مــوارد الينيــة البحبيــة لبكنولوجيــا المعلومــات واالت ــاالت، إلــ  جاشــب ايــايا أخــرم مرــل، ال

. اليأرية وا طار الراشوشي والو ول إل  ا شبرشت، والف وة الرامية، واللغة واألمية

وبــدالف مــن  لــك، فــتش عــد  ش ــا  ميــادرات الحكومــة ا لكبروشيــة فــي هــ ُ اليلــداش شــات  عــن م موعــة مــن

ا علـ  الوضـع االجبمـاعي واالاب ـاد  لكـل دولـة علـ  البحديات المخبلفة، ولكن بدرجات مبفاوتـة اعبمـادف

لبحـديات ولكي تسبفيد الحكومات ا فريرية مـن مزايـا الحكومـة ا لكبروشيـة، ي ـب النظـر إلـ  هـ ُ ا. حدة

.بأكل شمولي ألشها تدثر جميعها عل  بعيها اليعض
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مــا اال ــبرمار فــي المــوارد اليأــرية وتنميبهــا هــو

 ــر؛ يعبيــر أهــم ا ــبرمار للنهــوض والبنميــة فــي م

خلـق حيث ييدأ اال برمار في المـوارد اليأـرية مـن

ميــة بي ــة ومنظومــة تعلــيم تواكــب البغيــرات العال

.والفكر ا دار  المعا ر

ــــة  ــــاص ومنظمــــات األعمــــال الحدير فــــاألفراد األ كي

 ــوي يكـــوش لهـــم الــدور الريـــاد  فـــي المســـبريل

ي ويكوشــوا اــادرين علــ  اابنــاص فــرص العمــل البــ

.تبوافق مع خيراتهم ومهاراتهم وجدارتهم

تعبمــــد الميــــزة البنافســــية لمنظمــــات األعمــــال 

د الحديرــة وبي ــة العمــل ال ديــدة علــ  جــ ب األفــرا

ال ين يبمبعوش ب ـدارات ومهـارات إداريـة ال يمكـن

.ترليدها أو محاكاتها

زيميرررتةي   جارررتي  ع   رررتي    ئ رررتي  تق رررا ي أل ررراد 

و أل ررررررررراد زي    ررررررررررا  عتغي   ج رررررررررسي أل  رررررررررر ي

  جامعا غيوحاالي   ي ائ زي امعتي ر تيشر سي

.ابيًا   ي عتعتغيوةئ سي  ك  تي ألمتعك تيب ب ي 

أ ـــــــــــبا  إدارة تخطـــــــــــيط 
العمليــــــات، ت ـــــــارة عـــــــين 

شمو

 يد الخولي. د

ــــــــا لــــــــفداص  ا مهمف تعبيـــــــر فعاليــــــــة األداص مدشـــــــرف

المد سي، و لك بغرض ايا  مخرجات المهـا  

ومـــدم تحريـــق الهـــدي، كمـــا أشهـــا تعيـــر عـــن مـــدم 

.تحريق النبائ  المرغوبة من ا بخدا  الموارد

الفكــــــــر ا دار  المعا ــــــــر 

وأداص المنظمات

كمـا تعبمـد منظمـات األعمـال الحديرـة علـ  منظومــة مفادهـا إشـياع احبياجـات جمهـور المبعـاملين مــع 

.  المنظمة وااللبزا  بالمسبهلك

جــد فــي فيو. وتبعـدم المنظمــات الحديرــة ا شــياع بالنسـية للمســبهلك إلــ  الطمــو  ومـا بعــد الطمــو 

العديــد مــن منظمــات األعمــال الحديرــة اســم خــاص بدرا ــة الســوق والمســبهلك فــي إشــياع رغيــات 

اجهـا؛ وهـ ا المسبهلك، أ  أشع ايل أش يبواع المسبهلك خا ية معينة في المنب ، ترـو  المنظمـة بتشب

 ـودة يدد  باليرورة إل  ا ـبمرارية تلـك المنظمـات؛ ألشهـم يعبمـدوش علـ  ميـدأ البحسـين المسـبمر ل

.السلع والخدمات
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ـا مـا يطلـق علـ  وتبمبع منظمات األعمـال الحديرـة بـااللبزا  بمعـايير أداص مرتفعـة، وغاليف

هــ ُ المنظمــات، منظمــات األداص العــالي، كمــا أشهــم ملبزمــوش ببرــديم بي ــة عمــل تعبمــد  

.بأكل أ ا ي عل  م موعات وفرق العمل

وجـع مـن بي ة العمل الحديرة تعبمد عل  شأـر ثرافـة رو  فريـق العمـل، فالكـل مكمـل لآلخـر، أ  أش الب

زُ فـي منظمات األعمال الحديرـة، وهـ ا مـا يبطلـب تعزيـف الفردية إل  ال ماعية هي ال فة السائدة 

ال ديـدة فـي ويمكن تلخي  أهم النرا  البي تبسم بها بي ـة العمـل. بي ة األعمال الم رية والعربية

:اآلتي

مل تبسم ارتفاع حدة المنافسة في االاب ادات العالمية أدت إل  خلق فرص غير مبكاف ة وبي ة ع▪

.بعد  البهكد

.األفراد األ كياص ومنظمات األعمال ال كية  وي يرودوش المسبريل وخلق فرص العمل▪

ـــزا  وإشـــياع احبياجـــات جمهـــور المســـبهلكين مـــع تلـــك ▪ ـــ  االلب منظمـــات المســـبريل تحـــرص عل

.المنظمات

و  فريـق منظمات المسبريل لديها تواعات أداص مرتفعة وملبزمة ببرديم بي ة عمل تعبمد عل  ر ▪

.العمل

هــور منظمــات األداص المرتفــع تكســب شبــائ  أعمالهــا بنــاص علــ  النبــائ  البــي تح ــل عليهــا مــن جم▪

.المسبهلكين
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رأ  المال المعرفي: أولفا

تعـــد المـــوارد اليأـــرية العمـــود الفرـــر  واأل ا ـــي فـــي 

األداص البنظيمــــي، ورأ  المــــال المعرفــــي هــــو مح ــــلة 

ل الرــدرات المعرفيــة أو البيــادل المعرفــي بــين اــوة العمــ

يــزة اليأــرية والبــي بــدورها يمكــن أش تســبخد  فــي خلــق م

و تنافســية وايمــة ميــافة للمنظمــة؛ حيــث إش العامــل أ

ــة يمكــن أش ييــين  الموظــن  ــاحب المهــارات المعرفي

.لمح لة رأ  المال المعرفي في المنظمة

ا العولمة: ثاشيف

ق تُعـــدُّ العولمـــة ظـــاهرة عالميـــة تعبمـــد علـــ  تيـــادل تـــدف

المــــوارد وأ ــــواق المنــــب  المخبلفــــة والمنافســــة بــــين 

م ـــاالت األعمــــال المخبلفــــة والبـــي ت ــــن االاب ــــادات

الم الناش ة، حيـث تبالشـ  الحـواجز والحـدود بـين دول العـ

. المخبلفة و لك في منظومة األعمال العالمية

البرد  البكنولوجي: ثالرفا

مر فـي يحدث البرد  البكنولوجي من خالل البحـول المسـب

عمـال، بي ة العمل الحديرة من خـالل ا شبرشـت، شـيكات األ

الكمييــــوتر، وتكنولوجيـــــا المعلومـــــات، واــــد تـــــم بأـــــكل

ملحـــوأل فـــي اآلوشـــة األخيـــرة ايـــادة الطلـــب علـــ  العمالـــة 

ـــــرات والمهـــــارات علـــــ   ـــــديها الخي ـــــا ول ـــــة معرفيًّ المدهل

.اال بخدا  الكامل لبكنولوجيا المعلومات

ا البنوع : رابعف

الي يعكو البنوع في م ادر الموارد اليأرية أوجع االخب

مـن حيـث النـوع والعمــر واللـوش والعريـدة والـدين، والنــوع

وتعــــدد الررافــــات فــــي المــــوارد اليأــــرية كالهمــــا يمرــــل 

ـــا أل ـــحاب األعمـــال، ومـــن أهـــم  تحـــديات ويرـــدماش فر ف

: مظـــاهر البحيـــز النـــات  عـــن البنـــوع فـــي المـــوارد اليأـــرية

  العن ـــرية والبمييـــز والبفراـــة، األمـــر الـــ   أثـــر  لـــك علـــ

.ظاهرة الحواجز الزجاجية

ال ديدةالبحديات البي تواجع  وق العمل في اليي ة االاب ادية
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ا أخالايات األعمال: خامسف

ال ير ــد بهخالايــات العمــل إطــار الميــادط األخالايــة البــي تحــدد معــايير البعامــل فــي بي ــة العمــل وهنــ

:العديد من البواعات المطلوبة في أخالايات األعمال في بي ة العمل الحديرة مرل

ا المسار الوظيفي :  اد ف

 ا، تأمل الموارد اليأرية في منظمات األعمال؛ العمالة الدائمة، وعمالة العرود، والعمالـة المدابـة، لـ

ة العمـل ينيغي عل  جميع األفراد أش يريلـوا ثرافـة العمـل فـي أ  واحـد مـن أشـواع العمالـة الرالثـة فـي بي ـ

أش يبريـل و لك ألش بي ة العمل ال ديدة تبسم بعد  البهكد والبغير المسـبمر، فعلـ  الموظـن. ال ديدة

ا للظـروي ا ا مدابفا وإثيات  اتع حب  يبحول العرد إل  عرـد دائـم، وشظـرف الاب ـادية عل   ييل المرال عردف

ي ـب فهنال توجع إل  العمل في أكرر من عمل في الوات شفسع، وه ا يبطلـب العمـل ب ـورة مدابـة، و

عل  جمهور العـاملين أش يبهكـدوا مـن أش مهـاراتهم واـدراتهم منا ـية لسـوق العمـل ومـدم إمكاشـاتهم 

فـي في إضافة ايمة ميافة لسوق العمل، ومن أهم المهارات وال دارات األ ا ية المطلوبة للن ـا 

:اابناص فر ة عمل في  وق العمل ال ديد مرل

.دقالريادة البي تعبمد عل  أخالايات الممار ة وال ▪

.اليي ة البي تبسم بالحيادية▪

.شأر ثرافة حماية المسبهلك▪

.المواطنة وحروق ا شساش▪

.البمكن▪

.لالردرة عل  االت ال والبوا ▪

ع ريــادة األعمــال واالببكــار وا بــدا▪

.في حل المأكالت

ـــــــــــادة ▪ ـــــــــــا واي حـــــــــــب البكنولوجي

المهـــــارات المعرفيـــــة الخا ـــــة 

.بالبكنولوجيا 

.البسويق ▪

.الردرة عل  البغيير ▪
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ا المنظمة:  ابعف

هي م موعة من النـا  يعملـوش مـع بعيـهم الـيعض مـن أجـل تحريـق غـرض 

ة مأـبرل، وجميـع منظمــات األعمـال ترــد  السـلع والخـدمات البــي تيـين ايمــ

.حريرية للم بمع وتأيع احبياجات المسبهلك

ــارة عــن شظــا  مفبــو  يبكــوش مــن م موعــة مــن األجــزاص منســ مة مــع  ــة عي ومنظمــات األعمــال الحدير

بعيـــها الـــيعض مـــن أجـــل تحريـــق الغـــرض العـــا  للمنظمـــة، وتبفاعـــل مـــع اليي ـــة المحيطـــة لم بمـــع 

ي ـة األعمال وترو  ببحويل المدخالت إل  مخرجات من السلع والخدمات، وتراعي البغ ية الراجعة من الي

حبياجـات الخارجية، حيث تفيد في بلوغ المنظمة للمسار الوظيفي النـاجل مـن خـالل تحديـد مـدم مرابلـة ا

.المسبهلك والم بمع ال   تعمل فيع المنظمة

شكل 

المنظمة كنظا  مفبو 

1

عنا ر المدخالت

العمالة

رأ  المال

المواد الخا 

البكنولوجيا 

المعلومات

األشأطة المخبلفة 
لبحويل المدخالت
إل  مخرجات
عملية البحول

عنا ر المخرجات

السلع النهائية

الخدمات النهائية

البغ ية الراجعة من العمالص والمسبهلكين

اليي ة المحيطة

(الموردوش)

المنظمة

(ا بداع)

اليي ة المحيطة 

(المسبهلكوش)
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. مم بوا طة الياحث: الم در
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األداص المد سي: ثامنفا

يـر األداص المد سي يعبمد عل  مفهو  خلـق الريمـة والـ م يعب

مـــن أهـــم العنا ـــر األ ا ـــية فـــي منظمـــات األعمـــال الحديرـــة، 

حيــــث إش الريمــــة يمكــــن أش توجــــد عنــــدما تســــبطيع العمليــــات 

ــــدة للبكلفــــة البحويليــــة فــــي المنظمــــة مــــن إضــــافة ايمــــة جدي

، األ ا ــية لمــدخالت النظــا ، وعنــدما يــبم خلــق ايمــة ميــافة

ي تســبطيع منظمــات األعمــال الحديرــة مــن تحريــق أربــا ، أمــا فــ

المنظمـــــات غيـــــر الهادفـــــة للـــــربل تســـــبطيع أش تيـــــين ثـــــروة 

.للم بمع

يعبمــد األداص المد ســي علــ  مدشــرات ا شباجيــة؛

وهــو مريــا  عــا  للمنظمــة ككــل لريــا  ال ــودة 

ـــة ألداص العمـــل مـــع األخـــ  فـــي االعبيـــار مـــدم ا ـــبخدا   والكمي

.الم ادر المباحة في الحسياش

ـــك ـــفداص المد ســـي، و ل ـــا ل ا مهمف ـــة األداص مدشـــرف ـــر فعالي تعبي

بغرض ايا  مخرجات المها  ومـدم تحريـق الهـدي، كمـا أشهـا 

، تعيــر عــن مــدم تحريــق النبــائ  المرغوبــة مــن ا ــبخدا  المــوارد

ا كاشـت ويمكن أش شأير هنا إل  أشـع كلمـا كاشـت النبـائ  جيـدة كلمـ

.الفاعلية عالية

ــر عــن ايــا  مــدخالت النظــا  لبكلفــة المــوا رد كفــاصة األداص تعي

غالل المرتيطة ببحريق الهدي، كما أشها تعيـر عـن مسـبوم ا ـب

ــــل للمــــوارد  ــــل اال ــــبخدا  األمر ا دارة للمــــوارد المباحــــة، وتمر

.المباحة للمنظمة ألا   درجة ممكنة

، هنــال العديــد مــن البغيــرات واألامــات البــي يمــر بهــا العــالم اآلش

ا عل  ااب ادات الـدول فـي جميـع أش حـاص مما يأكل خطرفا شديدف

ائر العالم، مرل جائحة كوروشا، والبـي شـب  عنهـا العديـد مـن الخسـ

نهــا فــي األروا ، وكــ لك األامــة الرو ــية األوكراشيــة والبــي شــب  ع

ائيـة عرالة  ال ل ا مداد والبوريد وارتفاع أ عار السـلع الغ 

فـي وأ عار المواد الخا  في العديد من ال ناعات، كما تسييت

شرــ  المعــروض مــن المحرواــات وإمــدادات الغــاا ألوروبــا، كمــا 

أش األامــــة الرو ــــية األوكراشيــــة  ــــاهمت فــــي ارتفــــاع معــــدالت 

ر ـة كل هـ ُ األامـات تعبيـر ف. البيخم عل  المسبوم العالمي

 لك من وليو تحديفا بالنسية لم ر في ظل الريادة الحكيمة، و

.خالل تيني الفكر ا دار  المعا ر
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فــــــــــي عــــــــــالم اليــــــــــو  الــــــــــ   يطلــــــــــق عليــــــــــع

أ ـــــــيحت " ع ـــــــر المعلومـــــــات واالت ـــــــاالت"

ـــا ب اتـــع بعـــد أش ـــا اائمف المعلومـــات تأـــكل عالمف

أ ـــيحت تـــبحكم فـــي مظـــاهر الحيـــاة وتطوراتهـــا

.و عود مكاشبها في حسابات اوم الدولة

دور المعلومــــــــــــات فــــــــــــي

إدارة األامات 

حااررررررلي  رررررر يج  رررررر ة هيصررررررةي  عالقررررررا ي   و  ررررررتغي

 ررررتيوم خصرررييصرررةي  عالقررررا ي ل رررت ئ   تي لصتعي

شرتيو ألزما يو   فراوضيو   ة  را ي    ر يب  تغينُ

. هي  جيمتي  بح ثيصةيجوةعا يمحك ت

مسبأــار مركــز الدرا ــات 
اال ــــــــــبراتي ية للرــــــــــوات 

المسلحة

خالد فهمي . د. عميد

أو بــين حالــة مــن الرلــق وعــد  الررــة المبيادلــة بــين فــاعلين أو أكرــر داخــل الدولــة الواحــدة": تعريــن البــوتر

.، وعليع فالبوتر يكوش مرحلة  ابرة عن األامة اد يدد  إليها أو ال"دولبين

يطـة تغيـر مفـاجف فـي مسـار البعامـل بـين فـاعلين بفعـل  لسـلة مـن المبغيـرات المح": تعرين األامـة

ار مواـن يحبـا  إلـ  اتخـا  اـر "أو " بموان دولي محدد شب  عنها تهديد مياشر ل الل طري مـن األطـراي

ا " ريع الحبواص األامة، حب  ال تبحول األامة إل   راع؛ حيث إش الموان في األامـة يأـملع الغمـوض ، إ ف

. فاألامة مرحلة  ابرة عل  ال راع

ال  لسلة ا جراصات الهادفة إل  السيطرة علـ  األامـات، والحـد مـن تفاامهـا حبـ : تعرين إدارة األامة

ي تيـمن ينفلت امامها مددية ب لك إل  شأوب الحرب، وب لك تكوش ا دارة الرشيدة لفامة هـي تلـك البـ

. الحفاأل عل  الم الل الحيوية للدولة وحمايبها

بعض الم طلحات المهمة: أولفا

نــاص العــبص الــرئيو فــي ب–بكافــة تخ  ــاتها وعلــ  مخبلــن المســبويات -تبحمــل أجهــزة المعلومــات 

ي اواعــد المعلومــات األ ا ــية واال ــبمرار فــي تحــديرها وتحليلهــا وتزويــد مراكــز إدارة األامــات بهــا فــ

.البوايت المنا ب بما ييمن ا دارة الناجحة لفامة

وهرُ إش الن ا  في درص وإدارة األامات بكافة أشواعها وعل  مخبلن المسبويات يسـبند فـي جـ

ويـة البـي تأـكل ح ـر الزا" المعلومـات"إل  م موعة من الدعائم الرئيسـة يـهتي فـي مرـدمبها 

ا مــن البنيــد بحــدوثها وت حديــد لن ــا  كافــة البــدابير وا جــراصات المبخــ ة ب ميــع مراحلهــا، بــدصف

.دةأبعادها وا ش ار بها، و ولفا لعملية ا بخالص النبائ  والخرو  بالدرو  المسبفا
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ية ي ــب أش تنطلــق مــن إدارة األامــة الرائمــة  اتهــا وتبحــرل فــي إطــار اال ــبراتي : مبطليــات إدارة األامــة

تي ي العامـــة للدولـــة، مـــع تحديـــد األهـــداي الرئيســـة واالشبرائيـــة للدولـــة خـــالل األامـــة والبحليـــل اال ـــبرا

ــد المســبمر لفامــة وتطوراتهــا والعوامــل المــدثرة فيهــا، ووضــع اليــدائل واالحبمــاالت المخبلفــة وتح دي

لمخـاطر البـي مسارها المسبريلي من خالل البنيد واالخبيار اال براتي ي للفرص الساشحة وتحاشي أمـر ا

تحملهـــا األامـــة أو البرليـــل منهـــا، با ضـــافة إلـــ  المعلومـــات الـــوافرة والمعطيـــات المنا ـــية وا دارة

.الرشيدة

ر، ثـم البأابك، والمفاجهة، وضيق الوات المبا  أما   اشع الرـرا: لفامة  مات أربع هي:  مات األامة

امـة، شر  المعلومات أو تياربها، األمر ال   يـنعكو بـالطيع علـ  الموااـن والرـرارات بأـهش تلـك األ

ــدة لب ــ ــا، وتوجــد معــايير عدي ــل علــ  ال ــعيد الأــعيي أييف ــ  ال ــعيد الر ــمي، ب نين لــيو فرــط عل

ــة مــا، أو األمــن الرــوم ا لفمــن الــوطني لدول ــدف ــة، والبــي تمرــل تهدي ي األامــات، إال أش أبراهــا األامــات األمني

. لم موعة من الدول، ومن هنا فتش إدارة تلك األامات تعد مسدولية أجهزة الدولة كافة
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ـــا فـــي اتخـــا  الرـــرارات غيـــر  ا ورئيسف ـــا مياشـــرف يعـــد غيـــاب المعلومـــات أو شر ـــها، وكـــ ا عـــد  دابهـــا عاملف

ع ــر المعلومــات"الســليمة، والبــي تــدد  إلــ  الفأــل والهزيمــة، وفــ  عــالم اليــو  الــ   يطلــق عليــع 

ـا ب اتــع بعـد أش أ ـيحت تـبحكم فـي مظـاهر" واالت ـاالت ـا اائمف الحيــاة أ ـيحت المعلومـات تأـكل عالمف

لومات وتيرا أهمية الدور الحيو  ال   تلعيع المعوتطوراتها و عود مكاشبها في حسابات اوم الدولة، 

:من خالل ما يلي

ت أهمية المعلومات في إدارة األاما: ثاشيفا

د  تحدث المفاجهة في حالة ا ور المعلومات أو عد  داة ترييمها وترديرها، أو عنـد عـ: ت نب المفاجهة

البـي بيـد أشـع فـي حـال تزايـد المعرفـة المباحـة للمـدراص، و. رفعها فـي البوايـت المنا ـب إلـ  مبخـ  الرـرار

عن ـر يمكن أش يبم ا ـبخدامها فـي اتخـا  الرـرار بنـاصف علـ  المعرفـة العلميـة المبردمـة، يمكـنهم ت نـب

. المفاجهة ال   يدد  إل  شبائ  غير مرجوة في بي ة العمل

مهـا يسـهم تـوافر المعلومـات البـي  ـيق تريي:  رعة اتخا  الررار في مواجهـة األامـة وتحريـق أهدافـع

 ــاوا ودرا ــبها وإمكاشيــة ا ــبدعائها وا ــبخدامها بوا ــطة  ــناع الرــرار فــي البوايــت المنا ــب فــي ت

.البداعيات السليية له ا العامل بأكل كيير

إلــ  جاشــب هــ ا، فــتش ضــيق الواــت المبــا  ألجهــزة  ــنع واتخــا  الرــرار يُعــد أحــد األ ــياب الرئيســة وراص

اد غمــوض المواــن الــ   ينــب  عــن ا ــور المعلومــات المحبمــل اال ــبفادة منهــا فــي تريــيم وفهــم أبعــ

ا للو ائل المباحة . األامة، وما يعريها من تردير للموان ثم اتخا  للررارات وفرف

ا عــــن أ   ضــــماش البو ــــل للرــــرار الســــليم بعيــــدف

:اشطياعات خاط ة ل اشعي ومبخ   الررار

يبمبــــع العــــاملوش فــــي م ــــال المعلومــــات ب ــــورة 

 هنيـــــــة خا ـــــــة لبريـــــــيم الريـــــــايا وا شـــــــكاليات 

ـــــرا أهميـــــة  والمســـــائل المخبلفـــــة، األمـــــر الـــــ   يي

المعلومات وضرورة ا ـبمرار تحـديرها، بمـا ييـمن

ا للمبغيرات الطارئـة وت طـور تغيير ه ُ ال ورة وفرف

ا  األحداث، فعملية البغيير ه ُ بمرابة ح ـر األ ـ

هنيـة التخا  الررار السـليم الم ـافي لالشطياعـات ال 

خـا  الخاط ة، والبي تـدثر  ـليفا علـ  أ  مـن مراحـل ات

ع األمر ال   اـد يبرتـب عليـ. الررار في مواجهة األامة

ر تنــــامي فــــي البــــداعيات الســــليية وتفــــاام المخــــاط

والبهديــدات، أو اــد يمبــد األمــر إلــ  عــد  الســماحية 

. حةباال بغالل األمرل للمكاشات والردرات المبا
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لموارد يب سد تعظيم ا مكاشات والردرات من خالل تحريق أفيل ا برمار ل

المباحــة والح ــول علــ  أا ــ  مــردود إي ــابي مــن ا ــبخدامها فــي مواجهــة 

.األامة

مــن بــين العوامــل المهمــة فــي : ايــادة المروشــة فــي اتخــا  الرــرار لمواجهــة األامــة وتــداعياتها المحبملــة

عمليــات  ــنع واتخــا  الرــرار يــهتي ا ــبمرار تــدفق المعلومــات المدارــة خــالل مراحــل إدارة األامــة؛ حيــث 

يعمل ه ا العامل عل  تسريع اتخا  الرـرار المنا ـب وإدخـال البعـديالت عليـع أو اتخـا  اـرارات حا ـمة

ي تطـرأ فـي في البوايت المنا ب تبوافق ومبطليات اال ب ابة لوااـع ت ـاعد األحـداث والمبغيـرات البـ

.  ياق األامة واليي ة المحيطة بها

حريق يب سد تعظيم ا مكاشات والردرات من خالل ت: تعظيم ا مكاشات والردرات الخا ة بتدارة األامة

أفيــل ا ــبرمار للمــوارد المباحــة والح ــول علــ  أا ــ  مــردود إي ــابي مــن ا ــبخدامها فــي مواجهــة 

ات فـي األامة، مع البحكم في اليدائل المباحة خالل مراحل الب عيد باألامة من خالل ا بخدا  المعلومـ

م تأكيل رؤم الخ م ودفعع التخا  ارارات فـي غيـر  ـالحع دوش أش يـدر ، مـع ايـادة الرـدرة علـ  الـبحك

م إدارة فــي ضــيط إيرــاع الب ــاعد باألحــداث فــي األامــة وتحريــق البنســيق والبــزامن فــي العمــل بــين أطرــ

.األامة وعنا ر البنفي 

ــات ال بــد مــن مرحلــة ا ــبيااية تبمرــل فــي ت ميــع المعل ومــات ولمزيــد مــن البفــوق فــي تعظــيم ا مكاش

الخا ة بمراحل األامة ودرا بها ال بخالص الـدرو  المسـبفادة منهـا وا ـبخدامها فـي مواجهـة أ 

.من األامات المأابهة مسبريلفا
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ر وإ ا لـم يحـدث  لـك فـال بـد أش يكـوش لـدينا مـن ا جـراصات والبـدابي. إش امة الن ا  هو منـع حـدوث األامـة

اشــ ة البــي ت نينــا تــداعياتها مــن حيــث المفاجــهة وضــيق الواــت، وكــ ا ترلــي  المخــاطر والبهديــدات الن

:و وي شبناول دور المعلومات في إدارة األامات من خالل مراحل األامة كالباليعنها، 

فـي هــ ُ المرحلـة تســهم المعلومـات فــي تحديـد السيا ــة العامـة واألهــداي، : مرحلـة مــا ايـل األامــــــــة

ــــد األامــــات المبواعــــة بداــــة، كــــ لك بنــــاص اواعــــد  ــــدات المحبملــــة، وتحدي والبرــــدير بالمخــــاطر والبهدي

ا في إعـداد المدشـرات والأـ واهد المعلومات المنا ية لكل من تلك األامات، وتسهم المعلومات أييف

. البي تنيف بحدوث األامة، وإعداد السيناريوهات والخطط لمواجهبها

علومـات باألامـة، كـ لك يـبم تنأـيط عنا ـر جمـع الم( البنيـد)حال توافر المعلومات يمكن اال بأـراي 

ع وتحليلهــا وإعــداد البرــديرات لبحــديث أو تعــديل أو تغييــر الســيناريوهات والخطــط لمواجهــة األامــة، مــ

.إعطاص ا ش ار في البوايت المنا ب باألامة

تغييـر الحفاأل عل  مبابعة تطور األحداث وتزويد طاام إدارة األامة باحبياجاتع لبطـوير أو: مرحلة األامــــــة

الســيناريوهات المعــدة؛ وإعــداد اليــدائل ل ــالل اتخــا  الرــرار، ومواجهــة البــداعيات وردود األفعــال فــي 

.األامة، مع ا بخدا  المعلومات كتحدم الو ائل للبهثير عل  الخ م

ــــة اال ـــبمرار فـــي مبابعـــة األحـــداث ال ـــبعادة األوضـــاع وا ـــبخالص الـــدرو  : مرحلـــة مـــا بعـــد األامـــــ

.لال بفادة منها في أامات مسبريلية مأابهة

إعداد البرـديرات: مرحلة ما ايل األامــــــة

ـــدات  حـــول البحـــديات والمخـــاطر والبهدي

ــــــد  ــــــة، والمســــــاهمة فــــــي تحدي المحبمل

ــة )السيا ــة العامــة واألهــداي  –الداخلي

، مـع تزويـد مراكـز إدارة األامـات (الخارجية

بالمعلومـــات األ ا ـــية والحفـــاأل علـــ 

 ب، ا بمرار تحديرها في البوايت المنا

ــــــــــــ لك المأــــــــــــاركة فــــــــــــي وضــــــــــــع  ك

الســـــــــيناريوهات لفامـــــــــات المحبملـــــــــة 

ا البنيد باألا مات وخطط المواجهة، وأييف

ــــ ار ) ر ــــد المدشــــرات والأــــواهد وا ش

، با ضــــــافة  عــــــداد األطرــــــم  ات (بهــــــا

.الخيرة والبدريب عل  إدارة األامات

ت دور المعلومات في إدارة األاما: ثالرفا

ا العالاة بين أجهزة المعلومات ومراكز إدارة األامات: رابعف

الحفـــاأل علـــ  تـــدفق المعلومـــات لمركـــز :مرحلــة األامـــــــــة

إدارة األامــة التخــا  الرــرار ومواجهــة ردود الفعــل، وتــوفير 

ــــا للبخ  ــــات المنا ــــ ــــراص والمسبأــــارين وفرف ية الخي

ـــــة األامـــــة، مـــــع المأـــــاركة فـــــي تعـــــديل الخطـــــط  لنوعي

ـا للوااـع وتطـورا ت والسيناريوهات المعدة مـن ايـل وفرف

د أحداث األامة، كـ لك المأـاركة فـي إعـداد اليـدائل وتحديـ

.أشسيها التخا  الررار

ــــة المأـــاركة فـــي تحـــديث ااعـــدة : مرحلـــة مـــا بعـــد األامـــــ

المعلومات األ ا ـية لمركـز األامـات، مـع المأـاركة فـي

رال تحليل األامة والخـرو  بالـدرو  المسـبفادة، واالشـب

فـــي تحـــديث الســـيناريوهات والخطـــط الخا ـــة بمواجهـــة 

.  أامات مسبريلية مأابهة
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لرد أ يل موضوع إدارة األامات مـن أبـرا الموضـوعات البـي

تهــبم بهــا الــدول فــي الواــت الحاضــر، خا ــة بعــد أش اادت 

ص مخــاطر حــدوثها وتنوعــت وأ ــيحت كــل الــدول بــال ا ــبرنا

ا لواـوع أامـات علــ  أراضـيها؛ حيــث عرضـة ألش تكـوش مســرحف

ي ـــة تبكيــد تلـــك الم بمعـــات خســـائر طائلـــة لـــيو فرـــط شب

ا للسلول ا شساشي .حدوث األامة، بل أييف

إش العــالم اليــو  يعــيش ع ــر المعلومــات واالت ــاالت، بــل

ت ويعــيش ع ــر تطييرــات الــ كاص اال ــطناعي، والبــي أحــدث

تغييرات حادة وبمعدالت مبسارعة لم يأهدها العـالم مـن

ة ايــــل وعلــــ  جميــــع المســــبويات السيا ــــية واالاب ــــادي

.واالجبماعية والعسكرية

ومـــن هنـــا يبيـــل دور المعلومـــات فـــي إمكاشيـــة دعـــم الرـــرار 

ــــع حــــدوثها أو ترليــــل شســــية  دارة األامــــات المخبلفــــة لمن

الخسائر الناجمة عنهـا، وكيفيـة البعامـل معهـا ومواجهبهـا

ـــع وا خطـــار الميكـــر عنهـــا، هـــ ا با ضـــافة للرشـــاد والبوجي

. أل لوب العمل عند البعامل مع آثارها السليية

...خبامـــــفا
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شــهدت المنظمــات والأــركات فــي الســنوات الماضــية العديــد مــن اليــغو  والبحــديات، ومــن أهمهــا 

الويــب النمـو السـريع فــي معطيـات المعرفــة والررافـة والمعلوماتيـة، واشبأــار شـيكة ا شبرشــت، ومواـع

المهـا  الب ار ، واليريد ا لكبروشي وغيرها عل  شحو وا ع؛ مما أدم إل  تغيير ج ر  في كيفيـة ممار ـة

م ا دارية فـي منظمـات األعمـال فـي ظـل المنافسـة العالميـة البـي شـ عت المنظمـات علـ  ميكنـة شظـ

نظمات المعلومات بهحدث ترنية للحا يات المبردمة، واد أدت ه ُ البرنية ال ديدة إل  ايادة ادرة الم

المنافسـة عل  اال ب ابة السريعة للعمالص، الموردين، با ضافة إل  تحسـين كفـاصة البأـغيل، وايـادة

دارة فــي األ ــواق العالميــة، واــد أ ــيل إدخــال تكنولوجيــا المعلومــات ومبطليــات االاب ــاد الرامــي وا 

ا تســع  إليــع المنظمــات علــ  مســبوم ال عــالم، ا لكبروشيــة لفشأــطة فــي كافــة أعمــال المنظمــة، هــدفف

ســع  إلــ  لبحريــق الميــزة البنافســية، وأ ــيحت بــ لك ا دارة ا لكبروشيــة ضــرورة حبميــة لكــل منظمــة ت

هيــة البرــد  والمنافســة فــي األ ــواق العالميــة وتريــد أش تواكــب البطــورات العالميــة وال تبخلــن عــن ش

ين، المعرفة، و لـك ألش لهـ ا النظـا  إي ابيـات علـ  ش ـا  المنظمـة ومـا تردمـع مـن منب ـات للمسـبهلك

يض مما ي عل البحول إليع من اليرورات، إ  من شهشع  رعة االت االت، وترشيد اتخا  الررارات، وتخفـ

ية فـــي البكـــالين، وتيســـيط ا جـــراصات ا داريـــة، فيـــلفا عـــن مكافحـــة الفســـاد ا دار ، وتحريـــق الأـــفاف

نظمـات؛ ا دارة، ك لك أدت البرنيات الحديرة للمعلومات واالت االت إل  إحداث تطورات في طييعـة الم

مــع ح ــم ممــا ا ــبدع   لــك االهبمــا  بــالبخطيط اال ــبراتي ي وا دارة اال ــبراتي ية بأــكل يبنا ــب

ظمـات تريـد ه ُ المبغيرات البي أ يحت ت ير الأركات عل  تيني األعمال ا لكبروشيـة، حيـث إش كـل المن

مال أش تعمل في فياص األعمال وشيكاتع ولم يعد هنال بديل أما  الحكومات والمسدولين ورجال األع

ا، والمسبرمرين وموظفي ومدير  المد سات في اليي ة المعا رة إال أش يفكروا ويب ـرفوا ا ـ براتي يًّ

ــا أش يبخــ وا اــراراتهم مــن خــالل اواعــد جامــدة أو  يا ــات ترليديــة،  ولــم يعــد فــي مرــدور هــدالص جميعف

وي ــــب أش تبــــوافر لــــديهم الرؤيــــة ال ــــبطالع األحــــداث المســــبريلية عنــــد البحديــــد لفهــــداي و ــــياغة

براتي ي اال ــبراتي يات ووضــع السيا ــات، وضــرورة البوجــع إلــ  تينــي مــنه  البفكيــر والبخطــيط اال ــ

ية فــي ظــل وا دارة اال ــبراتي ية لبنميــة ا مكاشــات ال اتيــة لمنظمــاتهم والحفــاأل علــ  اــدرتها البنافســ

.ظروي بي ة مبغيرة وديناميكية

غيم  شررراةي ق صررراجيغيوخب رررتيمرررا ةيومصرررتصةيجو رررة

40 ر ي  عهيخبتزي ق صاجعتيوما  رتيومصرتص تيد عر ي 

 امًرراغيشرر لي رر زيوصررائفيمصررتص تيبررا با نغي  رراي

.ش ليوصائفيإج ةعتيبشت ا يج خليمصتيوخاة ها

كــز المسبأــار الــرئيو لمر
يب الخيــراص الـــدوليين للبـــدر 

(ويكبك)واال بأارات 

 ال  السيسي. د

ــ  إحــد ــة إل اث يــدد  تطييــق شظــم ا دارة ا لكبروشي

ات تغييرات جوهرية فـي الهياكـل ا داريـة للمنظمـ

شبي ـــة مـــا يســـود مـــن ثرافـــة إلكبروشيـــة ومهـــارات

جديــــدة تنــــب  مــــن البو ــــع فــــي ا ــــبخدا  أدوات 

.البكنولوجيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــة  ا دارة ا لكبروشي

للمأــــــروعات المعا ــــــرة 

ل في ظل االاب اد والبحـو

الرامي
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البطور في شظم إدارة المنظمات

   وتأــير شظــم ا دارة ا لكبروشيــة إلــ  البطــور الــ

حـــــدث فـــــي شظـــــم ا دارة فـــــي المنظمـــــات شبي ـــــة 

ــــــــــا  البو ــــــــــع فــــــــــي ا ــــــــــبخدا  أدوات تكنولوجي

المعلومـــات فـــي العمليـــة ا داريـــة، حيـــث أ ـــيحت 

عـد أدوات تنفي  األعمال هي الحا ـيات اآلليـة واوا

لـ  اليياشات وشـيكات االت ـال وغيرهـا، وأدم  لـك إ

ي حدوث تغير مماثل فـي بي ـة عمـل المنظمـات وفـ

ب مفاهيم وآليات إش اا األعمال، وتحـول فـي أ ـالي

ا شبــــا  وترــــديم الخــــدمات، وتغييــــر فــــي الررافــــة

م البنظيمية، وغير  لك ممـا كـاش إيـ اشا بظهـور شظـ

ـــة ـــ  بداي ـــ  شطـــاق وا ـــع من ـــة عل ا دارة ا لكبروشي

ويعنـــــي البخطـــــيط . الرـــــرش الحـــــاد  والعأـــــرين

مـــن اال ـــبراتي ي تحديـــد كيفيـــة اشبرـــال المنظمـــة

.  الوضع الراهن إل  مسبريلها المسبهدي

ــة مــن خَ  نــت السيا ــة الماليَّ ْفــض تمكَّ

ـــــ     % 7,4-الع ـــــز الكلـــــي إل
 
ـــــات مـــــن النَّ

ــي العــا  المــالي 
 
، 2020/2021الَمحلــّي ف

/ 2013فـــي العـــا  المـــالي % 12,5مرابـــل 

2014

اهيم با ضـــافة إلـــ  البفاعـــل مـــع هـــ ُ اليي ـــة غيـــر البرليديـــة للمد ســـات المعا ـــرة ثـــم تطـــوير المفـــ

دامها واأل ـاليب البـي تبعامـل مـع عمليـة البخطـيط وا دارة اال ـبراتي ية وإجـراصات الحوكمـة وا ـبخ

يـة، ومـن خـالل لرد أ يل البطييـق الفعـال ال ـبراتي ية ا دارة ا لكبروش. بن ا  لبحريق الن ا  والريادة

ة وغيرهـا منه  البفكير اال براتي ي، أحد األ ـو المهمـة للبفراـة بـين المد سـات والـدول المبردمـ

ن ومــن ثــم إ ا مــا رغيــت الــدول والمد ســات المبخلفــة االشبرــال مــمــن المد ســات والــدول المبخلفــة، 

والبطييـق ه ُ الحالة إل  حالة البرد  والراي، ال بديل أمامها  وم االلبزا  بمنه  البفكير اال ـبراتي ي

ريريـة أمـا  الفعال للدارة اال براتي ية ا لكبروشية، وأ اليب الحوكمة، وهي مبطليات تمرـل تحـديات ح

كيـةالمنظمات المعا رة حبـ  تـبمكن مـن تنميـة مواردهـا وتحريـق أهـدافها فـي ظـل بي ـة أعمـال دينامي

ا عميرـــة وهائلـــة  معرـــدة ومبغيـــرة، وعكســـت آثـــارف

علــــــ  مســــــبريل االاب ــــــاد العــــــالمي وا ــــــبررار 

الأـــــعوب والم بمعـــــات، ممـــــا يـــــدعو الم بمـــــع 

ا للسـيناريوهات الم حبملـة الدولي لال بعداد ميكرف

.  للمسبريلمسبأرفةوالنات ة عنها برؤية 

ويعنــي مفهــو  الحوكمــة بالممار ــات ليــيط

أداص المنظمــــــات ورفــــــع كفاصتهــــــا وم موعــــــة 

ة ال هــود والبــدابير لمبابعــة أداص إدارتهــا والراابــ

عليهـا، ومعال ــة المأــكالت الناجمــة عــن  لــك، 

والعالاـــة بـــين ال هـــات البـــي تحكـــم عمـــل هـــ ُ 

المنظمــات مــن الــداخل والخــار ، ويعــد أ ــلوب 

مـن الحوكمة و يلة تمكن الم بمع مـن البهكـد

حســـن إدارة المنظمـــات بطريرـــة تحمـــي أمـــوال 

ق المســبرمرين والمررضــين، كمــا يــدد  إلــ  خلــ

ضــماشات ضــد محــاوالت الفســاد و ــوص ا دارة، 

واـــد تزايـــد االهبمـــا  بمفهـــو  الريـــادة ا داريـــة 

باعبيــــار أش الريــــادة الفعالــــة هــــي ح ــــر الزاويــــة 

وحيــــــاة المنظمــــــة وش احهــــــا، وهــــــي ضــــــرورية 

أهـم لبحريق األهداي البنظيمية، واد يكوش من

 ــيل ش ــا  البغييــر وجــود ايــادة فعالــة اــادرة 

ن علــ  الريــا  بمهــا  إدارة البغييــر ليــماش حســ

ات ــة معال ــة المأــكالت الفنيــة وا شســاشية الن

. خالل مراحل البغيير بالمنظمة 

تعنــــــــــــــــي ا دارة اال ــــــــــــــــبراتي ية 

م موعــــــة الرــــــرارات والب ــــــرفات 

حريـق ا دارية لبنفي  الخطط اال ـبراتي ية وت

أهداي المنظمة، مرتكزة فـي  لـك علـ  محـاور 

ـــــــــــــــر اال ـــــــــــــــبراتي ي، والبخطـــــــــــــــيط  البفكي

.اال براتي ي، والبطييق اال براتي ي
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مــا إش ا ــبخدا  البكنولوجيــات الراميــة الحديرــة فــي كافــة الم ــاالت والرطاعــات االاب ــادية، وهــو

ات الب اريـة يعري اآلش بالبحول الرامي، لع آثار إي ابية كييرة عل  الم بمع، حيث تساعد أتمبة العمليـ

تــوفير فــرص فــي تحســين كفــاصة البأــغيل وا شباجيــة شبي ــة لبخفــيض تكلفــة البعــامالت، فيــلفا عــن

افة جديدة للمأروعات الب ارية، مما يسهم في ايادة مسبوم البأغيل وريـادة األعمـال، هـ ا با ضـ

مـات، إل  ايادة جودة الخدمات العامة مرل؛ ال حة والبعلـيم، وايـادة البفاعـل بـين المـواطنين والحكو

فــي البخفيــن مــن  ــعوبة عــد  الرــدرة علــ  البو ــع، وهــو مــا يســمل لرطاعــات الرامنــةوتســاعد 

ت ــاالت، االاب ــاد البرليديــة بــالنمو الســريع؛ حيــث تســهم البرنيــات الحديرــة لــنظم المعلومــات واال

يـــة، وتســـويق المخـــزوش الزائـــد، وتحريـــق أا ـــ  ا ـــبفادة مـــن  ال ـــل البوريـــد فـــي تحســـين ا شباج

لكييـر أثرهـا اللرامنـةوالكفاصة، وايادة الح   السواية؛ مما يسهم في شمو ال ادرات، كـ لك فـتش 

ي ـة إل  إي اد فـرص عمـل ضـخمة شبالرامنةعل  البوظين؛ حيث ااد الطلب عل  العمالة، ك لك أدت  

عــض لينــاص شــيكات االت ــاالت الســلكية والال ــلكية وتوايعهــا، وعلــ  العكــو مــن  لــك ، كاشــت ب

ا ألتمبة ا شبا   .ال ناعات عرضة لبخفيض الروم العاملة لديها شظرف

المنافســــة بأــــكل كييــــر وتســــهل دخــــول الســــوق وتفــــبل األ ــــواق   الرامنــــةتعــــزا اــــد 

ديث ويوضـل االت ـاُ الحـ. المحبملة البي يمكن للأركات خـدمبها وإشأـاص شـركات جديـدة

مرالفا ( Amazon)ش ا  تكامل الأركات عير ا شبرشت والأركات البرليدية حسب االحبيا ، وتعد ت ربة 

ا ل لك، حيث اامت بيناص مناف  غير مب لة با شبرشت وايادة ح م تعامالتها . شاجحف

نيعا دارة ا لكبروشية في عالم الب 

ع وإتاحــة ويمكــن لــلدارة ا لكبروشيــة وللبكنولوجيــات الراميــة إحــداث تغييــرات وا ــعة فــي عــالم الب ــني

ــا جديــدة لب خــزين الفــرص لالببكــار وايــادة ا شبــا ، فهــي تخلــق ترنيــات إشبــا  جديــدة، ومــواد جديــدة، وطراف

اد، علـ  وتعمـل أجهـزة الب ـنيع ال ديـدة، مرـل الطابعـات ثالثيـة األبعـ. اليياشات ومعال بها ومأـاركبها

تســـريع دورات تطـــوير المنب ـــات وتمكـــين عمليـــات البعـــاوش ال ديـــدة مـــن خـــالل دعـــم النمـــا   األوليـــة 

ريرـة علـ  طالرامنـةالسريعة والبخ ي ، مع الة األخطاص، وتمكين وات أ رع في السوق، كمـا تـدثر 

نيعها الب ـــنيع طريرـــة ت ـــميم المنب ـــات وت ـــرامنــةعمــل الأـــركات فـــي اليي ـــة البنافســـية، وتعـــزا 

