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} َوُقْل َربِّ زِْدِن ِعلْاًم {
]سورة طه: 114[

اللَُّهمَّ لك الَحْمـُد أَكَْملُُه..

َناُء أْجَملُُه.. ولك القـَْوُل أبْلَُغُه..  ولك الثَـّ

لْطَاُن أقَْوُمُه.. ولك الَجالُل أْعظَُمُه.. ولك الِعلُْم أْحَكُمُه.. ولك السُّ

الَحْمُد لِلَِّه ِبا اْختَصَّ به ِعباَدُه ِمْن َسْمعٍ وبََصٍ وأَفِْئدٍة، وِبا َهيّأَ لَُهْم من 

ُصُنوِف الِعلِْم، وِبا أَعانَُهْم ِبِه عىل تَْوثِيِق ِخطاِبِهْم عىل وْجٍه يَرْضاُه..

َحْمًدا كَِثريًا يَلِيُق ِبَجاللِِه وَمقاِمِه، وثَناًء وهو أَْهٌل لَِعِظيِم الثّناِء..

ٍد، وَصلِّ اللَُّهمَّ َعىَل املَبعوِث رَْحمًة للَعالَِمنَي نَِبيُّنا ُمَحمَّ
َوَعىَل آلِه وَصْحِبِه يف األَوَّلنَِي َواآلِخِريَن..

يِن.. َويِف الَْمأِل األَْعىَل إِىَل يَْوِم الْدِّ



أُْهِدي هذا الِكتاَب

إىل والِِدي -رَِحَمُه الله- وإىل والَِدِت..
َصاِحبَِي الَفْضِل، وأَبْلَغِ األَثَِر يف ساِبِق َمَحطّاِت َحياِت وقاِدِمها..

إىل َزْوَجِتي..
رَِفيقِة الّدرِْب، أَمانِة اللَِّه ِعْنِدي وَوِصيِّة رَُسولِِه.

َوأَبْناِئ..
.. َحصاِد الُعْمِر، وقُرِّة الَعنْيِ

يف ِحْفِظ اللَِّه وكَالَءتِِه.



ُشكٌْر وِعرْفاٌن

َوما ُوفَِّق َسْعٌي واْجِتهاٌد وبَْحٌث إّل ِبَفْضِل اللِّه وِمنَِّتِه، فالَحْمُد لِلِّه
أَّوًل وآِخًرا، أَْن أَيَّدنَا بِنَعِمِه..

كِْر، وَعِظيُم الْمِتناِن، لَِمْن أَْسَدى ِلَ املَُشورَة وأَعانَِني َوصاِدُق الشُّ
راسِة.. ِلْتاِم هذه الدِّ

وألَساتَِذِت الِكراِم، ولَِمْن أَشاَر إَلَّ بُنْصحٍ أَْو ِفكْرٍة..
إْقراًرا ِبَفْضلِِهْم وَدْورِِهْم..

َفَجزاُهْم اللَُّه َخْيًا، وأَْعَل َمقاَمُهْم..
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َات الْقِتَصاديَّة والْجِتاَمِعيَّة والتِّكُْنولُوِجيَّة املَُتَســـاِرَعة عل مستوى  ِف ِظّل التََّغيُّ
العالَم أجمع، وف ظّل األزمـــات الْقِتَصاديَّة الَِّتي تَْعِصف باْقِتَصادات ُدَول الَعالَم 
َلت الَفْقر املُرْتَِفَعة واآلِخَذة بالزدياد عاماً ف  الكربى منها والنَّاِمَية، وف ِظّل ُمَعدَّ
َات  ة هذه املَُؤشِّ إِثْـــِر َعاٍم، تزداد اآلمال املعقودة عل ِريَاَدة األَْعاَمل ف تخفيف ِحدَّ
ًة مع انخفاض نََجاَعة الُحلُول الْقِتَصاديَّة التَّْقلِيِديَّة؛  ـــلِْبيَّة، وَخاصَّ الْقِتَصاديَّة السَّ
وِمـــامَّ عزَّز هذه اآلمال املعقودة عل ِريَاَدة األَْعاَمل: املُُرونَة الكبية الَِّتي َتَْتاُز بها 
والَِّتـــي ُتَكُِّنَها من أْن تكون أداًة اْقِتَصاديَّـــة ف ُمَتَناول الجميع، بَْدءاً من األفراد 
ط وانِْتَهاًء برجال األَْعاَمل؛ وهذه  ْخل املَُتَوسِّ ْخل املُْنَخِفض مروراً بذوي الدَّ ذوي الدَّ
املُُرونَـــة عزَّزَت الهتامم بريادة األَْعاَمل عل ُمْخَتلَف املســـتويات، فأصبحت َمَثار 
طَة  َائِح املَُتَوسِّ اهتامٍم لَشَائِح املُْجَتَمع األكرث َفْقراً واألقّل َدْخالً، وكذلك األمر للشَّ

الَّة املَْنُشوَدة للجميع. والَغِنيَّة، فالطبيعة املَرِنَة لريادة األَْعاَمل جعلت منها الضَّ

؛ االقِْتَصاد  ْور االقِْتَصادّي لريادة األَْعَمل عىل ُمْستََويَْي االقِْتَصاد الرَّئِيِسيَّنْيِ ويظهر الدَّ
، فعىل املســـتوى األَوَّل يَظْهر أَثَرَُها يف زيـــادة ُدُخول األفراد، ويف  ّ الُجـــْزِئّ والُكلِّ
ا عىل املســـتوى الثَّاين فيَظَْهر أَثَرَُها من  تأمني فُرَص َعَمل ُمبَاِشَة وغريِ ُمبَاِشٍَة، أمَّ
ّ اإلْجَميِلّ  ّ كالنَّاتِج املََحلِّ َات االقِْتَصاد الُكلِّ خـــالل َدْورَِها اإليَجاِبّ يف زيادة ُمَؤشِّ
َمة عىل  َول النَّاِميَة واملُتََقدِّ اَلت النُُّمّو االقِْتَصادّي، وهذا ما دفَع الُحُكوَمات يف الدُّ وُمَعدَّ
ْعم املُتَزَايد لِريَاَدة األَْعَمل، وتَْهِيئَة الوسائل التَّْنِظيِميَّة واملَادِّيَّة  َواء عىل تقديم الدَّ السَّ

ة. يِعيَّة الَِّتي تَُساِعد ُروَّاد األَْعَمل عىل بَْدء َمَشاِريعهم وأَْعَملهم الَخاصَّ والتَّرْشِ

ويف الوقت الحايّل َغَدْت ِريَاَدة األَْعَمل ِسَمًة أََساِسيَّة من ِسَمت االقِْتَصاد الحديث، 
ــَم نَِجد بيئًة أو اقِْتَصاداً يخلو من ُمَســـاَهَمٍة فَاِعلٍَة لِريَـــاَدة األَْعَمل يف التَّْنِميَة  فَقلَـّ

َمة ُمَقدِّ
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َمة ُمَقدِّ

االقِْتَصاديَّة املََحلِّيَّة، وَغَدت من أَهّم وسائل التَّْنِميَة املُْستََداَمة الَِّتي تقوم يف َجْوَهرَِها 
عىل رضورة اشـــرتاك َجِميع املســـتويات االْجِتَمِعيَّة وَجِميع النُّظُم االقِْتَصاديَّة يف 
صناعتهـــا؛ فَلِريَاَدة األَْعـــَمل اليَُد الطُّوىَل يف الُوُصول لتَْنِميَـــة اقِْتَصاديَّة َحِقيِقيَّة، 
وِمن ثَمَّ لتنميٍة ُمْســـتََداَمٍة، وذلك انطالقاً من قُْدرتها عىل اســـتنهاض ُجُهود الجميع، 
وإشاك ُمْختَلَف الفئات والقطاعات االقِْتَصاديَّة يف هذه التَّْنِميَة، ويظهر َدْور ِريَاَدة 
ْورَة  ة والُحُكوِميَّة للدَّ ِكَات الكربى الَخاصَّ األَْعـــَمل أيضاً يف كَْونَِها أزالت احتكار الرشَّ
ِكَات،  ْورَة االقِْتَصاديَّة ِحْكراً عىل كربى الرشَّ ــة، فَلُِقُروٍن َعِديَدٍة كانت الـــدَّ االقِْتَصاديَـّ
ة واملَرِنَة َسَمَحْت وفَتََحْت البَاَب أمام الجميع يف  لكنَّ ِريَاَدة األَْعَمل بطبيعتها الَخاصَّ
نَي لنتائجها إىل ُمَشـــارِكنَِي ِفْعلِيِّنَي يف  ْورَة، والتََّحوُّل من ُمتَلَقِّ ُخول الِفْعِلّ لهذه الدَّ الدُّ

ِصَناَعِتَها ورَفِْدَها بَدفْعٍ َجِديٍد.