د وا ــبخدامها وتأــغيلها وخدمــة مــا بعــد الييــع، كمــا تعــزا البأــغيل والعمليــات، وإدارة  ال ــل توريــ

.  الب نيع
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يةا دارة ا لكبروشية واطاع الرعاية ال ح

ة،  ـواص وتحرق ا دارة ا لكبروشية والبحول الرامي لرطاع الرعاية ال حية ايمة لكـل أ ـحاب الم ـلح

أش الحكومــات أو مــزود  الرعايــة ال ــحية أو المهنيــين أو المرضــ ، وبالنســية للحكومــات، فمــن المــرجل

ــة ال ــحية وا ل ــودة تكــوش الفوائــد األ ا ــية للبحــول الرامــي هــي البحســينات فــي الو ــول إلــ  الرعاي

ين ايمـة أش تيـللرامنـةوالردرة عل  تحمل البكـالين، وبالنسـية لل هـات الفاعلـة فـي ال ـناعة، يمكـن 

مات مــن خــالل تعزيــز ا يــرادات وكفــاصة رأ  المــال وتحســين البكلفــة وا شباجيــة، وتبمرــل أهــم مزايــا خــد

–فيــل تخطــيط المــوارد وتخ ي ــها ب ــورة أ–تحســين شوعيــة الرعايــة : ال ــحة ا لكبروشيــة فــي اآلتــي

ــادة كفــاصة األمــور ال ــحية –كفــاصة البكلفــة  ــز ااعــدة األدلــة لبرــديم الخــدمات ال ــحية و ــ–اي نع تعزي

. توفير خدمات أفيل ومخ  ة و ات طابع شخ ي–الر د في الوات الفعلي –السيا ات 

ليما دارة ا لكبروشية واطاع البع

كنولوجيــا وترــو  ا دارة ا لكبروشيــة والبكنولوجيــا الراميــة بــدور مهــم فــي اطــاع البعلــيم بســيب ظهــور ت

ة، لكنــع وال يمكــن إشكــار أهميــة البعلــيم أل  تنميــة م بمعيــ. المعلومــات واالت ــاالت فــي حياتنــا اليوميــة

ـــا فـــي االاب ـــاد را مهمف ـــا يـــدد  دوف مـــة كمـــا أش تكنولوجيـــا البعلـــيم هـــي العمليـــة المنه يـــة والمنظ. أييف

. لبطييق تكنولوجيا المعلومات واالت االت لبحسين جودة البعليم وفعاليبع

شيةفوائد الب ارة ا لكبرو

مــا بســـيب الفوائــد البــي يمكـــن أش تيــيفها إلــ  ال ــا مهف ـــا راميف أـــركات وتعــد الب ــارة ا لكبروشيــة اطاعف

 ــارة المحليــة،  ــواص علــ  مســبوم الدولــة أو علــ  مســبوم ااب ــاد المنطرــة العربيــة ككــل، وتــدد  الب

اض أ ــعار ا لكبروشيــة إلــ  اشخفــاض البكــالين وتحســين الكفــاصة، كمــا تــدد  كفــاصة تطييرهــا إلــ  اشخفــ

ا في م ـال الم أـبريات، السلع والخدمات، وايادة تنافسية األ واق العربية وتحسين الكفاصة، خ و ف

ركات عـــن طريـــق أتمبـــة العمليـــات وتحســـين إدارة وظيفـــة الأـــراص، و ـــببيل الب ـــارة ا لكبروشيـــة للأـــ

لييع و يسـمل  لـك للأـركات بـا. واألفراد الأراص عل  شطاق أو ع، مع الح ول عل  خيـارات إضـافية

. في أ واق جغرافية جديدة وإل  أ واق كاش من غير الم د  فيما  يق الو ول إليها
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تـهثيرات وبا ضافة إل  ما ترد ، فتشنا ب دد ممار ات ااب ادية غير مسـيواة ولهـا

دارة اجبماعيـة عميرــة، واــد تغيـر مــوااين الرــوم االاب ـادية العالميــة، حيــث تيــم ا 

وات ا لكبروشية للمأروعات والبحول الرامي م موعة من الردرات والمفاهيم واألد

ا ألحد أشواع االاب اد ا ل زئي، البي تعد كل واحدة منها ثورة في عالم االاب اد ومحركف

:  ومنها عل   ييل المرال ال الح ر

والبـــي  بأـــكل ثــورة فـــي عـــالم المـــال ويمكنهـــاالعمــالت الراميـــة والمأـــفرة ▪

ن تكـوش ب ورة أو بهخرم أش تلغي بأكل تا  الردرة عل  البزوير أو السراة، حيث ل

األمـــوال منرـــوالت عينيـــة برـــدر مـــا هـــي أراـــا  برواعـــد بياشـــات معروفـــة الملكيـــة 

. والحركة

رعية كمفهو   يسهم في تعزيز حوكمة االاب اد وشالأمول المالي والرامي ▪

ي الممار ات و داد مسبحراتها وضرائيها بأكل  حيل، وهـو مـا  يسـهم فـ

يليوشـات وشسـية توفير الكرير من الخسائر البي تمرل فاتورة الفساد البـي تيلـ   البر 

اشوش، كييرة من الدخل العالمي، فـي هـ ا النظـا  يبعرـر  ـير األعمـال المنافيـة للرـ

.حيث إش المال وحركبع شفافة ومس لة

وع  بســاهم فــي إعــادة ربــط العــالم وتحريــق عولمــة مــن شــترنيــة اليلــول تأــين ▪

جديــد ي عــل اليياشـــات الماليــة وغيرهـــا مســ لة بســـ ل عــا  عـــالمي موحــد، ممـــا 

يســـاهم فـــي روا  الب ـــارة العالميـــة والمحليـــة، فيـــال عـــن كوشهـــا أحـــد محركـــات 

.العمالت المأفرة الرئيسية

يأــر والمعبمــد علــ  مفهــو  تعلــم اآللــة واليياشــات الكييــرة يالــ كاص اال ــطناعي، ▪

  بيــزوغ ع ــر جديــد مــن اآلالت ال اتيــة العمــل، مرــل، الســيارات  اتيــة الريــادة علــ

. ييل المرال، وهو ما يوضل مدم أهمية ه ا العن ر وتهثيرُ عل  االاب اد

شها الحكومية من شهالرامنة، تأير درا ات إل  أش مأروعات الحكومة الرامية▪

ب ــادية أش تســاهم فــي تــوفير مــا ي ــل إلــ  تريليــوش دوالر  ــنويًّا فــي الريمــة االا

بويات العالمية، من خالل ترليـل الم ـروفات البأـغيلية، وتحسـين األداص، ومسـ

شات فـي الكفاصة وا شباجية، كما تنطو  ه ُ المأروعات عل  اال بفادة من الييا

( يديـةالبن)عمليات  ـنع الرـرار وترـديم الخـدمات بأـكل آلـي وفـور  واال ـب ابة 

م لمبطليــات ورغيــات المــواطنين واطاعــات األعمــال المخبلفــة المكوشــة للــدعائ

االت االاب ــادية واالجبماعيــة، وأ ــيل توظيــن تكنولوجيــات المعلومــات واالت ــ

ــا لبعزيــز كفــاصة وفعاليــة وجــود أداص المنظومــ ا حبميف ة فــي الرطــاع الحكــومي أمــرف

وميـة الحكومية ا دارية والخدماتية وتمكينها من ربط إداراتها ومد سـاتها الحك

ومد سات الرطـاع الخـاص؛ بهـدي إتاحـة مخبلـن خـدماتها وترـديمها لل مهـور 

.  بأكل  لو يمكن الو ول إليها في أ  وات وأ  مكاش
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وتطييـــــق شظـــــم ا دارة ا لكبروشيـــــة يـــــدد  إلـــــ 

إحـــداث تغييـــرات جوهريـــة فـــي الهياكـــل ا داريـــة 

روشيـة للمنظمات شبي ة ما يسود من ثرافـة إلكب

ا  ومهارات جديدة تنب  من البو ع فـي ا ـبخد

ال أدوات البكنولوجيا ت عـل العـاملين علـ  ات ـ

دائـم بنظــرائهم فــي المنظمــات األخــرم، وكــ لك

، مــن ا ــبخدا  شــيكة ا شبرشــت ومنافعهــا مرــل

ل محركات اليحث والبوا ـل عيـر موااـع البوا ـ

اتي االجبماعي، واال بفادة من البراكم المعلومـ

الهائــــل لأــــيكة المعلومــــات الدوليــــة، وبحيــــث

عــالم ي ــيل العــاملوش فــي بي ــة منفبحــة علــ  ال

ا مـــن الررافـــة الكوشيـــة الســـائدة، مرارشـــة وجـــزصف

طييـق باليي ة المغلرة البي كاشت موجودة ايـل ت

شظـــم ا دارة ا لكبروشيـــة، وهـــ ُ البغيـــرات فـــي

ــــ  تغيــــرات فــــي  بنيــــة المنظمــــات أدت أييــــا إل

ــة، حيــث أجيــرت المنظمــات علــ   هياكلهــا ا داري

ص  إعــادة تنظــيم الهياكــل البنظيميــة وبمــا يــبال

.  مع ه ا الأكل من بنية المنظمات

ــــة مــــدخلفا معا ــــرف  ا وتعــــد ا دارة ا لكبروشي

لبطــــــــوير وتحــــــــديث العمــــــــل ا دار  فــــــــي 

حيـث المنظمات، وتحريق البميز البنظيمي،

ــــــق  ــــــ  تحري ــــــة عل تعمــــــل ا دارة ا لكبروشي

خــدمات أفيــل للمــواطنين والمد ســات، 

مـــع ا ـــبغالل أمرـــل لم ـــادر المعلومـــات 

المبــــــوافرة مــــــن خــــــالل توظيــــــن المــــــوارد 

ـــــة المباحـــــة فـــــي إطـــــار  اليأـــــرية والمعنوي

إلكبروشــي حــديث؛ مــن أجــل ا ــبغالل أمرــل 

للواــت والمــال وال هــد وتحريرــا للمطالــب

. المسبهدفة وبال ودة المطلوبة
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ليـات اليأـرية تعبير األبعاد الخا ة با دارة ا لكبروشية، والبي تبمرـل فـي المبطليـات ا داريـة والمبط

بنظيمـي، كمـا والمبطليات البرنية والمبطليـات األمنيـة، هـي العنا ـر األ ا ـية البـي تحرـق البميـز ال

طييرهـا، يعبير العن ر اليأر  أحد أهم أبعاد ا دارة ا لكبروشية، والـ   يبسـيب فـي ش ـا  أو فأـل ت

:  كما أشع أحد أبعاد البميز البنظيمي، وتبمرل أبعاد ا دارة ا لكبروشية فيما يلي

ـــا فـــي طـــ: بعـــد المبطليـــات ا داريـــة▪ ا فـــي ا ـــبراتي ية المنظمـــة، وتحولف رق ويعنـــي هـــ ا اليعـــد تغييـــرف

ا فـــي وأ ـــاليب الريـــادة والبـــدريب؛ و لـــك لبهي ـــة العـــاملين للبحـــول إلـــ  ا دارة ا لكبروشيـــة، وتغي يـــرف

ا في البأريعات، وه ا يعني تحولفا فـي الوظـائن الب هيزات المادية البي يعمل بها العاملوش، وتغييرف

ات ا داريـة ويبوافـق بعـد المبطليـ. األ ا ية للدارة وتحولها من شكل ترليد  إلـ  شـكل إلكبروشـي

ـا، حيـث إش مع أبعاد البميز البنظيمي والبي تعبير أهم المعايير في جميع شما   البميز البنظيمي تر رييف

بميـز البنظيمـي، تغيير اال براتي ية لبطييق ا دارة ا لكبروشية  يكوش من األ ا يات البي تحرـق ال

ق ا دارة وكــ لك الريــادة البــي تبمحــور حولهــا شمــا   البميــز المخبلفــة والبــي  ــيبغير دورهــا مــع تطييــ

ا دارة ا لكبروشيــة، وكــ لك الهيكــل البنظيمــي والــ   تحــدث عليــع تعــديالت فــي ظــل كــل مــن تطييــق

. ا لكبروشية والبميز البنظيمي 

مـا ويأمل ه ا اليعـد البغيـر فـي مهـارات األفـراد وإدخـال وظـائن جديـدة م: بعد المبطليات اليأرية▪

، ومــع يــدثر علــ  عن ــر المــوارد اليأــرية والــ   يعــد العن ــر المحــور  فــي تطييــق البميــز البنظيمــي

تغييـــر المبطليـــات فـــي هـــ ا العن ـــر اليأـــر  فـــتش  لـــك يـــدثر علـــ  طـــرق العمـــل وطـــرق ا شـــراي 

.  والمأاركة في اتخا  الررارات والبي  يكوش لها تهثير في البطييق للبميز البنظيمي

ك اليـرام  و يرفر وغير  لك، وك لوكيالتويأمل الب هيزات من حا يات : بعد المبطليات البرنية▪

ي وموااع الويب، وه ا اليعـد يـدثر علـ  خ ـائ  الوظيفـة وطـرق ا شـراي واالت ـاالت؛ ممـا يـدثر فـ

والبـي تعبيـر اليي ة البي يبم العمل فيها مما يعود بـالبغيير فـي ثرافـة المنظمـة والرـيم السـائدة بهـا

لنــاجل مــن أهــم أبعــاد ومعــايير شمــا   البميــز البنظيمــي والبــي تعبيــر ا طــار الــ   يــبم فيــع البطييــق ا

.  للبميز البنظيمي
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  جميـع وه ا اليعد من حيث  رية وتكامل المعلومـات  ـيكوش لـع تـهثير علـ: بعد المبطليات األمنية▪

شـكل أبعاد البميز البنظيمي و لك حيـث إشـع  ـبدثر  ـرية وأمـن المعلومـات علـ  أ ـاليب الريـادة و

الوظــائن كمــا  ــيخبلن وضــع وتطييــق اال ــبراتي ية، وكــ لك  ــيدثر  لــك علــ . الهيكــل البنظيمــي

لكبروشيـة، ا دارة ا لكبروشيـة والحكومـة ا . البي يدديها العن ر اليأر  وطـرق االت ـال فيمـا بيـنهم

ادت إل  إش الحكومة ا لكبروشية هي في الوااع أ لوب جديد ومبطور، بل هي ثورة ترنية معلوماتية ا

شرلة شوعية في ترد  األجهزة الحكومية وأجهزة الرطاع الخاص وغيرهما مـن الرطاعـات للمعلومـات

لـي بـدلفا والخدمات وتسويق المنب ات للمسبفيدين عن طريـق شـيكة ا شبرشـت وأجهـزة الحا ـوب اآل

ـــد  الـــوراي الييرواراطـــي، أ  أش الخـــدمات والمعلومـــات والســـلع البـــي اعبـــاد  مـــن األ ـــلوب البرلي

المواطنوش عل  مراجعة األجهزة ا دارية من أجل الح ول عليها أ يحت ت لهم وهم فـي منـاالهم

أو مكـــاتيهم عـــن طريـــق البحـــاور ا لكبروشـــي عيـــر أجهـــزة الحا ـــوب المو ـــلة با شبرشـــت، إش مفهـــو 

ــا بأــ كل الحكومــة ا لكبروشيــة يعكــو  ــعي الحكومــات إلــ  إعــادة اببكــار شفســها لكــي تــدد  مهامف

تحــول كمــا أشهــا ليســت  ــوم. فعــال فــي االاب ــاد العــالمي المب ــل بيعيــع الــيعض عيــر الأــيكة

يـة ج ر  في الطرق البي تبيعها الحكومـات لمياشـرة أعمالهـا  و لـك علـ  شطـاق لـم شأـهدُ منـ  بدا

. الع ر ال ناعي

:  اال براتي ية البخطيط اال براتي ي وا دارة

إليـع، وفـي البخطيط اال براتي ي يعني عملية يبم فيها تحديد كيفية و ول المنظمـة إلـ  مـا تسـع 

يط ، إش البخطـالوات شفسع، عملية تحديد ما ال    وي ترو  بع المنظمة  ش اا أهـدافها وتحريرهـا

البـي ي ـب اال براتي ي ي عل المنظمة تركز عل  اال براتي يات الرئيسة البي ي ـب اتياعهـا وا جـراصات

لعمـود اتخا ها إ ا ما أريد لها أش تحرق الن ا ، ل لك ينظر الكريروش إل  الخطـة اال ـبراتي ية علـ  أشهـا ا

  أش الفرــر  والمركــز الع ــيي لمنظمــات األعمــال، وبالبــالي، فتشــع يبعــين علــ  جميــع ا دارات واألاســا

براتي ي وتأمل عمليات البخطيط اال توحد أشأطبها مع الخطة اال براتي ية الأمولية للمنظمة، 

: اآلتي

ــة ▪  درال ( فكريــة وعمليــة)عمليــات إداريــة منه ي

.آفاق المسبريل وتحديد أبعادُ

أهــداي بعيــدة المــدم تعكــو الب ــور الأــامل ▪

.للمنظمة في بي ة المسبريل

م موعــــة مــــن الخيــــارات الناشــــ ة عــــن مرارشــــة ▪

ـــــات وعوامـــــل اليي ـــــة،  اـــــدرات المنظمـــــة وإمكاش

.ويفبرض أش تكوش مالئمة  ش اا األهداي

عمليـــــات تحويـــــل الخيـــــارات إلـــــ  خطـــــط عمـــــل ▪

ة تف ـــيلية ومبابعـــة تنفيـــ  هـــ ُ الخطـــط، وراابـــ

.الالامةالبنفي  وترييم النبائ  وإحداث البغييرات
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ليهــا م موعــة مــن الرــرارات والب ــرفات البــي يبرتــب ع"تعــري ا دارة اال ــبراتي ية بهشهــا 

عريـن ويأـير أييـا هـ ا الب" تكوين وتنفي  الخطط الم ممة لبحريق أهـداي المد سـة

:  إل  أش ا دارة اال براتي ية تنطو  عل  مها  رئيسة هي

ا العامـة، أو درا ة وترييم اليي ة الخارجية للمد سة بما تبيـمنع مـن اـوم ومبغيـرات تسـود بي بهـ▪

. تلك البي تسود بي بها البنافسية، وتحديد ما بها من فرص وايود وتهديدات

يــة بنــاص وتنميــة  ــورة إي ابيــة مبميــزة للمد ســة والبــي تظهــر ظروفهــا واــدراتها ومواردهــا الداخل▪

. و ياغة مهمة أو ر الة المد سة، والبي تعكو غرضها الرئيو وفلسفبها وأهدافها

لفـرص تحديد األهداي طويلة األجـل واال ـبراتي يات العامـة البـي يمكـن أش تسـاعد فـي تحريـق أكرـر ا▪

ويلــة جا بيــة وتحديــد األهــداي الســنوية واال ــبراتي يات ا ــيرة األجــل والبــي تبســق مــع األهــداي ط

.األجل واال براتي يات العامة

تريـــيم اليـــدائل اال ـــبراتي ية أمـــا  المد ســـة مـــن خـــالل إحـــداث البوافـــق بـــين مواردهـــا والظـــروي▪

وص ر ــالة الســائدة فــي اليي ــة الخارجيــة وتحديــد أكرــر اليــدائل اال ــبراتي ية مــن حيــث ال ا بيــة فــي ضــ

.المد سة ومواردها وظروفها اليي ية

ألفـراد، تنفي  الخيارات اال براتي ية من خالل تخ ي  الموارد مع مراعاة األبعاد الخا ة بالمها ، ا▪

ــــا، وأشظمــــة الحفــــز، وتريــــيم مــــدم ش ــــا  العمليــــة اال ــــبراتي ية واال ــــبف ادة الهياكــــل، البكنولوجي

.  بالمعلومات المبولدة في ايادة فعالية الررارات اال براتي ية المسبريلية
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ليةا دارة اال براتي ية للمنظمات الدو

يـث يـبم شحـو تحريـق أفيـل النبـائ  ألعمـال المنظمـة، حتسع  ا ـبراتي ية  إدارة األعمـال ا لكبروشيـة 

لأركات فيها ا بخدا  البكنولوجيات ا لكبروشية  شأاص ادرات، ومنب ات، وخدمات جديدة كليا، وه ُ ا

ا وطريرـة جديـدة لخدمـة السـوق أو الزبـائن، وهكـ ا، يب يـل تهتي بنمو   أعمال جديدة يمرل محبوم جديدف

ـــا المعلومـــات ـــت بمـــا ي عـــل تكنولوجي ـــ  ا شبرش ـــة الرائمـــة عل ضـــرورة البحـــول شحـــو األعمـــال ا لكبروشي

ة، مــع وا شبرشــت هــي المعــول الــرئيو عليــع فرــط فــي أداص الأــركة ألعمالهــا وتحريــق الميــزة البنافســي

ت السـريعة، إعادة تأكيل اال براتي ية الكلية للأركة وا ـبراتي ية األعمـال بمـا ينسـ م مـع البطـورا

هـــا وأش علـــ  الأـــركة أش تخبـــار ا ـــبراتي يبها فـــي ضـــوص هـــ ا البحليـــل لكـــي تســـبطيع أش تحرـــق ميزت

:وتبيمن إدارة ا براتي ية األعمال ا لكبروشية ثالث مراحل هي. البنافسية

ميـة وفـي هـ ُ المرحلـة يـبم تحديـد مـدم أه: مرحلة الدعم اال براتي ي ألعمال الأركة عل  ا شبرشـت▪

ز األعمــال ا لكبروشيــة ألعمــال الأــركة، وإظهــار مــدم اــدرة الأــركة علــ  الريــا  بــ لك بمــا يخــد  مركــ

ة علـــ  الأـــركة البنافســـي فـــي ضـــوص ميـــادرات الأـــركات المنافســـة المبعلرـــة باألعمـــال ا لكبروشيـــ

.ا شبرشت

ـــة▪ ـــاص اال ـــبراتي ية ا لكبروشي ـــة بن ـــة، وتطـــوير الب: مرحل ـــة ا لكبروشي ـــة  ـــياغة الرؤي ـــر وهـــي مرحل فكي

رافـــة اال ـــبراتي ي ا لكبروشـــي، وشمـــو   األعمـــال ال ديـــد، والطريرـــة ا لكبروشيـــة لعمـــل األشـــياص، وث

.  ال .. الأركة ا لكبروشية 

ــة البنفيــ  والمبابعــة لال ــبراتي ية ا لكبروشيــة▪ ــة ي ــيل للأــركة: مرحل مواعهــا وفــي هــ ُ المرحل

.ا لكبروشي وأعمالها وعالااتها ا لكبروشية
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وتعبيــر إدارة المعرفــة مــن المفــاهيم ا داريــة 

الحديرـــــة، وتعـــــري بهشهـــــا عمليـــــة ا ـــــبغالل 

ـــدم أفـــراد المنظمـــة مـــن خـــالل  ـــرات ل المهـــارات والخي

العمــل ال مــاعي وجلســات الع ــن الــ هني مــن أجــل 

ا ــــبخرا  المعلومــــات المخزشــــة،  ــــواص فــــي العرــــل 

طة اليأــر  أو الحا ــوب، والبــي تعبيــر ضــرورية لفشأــ

ا داريـــة المخبلفـــة كاتخـــا  الرـــرارات وحـــل المأـــكالت

اعدة والبخطيط اال براتي ي وتحويلها وشأـرها للمسـ

سية، في تحريق أهداي المنظمة وتحريق الميزة البناف

رـد ومـن ثـم ضـماش اليرـاص واال ـبمرار فـي المنافسـة، ل

أ ــــيحت المعرفــــة تأــــكل الم ــــدر الــــرئيو للبرــــد 

يـــة والنمـــو بهبعادهـــا االاب ـــادية واالجبماعيـــة والرراف

دور والسيا ــية، لرــد أ ــيحت إدارة المعرفــة تأــكل الــ

المحـــور  فـــي دعـــم وا ـــبدامة المد ســـات فـــي ظـــل 

م البطــــور البكنولــــوجي والمنافســــة الأر ــــة فــــي عــــال

ـــــو ، والبـــــي أ ـــــيحت تـــــدفعها لخفـــــض البكـــــالين  الي

با ـــبمرار و ـــرعة ا ش ـــاا وااللبـــزا  بمعـــايير ال ـــودة 

.والبنافسية العالمية

ــدة أو حلــوال  ــ ــالمعن  العــا  ولكنــع يعطــي أفكــارا جدي ــر ب ــر االببكــار  هــو تفكي حيحة كــ لك فــتش البفكي

مـع المرارشـة للمأكالت الرائمة، مع البركيز عل  الموا فات النوعيـة الرابلـة للريـا  فـي هـ ا االببكـار،

:  مع ما  يرع من اببكارات، وتبعدد أهم  أشواع البفكير االببكار  وتأمل

ا  شأــاص الريمــة الميــافة فحســب، بــل أييــ ــا حا ــمف ا كركيــزة وفــي ااب ــاد اليــو ، لــم يعــد االببكــار عاملف

لــ  للنمـو والبوظيـن األمرـل للمـوارد بــاخبالي أشواعهـا،  ـواص أكـاش  لــك علـ  مسـبوم المد سـات أو ع

يدة وتعزيـز المسبوم الوطني أو ا اليمي والعالمي، فاالببكار بطييعبع يدد  إل  تطوير شما   أعمال جد

ديـدة مـن الردرات البنافسية والبي هي األعمدة األ ا ية الاب ادات يمكن معها تحريـق مسـبويات ج

.ا شباجية وتحريق النمو االاب اد  المنأود

.وانالبفكير االببكار  للم. وعةالبفكير االببكار  للم م.لفردالبفكير االببكار  ل

تبربــع إش البرـد  ال ـناعي واالاب ـاد  الـ   يأـهدُ العــالم وتسـبفيد منـع الـدول البـي

ك الـدول عل  اوائم البنافسية العالمية، هو مدشر واضل عل  المساعي البـي تيـ لها تلـ

. في م االت اليحث والبطوير ولبمكينها من تطوير ادراتها عل  االببكار
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بروشيةتحديات البحوالت االاب ادية وا دارة ا لك

اشـت  ادت العرد األخير من الررش العأرين م موعـة هائلـة مـن البحـوالت االاب ـادية العالميـة البـي ك

بلفــة لهـا اشعكا ـات وتحـوالت محليــة وإاليميـة شـكلت الخطـو  والمالمــل األ ا ـية للبوجهـات المخ

لبعامـل البي ي ـب أش تفكـر فيهـا وت هـز لهـا الريـادات ا داريـة المخبلفـة فـي كافـة الموااـع واألشأـطة ل

معهــا فــي الرــرش الحــاد  والعأــرين، هــ ُ البحــوالت االاب ــادية علــ  اخــبالي أشــكالها وضــعت أمــا  

ا من البحديات، لعـل مـن أهمهـا املة، ، ال ـودة الأـاألمرليـةالبنافسـية، العالميـة، : الريادات ا دارية عددف

ادات وهــ ُ البحــديات تفــرض علــ  الريــ. البحــديات البكنولوجيــة، اتخــا  الرــرارات فــي عــالم مبغيــر، وغيرهــا

ـــة والدوليـــة ـــ  مســـبوم االاب ـــادات الروميـــة وا اليمي ـــة ضـــرورة مواجهبهـــا عل ـــهتي عمليـــة. ا داري وت

لو ـول المواجهة، في إطار البههب للمسبريل بوعي وإدرال للمسدولية، وتحريق أكيـر عوائـد ممكنـة، وا

الت إل  أفيل وضع ممكن في عالم ال مكاش فيع لمن يبخلـن ويع ـز عـن المواجهـة، وتبمرـل أهـم البحـو

الخ خ ـة البحـول شحـو–البحول شحو آليات السوق وا  ال  االاب اد  : االاب ادية الدولية فيما يلي

البحـــول شحـــو –البحـــول شحـــو ااب ـــادات المأـــاركة الدوليـــة –البحـــول شحـــو تحريـــر الب ـــارة العالميـــة –

البحـول –ة البحول شحو الحوكمـ–البحول شحو العولمة االاب ادية –ا براتي ية ا شبا  من أجل الب دير 

ببكــار البحــول شحــو ا دارة البكنولوجيــة وتكنولوجيــا المعلومــات والمعرفــة واال–شحــو االاب ــاد الرامــي 

بغيـرات وال كاص اال طناعي، وه ُ البحوالت االاب ادية، شملت االاب اد العـالمي وأ ـيحت بمرابـة م

ــة وا اليميــة، بــل و ــاشعي الرــرارات علــ  ــة لهــا تهثيرهــا علــ  االاب ــادات المحلي كــل ااب ــادية عالمي

. المسبويات ا دارية

الحـالي وفي ظل العولمة وتحول المنظمات إل  ا دارة ا لكبروشية والبحول الرامي،  فرد أ يل الع ـر

والمبالحـق حيث حرق االاب اد الرامي افزات كييـرة شبي ـة للبطـور السـريع–هو ع ر ااب اد ا شبرشت 

ويق فـــي شـــيكة ا شبرشـــت واشبأـــارها بأـــكل هائـــل، واشعكا ـــا لهـــ ا البحـــول اال ـــبراتي ي ظهـــر البســـ

ا لفكرة العولمة وال   يعبمد عل  إمكاشات شيكة ا  ا حريريًّ شبرشـت وجعلهـا ا لكبروشي وال   يعد تطييرف

ا الت ال الأركات بعمالئها بكفاصة، األمر ال   أدم إل  تحول شكل الب ارة العالميـة مـن الأـكل  واف

ي لغــة الع ــر، البرليــد  إلــ  الأــكل ا لكبروشــي، وأ ــيحت الب ــارة ا لكبروشيــة والبســويق ا لكبروشــي هــ

وجــواا المــرور لعــدد كييــر مــن الســلع والخــدمات البــي ترــدمها المنظمــات للعيــور إلــ  األ ــواق،  ــواص 

المحليــــة أو العالميــــة، كمــــا عملــــت شــــيكة االت ــــاالت المعروفــــة با شبرشــــت علــــ  فــــبل الم ــــال أمــــا  

مها بغـض المسبهلكين في كافـة أشحـاص العـالم للبعـري علـ  الأـركات المخبلفـة  والمنب ـات البـي ترـد

. النظر عن المواع ال غرافي لكليهما
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يــر ييــاي إلــ  مــا ترــد  أش المنظمــات المعا ــرة تواجــع بي ــة أعمــال علــ  درجــة عاليــة مــن البركيــب والبغ

والبعريـــد لمـــا يحـــدث فيهـــا مـــن تغيـــرات وتعـــديالت فـــي األشظمـــة والعالاـــات والرواعـــد والسيا ـــات 

ع تزايـد واأل اليب، والبي يدد  ت اهلها إل  تزايد الريود والبهديدات وترليل فرص ش ا  أ  منظمـة، ومـ

ت ــاُ شحــو هــ ا البركيــب والبغيــر والبعريــد اليي ــي فــي بي ــة المنظمــات والمد ســات المعا ــرة  تزايــد اال

لمنظمــة؛ االهبمــا  بنأــا  البحليــل والبأــخي  اليي ــي؛ أ  درا ــة وتحليــل عنا ــر اليي ــة الخارجيــة ل

، بهــدي أش تبهكــد المنظمــة وتطمــ ن أش لــديها الرــدرة ال اتيــة مــن أجــل اكبأــاي وتنميــة وخلــق الفــرص

ب  لك وك لك البعامل المنا ب مع الريود والبهديدات بما يحرق أهداي المد سة ور البها، ويبطل

ـــدات ومعرفـــة دايرـــة  ـــود أو البهدي ـــك الفـــرص والري ـــة ب ـــوهر تل ـــ  درايـــة كافي أش تكـــوش المد ســـة عل

لبهديـدات أو بحريربها ووضع اال براتي يات ا دارية البي تدد  إل  ا ـبرمار الفـرص وتحييـد الريـود أو ا

شرــا  تيـييرها أو البكيــن معهـا بــالبوافق مـع ا ــبراتي يات إداريــة منا ـية للبعامــل مـع مــا لـديها مــن

ن إش ـاا اوة وشرا  ضعن بأكل يدد  إل  تعظيم وتنمية ا مكاشـات والمـوارد لكـي تـبمكن المنظمـة مـ

ش ترـدير الخطط وتحريق األهداي، وك لك فتشع ليو بو ع أ  منظمة أش تيني ا براتي ية  إدارية ما دو

الفـرص )يـة وعنا ـر بي بهـا الخارج( شرـا  الرـوة وشرـا  اليـعن)وتحليل وترييم عنا ر بي بهـا الداخليـة 

 ــواق ، حبــ  تســبطيع أش تحرــق مــن وراص ا ــبراتي يبها ا داريــة والميــزة البنافســية فــي األ(والمخــاطر

:وتوجد ثالث دعائم رئيسة لبحريق الن ا  اال براتي ي ا دار المحلية والعالمية، 

ــــة المعــــدة ي ــــب أش 1. أش اال ــــبراتي ية ا داري

ــة البنافســية، وع ــ  تبوافــق مــع ظــروي اليي  ل

وجــع البحديــد فتشهــا ي ــب أش تمكــن المنظمــة

مـــن ا ـــبغالل الفـــرص الحاليـــة أو المبواعـــة 

وأش تمكنهــــــا كــــــ لك مــــــن الحــــــد مــــــن تــــــهثير 

. البهديدات أو المخاطر المحبملة

  ي ــــب أش تســــبند اال ــــبراتي ية ا داريــــة إلــــ2.

.ةمرومات وااعية للردرات الداخلية للمنظم

بيـــر أ  البنفيـــ  ال يـــد لال ـــبراتي ية، حيـــث تع3.

م ا ــبراتي ية عديمــة ال ــدوم والفاعليــة مــا لــ

ـــق األهـــداي  ـــ  وتحري ـــ  تنفي تهخـــ  طريرهـــا إل

.المرجوة منها

:طــريربينفــي  ــياق  ــياغة اال ــبراتي ية ا داريــة ا لكبروشيــة، تدخــ  بي ــة األعمــال فــي االعبيــار ب

ق  ـــوي تعبمـــد فعاليـــة تطييـــالطريرــة األولـــ ، 

ييــر اال ــبراتي ية ا داريــة بمــرور الواــت إلــ  حــد ك

بغيـر عل  ما ي ـر  فـي اليي ـة األو ـع أو الكليـة لل

ة االاب ـــاد  واالجبمـــاعي والبطـــورات السيا ـــي

ــوجي، وهــ ُ البطــورات يمكــن أ ش والبرــد  البكنول

ا جديدة أو تأكل مخاطر وتهديدات . تطر  فر ف

ـــة،  فهـــي دمـــ  أ ـــلوب أمـــا الطريرـــة الراشي

رة الأــركة فــي البعامــل مــع بي بهــا المياشــ

 ُ ضــمن اال ــبراتي ية ا داريــة، وتبكــوش هــ

ملـين اليي ة من منافسـيها الحـاليين والمحب

ا ــة فــي المســبريل، و لســلة البوريــد الخ

.بها، وم ادر رأ  مالها
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 اريــة والبــي تأــمل جميــع األشأــطة االاب ــادية والماليــة والبا دارة ا لكبروشيــة لفعمــال وفــ  م ــال 

عمــال ويبطلــب اخــبالي اليي ــة المحيطــة باأل. واللوجســبية وغيرهــا البــي تــبم خــار  حــدود الدولــة الواحــدة

ا لبهثيرهــا علــ  الرــرارات والسي ا ــات الدوليــة ضــرورة تحليــل وايــا  الخطــر والبهديــدات الدوليــة؛ وشظــرف

نســية، والخطــط ا شباجيــة والبســويرية والماليــة والمحا ــيية وتأــغيل المــوارد اليأــرية مبعــددة ال 

:وكما يبيل مما يل 

دد العمـالت يعمل المدير المالي الدولي في اليي ة العالميـة، حيـث تعـ: ا براتي ية ا دارة المالية الدولية

وأ ـــعار ال ـــري والمنب ـــات الماليـــة ومعـــامالت البيـــخم واليـــرائب والبـــدفرات الماليـــة والحـــوافز 

د سـات اليرييية والمخاطر، وشظرا لبزايد ال فرات في الب ارة الدولية وتحول بعـض الأـركات إلـ  م

را ـة دولية، لـ لك تحولـت منظومـة ا دارة الماليـة مـن ا اليميـة إلـ  الدوليـة والعالميـة، ممـا يبطلـب د

لمحــددات  ــعر ال ــري، وأثــر أ ــعار الفائــدة، ومخــاطر البمويــل الــدولي، وإدارة تلــك المخــاطر به ــاليب

. علمية دايرة، وغيرها

ة المحليـة لرـد تطـور البسـويق مـن البطييرـات والممار ـات الروميـ: ا براتي ية إدارة البسـويق الـدولي

لدولية، إل  البطييرات الدولية أ  خار  حدود الدولة الواحدة بسيب ظهور االتحادات الب ارية واأل واق ا

داخل فـي وتعددت البغيرات في ثروات العالم ومواردُ، والبحـول البكنولـوجي والب ـنيع والبخ ـ  والبـ

ات العالاـات الدوليــة فــي ايــادة االهبمــا  باأل ــواق الدوليــة، فلرـد أدت كــل هــ ُ الرــوم إلــ  إشأــاص شــرك

ا دوليـة بـ اتها واليحـث عـن أ ـواق جديـدة  ـ عيفا وراص تسويق عالمية وت ميم منب ات لبنا ب أ ـوااف

األربـــا  والفـــرص البوايعيـــة ال ديـــدة، وإشـــياع حاجـــات األ ـــواق العالميـــة مـــن الســـلع والخـــدمات البـــي

ويرية تنا ــب المســبهلك الحــالي والمبواــع وعــن طريــق مــزي  تســويري ي ــمم لينا ــب كــل بي ــة تســ

واق دولية، ولرد أدت ثورة االت ـاالت العالميـة إلـ  تـوفير عـدد مـن السـلع والخـدمات العالميـة فـي األ ـ

ا حر ا لفكرة المخبلفة عير الحدود ال غرافية؛ مما دفع بالبسويق الدولي إل  األما ، وال   يعد تطييرف يريًّ

ا الت ـال الأـركات بعمالئهـ ا بكفـاصة، العولمة وال   يعبمد عل  إمكاشات شيكة ا شبرشت وجعلها  واف

، وأ ـيحت األمر ال   أدم إل  تحول شكل الب ارة العالمية من الأكل البرليد  إلـ  الأـكل ا لكبروشـي

والخـدمات الب ارة ا لكبروشية والبسويق ا لكبروشي هي لغة الع ر، وجواا المرور لعدد كييـر مـن السـلع

 ـاالت البي تردمها المنظمات للعيور إل  األ ـواق،  ـواص المحليـة أو العالميـة، كمـا عملـت شـيكة االت

لأـركات المعروفة با شبرشت عل  فبل الم ال أما  المسـبهلكين فـي كافـة أشحـاص العـالم للبعـري علـ  ا

ولة المخبلفة  والمنب ات البي تردمها، بغـض النظـر عـن المواـع ال غرافـي لكليهمـا؛ ممـا أدم إلـ   ـه

ـــة أفيـــل للبســـويق  ـــق فاعلي ممار ـــة شـــكل آخـــر مـــن أشـــكال البســـويق والبســـوق، ومـــن أجـــل تحري

:ا لكبروشي فتشع يسبوجب توافر ثالثة عنا ر رئيسة هي

وتمرــــل: االت ــــاالت

ـــة فـــي حريربهـــا الين ي

كة البحبية لعمل شي

ة ا شبرشـــت والمرتيطـــ

أ ا ــا مــع م هــز  

.الخدمة للشبرشت

ض وتبمرل في اليرام  المعدة لعـر: اليرم يات

ة الســــلع والخــــدمات علــــ  الأــــيكة العنكيوتيــــ

مرــــــــل، الكبالوجــــــــات ا لكبروشيــــــــة، وت ــــــــرين 

العمــالت الراميــة، والخــدمات الم ــرفية علــ  

ـــــت، وخـــــدمات الو ـــــاطة عيـــــر  خطـــــو  ا شبرش

.ا شبرشت، وأشظمة الفائدة ا لكبروشية

والبــــــــي تهخــــــــ  : األ ـــــــواق

في أشكالفا مخبلفة كما هو

ي، المــزاد ا لكبروشـــي العلنـــ

ة، وأ واق اليحث المياشـر

ــــــــل إدارة  لســــــــلة  وهياك

.الب هيز بين المنظمات
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ــــــاص ااعــــــدة بياشــــــات للعــــــاملين الحــــــاليين ▪ بن

.والمبواعين

/ إشأـــــــاص مواـــــــع علـــــــ  ا شبرشـــــــت للأـــــــركة ▪

.  المنظمة

.ا بخدا  اليريد ا لكبروشي للمرا الت▪

إشأــاص شــيكة معلومــات داخليــة بــين ا دارات▪

.والفروع

ت ـــميم شمـــا   إدارة المـــوارد اليأـــرية علـــ  ▪

.  ا شبرشت

االت ـــــــاالت مـــــــع واارة العمـــــــل والنرابـــــــات ▪

.وأ واق العمل با شبرشت

ت ا ــبخدا  مــدتمرات الفيــديو فــي المفاوضــا▪

والمســــــاومة ال ماعيــــــة، وتســــــ يل جميــــــع 

ـــ  ا شبرشـــت الرـــواشين وتأـــريعات العمـــل عل

ين وا ــــبخدا  المكبيــــة ا لكبروشيــــة واألرشــــ

.ا لكبروشي لملفات العاملين

. إشأاص شظا  معلومات للموارد اليأرية▪

شيــة ا ــبخدا  اليرم يــات والحا ــيات ا لكبرو▪

وشمــا   اتخــا  اــرار المــوارد اليأــرية، وتحبــا 

ــــــ  ــــــة للمــــــوارد اليأــــــرية إل ا دارة ا لكبروشي

شيـة حا ـيات إلكبرو: م موعة العنا ر الباليـة

–شــــــيكات –ااعــــــدة اليياشــــــات –برم يــــــات –

ــــت –منظومــــة معلومــــات  –ا ــــبخدا  ا شبرش

ركة مواــع للأــ–ا ــبخدا  اليريــد ا لكبروشــي 

ث شمــا   طليــات البوظــن، حيــ–علــ  ا شبرشــت 

وشـــي البـــدريب ا لكبر –يـــبم ا ـــبيفاؤها فوريـــا 

ويبم إجـراص المعـامالت والحسـابات. والفور 

ا يــبم كمـ. الخا ـة بـالموارد اليأـرية إلكبروشيـا

رة حاليا دعم الررارات وا بخدا  الـنظم الخييـ

. في إدارات الموارد اليأرية

اليأـرية عـن تبم غاليية وظـائن إدارة المـوارد: ا براتي ية ا دارة ا لكبروشية للموارد اليأرية الدولية

طريـــق تكنولوجيـــا االت ـــاالت والمعلومـــات والأـــيكات وااعـــدة اليياشـــات وشظـــا  معلومـــات المـــواد

ــــة للمــــوارد اليأــــرية شــــيكات الهياكــــل والرــــر  ارات اليأــــرية وا شبرشــــت، وتأــــمل ا دارة ا لكبروشي

ات مـن والعالاات ا لكبروشية المسـبخدمة فـي ترـديم ومزاولـة وظـائن المـوارد اليأـرية فـي المنظمـ

شبرشـت، ويـبم حيث االخبيار والبوظين ا لكبروشي، حيث يبم ا عالش عن الوظـائن والبرـد  لهـا فوريـا با 

ور البـــدريب والبنميــــة با ــــبخدا  ا شبرشــــت والو ــــائط المبعـــددة والمحاكــــاة والبــــدريب، ودفــــع األجــــ

ديرين والحــوافز مــن خــالل الينــول ا لكبروشيــة واالت ــاالت، والمفاوضــات بــين العــاملين واألداص والمــ

رد اليأرية وبالبحديد تحبا  ا دارة ا لكبروشية للموا. والنرابات والحكومة عن طريق شيكات األعمال

: إل 

ـــا،  بحـــث: يبعـــين علـــ  شـــركات الرـــرش الحـــاد  والعأـــرين أش ترـــو  بالوظـــائن الباليـــةخبامف

–مخـاطر الـبعلم مـن البغييـر والفـرص والريـود وال–المسبريل وتحديد المسبحيل والممكن 

–عالميـةالبنافسية للح ـول علـ  ح ـة السـوق ال–البخل  من  لييات الن ا  ومعوااتع 

حسـا  خلـق ا ـبراتي ية للبأـ يع وا –الرؤية للأركة كمح لة من الن احات وا ش ـااات

حمايــة –ة المســدولية االجبماعيــ–تمييــز وتحديــد آليــات البفــوق فــي المســبريل –بالمأــاركة 

. البكين المسبمر مع البحوالت والبطورات المسب دة–المسبهلك وإرضاص العمالص 
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ــا لب اربنــا الحياتيــة  ــ ا مالامف واص ممــا ال شــك فيــع أش األامــات تعــد عن ــرف

تش وبالبــالي فــ. علــ  ال ــعيد الفــرد ، الم بمعــي، المد ســي أو العــالمي

كل البطييق العلمي ال حيل لمفهو  إدارة األامات والكوارث يسهم بأـ

افي كيير في توفير ال هد والوات والمال واألروا ، ويـدد  إلـ   ـرعة البعـ

.والنهوض من جديد بخيرات جديدة وشمو   أاوم

إدارة األامــات هــي علــم اال ــبعداد لمــا اــد ال يحــدث وفــن البعامــل مــع مــا 

: ويأمل درا ة العديد من الموضوعات واال براتي يات، مرل. حدث

 رر غيحاارلي  ر ي رائ زيشرر اليإصتعي راي   عراوني     

هررررر  وييمصرررررتغيحاارررررلي  ررررر ي  ررررر    ة هيصرررررةيإج ةزي

قي     ني   ؤ  ةغي  ايأنهيض تيصتع– أل  الي

  خبرررت ءيو     شررراةعتيب ت ررر ي   ع  مرررا يوج رررمي

. دخاذي  يت ةيب ج سي   زة ءي   صتي

مدير تطوير األعمال في
 شركة أورا كو| إفريريا 

الزوغييأحمد . د

م تُعــــدُّ األامــــات فر ــــة جيــــدة للبعييــــر عــــن الرــــي

والميــادط الحريريــة و ــدق الوعــود واهبمامـــات 

ب وأولويات المد سة؛ مما اد يبسـيب فـي كسـ

ثرــــــة ال مهــــــور وايــــــادة تعــــــاطفهم مــــــع تلــــــك 

.المد سة

ــــدير  ــــة ت البحــــول مــــن عرلي

األامــــة إلـــــ  عرليـــــة ترـــــود 

األامة

. مات األامة وخ ائ ها▪

.الفرق بين األامة، الحادث، المأكلة، ال دمة، الكارثة، ال راع، والخالي▪

.مراحل األامة من  الميالد، النمو، الني ، االشحسار، ثم البالشي▪

ا باأل ـياب ا ▪ ا من األ ـياب المرتيطـة بالعن ـر اليأـر ، ومـرورف داريـة، أو أ ياب شأوص األامات، بدصف