وميكن القول بأنَّ ِريَاَدة األَْعَمل قد أصبحت ثقافًة وَمْدرََسًة اقِْتَصاديَّة بُكّل ما للكلمة 
َساٍت وُحُكوَماٍت،  من معًنى، وباتت َمَحطَّ اهتمٍم ُمتَزايٍد ِمن ِقبَل الجميعِ، أفراداً وُمَؤسَّ
ا  وِممَّ َعزََّز َدْوَر ِريَاَدِة األَْعَمِل وَســـاَهَم يف تَْعِميِق أَثَرَِها أَنََّها َشـــكَّلَْت ُمَحرًِّضا َهامًّ
لإِلبَْداِع واالبِْتَكاِر ِبَحيُْث أَْخرََجت اإِلبَْداَع الَفرِْديَّ من َجانِِبِه النَّظَِريِّ املِثَايِلِّ وأَْوَجَدْت 
َمَساَراٍت له ليَتََحوََّل لَِجانٍِب َعَمِلٍّ تَطِْبيِقيٍّ يَْخِدُم الَفرَْد املُبِْدَع ويَْخِدُم املُْجتََمَع ِبالَكاِمِل.

َراٍت ُمتََسارَِعًة َسَواٌء  إِنَّ ِريَاَدَة األَْعَمِل وُمْنُذ نَْشـــأَتَِها وَحتَّى اآلَن َشِهَدْت وَما تَزَاُل تَطَوُّ
، ِبَحيُْث لَْم تَُعْد  عىل الَجانِـــِب النَّظَِريِّ واألَكَاِدميِيِّ وعىل الَجانِِب الَعَمـــِلِّ التَّطِْبيِقيِّ
تََجـــارُِب فَرِْديًَّة هنا أو هناك تَُقـــوُم عىل الَحْدِس والتَّْخِمنِي الَفرِْديِّ بَْل تََجاَوزَْت ذلك 
لتَْغُدَو َمْنَهًجا ِعلِْميًّا قَاِئًا عىل أُُسٍس ِعلِْميٍَّة َمْنِطِقيٍَّة ُمْستَِفيَدٍة من التَّطِْبيَقاِت االقِْتَصاِديَِّة 
والتَّْسِويِقيَِّة املُْختَلَِفِة ابِْتَداًء من ِدَراَسِة الَجْدَوى االقِْتَصاِديَِّة واالْجِتَمِعيَِّة ُمُروًرا ِبتَْحلِيِل 
الِبيئَِة واألَْســـَواِق املُْستَْهَدفَِة وِدَراَسِة وَسائِِل التَّْمِويِل املُْختَلَِفِة واْخِتيَاِر املَِزيِج التَّْمِويِلِّ 
وِع وتَْحلِيِل  وِع، إَِضافًَة لِِدَراَســـِة املََخاِطِر املُِحيطَِة ِباملرَْشُ األَكَْثِ ُمالَءَمًة لِطَِبيَعِة املرَْشُ
هـــذه املََخاِطِر وَوْضعِ ُخطَـــٍط واِضَحٍة لِتََجنُِّب أو إَِدارَِة هـــذه املََخاِطِر، ِبَحيُْث َغَدت 

نْيَا.  اْحِتَمالُت الَفَشِل يف ُحُدوِدَها الدُّ
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ًرا  ِر النَّظَِريِّ والتَّطِْبيِقيِّ َشِهَدْت ِريَاَدُة األَْعَمِل وَمَشاِريُعَها تَطَوُّ وِبالتَّزَاُمِن مع هذا التَّطَوُّ
يَعاٍت  يف األُطُِر الَقانُونِيَِّة املَُنظَِّمِة لََها، ِبَحيُْث َساَهَم هذا التَّطَوُُّر يف بَلَْورَِة قََواننَِي وترَْشِ
تَُنظُِّم تَْشـــِكيَل املََشاِريعِ وَسرْيَ َعَملِها با يَْنَعِكُس إِيَجابًا عىل ُمْخرََجاتَِها ونِتَاُجَها، ِبَحيُْث 
ا ملََعاِيريِ املَْسُؤولِيَِّة االْجِتَمِعيَِّة وكُلُّ ذلك  يَعاُت تَْحِقيًقا تَامًّ تَْضَمُن هذه الَقَواننُِي والتَّرْشِ
ْغَرى  يَْهـــِدُف لِتَْعِظيِم األَثَِر االقِْتَصاِديِّ واالْجِتَمِعـــيِّ لِريَاَدِة األَْعَمِل عىل ِبيئَِتَها الصُّ
والُكرْبَى، هذه املََواِضيُع وَغرْيُها َســـتَأُْخُذ ِقْسطًا واِفرًا وكَاِفيًا من البَْحِث والتَّْحلِيِل يف 
ِسيَاِق هذا الِكتَاِب َعلًَنا نَْخُرُج يف نَِهايَِتِه ِبَفْهٍم تَامٍّ وَعِميٍق لُِكلِّ ما يَرْتَِبُط ِبَْفُهوِم ِريَاَدِة 

األَْعَمِل وتَطِْبيَقاتِِه.

اِلْشكَالِيَّة الَبْحِثيَّة:
يَّة ِريَاَدة األَْعَمل ِباْعِتبَارَِها عنًصا ُمؤثِّرًا يف االقِْتَصاد،  ــة اتَِّفاق علمّي وَعَمِلّ عىَل أََهمِّ مثَـّ
َات االقِْتَصاديَّة الُكلِّيَّة، أو عىل املستوى الَفرِْدّي  سواًء عىل املستوى الُحُكوِمّي كَدْعم للُمَؤشِّ
يَّة  ْخل، مع التَّأْكِيد عىَل رَضُورَة رفع مســـتَوى الَوْعي بأََهمِّ كَمْصَدٍر ُمِهّم للَعَمل ولتَْوِفري الدَّ
ائِرَة  يَّتها االقِْتَصاديَّة يف حياة النَّاس، كوســـيلة ناجعة للخروج من الدَّ ِريَاَدة األَْعَمل، وأَهمِّ

التَّْقلِيِديَّة للَعَمِل االقِْتَصادّي املحدود.

َول  َول، ورِفَْعة َشـــأْنها، فإنَّ الدُّ م الدُّ وإذا كَاَن االقِْتَصاد بَدْورِه يَرْتَِبط ِبَشـــكٍل إيجاّب بتقدُّ
َمة والنَّاِميَة تَْهتَّم بتَْنِميَة ثََقافَـــة "ِريَاَدة األَْعَمل" ألقَص حدٍّ ُمْمِكٍن، وحّث  يَْها املُتََقدِّ بِشـــقَّ
ـــبَاب عىَل االتَِّجاه يف َهَذا املَســـار؛ كَْون ِريَاَدة األَْعَمل أثبتت خالل الُعُقود املاضية  الشَّ

ة؛ ُحُكوِميَّة وُمْجتََمِعيَّة وفَرِْديَّة. بالرُبَْهان الَعَمِلّ أنََّها َحلٌّ ملُْشِكالت اقِْتَصاديَّة ِعدَّ

َم؛ ميكن ِصيَاَغة إشـــكاليَّة البَْحث الرَّئِيَسة، والَِّتي تَتََمثَّل بـ "ما هي  وباالســـتناد إىل ما تََقدَّ
اد األَْعاَمل، وما ِســـاَمتهم؟ وهل ميكن تَْحِفيز الَفرْد  ماهيَّة ِريَاَدة األَْعاَمل؟ وَمن ُهْم ُروَّ
يَّة ِريَاَدة  ِغيَة؟ وما أََهمِّ ليكون رائد أَْعاَمل؟ وما العالقة بي ِريَاَدة األَْعاَمل واملََشاِريع الصَّ

ْولَة؟". األَْعاَمل بالنِّْسَبة للَفرْد وللُمْجَتَمع وللدَّ

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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َمة ُمَقدِّ

هذه اإلشكاليَّة البَْحِثيَّة الرَّئِيَسة، املُتََمثِّلَة يف التََّساُؤل البَْحِثّي َسالِف البَيَان، تَُعدُّ ِمْحَور بناء 
َراَســـة الَِّتي بني أيدينا، سواًء من حيث تحديد األهداف الغائيَّة املطلوبة  وتصميم هذه الدِّ
منها، أو اختيار ُمْقرَتَِبَها البَْحِثّي املالئم، ومن ثَمَّ تقســـيمها املَبَاِحِثّي املتسلسل الَِّذي يَُغطِّي 

َراَسة. الجوانب اإلْجرَائِيَّة املختلفة إلشكاليَّة الدِّ

تساؤلت الدراسة:
َراَسة  َراَســـة عدًدا من التساؤالت الفرِعيَّة، تسَعى الدِّ تُِثري اإلِْشـــَكالِيَّة البَْحِثيَّة الرَّئِيَسة للدِّ
للبحث عن إجابات لها، تَْنتَِظم، من خاللها، ُمْجتَِمَعًة، َحلََقاُت اإلجابة الَواِفيَة عن اإلشكاليَّة 

َراَسة، ولََعلَّ أبرز هذه التساؤلت ما ييل: البَْحِثيَّة الرئيسيَّة َمَحّل التَّْحلِيل والدِّ

ما هو مفهوم ِريَاَدة األَْعَمل؟	 

كيف مُيِْكن قراءة أبرز ِسَمت َرائِد األَْعَمل املُتََميِّز؟	 

ما عالقة اإلبَْداع واالبِْتَكار بريادة األَْعَمل؟	 

زَات اإلبَْداع واالبِْتَكار لَدى َرائِد األَْعَمل؟	  ما ِهَي ُمَحفِّ

بَاب عىَل اإلبَْداع والتَّطِْوير واالبِْتَكار؟	  كيف مُيِْكن حّث الشَّ

كيف ميكن تَْحِويل األفكار إىل َمَشاِريع؟	 

ِغريَة؟	  ما هي طُرُق َتْويل املََشاِريع الصَّ

ِغريَة؟ 	  يَّة املََشاِريع الصَّ ما أََهمِّ

ِغريَة؟	  ما ِهَي الَعالقَة بنَْي ِريَاَدة األَْعَمل واملََشاِريع الصَّ

ِغريَة يف التَّْنِميَة االقِْتَصاديَّة؟	  كيف تُساِهم املََشاِريع الصَّ

ِغريَة؟	  كيف مُيِْكن تفعيل ُمَشاَركَة املَْرأَة يف التَّْنِميَة من ِخالل املََشاِريع الصَّ

ِغريَة؟	  َول النَّاِجَحة يف مجال املََشاِريع الصَّ ما هي أبرز تجارب الدُّ

ِغريَة؟	  ما هي عوامل نجاح وفََشل املََشاِريع الصَّ

ِغريَِة؟	  كَيَْف تَِتمُّ إَِدارَُة َمَخاِطِر املََشاِريعِ الصَّ
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ِغريَة؟	  قَات املََشاِريع الصَّ كيف يَجري التََّغلُّب عىَل ُمَعوِّ

ِغريَة، كَيَْف نَْكتُبَها؟ وما عناِصَُها؟	  ما ِهَي ُخطَّة الَعَمل للَمَشاِريع الصَّ

ِغريَة؟	  كيف يَِتّم تكوين فَِريق اإلَِدارَة واملَُحاَسبَة يف املََشاِريع الصَّ

ما أبرز ُمتَطَلَّبَات النََّجاح يف ُسوق الَعَمل؟	 

ِغريَِة؟ 	  كَيَْف يَِتمُّ تَْسِويُق املََشاِريعِ الصَّ

ِغريَُة من ُعُقوِد االْمِتيَاِز؟ 	  كَيَْف تَْستَِفيُد املََشاِريُع الصَّ

َمِة التَِّجاِريَِّة للَمرْشُوِع؟	  كَيَْف يَِتمُّ ِبَناُء الَعالَّ

ما هي أْخالِقيَّات الَعَمل يف مجال ِريَاَدة األَْعَمل؟	 

ما أََهّم الُفُروق بني رائد األَْعَمل ورَُجل األَْعَمل؟	 

يَّة الدراسة: أَهمِّ
ن قواعد  مَيُـــرُّ اقِْتَصاد الَعالَم اليَْوم برحلٍة انِْتقالِيَّة نَْحـــو ِديناِميِكيَّة َجِديَدة؛ تَتََضمَّ
وُمَمرََســـات تُْســـتَخدم يف تَْحِقيق النََّجاح، لَيَْســـت كَِتلَْك الَقَواِعد واملَُمرََسات الَِّتي 
اِبق، فَفي االقِْتَصاد الَجِديد َحلَِّت األَفَْكاُر ورَأُْس املَاِل الِفْكِرّي َمَحلَّ  استُْخِدَمْت يف السَّ

املََوارِد الطَِّبيِعيَّة، وأَْصبََحت ديناميَّات االبِْتَكار أحد أَهّم َعواِمل التَّْنِميَة االقِْتَصاديَّة.

ولَِهَذا تَْعتَِمد ثروة األَُمم ِبَشـــكٍل أَكْرَب عىَل ذكاء شبابها وقُدرتهم عىَل اإلبَْداع واالبِْتَكار 
َاع يف الَعالَم  أَكَْث من اعتمدها عىَل املََوارِد الطَِّبيِعيَّة لَِهِذِه األَُمم، ومن ثَمَّ تََحوََّل الصِّ
َاع االقِْتَصادّي الَقائِم عىَل مبدأ املَُنافََســـة؛ املُْعتَِمد  َاع األَيْديولُوِجّي إىَل الصِّ من الصِّ

َْعة يف اإلبَْداع، واملُُرونَة، وتحويل األَفَْكار إىَل واِقعٍ تَطِْبيِقّي. عىَل السُّ

يَاِديَّة هي ُمَحـــرِّكَات التَّْنِميَة  َراَســـة من كَـــْون املَُنظََّمت الرِّ يَّة َهِذِه الدِّ وتنبـــع أََهمِّ
االقِْتَصاديَّة واالْجِتَمِعيَّة املُْستََداَمة؛ إذ تَتَِّسم َهِذِه املَُنظََّمت بجموعٍة من الَخَصائِص 
يَاَدة تقوم عىَل أُُسس اإلبَْداع واالبِْتَكار  تجعلها فَاِعلَة وُمؤَثِّرَة يف بيئتها التََّنافُِسيَّة، فالرِّ
والتَّطِْوير والتحديث املُْســـتَِمّر، واْسِتثَْمر الُفرَص املُتَاَحة عىَل أَكَْمِل وجٍه، كََم تُساِعد 

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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َمة ُمَقدِّ

ِريَاَدة األَْعَمل يف زيادة االْســـِتثْمرات املََحلِّيَّة وتكويـــن رَأْس املَاِل وزيادة تََدفَُّقات 
املََوارِد املَالِيَّة، عن طَِريق تشجيع األَفْرَاد عىَل اْسِتثَْمر أموالهم يف تَأِْسيس َمَشاِريعهم 

َوِل)1(. ة؛ الَِّتي تنعكس بدروها عىَل التَّْنِميَة االقِْتَصاديَّة لِلدُّ الَخاصَّ

يَّة ِريَاَدة األَْعَمل وَدْورها يف التَّْنِميَة االقِْتَصاديَّة واالْجِتَمِعيَّة ِبَشْكٍل  ومُيِْكن تلخيص أََهمِّ
عاّم يف زيادة اإلِنْتَاج، وَخلْق املَِزيد من فُرَص الَعَمل الَجِديَدة، واملَُســـاَهَمة يف تنويع 
ياِدينَّي، وزيادة الُقْدرَة عىَل املَُنافََسة، عن  اإلِنْتَاج؛ وَذلَِك نَظَرًا لتباين مجاالت إبَْداع الرِّ
ِقيَقة الواعية للبيئة املََحلِّيَّة والِبيئَة الَخارِِجيَّة، وتَطَوُّر أســـاليب الَعَمل  طَِريق املَْعرِفَة الدَّ
من ِخاللها والتََّفاُعل َمَعَها بإيجابيَّة، ونقل التِّْكُنولُوِجيَا، والتَّْحِديث، وإعادة هيكلة بَْعض 

املََشاِريع االقِْتَصاديَّة، وفَتْح أَْسَواق َجِديَدة وتوسيع األَْسَواق الَقاِئَة بالِفْعِل.