.األ ياب الخارجة عن إرادة المنظمة

د مبطليـــات إدارة األامـــات وتأـــمل البخطـــيط لفامـــات، أشظمـــة االت ـــال الـــداخلي والخـــارجي، والبنيـــ▪

.الواائي

رق أ اليب حل األامات ودرا ة المسييات الخارجية والداخلية، ثم طـرق البعامـل معهـا  ـواص بـالط▪

.البرليدية أو غير البرليدية
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ألامةاألامة هي فر ة، والمفبا  في البحول من عرلية تدير األامة إل  عرلية ترود ا

مما  يق كاشـت هنـال لمحـة عامـة علـ  علـم إدارة األامـات ب ـورة مخب ـرة و ـريعة، وفيمـا 

كـاص يلي  نسـبعرض موضـوع إدارة مـا بعـد ال ـدمة أو ايـادة األامـة، ففـي النهايـة ال ي ـب الي

ــــ ل ال هــــد لب ــــحيل األخطــــاص وتحســــين األداص فــــي  ــــين المســــكوب وإشمــــا ب ــــ  الل ا عل ــــرف كري

.المسبريل

قبل أثااء بع 

:ما ا بعد

ما ال   ي ب أش شفعلع
.بأكل مخبلن

ما ال   ي ب تركـع أو
.تغييرُ

يب، ما ال   شحبا  لالحبفاأل بع مـن أ ـال
إجراصات، أو  يا ات  ابرة؟

الـ   واألامات بأب  أشكالها ودواعيها وتيعاتها شر ال ضـرر منـع، فهـي شبـا  طييعـي للوااـع

والبعريــــــد ،((Uncertaintyوعــــــد  اليرــــــين  ،Volatility))شعيأــــــع والــــــ   يبســــــم بالبرلــــــب 

Complexity)  ) والغموض(Ambiguity)،  ا بـ (.(VUCAوهو ما يُعري اخب ارف

والحــديث عــن ايــادة األامــة يرــود باليــرورة إلــ  الحــديث عــن ا جــراصات والعمليــات المطلــوب 

اتخا ها بعد اشبهائها، وهنا في ظل ما يأهدُ العالم اليو  مـن تحـديات ظهـر م ـطلل جديـد

فـي  ـعي مـن " الحكومـات بعـد ال ـدمة"شواش في محافل ومدتمرات عالميـة تحـت مسـم  

يلية ايـــل اليـــاحرين والممار ـــين وممرلـــي الحكومـــات لر ـــم أفيـــل الســـيناريوهات المســـبر

أـكل و لـك جـراص حـدوثها ب" ال ـدمات"للبعامل مع الكوارث المخبلفة أو ما يمكن تسـميبع بــ

.مفاجف و اد 
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في ه ا السياق، يمكـن تعريـن

أ عمليـة تيـد"عل  أشها إدارة ما بعد ال دمة 

ـا خالل األامة لبسبمر بعدها، تبيمن تر ييمف

شــــــاملفا لكــــــل الممار ــــــات والمنه يــــــات 

حررـة واأل اليب المسبخدمة والنبائ  المب

لبــي وتحــدد ال واشــب ا ي ابيــة والســليية، وا

و مــــن خاللهــــا يــــبم تغييــــر اال ــــبراتي يات أ

ل تطويرهــا بمــا يخلــق جاهزيــة عاليــة للبعامــ

ـــــة فـــــي  ـــــة  ـــــدمات أو أامـــــات طارئ مـــــع أي

ـــهعل  مســـبويات الســـيط رة المســـبريل، وب

والبكيـــــن والن ـــــا  فـــــي تفـــــاد  تـــــداعياتها

".وآثارها السليية

إش يـل "وفي شهش عملية إدارة ما بعد ال دمة  ر  األمين العا  لمنظمة البعاوش االاب اد  والبنمية 

ن ايل العودة إل  الوضع الطييعي هي آخر شيص شريدُ، ألش الوضع الطييعي ال   كاش لدينا م"أش " غوريا

ا بمـــا يكفـــي ـــا يحـــبم علـــ " غوريـــا" وبهـــ ُ الكلمـــات يدكـــد ". لـــم يكـــن جيـــدف ـــا حرجف أش العـــالم يواجـــع منعطفف

وفـي . الحكومات ضـرورة تفعيـل مسـارات ا شـ ار الميكـر واال ـبعداد أليـة احبمـاالت مسـبريلية معرـدة

لمنااأــة البحــديات 2020، والــ   عرــد فــي شــوفمير "الحكومــة بعــد ال ــدمة"هــ ا الســياق يــ كر حــدث 

وا بكأـاي كيـن " 19-كوفيـد"البفكير في تـداعيات أامـة : الرائمة، واد ت در أجندة الحدث حينها تحد 

. يمكن للحكومات إعادة اليناص لبأكيل مسبريل أفيل

ن ولطالمــا كاشــت األامــات تفــرض عمليــات إداريــة وعمليــة مخبلفــة، خا ــة إش كاشــت تبعلــق بهامــات يمكــ

بي ـة اد تح ل بأكل غير مسيوق أو تـهتي مـع تعريـدات وتطـورات مسـبمرة ش"  دمات"و فها بهشها 

، وبالبــالي هــ ا النــوع مــن ال ــدمات ي يــر ال ميــع "19-كوفيــد"ظــروي مبغيــرة، كمــا هــو الحــال مــع جائحــة 

بهم كحكومات ومد سات وأفراد عل  عملية تكين إجيارية مع أامـة لبغييـر حيـاتهم بمـا ييـمن مـواجه

. لظروي خارجة عن إرادتهم

كيــن يمكــن : "وهنــا ييــرا الســدال األهــم، إ " إدارة مــا بعــد ال ــدمة"أمــا بعــد اشريــاص األامــة تــهتي مرحلــة 

".اماتالحفاأل عل  آليات العمل الناجحة البي طيرت وكين يمكن ضماش ديمومبها حب  بعد تخطي األ

يية االحبياجات تُعدُّ عملية إدارة ما بعد ال دمة بمرابة عملية تطوير ا براتي يات وترتييات وإجراصات لبل

لطــوارط ا شسـاشية ألول ــك المبيــررين مــن األامــات المحبملــة؛ حيـث تمكــن عمليــة البخطــيط النأــطة ل

ا عنــد  ــا حا ــمف األفــراد والفــرق والمنظمــات والم بمعــات مــن إاامــة عالاــات عمــل يمكــن أش تحــدث فراف

ا . مواجهــة أامــة ــا مأــبركف ــا فــي عمليــة البخطــيط للطــوارط، يطــور الفــاعلوش فهمف مــن خــالل العمــل معف

.  للمأكالت، وادرات بعيهم اليعض واألهداي والمبطليات البنظيمية
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ين لـ ا، تأـمل عمليــة إدارة مـا بعـد ال ــدمة ا جـراصات البــي يكـوش فيهـا األفــراد والمد سـات مســب يي

وعـادة .  بأكل يرت ومسدولين بالكامل عن جميع االحبماالت، ثم ت ميم الخيارات ايل واوع الكوارث

الواايــة، والحمايــة، والبههــب، : مــا يــبم تنظــيم إدارة مخــاطر األامــات علــ  أ ــا   ــت مراحــل تأــمل

.واال ب ابة، والبعافي، والمراجعة

يـل خـدمات الحمايـة 
 
وعليع، فتش إدارة األامة هي جزص من مراحل البههـب واال ـب ابة وعـادة مـا تـدار مـن ا

ميـع المدشية؛ حيث تهبم الحمايـة المدشيـة بالمخـاطر المبيريـة، ويسـبمر جـزص مـن المخـاطر بعـد اعبمـاد ج

 ار لــ ا، تعــد أشظمــة ا شــ. أو اتخــا  اــرارات جماعيــة/ الحمايــة الفعالــة مــن حيــث البكلفــة و/ تــدابير الواايــة 

ا من األدوات الرئيسة للحد من المخاطر المبيري .ةالميكر الحديرة وخطط الطوارط المدرو ة جيدف

طــوير تحبـو  خطــط إدارة األامــة علــ  تحديــد األدوار والبنســيق بـين مخبلــن ال هــات الفاعلــة، لــ ا، ي ــب ت

( مــن اليلديــة إلــ  المســبوم الــوطني)خطــط الطــوارط بأــكل فعــال علــ  جميــع المســبويات ا داريــة 

.  بمسبوم مخبلن من البفا يل والمحبوم ال زئي

خفـن وإش كاشت العمليات ا دارية ال حيحة هي البـي تـن ل فـي إدارة الكـوارث واألامـات بأـكل  ـحيل ي

اتها من من وطهتها وتهثيراتها، فتش إدارة ما بعد ال دمة هي الكفيلة بب نب تكرار ه ُ ال دمات وتداعي

.خالل اال بفادة من الب ارب البي تم خوضها عل  مخبلن األ عدة في  ييل البغلب عليها

فكمــا هــو معــروي علــ  مســبوم االجبماعيــات أش المــرص يبعــري أكرــر علــ  حريرــة الأــخ  الــ   أمامــع 

ا وتلرائيــ ة، عنــدما يبعــرض إلــ  أامــة أو عنــد وجــودُ تحــت ضــغط؛ حيــث يكــوش ا شســاش وابهــا أكرــر  ــداف

ا في عالم األعمال .فاألامات ترو  بتاالة السبار واألانعة عن المد سات. ك لك هو الحال أييف

؟كين يمكن تحويل األامات إل  فرص

ينية عندما تكبب باللغة ال 

كلمـــة أامــــة، ت ـــدها تبكــــوش 

مـــــــن مرطعـــــــين، أحـــــــدهما 

يأـــــير إلـــــ  الخطـــــر واآلخـــــر 

.  يأير إل  الفر ة

كينيد جوش
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مــن أثيبــت إحــدم الدرا ــات البــي أجريــت علــ  بعــض الأــركات أو المد ســات البــي ا ــبطاعت أش تن ــو

ا ادرُ  %.5األامات أش ايمة األ هم لدم تلك الأركات شهدت ارتفاعف

وعـود تعـد األامـات فر ـة جيـدة للبعييـر عـن الرـيم والميـادط الحريريـة و ـدق ال

واهبمامـــات وأولويـــات المد ســـة؛ ممـــا اـــد يبســـيب فـــي كســـب ثرـــة ال مهـــور 

.وايادة تعاطفهم مع تلك المد سة

ا أامات، فهنال أامـات جاريـة اآلش، وهنـال أامـات اادمـة فـي المسـبريل، وهنـا ل ش نا أ  أبينا هنال دائمف

رفت تلك األامات البي اـد حـدثت بالفعـل، أ ش لمـا ا شفـوت فر ـة البعـري علـ  تلـك األامـات، وكيـن ت ـ

رلــة علــ  وإليــك تلــك األم. تلــك المد ســات المعنيــة حينهــا؟، فيالبهكيــد هنــال مــا يمكــن اال ــبفادة منــع

.إدارة األامات

1993( Pepsi)بييسي  01

، حيــث  ــارت حمــالت 1993أامــة ضــخمة فــي عــا  ( Pepsi)واجهــت شــركة المأــروبات الغاايــة الأــهيرة 

داخل تأكك في أمن و المة ما تردمع الأركة من منب ات بعدما اا  أحدهم بتبالغ أشع اد وجد حرنة ب

ومـن ثـم توالـت بعـدها األخيـار بوجـود العديـد مـن الحرـن واألشـياص األخـرم بـداخل ،(Pepsi Diet)عليـة الــ

.العلب

.عل  يرين من براصتها و لك جعلها تهخ  خطوات  ريعة للدفاع عن شفسها(Pepsi)كاشت 

حيــث شأــرت حملــة تبكــوش مــن أربعــة أفــال  ا ــيرة ت ــور جميــع خطــوات عمليــة إشبــا  علــب المأــروب

الوااــع االدعــاص عليــع، والــ   يدكــد أشــع لــيو مــن الممكــن أش يــبم وضــع أ  شــيص آخــر بــداخل العلــب ايــل

.تو يلها إل  المباجر للييع

.ب لك بل أعلنت تعاوشها مع المياحث لليحث عمن اا  به ا الفعل(Pepsi)لم تكبن شركة 

أش ت ل إل  شـريط فيـديو ي ـور إحـدم السـيدات وهـي تيـع الحرـن داخـل (Pepsi)وبالفعل ا بطاعت 

بنأـر  لـك الأـريط لـبعلن عـن  ”Pepsi“علب المأروبات دوش مالحظة  ـاحب المب ـر، ومـن ثَـمَّ اامـت 

.براصتها من تلك البهمة

ا حملة إعالشية أخرم تيمنت شـكرها لل مهـور (Pepsi)بعد عرضها الفيلم وشريط الفيديو أطلرت  أييف

.عل  ثربع بالعالمة الب ارية وواوفع إل  جاشيها في أامبها

أمرلة عل  إدارة األامات
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ــالرغم مــن هيــو  المييعــات فــي  لــك الحــين  ا للوضــع الطييعــي %2في ، فتشهــا عــادت  ــريعف

ررـة بفيل حسن الب ـري و ـرعة البعامـل مـع األامـة البـي كاشـت مـن الممكـن أش تطـيل بال

.في العالمة الب ارية ومنب اتها
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أامــة كييــرة بعــدما " جوشســوشآشــدجوشســوش "واجهــت شــركة المنب ــات الطييــة العمالاــة  1982فــي عــا  

ممـا ( cyanide)مـع الــ -أحـد أهـم منب ـات الأـركة-(Tylenol)اشبأر خير ش ا  أحد األشخاص في خلط الــ 

 
ٍ
مياشـر، شب  عنهما منب   ا  ا ـبطاع ابـل  ـيعة أشـخاص، بالبهكيـد هـ ا لـيو خطـه الأـركة بأـكل

ا علـ  ا طـالق وبـالطيع  ـ ا جيـدف يدثر عليهـا ولكن ارتيا  ا مها بحادثة ابل  يعة أشخاص ال يُعـدُّ أمـرف

. ليفا

ا عــن  ــحيها لكــل كميــات الـــ " جوشســوشآشــدجوشســوش "لــ لك أعلنــت  المبــوافرة ب ميــع ( Tylenol) ــريعف

ــة الخا ــة بالحــادث، وإيرافهــا للحمــالت ا عالشيــة ا ــة األ ــواق وليســت فرــط تلــك البــي فــي الوالي ل اري

.الخا ة به ا المنب ، األمر ال   كلفها الماليين من األموال

ا أشها لن تعيد ه ا المنـب  إلـ  األ ـواق مـرة أخـرم إال عنـدما تعمـل علـ  تحسـين حمايبـع لـم . أعلنت أييف

احب ب لك بل اامت بالبعـاوش مـع الأـرطة والمياحـث فـي اليحـث عـن  ـ" جوشسوشآشدجوشسوش "تكبن 

.ه ا الحادث

ا بتعـادة تـوفيرُ فـي األ ـواق بأـكل جديـد ممـا (Tylenol)وبعـد العمـل علـ  تعـديل المنـب  اامـت أخيـرف

.ي عل تكرار ه ا الحادث شي فا من ال عب حدوثع مرة أخرم

1982( Johnson and Johnson)جوشسوش آشدجوشسوش  02

مـة، عل  الـرغم  مـن الخسـائر الماديـة الهائلـة البـي تعرضـت الأـركة لهـا فـي بدايـة ظهـور األا

مـن ح ـبها % 70فتشها ا بطاعت بفيل  رعة وحكمة ت رفها مـع تلـك األامـة ا ـبعادة 

ريـة السواية في خالل خمسة أشهر فرط من األامة،  لك ب اشـب ايـادة ايمـة العالمـة الب ا

.عل  المدم اليعيد
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وبــين ع ــير البفــا  الــ   ( E-coli)االيكــوال تــم إعــالش أش هنــال عالاــة بــين اشبأــار بكبيريــا 1996فــي عــا  

، با ضـافة حالـة" تسعة وأربعـين"للمنب ات الغ ائية، وال   شب  عنع إ ابة " أودواال"ترو  بتشباجع شركة 

.إل  وفاة طفل  غير و لك في خالل أربعة وعأرين  اعة

ل أ  لم يكن هنـا. في ورطة حريرية ب اشب كوشها أما  العديد من الدعوات الريائية" أودواال" لك جعل 

 ممكــن لأــدة  ــعوبة المواــن، خا ــة مــع وفــاة طفــ
ٍ
ل فر ــة للكــال  أو البهدئــة أو الــدفاع بــه  شــكل

. غير برط

مــل األمـر الــ   دفـع المــدير البنفيــ   إلـ  أخــ  اــرار عملـي  ــريع بسـحب المنــب  مــن كافـة األ ــواق وتح

.ماليين الخسائر النات ة عن ه ا الررار

ــا مســدوليبها ت ــاُ مــا حــدث ولــم تحــاول أش تيــرط شفســها، وأعلنــت عــن وعرــب هــ ا، أعلنــت الأــركة أييف

.نمسدوليبها في عال  جميع المبيررين وتحملها بالكامل للم ارين العالجية لكل الم ابي

ا ببسخير ممبلكاتها في إطالق حمالت وا عة االشبأار لبعلن ب هـا موافهـا ب اشب كل  لك اهبمت أييف

لـ  ومسدوليبها ت اُ األامة، فأرعت في  عال  المبيررين، كمـا  ـارعت فـي  ـحب المنـب  والعمـل ع

.يتحسينع و لك عن طريق ح ز ال فحات األول  في كافة ال رائد المحلية والكيرم بأكل يوم

ايمبهـا " لثث"، فرد خسرت "أودواال"بالبهكيد تسييت ه ُ األامة اليخمة في الكرير من الخسائر لأركة 

حملـت غرامـة السواية في تلك الفبرة، ومرلت أما  الرياص لبسيب منب ها في ابل طفل  غير، كمـا ت

.ضخمة

ا  كـل لوال ا جراصات البي اتخ ت من ايل الأركة لكاشت تعرضـت لالشهيـار ومـا ا ـبطاعت أش ت ـمد أمـ

.تلك األامات

Odwalla)للمنب ات الغ ائية " أودواال" Foods )1996 03

كيـد علـ  اهبمت الأركة بعد األامة بتطالق الحمالت ا عالشية البي تهدي إل  إعادة ثرة العمـالص والبه

ــال ودة واألمــاش ــادة اهبمامهــا ب . ايامهــا بت ــال  كــل المأــكالت والعوامــل الملوثــة بم ــاشعها واي

ا وبعد ثالثة أشهر من األامة ا بطاعت الأـركة إعـادة طـر  منب هـا فـي األ ـواق و لـك بعـد ايامهـ

.بكل تلك البمهيدات مما جعل ال مهور مبريلفا لبلك الفكرة

ورغـــم مرورهـــا ببلـــك األامـــة الرويـــة،          

كاشت اـد حررـت 2001فتشها في عا  

ــــــ   جعــــــل شــــــركة  ــــــدة، األمــــــر ال مييعــــــات جي

ير مـن تسبحو  عليها مرابل ميل  كي" كوكاكوال"

.المال
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إش البعــرض لفامــات هــو أمــر وارد طــوال الواــت، فــت ا كنــت تهــدي إلــ  اال ــبمرار وال ــمود، 

ا اتخا  وضع اال بعداد، ليو فرط ال ـبريال األامـات والبعامـل معهـا بهف يـل عليك دائمف

 ممكـن أو الخـرو  منهـا بهاـل الخسـائر الممكنـة، بـل عليـك معرفـة كيـن تسـبغل ت
ٍ
لـك شكل

.األامة لبحولها إل  فر ة في  الحك

.فطريرة إدارتك لفامة هي البي تأكل النبي ة النهائية لواع وتهثير األامة عليك

...خبامـــــفا   
ت الرأ

ال
را
م

76



ة
ـــــ
يـــ
ار
إد
ق 
ــا
ـــــ
فـ
آ

77

ة
ـــــ
يـــ
ار
إد
ق 
ــا
ـــــ
فـ
آ

ا ماه" االيحار الهادئة ال ت نع بحارف "رف

77

روافلت. فراشكلين د
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َ ـــاد الم ـــر  بالعديـــد مـــن البطـــورات علـــ  مـــدار  ـــنوات ليســـت ا ـــيرة، وكـــاش مـــ
 
ْت إدارة االْاب ن مـــرَّ

َ ـــاديَّة الماليـــة و
 
َ ـــاد علـــ  السيا ـــات االْاب

 
النرديـــة اليـــرور  أش يـــنعكَو أ ـــلوب إدارة هـــ ا االْاب

ـ ـع ال تعبيـر فيـع أ ـعار السـوق موجهف َ ـاد ُموجَّ
 
ا المطيرة، إ  تحـول االاب ـاد الم ـر  مـن اْاب ا ومرشـدف

ا علـ  اـوم السـوق وا ا كييـرف  يعبمد اعبمـادف

ٍ

َ اد َمفُبو 
 
َ اديَّة، إل  اْاب

 
لمدشـرات السـعرية للررارات االْاب

َطاعـا
 
 علـ  إدارة الرطـاع المـالي للحكومـة؛ لي ـيل أحـد الر

 
ـع
 
 ـة عنهـا، وهـو مـا ألرـ  بظالل

 
ت المـدثرة  النَّات

  يمرـل الر
 
ي توفير تمويـل اال ـبرمار الَّـ 

 
 الفعال ف

 
ُ
 
َ اد، ليو فرط لدور

 
ي االْاب

 
لـب النـابض للنأـا  ف

َ ــاد  واــت األامــات، بــل لَكْوشــع أ ــيل يمرــل حلرــة االت ــال األكرــر أهميــة بــين الرطاعــ
 
ات ا شباجيــة االْاب

ا للُحكــم علــ   ــالمة ور ــاشة االاْ  َ ــادات المخبلفــة، وبالبــالي أ ــيل ش ــا  اطــاع الماليــة العامــة معيــارف
 
ب

وفـ  ضـوص  لـك يسـبهدي هـ ا المرـال تسـليط وادرتها عل  جـ ب رؤو  األمـوال غيـر مولـدة ألعيـاص، 

اليوص عل  مالمل إطار مالئم لعال  ع ز الموااشـة العامـة فـي م ـر كمـدخل لبعزيـز اـدرات االاب ـاد 

:الوطني، و لك عل  النحو البالي

 ررتيحااررلي  رر يجة ررتي  رر    ة هيصررةي الق صرراجيمررتي  

لي  رراي   رر.ي    ا ررتيو الق صرراجي امعررتي   رر عس

 رتغييخب تً ي  ىي  جٍيمرتي   ؤ  را ي  ت ر  تيو أله 

.ةزوشاةنيصةي  ع ع يمتي أل  الي  بحث تي   اش 

مـــــدر  مســـــاعد برســـــم 
ـــوب ر االاب ـــاد، بمعهـــد أكب

العالي لالاب اد

فر  عيدهللا. د

َطاعـــــات 
 
إش الرطـــــاع المـــــالي للحكومـــــة؛ أحـــــد الر

َ ــاد، فرــد أ ــيل ش ــا  ا
 
ــي االْاب

 
طــاع المــدثرة  ف

ا للُحكم عل   المة ور  اشة المالية العامة معيارف

َ ــادات واــدرتها علــ  جــ ب رؤو  األمــوال
 
االْاب

.غير مولدة ألعياص مالية

ــــز  ــــم لبعزي شحــــو إطــــار مالئ

الرـــدرات الماليـــة للرطـــاع 

الحكومي في م ر

مليـــارات جنيـــع مواعـــة بـــين 3,066.3بنحـــو 2023/2022اـــدرت اال ـــبخدامات بمأـــروع الموااشـــة العامـــة 

ا، و ــداد 30مليــار جنيــع، ومبطليــات حيــااة األ ــول شحــو 2,040.9الم ــروفات، والبــي اــدرت بنحــو  مليــارف

.مليار جنيع965.5الرروض المحلية واألجنيية بتجمالي 

:رمالمل الموااشة العامة في م : أوالف 

مليـار جنيـع كتجمـالي 1,517.9واد عكفت الموااشة العامة ال ديدة علـ  تـوفير شحـو 

مليـــــار جنيـــــع، وشحـــــو 24.8إيـــــرادات عامـــــة منهـــــا ح ـــــ  حيـــــااة أ ـــــول بنحـــــو 

.امليار جنيع اابراض من خالل األوراق المالية وأ وشات و ندات وغيرهم1,523.6
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ين، مـن خـالل ترشـيد ا شفـ الت الع ـز والـدَّ اق العـا ، مـع تبركز أهداي السيا ة الماليَّة علـ  َخْفـض ُمعـدَّ

ـي المرابـل العمـل علـ 
 
ا، وف ايـادة مراعاة وجود برام  اجبماعية أكرـر كفـاصة لحمايـة الطيرـات األكرـر فرـرف

َ اد 
 
.الموارد من خالل تو يع ااعدة ا يرادات اليرييية وربطها بالنأا  االْاب

ي المرحلة: ثاشيفا
 
الرادمة أهداي السيا ة الماليَّة ف

من ا شفاق ا جمالي بالموااشة، وأش ا يرادات العامة % 67األمر ال   يأير إل  أش الم روفات تمرل شحو 

مليار جنيع أ  ع ـز شرـد  553من إجمالي الم روفات، وادرت الف وة البمويلية بنحو % 73.3تغطي شحو 

من النات  المحلـي ا جمـالي، وهـو أمـر فـي حـدودُ المسـبهدفة، وفـ  هـ ا السـياق حـددت % 6.1ما يعادل 

ــــ   ــــرادات للو ــــول إل ــــب ا ي ــــ  جاش ــــي  ــــيبم اتخا هــــا عل ــــة الب ــــة، بعــــض ا جــــراصات الماليَّ واارة الماليَّ

.المسبهدي

ين العـــا ؛ لبســـبحو  علـــ   ـــدَّ ين العـــا ، فرـــد تفاامـــت مـــدفوعات خدمـــة ال ـــدَّ ـــة ال مـــن % 35أمـــا مـــن شاحي

هــ ا فيــلفا عــن مزاحمــة . 2021/ 2020مــن ا يــرادات العامــة فــي موااشــة العــا  المــالي % 51الم ــروفات و

ي الح ول عل  االئبماش الَمحلّي؛ حيث ال تـزال الحُكومـة هـي  ـاحي
 
ة الن ـيب الحُكومة للرطاع الخاص ف

ـي يوشيـو % 64األكير من جملة الُمبا  من االئبماش الَمحلّي؛ حيث و ل ش ـيب الحُكومـة ألكرـر مـن 
 
، 2018ف

ي طر  أ وش و ندات هي أدوات تميـل الينـول إلـ  اال ـبرمار ف
 
يهـا إ ا و لك بسيب الزيادة المسبمرة ف

:وهو ما يوضحع الأكل البالي. ما اورشت بالمخاطرة الم احية لبمويل المأروعات الخا ة

نت السيا ة الماليَّة من َخْفض الع ز الكلي إل   ـي% 7.4-تمكَّ
 
  الَمحلـّي ف

 
ـات مـن النَّ

.2014/ 2013في العا  المالي % 12.5، مرابل 2021/ 2020العا  المالي 
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  اادجي   ح ةي ل  ا ة/ي لعت ج  ي  اادجي   ح ةي ل  ا ةي/ي   صتوصا ي

  اادجي   ح ةي ل  ا ة/ي  عج ي  ك ةي  اادجي   ح ةي ل  ا ةي/ي  فائضي  اي يي/ي  عج ي

شكل 

*2021وحب  2001تطور العمليات المالية في الموااشة العامة للدولة من  العا  

1

. النأرة ا ح ائية الأهرية للينك المركز ، أعداد مخبلفة: الم در

اص لمراايـة وفي ظل تطوير أ اليب إعداد تنفي  الُمواَاشة العامة للدولـة عيـر تطييـق موااشـة اليـرام  واألد

ة، بمـا فاعلية األداص؛ بهدي تعظيم العائد عل  الم روفات، وتحريق أكير ا ـبغالل ممكـن لمـوارد الدولـ

ــة عــن المدشــرات األوليــة لمأــروع موااشــة العــا  ال مــالي يحرــق أكيــر شفــع للم بمــع، كأــفت واارة الماليَّ

ــة حبــ  2023/ 2022ال ديــد  ، البــي تســبهدي إر ــاص دعــائم االشيــيا  2025، وكــ لك المســبهدفات الماليَّ

:المالي، وا بدامة مدشرات االاب اد الكلي عل  النحو اآلتي

الت النمــو إلــ  ▪   المحلــي ا جمــالي، ليرتفــع تــدري يفا إلــ  % 5.7الو ــول بُمعــدَّ
 
ــات فــي العــا  % 6مــن النَّ

.خالل العا % 1.5عل  المسبوم المبو ط % 2، وتحريق فائض أولي 2025/ 2024المالي 

فـــي العـــا  المـــالي% 5.1، ويبراجـــع إلـــ  2023/ 2022فـــي العـــا  المـــالي % 6.1َخْفـــض الع ـــز الكلـــي إلـــ  ▪

2024 /2025.

بحلول % 82.5، وإل  2023/ 2022في العا  المالي % 90َخْفض ُمعدل الدين للنات  المحلي إل  أال من ▪

.2025يوشيو 

ين  جمـالي م ـروفات الُمواَاشـة إلـ  أاـل مـن ▪ % 31.5، مرارشـة بُمسـبهدي %30ترليل شسية خدمة الـدَّ

.2022/ 2021خالل العا  المالي 

)%(

ا لوجــود  ــدمة مبعلرــة باالاب ــاد العــالمي مبمرلــة فــي األامــة الماليــة 2018/ 2017إلــ  عــا  2008/ 2007تــم ا ــبيعاد الفبــرة مــن عــا  *  شظــرف

.العالمية وما تيعها من تداعيات  تدثر عل  اال بررار المالي
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ين ليربـرب مـن ▪ ـط بـدلفا مـن ٥إطالة عمر الـدَّ ـا، مـن خـالل 3.4 ـنوات علـ  المـدم الُمبو َّ  ـنوات حاليف

جديـدة، البو ع في إ دار السندات الحُكومية المبنوعة مبو طة وطويلة األجـل، وتسـبهدي أدوات

ة ال ـــكول، و ـــندات البنميـــة المســـبدامة، وأدوات البمويـــل الخيـــراص، بمـــا يُســـهم فـــي ايـــاد: مرـــل

 يُســ
ٍ
ــة، علــ  شحــو ــة الحُكومي اعد فــي اال ــبرمارات، وبمــا يــدعم  ــيولة إضــافية لســوق األوراق الماليَّ

ين، خا ــة وأش هــ ُ األدوات ومنهــا تحويــل جــزص مــن الــديوش إلــ  ا ــبرمارات ال ي نــب  َخْفــض تكلفــة الــدَّ

.عنها أعياص في المسبريل

ي ، والبـي ي ـب أش تدخـ  فـهنال عددٌّ من األمور والبحـديات الُمسـبمرة حبـ  األجـل المبو ـط

بعراضع عل  الحسياش لبواع إمكاشية تلك المسبهدفات الماليَّة  الفة ال كر، وهو ما يبم ا 

:النحو اآلتي

 ـر  مـن
 
خـالل ألرت األامة الرو ية األوكراشية بظاللها عل  االاب اد الم

ب اضطراب السيا ات النردية في الخار  من جهـة، وارتفـاع أ ـعار الحيـو

.ومدخالت ا شبا  من جهة ثاشية

َ ـاد العـاَلمي مـن أامـة مركيـة ومبأـابكة إلـ  حـد كييـر، بدايـة مـن جائحـة 
 
ومـا شـب  " 19-كوفيـد"يعاشي االْاب

م العاَلمي شبي ة االضطراب في إمداد  ال ل ا شبا  من جهـة، والزيـ ادة فـي عنها من ايادة حدة البيخُّ

ل ـراع تكلفة الأحن شبي ة ارتفـاع  أ ـعار الـنفط مـن جهـة، ومخـاطر الرطـاع اللوجيسـبي بسـيب حـدة ا

راشيـة، البـي بين الروم الدولية وأبراها منطرة بحر الياباش ومييق تايواش، فيلفا عن األامة الرو ـية األوك

 ــر  مــن خــالل اضــطراب السيا ــات النرديــة فــي الخــار  مــن جهــة
 
، ألرــت بظاللهــا علــ  االاب ــاد الم

ا شبـا  ولعل أبراها رفع  عر الفائدة في الدول المبردمة بأكل كيير، ارتفاع أ ـعار الحيـوب ومـدخالت

:ش كر منهامن جهة ثاشية، وهو ما أثر عل  مسبهدفات الُمواَاشة العامة للدولة، 

َ اد العالَمي والمخاطر المحبملة الخارجية: أولفا
 
: وااع االْاب
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، 2022فـــي عـــا  % 3.2فـــي العـــا  الماضـــي إلـــ  % 6.1وتأـــير البنيـــدات األ ا ـــية إلـــ  تيـــاطد النمـــو مـــن 

مـــن . 2022شرطـــة م ويـــة عـــن تواعـــات ترريـــر آفـــاق االاب ـــاد العـــالمي فـــي إبريـــل 0.4باشخفـــاض اـــدرُ 

؛ %1عــدل المبواــع أال يكــوش  لــك الَخْفــض األخيــر؛ وتأــير الســيناريوهات المحبملــة إلــ  تراجــع النمــو بمُ 

ا آلثار األامة الرو ية األوكراشيـة، اضـطراب األ ـواق الدوليـة  شبي ـة ارتفاعـات تكـالين ا ش بـا ؛ والبـي شظرف

نــي تمرلــت فــي االرتفاعــات الريا ــية فــي أ ــعار الــنفط العــاَلمي والعديــد مــن المــواد الخــا ، وهــو مــا يع

".19-كوفيد"تراجع  رعة العودة إل  وتيرة النأا  االاب اد  الطييعي ما ايل 

َ اد  العالَمي
 
: تواع تراجع ُمعدل النمو االْاب 01

واــد تــم رفــع تواعــات البيــخم العــالمي بســيب أ ــعار الغــ اص والطااــة فيــلفا علــ  اخــبالالت العــرض

ــب البــي ال تــزال باايــة، ومــن المبواــع أش ي ــل إلــ   فــي % 9.5فــي االاب ــادات المبردمــة و% 6.6والطل

شرطـة م ويـة، 0.8و0.9بزيادة في البواعات اـدرها –ااب ادات األ واق ال اعدة واالاب ادات النامية 

 ، حيـث ، من المبواع أش يكوش للسيا ة النردية الميادة للبيخم تهثير او2023وفي عا  . عل  البرتيب

فرــط، مــا اــد يــدخل العــالم فــي حالــة ركــود تيــخمي لــم % 2.9يســ ل النــات  العــالمي معــدل شمــو اــدرُ 

.يأهدُ من  ثالثينيات الررش الماضي
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ريليوش تأير البواعات إل  اشكما  ااب اد  بنحو ت

.2022مع شهاية % 1دوالر عالميفا أ  ما يعادل 
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لع يعــاشي االاب ــاد العــاَلمي مــن تراجــع  ال ــل ا مــداد والبوريــد، علــ  خلفيــة ارتفــاع أ ــعار الســ

مـن % 90المبداولة شبي ة ارتفاع تكلفـة واـود  ـفن الأـحن اليحـر  الـ   يسـبحو  علـ  مـا يزيـد علـ 

و ـعوبة ُطرق شرل الب ارة الدولية، وتياعن أ عار تكلفة الأحن وتكالين تهجير السـفن مـن جهـة،

وهـو . متسوية المعامالت الب ارية لرو يا البي تعد أكير م ـدر  الـنفط والغـاا والحيـوب حـول العـال

. ما اد يدثر عل  ا يرادات العامة

:  حركة الب ارة الدوليَّة 02

ين :  أ عار الفائدة العالَمية وتكلفة الدَّ 03

فـي النمـو % 1ت در ا شارة هنا إل  أش األثر المالي لكل اشخفاض أو ارتفاع بمرـدار 

علــ  إجمــالي إيــرادات الخزاشـــة % 2الســنو  لحركــة الب ــارة العالميــة يرـــدر بنحــو 

.العامة للدولة

م البـي ضـربت توجهت الينول الَمرَكزيَّة العالمية لرفـع أ ـعار الفائـدة؛ لمواجهـة تفـاام ُمعـدالت البيـخُّ

يـة، و لـك دول العاَلم، وف  مردمبها رفع الينك الفيدرالي األمريكي،  عر الفائدة بمرـدار ربـع شرطـة م و

ا عـا   وتواـع الَمرَكـز  األمريكـي، أش تكـوش الفائـدة فـي شطـاق مـن . 2018من  أكرر من أربع  نوات وتحديدف

".19_كوفيد"من  بداية جائحة % بنهاية العا  ال ار ، مرارشة ب فر% 2و% 1.75

عار الفائــدة هــ ا اعبيــر  ــاشعو السيا ــة النَّْرديَّــة بالينــك الَمرَكــز  األمريكــي أش تســريع وتيــرة ايــادات أ ــ

ــو  أش لهــ ا األمــر تــ م المرتفــع باالشحســار، ومــن الَمعُل ا إ ا لــم ييــدأ البيــخُّ ــا أ ا ــيًّ داعيات العــا  ات اهف

 ــرية؛ حيــث ت بــ ب أ ــعار الفائــدة ال
 
ين الم مرتفعــة  ــليية علــ  اال ــبرمارات الحافظــة فــي أدوات الــدَّ

ل ا ــبرمارات أجنييــة للح ــول علــ  عوائــد أعلــ  علــ  الســندات ومنب ــات أ ــعار الفائــدة، فــي المرابــ

كـي، بمـا تخليهم عن ا برماراتهم المرومة بعمالتهم المحلية مرابل ا برمارات مرومة بالـدوالر األمري

 ـ
 
ين الخـارجي الم ر ؛ شبي ـة يدعم   عر  ري او  ل الل الدوالر األمريكي، وما يدفع بارتفاع تكلفة الدَّ

ين المرومة بالعملة المحلية .ارتفاع ايمة الدوالر وتراجع الطلب عل  أدوات الدَّ
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األ عار العالَمية للنفط 04

 ــة والم ــدرة للســلع األوليــة، فرــد دفعــت بوجــود مزيــد
 
ــرم الــدول الُمنب ــار أش رو ــيا مــن كي مــن باعبي

، وال االخبنااــات فــي  ال ــل إمــداد تلــك الســلع ممــا  ــاهم فــي ارتفــاع األ ــعار العاَلميــة ب ــورة حــادة

.   يما أ عار النفط والغاا الطييعي

َ اديَّة لواارة الماليَّة، فتش أ  تحريـك لسـع
 
ا لالفبراضات االْاب ر اليرميـل بنحـو وفرف

.واعدوالر عن السعر المعبمد في الُمواَاشة  يدد  إل  ايادة الع ز الكلي المب1

أ عار الحيوب في السوق العالَمية 05

لـ  ارتفعت أ عار الرمل بنسـية و ـلت إ

ا للطـــن، وهـــو 396لب ـــل إلـــ  % 40 دوالرف

ا، فيما اادت 14أعل  مسبوم لها من   عامف

؛ شبي ــة %21األ ــعار بالنســية للــ رة بنحــو 

.لح ب ال ادرات الزراعية في دول األامة

ة كمــا أشــع مــن المبواــع ايــادات فــي تكلفــ

ع الغ اص عل  المسبوم العالمي، خا ة م

ارتفــــــاع أ ــــــعار األ ــــــمدة مــــــن جهــــــة، 

ل واحبمالية ا بمرار عرالة  ـادرات الـدو

ي بما يعن. المنب ة للحيوب من جهة أخرم

ـــا فـــي ُمخ َّ ـــات الـــدعم الســـل عي ارتفاعف

.شبي ة ارتفاع ُمخ َّ ات دعم الخيز
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 ــر   ــعر  ــري ال نيــع مرابــل الــدوالر بمُ 
 
ــض الينــك الَمرَكــز  الم ، %16عــدل وات ــالفا بــ لك، فرــد خفَّ

ا، مرابل بيع دوالر واحد، و18.27لي ل إل   ا مرابل شراص دوالر واحد، بدايـة مـن 18.17جنيهف مـار  21جنيهف

ا وتحسنفا، حيـث  ـ ل العملـة المحليـة ايـل الخفـض األخيـ2022 ر فـي ، واد شهد  عر ال ري ا بررارف

ا للييع، و15.75مار  مرابل الدوالر شحو  ا للأراص15.66جنيهف .جنيهف

ا وأثـرُ تحديات االاب اد المحلي: ثاشيًّ

:عل  الُمواَاشة العامة للدولة

تحديـــــد مســـــبهدفات الُمواَاشـــــة العامـــــة 

ــــــا لعــــــدد مــــــن المحــــــددات  ــــــة وفرف للدول

  االاب ــادية، ويمرــل أ  تغييــر يطــرأ علــ

ا فــي مســبهدفا ت هــ ُ المبغيــرات تغييــرف

:ولعل أهمهاالموااشة، 

ري 01 عر ال َّ

ن فــي ظــل موجــة البيــخم المســبورد والبوجهــات العاَلميــة شحــو  يا ــات شرديــة اشكماشــية؛ للحــد مــ

ـدة بنحـو 
 
م، ل ـه الينــك الَمرَكـز  لرفـع  ــعر الفائ شرطــة فـي اجبمـاع ل نــة السيا ـات النرديــة 100البيـخُّ

لزيـادة ، بعد  نوات من البرييت، وهو ما يـدثر علـ  فوائـد الـديوش بالُمواَاشـة العامـة؛ حيـث إش ا2022مار  

، مرارشــة بمــا هــو ُمســبهَدي بمأــروع الُمواَاشــة، %(1)أو االشخفــاض فــي أ ــعار الفائــدة المحليــة بنســية 

.مليار جنيع  نويًّا12-10 ينب  عنع ايادة تكلفة خدمة دين أجهزة الُمواَاشة العامة بنحو 

دة المحليَّة
 
أ عار الفائ 02

فمرلفا إ ا  وي تبهثر بع الُمواَاشة،( ارتفاع أو اشخفاض)أ  تغيير في  عر ال ري 

ـا،  ـيدثر  ـليفا علـ  المسـبهدي مـن الفـائض50ااد  عر ال ري بمرـدار  ارشف

 % 0.04مليار جنيع؛ أ  بنحو 2األولي بنحو 
 
.من النَّات
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ارتفاع المسبوم العا  لف عار 03

م مسبورد؛ حيث ادر ُمعـدل البيـ  ر من أامة تيخُّ
 
م في ظل معاشاة م خُّ

ر بـ%14.6بنحو 2022في يوليو   ـ ، وهو ما ت اوا الُمعدل الُمسبهَدي الُمردَّ

، وهو ما أثر عل  مسبوم رفاهية 2022حب  الربع الرابع من العا  ( %±2 )7

  تنفيــ  األفــراد، والبكلفــة ا شباجيــة للُم ــن عين؛ لــ ا،  ــعت الحكومــة إلــ

ـة وا لحمايـة توجيهات الريادة السيا ية باتخا  حزمة من ا جراصات الماليَّ

مليــــار جنيــــع؛ للبعامــــل مــــع تــــداعيات البحــــديات 130االجبماعيــــة بريمــــة 

َ ــاديَّة العالميــة، وتخفيــن آثارهــا علــ  المــواطنين، واــد تن
 
عــت بــين االْاب وَّ

، %13إلـ  % 10تيكير ايادات المرتيات والمعاشـات، بـل ورفـع شسـيبها مـن 

.2022مليار جنيع في يوليو 11مع ايادة حز  اليرام  االجبماعية بنحو 

 ي با ضـــافة إلـــ  رفـــع  ـــعر توريـــد الرمـــل؛ لبـــهمين المخـــزوش اال ـــبراتي

 ــر بنحــو ألــن جنيــع للطــ
 
ن، الكــافي؛ حيــث ارتفــع  ــعر طــن الرمــل فــي م

جنيــع؛ لــ ا، اــررت الحُكومــة رفــع إجمــالي 6500آالي إلــ  6ليبــراو  مــا بــين 

ا65أ عار البوريد، شاملة الحافز اال برنائي ايمة  وهو ما ييغط . جنيهف

علـــ  مخ  ـــات ا شفـــاق العـــا ، فـــي مرابـــل رفـــع حـــد ا عفـــاص اليـــرييي 

ألــن جنيــع، بمــا يمرــل ميــال  مســبرطعة مــن 30إلــ  24مــن % 25بنســية 

ية ا يـــرادات العامـــة للدولـــة البـــي تعبمـــد علـــ  ا يـــرادات اليـــرييية بنســـ

%.80تبخط  الـ 

، فهنــال 2024/ 2023ولــم يبواــن األمــر علــ  موااشــة العــا  المــالي الرــاد  

في ظل 2023/ 2022 عوبة في تحريق مسبهدفات العا  المالي الحالي 

اص األ  ـــر جـــرَّ
 
امـــة البطـــورات العالميـــة المبرديـــة وتهثيرهـــا الســـليي علـــ  م

ــة للرــوم ــادة حــدة اال ــبرطاب الدولي ــة مــن جهــة، واي الرو ــية األوكراشي

الكيرم من جهة أخرم، وهـو مـا اـد ي ـعب تحريـق مسـبهدفات الموااشـة 

ر الحاليــة؛ حيــث يظــل ع ــز الُمواَاشــة أامــة ي ــعب حلهــا فــي األجــل الر ــي

ــا؛ حيــ ث والمبو ــط فــي ظــل توا ــل األامــات العالميــة وتــداعياتها محليًّ

ــة فــي الســ  ــرية تواعاتهــا لع ــز الُمواَاش
 
نة  ــيق ورفعــت الحُكومــة الم

ـــة الحاليـــة    ـــابرة عنـــد %6.9إلـــ  2022/ 2021الماليَّ
ٍ
%. 6.7، مـــن تواعـــات

ومــن المبواـع أش ترتفــع %. 7.4شسـية 2021/ 2020وبلـ  ع ــز الُمواَاشـة فــي 

.تواعات الع ز في ظل ا بمرار أامة  ال ل البوريد

ولكــن فــي ظــل البحــديات العالميــة ومردودهــا علــ  االاب ــاد المحلــي فــي  ــورة ارتفاعــات  ــعرية

يــدثر  لــك فــي اتســاع ع ــز الميــزاش ال ــار ، وارتفــاع ع ــز . للغــ اص والطااــة، وكــ لك أ ــعار الفائــدة

 ـر  وأب
 
راهـا الُمواَاشة مع ايادة االابراض الخارجي، مما ييع مزيدا من اليغو  عل  االاب ـاد الم

م، وبالبالي  عوبة في تحريق الُمسبهدفات السابرة لل .موااشةارتفاعات جديدة في البيخُّ



ة
ـــــ
يـــ
ار
إد
ق 
ــا
ـــــ
فـ
آ

87

ــة العامــة المبعلرــة بــالبوااش المــالي وخفــض الــدي ن العــا  وييرــ  تحريــق مســبهدفات الماليَّ

عبمـد مرهوشفا ببحسن األوضـاع العالميـة والمحليـة مـن جهـة، وبنـاص ااعـدة ت ـنيعية كييـرة ت

 ـــر علـــ  تعزيـــز 
 
علـــ  مأـــاركة الرطـــاع العـــا  والخـــاص مـــن جهـــة أخـــرم، بمـــا يعـــزا اـــدرة م

لمبو ـط ا يرادات العامة؛ وبالبالي خفض الع ز الكلي وترليل الحاجة لال بداشة في األجل ا

.والطويل
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المفاتيح الخمسة
للقيادة األسطورية

وضع رؤية 

وإش حب . من خالل الريادة العاالة، واال بمرار في تحديد وجهة االشطالق

.كاشت تلك الوجهة ال يسلكها الكريروش

حأد ال ماهير

ا من االرتراص بين األفراد  -  إعطاص النا.الريادة بالعاطفة تخلق شوعف

.وليو الدفع... وعادة ما يكوش جوهر البهثير هو ال  ب -شيص عظيم 

الريا  بالعمل عل  الوجع األكمل

.فوأداص العمل بكفاصة، مع الحفاأل عل  ايم البواضع والمرابرة والررة بالن

الب ميم عل  شيص ما

نمو يمكن أش تكوش الريادة فرط بردر ما ينمو الفرد، و وي ي. . الريادة بالرو  

.  فرط بردر ما يسمل بع لنفسع

ممار ة منل الريادة

خرين، الريادة العظيمة ال تبعلق بالرائد، الريادة العظيمة تدور حول رفع مسبوم اآل

.أفيل طريرة لزيادة البهثير هي عد  البفكير فيع
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أوبرا وينفر 

ةشمط جديد للريادة الناعم

هويدا محمد. أبرلم

راربمركز المعلومات ودعم اتخا  الرباحث  يا ي 

كمــا يطلــق عليهــا ( Queen of media)، أو ملكــة ا عــال  (Oprah Winfrey" )أوبــرا وينفــر "

حـوا اليعض؛ حلـم طالمـا راود الكريـرين ممـن تسـاصلوا عمـا يمكـن أش تبفـرد بـع امـرأة مرلهـا لب

كيــة، مرــل هــ ُ المكاشــة؛ حبــ  أش الــيعض حرهــا علــ  البرشــل لرئا ــة الواليــات المبحــدة األمري

ر لهـا وتمن  الكريروش من مع ييها أش يحدث  لك، ورأم  يا يوش أش شهرتها وثروتها تيسـ

. السيا يةاألمر، فيما اعبيرت ال حافة األمر بمرابة اشبرال من الريادة األخالاية إل  الريادة

اــــــــد ال يســــــــبطيع ال ميــــــــع أش "

ي ــــــــيحوا مأــــــــهورين، ولكـــــــــن 

يمكنهم أش يكوشوا مـن العظمـاص، 

"فالعظمة ي نعها العطاص

ةال عود إل  الرم

ي مرال المرأة تغليـت علـ  العديـد مـن  ـعوبات الحيـاة، حبـ  أ ـيحت واحـدة مـن أغنـ  النسـاص فـ" أوبرا"

ا؛ فرد جاصت من بي ة مبواضعة للغاية وتغليت علـ  طفولـة اا ـية؛ لك نهـا تمكنـت العالم وأكررهن تهثيرف

اليــة مــن أش ت ــيل طاليــة مبفواــة فــي المدر ــة الراشويــة، وح ــلت علــ  منحــة درا ــية كاملــة ل امعــة و

المسـرحية ؛ من خالل الفوا في مسابرة الخطابة، وح لت عل  بكـالوريو  الخطابـة والفنـوش"تينيسي"

ا  اعيـة البـي ،((WVOL، كما بدأت حياتها العملية في  ن البا عة عأرة كم يعة في محطة 1976عا  

". شاشفيل"كاشت تخد  ال الية األمريكية من أ ل إفريري في 

 WJZ-TV)، مــن خــالل االشيــما  إلــ  شــيكة1976اشبرلــت للعمــل البليفزيــوشي بعــد ش احهــا ا  اعــي، عــا  

News) والمأاركة في ترديم أول برشام  حوار  لهـا، "بالبيمور"في مدينة ،People Are Talking))،   والـ

ا في العديد من المدش األمريكية .الا  رواجف
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تحريق ال ات طريق ا لها 

، "اليــل البــهثير"، للمأــاركة فــي برشــام   ــياحي 1984عــا  " شــيكاغو"ثــم عــرض عليهــا االشبرــال إلــ  مدينــة 

فريلـت البحـد ، وا ـبطاعت مـن خـالل اـدراتها واببكارهـا ،((WLS-TVعل  شيكة ( AM Chicago)يسم  

ي لطريربهــا الخا ــة جــ ب ال مــاهير، حبــ  تحــول اليرشــام  خــالل أشــهر اليلــة ألهــم برشــام  جمــاهير  فــ

وخـالل عـا  تو ـع اليـث ،((The Oprah Winfrey Show، تمت إعـادة تسـميبع 1985المدينة، وفي  يبمير 

يح ــد علـ  مسـبوم جميـع الواليـات األمريكيـة، لي ـيل اليرشـام  الحـوار  األول فـي الواليـات المبحـدة، و

مـ يع "فيما ح لت وينفر  شفسها عل  جائزة ،((Daytime Emmy Awards، ثالث جوائز  1987بحلول عا  

مــن جمعيــة ا  اعــة والبليفزيــوش الدوليــة، وكاشــت أ ــغر شــخ  يح ــل علــ  هــ ا البكــريم علــ " العــا 

.ا طالق

ها دفعهــا ا  ــرار علــ  الن ــا  والرغيــة فــي إشبــا  مأــروعات ترفيهيــة عاليــة ال ــودة، إلــ  إشأــاص شــركب

والبـي  ـرعاش مـا ا ـبحو ت علـ  حـق ملكيـة . 1986فـي عـا  ،((Harpo Productions, Incالخا ة للشبـا  

، مما جعلها أول امرأة تمبلك وتنـب  برشام هـا 1988في عا  ،((The Oprah Winfrey Showوإشبا  برشام  

ـا، من ـب رئـيو م لـو ا دارة والـرئيو البنفيـ   لأـركة. الحوار  الخـاص  Harpo)وهـي تأـغل حاليف

Productions)،ورئــيو م لــو ا دارة والــرئيو البنفيــ   ومــدير العمليــات لأــيكة(Oprah Winfrey 

Network)البليفزيوشية .