يَّتها ِبتَأْكِيِدها عىَل مَدى ُمَساَهَمة ِريَاَدة األَْعَمل يف انتشار  َراَسة أَهمِّ كم تَْكتَِســـب الدِّ
يَاَدة،  وَعـــات الَجِديَدة، الَِّتي تَُعّد من أَهّم املَحـــاِور الَِّتي يعتمد َعلَيَْها َمْفُهوم الرِّ املرَْشُ
ّ من ِخالل مكاِسب ُمبَاِشَة، وَمكاِسب  وِبَذلَِك تُساِهم يف تَْنِميَة وتَطِْوير االقِْتَصاد املََحلِّ
قها َصاِحـــب املرَْشُوع، والثَّانِية: تَتََحقَّق يف االقِْتَصاد  غري ُمبَاِشَة؛ األوىَل: الَِّتي يحقِّ

ّ كَُكّل. املََحلِّ

؛  ـــبَاب بوجٍه خاصٍّ يَّة تَْنِميَة ِريَاَدة األَْعَمل لَدى الشَّ هـــذا إىَل َجانِب التَّأْكِيد عىَل أََهمِّ
ي أَكَْث من أّي فئة ُعْمريَّة أخرى، بالنَّظَر  َحيُْث تَتمتَّع َهِذِه الفئة بروح املغامرة والتََّحدِّ
َرات التِّْكُنولُوِجيّة واالتَِّصاليَّة، أَكَْث من غريهم، يف ِظّل ِبيئَة عامليَّة  إىَل َشَغفهم بالتَّطَوُّ
َة ِبَشـــْكٍل رسيعٍ، با يُســـاِهم يف التَّأَقْلُم والتََّواُصل مع الَعالَم املُْستَْقبَِلّ وبِصَفٍة  ُمتََغريِّ

ُمْستَِمرَّة.

محمــد حيــدر صادق محمــود محيالن، أَثَُر نُظُــم الَْمْعلُوَمــات اإلداريَّة عىَل ِريَاَدة األَْعــَمِل يِف ِقطَاع . 1
َناَعات الدوائيَّة األردنيَّة، ُمَذكِّرَة الســتكمل ُمتَطَلَّبَــات الُحُصول عىَل درجة الدكتوراه، جامعة العلوم  الصِّ

ن، 2016م، ص 61. َراَسات الُْعلْيَا، عمَّ اإلسالميَّة الَعالَِميَّة، كُلِّيَّة الدِّ
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ـــبَاب للَعَمِل فضاًل عن  فضاًل عن أنَّ التَّْنِميَة االقِْتَصاديَّة تُْســـهم يف اســـتقطاب الشَّ
بَاب إىَل  ه الشَّ يَاِديَّة، ِممَّ يُقلِّل من نَِسب البَطَالَة، ويَُوجِّ املبادرات الَفرِديَّة واملََشاِريع الرِّ

األَْعَمل ويُعزِّز املبادرات الَفرِديَّة الجادَّة.

بَاب،  إذن؛ تُســـاِهم ثََقافَة ِريَاَدة األَْعَمل ِبُصورٍَة ُمبَاِشٍَة عىَل تَْوِفري فُرَص الَعَمل للشَّ
وتأمـــني َمْصَدر ِرزٍْق لهم؛ إذ تُؤدِّي إىَل التقليل من الهموم واألعباء املُملَْقاة عىَل عاتق 
البَاِحِثنَي عن عمل، كم تســـاعد ِريَـــاَدة األَْعَمل يف التََّغلُّب عىَل ُمَعوِّقَات عديدة يف 
ـــائَِدة الَقاِئَة عـــىَل تقديس الَوظَائِف الُحُكوِميَّة  املُْجتََمع، مثل الثََّقافَة املُجتَمِعيَّة السَّ
ْخل ِبَشـــْكٍل عاّم، وتََدينِّ ُمْستََويَات املعيشة،  والتََّوجُّس من الِقطَاع الَخاّص، وَضْعف الدَّ

وهيمنة الرُّوتنِي الُحُكوِمّي. 

ومن النَّاِحيَة االقِْتَصاديَّة؛ تُؤدِّي إقامـــة َمرْشُوَعات ِريَاَدة األَْعَمل إىَل زيادة فُرَص 
الَعَمل املُناِســـبَة وزيادة الطَّاقَة اإلِنْتَاجيَّة والتَّْشِغيلِيَّة لاِلقِْتَصاد الَوطَِنّي، ومن النَّاحية 
االْجِتَمِعيَّة؛ فإنَّ انتشـــار َمْفُهوم ِريَاَدة األَْعـــَمل يف املُْجتََمع يَُؤدِّي إىَل توليد ُروح 
ـــبَاب، فضاًل عن املَُساهَمة يف َحّل ُمْشِكلَة البَطَالَة  املُبَاَدرَة واالبِْتَكار والتَّنافس بنَْي الشَّ

وما يرََتَتَّب َعلَيَْها من املَُساهَمة يف َحّل بَْعض املُْشِكالت االْجِتَمِعيَّة واالقِْتَصاديَّة)1(.

وملَّا كان البَْحث الِعلِْمّي بطبيعتـــه َعَملِيَّة ُمْنَضِبطَة وُمَنظََّمة، تَْهِدف إىل َضبْط وتَْحلِيل 
الظَّاِهرَة الَِّتي يقوم البَاِحث بِدَراَســـِتَها بطريقٍة ِعلِْميَّة ُمَمْنَهَجة، وفًْقا ألدوات ِعلِْميَّة 
؛ أوَّلُهم ِعلِْمّي، واآلخر  نْيِ رَئِيسنْيِ َراَســـة، تستند عىل ِشقَّ يَّة هذه الدِّ ُمْنَضِبطَة؛ فإنَّ أََهمِّ
ِفيًّا،  ، من النَّاِحيَة الَواِقعيَّة، قَد يبدو أمرًا تََعسُّ نْيِ قَّ ؛ وإن كَاَن الَفْصل بنَْي كِال الشِّ َعَمِلّ
ّ أو ُجْزِئّ.  قِّ اآلخر وُمتَقاِطٌع معه ِبَشْكٍل كُلِّ ٌل للشِّ بالنَّظَر إىَل أنَّ كُّل شقٍّ منهم ُهَو ُمَكمِّ

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

جعفر عبدالله موَس إدريس وآخرون، "َدْور ِريَاَدة األَْعَمِل يِف الَحّد من ُمْشِكلَة البَطالَة بْنطََقة الطائف"، . 1
ـة األكاِدميِيَّة اأْلَْمريكيَّة العربيَّة للعلوم والتكنولوجيا )أماراباك(، الواليات املُتَِّحَدة اأْلَْمريكيَّة، املَُجلَّد:  َمَجلَـّ

7، العدد: 21، 2016م، ص 126.
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َمة ُمَقدِّ

يَّة عَل النَّْحو التَّاِل: ْوء عَل ِكال النَّْوَعْيِ من األََهمِّ وِبَشكٍْل عاّم مُيِْكن إلقاء الضَّ

يَّة الِعلِْميَّة: األَهمِّ
يَِّة ِريَاَدِة األَْعَمِل كَأََحِد املََداِخِل الرَّئِيَسِة لِلتَّْنِميَِة االقِْتَصاِديَِّة واالْجِتَمِعيَِّة.	  بَيَاُن أََهمِّ
ِغريَة وانعكاساتها عىَل األَفْرَاد واملُْجتََمعات.	  يَّة املرَْشُوَعات االقِْتَصاديَّة الصَّ بيان أََهمِّ
رَفُْد املَْكتَبَِة الَعَرِبيَِّة ِبِكتَاٍب ِعلِْميٍّ يَتََناَوُل ِريَاَدَة األَْعَمِل يف النَّظَِريَِّة والتَّطِْبيِق.	 
َراَسة محاولًة تَْحلِيلِيَّة تَأِصيلِيَّة لدراسة أبعاد وجوانب ِريَاَدة األَْعَمل؛ 	  تُعدُّ َهِذِه الدِّ

ِعيد املَْنَهجّي، وانعكاسات َهَذا األسلوب عىَل نََجاح َسرْيِ الَعَمل يف ُمْختَلَف  عىَل الصَّ
املََجاالت االقِْتَصاديَّة، وغريها.