ـــــ   الن ـــــا  اخبيـــــار، والطريـــــق إل

ـــم  ـــد الهـــدي، ث الن ـــا  هـــو تحدي

الســعي الــدؤوب للو ــول لهــ ا 

. الهدي
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"زةمدثرة وج ابة ومحف: "ايادة ا برنائية

م عير مأوارها، حأـد اـدراتها وملكاتهـا لبيـع شفسـها فـي م ـاي الرـادة األعظـ" وينفر "ا بطاعت 

ا علــ  مســبوم العــالم؛ بـــل واال ــبمرار فــي تو ــيع ااعــدة المبــهثرين به ـــ لوبها واألكرــر جا بيــة وتــهثيرف

ة ايمها مـع ويمكن أش يُعزم الن ا  اال برنائي ال   حرربع جزئيفا إل  ادرتها عل  مواصم. الرياد  الفريد

أحالمهــا؛ فهــي تعبرــد أش عــيش ا شســاش فــي توافــق مــع ايمــع ييــعع علــ  مســار الحيــاة الــ   ي ــب أش 

.يسلكع

 Daytime Emmy)جـائزة 47، (The Oprah Winfrey Show)وبرشام هـا البليفزيـوشي " أوبـرا وينفـر "حـاات 

Awards) ــا 25، علــ  مــدم  ــيعة للميــين المبميــز، وتســعة -2011عمــر اليرشــام  الــ   تواــن عــا  -عامف

.جائزة في م ال الفنوش ا بداعية20ألفيل برشام  حوار ، وأكرر من 

؛ للش ـاا مـدم (Cecil B. DeMille" )ديميـل يسـيل بـي "ح ـلت علـ  جـائزة الكـرة ال هييـة 2018وفـي عـا  

يوشيـة ، ا شسـاشية مـن األكاديميـة الوطنيـة للفنـوش والعلـو  البليفز (Bob Hope)الحياة، وجائزة بوب هـوب 

، (Jean Hersholt" )هيرشـــولتجـــاش "، علـــ  أو ـــكار فخريـــة، جـــائزة 2011، وح ـــلت فـــي عـــا  2002عـــا  

، عل  و ا  الحرية 2013في عا  " وينفر "ا شساشية، من أكاديمية فنوش وعلو  ال ور المبحركة، ح لت 

" ر وينفــ"، وهــو أعلــ  و ــا  مــدشي فــي الــيالد، كمــا و ــفت "بــارال أوبامــا"مــن الــرئيو األمريكــي األ ــيق 

ا؛ فرـد ظلـت منـ  عـا   ، علـ  امـة اائمـة 2003بهشها أول امـرأة أمريكيـة مـن أ ـل إفريرـي ت ـيل مليـارديرف

.السنوية ألغنياص الواليات المبحدة األمريكية" فوربو"م لة 

ة اليريطاشيـ" تـايم"شخ ـية مـدثرة فـي الرـرش العأـرين مـن ايـل م لـة 100تم اخبيارها كواحدة من أكرـر 

ا فــي العــالم 1998فــي عــا   ، هــ ا (Time 100)، وتــم إدراجهــا علــ  الالئحــة الســنوية لفشــخاص األكرــر تــهثيرف

نـ  عـا  ، وكاشت من ايل اد احبلت مكاشفا في الرائمة لرماشي  نوات مبباليـة م2018، وفي عا  2022العا  

.  2011وحب  عا  2004

ـــن " ـــت، ومـــن أي ال يهـــم مـــن أش

أتيـــــت، الرـــــدرة علـــــ  تحريـــــق 

ا "الن ا  تيدأ من عندل دائمف

"أوبرا وينفر "
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ةالمروشة والبعاطن طريق الرر

مـا  تعاطفها ومداارتهـا لل ميـع، فهـي ملكـة اال ـبماع بـال منـااع، تمـنل االهب" وينفر "لطالما أظهرت 

امهم الكامل ليـيوي برام هـا؛ مـن خـالل توجيـع أ ـ لة مياشـرة تعيـر عـن حما ـبها، وتبـيل الفر ـة أمـ

خ ـية لال بر ال في الحديث وا ش ات الكامل لكل ما يرولوش، بل ومأـاركبهم بعـض مواافهـا الأ

.لمنحهم فر ة الحديث ب ورة أكرر راحة

كما أشهـا تحظـ  برـدرة خا ـة علـ  الموااشـة بـين العواطـن والمنطـق فـي البعامـل مـع موظفيهـا الـ ين

ــا للبعــري علــ  ال ميـع  ا حريريف ــا، فهــي تيـ ل جهــدف هم، بغــض النظــر عــن منا ــي-تعـري أ ــماصهم جميعف

ا وتهبم بهم داخل العمـل وخارجـع؛ فهـي تبيـع مـن آش آلخـر مسـبحدثات حيـاتهم الخا ـة، وتـدعوهم أحياشـف

.لبناول العأاص، وترو  باخبيار هدايا عيد الميالد لكيار موظفيها بنفسها

، عل  أشهـا تعامـل ال ميـع بتش ـاي؛ وتحـب مكافـهة ال ـادين، فهـي "وينفر "ي مع معظم من عملوا مع 

ألـن دوالر أمريكـي؛ ألخـ  750ميلـ  2009تحب مفاجهة موظفيها أحياشفا بالهدايا؛ حب  أشها أشفرت في عـا  

ول من موظفيها وعائالتهم في رحلة بحرية مدفوعـة البكـالين بالكامـل لمـدة عأـرة أيـا  حـ100أكرر من 

ت إجـااة اليحر األبيض المبو ط؛ ايبها معهم في إ ياشيا وإيطاليا وتركيـا واليوشـاش ومالطـا، كمـا ايـ

؛ فهـي تـرم أش ترـديم الهـدايا لموظفيهـا ي علهـم 2016من موظفيها في عا  40في جزر هاوا  مع شحو 

ـــاجيبهم، كمـــا أشهـــا تعمـــل علـــ   ـــوظيفي وإشب يأـــعروش باالهبمـــا  بالبرـــدير؛ ممـــا يرفـــع مـــن رضـــاهم ال

.تأ عهم عل  إي اد هدفهم وبناص أعمالهم

البعــاطن هــو محــور الريــادة؛ "

فبوظيــــن مهــــارات البوا ــــل 

مـــع فريرـــك يمـــنحهم ا لهـــا  

ي والأــغن لبحريــق الن ــا  فــ

حياتهم، ما ي عل الرائد أعمق

".وأكرر تهثيرفا



دفاعها عن حق المرأة في المساواة 

ا منــ  بدايــة اشط" وينفــر "تركيــز  الابهــا علــ  الريــايا ا شســاشية وشــغفها ببحريــق العدالــة، كــاش واضــحف

 The Oprah)"أوبـرا وينفـر "األولـ ؛ فرـد  ـعت للفـادة مـن شفو هـا بعـد الن ـا  الـ   حررـع برشام هـا 

Winfrey Show)،  بعد أش ح لت عل  ايـادة فـي أجرهـا؛ حيـث  ـعت للبفـاوض علـ  أجـور أعلـ  1986عا ،

ي ل ميــع النســاص اللــواتي عملــن معهــا؛ وطاليــت مــديرها بالمســاواة فــي األجــور بــين جميــع العــاملين فــ

، حبــ  أشهــا هــددت بــالبوان عــن العمــل حبــ  تــبم مســاواة األجــر بــين المــوظف ــا وشســاصف ين اليرشــام  رجالف

ات والموظفــات، وكــاش علــ  المنب ــين االلبــزا  بــهجر عــادل، بعــد أش بــادرت ببرــديم ايــادة الراتــب للموظفــ

.العامالت معها من مالها الخاص

،((Opera" أوبـــرا"إيماشهـــا بر ـــالبها فـــي دعـــم بنـــات جنســـها مـــن النســـاص، دفعهـــا إلـــ  إطـــالق م لـــة 

ا با م  ، وهي م لة شهرية؛ لمساعدة النساص عل  عيش حياتهن 2000في عا  ،(O)والمعروفة اخب ارف

خيـارات بطريرة أفيل؛ من خالل تأ يعهن عل  تحريق أحالمهن، والبعيير عن أشفسـهن بررـة، واتخـا 

ا؛  حـو فكر  كملكة، فالملول ال يخأـوش الفأـل، فهـو شرطـة اشطـالق جديـدة ش"حكيمة، فأعارها دائمف

."المزيد من الن ا 

، والبـي اشهـار علـ  إثرهـا برجـا مركـز الب ـارة العـالمي فـي 2001 ـيبمير 11البن حولها اآلالي بعد أحـداث 

راد فرــداشك أحــد أفــ: "مدينــة شيويــورل، بعــد مرولبهــا الحما ــية لــدعم المف ــوعين فــي أحيــائهم؛ اائلــة

اـدمت ، و"أ رتك، يعني ح ولك عل  مالل مررب إليك تعرفع با ـمع، يبيـرع لـك ويحوطـك بعنايبـع

ــا باألمــل اائلــة ا مفعمف ــا هــ ا المكــاش م ــممين علــ  ا ــبغالل كــل لحظــ: "تهكيــدف ة شرجــو أش شغــادر جميعف

الكنسـية "تـودا كريسـبياشبي"، حبـ  أش م لـة "شعيأها لخلق معن  أعمق لحياتنا، حب  ال تييع  ـدم

(Christianity Today)، كنيســـة أوبـــرا"، تحـــت عنــواش 2002 ـــدرتها غــالي عـــددها ال ــادر فـــي أبريــل“

(The Church of O )ا وعرفاشفا ببهثيرها الروحي ال   أثل   دور العديد من أهالي اليحايا .ترديرف

ة
ايادي

ت 
وايا

ر

94



ة
ـــــ
يـــ
ار
إد
ق 
ــا
ـــــ
فـ
آ

95

وهـــو الطريـــق الشبأـــال الم بمعـــات مـــن الفرـــر، ،"البعلـــيم هـــو بـــاب الحريـــة"أش لطالمـــا اعبرـــدت أوبـــرا 

ا  ـعت لـ ا،. ومساعدة ال ميع للو ول إل  أا   إمكاشاتهم؛ ممـا يـوفر فر ـة لمسـبريل أكرـر إشـرااف

كــين مــن خــالل مد ســبها الخيريــة الخا ــة، إلــ  ترــديم م ــات المــنل للمنظمــات البــي تــدعم تعلــيم وتم

.النساص واألطفال والعائالت في الواليات المبحدة وحول العالم

كو ــيلة لــدعم إلهــا  وتمكــين ،((owcf، مد ســة أوبــرا وينفــر  الخيريــة 1987فــي عــا  " وينفــر "أشأــهت 

بعلـيم وتعليم النساص واألطفال والعائالت في جميع أشحاص العالم، تعطـي المد سـة األولويـة ل عـل ال

ا، إضـافة إلـ  المسـاعدة فـي إعطـاص الرـادة فر ـة لالرترـاص بهشفسـهم واآلخـرين؛ حيـث م نحـت ال يد مباحف

. ماليين الدوالرات للمنظمات في جميع أشحاص العالم لبحسين البعليم والرعاية ال حية

ــا " وينفــر "أشأــهت  والــ   يــدعم الطــالب الموهــوبين ؛((OWLS" أوبــرا وينفــر  للرــادة"برشــام  منحــة "أييف

حوا اـادة تمـد المنحـة الطـالب بالـدعم البعليمـي لي ـي. أكاديميفا ال ين يظهروش الريادة في م بمعـاتهم

الخيريــــة، بالبعــــاوش مــــع مد ســــة عائلــــة " أوبــــرا وينفــــر "المســــبريل، و لــــك ببمويــــل مــــن مد ســــة 

the Herrendorf)الخيرية " هيريندوري" Family Foundation.)

يلدعم غير الرادرين الكبساب فرص تعليمية أف

البعلـــيم هـــو المفبـــا "

لفــــبل العــــالم، وجــــواا 

."السفر إل  الحرية

" أوبرا وينفر "

ا ايا يفا بتشفاق شحو 2012حررت في عا   مليوش 400، رامف

كرر من دوالر أمريكي عل  الريايا البعليمية، بما في  لك أ

في أتالشبا، وفي" مورهاو "منحة درا ية لكلية 400

“ وينفر "ال كرم الرالثين لبه يو الكلية، أعلنت 

مليوش دوالر أمريكي ل ندوق13عن تيرع بريمة 

لي ل إجمالي تيرعهاالمنل الدرا ية بالكلية،

دوالر أمريكي، وهو أكير هيةمليوش25شحو 

.في تاري  الكلية
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رمساشدة األطفال في مواجهة العنن والفر

م دفعهــا البزامهــا ت ــاُ األطفــال إلــ  المنــاداة برــاشوش لحمايــة األطفــال مــن االعبــداص؛ والــ   تــو  ببرــدي

ـــع مأـــروع اـــاشوش " وينفـــر " ـــق علي ـــرا"مأـــروع اـــاشوش أطل ـــة األطفـــال، وترـــديمها " أوب ـــوطني لحماي ال

ة لأــهادتها أمــا  الل نــة الريــائية بم لــو الأــيو  األمريكــي مــن أجــل إشأــاص ااعــدة بياشــات وطنيــ

؛ مــا أ ــفر عــن إاــرار 1991لمرتكيــي االعبــداص علــ  األطفــال المــداشين داخــل مد ســات الرعايــة فــي عــا  

.1993الرئيو األمريكي بيل كلينبوش الراشوش الوطني لحماية الطفل في ديسمير 

، ميــادرة رد ال ميــل ل نــوب إفريريــا فــي عيــد 2002أطلرــت فــي عــا  

حيـث  ـافرت ؛(Christmas Kindness South Africa 2002)المـيالد، 

ت وموظفوهــا مــن المبطــوعين إلــ  جنــوب إفريريــا، فــي رحلــة تيــمن

رـديم ايارات إل  دور األيبا  والمدار  الريفية في جنـوب إفريريـا، وت

الهدايا مـن طعـا  ومالبـو وأح يـة رياضـية ولـواا  مدر ـية وكبـب

. مدر ـة مكبيـات تعليميـة63ألن طفل، فيما تلرت 50وألعاب إل  

إشهـا إحـدم أعظـم ت ـارب ": عـن هـ ُ الرحلـة اائلـة" أوبـرا"واد عيرت 

أوبـرا "، خالل برشام  2003وتم بث الزيارة البي تكررت في عا  ."حياتي

ن بـالفرر ، للفت االشبياُ إل  محنة األطفـال ال ـغار المبـهثري"وينفر 

ـــبم جمـــع شحـــو  ـــدا، لي ـــين دوالر أمريكـــي لمســـاشدة هـــدالص 7وا ي مالي

.األطفال
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ريادةدفع الفبيات في جنوب إفريريا لل

عن حلمها بيناص " أوبرا"، تحدثت 2002بتلها  من طفولبها ال عية، وخالل ايارتها ل نوب إفريريا عا  

:  اائلة، "شيلسوش ماشديال"مدر ة للفبيات في اليالد، إل  رئيو جنوب إفريريا 

طالب أريد بناص مدر ة للفبيات مرلي، فعل  كل"

أش يبغلب عل  فرر الطفولة

وال دمات النفسية  خالل

ا  حياتع، فهو يمبلك روحف

شادرة ومميزة، لكنع 

يحبا   لروة دافعة 

في مواجهة  

".اليغو 

؛((OWLAG" أكاديميـة أوبـرا وينفـر  لريـادة الفبيـات"بعـد خمـو  ـنوات فرـط، بافببـا  " وينفـر "اامت 

" وينفـر "واـد أشفرـت . تلمي ة كيداية150فداشفا، مع تس يل 22، والبي امبدت عل  مساحة 2007في عا  

هوبــات مليــوش دوالر أمريكــي  شأــاص المدر ــة؛ بهــدي تــوفير فــرص تعليميــة واياديــة للفبيــات المو40

أكرر مـن أكاديميفا من خلفيات فريرة في جنوب إفريريا، والالئي أظهرش ادرات خا ة، واد تخر  حب  اآلش

. فباة، البحرن بهفيل ال امعات في جنوب إفريريا والواليات المبحدة األمريكية وأوروبا525

هـا لبغليهـا ب" شيلسـوش ماشـديال"؛ حيـث أشـاد الـرئيو "وينفـر "ج بت األكاديمية إع اب الكريـرين بب ربـة 

" بــوشبيــل كلين"علــ  المحــن فــي مأــوارها لب ــيل راعيــة وداعمــة لآلخــرين، فيمــا اــا  الــرئيو األمريكــي 

ا لردرة كل فرد عل  رد ال ميل وتغيير العالم، ف؛ باعبيارها "العطاص"ببكريمها في كبابع  يما ترول شمو جف

".ه ُ المدر ة هي إرثي األعظم": "وينفر "

ن دالص عندما تفكر في أش هدالص الفبيات ال غيرات ايل ثالث  نوات كن يحمل"

من الماص علـ  رؤو ـهن ويعأـن بـدوش ميـاُ جاريـة، أمـا اآلش فهـن يبحـدثن عـن 

".عندها تعري الفرق.. ال هاب إل  هارفارد والفوا ب ائزة شوبل للسال 
"أوبرا وينفر "
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2005عا  " كاترينا"في أعراب كارثة إع ار 

ص حلربــين مــن برشام هــا  لرــا" وينفــر "خ  ــت 

ائلة اليوص عل  ح م الكارثة، ومساشدة اليحايا؛ ا

إش األمــــة تــــدين باعبــــ ار لفشــــخاص الــــ ين لرــــوا "

، وأمـــاكن أخـــرم، "شيـــو أورلينـــز"حـــبفهم فـــي شـــوارع 

اثـة، وللناجين ال ين تفاامت معاشاتهم ب هـود ا غ

". البي ي علني عد  كفايبها غاضية جدا

زت وعل  العكو من جميع و ائل ا عال  البي رك

علــ  النــاجين و ــعت للبوا ــل معهــم، خ  ــت 

إمكاشـــــات برشام هـــــا لمبابعـــــة معاشـــــاة " وينفـــــر "

المنكــــوبين، وتولــــت البوا ــــل مــــع أطيــــاص خــــالل 

جـــــــوالتهم الطييـــــــة بـــــــين اليـــــــحايا، لبأـــــــخي  

ا  ـــابات، لبنظـــيم لـــم شـــمل األ ـــر، والامـــبهم 

مــة شـعرت با حيــا  وأشنـي عدي: "للمسـاشدة، اائلــة

ا ال ـــدوم، مرـــل كريـــرين، لـــ ا ج ـــت ألاـــيم شخ ـــيف 

ئـدة أفيل السيل البـي يمكـن أش أكـوش بهـا  ات فا

".لكم

مليــــوش دوالر ل هــــود 11أكرــــر مــــن " أوبــــرا"جمعــــت 

فـي عـا  " ريبـا"، و"كاترينـا"إعادة ا عمـار مـن إع ـار 

؛ للمســاعدة فــي بنــاص أو تــرميم مــا يرــرب مــن 2007

ـــات 300 ـــاطق فـــي أشحـــاص والي ـــزل فـــي ثمـــاشي من من

ـــا"و" ميسيســـييي"و" تكســـا " ". امـــاأالب"و" لويزياش

ــرا شخ ــيفا بميلــ   ماليــين دوالر 10كمــا تيرعــت أوب

.للريية

شمط جديد للريادة الناعمة " أوبرا"

ـــرا وينفـــر "اـــدمت  ـــين شمطـــي الريـــادة "أوب ـــادة ي مـــع ب ـــا للري ـــا مخبلفف ـــ"، شمو جف " ةالكاريزمي

ــا، و لــك بمــا تمبلكــع مــن حيويــة وحيــور آ ــر، إلــ  جاشــب اــدرات هائلــة ع" البحويليــة"و لــ  معف

ا شحـــو تطـــوير  واتهـــم، حبـــ  أش الـــيعض تحفيـــز اآلخـــرين الكبأـــاي ملكـــاتهم ودفعهـــم اـــدمف

ــا أفيــل ل ويرــو. يدمنــوش أشهــا شــخ  ييأــرهم بعــيش كــريم، ويلهمهــم ليكوشــوا أشخا ف

ا فعلـع أعبرد أش أوبرا تسبيرت كـل  ـيا  مبسـائلة عمـا يمكنهـ: "عنها الممرل تو  هاشكو

".من أجل جعل العالم مكاشفا أفيل
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" وشبراشسريبأارد تأارلز "

ليالرائد البحوي

مريم حسن. أبرلم 

-برســـــــم العلـــــــو  السيا ـــــــية معيـــــــدة 

جامعة بني  وين

ـــــيو لهـــــا طريرـــــة واحـــــدة، فكـــــل الرـــــادة " ـــــادة ل الري

" ا ةالحريريين يبعاملوش مع األشياص بطريربهم الخ

فـي منطرـة شـاملي جـرين،  ـار ، إش لبـرا؛ منحـدر مـن 1950يوليو 18في " براشسوشريبأارد تأارلز "ولد 

رـــد  أ ـــرة ترليديـــة، تميـــز فـــي طفولبـــع بأـــغفع بالرياضـــة، حيـــث خـــد  كرائـــد لكـــل مـــن فريرـــي كـــرة ال

.في مدر بع، لكنع وجد هدفع الحريري في م ال األعمال الب اريةوالكريكيت

أحـد أكرـر ( Virgin" )فيـرجين"بنمط فريد في الريـادة مكنـع مـن جعـل م موعـة " براشسوشريبأارد "يبمبع 

ا في العديد مـن الرطاعـات المبنوعـة مـن السـ ا في العالم، وأكررها تو عف فر إلـ  العالمات الب ارية ش احف

.االت االت وال حة إل  الخدمات الم رفية والمو ير  والبرفيع

برانسونريتشارد تشارلز 
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..بداية ميكرة

-رالية اراعـة أشـ ار عيـد المـيالد وتربيـة الييغـاوات األ ـب-عل  الرغم من فألع فـي مأـروعين ميكـرين 

ا عل  إشأـاص مأـروعع الب ـار  النـاجل ـا، تـرل المدر ـة 16وعنـدما بلـ  مـن العمـر . فرد كاش م ممف عامف

ا،(Student)لالشبرــال إلــ  لنــدش وإطــالق م لــة  ا شســييًّ ــا كييــرف ركة ولكــن، ببه ــيو شــ. والبــي حررــت ش احف

بعــد ثــالث  ــنوات مــن إطــالق الم لــة، أ ــيحت حياتــع شــي فا  ا أهميــة ( Virgin)تســ يل طليــات اليريــد 

ارع حريريــة؛ حيــث أدم ش احـــع فــي بيــع  ـــ الت الطليــات اليريديــة إلـــ  افببــا  مب ــر تســـ يالت فــي شـــ

ن أكرـر كأـركة طلـب عيـر اليريـد واحـدة مـبراشسـوشأكسفورد في لندش، وبعد فبرة وجيزة، أ ـيل مـا بـدأُ 

.شركات البس يالت أهمية في المملكة المبحدة

درو  الريادة

ــا بن ــا  " فيــرجن"بعالمــة " براشســوش"برــدر ارتيــا  ا ــم  . عمليــة مخبلفــة350الب اريــة، فهــو مــرتيط أييف

ل شأـهتع؛ فيرجـع أ ـلوب ايادتـع إلـ  أ ـو. من  بدايبع ييحث عن الريـادة والهويـة لأـركاتع" براشسوش"فـ 

ع إلـ  حيث كاشت والدتع تدفعع في  ن الساد ة للخرو  من السـيارة وتطلـب منـع محاولـة إي ـاد طريرـ

يرـــول . ميـــل300فـــي  ـــن العاشـــرة، وضـــعت ابنهـــا علـــ  دراجـــة ركـــوب لرطـــع مســـافة شحـــو . المنـــزل

إش هــ ُ الــدرو   ــاهمت فــي بنــاص شخ ــيبع وعــزات ادرتــع علــ  البحمــل، وكــ لك أر ــت " براشســوش"

. فات الريادة بداخلع

أشــــــع تعلــــــم " براشســــــوش"يعبرــــــد 

ـــة  ـــهتي مـــن خـــالل الب رب ـــادة ي الري

م لـة-والخطه، فمن  تدشين مأـروعع األول 

(Student)- اعباد أش يسـهل شفسـع عـن ماهيـة

: عأهــم  ــفة للرائــد ال يــد؟ ويعلــل  لــك برولــ

". إش امبالل شخ ية تهبم باألفراد أمر مهـم"

ا إال إ ا كنــــت" ا جيــــدف ال يمكنــــك أش تكــــوش اائــــدف

هــ ُ هــي الطريرــة . تحــب اآلخــرين بأــكل عــا 

إشـــع يعـــزا ". البـــي تيـــرا بهـــا أفيـــل مـــا لـــديهم 

ـــــــين الرؤ ـــــــاص  بهـــــــ ُ الر ـــــــالة العالاـــــــة ب

.البنفي يين وكيار المديرين
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350كيــن يمكــن لرجــل يمبلــك. هــي ال ــواميل والمســامير الفعليــة" براشســوش"مــا وراص فلســفة ايــادة 

ــا فيهــا؟ يعطــي  . ايمــة كييــرة لمهــارات إدارة الواــت" براشســوش"شــركة أش ين زهــا بالكامــل ويحرــق ش احف

ــا لم موعــة كييــرة مــن الأــركات، يرــول  فــي حــل إشــع يريــي حــوالي ثلــث وابــع" براشســوش"ب ــفبع رئيسف

ــا آخــر فــي مأــروعات جديــدة، خيريــة وت اريــة علــ  حــد  ــواص، والرلــث األخيــر فــي البــ روي  المأــكالت، وثلرف

. كما أشع يخ   وابفا للعائلة وللجااة. والبحدث عن األعمال الب ارية البي أشأهها

ـــا برـــيم شـــركبع" براشســـوش"تـــرتيط الطريرـــة البـــي يخ ـــ  بهـــا  ـــا وثيرف يرـــول . وابـــع ارتياطف

هــ ُ الأــركات أشــعر أشهــا %". "100كــاش علــيَّ إشأــاص شــركات أؤمــن بهــا بنســية : "براشســوش

ا حريريفا دث عنهـا ثم ي ـب أش أكـوش علـ  ا ـبعداد  ي ـاد الواـت بنفسـي للبحـ.  بحدث فراف

ا بع. والبروي  لها وتسويرها ".ال أريد أش أايي حياتي في فعل شيص لست فخورف

خ ـية برـدر مـا تحبـا  إلـ  ش: "لرد تعلم في وات ميكر تطوير مهارات فريرع؛ حيث يرول في ه ا ال ـدد

ــا أش تفهــم فــن البفــويض ا فــ". "اويــة لينــاص مأــروع ت ــار  مــن ال ــفر، ي ــب أييف ي ي ــب أش أكــوش جيــدف

ــا حبــ  مسـاعدة اآلخــرين علــ  إدارة األعمـال الب اريــة الفرديــة، وي ـب أش أكــوش علــ  ا ـبعداد للبنحــي جاشيف

".تبمكن الأركة من اال بمرار بدوشي 

ا عل   لك، تم ت نين  براتي ياتع في اامو  ا دارة، مـع ا ـ"اائد تحويلي " عل  أشع " براشسوش"وته يسف

ـــدُ علـــ  م موعـــة  ـــرجن"المنأـــرة وتهكي ـــع المـــوظفين وتمـــنحهم فـــرص " في كمنظمـــة تســـبوعب جمي

.مبساوية للبراي الوظيفي وا دارة، بدلفا من خنرها من ايل إدارة عليا
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نة ثرافة ر ي

يراطوريـة لـ ا تكمـن فلسـفبع فـي بنـاص إم، "ابحث عن األفيل و بح ـل علـ  األفيـل"براشسوشيرول 

ن يعملـوش فيالنسـية لـع ال بـد مـن مبابعـة األشـخاص الـ ي. معروفة بررافبها الأابة وهويبها الواضـحة

 لك، وإ ا لـم يكـن كـ. إ ا  ريت اهرة، فتشها تزدهر"فيرول . معع، وينيغي الرناص عليهم في جميع األواات

."فتشها ت بل وتموت

مفبـا  تأـ يع أش" براشسـوش"يربـر  . ولطالما كاشت اال براتي يات البحفيزية تمبد إل  األفكـار الميبكـرة

. حظــاتهــو اال ــبماع إلــ  جميــع األفكــار وترــديم المال" فيــرجن"االببكــار داخــل الهيكــل الــوظيفي لأــركة 

ـا مـا يبـرل الموظفـوش الأـركات علـ  حــد و ـفع، ألشهـم محيطـوش مـن حريرـة أش أفكـارهم ال ت لرــ  فغاليف

. فالبفاعل بين الموظفين والمديرين أمر أ ا ي من وجهة شظرُ. آ اشفا  اغية

ر ــائل " براشســوش"بالنســية للأــركات البــي يعمــل فيهــا كــرئيو تنفيــ   ورئــيو م لــو إدارة، يكبــب 

. احاتلموظفيع  خيارهم بكل ما ي ر  ولبأ يعهم عل  مكاتياتع به  أفكار أو اابر " شاتيشاتي "

. ينيعلل ا بمرارُ فـي هـ ا ال اشـب، بـهش هنـال منا ـيات يحبـا  فيهـا المـدير إلـ  البوا ـل مـع المـوظف

تريد أش تح ل علـ  المبعـة فـي المنـزل؛ لمـا ا ال". "من حياتك في العمل% 80تريي : "براشسوشفيرول 

يعملـوش تسبمبع في العمل؟ أعبرد أشع يبعين عل  الرادة ب ل جهد أكير للبهكد من أش األشـخاص الـ ين

م، ويعبرــد أشــع إ ا اــا  رئــيو م لــو إدارة شــركة بزيــارة شــركة أخــر . لــديهم يســبمبعوش بمــا يفعلوشــع

ي فا، فعلــ   لــك الــرئيو أش يحبفــي بن ــا   ــفراتع مــع موظفيــع وأش هــ ا األمــر ال يــنر  مــن مكاشبــع شــ

ل اشـب و لـك ألش المـوظفين يـروش ا. فعلي النريض هو يخلق حالة من البوا ل الفعال فـي بي ـة العمـل

ا من االحبرا . ا شساشي من مديرهم .األمر ال   يكسيع مزيدف

ـــــــن ل العمليـــــــة " لكـــــــي ت

ا داريــــة، ي ــــب أش يكــــوش 

."الموظفوش  عداص
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ي مسبوم مـن الررـة مـع كيـار مديريـع مـن خـالل تحديـد االت ـاُ المسـبهدي، والمروشـة فـ" براشسوش"طور 

ت إل  الفكرة تو ل: "وما يوضل  لك هو اولع. البنحي جاشيفا لمنل اآلخرين مساحة كافية للبدر  الوظيفي

ا في العمل، ومن هنـا أعـري البفا ـيل الدا يرـة، ثـم األ لية، حيث أمي  األشهر الرالثة األول  منغمسف

ـا لهـم أتـدخل "، "أعطي الرؤ اص البنفي يين ح ة في الأـركة وأطلـب مـنهم تأـغيلها كمـا لـو كاشـت ملكف

".أعطهم  لك، وأعلم أشهم  وي يعيدوش كل شيص . بهال ادر ممكن

ركة إلــ  بنــاص شــ" براشســوش"لطالمــا كاشــت الررــة فــي المــديرين والمــوظفين مهمــة بأــكل خــاص، تطلــع 

ــا لهــ ا المنظــور؛ حيــث تــدد  إضــافة المزيــد مــن الأــركات إلــ   اكــرة البخــزين المداــت إ" فيــرجن" لــ  وفرف

ا أولويـة. ايادة  عوبة الوجود في كل مكاش مرة واحدة ويأـير . ومع  لك، بالنسية لع يمرل البو ع دائمف

  عكو ، عل"أ لوب حياة"بهشها عالمة ت ارية تُعد يو فها، ألشع "فيرجن عالمة ت ارية غير عادية"إل  أش 

البــي تركــز علــ  شــوع واحــد مــن المنب ــات علــ  حــد ( Nikeأو (Coca-Colaالعالمــات الب اريــة الغربيــة مرــل، 

. اولع

ا ـا" براشسوش"يوضل . تبحدم فيرجن الأركات الكيرم في اطاعات مخبلفة تمامف  يريـا، ُطلـب فـي شي: "اائلف

تــزال فــي جنــوب إفريريــا، ال. فــي الهنــد، كنــا ب ــدد بنــاص شــركة هــاتن". "منــا إشأــاص شــركة طيــراش وطنيــة

ا مع ارتفاع األ عار بأكل ال ي دق30 ناعة الخدمات المالية عالرة من   ل كنـا شيحـث فـي الو ـو. عامف

م كـاشوا حـول العـال. في أمريكا، كاشوا ينظروش إل  السفر إل  الفياص. إل  هنال وإحداث ثورة في ال ناعة

معيارشــا هــو، هــل يفــي معيــار. يبطلعــوش إلــ  إدخــال العالمــة الب اريــة فــي عــدد مــن ال ــناعات المخبلفــة

ملنـا، فيرجن لكوشع ايمة جيدة مرابل المـال؟ هـل  ـبعزا العالمـة الب اريـة جودتهـا؟ هـل  نسـبمبع بع

".وهل يمكننا أش ش علها مربحة؟ إ ا ش حت ه ُ المعايير، فسننظر ب دية في  ناعة جديدة 

رةبناص الر
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ن مـن مـن كوشـع غيـر محـدد وال ينـدر  ضـمن ف ـة معينـة، ولكـ" براشسوش"ويكمن أ لوب الريادة المميز لـ 

ــا إي ــاا خ ــائ  أ ــلوب ــة ش احــع، يمكنن ــادط البــي يــدمن بهــا ورحل ــع والمي ع خــالل مالحظــة طريرــة إدارت

:الرياد  فيما يلي

 للدارة
ٍ
الب ربة خير أ لوب

ا اواعـد إدارة عمـل ت ـار  شـاجل، أو كيـن يبنا ـ" براشسوشريبأارد "يحب  ب مـع البهكيد أشـع لـم يـبعلم أبـدف

، شمــط معــين مــن الريــادة، حيــث يــهتي أ ــلوب ايادتــع مــن شخ ــيبع وت اربــع ومــن الــبعلم مــن أخطائــع

ب اريـة ول لك ي ااي با بمرار ليرم ما ال   ين ل وما ال ين ل فيع، ويظهر  لك في تنوع المأـروعات ال

ا ببه يسـع أول م لـة ثرافيـة للأـياب حينمـا كـاش ييلـ  مـن العمـر خمسـة (  (studentالبـي اـا  بهـا بـدصف

ا، و ولفا إل  م موعة شركات  شـركة مبنوعـة فـي م ـاالت ال ـحة 400البي تيل  شحـو " فيرجن"عأر عامف

اــا  كمــا يمرــل تحديــع لنفســع بالعديــد مــن المغــامرات البــي حطمــت األر. والبرفيــع واالت ــاالت وغيرهــا

عـا  الريا ية، بما فـي  لـك كوشـع أول شـخ  يعيـر المحـيط األطلسـي فـي منطـاد الهـواص السـاخن فـي

مرالفا ،(Virgin Galactic)برحلة فياص شيع مدارية في مركية فيائية من طراا 2021وايامع في عا  1987

.عل  حيع للب ربة واكبساب خيرات مخبلفة

الحرية االاب ادية

ا براشســوشيــدمن  بيــرورة تــرل العــاملين ليبعلمــوا مــن أخطــائهم، فعلــ  الــرغم مــن أشــع اــد يحــدد هــدفف

ــا لمــا يبعل موشــع للمأــروع ويرــد  توجيهــات لفريرــع، فتشــع يبواــع مــنهم الريــا  بالعمــل المطلــوب وفرف

.بهشفسهم، وهو ما اد يعني أش األشياص لن تسير بأكل  حيل من  الب ربة األول 

ما تبعلَّم لن تبعلَّم السير باتياعك للرواعد، وإش

ر فيع بممار ة المأي والبعرُّ
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البخل  من األخطاص و رعة اتخا  الررارات 

ـا، وبالبـالي ال حاجـة إلـ  إضـاعة الواـت فـي البفكيـر فـي" براشسـوش"يعبرـد  األخطــاص أش الفـرص مباحـة دائمف

ا عنـدما ال تسـير األمـور كمـا جـرم البخطـي ط لهـا، لفبرة طويلة، فهو يدمن بيرورة تطوير الخطط  ريعف

.أ  أشع من اليرور  االشبرال بسرعة إل  البحد  البالي في كل مرة يحدث فيها خطه

ــا إش  حــرل البــنو مرــل العمــل الب ــار ، يب"ويــدلل علــ   لــك مــن خــالل ضــرب مرــال برياضــة البــنو اائلف

ليـك أش بسـرعة كييـرة لدرجـة أشـك إ ا ركـزت علـ  الماضـي حبـ  لييـع داـائق، فسبيـيع فر ـة، ولـ لك ع

ا من أجل أداص أفيل م ا عل  وضع النكسات خلفك فورف "ا لديكتركز عل  اللحظة الحالية وأش تكوش اادرف

يـدمن باتخـا  الرـرارات فحسـب، بـل" براشسـوش"وفي اللحظات البي تبطلـب  ـرعة اتخـا  الرـرار، ال يـدمن 

ا بتثياتها مـن خـالل اتخـا  الخطـوات ال ـحيحة ـا إشـع . أييف الريـادة  ـبكوش هنـال أواـات تكـوش فيهـا"اائلف

".الروية والحا مة ضرورية للبهكد من اتخا  الخطوات ال حيحة

أهمية العمل ال ماعي والمهارات

علــ " براشســوش"يُعــد العمــل ال مــاعي والمهــارات رواد الن ــا  الرئيســين فــي أ  شــركة، ويعمــل الســير 

اجحـة، إ  تحريق  لك بفعالية، حيث يدمن بيرورة توظين مهارات وخيرات مبنوعة لبكـوين اـوة عاملـة ش

ــ:  " يرــول   تــبلخ  الريــادة فــي األفــراد، فمهمــا كــاش أ ــلوبك ومهمــا كاشــت طريربــك، فهشــت بحاجــة إل

ـا ا يماش بنفسك وبهفكارل وفريرك، فال يمكن ألحد أش يـن ل بمفـردُ، وال يمكنـك أش تكـوش اائـ ا عظيمف دف

"بدوش أشخاص عظماص يأاركوشك الريادة

" براشســـوش"ومـــن منظـــور آخـــر، يـــدمن

بيـــــــــرورة تفـــــــــويض المســـــــــدوليات 

ـــا  لمديريـــع وامالئـــع، حيـــث يعمـــل دائمف

علــــــــ  خلـــــــــق فــــــــرق مـــــــــن الخيـــــــــراص 

ــــ ين يســــمل لهــــم  والمبخ  ــــين ال

ا لما يروشع منا  يفا، بتدارة شركاتع وفرف

ية كما يأ ع موظفيع عل  توضيل رؤ

المنظمــة وأهــدافها مــن خــالل ضــماش 

ن، وجود تعاوش وتوا ل بين المـوظفي

مــن" براشســوش"وشبي ــة لــ لك، تمكــن 

جــــــــ ب آفــــــــاق مســــــــبريلية جديــــــــدة 

لم موعــــة فيــــرجين علــــ  الــــرغم مــــن 

البحــــــــديات البــــــــي يفرضــــــــها شطــــــــاق 

.المأروعات الب ارية المخبلفة
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خلق بي ة عمل تحفز ا شباجية