التَّأِْصيل املََفاِهيِمّي الْســـرِتاتِيِجيَّة ِريَاَدة األَْعَمل، َمَفاِهيِميًّا وإداريًّا وقَانُونِيًّا، مع 	 
َربْطها َمَفاِهيِميًّا وتَطِْبيِقيًّا بََفاِهيِم اإلَِدارَة الَحِديثَة الَِّتي باتت جزًءا أساســـيًّا من 

لَُغة الَعْص يف ُسوق الَعَمل.
ة يف ِظّل اتِّبَاع 	  تقديم ُرْؤيَة ِعلِْميَّة كُلِّيَّة حول ُمْســـتَْقبَل ُسوق الَعَمل واإلَِدارَة الَعامَّ

اسرتاتيجيَّات ِريَاَدة األَْعَمل بتطبيقاتها الَحِديثَة وأمناطها املُْختَلَِفة.
تحيص نظريَّات اإلَِدارَة القدمية والَحِديثَة للخروج بفهوم واضح يَُقيِّم أُْسلُوب 	 

ِّبَة َعلَيَْها. الَعَمل باالْعِتمد عىَل اْسرِتاتِيِجيَّة ِريَاَدة األَْعَمل واآلثار االقِْتَصاديَّة املرَُتَت

يَّة الَعَملِيَّة: األَهمِّ
َســـات النَّاِجَحة واملُتََميِّزَة يف تطبيقـــات ِريَاَدة األَْعَمل 	  َول واملَُؤسَّ ُمَحـــاكَاة الدُّ

لتَْحِقيق أَْهَداف النُُّمّو االقِْتَصادّي، وتنمية املُْجتََمع بَكافَّة مجاالته من ِخالل نرَْش 
ثََقافَـــة االبِْتَكار واإلبَْداع، والبَْحث عن التََّفرُّد من ِخالل بوابة ِريَاَدة األَْعَمل يف 

املُْجتََمعات العربيَّة.
إضافـــة زََخم رضورّي للُقَوى الَعاِملَة يف املُْجتََمَعات املَُعاِصَة؛ إذ ال مُيِْكن تَْحِقيق 	 

يَّة؛ من ِخالل الحّث عىَل  ِريَاَدة األَْعَمل دون تَْحِقيق التََّميُّز الَفرْدي للَمَوارِد البَرَشِ
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التفكـــري واالبِْتَكار واإلبَْداع، وكُلّها عوامل الزَِمة لتَْحِقيق نَتَائِج اْســـِتثَْنائِيَّة ُمَميَّزَة 
. ِعيد الَعَمِلّ عىَل الصَّ

ُمَســـاَعَدة املُْجتََمَعات عىل زيادة االْهِتَمم بَرأْس املَـــاِل الِفْكِرّي، وما َتْلُِكُه من 	 
ابَّة  يَّة الشَّ أَفَْكاٍر وتِْقِنيَّاٍت ورَِصيٍد َمْعِريِفّ؛ ِباْعِتبَارِه االْسِتثْمر األَهّم للَمَوارِد البَرَشِ

زَات الجرمية والُعْنف. الرَّاِغبَة يف الهروب من َشبَح البَطَالَة وُمَحفِّ
ْولِيَّة الرَّاِهَنة الَِّتي باتت تَْعتَِمد عىَل ُمْقرَتَبَات ِريَاَدة األَْعَمل 	  ُمَواكَبَة التَّطَوَُّرات الدَّ

ق  لتَْدِشـــني وبناء املرَْشُوَعات الَقاِئَة عىَل التَّْنِظيَمت َصِغريَة الَحْجم والَِّتي تَُحقِّ
اٍل، وِمن ثَمَّ َخلْق  َات ِبَشـــْكٍل فَعَّ هدفيَّة مرونة األََداء، ورسعة االســـتجابة للُمتََغريِّ

بيئات عمل تََنافُِسيَّة َرائَِدة. 
ــة باملُْجتََمع؛ عن طريق تحفيز الفئات 	  يَـّ تعزيز االْســـِتْخَدام األَْمثَل لَكافَّة املََوارِد البَرَشِ

ِغريَة. ابَّة الواِعَدة عىَل الُولُوج إىَل ُسوق الَعَمل عرب بوَّابة ِريَاَدة األَْعَمل واملََشاِريع الصَّ الشَّ
اِعَمِة لَُهْم با يُِعيُنُهم عىل 	  َســـاِت الدَّ اِد األَْعَمِل وللُمَؤسَّ تَأِْســـيُس َدلِيٍل َعَمِلٍّ لُِروَّ

النََّجاِح يف َمَشاِريِعِهم ويَُجنِّبُُهم الَفَشَل.

َراَسة أهداف الدِّ
َراَســـة عرب مقارباتها النَّظِريَّة، وأدواتها التَّطِْبيِقيَّة، وتساؤالتها البَْحِثيَّة  تســـَعى الدِّ
الرَّئِيَسة والفرِعيَّة، إىَل تَْحِقيق ُجْملٍَة من األَْهَداف الِبْنيَويَّة املُتََمِسَكة، والَِّتي تَُؤول يف 

ة ُمْخرََجات تَْحلِيلِيَّة تتعلَّق بالنَِّقاط التَّالِيَة: النَِّهايَة إىَل تَْقِديم ِعدَّ

ِغريَة يف تَْنِميَة املُْجتََمع.	  يَّة االقِْتَصاديَّة للَمرْشُوعات الصَّ بيان األََهمِّ
يَّته.	  تحديد َمْفُهوم ِريَاَدة األَْعَمل وأَهمِّ
تَْحديُد ِصَفاِت وِسَمت ُروَّاد األَْعَمل.	 
تحديد معَنى اإلبَْداع واالبِْتَكار يف ِريَاَدة األَْعَمل.	 
زَات اإلبَْداع واالبِْتَكار لَدى َرائِد األَْعَمل.	  تحديد ُمَحفِّ
ُمَساَعَدة ُروَّاد األَْعَمل عىَل تَْحِويل أفكارهم إىَل َمرْشُوَعات َرائِدة.	 

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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ِغريَة وِريَاَدة األَْعَمل.	  إيضاح الَعالقَة بنَْي املرَْشُوَعات الصَّ
ِغريَة لَِدْعِم ُروَّاد األَْعَمل.	  تحديد َعواِمل نََجاح وفََشل املرَْشُوَعات الصَّ
ِغريَة يف النُُّهوض باالقِْتَصاد.	  يَّة ِريَاَدة األَْعَمل واملرَْشُوَعات الصَّ بيان أََهمِّ
ِغريَة.	  تَْعِميق ُمَشاَركَة املَْرأَة يف التَّْنِميَة االقِْتَصاديَّة عن طريق املرَْشُوَعات الصَّ
بَاب.	  قَات الَِّتي تقف َعَقبًَة يف طَِريق ِريَاَدة األَْعَمل لَدى الشَّ تحديد املَُعوِّ
ِغريَة وعناصها، وفريق الَعَمل.	  توضيح ُخطَّة الَعَمل للمنشآت الصَّ
ِغريَة، وكيفيَّة وْضع ُخطَّتها التَّْشِغيلِيَّة.	  تفصيل َعَناِص َتِْويل املرَْشُوَعات الصَّ
ِغريَِة. 	  تَْوِضيُح طُرُِق ِبَناِء النِّظَاِم املَُحاَسِبيِّ للَمَشاِريعِ الصَّ
ِغريَِة.	  كَيِْفيَُّة تَْسِويِق املََشاِريعِ الصَّ
ِغريَِة من ُحُقوِق االْمِتيَاِز. 	  تَْوِضيُح كَيِْفيَِّة اْسِتَفاَدِة املََشاِريعِ الصَّ
وِع.	  َمِة التَِّجاِريَِّة للَمرْشُ كَيِْفيَُّة ِصَناَعِة الَعالَّ
تعيني أبرز ُمتَطَلَّبَات النََّجاح يف ُسوق الَعَمل.	 
تَْوِضيُح الَفرِْق بنَْيَ َرائِِد األَْعَمِل ورَُجِل األَْعَمِل.	 

َراَسات السابقة: الدِّ
ـــاِبَقة الَِّتي تناولت بالرَّْصد والتَّحليل أحد جوانب  َراَســـات السَّ مثَّة َمْجُموَعة من الدِّ
َمْفُهوم ِريَاَدة األَْعَمل، وَمَداِخلَُه املَْنَهِجيَّة، واالقرِْتابَات اإلداريَّة الَحِديثَة املُتََعلِّقة بهذا 
َراَســـة؛ َحيُْث ُعِنيَْت  ـــأْن، ونحو َذلَِك من ِدَراَســـات ذات صلة باملوضوع َمَحّل الدِّ الشَّ
ة املطروحة أعاله، والَِّتي  ة بناقشـــة إحَدى أو بعض َهِذِه القضايا املُِهمَّ ِدَراَســـات ِعدَّ
َد املََحاِوِر  َمة َهَذا الَعَمل، إِنَّ تََعدُّ ـــاِبَقة من ُمَقدِّ وردت سلًفا بنَْي طيَّات الصفحات السَّ
يََّة املُتَزَاِيَدَة لَِمْفُهوِم ِريَاَدِة األَْعَمِل عىل  اِبَقُة يَْعِكُس األََهمِّ َراَساُت السَّ الَِّتي تََناَولَتَْها الدِّ
ُ أََهمَّ املََحاِوِر الَِّتي  ، وِفيَم يَِل َســـُنبَنيِّ ِّ ِعيـــِد الَفرِْديِّ واملُْجتََمِعيِّ واالقِْتَصاِد الُكلِّ الصَّ

لَْت إليه من نَتَائَِج. َراَساُت ُمْستَْعرِِضنَي أََهمَّ ما تََوصَّ تََناَولَتَْها َهِذِه الدِّ