بردرتـــع علـــ  خلـــق بي ـــة عمـــل وديـــة" براشســـوش"يأـــبهر 

ع ل ميع موظفيع، ويظهر  لك جليفا في جـو العمـل الممبـ

  إلــبراشســوش، حيــث يســع  "فيــرجين"الــ   يميــز منظمــة 

ــــع أعيــــاص  ــــة تعــــزا مأــــاركة جمي خلــــق ثرافــــات تنظيمي

المنظمـــة بمـــا فـــي  لـــك أ ـــحاب الم ـــلحة لينـــاص فريـــق

اـــدرات " براشســـوش"دينـــاميكي، عـــالوة علـــ   لـــك، يُظهـــر 

ور بـالوالص ا برنائية في بناص الفريق من خالل تنمية الأع

ا بنموهم الأ ا كييرف خ ي بين موظفيع، كما يظهر اهبمامف

ن مـبراشسـوشوتطورهم الوظيفي، وعل  ه ا النحو، تمكن 

داد إشأــاص فريــق منــب  يكــوش الموظفــوش فيــع علــ  ا ــبع

.دائم لبرا م مسدولياتهم من أجل ش ا  المنظمة

عـــدة طـــرق لبحفيـــز" براشســـوش"وفـــي  ـــياق آخـــر، يبينـــ  

موظفيـــع با ـــبمرار، منهـــا الحـــوافز وبنـــاص الررـــة، فعلـــ 

ألـن 500علـ  ميلـ  براشسـوش ييل المرال، حينما ح ل 

دوالر شظيــــر فــــواُ فــــي الــــدعوم الريــــائية ضــــد شـــــركة 

  بين الخطو  ال وية اليريطاشية، اا  باابسا  ه ا الميل

ــع فــي لفبــة رائعــة تظهــر مــدم اهبمامــع وترــديرُ  موظفي

لموظفيع، وهـو مـا مـن شـهشع أش يعـزا مـن إشباجيـة العمـل 

داخـــل المنظمـــة، لبكـــوش النبي ـــة النهائيـــة هـــي مزيـــد مـــن

.البو ع السريع للمنظمة

الرؤية بعيدة المدم

ــا  ا رؤيــة بعيـدة المــدم، كمــ" براشســوش"يعـد  ا طموحف ا اائـدف

أشــــع مــــن الرــــادة الــــ ين يدمنــــوش بهفكــــارهم أكرــــر مــــن أ  

شخ  آخر، فهو لن يبراجع عن شـغفع لم ـرد أش األفـراد 

رغيــة ينبردوشــع، فهــو يرــدر الم اافــة ويبمبــع بالمروشــة وال

المســـبمرة فـــي الـــبعلم مـــن األخطـــاص واغبنـــا  الفــــرص، 

كــــل المهــــارات " براشســــوش"وبطييعــــة الحــــال ال يمبلــــك 

ة الالامـــة لبحريـــق رؤاُ، ولكنـــع مـــع  لـــك يمبلـــك شخ ـــي

.ج ابة ت عل اآلخرين مبحمسين ألفكارُ

ا بـين ا" ـا كييــرف لن ــا  ا يمـاش العـاطفي بعملــك وأهـدافك الأخ ـية يمكــن أش يحـدث فراف

ا بما تفعلع، فلما ا ي ب عل  أ  شخ  آخر أش يكوش ك. والفأل " لك؟ إ ا لم تكن فخورف
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ا ..خبامف

م عمــا يحفــزُ علــ  النمــو اآلش بعــد أش أ ــيل لديــع المــال والأــهرة، اــال إشــع يــر " براشســوش"عنــدما ُ ــ ل 

كــل يــو  ألبرــي. "حياتــع الخا ــة علــ  أشهــا مرحلــة تعلــيم جــامعي طويــل، لــم يســيق لــع الح ــول عليــع

ب ألشني ال أرم فيرجن كأركة، ولكن كه ـلو": "براشسوش"يرول ".بهشخاص جدد، أتحداهم وأواجع تحديات

ا يـو  شـ هب وأ ـيحنا ال–العـالم مكـاش كييـر ". "حياة وأشا أ بمبع بعملي فيها، ال أعبرد أشني  هتراعد أبـدف

".  إل  الفياص، وهو مكاش أكير
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خدا  أشـع خـالل المرحلـة الباليـة مـن حياتـع، يرغـب فـي ا ـب" براشسوش"ير  

اص مهارات العمل الخا ة بع لمعال ة الريايا االجبماعية في جميـع أشحـ

. فهنــال ايــايا محبدمــة ال ي ــب أش تخــر  عــن شطــاق الســيطرة. العــالم

يــدا ا . فالمالريــا تربــل فــي إفريريــا شحــو أربعــة ماليــين شــخ  كــل عــا 

وهــو يــرم أش الرــادة . هنــال العديــد مــن المأــكالت األخــرم. يربــل أكرــر

ا للمأاركة في حـل مرـل هـ ُ المأـكالت ير جـد. عليهم أش ييعوا خططف

فيـرجن"با برمار أربـا  " براشسوش"، تعهد 2006 يبمير 21بال كر أشع في 

رـدر ايمـة ت. في اليحث عـن واـود  ـديق لليي ـة" ترينزفيرجين "و" أتالشبيك

.اال برمار برالثة مليارات دوالر أمريكي
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"بفيكي هولو.. "شساص ي نعن الباري 

" بروليو بأوكسيدشبال"المدير البنفي   لأركة 

دعاص جير. أبرلم 

راربمركز المعلومات ودعم اتخا  الرباحث  يا ي 

الــــرئيو والمــــدير Vicki Hollub)" )فيكــــي هولــــوب"

 Occidental" ببروليـو أوكسيدشبال"البنفي   لأركة

Petroleum))، ــة ال بكأــاي وإشبــا وهــي شــركة دولي

، وعيو في م لو إدارة 2016النفط والغاا، من  أبريل 

ي يـــة أول رئيســـة تنف" هولـــوب"؛ لب ـــيل "أوكســـيدشبال"

هـــا لأـــركة شفـــط دوليـــة كيـــرم، فـــي  ـــناعة يأـــكل في

. من الروم العاملة% 75الرجال 

لــت . وفــي الواــت الر ــير منــ   لــك الحــين " بهولــو"حوَّ

إلـــ  2016شـــركة خســـرت مليـــار دوالر أمريكـــي فـــي عـــا  

.2018مليارات دوالر أمريكي في عا  4.1أربا  ادرها  

هند ة المعادش، واشيمت إل  شركة" هولوب"در ت 

ــا، وشــغلت العديــد 30منــ  أكرــر مــن " أوكســيدشبال" عامف

وفـــي اآلوشـــة األخيـــرة،. مـــن المنا ـــب ا داريـــة والفنيـــة

يــات شــغلت من ــب الــرئيو والمــدير البنفيــ   للعمل

؛ حيــــث 2016إلــــ  2015مــــن " أوكســــيدشبال"فــــي شــــركة 

.أشرفت عل  عمليات النفط والغاا والكيماويات

ـــرئيو " هولـــوب"ايـــل  لـــك، شـــغلت  من ـــب شائـــب ال

دشبالأوكســي"البنفيــ   األول للأــركة، ورئــيو شــركة 

؛ حيــث 2015إلـ  2014مـن األمـريكبينفـي " أويـل آشـد جـاا

يـات كاشت مسدولة عن عمليـات اال بكأـاي فـي الوال

كـا المبحدة األمريكية، ومنطرة الأرق األو ـط، وأمري

.الالتينية
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2021" فوربو"ضمن أاوم شساص العالم لب نين " هولوب"

ا المرتية رام " هولوب"احبلت  ، وتسـرد 2021ألاوم النساص لعـا  ( Forbes" )فوربو"في اائمة 46مدخرف

:فوربو إش اااتها عل  النحو البالي

رة أول امــرأة تبــرأ  شــركة شفــط أمريكيــة كيــرم عنــدما تــم تعيينهــا رئيســة ومــدي" هولــوب"أ ــيحت ▪

.2016في أبريل " ببروليو أوكسيدشبال"تنفي ية لأركة 

 Warren)"بافيـتوارش "، تعـاوش 2019فـي أبريـل ▪

Buffett)، أــايربيرك"الــرئيو البنفيــ   لأــركة

؛ "هولـوب"مـع Berkshire Hathaway)" )هاثوا 

مليار دوالر 57بريمة " أوكسيدشبال"لدعم عرض 

أمريكـــــي؛ لأـــــراص شـــــركة األعمـــــال اليبروليـــــة 

،Anadarko Petroleum)" )أشـــاداركو ببروليـــو "

ـــة اال ـــبحوا  فـــي  ـــم االشبهـــاص مـــن عملي واـــد ت

.2019أغسطو 

بحـول لل" ببروليـو أوكسـيدشبال"تخطط شـركة ▪

شحـــــو ا شبـــــا  المحايـــــد للكربـــــوش، وتـــــدعو إلـــــ  

تأـــريعات فيدراليـــة تهـــدي إلـــ  تعزيـــز احب ـــاا

.الكربوش

لوكهيد"عيو في م لو إدارة شركة " هولوب▪

معهـد "للطيـراش، و( Lockheed Martin" )مـارتن

American Petroleum)" اليبـــــرول األمريكـــــي

Institute)، ــــــــو إدارة جامعــــــــة خليفــــــــة وم ل

".أبو ظيي"للعلو  والبكنولوجيا في 

ال أاـــود بمفـــرد ، فهشـــا أحظـــ  بـــدعم فريـــق "

ايـــادة اـــو  للغايـــة ييحـــث با ـــبمرار عـــن 

".أفيل الطرق لزيادة الريمة للمساهمين

Vicki Hollub)" )فيكي هولوب"
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اديةالري" فيكي هولوب"فلسفة 

ـــد و ـــفها لفلســـفبها الرياديـــة، أوضـــحت  ش يبســـمو" أوكســـيدشبال"أشَّ مـــوظفي شـــركة " هولـــوب"عن

كيـر االببكـار ، بالفاعلية والكفاصة العالية، ل ا، فتشَّ أ لوب ايادتها يعبمد باأل ا  علـ  تأـ يع البف

ول مـن تحسـين العمليـات، والح ـ" أوكسـيدشبال"والمخاطرة ال كية؛ بحيث يـبمكن كـل مـن يعمـل فـي 

. عل  أفيل النبائ 

، لـ لك وأضافت أشَّ مريا  ش ا  شركبها هو الريمة البي  بخلرها للمسـاهمين علـ  المـدم الطويـل

عن فخرها بالطريرـة البـي اادت بهـا شـركبها مـن أرباحهـا، وشمـو إشباجهـا، رغـم األواـات " هولوب"أعربت 

ول علـ  ال عية البي واجهبها  ـناعبها، كمـا تمكنـت الأـركة مـن تحسـين محفظبهـا، وبالبـالي الح ـ

كنولوجيـا ، فيلفا عن أفيل اآلبـار والب"بيرمياش"أ ول عالية ال ودة، بما في  لك مكاشة رائدة في حوض 

ا  فـي والسعة ال اهزة، وأخيرفا حررت الأـركة خطـة للبـدفق النرـد ؛ لبمكـين الأـركة مـن العمـل بن ـ

ا وتعاوشفا .بي ة منخفية السعر، و لك كلع لب يل أكرر كفاصة واببكارف

ي   لـ أش البحد  األ عب ال   واجهبع في حياتها كاش عندما أ يحت الرئيو البنف" هولوب"وأوضحت 

ن ؛ حيــث كاشــت ال ــناعة فــي أ ــوأ تراجــع لهــا منــ  عرــود، معربــة أشــع لــيو مــ"ببروليــو أوكســيدشبال"

ب ابة وا ـ. ؛ ليـماش ا ـبدامبها الماليـةتبسـلرعالميالغة الرول بهش الأـركة كـاش لـديها جيـل ي ـب أش 

ا، وعـزات م واعهـا ل لك، خفيت الأركة البكالين، وخرجت من العمليات غير األ ا ية محليفا وخارجيف

ا وتعاوشفا من أ  وات مي". بيرمياش"الرياد  في إشبا  حوض    في جميـع لب يل اآلش أكرر كفاصة واببكارف

.اطاعات أعمالها، وفي وضع يمكنها من ترديم أعل  العوائد لمساهميها

فـــــي ايادتهـــــا " فيكـــــي هولـــــوب"اعبمـــــدت 

كـار ، باأل ا  علـ  تأـ يع البفكيـر االبب

والمخــاطرة ال كيــة؛ بحيــث يــبمكن كــل مــن

مــــن تحســــين " أوكســــيدشبال"يعمــــل فــــي 

.  العمليات، والح ول عل  أفيل النبائ
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"ي هولوبفيك"شرلة شوعية تحت ايادة ".. ببروليو أوكسيدشبال"

نفيـ   الـرئيو الب" هولـبفيكـي "إش ـااات عـدة منـ  أش أ ـيحت " ببروليـو أوكسـيدشبال"شهدت شركة 

مليـار دوالر أمريكـي، فـي 38بمزايـدة بريمـة " أوكسيدشبال"لها، وتكمن أبرا تلك ا ش ااات في فوا شركة 

ــادة ا ــبرماراتها فــي احب ــاا الهــواص المياشــ2022أبريــل  ــوش، واي ر، ، ومســبريل الأــركة فــي إدارة الكرب

وييــرا . علـ   ـناعبها" 19-كوفيــد"فيـلفا عـن إدارتهـا الناجحــة لـديوش الأـركة، والحــد مـن تـداعيات جائحـة 

 كالبالي
ٍ
 مف ل

ٍ
: لك بأكل

أشــاداركو "، لأــراص شــركة 2022، فــي أبريــل مليــار دوالر أمريكــي38بمزايــدة بريمــة " أوكســيدشبال"فــوا 

بهربعـة " بالأوكسـيدش"النفطية، وهي شركة بح ـم " شيفروش"النفطية، منافسة ب لك شركة " ببروليو 

.أضعاي

ــــ  " شــــيفروش"ومــــن خــــالل تحــــد   ــــاداركو"لال ــــبحوا  عل ــــت "أش ــــوب"، راهن ــــاع " هول ــــ  إان برــــدرتها عل

ــا للميــاُ ا" أشــاداركو"المســبرمرين بهشهــا اــادرة علــ  إدارة شــركة أكيــر بكريــر؛ حيــث تمبلــك  لعميرــة، حرولف

، وكاشـــت"أوكســـيدشبال"وتبحـــول إلـــ  الغـــاا الطييعـــي المســـال، وهمـــا م ـــاالش ال خيـــرة فيهمـــا لأـــركة 

.في وات  ابق من ه ا الأهر" أشاداركو"مليار دوالر أمريكي لأراص 33اد عرضت " شيفروش"

مليــوش برميــل فــي 1.4مــن الــنفط والغــاا إلــ  " أوكســيدشبال"و بيــاعن ال ــفرة بيــربة واحــدة إشبــا  

، ويســـاعد "أوكســـيدشبال"أش الـــدم   ـــيعزا البـــدفق النرـــد  الحـــر لأـــركة " هولـــوب"اليـــو ، وأوضـــحت 

.الأركة عل  ايادة توايعات أرباحها بمرور الوات

فـي إطـار ": شكأـركة  دارة الكربـو"المبكاملة للكربـوش، ومسـبريلها " أوكسيدشبال"تطور ا براتي ية 

كربــوش، محاولـة اكبأـاي طريرــة ليـماش ا ــبدامة اال ـبرداد المعـزا للــنفط با ـبخدا  ثــاشي أكسـيد ال

ثـاشي أكسـيد فـي البفكيـر فـي محاولـة االببعـاد عـن" أوكسـيدشبال"فيلفا عن خفض البكلفة، بدأت شركة 

.الكربوش العيو  لبلك المأروعات إل  ثاشي أكسيد الكربوش اليأر  المنأه
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ييـر وعندما أدركت الأركة أشع ال توجد طريرة للحد من ظاهرة االحبيا  الحرار  عند درجبين دوش ادر ك

ورأت الأـركة أش هنـال  ـناعات أخـرم تحبـا  إلـ . من احب اا الكربـوش، اامـت بتعـداد خطبهـا وتنفيـ ها

ربـوش أو طريرة لخفض ب مة الكربوش الخا ة بها، وأشع بدوش طريرة ما لأراص أر دة ثـاشي أكسـيد الك

أـركة وتسـع  ال. المأاركة في مأروع عزل أو ا بخدا  ثـاشي أكسـيد الكربـوش، ال يمكـن الريـا  بـ لك

.لب يل محايدة للكربوش، من أجل مساعدة الأركات األخرم عل  فعل الأيص شفسع

عمل في إدارة لالشبرال من شركة للنفط والغاا إل  شركة ت" ببروليو أوكسيدشبال"في النهاية، تخّطط 

لـن احب اا الكربوش، و يكوش النفط والغاا لـديها بمرابـة وحـدة أعمـال داعمـة  دارة هـ ا الكربـوش؛ حيـث

ـايبم ا بخدا  ثاشي أكسيد الكربوش فرط في خزاشات النفط، ولكن يبم البراطع من أجل عزلع وفـي . أييف

كـل مـن المسبريل غير اليعيد،  يكوش لدم الأركة ثالث طـرق  دارة ثـاشي أكسـيد الكربـوش، ومـع دعـم

والمــواد الكيميائيــةللفينيــلوهــي شــركة ت ــنيع عالميــة ،(OxyChem" )كيميكــالأوكســيدشبال"شــركة 

اُ األ ا ــية والمبخ  ــة المســبخدمة فــي منب ــات مبنوعــة تبــراو  مــن األدويــة إلــ  مطهــرات الميــ

.والمنظفات إل  ا لكبروشيات، فيلفا عن أعمال النفط والغاا،  ب يل ه ُ ال ناعة ضخمة

رـا  ثـاشي إلـ  شـركة  دارة الكربـوش؛ مـن خـالل الب" أوكسـيدشبال"تبنـافو لبحويـل " هولوب"وعليع، فتشَّ 

. يـراشأكسيد الكربوش من الهواص، وبيع الخدمة كمنب  لرطاعات ي ـعب إاالـة الكربـوش منهـا، مرـل؛ الط

ــع مــن عمليا ــوش برــدر مــا ت ني ــر مــن مأــروعاتها منخفيــة الكرب تهــا ويمكــن أش تكســب الأــركة الكري

وُيعـدُّ . 2021فـي ينـاير " هولـوب" نة، كمـا  ـرَّحت 20أو 15البرليدية في م ال النفط والغاا في غيوش 

ا من ا براتي ية الأركة للو ول إل  الحياد الكربوشي من عملياتها الخا ة بحلول ، 2040عا   لك جزصف

.2050ومن ا بخدا  العمالص لمنب اتها، بما في  لك االشيعاثات النات ة عن حراها، بحلول عا  

ال أعــري عــدد الســنوات البــي شحباجهــا "

لن ـــــيل شـــــركة  دارة الكربـــــوش، لكـــــن

ـــــة" أوكســـــيدشبال"أعبرـــــد أشَّ  فـــــي شهاي

ـــــك، و ـــــيكوش  المطـــــاي  ـــــبحرق  ل

ال النفط والغاا لدينا بمرابـة وحـدة أعمـ

"داعمة فرط  دارة ه ا الكربوش

Vicki Hollub)" )فيكي هولوب"
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ا أشَّ  كل مكرـن تركـز بأـ" هولوب"وفي حديرها عن أربا  شركبها مع المحللين االاب اديين، ييدو واضحف

فـي " هولـوب"كلمـة تحـدثت عنهـا 3000عل  مسبريلها كأركة  دارة الكربوش، فمـن بـين مـا يرـرب مـن 

، 2020لمنااأة شبائ  الربع الرابع لعا  2021اسم األ  لة واألجوبة في مكالمة الأركة لأهر مار  

ا باحب اا الكربوش وتخزينع% 84كاش  .منها مبعلرف

ير منأهة  بيدأ الأركة في بناص أك: في احب اا الهواص المياشر" أوكسيدشبال"ايادة ا برمارات شركة 

أو أوائـل 2022األمريكـي، فـي أواخـر عـا  ( Permian Basin" )بيرميـاشحـوض "اللبرا  الهواص المياشـر فـي 

واحب ــاا الهــواص المياشــر هــو عمليــة ترــو  فرــط بســحب ثــاشي أكســيد الكربــوش مــن الغــالي. 2023عــا  

ن عمليـة ال   يبم ا بخدامع ك زص مـ" هيدروكسيد اليوتا يو "ال و ، وتكمن أهمية تلك العملية في 

ـ ف ـــل ثـــاشي أكســـيد الكربـــوش عـــن الهـــواص، وتعـــدُّ أعمـــال الأـــركة فـــي م ـــال الكيماويـــات أكيـــر منـــب  لـــ

بسهم ه ُ و . في الواليات المبحدة األمريكية، وثاشي أكير شركة في العالم" هيدروكسيد اليوتا يو "

دة إشباجهـا علـ  ايـا" أوكسـيدشبال"المنأهة في ف ل ثاشي أكسيد الكربوش في الخّزاشات، ممـا  يسـاعد 

(.OxyChem" )كيميكالأوكسيدشبال"من النفط، و لك بالبعاوش مع شركة 

أشَّ حـرب األ ـعار إلـ  " هولـوب"أوضـحت : علـ   ـناعة الـنفط والغـاا" 19-كوفيـد"الحد مـن تـهثير جائحـة 

والغـاا تسييا في تدهور ال ناعة بأدة، ورغم  لك،  ـرَّحت بـهشَّ  ـناعة الـنفط" 19-كوفيد"جاشب جائحة 

معواـات  ناعة مرشة، وعندما تبعرض لليرر، فتشَّ شركبها تعود بعز  أكير لبكوش شاجحة، فمرل ه ُ ال

ا ترود االببكار وا بداع في  ناعبنا .دائمف

ـــ ـــا مخبلفف ا مـــن با ضـــافة إلـــ  إي ـــاد طـــرق جديـــدة لخلـــق الريمـــة وخفـــض البكلفـــة، تينـــت الأـــركة شوعف

  السـيناريوهات فـي عمليـة البخطـيط، مـن خـالل جعـل األشـخاص يرومـوش بعمليـات اشـدما  وا ــبحوا

.أال خطورة

ا لبطوير النفط ال خر " أوكسيدشبال"تيني  ا جديدف  ما  يبغير في أكدت ا براتي ية الأركة أشَّ : شمو جف

ســين ال ــناعة هــو أشــع ي ــب أش يكــوش هنــال الكريــر مــن االشــدما ، وبالبــالي، إشأــاص المريــا  الــالا  لبح

ا فـي تطــوير الـنفط ال ــخر ، وإال  فــتش تطـوير الــدورة الكاملـة، وعليــع، تُعـدُّ ااب ــادات الح ــم مهمـة جــدف

. نية البحبيةالعوائد ال يدة البي تح ل عليها الأركة من الحفر وا بكمال اآلبار  ببآكل بسيب الي
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أضـــاي ": أوكســـيدشبال"البعامـــل مـــع عـــبص الـــدين الخـــاص بأـــركة 

" أشـــاداركو"علـــ  شـــركة األعمـــال اليبروليـــة " أوكســـيدشبال"ا ـــبحوا  

(Anadarko)،يــل
 
وهــو ثــاشي أكيــر عمليــة ا ــبحوا  علــ  ا طــالق مــن ا

ـا لمن ـة األ ـواق الماليـة  " جيـكديلو"شركة شفط وغاا أمريكيـة، وفرف

(Dealogic)، ـــة 40شحـــو ـــ  الميزاشي ـــديوش إل ـــار دوالر أمريكـــي مـــن ال ملي

ــــا ليياشـــــات وكالــــة "أوكســـــيدشبال"العموميــــة لأــــركة  "مـــــوديز"، وفرف

(Moody’s )ة إ ا للب نين االئبماشي، مما عرَّض الأركة للخطر، خا ـ

.تزامن  لك مع تعرر االاب اد األمريكي في المسبريل

هـ ُ المخـاوي، فرـد تعهـدت بت ـال  الميزاشيـة" هولـوب"لم تب اهل 

مليــــار دوالر أمريكــــي مــــن 15العموميــــة للأــــركة عــــن طريــــق تفريــــ  

األ ــــــول، وا ــــــبخدا  العائــــــدات لســــــداد الــــــديوش، واــــــد تو ــــــلت 

مليارات دوالر أمريكي 10بالفعل إل   فرات لييع شحو " أوكسيدشبال"

ل أشَّ عمليــة البســري" أوكســيدشبال"كمــا اــررت ". أشــاداركو"مــن أعمــال 

، "ركوأشـادا"ضرورية لبحريق األهداي الماليـة البـي حـددتها فـي  ـفرة 

.ولكنها لم توضل عدد الوظائن البي  يم إلغاؤها

ــــا، بالأوكســــيدش"، الــــرئيو البنفيــــ   لأــــركة "هولــــوب"أثيبــــت خبامف

طـــاق ، شفســـها كرائـــدة تبمبـــع بالفطنـــة والســـيطرة علـــ  ش"ببروليـــو 

وا ــع فــي أعمــال شــركبها؛ بمــا فــي  لــك ا دارة الماليــة، والبخطــيط

ناعة الأـركة األولـ  فـي  ـ" أوكسـيدشبال"اال براتي ي؛ بهدي جعـل 

، "هولـــوب"لـــيو فرـــط ايـــادة " أوكســـيدشبال"ومفبـــا  ش ـــا  . الـــنفط

كيـــة، ولكـــن ثرافبهـــا الفريـــدة مـــن البفكيـــر االببكـــار ، والمخـــاطرة ال 

ــــت  ــــوب"ومأــــاركة المــــوظفين، فرــــد تمكن ــــي األربــــا  " هول مــــن جن

ل وباال ــبفادة مــن كـــ. لأــركبها دوش الســما  للمــوظفين بالرحيـــل

ــــت  ــــوب"فر ــــة ُأتيحــــت لهــــا، عمل فــــي منا ــــب مخبلفــــة فــــي " هول

؛ بمــا فــي  لــك العمــل علــ  من ــات الحفــر، فــي أجــزاص"أوكســيدشبال"

ن ب مخبلفة من العالم، ومخبلن المنا ب الريادية؛ بما في  لك م

" الأوكســيدشب"بخدمــة " هولــوب"الــرئيو ومــدير العمليــات، وال تلبــز  

ا .فحسب، بل تخد  موظفيها والم بمعات المحيطة بها أييف

ادة مـن أشَّ شركبها تيحث عن شمـو   جديـد لبطـوير ال ـخر الزيبـي، مـن خـالل اال ـبف" هولوب"أفادت 

ــوش، و ــق ثــاشي أكســيد الكرب ــوفرة، ويمكــن تحســين  لــك مــن خــالل تطيي ــة المب ــة البحبي تحســين اليني

من مخاوي ا بخالص النفط لعملية ال خر الزيبي في المسبريل، ما  يسهم بدورُ في البخفين

ــع ــات ا ــبردادُ المنخفيــة، فيــلفا عــن أش ــع وعملي ا لريمب ــنفط ال ــخر ، شظــرف مــن األفــراد بأــهش ال

ا البغلب عل  البدهور والنمو بمرور الوات، و يعمل ه ا النمو   عل  ايـادة الريمـة إلـ  ال عب جدف

.أا   حد، وايادتها عّما كاشت عليع من ايل
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نا لطالما شعرت أشع إ ا كاش بتمكاش""

ا، تحسين حيـاة األشـخاص مـن حولنـ

وتســـــــــهيل تطـــــــــورهم وشمـــــــــوهم، 

د فســيكوش لــدينا فريــق أفيــل، واــ

، تمكنـــت مـــن الريـــا  بـــ لك بالفعـــل

وهـــــو مـــــا أفـــــادشي خـــــالل مســـــيرتي 

".المهنية

فيكي هولوب
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فهم ما يحفز ا دارات المخبلفة

دت كر أش الموظفين هم أفرا

ها تردير ا ش ااات ومكافهت

عد  توجيع االتها 

قشكر الموظفين عل  عملهم الأا

مرترديم الدعم والبطوير المسب

شكر اآلخرين

أخ  اسط من الراحة

ةبناص فرق اوي
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ي إش ات ـــاُ اال ـــبرالة الســـائد بـــين المـــوظفين فـــ

الواــــت الحــــالي لــــن يبواــــن؛ حيــــث يرــــو  األفــــراد 

ألدوار ببيديل الوظائن وال ناعات، واالشبرـال مـن ا

ا، البرليدية إل  األدوار غير البرليدية، والبرا عد ميكـرف

كمــــا أشهـــــم . أو بــــدص أعمـــــالهم الب اريــــة الخا ـــــة

ا لالهبمـــــا  بحيـــــاتهم  ـــــا مســـــبرطعف يهخـــــ وش وابف

واــــد أ ــــيل . الأخ ــــية أو الأــــروع فــــي إجــــااة

ات ـاُ -( The Great Attrition" )اال ـبنزاي الكييـر"

ــع الموظفــوش طواعيــة مــ ن ااب ــاد  يســبريل في

ا مـــن أوائـــل عـــا   وظـــائفهم بأـــكل جمـــاعي، بـــدصف

.بمرابة عملية إعادة تفاوض كيرم-2021

ــهتي البرريــر ال ــادر عــن شــرك ة وفــي هــ ا ال ــدد، ي

ا إش المنافســــ" مـــاكينز " ة لال بأـــارات، موضـــحف

ـــزال  ـــ  المـــوظفين المهـــرة و و  المواهـــب ال ت عل

، فيالنســـية لف ــــات معينـــة مـــن العمــــال. شر ـــة

تراجعـــت الحـــواجز البـــي تحـــول دوش تغييـــر أ ـــحاب 

العمـــــل بأـــــكل كييـــــر؛ ففـــــي الواليـــــات المبحـــــدة 

مليــوش وظيفــة 11.3األمريكيــة وحــدها، كــاش هنــال 

ماليــين 9.3مرارشــة بـــ 2022شــاغرة فــي شهايــة مــايو 

، حبـــ  مـــع تـــدافع 2021وظيفـــة شـــاغرة فـــي أبريـــل 

أربــاب العمــل لَأــغل هــ ُ الوظــائن، فــتش معــدل 

ـــ  بنســـية  ـــة كـــاش أعل مـــن % 25اال ـــبرالة الطوعي

وفـي ". 19-كوفيـد"مسبويات ما ايـل تفأـي جائحـة 

ظـــــــل الـــــــوتيرة الحاليـــــــة والمبواعـــــــة للبوظيـــــــن 

واال برالة وخلـق فـرص العمـل، مـن المحبمـل أال

ـــــــ  المســـــــبويات  تعـــــــود الوظـــــــائن الأـــــــاغرة إل

.  الطييعية ليعض الوات

إيماش رجب. أ

بمركــــز المعلومــــات  يا ــــيباحــــث

ودعم اتخا  الررار

"يراال بنزاي الكي"

*؟هل تيحث عن موظفين َمهرة.. و عوبة البوظين

* Smet. A, Dowling. B, Hancock.B, and Schaninger, B. “The Great Attrition is making hiring harder. Are you searching the right 
talent pools?.” Mckinsey, 2022.



ة
ـــــ
يـــ
ار
إد
ق 
ــا
ـــــ
فـ
آ

121

إش ما يحـدث هـو عـد  توافـق جـوهر  بـين طلـب الأـركات علـ  المواهـب وعـدد العمـال الـراغيين فـي 

بفـاأل العمل؛ حيث يسبمر أرباب العمل في االعبمـاد علـ  الـدعائم البرليديـة ل ـ ب المـوظفين واالح

وهـ ُ . يبهم، بما في  لك توفير الحـوافز، والبعوييـات، واأللرـاب الوظيفيـة، وفـرص البراـي الـوظيف

" البرليـــديين"العوامـــل مهمـــة، ال  ـــيما بالنســـية لعـــدد كييـــر مـــن العمـــال ممـــن يـــبم تســـميبهم 

(traditionalists.)

إل  ايا  المزيـد مـن األفـراد بتعـادة تريـيم مـا " 19-كوفيد"ومع  لك، أدت جائحة 

ن يريدوشع من وظائفهم ومن حياتهم بأكل عا ؛ مما يخلق م موعة كييـرة مـ

. العمال النأطين ال ين يب نيوش المسار الوظيفي البرليد 
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 مـــن المـــوظفين 
ٍ
وشبي ـــة لـــ لك، توجـــد اآلش ف ـــوة هيكليـــة فـــي عـــرض العمالـــة ألشـــع ال يوجـــد عـــدد كـــاي

لعمـال حب  عندما ين ل أ حاب العمل في اجب اب هدالص ا. البرليديين لَأغل جميع الوظائن الأاغرة

ل الخلل من المنافسين، فتشهم يعيدوش توايع المواهب ويُسهموش في رفع األجور بينما يفألوش في ح

.  الهيكلي األ ا ي

. ومــن أجــل  ــد الف ــوة، ينيغــي علــ  أ ــحاب العمــل محاولــة ا ــبعادة وجــ ب العمــال غيــر البرليــديين

لال بأـارات ا داريـة ف ـات مبميـزة مـن ( (Mckinsey" مـاكينز "ول لك حددت درا ـة اامـت بهـا شـركة 

أ ـحاب وتُظهر االخبالفات بين ه ُ الف ات أشـع يبعـين علـ . عمال  و  أولويات مبنوعة في بي ة العمل

. العمل اتياع شه  مبعدد األوجع ل  ب المواهب واالحبفاأل بها

ومــن أجــل فهــم أفيــل لمــن اــد يأــغل جميــع الوظــائن الأــاغرة، تــم فحــ  ا ح ــاصات االاب ــادية 

ا لمعرفـة" ماكينز "والعمالية؛ حيث أجرت  ـا كييـرف ا عالميًّ المزيـد فـي إطـار الدرا ـة البـي اامـت بهـا مسـحف

حديـد حول مـا يـدفع النـا  إلـ  اليرـاص أو اال ـبرالة أو العـودة إلـ  العمـل، وطيرـت تحلـيالت مبردمـة لب

.  شرائل معينة من الروم العاملة النأطة والكامنة عل  حد  واص

ول، وتـم ه ا وتركز الدرا ة عل  السمات الوظيفية البـي تحفـز العـاملين با ي ـاب أو السـلب فـي  ـت د

بهم أو  دال المأاركين في اال بطالع خالل مراحل مخبلفة من اضطراب الوظيفة عن  ـيب ا ـبرال

عديـد تفكيرهم في اال ـبرالة ومـا الـ   ي علهـم يرغيـوش فـي اليرـاص أو العـودة إلـ  العمـل؛ واتيـل أش ال

.  من العمال يريدوش الكرير من البعوييات المعبادة، وحوافز البرد  الوظيفي
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ســميع أو مــا ي" )اال ــبنزاي الكييــر"علــ  الــرغم مــن البغييــرات الكييــرة البــي شــهدها االاب ــاد منــ  بدايــة 

غييـر منـ  ، فتش شسية العمال ال ين يخططوش لبرل وظائفهم ال تـزال دوش ت(الكريروش اال برالة الكيرم

ل واال اثناش من كل خمسة موظفين في عينة الدرا ة إشهم يفكـروش فـي تـر%. 40؛ حيث تيل  2021عا  

عـن الفـروق الدايرـة 2021ومع  لك، فرـد كأـن عـا  .عملهم خالل األشهر الرالثة إل  السبة المريلة

:في ه ا االت اُ، والبي تبمرل في

اظهور عدد من االت اهات ال ديدة ت عل البوظين أكرر تعري دف

وفـــي حــــين أش هنــــال أدلـــة كريــــرة علــــ  أش ا ــــبياص الرـــوم العاملــــة هــــو ظــــاهرة 

عالميــة، فرــد تــدهور الوضــع أكرــر فــي بعــض الــدول؛ ففــي الهنــد، أعــرب أكرــر مــن

لـ  من المسبطلعين عن رغيبهم في ترل منا يهم الحالية، وهي شسـية أع% 60

وأظهـر . يـةبكرير من شظرائهم في أ براليا وكندا والمملكة المبحدة والواليات المبحدة األمريك

%. 49العمال في  نغافورة ثاشي أعل  مسبوم من السخط الوظيفي، بنسية بلغت 

يسبريل الموظفوش (: Reshuffling)إعادة البوايع 

ات وي هيوش إل  أ حاب عمل مخبلفين فـي  ـناع

مــن األشــخاص فــي عينــة الدرا ــة % 48)مخبلفــة 

ب ؛ إ  تفرد بعض ال ناعات المواه(تركوا عملهم

بأــــكل غيــــر مبنا ــــب، ويكــــافل بعيــــها ل ــــ ب 

. المواهب، أما اليعض اآلخر فيكافل مع كليهما

العديـد مـن (: Reinventing)اببكار مفاهيم جديـدة 

ة إمــا المـوظفين الــ ين يبركــوش وظـائفهم البرليديــ

هم أعمالييدأوشأش ي هيوا إل  عمل غير ترليد  أو 

ومــــن بــــين المــــوظفين الــــ ين . الب اريــــة الخا ــــة

ا ـــبرالوا دوش الحاجـــة إلـــ  وظيفـــة جديـــدة، اخبـــار 

ومـع  لـك، . منهم العودة إل  الرـوم العاملـة% 47

.فرط إل  العمل البرليد  بدوا  كامل% 29عاد 

كريــر مــن النــا  ال (: (Reassessingإعــادة البريــيم 

يســبريلوش مــن أجــل وظــائن أخــرم ولكــن بســيب

الرعايـة، وهـدالص هـم األشـخاص-مبطليات الحياة 

ا ال ين ربما خرجوا من الروم العاملة بالكامل؛ ممـ

.الَّ  بأكل كيير م موع المواهب المباحة
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عمـل    با ضافة إل   لك، أظهر المسب ييوش في الدول الست رغية كييرة في ا بمرار الح ول علـ 

يـل فـي راتب أفيل أو أكرـر إرضـاصف أو كليهمـا، با ضـافة إلـ  اابنـاعهم بتمكاشيـة العرـور علـ  وظـائن أف

كما أظهرت الدرا ة أش بعـض العمـال يبركـوش وظـائفهم؛ لريـاص فبـرة راحـة مـع ثرـبهم فـي. مكاش آخر

بـاع وفـي الوااـع، يعبرـد مـا يرـرب مـن ثالثـة أر . ادرتهم عل  العرور عل  وظيفة أخرم عندما يريـدوش  لـك

زايـا المسبطلعين العاملين أشع لـن يكـوش مـن ال ـعب العرـور علـ  وظيفـة بـهجر مماثـل أو أعلـ ، مـع الم

. شفسها أو أفيل منها

شكل 

)%(أشهر 6إل  3احبمالية ترل المأاركين لوظائفهم الحالية في غيوش 

1

ول ـك لم تعد الأركات اادرة علـ  افبـراض أشهـا تسـبطيع َشـغل الوظـائن الأـاغرة بعمـال ممـاثلين أل

فرـــط ممـــن تركـــوا العمـــل خـــالل العـــامين % 35فعلـــ  ال ـــعيد العـــالمي، ح ـــل . الـــ ين تركـــوا العمـــل

مــن العمــال ببغييــر ال ــناعات البــي % 65واــا  . الماضــيين علــ  وظيفــة جديــدة فــي ال ــناعة شفســها

%. 72وكاش الخرو  في الرطاعين العا  واالجبماعي أكير بنسية . يعملوش بها أو لم يعودوا إل  العمل

ناعات ارتفاع شسية البنرل بين ال 
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Source: Mckinsey, 2022.
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الأكل 

ا 2022وأبريل 2020حالة المأاركين ال ين تركوا وظائفهم بين أبريل  )%(عالميًّ

2

35%
ـــدة  ـــوا وظـــائن جدي تول

افي ال ناعة شفسه

65%
لــــــــــم يعــــــــــودوا إلــــــــــ  

ال ناعة شفسها

17%
ــــــ  الرــــــوم  ــــــم يعــــــودوا إل ل

العاملة

48%
اشبرلـــــوا إلـــــ   ـــــناعات 

مخبلفة

الأكل 

(٪)،  ناعات مخبارة 2022وأبريل 2020حالة المأاركين ال ين تركوا وظائفهم بين أبريل 

3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  الرطاع
ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناعية

الخـــــــدمات الماليـــــــة 
والبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمين

الرطـــــــــــــــــاع العـــــــــــــــــا  
يغير الربح/ واالجبماعي

الييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالب زئ

اطـــــــــــــــــــــــــــاع 
البعلــــــــــــــــــــــيم

ــــــــة ال ــــــــحية  الرعاي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واألدوي

ال ، البكنولوجيا، ا ع
االت ــــــــــــــــــــــــــــــــاالت

الســـــــــــفر، البنرـــــــــــل، 
اللوجســـــــــــــــــــــــــــــبيات

64

36

65

35

72

28

76

24

5446544655455545

  رفي ن ي   يإ  يمجاليمخ) ميعع جو يإ  ي  صاا تينف هاي
(أوي رررررررررررررررررميععررررررررررررررررر جو يإ ررررررررررررررررر ي  يررررررررررررررررر ىي  عام رررررررررررررررررت

د  ررر  يوص فرررتي  عررر ز
اصةي  صاا تينف ه

Source: Mckinsey, 2022.

Source: Mckinsey, 2022.



وفــي هــ ا الســياق، اــد يبــردد  ــدم هــ ُ الخســائر لــيعض الواــت فــي بعــض الرطاعــات؛ ففــي م ــال 

-كوفيـد"حـة ال ناعات البي تيررت بأدة في ظل تفأي جائ-السفر والرعاية ال حية وت ارة الب زئة 

ـا بـدلف % 18اخبار -"19 ا مـن عل  األال من المسبطلعين ال ين تركـوا وظـائفهم البخلـي عـن العمـل تمامف

.  العمل في ال ناعة شفسها أو في أ   ناعة مخبلفة مرة أخرم

ول ـك الـ ين ومع  لك، هنال فرص تدعو للبفاؤل بالنسية لف ات معينـة مـن المـوظفين؛ فيالنسـية أل

وش تغييـر علماص اليياشات والميرم ين، فتش العريات البي تحول د: يبمبعوش بالمهارات المطلوبة، مرل

لفا مــن ال ـناعات تكـوش أاـل؛ حيـث تركـز الأـركات بأــكل أكيـر علـ  توظيـن األشـخاص لمهـاراتهم بـد

كأـاي خيرتهم في الم ال، و يبمكن األفراد الموهوبوش  وو المهارات األكرر طليفا من موا لة ا ب

ما  إلـ  با ضـافة إلـ   لـك، أ ـيل االشيـ. خيارات الوظـائن المباحـة للعرـور علـ  أفيـل مـا ينا ـيهم

ي ؛ شركات توجد في مناطق جغرافية مخبلفة دوش االشبرال إل  تلك المناطق أ هل من أ  وات م

. مما ي عل من الممكن لففراد االشبرال من عمل إل  آخر بسهولة

ا للبوظيـن، ألش أ ـحاب األعمـال ي ـدوش أشفسـهم يبناف سـوش وعليع، تخلق ه ُ العوامل م الفا جديـدف

ا .ليو داخل  ناعبهم فرط، كما في الماضي، ولكن عير ال ناعات المخبلفة أييف

ظــر يمكــن لمــدير  البوظيــن النظــر إلــ  مــا وراص االخــبالل الحــالي فــي العــرض والطلــب علــ  العمالــة والن

غـي علـ  وللريـا  بـ لك، يني. فيما تريدُ شـرائل مخبلفـة مـن العمـال وتفعيـل أفيـل طريرـة  شـراكهم

ر، با ضـافة أ حاب العمل فهم الروابط المأبركة البي تكأن األشياص البي يردرها األفراد بأـكل أكيـ

. إل  الكأن عن أكرر ما يكرهوشع في وظائفهم

تــرل األفــراد علـ   ــييل المرــال، ال يمكــن الميالغــة فـي ترــدير مــدم تــهثير المــدير السـيف فــي البســيب فــي

م مــن وبينمــا كــاش الراتــب ال ــ اب فــي الماضــي يمكــن أش يُيرــي األفــراد فــي وظــائن علــ  الــرغ. لوظــائفهم

ــا اآلش ممــا كــاش عليــع ايــل تفأــي جائحــة  ". 19-كوفيــد"وجــود مــدير  ــيف، فــتش هــ ا األمــر أ ــيل أاــل ايولف

ا" ماكينز "ويُظهر اال بطالع ال   أجرتع  ا مـن أش الرادة غير المهبمين وغير الُملهمين يمرلوش جزصف كييرف

المروشـة، ومـن شاحيـة أخـرم تُعـد. أ ياب ترل األفراد لوظائفهم، إل  جاشب االفبرار إل  البطـوير الـوظيفي

وعليــع، ي ــب علــ  أ ــحاب العمــل فهــم العوامــل . هــي الــدافع الــرئيو لليرــاص واال ــبمرار فــي العمــل

. الُمحفزة البي تُيري األشخاص في وظائفهم، والمريطات البي تدفعهم إل  ترل عملهم

طريرة جديدة ال بعراض غاية الموظن: خمو شخ يات من الموظفين
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الأكل 

(٪ من المأاركين)العوامل البي تدفع الموظن إل  البخلي عن أو اال بمرار في العمل 

4

 ةدفاع نخفاضا ت  ع  ملي  تئ  تي ال  ي

10 20 30 40 500
0

10

20

30

40

50

 
ع

  
ةي

ص
ءي

يا
 ب
ي 
ت
 

ئ 
 ت
لي 

م
  

ع
  

ل
ض

فا
خ
 ن

ع
فا

ةد
 

ست
ال
 ا
يز
ف
ح
لت
ا 
الً
م
حت
 ا
ثر
ألك

 ا
ل
م
وا
ع
ال

ة
ال
ق

ءالعوامل األكثر احتمالًا لتحفيز البقا

ة
ـــــ
يـــ
ار
إد
ق 
ــا
ـــــ
فـ
آ

127

Source: Mckinsey, 2022.