َراَسات َوْفقاً للتصنيف التال: وميكن بشكل عاّم الشارة إىل بعٍض من هذه الدِّ

َمة ُمَقدِّ
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َراَسات الُْعلْيَا، جامعة العلوم اإلسالميَّة الَعالَِميَّة، 2018م. املُْستَداَمة يِف األردن، رسالة دكتوراه، كليَّة الدِّ

ُة ِدَراَســـاٍت َساِبَقٍة 	  َدْوُر التَّأِْهيِل والتَّْدِريِب ف نََجاحِ ِريَاَدِة األَْعاَمِل: تََناَولَْت ِعدَّ
اِد األَْعَمِل، كم تَطَرَّقَْت بَْعُض  قَِضيَّـــَة التَّْدِريِب والتَّأِْهيِل كَأََحِد َعَواِمـــِل نََجاِح ُروَّ
اِد األَْعَمِل، ومن هذه  اِفعِ والَحاِفِز يف إِنَْجاِح ُروَّ يَِّة الدَّ َراَســـاِت إىل أََهمِّ هذه الدِّ
َراَساِت كِتَاُب أول كيندال )2018م( بُعْنَواِن "َدلِيُل ِرَجاِل األَْعاَمِل الُجُدِد ف  الدِّ
ْعِم الُحُكوِميِّ  يَِّة الدَّ إِنَْشـــاِء وإَداَرِة األَْعاَمِل النَّاِجَحة)1(" وَخلَُص الَكاتُِب إىل أََهمِّ
وِع وتَْحِديِد  َراَســـِة املَُسبََّقِة للَمرْشُ يَِّة الدِّ ِغريَِة، وإىل أََهمِّ يف إِنَْجاِح املََشـــاِريعِ الصَّ
فُـــرَِص نََجاِحِه واملََخاِطِر املُْحِدقَِة به وكَيِْفيَِّة إَِدارَِة هذه املََخاِطِر؛ ويف َذاِت املِْحَوِر 
نَِجُد ِدَراَســـَة ُعَبْيد اللَِّه ُمْرِس َحَسن ُمْرِس )2018م( ِبُعْنَواِن " بَرْنَاَمُج ُمْقَتٌَح 
َناِعيَِّة ف ِريَاَدِة األَْعاَمِل)2("  لَِتطِْويـــِر أََداِء ِقَياَداِت املََدارِِس الثَّانَِويَِّة الَفنِّيَِّة الصِّ
يََّة األُُسِس النَّظَِريَِّة يف إِنَْجاِح ِريَاَدِة األَْعَمِل،  َراَسِة أََهمِّ وتََناَوَل البَاِحُث يف َهِذِه الدِّ
َساِت التَّْعلِيِميَِّة، وَخلَُص البَاِحُث إىل ُوُجوِد َعالقٍَة إِيَجاِبيٍَّة َذاِت  ال ِســـيََّم يف املَُؤسَّ
َاِت الِقيَاَدِة الَفرِْديَِّة، وإىل أَنَّ الِبيئََة  َداللٍَة إِْحَصائِيٍَّة بني ِريَاَدِة األَْعَمِل وبني ُمَؤشِّ
ا يف تَْحِفيِز اإِلبَْداِع واالبِْتَكاِر، واْستَْخَدَم البَاِحُث االْسِتبْيَاَن  املُِحيطََة تَلَْعُب َدْوًرا َهامًّ

كَأََداٍة لَِجْمعِ البَيَانَاِت.

ُة ِدَراَساٍت َدْوَر 	  : ويف هذا املِْحَوِر تََناَولَْت ِعدَّ ِّ أَثَُر ِريَاَدِة األَْعاَمِل عل الْقِتَصاِد الكُيلِّ
، وُهَنا نَِجُد  ِّ َاِت االقِْتَصاِد الُكلِّ ِغريَِة يف َدْعِم ُمَؤشِّ ِريَاَدِة األَْعَمِل واملََشـــاِريعِ الصَّ
ِغيَة  يَاِديَّة الصَّ ِدَراَسَة لَْمَياء الّضمور)2018م( بُعْنَوان "آليَّاُت َدْعِم املََشاِريع الرِّ
َراَسِة  ْت َهِذِه الدِّ ـــطَة وأَثَرَها ف التَّْنِمَيِة املُْسَتَداَمِة ف األُْرُدّن)3("، واْهتَمَّ واملَُتَوسِّ

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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، وَخلَُصْت إىل  ِغريَِة يف تَْحِقيِق التَّْنِميَِة املُْستََداَمِة يف األُرُْدنِّ ِبأَثَِر َدْعِم املََشاِريعِ الصَّ
َاتِِه املَالِيَِّة واالْجِتَمِعيَِّة،  ِّ ِبَُؤشِّ أَنَّ َدْعَم ِريَاَدِة األَْعَمِل يَُقوُد لَِدْعِم االقِْتَصاِد الُكلِّ
واْستَْخَدَمت البَاِحثَُة االْسِتبْيَاَن كَأََداٍة لَِجْمعِ البَيَانَاِت؛ ويف َذاِت املِْحَوِر نَِجُد ِدَراَسَة 
)2018م( Zoltan J. AcsSaul Estrin  بُعْنـــَوان "ِريَـــاَدُة األَْعاَمِل والْقِتَصاُد 
ـــِيُّ والنُُّموُّ الْقِتَصادّي)1(" واْستَْخَدَم البَاِحُث َمْسًحا َعالَِميًّا أِلَكَْثَ من 46  املؤسَّ
َراَسُة إِىَل أَنَّ ُروَح املُبَاَدرَِة الَفرِْديَِّة لها أَثٌَر إِيَجاِبٌّ يف َدْعِم النُُّموِّ  َدْولًَة، وَخلَُصت الدِّ
َراَسُة عىل أَنَُّه ِباإلِْمَكاِن االْعِتَمُد عىل تَْحلِيالِت نُظُِم  ، وأَكََّدت الدِّ االقِْتَصاِديِّ الَعامِّ

الِت النُُّموِّ بنَْيَ ُدَوِل الَعالَِم. ِريَاَدِة األَْعَمِل لَِفْهِم التَّبَايُِن يف ُمَعدَّ

َراَســـاِت 	  َواِفـــعِ الَفرِْديَِّة ف إِنَْجاحِ ِريَاَدِة األَْعاَمِل: تََناَولَْت ُجْملًَة من الدِّ َدْوُر الدَّ
ِغريَِة َسَواٌء أَكَانَْت  َواِفعِ الَفرِْديَِّة وأَثَرَِها عىل إِنَْجاِح املََشاِريعِ الصَّ اِبَقِة قَِضيََّة الدَّ السَّ
َواِفُع َمادِّيًَّة وِربِْحيًَّة أَْم َدَواِفَع نَْفِســـيًَّة كَُحبِّ االبِْتَكاِر وَشـــَغِف اإِلبَْداِع،  هـــذه الدَّ
بْحِ ف  ومنها ِدَراَســـُة َخِديَجة لغا )2018م( بُعْنـــوان "َدْوُر َداِفعيَِّة الَعَمِل والرِّ
ِريَاَدِة األَْعاَمِل من َمْنظُوٍر إِْســـاَلِمّي"، "املََجلَُّة الَعَربيَُّة للُعلُوِم الْجِتاَمِعيَِّة)2("، 
بِْح يف َدْعِم وإِنَْجاِح ِريَاَدِة األَْعَمِل،  َراَسُة َدْوَر َداِفِعيَِّة الَعَمِل والرِّ تََناَولَْت َهِذِه الدِّ
َراَســـُة عىل أَنَُّه ال مُيِْكُن تََوقُُّع نََجـــاِح أَيِّ َمرْشُوٍع يف ِظلِّ ِغيَاِب َداِفعِ  وأَكََّدت الدِّ
اِخلِيَِّة والَخارِِجيَِّة  يَِّة ِدَراَســـِة الَجْدَوى وتَْحلِيِل الِبيئَِة الدَّ بِْح، وهذا ما يَُقوُد أِلََهمِّ الرِّ
د  د َجاِبر َعبَّاس ُمَحمَّ ـــأِْن نَِجُد ِدَراَســـَة ُمَحمَّ قَبَْل البَْدِء ِباملرَْشُوِع؛ ويف َذاِت الشَّ
)2017م( بُعْنوان "ِريَاَدُة األَْعاَمِل الْجِتاَمِعيَِّة كإحَدى اآلليَّاِت املبتكَرَِة لَتْحِقيِق 
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َراَسُة عىل َمْنَهِج املَْسِح  التَّْنِمَيِة املُْسَتَداَمِة باملُْجَتَمعاِت املََحلِّيَِّة)1(" اْعتََمَدْت هذه الدِّ
يَُّة  واْستَْخَدَمت االْسِتبْيَاَن كَأََداٍة لَِجْمعِ البَيَانَاِت، ِبَحيُْث َشكَّلَْت َمِديَنُة أَْسَواَن املِْصِ
َراَســـُة إىل أَنَّ ِفئَاِت املُْجتََمعِ األَكَْثَ قَاِبلِيًَّة  َراَســـِة، وَخلَُصت الدِّ إِطَاًرا َمَكانِيًّا لِلدِّ
لِلتََّعاُمِل مع ِريَاَدِة األَْعَمِل ِهَي الِفئَُة الُعْمِريَُّة بني 30 و 39 َعاًما، وإىل أَنَّ املُْستََوى 
ِة يف إِنَْجاِح املََشاِريعِ؛ ويف َذاِت املِْحَوِر أَيًْضا  َواِفعِ الَهامَّ التَّْعلِيِميَّ يَُشـــكُِّل أََحَد الدَّ
َغِف واملَُواظََبة)2("  ُة الشَّ نَِجُد ِكَتاَب أنجيال دكوورث )2016م( بُعْنَوان "املَُثابَرَُة: ُقوَّ
وَخلَُصـــت الَكاتِبَُة إىل أَنَُّه بِإْمَكاِن الَجِميعِ تَْحِقيُق النََّجاِح الَِّذي يَْرَغبُوَن ِفيِه، وأَنَّ 
اِد األَْعَمِل  َعالَـــَم ِريَاَدِة األَْعَمِل لَيَْس ِحْكرًا عىل ِفئَـــٍة ُدوَن َغرْيِها، وأَنَّ نََجاَح ُروَّ
وَغرْيِِهم من الطَُّموِحنَي ال يَْعتَِمُد فقط عىل املَْوِهبَِة الِفطِْريَِّة، بَل الَعاِمُل األََهمُّ يف 
د  َغِف ِبالتََّعلُِّم؛ وتََناَوَل الَباِحُث ُمَحمَّ النََّجاِح يَْكُمُن يف الَعَمِل واملَُواظَبَِة والُجْهِد والشَّ
َزيْن الَعاِبِديَن َعْبدالَفتَّاح )2016م( َذات املِْحَور ف ِدَراَسته "الَوْعُي بَثقاَفة ِريَاَدِة 
ـــَنِة التَّْحِضييَِّة لََدى َجاِمَعة املَملَك ُسُعود واتِّجاَهاتِِهم  ب السَّ األَْعاَمِل لََدى طُالَّ
َراَسُة  نَْحوهاِ )3(" واْستَْخَدَم البَاِحُث االْسِتبْيَاَن كَأََداٍة لَِجْمعِ البَيَانَاِت، وَخلَُصت الدِّ
ِب الَجاِمَعِة نَْحَو ِريَاَدِة األَْعاَمِل ُمرْتَِفٌع، بينام  إىل أَنَّ التَِّجاَه الَعاِطِفيَّ لدى طُالَّ
ـــٌط، ِبَْعَنى أَنَّ الرَّْغَبَة الَعاِطِفيََّة ِبُدُخوِل َعالَِم ِريَاَدِة  لُوِكُّ ُمَتَوسِّ اتَِّجاُهُهم السُّ
األَْعاَمِل ُمرْتَِفَعـــٌة إِلَّ أَنَّ تَطِْبيَق هذه الرَّْغَبِة ُمْنَخِفٌض، ويُْعَزى هذا الْخِتالُف 

اِفِعيَِّة. لُوِكِّ لَتَاُجعِ الدَّ بي التَِّجاِه الَعاِطِفيِّ والسُّ
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اِبَقِة ف إِنَْجاحِ املََشاِريعِ الَحالِيَِّة: تََناَوَل َعَدٌد من البَاِحِثنَي تَْوثِيَق 	  َدْوُر التََّجارِِب السَّ
ْكِيِز عىل الَعَواِمِل  اِد األَْعَمِل النَّاِجِحنَي َحْوَل الَعالَِم مع الرتَّ َعَدٍد من تََجـــارِِب ُروَّ
والنَِّقاِط الَِّتي أَدَّْت لَِنَجاِحِهْم، ِبَحيُْث تَُكوُن َهِذِه التََّجارُِب ُمْســـتََنًدا نَظَِريًّا للتَّطِْبيِق 
اُد األَْعَمِل..  الَحايِلِّ للَمَشاِريعِ، وِمْنُهْم كِتَاُب ريك لوندبريغ )2018م( بُعْنَوان "ُروَّ
َة  )1(" تََناَوَل هذا الِكتَاُب ِقصَّ ِغريَةِ ــِة الصَّ َحـــاَن الَوقُْت للبَْدِء يف أَْعَملَِك التَِّجاِريَـّ
نََجاِح املَُؤلِِّف يف تَأِْســـيِس أَكَْثَ من 40 َشِكٍَة َصِغريٍَة يف ُمْختَلِِف أَنَْواِع األَْعَمِل، 
ًها إِىَل أَنَُّه  ُمتَطَرِّقًا لَِكيِْفيَِّة إَِدارَِة املََشـــاِريعِ واْسِتْغالِل الُفرَِص وإَِدارَِة الَوقِْت، ُمَنوِّ
ِغريَِة ِبَرأِْس َماٍل ُمْنَخِفٍض للَغايَِة؛ ويف  ِباإلِْمَكاِن ُمبَاَشَُة الَعَمِل يف املََشـــاِريعِ الصَّ
أِْن نَِجُد ِكَتاَب توماس ن. دينينغ & ماثيو ل. ميتزجر )1017م( بُعْنَوان  َذاِت الشَّ
"ُهِويَُّة ِريَاَدِة األَْعاَمِل: َعَملِيَُّة أْن تُصِبَح َرُجَل أَْعاَمِل)2(" يَتََناَوُل الِكتَاُب َعَدًدا من 
النََّمِذِج النَّاِجَحِة يف ِريَاَدِة األَْعَمِل ِمثْل: بيل غيتس وريتشارد بريانسون والََّذيِْن 
بََدَءا َمِســـريَتَُهم النَّاِجَحَة ِبََشاِريَع وَشِكَاٍت َصِغريٍَة، ويَتََناَوُل الِكتَاُب أَيًْضا طُرَُق 
يَاَدِة الَحِقيِقيَّـــِة يف َعالَِم األَْعَمِل؛ كم تََناَولَت  ِحيَحِة للُوُصوِل لِلرِّ التَّْحِفيـــِز الصَّ
الكَاتَِبـــُة جيني بالك َذاَت املِْحَوِر بِكَتاِبها "التََّمْحـــُوُر: التََّحرُُّك الَوِحيُد األَكْرَثُ 
اِد األَْعَمِل  ُم الَكاتِبَِة ُجْملًَة من النََّصائِِح لُِروَّ يَّـــًة هو ُخطْوتَُك التَّالَِيِة)3(" تََقدُّ أََهمِّ
وِع، وتَُؤكُِّد عىل  يَات املِْهِنيَِّة أَثَْناَء َسرْيِ املرَْشُ ِسنَي الَِّذيَن يَْصطَِدُموَن ِبالتََّحدِّ املُتََحمِّ
ِة لََديِْهم وتُِشـــرُي إىل أَنَّ تَْحِديَد الُخطَْوِة التَّالِيَِة  رَضُورَِة التََّمْحُوِر َحْوَل نَِقاِط الُقوَّ

يَِّة إلِنَْجاِح املََشاِريعِ. ِبِدقٍَّة أَْمٌر بَالُِغ األََهمِّ

َمة ُمَقدِّ

1. Lundberg, R. The Year of the Entrepreneur : It Is Time for Small Business Start-ups, 
Partnerships, Franchises, and Self-employed Entrepreneurs, to Get Into Gear, and Get 
Going. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018.

2.  . Duening, T. D. & Metzger, M. L. Entrepreneurial Identity : The Process of Becoming 
an Entrepreneur. USA: Edward elgar Publishing, 2017.