ة
حري

ض ب
و
عر

128

41

36
34

31
29

26 26 26

14 13 13
11

ة
ف
ص 

 
  
 ي

 
ي
  
و 

ةي
 
ا

  
يي 

ي
ن

ت
  
ك
  
 ي
ص
  

ح
  
تي

اع
ف
ي 

 
 
 

ت
  

ه
 ُ 

  
تي
غ 

يو
ت

  
ه 

ُ 
  
تي
غ 

زي
اج

ي
  

ف
اج

ه
  
لي

 
ع

  
 ي

إ 
ةي
يا

ص 
ال
 

ل
 
ع

  
 ي

عا
ق
 
يد
ت
م
  

  
 ي 

 
 

تي
غ 

يو
م
ه

يب
ق

 
 ث

 
  
تي
غ 

صي
خا

ش
أل
 

ل
 
ع

  
ةي

ص
تي

  
 
  

  

ل
 
ع

  
ةي

ص
تي

ون
 ت

  
يي

ي
ن

ت
ه 

صا
 ت
و 

تي
ح
ص

  
مي

 
يج

 ج
 
يو

 
 
 

ب
ح
مُت

تي
غ 

يو
ل

م
شا

تي
غ 

عي
 
ج 

م

ف
 

  
 ي

با
ا 

م 
يو

ت
ص 

ت 
 

ج
  
طي

 ب
تو

  
ت

ل
 
ع

  
تي

 ئ
يب
ت
م
ال
 

 ي
 
 

ةج
  

 
  
 ي

إ 
لي

 
ا

 
  
تي

اع
ف
ي 

 
 
 

الأكل 

(٪ من المأاركين)العوامل البي تدفع الموظن إل  البخلي عن أو اال بمرار في العمل 

5

هم علـ  البرليديوش هم أشخاص  وو توجـع وظيفـي يهبمـوش ببحريـق البـوااش بـين العمـل والحيـاة، ولكـن

ا ــبعداد  جــراص مراييــات مــن أجــل وظــائفهم؛ فهــم مبحمســوش للعمــل بــدوا  كامــل فــي الأــركات 

مبميز فـي حزمة تعوييات وامبيااات تنافسية، ُمسم  وظيفي جيد، وضع: الكييرة مرابل الح ول عل 

.  الأركة، با ضافة إل  البرد  الوظيفي

:يه ا، ويمكن ترسيم الموظفين إل  خمو ف ات، وه

The traditionalists))البرليديوش  01

ا مــن واـد تــم ترــدير أش غالييــة هــدالص األفـراد يمكــن ت ــنيفهم علــ  أشهــم ترليـديوش؛ فرــد كــاشوا أكرــر ش فــورف

ظيفـة المخاطرة، وأكرر ميلفا لليراص مع أ حاب العمـل الحـاليين، وأاـل احبماليـة لال ـبرالة دوش وجـود و

ل أخــرم، حبــ  إ ا تركــوا وظــائفهم، فمــن المــرجل أشهــم عــادوا إليهــا، مبــهثرين بعــرض الريمــة البرليــد  مرــ

. األجر األعل 

ا لـ   US Bureau of Labor)"مكبب الواليات المبحدة األمريكية  ح ـاصات العمـل"وفرف

Statistics) وا من الروم العاملة البرليدية بدوا  كامل لم يبركـ% 60فتش ما يررب من

". اال بنزاي الكيير"وظائفهم خالل فبرة 

Source: Mckinsey, 2022.
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ش وفــي هــ ا ال ــدد، يحــب أربــاب العمــل األشــخاص البرليــديين ألش العرــور علــ  هــدالص المــوظفين يكــو

أ ــهل مــن خــالل ا ــبراتي يات البوظيــن الأــائعة، ومــا يريــدُ هــدالص العمــال يبطــابق مــع مــا عرضــبع

ا لبوظين األفراد واالحبفاأل بهم . الأركات تاريخيًّ

م إلـ  أشَّ ، أشار العمال الـ ين تركـوا وظـائفه"اال بنزاي الكيير"وت در ا شارة إل  أشع في وات ميكر من 

ا للبوتر وأشهم لم يأـعروا أش مد سـاتهم ومـديريهم يهب مـوش العالاات في أماكن عملهم كاشت م درف

، ا بأـــهد المســـب ييوش مـــرة أخـــرم بالرـــادة غيـــر "مـــاكينز "وفـــي الدرا ـــة البـــي أجرتهـــا شـــركة . بهـــم

هـــ ا األمـــر كواحـــد مـــن أهـــم ثالثـــة أ ـــياب لبـــرل وظـــائفهم، لكـــنهم أضـــافوا % 35المهبمـــين؛ حيـــث  كـــر 

في، م موعــة جديــدة مــن العوامــل، بمــا فــي  لــك؛ البعوييــات غيــر الكافيــة، واالفبرــار إلــ  البرــد  الــوظي

.وغياب الهدي من العمل

(The Do-It-Yourselfers)ال ين يروموش باألعمال بهشفسهم  02

أهميـة العمـل ه ُ الف ة، البي تيم أكير شسية من الُمسبطلعين، تُردر ايمة المروشة في بي ـة العمـل، و

وتبـراو  . الهادي، والبعوييات باعبيارها أهم الُمحفزات للعودة المحبملة إل  الروم العاملـة البرليديـة

ـا ويـديروش  لسـلة كاملـة مـن العـاملين لحسـابهم الخـاص، والعـاملين بـدوا 45و25أعمارهم بـين  عامف

. كامل في أدوار غير ترليدية، با ضافة إل  العاملين بدوا  جزئي

، دفــع ا جهــاد "19-كوفيــد"وفــي أثنــاص تفأــي جائحــة . هــ ُ الف ــة تريــد المروشــة فــي العمــل ايــل كــل شــيص

برــدير المــرتيط بعــبص العمــل، ووجــود المــديرين الســي ين، والرغيــة فــي اال ــبراللية، والأــعور بعــد  ال

مليــوش شــخ  فــي الواليــات المبحــدة 2.8واــد  أكرــر مــن . الكريــر مــن النــا  لليحــث عــن شــيص مخبلــن

دص البأغيل في عامي 
 
ووجـد آخـروش أش فـرص العمـل . 2019مرارشة بعا  2021و2020األمريكية طليات ب

ا أكير من اال براللية لبحديد  اعات عملهـم وحر  يـة ترريـر بدوا  جزئي أو الوظائن المدابة منحبهم ادرف

.شوع العمل ال   يروموش بع

أشــار العديــد ممــن تركــوا 

ع العمــل البرليــد  إلــ  أشــ

ــالعودة  يمكــن إانــاعهم ب

فــي ظـــل تــوافر عـــدد مـــن 

. الظروي المنا ية
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ـــات  ـــبم تحفيـــز أعيـــاص هـــ ُ الف ـــة مـــن خـــالل البعوييـــات، ولكـــن لـــديهم م موعـــة أخـــرم مـــن األولوي ي

وير المروشة فـي مكـاش العمـل، ودعـم  ـحة الموظـن ورفاهيبـع، والبطـ: للعودة إل  وظائفهم، تبمرل في

.الوظيفي

مـل، ه ُ الف ة تيم األشـخاص الـ ين اـرروا ال لـو  فـي المنـزل، بينمـا ييحـث بعيـهم بنأـا  عـن ع

18ين وتبـراو  أعمـارهم بـ. آملين في العرور عل  فر ة تدفعهم إل  إعادة االلبحاق بالعمل مدفوع األجـر

ا، مع وجود عدد أكير من النساص مرارشة بالرجال، وكرير منهم آباص أو غيـرهم مـن مرـدمي الرعايـ44و . ةعامف

وظـائن ويحبا  الكرير من األشخاص في ه ُ الف ة إل  مزيد من المروشة والدعم؛ حيث  يق وأش تركوا ال

. البرليدية المعروضة لرعاية األطفال أو الوالدين أو لرعاية أشفسهم

لعمـل ات الفا، األشخاص في ه ُ الف ة مسبعدوش  عارة وابهم ومواهيهم للأـركات البـي ترغـب فـي ا

ــا ل ــداولهم ــا للبرــد  ال. وفرف تســبحق فيالنســية لهــم، فــتش أمــاكن العمــل غيــر المرشــة والبــي ال تــوفر طراف

وش البيحية بالعودة إلـ  العمـل مـع اال ـبمرار فـي واجيـات ترـديم الرعايـة؛ حيـث يطلـب هـدالص الموظفـ

ــراي بمســاهماتهم فــي ــا يســمل لهــم بالوفــاص بالمســدوليات خــار  وظــائفهم مــع االعب ــا مخ  ف دعمف

العمــل بــدوا  جزئــي، أو : ويمكــن إانــاعهم بــالعودة إلــ  العمــل مــن خــالل خيــارات مبعــددة، مرــل. العمــل

.العمل لمدة أربعة أيا  فرط في األ يوع، أو توفير  اعات عمل مرشة، أو حز  مزايا مو عة

(The caregivers)مردمو الرعاية  03

ا  ـعيفا، ألشـع ي ـب علـ  المنظمـات إظهـار أش مـا تردمـع أفيـل ممـا خلرـع اد يكوش ج ب ه ُ الف ـة أمـرف

دالص العمـال وبالبالي يمكن للأركات توفير الحرية البي يبوق إليهـا هـ. هدالص العمال منفردين ألشفسهم

. وتعزيز الأعور بالهدي، با ضافة إل  توفير حزمة تعوييات تب اوا ما يحرروُ بمفردهم

هــ ا، واــد بــدأ العديــد مــن الأــركات فــي 

شـة ا بكأاي أشكال مخبلفة من المرو

اين بـر "عل   ييل المرال، أعلن . ال  رية

الـــــرئيو ،(Brian Chesky" )شيســــكي

ر بـي إيـ"البنفي   لأـركة تـهجير العرـارات 

ــــــي ا أش مــــــوظفي ،((Airbnb" إش ب مــــــدخرف

الأــركة  ــيكوشوش اــادرين علــ  العمــل

مــن أ  مكــاش، وألغــ  فكــرة الــدفع علــ  

وخـــــالل األيـــــا  البـــــي . أ ـــــا  المواـــــع

إش إيـر بـي"أعريت إعالشع، ا بريل مواع 

. أكرر من مليوش اائر" بي

(Brian Chesky" )شيسكيبراين "
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(The Idealists)ُدعاة المرالية  04

ا، وكرير منهم طالب أو عمـال 24و18ه ُ الف ة تيم األشخاص األ غر  نفا، وتبراو  أعمارهم بين  عامف

رم، وهــ ُ الف ــة غيــر مررلــة باألشــخاص الُمعــالين، والرهــوش العراريــة، والمســدوليات األخــ. بــدوا  جزئــي

وتدكـد أهميــة المروشـة، والبطــوير الـوظيفي، وإمكاشــات البرـد ، والعمــل الهـادي، وضــرورة وجـود م بمــع

.ي الف اتمن األشخاص الموثوق بهم والداعمين لهم، مع الُمطالية ببعوييات أال بكرير مرارشة بياا

ـا بـ هش يكوشـوا ال تحبا  الأركات إل  عرض الكرير من األموال عل  األفراد في ه ُ الف ة، فهم أكرـر اهبمامف

ا من الموثوق بهم والداعمين لهم ا من م بمع ييم أشخا ف .جزصف

تــدرل مد ســات عديــدة وجــود هــ ُ الف ــة المبزايــدة مــن العمــال المحبملــين وتعمــل علــ  اال ــب ابة

ا من ا لمروشة لمطاليهم، عل   ييل المرال من خالل تو يع ا بخدا  إجااة الوالدين، ومنل اآلباص مزيدف

 يســكو "وشــركة البكنولوجيــا ،((Google" جوجــل"وترــد  شــركات مرــل . فــي أيــا  العطــالت المدر ــية

مرــل . مزايــا للمــوظفين( Patagonia" )باتاجوشيــا"وشــركة الييــع بالب زئــة ،(Cisco Systems" ) يســبمز

وتـوفير العـال  الطييعـي، وإتاحـة خـدمات تنظيـن ،((on-site childcareرعاية األطفال في مواع العمل 

.المنزل المدعومة

ول ـــــ ب هـــــ ُ الف ـــــة، يبعـــــين علـــــ  

شــة، الأــركات بــالطيع أش تبــيل المرو

ــا أش تُظهــر ا ــبعدادف  ا كمــا ي ــب أييف

لال ـــــــــبرمار فـــــــــي تطـــــــــوير هـــــــــ ُ 

ـــة ـــق ثرافـــة تنظيمي الم موعـــة، وخل

اويــــة تدكــــد المغــــزم والهــــدي مــــن 

ها وُ نفت ه ُ الف ة عل  أش. العمل

تنبمـــي إلـــ  م بمـــع شـــامل وُمرّحـــب

.بها بدرجة أعل  من الف ات األخرم
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(The Relaxers)دعاة الراحة  05

ين ال عل  عكو الف ات السابرة، فتش األشخاص فـي هـ ُ الف ـة هـم مـزي  مـن المبراعـدين، وأول ـك الـ 

مـن ييحروش عن عمـل، با ضـافة إلـ  أول ـك الـ ين اـد يعـودوش إلـ  العمـل البرليـد  فـي ظـل تـوافر عـدد

.  الظروي المنا ية

، يُكمـل األشـخاص فـي هـ ُ "19-كوفيـد"ومرل الكريرين الـ ين تراعـدوا فـي واـت ميكـر مـن تفأـي جائحـة 

ــ. الف ــة حيــاتهم المهنيــة البرليديــة واــد ال يحبــاجوش إلــ  المزيــد مــن المــال للعــيش بأــكل مــريل  لك ل

، بمـا  يريدوش و ائل ج ب أكرر من م رد عـرض الريمـة البرليـد  الُمسـبخد  فـي جـ ب الرـوة العاملـة

.في  لك الوعد بعمل هادي

ــا مــن المبراعــدين األوائــل والمبراعــدين فــي الســن الطييعيــة الــ ين ال يــزال لــديهم تيــم هــ ُ الف ــة كلًّ

. العديد من  نوات ا شبا  المبيرية، وهم يمرلوش أكير شريحة من الروم العاملة الكامنة

، كـاش معـدل "19-كوفيـد"جدير بال كر، أشـع بعـد ارتفـاع معـدل البراعـد خـالل األشـهر األولـ  لبفأـي جائحـة 

ــيطص ــ   ــوق العمــل يبزايــد ب ــدين إل ــم إغــراص الــيعض برفــع األجــور أو . العمــال المبراعــدين العائ واــد ت

  العمـل؛ تحسين البواعات المرتيطة بال ائحة، بينما شعر آخروش بآثار البيخم والحاجـة إلـ  العـودة إلـ

ا ا ف. حيث باتت أموالهم تبياصل بأكل أ رع مما كاش مبواعف رط من ولكن مع وجود ترديرات بهش واحدف

رير من كل خمسة من هدالص المبراعدين خالل ال ائحة يبطلع إل  العودة إل  الروم العاملة، فهنال الك

. الأركات البي يمكن أش ت ب بهم

روب "فـــــي إشـــــارة إلـــــ  العــــب كـــــرة الرـــــد  األمريكيـــــة ،(Gronks" )جــــروشكو"تُســــم  هـــــ ُ الف ـــــة 

الــ   تراعــد لكنــع عــاد بنــاصف علــ  طلــب مــن اميلــع الســابق فــي ،(Rob Gronkowski" )جروشكوفســكي

وتراعــــد . والــــ   وعــــدُ ببوايــــع عرــــد مــــرش مــــع فريــــق كييــــر،(Tom Brady" )تــــو  بــــراد "الفريــــق 

ا مرة أخرم، لكن من يدر  ما يخي ع المسبريل، فرد يعود مرة أخرم للعب" جروشكوفسكي" .مدخرف
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ا بما  يق، يمكن الرـول إش ال ـزص الكييـر مـن اليـغط الـ   تواجهـع الأـرك ات فـي وارتياطف

مدم العـامين الماضـيين فـي عل ج ب العمال واالحبفاأل بهم ينيع من البحول األ ا ي

ـــا شبي ـــة للطليـــات غيـــ. كيفيـــة شظـــر النـــا  إلـــ  وظـــائفهم وأربـــاب عملهـــم ر كمـــا أشـــع أييف

ل ـة ولمعا. المسيواة لسوق العمـل البـي تظهـر فيهـا أراـا  ايا ـية للوظـائن الأـاغرة

اتخـا  يمكن للأـركاتوج ب الموظفين عل  المدم الطويل، " البسرب الوظيفي"مأكلة 

:أربعة إجراصات عل  النحو البالي

ـــــــد   يمكـــــــنهم  ـــــــرل عـــــــرض الريمـــــــة البرلي

  للمــــوظفين، والــــ   يبيــــمن البركيــــز علــــ  الُمســــم

ــــــة، والبعوييــــــات،  ــــــوظيفي، والمســــــارات الوظيفي ال

.كةوالمزايا، وامبالل مدير جيد، والمكاشة العامة للأر

01

دور يمكــنهم تــوفير عــرض غيــر ترليــد  للريمــة، يــ

ية، حــول المروشــة، وفوائــد ال ــحة النفســية والســلوك

ــة، وأشــكال مخبلفــة ــز ثرافــة الأــركة الروي مــن وتعزي

ــــوظيفي وينيغــــي أش يكــــوش عــــرض الريمــــة . البرــــد  ال

ص شفســــع والطريرــــة البــــي تبــــابع بهــــا الأــــركات هــــدال

ا؛ ا وتخ ي ف فـالح م الموظفين المحبملين أكرر إبداعف

الهائل من البغيير في  وق العمل وفي المنظمات

02

ا يمكن للأركات أش تو ع شه هـ

فــي جــ ب المواهــب، خا ــة وأش بعــض 

وش األشـــخاص غيـــر البرليـــديين ال ييحرـــ

بنأــــا  عــــن فــــرص العمــــل ولكــــنهم 

 يعودوش للح ول عل  عرض العمـل 

. المنا ب في ظل توافر ظروي معينـة

ويمكـــــن أش يســـــاعد الفهـــــم األفيـــــل 

للف ـــــــات الخمســـــــة مـــــــن المـــــــوظفين 

ات الأـــركات علـــ  ت ـــميم ا ـــبراتي ي

ال ــــــ ب الخا ــــــة بهــــــا ت ــــــاُ األشــــــواع 

. المخبلفة من العمال

يمكـــــــن للمنظمـــــــات أش ت عـــــــل 03

الوظائن الخا ة بهـا جا بـة واويـة مـن

خـــالل ا ـــبرمار المزيـــد مـــن ال هـــد فـــي 

توضــيل المغــزم والهــدي مــن العمــل، 

وتعزيــــز المزيــــد مــــن االشبمــــاص، وترويــــة 

فريـــق العمـــل والعالاـــات الم بمعيـــة 

األخـــرم؛ و لـــك ألش بنـــاص هـــ ُ الســـمات 

البنظيميــة  ــي عل مــن ال ــعب علــ 

المــــــــــوظفين البرليــــــــــديين االشبرــــــــــال 

إلـــ  مكـــاش عمـــل آخـــر مرابـــل أجـــر أعلـــ  

. اليلفا

04

ا مــن الرــوم العاملــة جديــد و ــيظل كــ لك ا كييــرف ركات، وبالنســية للأــ. يعنــي أش جــزصف

ي الكرير ما لم يعني ه ا أش الررافة البي تنبرل عير البراليد واألعراي السلوكية لن تعن

. ةتوضل المنظمات أهمية تلك الررافة للمنيمين ال دد للأركة من  اليداي
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هــــو ( Timothy Adesanya" )أديســــاشياتيمـــوثي"

مسبأــــــار وباحــــــث فـــــــي إدارة ال ــــــودة، عمـــــــل 

كمحاضــــر أول فــــي اليحــــث وعلــــو  اليـــــوليمرات 

ـــــا والمـــــواد الهند ـــــية والهند ـــــة والبكنولوجي

" جامعـــــــة ليـــــــدا"الكيميائيــــــة وال ـــــــناعات فـــــــي 

(University of Leeds) ـــرة ـــتش لبرا خـــالل الفب ب

ـــاداشجامعـــة "؛ و1978-1982  University of)" إب

Ibadan) ؛ 1986-1982بني يريـــــــــا خـــــــــالل الفبـــــــــرة

ـــــة الجـــــو "و  Lagos State)" جامعـــــة والي

University) ؛ ثــــم عمــــل 1993-1986خــــالل الفبــــرة

 University" )جامعـة الجـو "كه با  مأارل بـ

of Lagos ) 2011-2002خالل الفبرة  .

ــــــد مــــــن المنأــــــورات " أديســــــاشيا"أ ــــــدر  العدي

المبنوعــــة فــــي الم ــــالت الدوليــــة؛ حيــــث امبــــدت 

خيرتـــع فـــي إدارة ال ـــودة والريـــادة عيـــر م موعـــة 

  وا ــعة مــن اطاعــات الب ــنيع واآلالت وا شبــا

.في االاب اد العالمي

بعضعل "أديساشيا"ركزال دد،ه اوفي

"المعدشيةاألغطية" ناعات:مرلال ناعات،

(crown cork)يةاليال بيكالزجاجات"و ناعات"

PET-bottle))الموادوحرن هر"و ناعات

Plastics)"اليال بيكية extrusion, injection -

and blow-molding)المرومالزجا  ناعات"و

vehicle)"للمركيات manufacturing and

assembly).

شي ة عن المدلن

ي ــــن هــــ ا الكبــــاب تطــــور ال ــــودة عيــــر مراحــــل 

ــ ا بمرااي ــب  ومــرورف ا مــن فحــ  المن ة مخبلفــة بــدصف

ال ـــودة؛ حيـــث يســـلط اليـــوص علـــ  مزايـــا معـــايير 

 quality management)شظـــــا  إدارة ال ـــــودة

system)ومدم ضرورة الح ـول علـ  الأـهادات ؛

يــــل المنظمــــات والمد ســــات والأــــركات 
 
مــــن ا

 ُ المهبمــة باال ــبفادة مــن المزايــا المخبلفــة لهــ

ــــ   المعــــايير لبحســــين أشظمبهــــا ومســــاعدتها عل

ا .اليراص في  وق تنافسية عالميًّ

ي وفــي  ــياق مب ــل، أكـــد الكاتــب أش المنــب  عـــال

ق ال ودة هو الـ   يليـي مبطليـات العمـالص والسـو

مـــن حيـــث الموا ـــفات واالحبياجـــات والبواعـــات، 

ـــ  ويمرـــل اـــيم العمـــالص، با ضـــافة إلـــ  ادرتـــع عل

ات ته يو عالاات جيدة ومسبدامة بين المنظمـ

اب أو الموردين و لسلة البوريد والعمـالص، وأ ـح

. الم لحة

:  اباألفكار الرئيسة للكب

م طف  محمود. أعرض

-ةبكالوريو  ااب ـاد وعلـو   يا ـي

.  جامعة الراهرة

: ةمن ال ناعة الرابعة إل  ال ودة الرابع

* ةاالببكار وأعمال الع ر الرامي المسبدام

* Adesanya. T, "From Industry 4.0 to Quality 4.0: An Innovative TQM Guide for Sustainable.", Springer, 2022.
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ة ال ـودة ات الفا، أشار الكاتب إل  تيني العديد من المد سـات والأـركات فـي جميـع أشحـاص العـالم ثرافـ

ا الحديرة لبحريق الميزة البنافسية والحفاأل عليها؛ حيث أ يل تنفي  ممار ات إدارة ال ـودة اليـو  جـزصف

ال ـناعات با ضافة إل  أش مواجهة شما   ا شبا  ال ديـدة، مرـل. ال يب زأ من كل عملية تأغيلية تررييفا

ا فيمـا يبعلـق بكيفيـة تكيـن عمليـا ت إدارة ال ـودة الحديرة في طورها الرابع أ ـيحت تأـكل تحـديًّا جديـدف

.في الع ر ال ديد للبرنيات الرامية

وشاتهـا كما شوُ الكاتب أش ال ودة في الع ر الرامي؛  بأمل كلفا مـن ممار ـات ال ـودة البرليديـة ومك

لعمليات كما أش ال ودة في  يااها الحالي تبيمن إدارة ا. المعدلة لكي تالئم ميادرات ال ناعة الحديرة

ـا مـن ا لعالاـات لبرديم شبـائ  أو منب ـات أو خـدمات ب ـورة ممبـااة، و لـك فـي  ـياق بي ـة مبوااشـة ثرافيف

ا بال  األهمية بالنسية لل ودة .المسبدامة؛ حيث تُعدُّ الررافة والعالاات أمرف

امــات كمــا أشــار الكاتــب إلــ  ضــرورة تينــي ميــادط وأدوات وترنيــات ال ــودة بأــكل تكيفــي فــي أواــات األ

ــا لبطــورات ال ــودة ا لال ــب ابات المنا ــية وفرف الحديرــة واألوب ــة والكــوارث المحبملــة، و لــك ا ــبعدادف

، وغيرها من األامات البي أبراتهـا ال ائحـة، "19-كوفيد"مرل، كيفية البعامل مع األامة البي  ييبها جائحة 

:مرل

حيث اادتتطور أشظمة النرل في ظل العولمة؛ 

ا مـن ميزة  رعة اجبياا العالم خالل يومين تررييف 

خطـــــــر االشبأـــــــار الســـــــريع لفيـــــــرو  كوروشـــــــا 

الُمســــب د أو غيــــرُ مــــن األمــــراض األخــــرم فــــي 

.جميع أشحاص العالم

لة، حيـث اشبأـرت المعلومـات الميـلو ائل البوا ل االجبمـاعي؛ 

ـــ ـــت المبرـــد  فـــي العـــالم وأشظمـــة تكنولوجي ـــ  ا شبرش ا معبمـــدة عل

ـــد مـــن األشـــخاص حـــول  ـــر بالســـلب علـــ  العدي االت ـــاالت، ممـــا أث

مناهية عل   ييل المرال، البو ع في البروي  للحركات ال. العالم

د مـن للبطعيم في جميع أشحاص العالم، األمر ال   أثار ا بياص العديـ

.  ال ين كاشت لديهم فر ة مناعة الرطيع

حيــث يــدد  البغيــر المنــاخي العــالمي واالحبيــا البغيــر المنــاخي؛ 

الحرار ، إل   رعة و هولة اشبأار األمراض إل  مناطق أخرم من

العــالم بأــكل مبزايــد، فــي الواــت الــ   يرــد  فيــع بعــض الرــادة

.  السيا يين األع ار السيا ية الواهية



ة
حري

ض ب
و
عر

136

مــن خــالل تغييــر الطريرــة البــي يعمــل بهــا " 19-كوفيــد"كمــا أوضــل الكاتــب مــدم البغيــر النــاجم عــن جائحــة 

البسـوق؛ األفراد ويبنرلوش بها، والبغيير من شـكل الب معـات االجبماعيـة، والبـهثير علـ  البعلـيم، وطـرق

األكرـر ، وكاشـت أمـاكن العمـل هـي"ال دمات الررافيـة والب اريـة"حيث إش ه ُ الفبرة كاشت تسم  بحرية 

الخـالي "ب ـنيع اضطرابفا، وتهثرت  ال ل البوريد بما يب اوا األ ياب البي يُزعم أشها تُعزم إل  تهثيرات ال

(.impacts of Lean manufacturing" )من الهدر

م ــنعين ات ــالفا بمــا  ــيق، فــتش تــداعيات ال ائحــة أثــرت بأــكل كييــر علــ  بعــض البغييــرات الدائمــة لل

. يب ال ائحـةبسـ" عملياتهم  ببغير بأكل دائـم"والموظفين، ولكن لم يبردد الم نعوش في البهكيد أش 

:واد تيمنت بعض البغييرات

ايــــادة اال ــــبرمار فــــي البكنولوجيــــا واليحــــث▪

.والبطوير واالببكار

ة ظهور عمليات االشدما  واال بحوا  ا ب اب▪

.للظروي االاب ادية الناجمة عن ال ائحة

ن ا ـــبخدا  من ـــات اليياشـــات والبحلـــيالت مـــ▪

.أجل البكين مع ال ائحة

.عد  اال بررار االاب اد  ا ير المدم▪

.ترليل العمالة والموظفين▪

عالميـة ه ا، واد أشـار الكاتـب إلـ  ثالثـة وعأـرين مـن الميـادط البوجيهيـة لبحسـين األعمـال الب اريـة ال

universal business improvement guidelines))ـــر داخـــل المد ســـات ؛ ـــا  دارة البغيي ـــك وفرف و ل

عمليــة المخبلفــة لكــي تواكــب ال ــودة الحديرــة؛ حيــث تســاعد هــ ُ الميــادط بأــكل كييــر علــ  تســهيل أ 

بـي إدارة تغيير أل  مد سة بغض النظر عن ح مها وطييعة عملها، فيلفا عن المنب ات أو الخدمات ال

ا  دارة ال ـودة الأـاملة ال ـبدامة أعمـال تردمها ه ُ المد سة، كما أش ه ُ الميادط تعد دليلفا ميبكرف

.الع ر الرامي

ي العـالم، واد أكد الكاتب أهمية الع ر البحولي الحالي لل ودة ال   يبولـد فـي االاب ـادات المبردمـة فـ

ـا ويعير من أوروبا وأمريكا الأـمالية إلـ  اليابـاش وآ ـيا وال ـين؛ حيـث أ ـيل البحـول الرامـي رمـزف  ا عالميف

يالت  مــالصات البطــور البكنولــوجي المبرــد  فــي جميــع أشحــاص العــالم مــن خــالل اليياشــات اليــخمة، وتحلــ

،(blockchain)والعمـالت المأـفرة ،((Artificial intelligenceاليياشات، والروبوتات، وال كاص اال طناعي 

(.Internet of Things)وإشبرشت األشياص ،((Machine Learningوالبعلم اآللي 



مـن في  ياق آخر،  رد الكاتب أهمية الحفاأل عل  جـودة عمليـات وأشأـطة المد سـة بهكملهـا، و لـك

اركة خــالل الررافــة البه يســية لل ــودة مــن أجــل البحســين المســبمر للمد ســة، با ضــافة إلــ  مأــ

خــروش المـوظفين مــن خــالل ا بــداع واالببكــار والبميــز، حبــ  يح ــل العميــل أو الســوق والمســبفيدوش اآل

ا بمسبوم كيير من الررة، و لك حب  ي سدوش ايمهم الفردية المبوااشـة مـع الررافـة من المخرجات دائمف

ا تـهتي والعالاات المسبدامة؛ حيث إش ال ودة هي الريمة، والريمة غاليفا ما تبفاعل مـع الررافـة، ومـن هنـ

.الحاجة إل  موااشة الريمة مع الررافة في عالاة مسبدامة

ا بمـا وفي  ياق مب ل، ا بعرض الكاتب ديناميكية ال ـودة وأدوارهـا فـي ش احـات األعمـال، مسبأـهدف 

ا المكاشــة البــي تبمبــع ب هــا حــدث فــي الرــرش العأــرين مــن العديــد مــن البغيــرات فــي عــالم األعمــال، مدكــدف

ممار ــات ال ــودة مرــل، إدارة ال ــودة الأــاملة ومحبرفــي ال ــودة، باعبيارهــا علــ  رأ  ممار ــات إدارة 

.ال ودة والبي تكوش لها تهثيرات مبمايزة عل  أداص األعمال الب ارية

ة با ضــافة إلــ   لــك، يرــد  هــ ا الكبــاب معلومــات ميســطة تســبند إلــ  عرــود مــن الب ــارب ال ــناعي

خـالل واألكاديمية الدولية، و لك مـن أجـل تمكـين أول ـك الـ ين يسـعوش إلـ  تطييـق ال ـودة الحديرـة مـن

رنيـات أ رع و يلة ممكنـة، وجعلهـا بسـيطة الفهـم، با ضـافة إلـ  ترـدير ميـادط وفلسـفات وأدوات وت

.إدارة ال ودة المخبلفة في وات ا ير بغض النظر عن خلفيبها

ـــة تســـبهدي األكـــاديميين، واليـــاحرين، وإدارة ـــ  أش أ ـــو ال ـــودة الحدير ت ـــدر ا شـــارة، إل

نيع ول لك فهي تأمل العاملين في اطاعات الب . األعمال، وممار ي ال ودة، والمهنيين

ص، والب ــــميم، والهند ــــة، والبعلــــيم، واطاعــــات الينــــا–ال ــــغيرة والمبو ــــطة والكييــــرة-

ـــد، والخـــدمات العامـــة، وإدارة االشبخابـــات ، واال بأـــارات، واللوجســـبيات، و ال ـــل البوري

ظمــة والب ــارة الدوليــة، والمييعــات، والبســويق، والفنــادق، والســياحة، والمسبأــفيات وأش

الرعايـــة ال ـــحية األخـــرم، والممار ـــات الراشوشيـــة، وجميـــع الخـــدمات أو مرـــدمي المنب ـــات 

.اآلخرين في البخ  ات وم االت النأا  اليأر  األخرم

ة
ـــــ
يـــ
ار
إد
ق 
ــا
ـــــ
فـ
آ

137



ة
حري

ض ب
و
عر

138

ا أهمية ال ـودة الحديرـة اليـو  كما يُيرا الكباب أييف

مة في الحفاأل عل  األعمال من خالل العالاة الرائ

وق؛ بين الموردين والعمالص أو المسبهلكين والسـ

ــــبم تعزيزهــــا مــــن خــــالل  حيــــث إش هــــ ُ العالاــــة ي

ال ـــــودة مرابـــــل ايمـــــة المنـــــب  أو الخدمـــــة البـــــي 

ــا يــبم دعمهــ ــيعض، وأييف ا تربطهمــا بيعيــهما ال

ــــ  ا ــــبمرار المد ســــات،  مــــن أجــــل الحفــــاأل عل

والبهكــد مــن أش المنب ــات أو الخــدمات تظهــر تلــك

معـايير الخ ائ  البي تدثر عل  ادرتها عل  تلييـة

.ال ودة ل ميع ف ات العمالص

ا إل  أش الحركة الب اع دية أو واد أشار الكاتب أييف

ب البغييـــرات المفبرضـــة فـــي اـــيم العمـــالص تبنا ـــ

و بأـــكل مياشـــر أو مكـــافف مـــع تحســـين المنـــب  أ

الخدمــــــة المبواعــــــة، و لــــــك مــــــن أجــــــل مواكيــــــة 

ة البغييـــرات وبرـــاص المد ســـات اويـــة مـــن الناحيـــ

  البنافســـية لكـــي تكـــوش اـــادرة علـــ  الحفـــاأل علـــ

.عالاات العمالص والموردين

كمـــا أش الـــزخم النـــاجم عـــن  لـــك يرـــود ديناميكيـــات 

ومــــن ثــــم، فــــتش . العمــــل أو البحســــين البنظيمــــي

ــات العمــالص و ــة مبطلي ــة فــي تليي أو /الحاجــة والرغي

زايـد السوق المبغيرة اد أ يحت تمرـل بأـكل مب

األولويـــــة لـــــدم الريـــــادات ا داريـــــة فـــــي معظـــــم 

.المد سات والأركات

دة ه ا، واد أوضل الكاتـب السـمات الرئيسـة لل ـو

وأدوات إدارتهــــا مــــن أجــــل تحريــــق شبــــائ  ال ــــودة 

ر، البنظيميـــــة أو الب اريــــــة، والبحســــــين المســــــبم

.وتحريق اال بدامة

ا، يوفر الكباب أدلة وااعدة معرفية لبحفيز الرراص والأركات والمد سـات البـ ي تهـدي خبامف

ا لخلـــق الريمـــة والكفـــاصة ورضـــا العمـــالص والرـــدرة علـــ   إلـــ  ا ـــبخدا  أدوات مدرو ـــة جيـــدف

.البكين والريادة ومأاركة األفراد داخل وخار  المنظمة أو مد سة العمل
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ــ ق تب ــع أشظــار العــالم فــي الواــت الحــالي إلــ  تحري

أهــداي البنميــة المســبدامة فــي مخبلــن م ــاالت

الحيــــاة االجبماعيــــة واالاب ــــادية، وتبمرــــل إحــــدم

المهــا  العديــدة لبحريــق تلــك األهــداي فــي إدارة 

ي تــم عمليـات توليــد النفايـات والــبخل  منهـا، والبــ

تيــمين مدشــراتها فــي الهـــدي الرــاشي عأــر مـــن 

ــة المســبدامة  ــا  واال ــبهال"أهــداي البنمي ل ا شب

ــــر "المســــدوالش ، وفــــي هــــ ا ال ــــدد يبنــــاول البرري

ات اهـات : ال ادر عن م لـة ا دارة وريـادة األعمـال

البنميــــة، ت ربــــة دول االتحــــاد األوروبــــي فــــي إدارة 

حررت النفايات في إطار البنمية المسبدامة والبي

إش ــااات كييــرة فــي هــ ا الم ــال ومرارشبهــا بحالــة 

ع دولة أوكراشيا، مع تحليـل ات اهـات تحسـين الوضـ

ــي مــن خــالل إدخــال اليي ــي فــي دول االتحــاد األوروب

دة ميادط االاب اد الدائر ، والحد من البراكم وإعـا

اصة فـي البدوير، لفهم مبطليات إدارة النفايـات بكفـ

ــا للب ربــة األوروبيــة مــن أجــل ضــم ــا وفرف اش أوكراشي

.تنمية وأمن أوكراشيا المسبدامين

فيــــالنظر إلــــ  الحالــــة األوكراشيــــة، ش ــــد أش الوضــــع

فــي اليي ــي والــديموغرافي فــي المنــاطق ال ــناعية

ــا عــن ايــادة ك ا شاجمف ا كييــرف ميــة أوكراشيــا يأــكل خطــرف

ــات ال ــناعية المبراكمــة، وبــطص ا  ــال حات النفاي

ــــدورُ  المبعلرــــة ببخزينهــــا وا ــــبخدامها، وهــــ ا ب

يدد  إل  ايادة المخـاطر علـ   ـحة ا شسـاش، ممـا 

راشيـا يسبوجب  رعة تطـوير إدارة النفايـات فـي أوك

.  عل  أ ا  ميادط اال بدامة

شهد محمد. أ

-ةبكـالوريو  ااب ـاد وعلـو   يا ـي

. جامعة الراهرة

*ادرا ة حالة أوكراشي

: بدامةالب ربة األوروبية في إدارة النفايات المس

* Antoniuk, K. and Antoniuk, Dm. (2022), “Sustainable waste management: international experience for Ukraine
regions”, Management and entrepreneurship: trends of development, 2(20), pp. 59-67.
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ــا لمدشــر البنميــة المســبدامة  ال ــادر عــن ( SDI)ووفرف

ــــــة  ــــــات العــــــالمي للمعلومــــــات ال غرافي مركــــــز اليياش

احبلــــت أوكراشيــــا ،((ISC WDSوالبنميــــة المســــبدامة 

، وفي الفبـرة 2020دولة في عا  137من بين 76المرتية 

0.694)، ارتفعت ايمة المدشر إل  مـا بـين 2018-2020

ــا، ويرجــع  لــك(0.697- ، لكنـع مــع  لــك ال يــزال منخفيف

فـــي المرـــا  األول إلـــ  تـــدشي اـــيم مدشـــرات الريـــا  

(.0.538)والريا  اليي ي ( 0.374)االاب اد  

ــــا للي ــــة المســــبدامة وفرف ــــل مدشــــر البنمي عــــد وببحلي

ق المكـــاشي، ش ـــد أش اـــيم المدشـــر تبيـــاين بـــين المنـــاط

( 1.29-1.04)األوكراشية ما بين مدشر مرتفع يبراو  بـين 

ط ، ومدشـر مبو ـوخـاركينترشوبـلفي مناطق لفين، 

، كييـــــن ريفنـــــيفـــــي منـــــاطق ( 1.03-0.9)يبـــــراو  بـــــين 

ا وبولبافـــا ، ومـــا بـــين مدشـــر مـــنخفض ومـــنخفض جـــدف

فــي بعــض المنــاطق األخــرم، ويحــدث ( 0.9أاــل مــن )

ات ه ا البياين المكـاشي بسـيب تركـز معظـم المد سـ

ـــي  ـــا، والب ـــاطق جنـــوب شـــرق أوكراشي ال ـــناعية فـــي من

مــا تخلــن كميــات كييــرة مــن النفايــات ال ــناعية، وهــو

يبســـــيب فـــــي البلـــــوث واشيعاثـــــات غـــــااات االحبيـــــا 

السـلب الحرار  البي تسيب البغير المناخي، كما تـدثر ب

.عل  مدشر جودة الحياة

ومـــن هنـــا يبيـــل الـــدور المهـــم الـــ   تدديـــع ا دارة 

رليـل الفعالة للنفايات فـي ا شبـا  واال ـبهالل فـي ت

ــتدارة النفايــات ا ــبخ دامها البلــوث اليي ــي، وير ــد ب

ــــ   ــــة إل ــــدويرها، ممــــا يُعيــــد المــــوارد المادي وإعــــادة ت

.االاب اد
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ـا إلـ  775.9، ااد ح ـم النفايـات المبولـدة فـي دول االتحـاد األوروبـي مـن 2018-2004خالل الفبرة  812.0طنف

ــا بزيــادة اــدرها  ــاُ بنســية %4.2طنف ــات المي ــ  ايــادة شفاي ــاص بنســية %175.9؛ ويرجــع  لــك إل ــات الين ، وشفاي

، %66.8، مـع اشخفـاض كييــر فـي النفايـات النات ـة عـن الزراعـة بنســية %6.7، وشفايـات األ ـر بنسـية 20.1%

، كمـا هـو موضـل بال ـدول %22.6، وفي البعدين وا بغالل المحـاجر بنسـية %24.9وفي الب نيع بنسية 

.البالي

وبيإعادة تدوير النفايات في دول االتحاد األور 

20042006200820102012201420162018

الزراعة، الغابات، صيد 

األسماك
62,356,745,520,220,417,719,719,5

10,47,110,07,97,57,76,98,1رالتعدين واستغالل المحاج

239,9225,8216,8190,5176,4175,9178,9180,1التصنيع

85,493,384,178,688,887,474,775,7الطاقة 

75,283,398,9129,9155,0180,7196,9207,6نفايات المياه

34,433,434,842,539,838,637,841,3البناء

97,7111,1288,8102,388,985,188,594,0قطاعات أخرى

174,1179,2181,6186,0180,7175,8181,4185,7األسر

775,9789,9760,6758,7758,0769,0784,7812,0المجموع

(.2022)م لة ا دارة وريادة األعمال : الم در

جدول

(، بالمليوش طن2018-2004)، ( با برناص النفايات المعدشية األ ا ية)توليد النفايات في دول االتحاد األوروبي 

1

ارتفـــــــع معـــــــدل اال ـــــــبخدا  الـــــــدائر  للمـــــــواد

اد شســية المــواد الخــا  الراشويــة إلــ  إجمــالي المــو)

والــ   ،(CMUالمســبخدمة لال ــبخدا  المنزلــي 

ت يعكو ح ة الموارد المسـبخدمة مـن النفايـا

ــــ  % 8.3الم معــــة، مــــن  خــــالل الفبــــرة % 12.8إل

.، كما هو موضل بالأكل البالي2004-2020
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اليـا، كما تمت مالحظة أعل  معدل لال ـبخدا  الـدائر  للمـواد فـي دول هولنـدا، وبل يكـا، وفرشسـا، وإيط

ضـل وإ بوشيا، فيما كاش أدش  معدل في دول روماشيا، وأيرلنـدا، واليرتغـال، وبلغاريـا، وايـرص كمـا هـو مو

.بالأكل البالي

شكل

(2020-2004)شسية ديناميات البغييرات في اال بخدا  الدائر  للمواد في االتحاد األوروبي في الفبرة من 

1
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)%(

شكل

شسية ديناميات البغيرات في الهيكل ال غرافي لال بخدا  الدائر  للمواد في الدول األعياص في االتحاد األوروبي 
(2010-2020 )

2
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ا؛ وهـو مـا يرجـع وعل  الرغم من ارتفاع معدل إعادة البدوير في أوروبا، فتش درجة الدائريـة منخفيـة شسـييًّ

، ا ـبخدا  جـزص كييـر مـن المـواد لينـاص و ـياشة الميـاشي والينيـة ال بحبيـة والسـلع إل   ييين رئيسـين، أوالف

ـا، ا ـبخدا  اـدر كييـ( األشغال والخدمات)األخرم  ر مع عمر خدمة طويـل ومحدوديـة إعـادة البـدوير، وثاشيف

ا .من الموارد المادية  شبا  الطااة، وبالبالي فتش معدل الدوراش منخفض جدف

من النفايات في دول االتحاد األوروبـي، % 48، تمت إعادة تدوير شحو 2016ت در ا شارة هنا إل  أشع في عا  

مبراكمـة من النفايات في مدافن النفايات، بينما اشخفيت شسية النفايـات ال% 25واد تراكم ما ي ل إل  

لـ  في مرالب الرمامة، واادت إعادة البدوير بسيب الحرق الموفر للطااـة، وكـاش معـدل إعـادة البـدوير أع

رغم مـن النمـو وعل  ال.  من النفايات المنزلية-با برناص النفايات المعدشية األ ا ية -للنفايات العامة 

؛ وهـو مــا يرجـع إلــ  هيمنــة 2018فــي عــا  % 45.3الكييـر، ظــل مسـبوم الــبخل  مــن النفايـات اليلديــة عنـد 

.ترنية المكب عل  البخل  منها

ي عـا  ففـ. ومع  لك، اشخفض ا بخدا  مدافن النفايـات مـن أجـل ا ـبخدا  النفايـات فـي توليـد الطااـة

ــراكم مــا يمرــل 2011 ــة فــي مكيــات النفايــات مرابــل %34.4ت ــات محبراــة، % 24.0مــن النفايــات اليلدي شفاي

، كمـا هــو موضـل بالأــكل %27.6مرابــل % 24.4، اشخفيــت ح ـة المكيــات إلـ  2018وبالمرارشـة فــي عـا  

.البالي

شكل

(2019-2004)شسية معدالت إعادة البدوير في أوروبا حسب م رم النفايات 

3
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معدل إعادة البدوير الكلي شيةالنفايات الكهربائية وا لكبروالنفايات اليلديةمخلفات البغلين
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طــة مــن تعــاشي المنــاطق ال ــناعية فــي أوكراشيــا مــن تــدهور الوضــع اليي ــي، والــ   ينــب  عــن الكميــة المفر

ا ، يمكـن النفايات ال ناعية المبراكمة، وبطص ا  ـالحات المبعلرـة ببخزينهـا وا ـبخدامها، وبأـكل عـ

:الرول إش إدارة النفايات في أوكراشيا تعاشي من عدة مأكالت من بينها

؟ما ا عن الوااع: إدارة النفايات في أوكراشيا

مـن أهـداي في ظل ه ُ األوضاع، تسع  أوكراشيا إل  تنفي  البدابير الالامـة لبحريـق الهـدي الرـاشي عأـر

لح ـاد من خالل الحد من خسائر ما بعـد ا( ضماش اال بهالل وا شبا  المسدولين)البنمية المسبدامة 

ة تطـوير ويمكن تفسير أهمية المهمة األولـ  مـن خـالل أولويـ. في ا شبا  الزراعي وإدارة النفايات بكفاصة

ـــا لالاب ـــاد الـــوطني علـــ  المـــدم المبو ـــط، ولكـــن الز  ـــا محبملف يـــادة الرطـــاع الزراعـــي باعبيـــارُ منافسف

الزراعـي المسبمرة في الحمل عل  األراضي الزراعية شبي ة ايادة األراضي ال الحة للزراعـة واال ـبهالل

.وأ عار المواد الغ ائية  يبسيب في عوااب كييرة

تريــيم ولحــل هــ ُ المأــكلة، يبطلــب األمــر ترليــل الفااــد مــن األغ يــة فــي  لســلة البوريــد، والبــي ي ــب

، %()با ـبخدا  المدشـرات كمدشـر ح ـة خسـائر مـا بعـد الح ـاد فـي إجمـالي إشبـا  الحيـوب دينامياتها

والمالحــت فــي هــ ا ال ــدد، أشــع فــي اآلوشــة األخيــرة، كــاش هنــال اشخفــاض فــي خســائر مــا بعــد الح ــاد فــي

ــي تبــراو  ح ــبها فــي منــاطق أوكراشيــا مــن  ــا  الحيــوب، والب ــ  0.1إجمــالي إشب ، كمــا هــو موضــل %3.4إل

.بالأكل البالي

ــــوب فــــي النظــــا  ▪ وجــــود تناايــــات وعي

ــا، تعبيــر 52البأــريعي، حيــث يوجــد  ااشوشف

خمســـة منهـــا مبناايـــة وثماشيـــة أخـــرم 

.ليو لها  لة

حبيــة اشخفــاض مســبوم تطــوير الينيــة الب▪

ي فــي م ــال إدارة النفايــات المنزليــة، ففــ

ـــــ  2018عـــــا   ـــــا عل 6107احبـــــوت أوكراشي

مكيــات امامــة ومــدافن للنفايــات، منهــا

وحـــــدة ال تفـــــي بمعـــــايير الســـــالمة 984

وحــدة محملــة بأــكل اائــد، 256اليي يــة و

وهــو مــا يســبدعي إشأــاص مــدافن جديــدة 

.للنفايات

عـــد  وجـــود حـــوافز ااب ـــادية لبو ـــيع ▪

شطاق الخدمات في م ـال إدارة النفايـات

المنزليــــة، واشخفــــاض الــــوعي حــــول إدارة 

.النفايات المنزلية بين السكاش
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عال بهـا وفيما يبعلق بتدارة النفايـات بكفـاصة، فهنـال حاجـة لبرليـل ح ـم توليـد النفايـات وايـادة ح ـم م

الل الفبــرة وبالفعــل، فخــ. وإعــادة ا ــبخدامها لبرليــل البــهثير الســليي علــ  اليي ــة، وايــادة كفــاصة ا شبــا 

ادة ، كاش هنال ات اُ لبرليـل ح ـم شفايـات ف ـات الخطـر مـن األول إلـ  الرالـث، مـع ا ـبمرار ايـ2015-2019

.ح ة شفايات الف ة الرابعة

شكل

شسية ديناميات البغيير في ح ة خسائر ما بعد الح اد من إجمالي إشبا  الحيوب
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(.2022)م لة ا دارة وريادة األعمال : الم در

وال ــراع العســكر  السيا ــي مــع االتحــاد 2009-2008واــد أثــرت األامــة الماليــة العالميــة 

الرـة، بأـكل كييـر علـ  ح ـم النفايـات الخطـرة مـن الف بـين األولـ  والر2013الرو ي من  عا  

؛ بسـيب احـبالل منـاطق ومـدش معينـة %44، كاش هنـال اشخفـاض كييـر بنسـية 2015ففي عا  

ا مــن المد ســات ال ــناعي"ولوهاشســكدوشيبســك"كمنــاطق  ا كييــرف ة فــي ، والبــي تيــم جــزصف

ــي لل ــناعة لب ــا بســيب إعــادة البوجيــع الهيكل ــيالد، كمــا ظهــرت هــ ُ االت اهــات أييف رليــل ال

.شفايات ا شبا 

ا لليعد المكاشي، فعل   ـييل المرـال، وفي الوات شفسع، يبزايد إجمالي كمية النفايات في االاب اد وفرف

20" )دوشيبســك"و، (مليــوش طــن35" )كيروفــوهراد"وماليــين طــن، 206" دشييروببروفســك"تمرــل منطرــة 

 ُ كمــا هــو موضــل بالأــكل البــالي؛ ويرجــع  لــك إلــ  تركــز شــركات البعــدين والمعال ــة بهــ( مليــوش طــن

. ٪ من ا جمالي67.3إل  3.8ويبراو  ح م البخل  من النفايات في مناطق أوكراشيا من . المناطق
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شكل

ديناميات البغيرات في ح م النفايات البي تولدها الأركات من جميع أشواع النأا  االاب اد  لكل وحدة من 
(2018-2015)النات  المحلي ا جمالي 
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فــــي الســــياق  اتــــع، تــــدد  الكميــــات الكييــــرة مــــن النفايــــات المبولــــدة والرــــيم المنخفيــــة لمدشــــرات

، واد تمـت مالحظـة وجـود تهديـد فـي منطرـة (2ال دول )ا بخدامها إل  ايادة ح م النفايات المبراكمة 

ماليـين 7.7" )اابوريزهزهيـا" ماليين طن من النفايات، وفي منطرـة10، حيث يبم تخزين "دشييروببروفسك"

مليوش طن من شفايـات الف ـات األولـ  2.2" ) ومي"، وفي منطرة (طن من شفايات الف ات األول  والرالرة

أمــا بالنســية(. ألــن طــن مــن شفايــات الف ــات األولــ  والرالرــة860.4" )لوهاشســك"وفــي منطرــة ( والرالرــة

" دوشيبســك"و" دشييروببروفســك"للكميــة ا جماليــة للنفايــات المبراكمــة أثنــاص البأــغيل، فــتش منطربــي 

.ربعأعل  بعدة مرات من المناطق األخرم في أوكراشيا من حيث البخل  من النفايات لكل كيلومبر م

2018201720162015

800

900

1000

1100

1200

(.2022)م لة ا دارة وريادة األعمال : الم در

جدول 

إجمالي كمية النفايات المبراكمة أثناص البأغيل، في أماكن اال بخدا ، لكل كيلومبر مربع 

2

20102015201620172018السنوات

المنطقةالترتيب

287151,1318310,6320717,2323535,7335571,1جن بتوب توص ك1

95742,740200,132611,632587,033996,4جون   ك2

9557,813976,515274,916609,721011,1ة توب فا   ك3

4442,314100,113903,314258,914818,7م عاتي   ف4

8006,610553,010617,910657,710513,4 ف ف5

5439,95883,65970,26082,86064,1ز ب ةع ه ه ا6

(.2022)م لة ا دارة وريادة األعمال : الم در



ـا ات ، يمكـن الرــول إش هنـال  ــعوبة فـي حــل مأـكلة النفايــخبامف

يــة فـي أوكراشيـا علــ  المـدم الر ــير؛ حيـث يبطلـب  لــك مـوارد مال

ا ــة وفكريــة كييــرة، ولكــن مــع بــ ل ال هــود وتنفيــ  ميــادط السي

ــات"اليي يــة لالتحــاد األوروبــي فــي م ــاالت  بلــوث ال"، و"إدارة النفاي

نـاخي البغيـر الم"، و"ال ناعي والبهديدات البي من  ـنع ا شسـاش

يـــ  ، وتنفيـــ  مأـــروعات ا ـــبرمارية لبنف"وحمايـــة طيرـــة األواوش

يــــة ترنيــــات ميبكــــرة  دارة النفايــــات تأــــمل المد ســــات المال

ــا مــن حــل هــ ُ المأــكلة البــي تــ دثر األوروبيــة،  ــببمكن أوكراشي

.بأكل مياشر عل   المة اال بهالل

ــراي بههميــة إدخــال اال ــبهالل  ــال اعب وفــي الواــت الحاضــر، هن

فمـن وا شبا  المسدولين من خالل تحسين ا طـار المد سـي ل

والبنميـــــة المســـــبدامة وتوحيـــــد إجـــــراصات الدولـــــة والأــــــركات 

:والمسبهلكين في الم االت البالية

ا االـــة البدري يـــة للمـــواد الكيميائيـــة الخطـــرة مـــن عمليـــات▪

ايير ا شبـــا  مـــن خـــالل تينـــي شظـــا  المل ـــرات اليي يـــة والمعـــ

.األوروبية  دارة ا شبا 

اد وضــع شــرو  ااشوشيــة ومد ســية مســيرة لبكــوين ااب ــ▪

يـادط أخير في أوكراشيا، وتنفي  مفهـو  االاب ـاد الـدائر ، وم

.كفاصة ا بخدا  الموارد وا شبا  النظين

ها تعزيز دور الم بمعات ا اليمية الموحـدة، وايـادة  ـالحيات▪

.لفرض عروبات عل  الأركات البي تلوث اليي ة

تطييـــــق البرنيـــــات الحديرـــــة والممار ـــــات األوروبيـــــة  دارة▪

(.األشغال والخدمات)شفايات إشبا  وا بهالل السلع 

ا شبـا  تنفي  برام  إعالمية وتعليمية وأشأطة تعليمية حول▪

(.األشغال والخدمات)واال بهالل المسبدامين للسلع 
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بشففففففففففف ل أسفففففففففففرع

عقل التخاذ قرارات أسرع

.لت كر أش البردد يرب

. إدرال أش الحسم يزداد مع كل ارار

.عل  أشع مالالبفكير في الوات

. الأعور الغريز اال بماع إل 

.ي ةالفا ل بين الخيارات ال يدة والس
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حــول وبــين عأــية وضــحاها، وفــي ظــل البــداعيات االاب ــادية الناجمــة عــن ال ائحــة، تينــ  المســبهلكوش

ا، وتحول اهبماماهم األول إل  تعزيز ادرتهم عل  تحمل ت كالين العالم  لوكيات ومواان مخبلفة تمامف

ـَيم . المعيأة
 
مـا بعـد "وحبـ  مـع تراجـع حـدة ال ائحـة، بـدأوا فـي إعطـاص األولويـة لم موعـة جديـدة مـن ا

.، ال  يما تلك المبعلرة باال بدامة"األامة

 بعـد؛ فاالاب ـاد العـالمي يبياطـه، وأ ـعار الفائـدة آخـ
 
 ة فـي رغم ه ا، فحرية ما بعد األامة تلـك لـم تـهت

االرتفـــاع، والبيـــخم و ـــل إلـــ  شطـــاق لـــم شأـــهدُ منـــ  عرـــود، فيمـــا تســـبمر المبغيـــرات ال ديـــدة مـــن 

. الفيرو  في الظهور

 (EY Future Consumer Index)"مدشر المسبهلك المسبريلي"في ه ا السياق، جاص ا  دار األخير من 

ليدكد بوضو  أش النا  اد اعبادوا علـ  العـيش فـي  ـياق ال هـوادة فيـع مـن األامـات وعـد 2022لعا  

. اليرين

،(Ernst & Young Global Limited)،EY" يـاش  جلوبـال ليميبـدآشـدإرشسـت"وي در ه ا المدشر عـن شـركة 

وهــي شــركة خــدمات مهنيــة مبعــددة ال نســيات مررهــا لنــدش، وتعــد واحــدة مــن أكيــر شــيكات الخــدمات 

. المهنية في العالم

" ليمدشر المسبهلك المسبري"

*                             في أامة لكنع ما اال تحت السيطرة

دينا حلمي. أعرض

راربمركز المعلومات ودعم اتخا  الرباحث  يا ي 

هلكين فـي هك ا يمكن و ن السنوات الرليلة الماضية بالنسية للمسب... رحلة غير مرغوب فيها

، تغيـرت أولويـاتهم، و ـار اهبمـامهم األول هـو "19-كوفيـد"جميع أشحاص العالم؛ فمع ظهـور جائحـة 

. الحفاأل عل  ال حة و ط  لك الوباص وتلك األعداد المرتفعة من ا  ابات والوفيات
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* Rogers, K. “Future Consumer Index: Incrisis, but in control.”, Ernst & Young, June 29, 2022.
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ا، ومن خاللع أكدت  رئيسـة " اكريسبينا روجـر "واعبمد ه ا المدشر عل  ا بطالع رأ  المسبهلكين عالميًّ

ــا ينبــابهم الــق كييــر بأــهش المســبريل؛ حيــث تواــع  فــي –مــنهم % 63الأــركة، أش المســبهلكين عالميًّ

ا الرادمة، فيما أشار 12أال يبعاف  االاب اد في غيوش الـ -ا بطالع الرأ  إل  أشهم يبواعوش % 62شهرف

.المريلة6ايادة تكالين معيأبهم خالل األشهر الـ 

شكل 

ية الم وية النس)، اا  المسبهلكوش ببغيير أولوياتهم ا ب ابةف لالضطرابات الناش ة 2021من  أكبوبر 
(لأرائل المسبهلكين

1

0

10

20

30

40

20-ع ن  ي 20-ع    ي 20-ن ص بتي 21-صبت عتي 21-ماع ي 21-أ   بتي 22-صبت عتي 22-ع ن  ي

   ج  عيأو ًا  صحتيأو ًا  خبتزيأو ًا  ك  بيأو ًا  ي ةزي   يدح لي   كا  فيأو ًا

ـــــا للمدشـــــر، فـــــرغم تلـــــك الموجـــــات  وطيرف

تش الالشهائيــة مــن البغييــر وعــد  اليرــين، فــ

علــ  أو-المســبهلكين يســب ييوش بنأــا  

؛ حيـــث يرغيـــوش فـــي -األاـــل يحـــاولوش  لـــك

ــــــا  الــــــبحكم فــــــي حيــــــاتهم وتأــــــكيلها وفرف

رار الحبياجاتهم وأولوياتهم، حبـ  مـع ا ـبم

العـــــالم فـــــي طـــــر  تحـــــديات جديـــــدة فـــــي 

مــن % 58وفــي هــ ا ال ــدد، أشــار . طـريرهم

المســـــــــبهلكين إلـــــــــ  أشهـــــــــم يأـــــــــعروش 

ا بالســيطرة علــ  حيــاتهم، موضــحين أش هــ 

.شيص يريدوش حمايبع وإطالة أمدُ

)%(

Source: Ernst & Young, June 29, 2022.



شكل 

)%(تخبلن تواعات المسبهلك حول المسبريل بأكل كيير حسب اليلد 
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: ونفي غضون ثالث سنوات، يعتقد المستهل ون أن حياتهم ست

أسوأأفضل

وبينما أ ـهم العمـل مـن المنـزل 

ا مــ ن فــي مــنل المســبهلكين مزيــدف

ــــة تنظــــ يم اال ــــبراللية فــــي كيفي

ـــا فـــي  واـــبهم؛ فهـــم يرغيـــوش أييف

هم البحكم في مخبلن شواحي حيـات

ال  ـــــــــيما المبعلرـــــــــة بكيفيـــــــــة 

ا ــــبخدامهم ألمــــوالهم وكيفيــــة 

مأـــــــــــــــاركبهم لمعلومـــــــــــــــاتهم 

. الأخ ية
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Source: Ernst & Young, June 29, 2022.
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ا يأعروش ب رأة كيرم فـي اتخـا  ا بأهش إشفااهم، فتشهم أييف إجـراصات وفي حين أشهم أ يحوا أكرر حر ف

ــَيمهم وأشمــا  حيــاتهم، مرارشــة باألامــات الماليــة الســابرة
 
إش وفــي هــ ا ال ــدد، يمكــن الرــول. لحمايــة ا

: ثالثة تغييرات أ ا ية ايد البنفي هنال 

ال ائحــة جعلــت المســبهلكين أكرــر اــدرة علــ  1.

ــن   حالــة فــاليو  يبزايــد اعبيــاد النــا  علــ: البكيُّ

ع عد  اليرين والبرلب، ويعيش المزيـد مـنهم مـ

؛ حيــث"حالــة عرليــة الطــوارط"مــا يمكــن تســميبع 

اعبـــادوا علـــ  إجـــراص تغييـــرات ج ريـــة فـــي كيفيـــة 

مـــن الخيـــارات اليوميـــة إلـــ  الخطـــط -عيأـــهم 

ا عل  ا-طويلة األجل ا أكرر اشفباحف لبخلـي وهم أييف

. عن العادات الرا خة وتكوين عادات جديدة

العالم الرامـي يمـنل المسـبهلكين المزيـد مـن2.

فــــي واــــت األامــــة الماليــــة العالميــــة : الخيـــارات

ــــت -2009-2008فــــي -األخيــــرة  كــــاش عــــالم ا شبرش

ا بدائيًّا بأكل ملحوأل، وكاش الهاتن الـ كي جهـااف

ا والنطاق العريض يعمل بسرعة الحل . زوشبدائيًّ

أما اليو ، فه يل من السهل

ا  علـــــــ  المســـــــبهلكين  جـــــــدًّ

الح ـــول علـــ  المعلومـــات والعرـــور علـــ  

ــا  اليــدائل ومأــاركة ت ــاربهم والعمــل معف

وفــــي الواــــت . وتعلمهــــم مــــن بعيــــهم

ا تي خيم شفسع، يمكن للعالم الرامي أييف

الــ عر ومفاامــة حالــة عــد  اليرــين وإغــراق 

.     النا  بالمعلومات واآلراص

َيم المسبهلك بأكل ج ر 3.
 
ر ا ت ربة أثرت: تغيُّ

َيم المسبهلك
 
ين؛ حيث ال ائحة بأكل كيير في ا

ـــاة ـــا بعـــيش أشمـــا  حي ـــر البزامف أ ـــيحوا اآلش أكر

. ةمسبدامة، وتياصل اهبمامهم بالسلع الماديـ

وتظهـــــر أحـــــدث اليياشـــــات أشهـــــم ليســـــوا علـــــ  

ـَيمهم ال ديـدة بيسـ
 
اطة؛ ا بعداد للبخلي عن ا

ــا ــات أ ــرهم لليــغط، وعوضف إ  تبعــرض ميزاشي

رق عن  لك، فهم يبطلعوش إل  البعيير عنها بط

.  جديدة
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  عالمـة أو ما إ ا كـاشوا  ـي هيوش إلـ-حينما يفكر المسبهلكوش في العالمات الب ارية البي ي ب شراؤها 

هم فـتشهم يريـدوش أش يـروا مخـاوفهم وأولويـات-أ  لـن يأـبروا المنـب  علـ  ا طـالق( براشـد)ت ارية خا ة 

ا عن المنب ، يبطلع المسـبهلكوش بأـكل مبزايـد إلـ  المد . تنعكو عليهم مرة أخرم سـة البـي وبعيدف

َيمهم؟ ترن وراص العالمة الب ارية ويبساصلوش بأهش تهثيرها عل  العالم، وهل يبماش  ه ا البهثير م
 
ع ا

ـَيم المسـبهلك و ـلوكياتع مسـبمرة فـي البطـور السـريع علـ  جيهـات مبعـ
 
ددة؛ ممـا يُأير ه ا إل  أش ا

ن عنهـا وفي ه ا السياق، هنـال بعـض االت اهـات الرئيسـة البـي كأـ. يعني أش الرادة بحاجة إل  البكين

:مدشر المسبهلك المسبريلي، ومن بينها

ل؟ ما ا عن اآلثار المبرتية عل  اادة األعما

المسبهلكوش يسبيدلوش ولكن ال ييحوش: خفض البكالين 01

ــا هــي البــي تبيــع ميــدأ  ، وفــي هــ ا "االرــدرة علــ  تحمــل البكــالين أولفــ"شــريحة المســبهلكين المهيمنــة حاليًّ

% 35من المسبهلكين إل  أش مواردهم الماليـة تأـكل م ـدر الـق لهـم؛ وهنـال شحـو % 79ال دد، يُأير 

% 66الروش بأهش امبالل ما يكفـي مـن المـال للشفـاق علـ  أشـياص أخـرم غيـر شفرـات المعيأـة؛ وكـ لك

.يركزوش عل  الريمة مرابل المال

شكل 

  وجهـات شظــر المســبهلكين فــي الواليــات المبحــدة األمريكيــة والمبو ــط العــالمي حــول اــدرتهم علــ
رتهم علـ  من المسبهلكين المهبمين للغاية أو الرلرين للغايـة بأـهش اـد)% تحمل تكالين األشياص 
(تحمل تكالين اليرورية

3

27%

38%

56%

60%

59%51%

  ي ةزي   يشت ءيما ل

وةعا م  ةجيما  تي اص تي إلنفاقي   يغ تي  ةت

(ييته  اعا غيوغ )دك فتيم   ع زي  ةتوةعا ي

دك فتي   ق جي      ع ز

دك فتي  خ ما ي      ع ز

20% 40% 60% 80% 100%

      طي  عا  ة ت   العا ي    ح زي ألمتعك

54%

35%

30%

58%

Source: Ernst & Young, June 29, 2022.
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47

71

40

64

59

35

79

31

61

مأـــبرياتهم العاديـــة بعالمـــات ت اريـــة جديـــدة أو %( 33)واليـــو ، يســـبيدل العديـــد مـــن المســـبهلكين 

ويعني ه ا أش المسـبهلكين يميلـوش إلـ  مـا ش ـل معهـم خـالل %(. 21)يبداولوشها بعالمات ت ارية خا ة 

واـت العامين الماضيين؛ فرد تمكنوا من توفير المال من خالل العمل من المنزل، واياص المزيد مـن ال

ا في المنزل، وتناول الطعا  بع، وعد  الأعور بالحاجة إل  شراص مالبو جديدة؛ األمر ال   يخلـق  ـ يااف

(.اليراشدات) عيفا للعديد من العالمات الب ارية 

ا إل  أش  من المسبهلكين اد يفكروش في شـراص أغ يـة معليـة تحمـل عالمـة% 49ويُأير اال بطالع أييف

ــة خا ــة، و ــدائل أرخــ ، فيمــا يبواــع % 48ت اري أش ينفرــوا أاــل علــ  اال ــب ما  خــار  % 42يأــبروش ب

ا أال عل  تو يل اليرالة% 35المنزل، ويبواع شحو  .إشفااف

مـن وه ا أمر طييعي؛ فعندما تكوش المـوارد الماليـة شـحيحة، يُخفـض النـا  إشفـااهم فـي شطـاق ضـيق

ــات؛ ففــ ــر جميــع الف  ي م ــال الف ــات، وهكــ ا فالمســبهلكوش اآلش يطيرــوش أ ــالييهم لبــوفير المــال عي

ين المكيـــا ، علـــ   ـــييل المرـــال، هنـــال ثرافـــة و ـــائط اجبماعيـــة شابيـــة بالحيـــاة حـــول المـــدثرين الـــ 

ل بأـكل تعمـ-مـن وجهـة شظـرهم-يبأاركوش بدائل منخفية البكلفة للعالمات الب ارية الفاخرة، والبـي 

.جيد، وتوفر ايمة أفيل مرابل المال

شكل 

–(  اريةالعالمات الب)يفيل المسبهلكوش بأكل مبزايد اال بهالل الواعي عل  رموا الحالة المادية 
من المسبهلكين% 

:المسبهلكوش يبيعوش ميدأ  الردرة عل  تحمل البكالين أولفا

4

أقلي ه  امًايبأح ثي    ضا 

اجعج ونية حتي بتىيصةي  بشتزيجونيمك 

ةعتيأقلي ه  امًايبا عالما ي   جا

ا أقلي ه  امًايبأح ثي   يا 

ب  لعفة  ني لاالحيب  ًايمتي ال  

2022صبت عتي 2022ع ن  ي

Source: Ernst & Young, June 29, 2022.
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ا أش ه ا ال يبعلق ببوفير المال فرط، ولكن با بمرار السلوكيات الب ي تم تينيها خالل تُظهر اليياشات أييف

ا؛ حيث لم تعد بعض العالمـات الب اريـة البـي كاشـت تحبـل مكاشـة ترليديـة يبـردد  ـ داها لـدم ال ائحة أييف

.  ةدوش رفاهيات كرير" أ يل"فهنال رغية أ ا ية في العيش وا شفاق بأكل . المسبهلكين

ــدلفا مــن ا ــبيدالها، كمــا اــل عــدد األشــخاص ــز  المزيــد مــن األشــخاص بت ــال  العنا ــر ب فــاليو ، يلب

من المسبهلكين ال ين يبيعـوش ميـدأ % 79المهبمين بات اهات الموضة المو مية؛ حيث يب اهلها شحو 

".الب ربة أولفا"من المسبهلكين ال ين يبيعوش ميدأ % 55، وك لك "الردرة عل  تحمل البكالين أولفا"

َيمهم: اال بدامة
 
المسبهلكوش يبمسكوش بر 02

ورغيـبهم ي د العديد من المسـبهلكين  ـعوبة فـي البوفيـق بـين حـاجبهم إلـ  العـيش ببكلفـة معرولـة

ع ومــ. فــي العــيش بأــكل أكرــر ا ــبدامة، خا ــة وأشهــم يأــعروش أش الســلع المســبدامة باهظــة الــرمن

ش إي ـاد  لك، فتش المسبهلكين المرشين ال يبخلوش عـن تطلعـاتهم فـي العـيش المسـبدا ؛ فهـم يحـاولو

.طرق أكرر فّعالية من حيث البكلفة لبحريرها

ا لال بطالع، فتش شحـو  مـن المسـب ييين يـروش أش السـعر المرتفـع يمـنعهم بأـكل كييـر مـن% 67وطيرف

إلـ  أشهـم  يأـبروش % 36٪ يحـاولوش عـد  إهـدار الطعـا ، وأشـار 87شراص المنب ات المسبدامة، وشحـو 

ا تواـن شحـو % 85المزيد من المنب ـات المسـبعملة، فيمـا يحـاول شحـو  % 24الحفـاأل علـ  الطااـة، وأخيـرف

.من عالمة ت ارية ال تفعل ما يكفي لمساعدة اليي ة( أو اشبروا أال)عن الأراص 

ناا ـة تكأن ه ُ االت اهات عن تحسن ت ورات السـلع والمنب ـات المسـبدامة؛ حيـث تـرم شسـية مب

يـة، وعلـ  الرـدر شفسـع مـن األهم. من المسبهلكين أش ه ُ السلع  ات جودة منخفية وليست ُمعمـرة

ن فــتشهم يررــوش بأـــكل مبزايــد فــي المعلومـــات البــي يح ـــلوش عليهــا حــول المنب ـــات المســبدامة مـــ

.الأركات البي ت نعها

فـــي هـــ ا الســـياق، أوضـــل 

ن الكريـــر مـــن المســـبهلكي

أشهـــم ييـــ لوش المزيـــد مـــن 

ال هــــد لبرليــــل النفايــــات

وشــــــــــــــراص المنب ـــــــــــــــات 

المســــــــــبعملة، وأشهــــــــــم 

يبولـــوش امـــا  األمـــور مـــن 

خــــــالل تحســــــين الفوائــــــد 

. االاب ادية واليي ية
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73
75

67

5859

5556

47

شكل 

لـدفع لرد تحسنت الب ورات حول المنب ات المسبدامة، لكن المسبهلكين ما االـوا غيـر مسـبعدين
(للمسبهلكين ال ين يمبنعوش عن شراص منب ات مسبدامة لف ياب البالية)% عالوة 

:المسبهلكوش يبيعوش ميدأ الردرة عل  تحمل البكالين أولفا

5

هــ ا، وال يرــق المســبهلكوش فــي المعلومــات مــن أ  م ــدر؛ فهــم ييحرــوش عــن رؤم يأــعروش بهشهــا  ات 

ا فيما يبعلق باال بدامة؛ حيث اشبرل ما يررب م دااية وشفافة، واد غلب ه ا االت اُ األو ع شطااف

كمــا . يي ــيمــن ثلــث المســبهلكين فــي تطييــق أو خدمــة تبعرــب عنا ــر ب ــمبهم الكربوشيــة أو تــهثيرهم ال

ها وييحرـوش يرغب المسبهلكوش بأكل مبزايد في اتخا  ارارات مسبنيرة بأهش المنب ات البـي يأـبروش

.عن م ادر موثواة لدعم  لك

. اتهـــالبحســـين منب " ترنيـــة اال ـــبدامة"كـــ لك تيحـــث الأـــركات عـــن م ـــادر موثواـــة؛ فهـــي تســـبخد  

ت علهـم ويعمل الكرير بالفعل مع شركات تكنولوجيا اال بدامة للو ول إلـ  المعلومـات والـرؤم البـي

د وهكــ ا، تولــد هــ ُ الأــراكات أشــكالفا جديــدة مــن رؤم المســبهلك البــي تســاع. أاــرب إلــ  المســبهلك

.ة بهمالأركات عل  إشرال المسبهلكين، ودفع االببكار المسبدا ، وتحريق أهداي اال بدامة الخا 

يُرّدر المسبهلكوش الب ارب والمنب ات اليديلة: الرامية 03

مــة يوضــل مدشــر المســبهلك المســبريلي أش م موعــة  ــغيرة ولكــن مبزايــدة مــن المســبهلكين مهب

ن ا ـبخد  با بكأاي البكنولوجيا الناش ة والرنوات الرامية؛ إ  إش شحو واحد من كل عأرة مسبهلكي

االميبافير العمالت الرامية، أو اخبير  ا افبراضيًّ .، أو اشبرم منب ف

وفـي الواـت الـ  ". راميـة فـي المرـا  األول"واد جعلت ت ربـة الوبـاص أجـزاص مهمـة مـن الحيـاة اليوميـة 

إلــ  يبطلعــوش فيــع إلــ  الســيطرة بأــكل أكيــر علــ  مــواردهم الماليــة، يبحــول المســبهلكوش مــرة أخــرم

.الرامية، وهم يبحوطوش بين الب ارب الرامية والمادية

نييي  ثيتيصةي  شت تمع  ما يمة  تي تي   ا ج نخفاضي  ج جز ةدفاعي   عت

2021ماع ي 2022ع ن  ي

Source: Ernst & Young, June 29, 2022.
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ــا جديــدة للأــركات، لكــن  لــك ــدة مــن الســلع والخــدمات الراميــة فر ف كــ لك يــوفر اعبمــاد أشــكال جدي

، وتحفيـز يعبمد عل  ادرتهم عل  اال ـبرمار فـي الو ـائل الراميـة بطـرق تميـز ت ربـة عالمـبهم الب اريـة

ــا، وكــ لك إشأــاص خطــ و  إشبــا  االببكــار، والبرــا  المزيــد مــن بياشــات المســبهلك، واخبيــار المنب ــات راميًّ

.رامية

ا، فعندما يبعلق األمر با بخدا  بياشاتهم وحماي بهـا، يأـعر في ه ا ال دد، فالررة  بكوش عاملفا حا مف

ـــاتهم معهـــم ويريـــدوش فهـــم كيفيـــة ا ـــبخدام ـــال  بأـــهش مـــن يأـــاركوش بياش ها المســـبهلكوش برلـــق ب

ا .وحمايبها، فيييفوش عن ر السالمة أولفا إل  عرلية الطوارط في مرحلة ما بعد ال ائحة دائمف

شكل 

ا المخــاطر والعوااــب المحبملــة عنــد مأــاركة المعلومــات الأخ ــية عيــر  يــدرل المســبهلكوش جيــدف
(من المسبهلكين المهبمين عند االشخرا  في األشأطة الرامية)% الرنوات الرامية 

6

مخاوي بأهش كيفية مأاركة المعلومات

مخاوي بأهش ما يمكن أش يحدث

45%48%49%67%72%

عشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررراة  ني

   ع  مرررررررررررررررررررررررررررررررا ي

  شخصرررررررررر تي  رررررررررر ي

قييييييييييييم قعيوعبيأويداب 

عشرراة  ني   ع  مررا 

عررر ي  شخصررر تي برررتي  بت

 ل ك تونررررررررررررررررررررررررررررررررةيأوي

داب يرررررا ي   ت  ررررر ت

ايعاشررررئ نيح ررررابً

 برررررررررتي لن تنررررررررر ي

 شررت تيأوي المررتي

دجاةعررررررررررررررررررررررررررررررررررررت

ع رررررررررررر خ م ني

م  قرررررررررررررررررررررررررررررعي

     ارررررررررررررررررررررررلي

 ال   ررررررررررررررررررا ة

ع ررررررررررر خ م ني

 أل هررررررررررررررررررررررررر زي

  صرررررر د تيصررررررة

   ارررررررررررررررررررررررررررر ل

80%82%84%85%86%

 ررررررتقتي  ه عررررررت

أوي الح  ررررررررررررررررررررررال

أمرررررررررتي  ب انررررررررررا 

أويخرررررتقي  ب انرررررا 

دح  ررررررررررررررررررررررلي

ص رررررررررررررررررررتو 

انادةي  شت تي   ةيأشاةنيب 

معهايد عتضي الخ ت ق

داب رررررررررقيع  برررررررررع

 ت ةدحت ادةيبا  

Source: Ernst & Young, June 29, 2022.
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ة في ظل ه ُ االت اهات، يمكن الرول إش هنال أربع ضرورات للعمل ي ب عل  الأركات إعطاص األولويـ

:لها، وهي

هلكين؟كين يمكن للأركات البكيُّن مع ات اهات المسب: أربع ضرورات للعمل

مراجعة العمليات ومراعاة ميدأ الردرة عل  تحمل البكالين 01

ــ ي مــن المــرجل أش يبــداول المســبهلكوش مــن أجــل الح ــول علــ  المنب ــات البــي يريــدوشها باأل ــعار الب

نب اتهــا وفــي هــ ُ اليي ــة البيــخمية، ي ــب علــ  الأــركات البفكيــر فــي كيفيــة إدارة م. يمكــنهم تحملهــا

.لبحسين شبائ  البسعير بأكل أفيل

ا للبحـول إلـ  العالمـات الب اريـة فرد أظهرت اليياشات كين جعلـت ال ائحـة المسـبهلكين أكرـر ا ـبعدادف

كــن الخا ــة؛ األمــر الــ   يمــنل ت ــار الب زئــة فر ــة لبو ــيع عــروض العالمــات الب اريــة الخا ــة بهــم، ل

ا إل  إي اد م ادر بديلة للمداد وت ربة  مات المنب  األخـرم، م رـل أح ـا  العالمات الب ارية تحبا  أييف

.العيوات، ليماش ادرتها عل  تحسين السعر بأكل أكرر فّعالية

تف يل ا براتي يات اال بدامة لبرديم حلول فّعالة من حيث البكلفة 02

بزايـد علـ  يبزايد حسا ية المسبهلكين ت اُ األ عار، لكنهم ليسوا مسبعدين للبخلي عن عـزمهم الم

. العيش والأراص بأكل أكرر ا بدامة

الخـدمات في ه ا السياق،  بحبا  شركات عديدة إل  تيني ا ـبراتي ية جديـدة، تبعامـل مـع المنب ـات و

ا ا ممبااف .  المسبدامة كخيار فّعال من حيث البكلفة للمسبهلك، وليو خيارف

وفـــي جـــوهر هـــ ُ العرليـــة، 

هنال حاجة إل  البحرق مـن

النمـــا   البـــي تحـــافت علـــ 

ــــــداول المنب ــــــات لفبــــــرة  ت

أطــــــول، مرــــــل اال ــــــب  ار 

. وإعادة الييع وا  ال 
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ـا حاجـة إلـ  بنـاص شطـاق فـي حلـول اال ـبدامة الحاليـة، بحيـث يمكـ ن أش يأكل هـ ا أييف

ن أش يـدد  عل   ييل المرال، يمكـ. ت يل فّعالة من حيث البكلفة من منظور الأراص

برمارات االرتفاع في أ عار الطااة المرتيطة ببيخم الواود األحفور  إل  ايادة اال 

لـة، وهكـ ا، في الطااات اليديلة البي تبيل طااة خيراص اابلة للبطوير وبه عار معرو

.فاالببكار يوفر فر ة لب نيع منب  أكرر ا بدامة

إعادة البوااش إل  اال برمار وا بيعاب الفرص الرامية ال ديدة 03

تواجـــع العالمـــات الب اريـــة، البـــي عـــادةف مـــا تخفـــض ميزاشيـــات البســـويق فـــي أواـــات 

االضــطراب االاب ـــاد ، خطــر المزيـــد مـــن عــد  الو ـــاطة مــن المســـبهلكين الـــ ين 

 ا؛ أ يحوا أال والصف للعالمة الب ارية في اـرارات الأـراص الخا ـة بهـم، ولمواجهـة هـ

ي ب مياعفة جهودها ل رل وتحديد عروض مميزة لها من خالل ا بكأـاي طـرق

.جديدة ومسبهدفة لاللبراص والبفاعل مع المسبهلكين عير انوات مبعددة

يبيــــمن  لــــك ت ربــــة االببكــــار الرامــــي با ضــــافة إلــــ  جمــــع بياشــــات المســــبهلك

كــن ول. واال ــبفادة منهــا بطــرق تيــين ايمــة إلــ  ت ــارب العمــالص الماديــة والراميــة

ي ب موااشة ه ُ ال هـود مـع مخـاوي المسـبهلك بأـهش خ و ـية اليياشـات واألمـن

هــم ، وهنــا يمكــن للأــركات بنــاص الررــة مــن خــالل إظهــار المســبهلكين أشالســييراشي

.يسبخدموش بياشاتهم بطرق مسدولة توفر فوائد ملمو ة

َيم المسبهلك المبغيرة
 
تعيين مدشرات األداص الرئيسة البي تعكو ا 04

ا للمكافآت َيم المسبهلكين بأكل كيير، فه يحوا أال تحمسف
 
الماليـة؛ وهـم تغيرت ا

تـوفير الواـت يعيدوش البفكير في كيفية اياص وابهم وييحروش عن طرق للبيديل بين

كـ لك يـبم .في األشياص البي ال يحيوشها واياص الوات في فعل األشياص البي يحيوشها

ن تهطير احبياجات العمـل بأـكل مبزايـد مـن خـالل المروشـة والغـرض بـدلفا مـن الوظـائ

.والرواتب

ــَيم الناشــ ة، ي ــب علــ  الأــركات إعــادة النظــر فــي مدشــرات األ
 
داص ولبلييــة هــ ُ الر

ــة البرلي ــد تعيينهــا لبحريــق أهــدافها؛ فالمرــاييو المالي ــي تري : ديــة، مرــلالرئيســة الب

ايـد النمو والربحية و ـعر السـهم وعائـدات المسـاهمين، تفسـل الم ـال بأـكل مبز 

.  االشيعاثات والبنوع واالببكار: للمراييو غير المالية، مرل

ا، ي ــب علـ  الأــركات النظـر فــي هـ ُ المرــاييو ومراجعبهـا فــي  ــياق أخيـرف

رات المسبهلكين ال ين تخدمهم واألشخاص ال ين تـوظفهم، وتطـوير مدشـ

ا غير مالية في ثرافة أعمالها َيمف
 
.أداص رئيسة جديدة تيم ا
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*شالمكاتب والبنرل والمد

عمر وهداش. أبرلم 

ـــــث ااب ـــــاد   ـــــز المعلومـــــاتباح بمرك

ودعم اتخا  الررار

بعمــل مســل عــا  للســكاش ( Salesforce Research" )ريســير  ــيلز فــور  "فــي هــ ا الســياق اامــت 

فـــرد؛ و لـــك بهـــدي الح ـــول علـــ  فحـــ  دايـــق لنظـــرة 3500حــول العـــالم، وتحليـــل بياشـــات ألكرـــر مـــن 

ــع أ ــحاب العمــل ــة للعمــل، ومــا يمكــن أش يفعل ــاة الطييعي ــة العــودة إلــ  الحي المــوظفين إلــ  احبمالي

.ووكاالت النرل البي يعبمد عليها الكريروش للحفاأل عل   المبهم وإشباجيبهم

تعمــل الأــركات والحكومـــات والمــدش فـــي 

الواــت الحــالي علــ  تريــيم كــل مــا هــو آمــن، 

يع وما هو غير آمن، وما  بيدو عليع األ ـاب

واألشــــهر والســــنوات الرادمــــة، فــــي ظــــل 

ـــا فـــي مراحـــل مخبلفـــة مـــن  وجودهـــا جميعف

".19-كوفيد"إعادة الفبل اآلمن بعد جائحة 

ــا ألول مــرة، واــد أبــدم أظهــرت اال ــبطالعات الســابرة أش غالييــة الرــوم العاملــة تعمــل عــن بُعــد غاليف

ا ببمديد مرل هـ ُ البرتييـات علـ  المـدم الطويـل، بينمـا تُظهـر أحـدث الي ا كييرف ياشـات أشـع جميعهم اهبمامف

ال عل  الرغم مـن أش العمـال يبسـاصلوش عمـا إ ا كـاش االشبرـال اليـومي إلـ  مواـع العمـل ضـروريًّا، فـتشهم

.يسعوش إل  البخلي البا  عن أماكن عملهم البرليدية

فرــط مــن المأــاركين فــي اال ــبطالع يــروش أش العمــل عــن بُعــد بــدوا  % 37وت ــدر ا شــارة هنــا إلــ  أش 

ايـاص بعـض  ـاعات عملهـم % 64فـي حـين يريـد . كامل هو السيناريو األكرر جا بية عل  المدم الطويل

هـ ا، واـد أشـار اال ـبطالع إلـ . عل  األال في مكبب أو مب ر أو م نع أو أ  شوع آخر من أمـاكن العمـل

اص وال    ي يل ارييفا أكير شريحة من الروم العاملـة، مهـبم بأـكل خـ،((Generation Zأش ال يل اد 

. ال   يبم فيع ترسيم وات العمل بين المنزل ومرر العمل  اتع" المخبلط"بالنه  

فيأماكن العمل تبغير ولكن لن تخب

ريل مسل السيناريوهات المحبملة لمسب

* “New Survey Data Shows Possible Scenarios for the Future of Offices, Commuting, and Cities.” Salesforce, 2022.
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فـبل مـع مسـهلة كيفيـة إعـادة ال-البي من المبواع أش يكوش لها وجـود مسـبمر -تكافل معظم الأركات 

ا لبخطـــيط وتنفيـــ  ا ـــبراتي يات  عـــادة المـــوظفين إلـــ  مكـــاش ا لعمـــل اآلمـــن؛ حيـــث تواجـــع تحـــديفا كييـــرف

ا للطييعة غير المسيواة للوباص، وعد  وجود إرشادات موحدة .والحفاأل عل   المبهم، شظرف

ا عد  وجود ا براتي ية، واد أشار اال بطالع في هـ ا السـي اق إلـ  وال در بال كر أش العمال يدركوش جيدف

من المأاركين وافروا عل  أش  احب العمل مسبعد  عادة المـوظفين إلـ  مرـار العمـل، كمـا% 45أش 

.منهم أشهم تلروا م كرة واضحة عن خطة إعادة االفببا % 43أوضل 

العملتخبلن اال بعدادات والبكبيكات  عادة الفبل حسب الرطاع ومحيط مكاش

هنـــال ف ـــوات كييـــرة فـــي ت ـــورات المســـب ييين حـــول طييعـــة  ـــير العمـــل، حيـــث يأـــعر

طــط مــن خ-بأــكل خــاص -العــاملوش فــي م ــال علــو  الحيــاة والبكنولوجيــا الحيويــة بــالرلق 

أ ــحاب العمــل، بينمــا عيــر موظفــو الخــدمات الماليــة عــن الراحــة والوضــو  النســييين فــي

.مواافهم

شكل 

 يناريو العمل األكرر جا بية حسب كل جيل

1

39%

36%

37%

31%

26%

31%

33%

43%

35%

34%

29%

26%

   ليطفتزي       

  ج ليإ س

  لي أل ف ت

  ج ليزجي

  ع ليصةيمكاني  ع ليب و  ي امل الني ا يب تي   ا ليومكاني  ع ل  ع ليمتي   ا ليب و  ي امل

فرـط مـن العمـال أش يرـو  أ ـحاب العمـل % 32يبواع 

.ببرلي  أو إلغاص شظا  الحيور في أماكن العمل

Source: salesforce, 2022.
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بــال شــك، تواجــع الأــركات مــن جميــع األشــواع عمليــات إعــادة فــبل معرــدة ومبعــددة األوجــع، فرــد أوضــل 

ا يمكـن أش اال بطالع، عند البرسيم حسب بي ة مكـاش العمـل، الروا ـم المأـبركة واالخبالفـات بـين مـ

ظيـن واد أشار المأاركوش في اال بطالع أش البن. ي عل العاملين يأعروش باألماش في أماكن عملهم

، هــ ا، المحّســن واشخفــاض الســعة همــا الركيزتــاش األ ا ــيباش فــي أ  ا ــبراتي ية  عــادة الفــبل اآلمــن

اشع واــد ركــز موظفــو المكاتــب بأــكل خــاص علــ  تبيــع المخــالطين بالمرضــ ، فــي حــين أش عمــال الم ــ

.والب زئة ركزوا عل  ضرورة إجراصات فحو ات  حية يومية

شكل 

ا لم ال العمل ت ورات الموظفين لخطة إعادة الفبل، وفرف

2

67%

56%

54%

55%

52%

45%

48%

36%

61%

59%

60%

56%

54%

55%

54%

44%

  خ ما ي   ا  ت

   صا عي

    عي ال  هال  ت

  ب عيبا  ج ئت

غ تيةبح ت

  حك مت

  ت اعتي  صح ت

 عت    ي  ح ازيو   كا     اي  ح 

إ النيااحبي  ع ليب ض حي تيخاتيإ اجزي  ف ح ااحبي  ع ليع  ع يل اجزي    صف تيإ  يمكاني  ع ل

Source: salesforce, 2022.
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شكل 

العمال العائدين إل  مررات العمل لطمهشةأفيل ا جراصات البي يمكن أل حاب العمل اتخا ها 

3

يواجع العمال ب فة عامة العديـد مـن البحـديات مـع إعـادة فـبل مرـرات العمـل، بمـا فـي  لـك المخـاوي 

ــا، وخطــر البعــرض لــزمالص ال عمــل بأــهش عــودتهم إلــ  الميــاشي، ومــدم إشبــاجيبهم فــي بي ــة مخبلفــة تمامف

وب ــفة خا ــة فــتش العمــال  و  الــدخل المــنخفض. الــ ين مــن المحبمــل أش يكوشــوا حــاملين للفيــرو 

و رعايـة رعايـة األطفـال أ-والأياب هم األكرر ُعرضة لبعريد مسار أعمالهم؛ شبي ة ظروفهم الأخ ية 

.المسنين

مــن عمــال جيــل األلفيــة % 68مــن عمــال ال يــل اد، و% 70واــد أشــار اال ــبطالع فــي هــ ا الســياق إلــ  أش 

ك الروش بأكل معبدل عل  األال بأهش أ رهم أو ظروفهم الأخ ـية عنـد العـودة إلـ  العمـل، و لـ

وال ـدير بالـ كر أش هـ ا الرلـق أكرـر حـدة بـين العمـال  و  الـدخل. من جيـل طفـرة المواليـد% 35مرارشة بـ 

عــن شظــرائهم  و  الــدخل % 11المــنخفض، الــ ين تزيــد احبماليــة تعييــرهم عــن هــ ُ المخــاوي بنســية 

.  المرتفع

ا أما  العمال الأياب و و  الدخل المن خفضتأكل الظروي الأخ ية والعائلية عائرف

عمال المكاتب عمال ال ناعة عمال الب زئة

إجراص فحو ات  حية 
يومية

إجراص فحو ات  حية 
يومية

تبيع المخالطين 
للمرض 

مبابعة الحالة ال حية 
للموظفين

مبابعة الحالة ال حية 
للموظفين

مبابعة الحالة ال حية 
للموظفين

إعادة ت ميم أماكن 
العمل

خفض السعةخفض السعة

تبيع المخالطين 
للمرض 

تبيع المخالطين 
للمرض 

إعادة ت ميم أماكن 
العمل

جدولة شوبات فريق 
العمل

إعادة ت ميم أماكن 
العمل

تبيع االت ال

1

2

3

4

5

ة من العمال المأاركين في اال بطالع  رحوا بـهشهم مرتـاحوش بمأـارك% 52وت در ا شارة هنا إل  أش 

ـا، و يعبيـر المعلومات الأخ ية مرل، اليياشات ال حية وجهات االت ـال للحفـاأل علـ  مكـاش العمـل آمنف

%(.40)، في حين يعبير جيل طفرة المواليد هم األال رغية %(59)جيل األلفية هم األكرر رغية في  لك 

Source: salesforce, 2022.
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، و لـك بعد الحمالت المكرفة البي طيربها المنـاطق الحيـرية للحـد مـن االادحـا  وخفـض االشيعاثـات

ن الــ ين مــن خــالل تحفيــز النرــل ال مــاعي، يأــير اال ــبطالع فــي هــ ا الســياق إلــ  أش شســية المبنرلــي

عنــد عــودتهم إلــ  -% 17إلــ  % 24مــن -% 29يســبخدموش و ــائل النرــل ال مــاعي  ــبنخفض بنســية 

.أماكن عملهم

و لـك -ع ز في تهجير السـيارات-( carpocalypse" )كاربوكلوكيب"عل  الرغم من تزايد البنيدات بحدوث 

اركوش شبي ة تزايد اعبماد المسافرين علـ  مركيـاتهم الخا ـة لرلرهـم مـن الفيرو ـات، أوضـل المأـ

ومــن المبواــع أش . فــي اال ــبطالع أشهــم يخططــوش ال ــبخدا  م موعــة مبنوعــة مــن و ــائل النرــل

كنبي ــة لالشخفــاض المبواــع فــي عــدد ركــاب -% 61إلــ  % 60ترتفــع ح ــة ركــاب المركيــات الفرديــة مــن 

يـات، أو ه ا، ويخطط المبنرلوش لزيادة ا ـبخدامهم للـرحالت المأـبركة، أو مأـاركة المرك. البراشزيت

.الدراجات اليخارية، أو المأي

شكل 

العائلية عند العودة إل  العمل/ الرلق بأهش الظروي الأخ ية 

4

37%

31%

32%

17%

33%

37%

33%

18%

30%

32%

35%

65%

  ج ليزجي

  لي أل ف ت

  ج ليإ س

  ليطفتزي        

ق قي ب ت ق قيمع  ل اليع   يق قيأويهاانيق قيب  ط

بواععيبغير البنرل لكن بأكل اد ال ش

Source: salesforce, 2022.
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شكل 

البغييرات المبواعة في و ائل النرل األ ا ية من العمل وإليع

5

مــــن الرــــوم العاملــــة % 67أظهــــر اال ــــبطالع أش 

ل عنـد الرة عل  األال بأكل معبدل بأهش البنر

عودتهم إل  العمل أثناص الوبـاص، ومـن المبواـع أش

بـــــين أول ـــــك الـــــ ين ا ـــــبخدموا % 81يرتفـــــع إلـــــ  

و ــــبحبا  . و ــــائل النرــــل العــــا  فــــي الســــابق

ــــــاالت النرــــــل إلــــــ  ال مــــــع بــــــين البحــــــديرات  وك

هكيـد البأغيلية، بما في  لك ايـادة السـعة مـع الب

وجــع، علـ  تنفيـ  بروتوكــوالت مرـل، ارتــداص أانعـة ال

بهدئة با ضافة إل  إجراصات البنظين المحّسنة، ل

مخــاوي الركــاب وايــادة أعــداد مســبخدمي و ــائل 

.النرل

لررةوكاالت النرل  بحبا  إل  شه  مبعدد األوجع  عادة بناص ا

ما ايل الوباص (مخطط)عند العودة إل  مرر العمل 

الدراجات اليخارية، أو السكوتر 

الدراجات

ايادة السيارة ب فة فرديةالمأي

و ائل النرل العامة

ترا م الركوب أو مأاركة الرحالت

Source: salesforce, 2022.
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دامة؟كين يحرق المدراص الماليوش السويسريوش اال ب

هاجر حسين. عرض  أ

وعلو   يا يةبكالوريو  ااب اد 

ات وأما  هـ ُ الحريرـة، أ ـيل مـن اليـرور  علـ  المد سـات الماليـة والم ـرفية أش تيحـث عـن منب ـ

االببكـار "ـ جديدة اادرة عل  منافسة شظيراتها في السوق المالية، في ه ا ال دد يهتي المسل المعنوش ب

إحــدم شـركات شــيكة خـدمات مهنيــة دوليــة -( Deloitte" )ديلويــت"ال ـادر عــن شـركة " 2022المـالي لعــا  

حريــق مسـهلة كيفيـة ا ـبمرار المـدراص المــاليين فـي  ويسـرا فـي ت-مررهـا فـي لنـدش، المملكـة المبحــدة

.  هدي اال بدامة

ظمـة ل ا، يسلط ه ا العرض اليوص عل  دور ا دارة الماليـة فـي اال ـبدامة، ا بكأـاي العمليـات واألش

حفـز واليياشات؛ وتسليط اليـوص علـ  المواهـب والمهـارات البـي اـد تمكـن ا دارة الماليـة مـن العمـل كم

.ل هود ا بدامة الأركة

جــدير بالــ كر أش ترريــر العــا  الماضــي كأــن أش أهــم تحــول فــي محفظــة األشأــطة الماليــة، كــاش شأــر

.البرنيات ال بغالل ا مكاشات الكاملة لليياشات، بما في  لك البحليالت اليي ية

هم ه ا العا ، ُ ـ ل المـدراص المـاليوش فـي  ويسـرا عـن تـواعهم للوضـع الحـالي لـلدارة الماليـة، ورؤيـب

ليـــة لمســـبريلها فيمـــا يبعلـــق باال ـــبدامة؛ و لـــك لوجـــود ف ـــوة حاليـــة بـــين تطلعـــات اـــادة ا دارة الما

ا مــن هــ ا البحــول مل شــ. السويســريين للريــا  بــدور مبكامــل فــي اال ــبدامة وا ــبعدادهم ليكوشــوا جــزصف

ا حول كيفية  د الف وة بين تطلعات الرادة الماليين والردرات الحالي ا أفكارف .ةالبررير أييف

*2022مسل االببكار المالي 

، و لــك يُعـدُّ االببكـار المــالي مـن أهــم البرنيـات المســبعملة فـي الم ــال المـالي

وق لبلييـــة رغيـــات شـــرائل مخبلفـــة مـــن المبعـــاملين، وتغطيـــة احبياجـــات الســـ

. المالية، ومن ثم ايادة تنافسية المد سات
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* Zorn, M. and Kalter, R. (2022), “Finance Innovation Survey 2022”, Deloitte, 2022.
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(ا دارة المالية كمحفزات مسبريلية)دور ا دارة المالية في اال بدامة 

:يمكن إجمال دور ا دارة المالية في اال بدامة من خالل النرا  البالية

مــن المــدراص المــاليين % 70يبفــق أكرــر مــن . أ ــيحت اال ــبدامة أكرــر أهميــة لــلدارة الماليــة

ا مبزايد األهمية بالنسية ل ومـع . همال ين شملهم اال بطالع عل  أش اال بدامة تلعب دورف

ال يــروش أش اال ــبدامة أمــر أ ا ــي لـــلدارة % 7لــيو لــديهم رأ  واضــل، و% 21 لــك، فــتش 

.المالية

عداوة اال بدامة المالية ليست مطلرة العناش ب

حــددت معظــم الأــركات أهــداي اال ــبدامة ▪

ة بوضــو ، معبيــرة أش ا دارة الماليــة هــي الرــو

.الدافعة وراص تحريرها

هنال إجماع وا ع عل  الـدور مبزايـد األهميـة ▪

وإش ال   تدديع ا دارة المالية في اال ـبدامة،

.لم يبم تحديد دورها بداة

شكل 

ا مبزايـد األهميـة فـي: "يرج  توضيل إل  أ  مدم توافق عل  الييـاش البـالي ا دارة تلعـب اال ـبدامة دورف
"المالية

1

Source: Deloitte, 2022.
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شكل 

أ  من أهداي اال بدامة يحاول اسم الأدوش المالية تحريرع أو المساهمة في تحريرع؟

2

36%
ا بـــــــالغ عـــــــن مدشـــــــرات األداص الرئيســـــــة 
زص والمرــاييو المخ  ــة لال ــبدامة ك ــ

من دورة إعداد ترارير األداص الريا ية

14%
ــــ ل أ  جهــــود  ــــبم ب ــــم ي فــــي الواــــت الحــــالي ل

ــادرات أو اال ــبراتي ي ات للمســاهمة فــي المي
المبعلرة باال بدامة

21%
شـات تـوفير الييا
عند الطلب

21%
يــبم دمــ  أهــداي اال ــبدامة بأــكل كامــل

في عملية إدارة أداص المد سة

7%
تــــــــــوفير اليياشــــــــــات لــــــــــيعض الميــــــــــادرات أو 

اال براتي يات  ات ال لة باال بدامة

0%
ا دارة الماليـــة هـــي المحـــرل لبحديـــد وتحريـــق

هدي اال بدامة

0%
أخرم

ي يفـــي اســـم الأـــدوش الماليـــة بأـــكل أ ا ـــ

مـن % ٣٦بدورُ فـي إعـداد البرـارير؛ حيـث يسـهم 

ـــــ ين شـــــملهم % ٦٤ مـــــن المـــــدراص المـــــاليين ال

ــــــديم ترــــــارير مخ  ــــــة  اال ــــــبطالع فــــــي تر

نـد يروموش ببوفير اليياشـات ع%( 21)لال بدامة، 

ــــادرات أو %( 7)الطلــــب، و يرــــدموش بعــــض المي

رـر مـن أك. اال براتي يات المبعلرـة باال ـبدامة

أكـــــدوا أش أهـــــداي اال ـــــبدامة %( 21)الخمـــــو 

مدم ــــــــــة بالكامــــــــــل فــــــــــي عمليــــــــــة إدارة أداص 

ـــك،  كـــر . المد ســـة ـــع ال توجـــد % 14ومـــع  ل أش

جهـــــود تُيـــــ ل للمســـــاهمة فـــــي الميـــــادرات أو 

.اال براتي يات المبعلرة باال بدامة
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شكل 

ما الدور ال   تطمل إليع مد سبك المالية في م ال اال بدامة؟

3

17%

استراتيجي

مررتيخررالليدت  ررتي ال رر   متي

  يإ  يشتوطيني عتيد ا  ي 

تيدةررررر  اهايصرررررةي  ررررر ت د ج 

  شت ت

17%

رعاية

تيدع عررر ي  شرررفاص تيو  كشرررفي ررر

معظررررررررميقةرررررررراعاي ال رررررررر   متي

تيو   يرراع سيذ  ي  صرر تي ح اعرر

  شت تي   ي    ىي  ا عل

17%

مقرر مالي 

مرررررررتيخررررررراللي  رررررررعيودح  رررررررلي

و   أ  ررررررررررر يو لبرررررررررررالغي رررررررررررتي

مع  مرررررررررررررررا ي ال ررررررررررررررر   متي

    ع يتيبالج ةزي   ا  ت

22%

محرك 

جيد بررررعيودي رررر مي هرررر جيون ررررائ

مبرراجة  ي ال ررر   متي ةررر ان

دحي قيأه  صها

9%

غير نشط 

 لج ةزي   ا  ررررتي رررر س

 هرررررررررررررايجوةيةئررررررررررررر سي

 ال    مت

مقرر عام 

 يمتيخاللي  عيودح  رليودأ  ر

و لبالغي تي   عي   ع  ما 

    ع يتيباال    مت

ل ُينظــر إلــ  ا دارة الماليــة علــ  أشهــا محــرل لبحويــ

يبنــــوع دور . اال ــــبدامة إلــــ  ايمــــة طويلــــة األجــــل

ي اال بدامة ال   يطمـل إليـع المـدراص المـاليوش فـ

لــ ا، يــرم أكرــر مــن. المســبريل علــ  شطــاق وا ــع

أش ا دارة %( 22)ُخمـــــــو المســـــــب ييين برليـــــــل، 

ينمـا المالية هي المحرل المسبريلي لال ـبدامة، ب

مــــــن المســــــب ييين كــــــل مــــــن الــــــدور % 17يعبيــــــر 

دا اال ــبراتي ي أو الرعايــة أو المرــرر المــالي علــ  حــ

دد  وبالبـالي يـ. هم الدور األ ا ي لـلدارة الماليـة

با  ال مع بين أهداي ه ُ األدوار الفردية إل  ا بن

ز مفادُ أش ا دارة المالية يطمل إل  العمل كمحفـ

.شامل لبسريع جهود اال بدامة للأركة

9%
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كين يبم تنظيم مسدولية اال بدامة حاليفا؟

4

7%

7%

43%

43%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

اليد   يم ؤو  ا 

م ؤو  ا يهامش ت

م ؤو  تي  ئ ت

    ؤو  ا ي  كام ت

م األول حول المسدولية المالية عن اال بدامة إلـ  اسـمين مبعارضـين، يـرم الرسـالميحوثوشاشرسم 

، أو مسـدولية جزئيـة %7مسـدولية كاملـة )أش ا دارة المالية حاليفا هي الم ال الرئيو ل هـود اال ـبدامة 

43 .)%

دوليات مســ)بالنســية للرســم الرــاشي، فيــرم أش ا دارة الماليــة مســدول بأــكل هامأــي عــن اال ــبدامة 

%(.7ال توجد مسدوليات )أو غير مأارل عل  ا طالق %( 43هامأية 

ركاتاال بدامة والمعايير اليي ية واالجبماعية وحوكمة الأ

: يما يليتكمن النرا  الرئيسة بين اال بدامة والمعايير اليي ية واالجبماعية وحوكمة الأركات، ف

ـــــر مـــــن ▪ ـــــي شـــــملبها % 50أكر مـــــن الأـــــركات الب

الدرا ـــــــة تأـــــــير إلـــــــ  مرـــــــاييو اال ـــــــبدامة 

ومدشرات األداص الرئيسة ك ـزص مـن دورات إعـداد 

.البرارير الخا ة بها

الع فرط من الأركات البي شملها اال ـبط% 25▪

تيلـــــ  با ـــــبمرار عـــــن مدشـــــرات األداص الرئيســـــة 

.ريةالمبعلرة باال بدامة ك زص من تراريرها ا دا

تبيــــع الأــــركات م موعــــة مبنوعــــة مــــن أطــــر أو ▪

.معايير إعداد ترارير اال بدامة

Source: Deloitte, 2022.
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شكل 

ا با بالغ عن تدابير اال بدامة ك زص من دورة إعداد البرارير الخا ة ب ك؟هل ترو  شركبك حاليف

5

ا مـن دورة ترـارير الأـركات؛ حيـث  ـرحت  مـن الأـركات % 54أ يحت ترارير اال بدامة جـزصف

ارير البـي شــملها اال ــبطالع أشهـا أبلغــت عــن تـدابير اال ــبدامة ك ــزص مـن دورات إعــداد البرــ

.من الأركات البي شملها اال بطالع ال تفعل  لك% 46الخارجية الخا ة بها، في حين أش 

شكل 

فغـراض مرة واحدة  ـنويفا ل)كم مرة ترو  با بالغ عن مدشرات األداص الرئيسة المبعلرة باال بدامة 
؟(الخارجية، مرابل با بمرار ك زص من البرارير ا دارية

6

ا بالغ المسبمر: 4من 1البرارير السنوية: 4من 2

ا عـن مدشـرات األداص الر ئيسـة ش ن الأركات البي شملبها الدرا ة ترـد  ترريـرف

واحـدة المبعلرة باال بدامة مرة واحدة  نويفا ألغراض خارجية؛ حيث ترو  شركة

.ة بهاشركات با بالغ بأكل مسبمر ك زص من البرارير ا دارية الخا 4من كل 

Source: Deloitte, 2022.

Source: Deloitte, 2022.
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روشـة ضـد علـ   ـييل المرـال، تحسـين الم)كين تريم حاالت العمل باال بعاشة بال واشب غير الماليـة 
(مخاطر المنا 

7

23%

31%

31%

15%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

م ة تيبا كامل

دح يق  جيمع ات

 ميع ميدة  اهغي كتيع مي   ع  قي   ه

اليةأي

مـن الأـركات البـي % 50أكرـر مـن . يبم أخ  ال واشب غير المالية في االعبيار عند ترييم أعمال الأركات

ــدر  ال واشــب غيــر الماليــة فــي اــرارات أعمالهــا، إمــا بأــكل كامــل أو مــع ايــود  شــملها اال ــبطالع تُ

.معينة؛ مما يأير إل  أش اال بدامة مدم ة بالفعل في  نع الررار الب ار 

Source: Deloitte, 2022.
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ــا )مــا إطــار عمــل أو معيــار إعــداد ترــارير اال ــبدامة  علــ   ــييل المرــال، مدشــرات األداص الرئيســة وفرف
ال   تبيعع مد سبك المالية؟(  ESGلمعايير 

8

(SDG)أهداي البنمية المسبدامة (IIRC)الم لو الدولي للبرارير المبكاملة 

المالية با ف احاتفريق العمل المعني ميادط األمم المبحدة لال برمار المسدول

(TCFD)المبعلرة بالمنا  

SASB))م لو معايير محا ية اال بدامة (GRI)الميادرة العالمية للبرارير 

SASB))م لو معايير محا ية اال بدامة SBTI))ميادرة األهداي العلمية 
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عرفـوش من المديرين البنفي يين فـي الماليـة الـ ين شـملهم اال ـبطالع ال ي% 25

.حب  اآلش إطار عمل أو معيار تررير اال بدامة ال   يبيعوشع

مــن المبواــع أش يــزداد 
ا ـــــبخدا  مدشـــــرات 
األداص الرئيســـــــــــــــــــــــــة 
ن للحوكمة في العـامي

المريلين

%32اآلش

33%

شكل 

ـا، والبـي المراييو الباليـة البـي توفرهـا مد سـبك الماليـة حال/ يرج  تحديد مدشرات األداص الرئيسة يف
تبواع توفيرها في غيوش العامين المريلين؟

9

نخالل  نبي

38%

33%

30%

33%
مـــــــــــن المبواـــــــــــع أش يبماشـــــــــــ  
ا ــــــــــــــبخدا  مدشــــــــــــــرات األداص 
الرئيسة االجبماعية مـع مدشـرات

ماعية األداص الرئيسة اليي ية واالجب
في العامين المريلين

مــــــن المبواـــــــع أش 
يــــــــزداد ا ــــــــبخدا  
مدشــــــــــــرات األداص 

ة فـي الرئيسة اليي ي
نالعامين المريلي

المعيار اليي يالمعيار االجبماعيالحوكمة

مـن الأـركات البـي شـملبها % 30.  بكبسب مدشرات األداص الرئيسـة اليي يـة والحوكمـة أهميـة شسـيية

إلــ  % 32إلــ  المدشــرات االجبماعيــة، و% 38الدرا ــة تعــد ترــارير عــن مدشــرات األداص الرئيســة اليي يــة، و

. مدشرات الحوكمة

يسـة ومع  لك، عل  مدم العامين المريلين، من المرجل أش تزداد األهميـة النسـيية لمدشـرات األداص الرئ

ـــة وحوك ـــة واالجبماعي  فـــي مدشـــرات األداص اليي ي
ٍ
ـــع مبســـاو ـــ  تواي ـــدد  إل مـــة اليي يـــة والحوكمـــة، ممـــا ي

.الأركات

ين تبيع الأركات العديـد مـن أطـر عمـل ومعـايير وأهـداي إعـداد البرـارير؛ حيـث تر ـم إجابـات المسـب يي

ــي تبيعهــا مد ســاتهم الماليــة  ــ ورة البــي يســبند إليهــا إطــار إعــداد ترــارير اال ــبدامة أو المعــايير الب

 لـو مبنوعة، مع إبراا أهداي البنمية المسبدامة لفمم المبحدة، وميادرة إعداد البرارير العالميـة، والم

.المالية المبعلرة بالمنا للف احاتتاكوالدولي المبكامل للبرارير، وفريق 

Source: Deloitte, 2022.
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اتالنظم والعمليات واليياش

ــع مــن ايــا  اال ــبدامة بأــ ا أ ا ــيفا لبمكين ــة الراميــة أمــرف ــ  ا دارة المالي كل فعــال يُعــدُّ االشبرــال إل

:والو ول إل  رؤم منا ية، ويبلخ   لك فيما يلي

بحليـــل تأـــير معظـــم الأـــركات البـــي شـــملها اال ـــبطالع إلـــ  أش الينيـــة البحبيـــة واألدوات الحاليـــة ل▪

.اليياشات ال تدعم بأكل كاي ايا  األداص فيما يبعلق بههداي اال بدامة

.يسع  المدراص الماليوش إل  ايادة اال بفادة من البرنيات الرامية▪

شكل 

لبحليـل تـدعم الينيـة البحبيـة واألدوات الحاليـة: "يرج  ا شارة إل  مدم موافربـك علـ  العيـارة الباليـة
؟"اليياشات الخا ة بي بأكل كاي ايا  األداص الخاص بههداي اال بدامة

10

شكل 

بك ، أ  مــن البرنيــات الباليــة كنــت تســبخدمها فــي مد ســ(لــيو فرــط فــي اال ــبدامة)بأــكل عــا  
مـن)المالية ايل عامين، وال تـزال تسـبخدمها اليـو ، ومـن المبواـع ا ـبخدامها فـي غيـوش عـامين؟ 
الل المفبــرض أشــع إ ا تــم ا ــبخدا  البكنولوجيــا ايــل عــامين، فتشهــا ال تــزال مســبخدمة حبــ  اليــو  وخــ

(.عامين

11
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دص ةي  ب انا 

   فا  ة

ةي   ش  لي آل   مي  ب انا 

  ع   ا 

   ح  لي

    ي  

  ح  بتي    تي   ع عت

   حاب ت

    اءي

 الاااا ةي

و   ع مي آل ة

  ع   ي

   عتص ت

لي    تي  ك 

ما ي ام ت حا  ًا خاللي ام ت

يبطلــــــب ايــــــا  اال ــــــبدامة تعزيــــــز

الأـــــركات لرـــــدراتها علـــــ  مســـــبوم 

تحليـــــل اليياشـــــات، حيـــــث إش مـــــا يرـــــرب مـــــن ش ـــــن 

 ـــرحت %( 46)الأـــركات البـــي شـــملها اال ـــبطالع 

اليياشــات بـهش الينيــة البحبيـة واألدوات الحاليــة لبحليـل

ــــا  األداص فيمــــا يبعلــــق  ــــاي اي ــــدعم بأــــكل ك ال ت

يوافرـــــوش أو يوافرـــــوش % 31و. بههـــــداي اال ـــــبدامة

.بأدة عل  اليياش

Source: Deloitte, 2022.
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ــة يبغيــر بأــكل جــ ر  ــوجي فــي ا دارة المالي ــر مــن فرــد ااد المســب ييوش بأــكل ك. المأــهد البكنول يي

ل اآللـي ا بخدامهم للبرنيات الرامية خـالل العـامين الماضـيين؛ لـ ا، يرـود الطريـق إلـ  اعبمـاد البأـغي

%(. 60و% 67و% 69علــ  البــوالي )للعمليــات، والب ــور البفــاعلي لليياشــات، وعلــو  اليياشــات المســبخدمة 

ا في غيوش عامين .  بير  ه ُ البرنيات األكرر اعبمادف

ــ ــبعلم اآلل ــ كاص اال ــطناعي وال ــات البعــدين وال ــرة خا ــة فــي عملي ي مــن المبواــع حــدوث ارتفاعــات كيي

البرنيــات البــي يُنظــر إليهــا علــ  ( Blockchain)والعلــو  المعرفيــة والبحلــيالت المبردمــة و لســة الكبــل 

بـــي أشهـــا تبمبـــع بـــهكير اـــدر مـــن ا مكاشـــات لمســـاعدة ا دارة الماليـــة علـــ  مواكيـــة الطليـــات المبزايـــدة ال

.يواجهها

الموهية والمهارات

:اليتعبير المواهب والمهارات عنا ر أ ا ية لال بدامة في ا دارة المالية، ويمكن إجمالها في الب

 ـبدامة المواهب والمهارات ال ديدة مطلوبة في حالة تليية المبطليات البنظيميـة  عـداد ترـارير اال▪

.بكفاصة

.أدركت الأركات الحاجة إل  تدريب الموظفين وتوظيفهم لبحريق أهداي اال بدامة▪

دامة، تأــمل ا جــراصات المبخــ ة حبــ  اآلش تعيــين خيــراص اال ــبدامة، والمــوظفين المهبمــين باال ــب▪

.واعبماد خطط الحوافز المرتيطة بمدشرات األداص الرئيسة المبعلرة باال بدامة

شكل 

ــات إعــداد البرــارير البنظيميــ ــق با ــبيفاص مبطلي ــي تراهــا فيمــا يبعل ة بأــهش مــا الرغــرات الرئيســة الب
اال بدامة بكفاصة؟

12

Source: Deloitte, 2022.
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يعبيــر االفبرــار إلــ  المواهــب والمهــارات المطلوبــة هــو العريــة الرئيســة أمــا 

هلوا عـن وعنـدما  ـ. تليية مبطليات إعداد البرارير البنظيمية بأـهش اال ـبدامة

اال ـبدامة، البحديات البي ترن في طريق الوفاص بمبطليات إعداد البرـارير البنظيميـة بأـهش

ية ولكـن بالنسـ. من الأركات البي شملها اال بطالع إل  المواهب والمهـارات% 42أشارت 

رـرب مـن من المأاركين، كاشت البكنولوجيا هـي المأـكلة الرئيسـة، وبالنسـية لمـا ي% 30إل  

.، فتش عمليات الأركة ورؤيبها كاشت العرية أمامهم%(18)الخمو 

شكل 

هل مدشرات األداص الرئيسة المبعلرة باال بدامة مرتيطة بخطط الحوافز الأخ ية؟

14

شكل 

امة؟هل لديك بالفعل المهارات الالامة في مد سبك المالية لمواجهة تحديات إعداد ترارير اال بد

13

8%

46%

39%

8%

أختى

أوي    ص في م/ي  حا تيمع تفيبهايو كتي    ةعبيو

عب أيبع 

إشت ني ألشخاصي   ا   تي   ه   تيباال    مت

ع   يخبت ءي     مت

مـــن ( ٪92)الغالييـــة العظمــ  . تــدرل الأــركات حاجبهـــا إلــ  ممار ـــين مــاليين بــارعين فـــي اال ــبدامة

. الأركات البي شملها اال بطالع، أدركت حاجبها إل  مهارات اال بدامة

% 8بالفعـل فــي تعيـين مـوظفين مهبمــين باال ـبدامة أو إشــرال خيـراص اال ــبدامة، ( ٪46)بـدأ أكرـر مــن 

.ري رحوش بهش تراريرهم تبم عل  مسبوم المر( المأار إليهم باألخرم في الأكل البوضيحي)

خطـط بدأت الأركات في ربط مدشرات األداص الرئيسة المبعلرـة باال ـبدامة ب

مـن الأـركات البـي شـملها اال ـبطالع أش بعـض % 39 كـر . الحوافز الأخ ية

. يةمدشرات األداص الرئيسة لال بدامة لديها مرتيطة بنظا  الحوافز الأخ

Source: Deloitte, 2022.

Source: Deloitte, 2022.
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Before you speak

THINK
T
H
I
N
K

= Is it true?

= Is it helpful?

= Is it inspiring?

= Is it necessary?

= Is it kind?

If not, don’t say it, text it or post it!
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There are real success stories mentioned by the UNFCCC for green entrepreneurs making 

positive impacts on their societies such as the invention of drought-tolerant lentil variety in 

Bangladesh and the deployment of pay-as-you-go solar panels in Indian villages. Therefore, 

entrepreneurs’ startups (or small businesses) are better than governments in combating 

climate change because they are smaller and have an open culture, unlike governments and 

large corporations, which require time to approve new initiatives (Rafi, 2021).

I would like to quote Talal Rafi, a member of Forbes Business Council when he said, 

“Entrepreneurs can be a powerful force against climate change. They can do this by bringing 

ideas into practice, introducing innovation, fulfilling consumer demand, creating demand for 

sustainability, and changing habits and cultures. If entrepreneurs cannot do this, there are 

few others who can” (Rafi, 2021). 

Challenges and the Way Forward

Despite that entrepreneurs are more flexible and risk-takers than governments and big 

companies, they are hesitant to turn their innovative ideas into real projects. That is mainly 

because of:

Notwithstanding, there are a set of actions that are easy but necessary to be 

taken to solve these challenges like:

insufficient encouragement 
to undertake their role.

limited incentives to 
work on climate action.

lack of support including 
access to finance.

▪ Establishing incubators that provide entrepreneurs with 

the trainings needed to strengthen their skills and 

knowledge. 

▪ Increasing the financial support to those incubators and 

incentivize green entrepreneurs and startups.

▪ Breaking all the bureaucratic red tapes and empower 

young entrepreneurs to turn their ideas into real projects 

as soon as they finalize their preparations and ideas 

mapping.

▪ Raising social awareness about climate change and the 

urgent need for youth to help the world.



M
an

ag
e

m
e

n
t 

P
ro

sp
e

ct
s

185

Green entrepreneurship refers to a special subset of entrepreneurship that aims at creating 

and implementing solutions to environmental problems and promoting social change so that 

the environment is not harmed (Saari, Ulla Anneli & Joensuu-Salo, Sanna, 2020). Green 

Entrepreneurs are climate and environmental entrepreneurs as change agents who see the 

creation of ventures as a way to address urgent climate and environmental challenges 

(Melati, 2021).

Young entrepreneurs can lead the revolution against climate change. According to the 

UNFCCC's brief, an entrepreneur may develop a new climate technology or adapt an existing 

one to the needs of a community that has not used the technology before. An entrepreneur 

might develop a new business model that revolutionizes the use of existing climate 

technology. In addition, a climate entrepreneur may focus on harnessing the power of 

emerging technologies that have the potential to transform the way we live, such as artificial 

intelligence, blockchain systems, the Internet of things, big data, and nanotechnology 

(UNFCCC).

Green Entrepreneurship as a Solution to Save the World

Green Entreprenurship

Identifying 
Opportunities

Innovation

Developing a New 
Technology

Adapting an 
Existing Technology 

to the Needs of a 
Community

Harnessing the Power of 
Emerging Technologies to 

Transform the Way of 
Living

Source: Designed by researcher.

Figure

The process of Green Entrepreneurship

3
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The main feature of entrepreneurship is innovation. 

Scholars settled on defining it as the process that 

“involves finding new and better ways of doing things 

that are commercialized whilst scientific invention 

entails the creation of a new product or concept 

almost for its own sake or to serve a purpose other 

than commerce” (Rwigema & Venter, 2005:113). 

However, the question might still pose itself on how 

entrepreneurs can help in stopping climate change 

and why we should encourage and incubate ‘green’ 

entrepreneurs to achieve the UN SDGs.

In the brief of the Technology Executive Committee 

of the UN Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC), technological innovation was mentioned 

under several of SDGs, particularly Goal 7 (affordable 

and clean energy), Goal 8 (decent work and economic 

growth), Goal 9 (industry, innovation, and 

infrastructure), and Goal 17 (partnerships for the 

goals). The entrepreneur takes an invention and 

turns it into a technology that benefits and is used by 

society. Additionally, an entrepreneur may devise and 

implement a new business model that uses existing 

technologies in innovative ways. An entrepreneur 

may also tailor an existing technology to the needs of 

a new market or community (UNFCCC). Therefore, 

innovative entrepreneurs should be an integral part 

of any global climate action.

The innovation is the process that “involves finding new and better 
ways of doing things that are commercialized whilst scientific invention 
entails the creation of a new product or concept almost for its own 
sake or to serve a purpose other than commerce”
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Many countries have taken serious steps towards the green transitioning of their 
economies. Egypt is one of them: it has accomplished huge progress in the field of 
renewable energy and recycling as shown in the following figure:

Figure

Total Renewable Power Generation Capacity, 2011 - 2017

2
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Hydropower and Ocean Solar Wind Bioenergy Geothermal

The growing interest in innovation and creative solutions to combat climate change and save 

the planet is opening the door for one of the most important concepts in the business field 

today: Entrepreneurship. The concept is simply defined as “an activity that involves the 

discovery, evaluation, and exploitation of opportunities to introduce new goods and services, 

ways of organizing markets, processes, and raw materials through organizing efforts that 

previously had not existed” (Venkataraman, 1997; Shane & Venkataraman, 2000).
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Source: World Economic Forum, 2019.
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There are three interrelated concepts that this papers rests upon. They represent the way 

out of this climate change dilemma. They are as follows:

The Nexus of Sustainable Development, Green Economy, and Entrepreneurship

Entrprenurship Green Economies Sustainable Development

In order to clarify the main idea of this paper, it is important to understand what each 

concept means. What I believe is the umbrella of all concepts is Sustainable Development. 

The UN in its document ‘Our Common Future’, also known as the Brundtland Report in 1987, 

developed a brief definition that summarizes the crux of the term. It states that it is the 

“development that meets the needs of the present without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs”. It contains within it two key concepts: the 

concept of needs, in particular the essential needs of the world's poor to which ultimate 

priority should be given, and the concept of limitations imposed by the state of technology 

and social organization on the environment's ability to meet present and future needs 

(Brundtland Report, 1987).

In 2015, the UN identified the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) with certain 

objectives. First, they aim at promoting the widespread participation of all groups in 

decision-making and implementation. Second, they tackle inequality and poverty eradication 

with a focus on leaving no one behind. Third, the SDGs integrate environmental protection 

and poverty alleviation in all policies and programs (CAFOD, 2017). Hence, the world needs to 

meet these goals to survive and secure a suitable future for the coming generations. 

Green economies are now considered core drivers for achieving these goals, the UN 

Environment Programme (UNEP) defined green economy as “low carbon, resource efficient 

and socially inclusive”  (UNEP). Furthermore, growth in employment and income, in a green 

economy, is driven by public and private investment into such economic activities, 

infrastructure, and assets that reduce carbon emissions and pollution, enhance energy and 

resource efficiency, and prevent the loss of biodiversity and ecosystem services.
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According to Berkeley Earth, a California-based non-profit research organization that has 

been preparing independent analyses of global mean temperature changes since 2013, the 

global average temperature in 2021 was equivalent to 0.90 °C (1.63 °F) above the 1951-1980 

average, which is often used as a reference period for comparing global climate analyses. 

Moreover, the last seven years stand out as the seven warmest years directly observed 

(Rohde, 2022).

Why Should We ‘Green’ Businesses?

Figure

Global Average Temperature 1850 - 2021

1

Global temperature is a threat to humanity because it could lead to serious disasters such as 

droughts and rising seas levels because of melting ice at the South Pole and other crises that 

would end many humans' lives, but how is this related to the world of business?

Climate change has a huge impact on businesses according to a report published by Deloitte 

in 2021. Climate change and extreme weather events, such as hurricanes, floods, and fires, 

have a direct impact on 70% of all the economic sectors worldwide. In addition, such climate-

related events have already been affecting more than 1 in 4 organizations worldwide 

according to Deloitte Global’s report. The effects range from operational malfunctions, rising 

costs of resources, increasing insurance costs, supply chain disruptions, and other serious 

negative effects (Deloitte, 2021). 
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There is no flowery word that can describe what the world is living today. The crises vary 

between wars and international tensions that disrupt people’s daily lives and natural 

disasters that do not only threaten the whole world today but also represent a huge risk to 

future generations and the future of the world. The world is aware now of these challenges 

and many countries have taken serious steps towards halting such global threats through 

different means. 

However, the deeply rooted belief that experience is always better than enthusiasm and 

passion strips young innovative people from putting their unique ideas into practice which 

would otherwise have solved serious global problems in a much easier and more creative way 

than what traditional businessmen and policymakers are following. 

This paper brings the concept of ‘Green Entrepreneurship’ to the policymaking table as a way 

to achieve the 2015 United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). In fact, the need 

to incubate green entrepreneurs and push their innovative thinking beyond the norm is 

becoming essential for shifting the global business landscape to a more sustainable green 

business environment which would save the future of the world and the coming generations.
191

introduction

This paper brings the concept of “Green 

Entrepreneurship” to the policymaking table 

as a way to achieve the 2015 United Nations 

Sustainable Development Goals (SDGs).

Green Entrepreneurship: 

Can Small Businesses 

Save the World?

He holds an MA in Comparative Middle East 

Politics from the American University in Cairo and 

Tubingen University in Germany. He worked as a 

Teaching Assistant at the AUC.

Research Associate at 
the Information and 
Decision Support Center

By. Shady El-Sherif
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▪ How can we encourage our people to think boldly and creatively about the future direction 

of the marketplace? 

▪ Does our culture induce people to produce the kinds of new ideas that shape markets? If 

not, why not? If so, how do we capture these ideas? 

▪ Do we have mechanisms for testing new ideas – e.g., pilot tests, experiments? 

▪ Do we have processes to facilitate learning from the market? 

▪ How can we encourage people to capture the “wisdom of the crowd”? How can we use 

external crowds to shape new market opportunities? 

Seizing 

▪ How many truly novel opportunities have we seized in the past 18 months? 

▪ Who decides which opportunities we seize?

▪ What rules do we use for project investment decisions? To what extent do they capture 

the knowledge of the whole organization? 

▪ Suppose we had a “rule of three”. How would people respond? What problems would it 

create? How could we harness the creativity? 

❑ Is there another rule that would suit our culture better yet incentivize dispersed 

innovation and social convergence?
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Does your company think beyond baseline capabilities and conventional sources of 

competitive advantages? Does your organization structure facilitate continuous innovation 

and the capacity to sense, shape, and seize new market opportunities? Concepts like 

polyarchy and social proofs lend themselves to launching a bold challenge to any company’s 

approach to strategy and innovation. Below is a checklist for a fundamentally rethinking of a 

company’s capabilities for sensing, shaping and seizing opportunities. 

Sensing 

▪ Where does knowledge about new technologies and market opportunities reside in the 

organization? How do we capture it? 

▪ What kinds of opportunities lend themselves to dispersed sensing rather than top 

management opportunity search? Do we make this distinction? 

▪ Who are our “sensers”? Who – inside or outside the organization – is best positioned to 

foresee new market opportunities? 

▪ What incentives and rewards would motivate sensers to identify opportunities? 

▪ How can we encourage people to share new ideas with others? 

▪ How can the organization engage external customers (or potential customers) in sensing 

new opportunities? Can we “crowdsource” new ideas? 

Shaping 

Appendix

Putting Dynamic Capabilities into Practice

1

▪ Do we have enough knowledge and expertise to shape the direction 

of technologies or product innovations? If so, who has it? If not, can 

we get it? 
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This entails collaborating with external stakeholders through open 

innovation procedures that include consumers and other current 

and potential stakeholders in the organization's processes for 

learning and innovation. For instance, crowdsourcing enables 

businesses to involve external stakeholders in cooperative 

innovation. In its most basic form, crowdsourcing entails actively 

soliciting ideas from consumers, for instance by creating online user 

communities where consumers can offer feedback on current 

products or suggest ideas for brand-new ones. User communities 

work as partners with external stakeholders to identify and shape 

new market opportunities. Crowdsourcing also enables businesses 

to uncover new market niches and improve customer service while 

cutting down on search expenses and time to market. This is done 

by offering businesses a quicker access to industry data and fresh 

product ideas.

Another method of attracting outside audiences is through 

innovation competitions. Companies frequently do not know 

whether or what kind of knowledge is needed to solve their 

problems in dynamic situations. Innovation competitions, according 

to Jeppesen and Lakhani, are an instance of "broadcast search", in 

which businesses put problems out there for other parties to 

address. The corporation may access a big and knowledgeable 

population, from which people may self-select to propose viable 

remedies because they are driven by the possibility of winning 

money by advertising the issue to targeted external crowds.

Even though enabling dynamic capabilities in organizations is crucial 

for sustainable organizational performance, implementing a 

successful design and structure is associated with many challenges. 

There are no step-by-step guide or guidelines for effective design, 

but it all starts with assessing the current individuals and 

organizational capabilities in order to identify what is needed for 

implementing a successful organizational design and structure for 

dynamic capabilities. Felin and Powell (2015) provides a simple 

questionnaire for organizations that will enable them to analyze 

their dynamic capabilities readiness – Appendix 1.
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While in stable market environment, some 

organizations rely on the expertise of managers and 

executives. In volatile highly competitive fast-

changing environments, organizations must rely on 

its dynamic capabilities to developing new capabilities 

constantly in order to maintain their competitive 

advantages and defend their position in the market. 

Sensing, Shaping, and Seizing 

Team members that are self-selected participate 

more actively in organizational efforts, and social 

proof encourages collaboration and communication. 

The new designs provide people with the tools and 

incentives they need to develop their own unique and 

collective capabilities including both hard skills like 18  

programming, computation, and systems engineering 

as well as soft skills like communicating, handling 

conflict, and making wise decisions in the face of 

uncertainty. Continuous focus on market prospects 

maximizes individual and group market knowledge 

while boosting the ability to interpret and apply that 

knowledge.

The processes of sensing, shaping, and seizing do not 

end at organizational borders in the most successful 

polyarchies. Companies, like Valve, thrive at spotting 

possibilities that call for the organization to diversify 

its toolkit by opening to forces outside its own formal 

borders, as opposed to honing internal functional 

area expertise. To accomplish this, the organization 

maintains permeable barriers that allow information 

to flow freely into and out of the market. 

Organizational designs and structures based on Polyarchy and social 

proof help employees and workgroups to develop higher-order 

competencies for sensing, shaping, and seizing opportunities. 
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As demonstrated in Figure 1, Companies must develop fresh approaches to the issue of 

market volatility in light of changing conditions. To solve problems and seize opportunities, 

businesses must create information-absorbing teams and individual specialists inside or 

outside the organization's limits. Failure to separate an organization's internal structure can 

lead to insularity or foolish traps, making it difficult to adapt to rapidly changing settings.

Companies must simultaneously combine the skills and knowledge acquired by people, 

groups, and teams in order to accomplish the shared objectives of the collective company. 

Organizational instability threatens businesses that differentiate but do not integrate, 

sometimes under the mistaken impression that autonomy is self-organizing. These 

organizations have brilliant ideas but lack the resources to put them into practice or make 

them marketable.

Figure

Dynamic Capabilities
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Information processing is a crucial and essential for sensing, shaping, and seizing the 

environment, especially in a highly competitive market landscape. Therefore, the first 

challenge to implement dynamic capabilities successfully in organizations is to understand 

collectively what is already in the organization in terms of information, experience, 

capabilities, and knowledge and to bring it all for collective decision-making. While every 

individual within the organization has unique insufficient information, collective decision-

making within organizations is based on the adequate and systematic collection and sharing 

of information among all individuals within the organization. 

Thus, the organizational capability that is essential to implement dynamic capabilities is to 

make sure that the organization is a place designed for all individuals, each according to their 

relative environments, and to design processes that enable learning, collaboration, and 

sharing of knowledge and experience so that decision-making can be collective among all 

individuals within the organization. As implementing a collective decision-making is very 

challenging in organizations, there are two means by which organizations can design its 

structures and processes to enable collective decision-making, differentiation by polyarchy, 

and integration by social proofs.

Collective Decision-Making 

While autocracy refers to maintaining the power within one person, polyarchy refers to a 

structure of government where power is widely distributed among individuals. In 

organizational and economic theories, polyarchy is discussed in the context of designing 

decentralized or flat organizational structures. Polyarchy within organizations is seen as the 

basis for enabling individuals to sense, shape, and seize opportunities in a competitive market 

landscape. In addition to differentiation by polyarchy, integration by social proof refers to a 

system by which social influence within organizations tends to produce harmonized behavior 

between individuals. While organizations acknowledge the importance of organizational 

design, the key to successful implementation starts from selecting, recruiting, training of 

individuals as well as consistently assessing organizational culture and behavior to sustain 

polyarchy and social proofs. 
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Even though it is debatable whether the competitive landscape in the twenty-first century is 

more turbulent than in the past, it is argued that the traditional methods of organization 

design, chains of commands, hierarchy, and organizational structures are not sufficient to 

succeed in highly competitive and volatile environment. To cope and adapt rapidly to the 

changing environment, maintaining a competitive advantage requires organizations to 

identify, shape, and capture new market opportunities faster and adequately. 

However, the theory of dynamic capabilities contends that success in volatile 

industries requires something more than baseline or ordinary capabilities: 

adaptive processes and structures that allow businesses to change their baseline 

capabilities, develop and integrate new technologies, anticipate changes in market 

demand, learn from market events, and foresee and seize new market 

opportunities.

Organizations cannot rely anymore on ordinary and traditional competitive edges in stable 

economic conditions, as they are becoming obsolete due to the rapid change in competitive 

landscape. The theory of dynamic capabilities argues that in a world of rapidly changing 

environment organizations must be able to foresee, shape, and adapt rapidly to the changing 

competitive edge landscape. The theory of dynamic capabilities acknowledges the value of 

competences, such as product design and engineering.
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Many organizations acknowledge the challenges associated with the rapid technological 

changes, local and international competition, the shift of consumer power and demand, and 

dynamic changes in the market landscape.

This article discusses the organizational 

designs based on polyarchy and social proof 

to help employees develop higher-order 

competencies for sensing, shaping, and 

seizing opportunities. 

Organizational Design 

for Dynamic Capabilities

An entrepreneur, consultant, and executive 

director with over 25 years of hands-on business 

experience. Furthermore, He is an adjunct 

professor of management and marketing at the 

Executive School of Management.

Adjunct Professor of 
Management

By. Dr. Walid M. Eid

The dynamic capabilities theory was derived from exploring and describing the importance 

of competitive advantages to volatile businesses. The evolution of the internet-based 

businesses and technologies caused a lot of changes and disruption to many business sectors 

and transformed the view of competitive edges in the marketplace.

The exponential growth of Facebook, Amazon, Google, and other dotcom companies 

demonstrated that the capability of sensing, shaping, and seizing market opportunities can 

transform organizations and revolutionize domestic and global economies.

Organizations that are not able to anticipate or adjust to these changes or forces 

will not be able to survive and succeed. Therefore, organizations realize the 

important need to have the proper strategies, procedures, and structures that will 

enable them to be agile and responsive in the uncertain and competitive 

environment. 
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Nothing can stop the man 

with the right character from 

achieving his goal; nothing on 

earth can help the man with 

the wrong character. Your 

degree is just a piece of paper, 

your education is seen in your 

behavior, attitude and 

character. 
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