3.  . Blake, J. Pivot : The Only Move That Matters Is Your Next One. Portfolio, 2016.
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ـــاِبَقِة 	  َراَســـاِت السَّ الَفْرُق بي َرائِِد األَْعاَمِل وَرُجِل األَْعاَمِل: تََناَولَْت بَْعُض الدِّ
الَفرَْق بني َرائِِد األَْعَمِل ورَُجِل األَْعَمِل، كَِدَراَسِة فيبيك ولوسيانو سيافيجنا 
ْولِيَِّة  )2018م( بُعْنـــَوان "النِْقَســـاُم الَخاِطُئ بي َمْفُهوِم ِريَـــاَدِة األَْعاَمِل الدَّ
َراَسُة ِريَاَدَة األَْعَمِل يف املََجاِل  ْولِيَِّة)1("، تََناَولَْت هذه الدِّ واألَْعاَمِل التَِّجاِريَِّة الدَّ
ـــلُوكِيَّاِت الَِّتي  ، والسُّ ْويِلِّ والِفرََق بينها وبني ِريَاَدِة األَْعَمِل يف اإلِطَاِر الَعامِّ الـــدَّ
ْولِيَِّة وأََهمَّ النَّظَِريَّاِت الَِّتي انْتََقَدْت هذه  يَِتمُّ اتِّبَاُعها يف َمَجاِل ِريَاَدِة األَْعَمِل الدَّ

لُوكِيَّاِت. السُّ

اِبَقة:  َراَسات السَّ َراَسة الَحالِيَّة والدِّ أَْوُجه التِّفاق والختالف بي الدِّ
َراَسة وهدفها الَعاّم، 	  اِبَقة حول موضوع الدِّ َراَسات السَّ َراَسة مع الدِّ اتََّفَقْت هذه الدِّ

َراَســـة الَحالِيَّة ركَّزَت عىل ِريَاَدة  مع ُوُجود اختالفاٍت حول بعض الُجزْئِيَّات؛ فالدِّ
، بينم دراســـة عبيد الله مريس حسن مريس  يَْها النَّظَِرّي والَعَمِلّ األَْعَمل بِشـــقَّ

2018م َركَّزَت عىل األُُسس النَّظَِريَّة والتَّْعلِيِميَّة فقط.
َراَسة؛ 	  ـــاِبَقة فيم يَُخّص حدود الدِّ َراَسات السَّ َراَســـة مع بعض الدِّ تتَّفق هذه الدِّ

نَي بريادة األَْعَمل، وبدراسة أَثَرَِها عىل  َهة لجميع املُْهتَمِّ َراَســـة الَحالِيَّة ُمَوجَّ فالدِّ
ـــاِبَقة بحدوٍد َضيَِّقة نِْسِبيًّا؛  َراَســـات السَّ ت بعض الدِّ ُعد، بينم اختصَّ ُمْختَلَف الصُّ
ت بدراسة أَثَر ِريَاَدة األَْعَمل  فِدَراَسة Zoltan J. AcsSaul Estrin 2018م اهتمَّ
، ومل تَلْتَِفت لألَثَر الَفرِْدّي، كََم أَنَّ بَْعَض  ّ َات االقِْتَصاد الُحُكوِمّي الُكلِّ عىل ُمَؤشِّ
د َزيْن  َدٍة كَِدَراَسِة ُمَحمَّ َراَساِت اقْتََصَْت ُحُدوُدها املََكانِيَُّة عىل ُمْجتََمَعاٍت ُمَحدَّ الدِّ

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

1. Verbeke, A. & Ciravegna, L.. International entrepreneurship research versus international 
business research : A false dichotomy ? Journal of International Business Studies. 2018,  
49. 10.1057/s41267-018-0154-8.
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ِب َجاِمَعِة املَلِِك  الَعاِبِديـــن َعبْدالَفتَّاح )2016م( الَِّتي اقْتََصَْت ُحُدوُدها عىل طاُلَّ
د )2017م( الَِّتي اقْتََصَْت ُحُدوُدها عىل  د َجاِبر َعبَّاس ُمَحمَّ ُسُعود، وِدَراَسِة ُمَحمَّ
َراَسِة الَحالِيَِّة تُْعترََبُ أَْوَسَع وال تَْقتَِصُ عىل  يَِّة، بينم ُحُدوُد الدِّ َمِديَنِة أَْســـَواَن املِْصِ

ِبيئٍَة ُدوَن َغرْيَِها.
َراَسة الَحالِيَّة يف املَْنَهج البَْحِثّي عىل ثَُنائِيَّة املَْنَهج االسِتْقرَاِئّ واملَْنَهِج 	  اعتَمدت الدِّ

اِبَقة عىل األسلوب املَْسِحّي،  َراَسات السَّ االْسِتْنبَاِطّي، بينم اعتَمَد ِقْسٌم كَِبرٌي ِمن الدِّ
من خالل منوذج استبانٍة.

اِبَقة يف ُشُمولها ملُْختَلَف جوانب موضوع 	  َراَسات السَّ َراَسة عن الدِّ تختلف هذه الدِّ
ة؛ من خالل تركيزها  َراَســـة تتناول ِريَاَدة األَْعَمل من زوايا ِعدَّ البحث، فهذه الدِّ
ُعد، ومن خالل دراســـة ُمْختَلَف أبَْعاد  عـــىل َدْور ِريَاَدة األَْعَمل عىل ُمْختَلَف الصُّ

املوضوع من النَّاِحيَة النَّظَِريَّة والَعَملِيَّة.

َراَسة الَحالِيَّة من  وبشـــكٍل عاّم ميكن تحديد أَهّم الَجَوانِب الَِّتي استفادت منها الدِّ
اِبَقة بالنَِّقاط التَّالَِية: َراَسات السَّ الدِّ

ـــاِبَقة يف صياغِة الُعْنَوان 	  َراَسات السَّ َراَسة الَحالِيَّة من جميع الدِّ اســـتفادت الدِّ
البَْحِثّي بشكٍل دقيٍق.

اِبَقة يف َدْعم وصياغة 	  َراَسات السَّ َراَسة الَحالِيَّة من نتائج وتَْوِصيات الدِّ اتََّخَذت الدِّ
اإلشكاليَّة البحثيَّة.

 
منهج الدراسة:

َراَسة عىل مختلف املفاهيم املُرْتَِبطَة بريادة األَْعَمل، ودراسة وتََقصِّ  تَُســـلِّط هذه الدِّ
أَهـــّم العوامل املُرْتَِبطَة بها، والبَْحث عـــن آثارِها اإليجابيَّة عىل الفرد واملُْجتََمع وعىل 
، وتتناول بالبحث واالستقراء الَعَواِمل االقِْتَصاديَّة  ّ َات االقِْتَصاد الُحُكوِمّي الُكلِّ ُمَؤشِّ
واالْجِتَمِعيَّة الَِّتي قادت لظهور ِريَاَدة األَْعَمل، ودراسة ِسَمت ُروَّاد األَْعَمل وتَْنِظيم 
كْر، ميكن  َمْنَهج ِعلِْمّي وَعَمِلّ مُيِْكُنهم اتِّبَاُعه؛ وانطالقًا من هذه النِّقاط َســـالَِفة الذِّ
َراَسة الَِّتي سيلتزم بها الباحث والَِّتي ستكون مجااًل لتطبيق آليَّات  القول: بأنَّ حدود الدِّ
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َراَسة  ل إليها هذه الدِّ ومناهج البَْحث املُْقرَتََحة، وبالتَّأْكِيد ستكون النَّتَائِج الَِّتي َستَتََوصَّ
ْيَها  َراَســـة بِشقَّ ُملْزَِمة ِعلِْميًّا وَعَملِيًّا لهذه الُحُدود املُْقرَتََحة فقط، وفيام ييل حدود الدِّ

الزََّماِنّ واملَكَاِنّ:

َراَســـة الفرتة الَحالِيَّة من حياة 	  الُحُدود الزََّمانِيَّة: تشـــمل الُحُدود الزََّمانِيَّة للدِّ
املُْجتََمَعات اإلنســـانيَّة بشكٍل عاّم دون تخصيٍص؛ إضافًة لُشُمولها الزََّمايِنّ للُعُقود 
ن نشأة وتَطَوُّر  ـــاِبَقة تَتََضمَّ ـــاِبَقة، ولو بشكٍل َضيِّق، باعتبار هذه العقود السَّ السَّ
يَّة ِعلِْميَّة وَعَملِيَّة،  َمْفُهوم ِريَاَدة األَْعَمل، وكَْون دراســـة هذه النَّْشأَة يُْعترََب ذا أََهمِّ

ودليَل َعَمٍل لالستفادة من إيجاِبيَّات وَسلِْبيَّات تلك املرحلة.

َراَســـة واِسَعة؛ فهي تَتَِّجه ملَُعالََجة 	  الُحُدود املَكَانِيَّة: تُْعترََب الُحُدود املََكانِيَّة لهذه الدِّ
ُمْختَلَف القضايـــا املُتََعلَِّقة بريادة األَْعَمل وفْق َمْنظُور شـــامٍل، ال يَْختَّص ببيئٍة 
َهة لِدَراَسة ِريَاَدة األَْعَمل  َراَســـة ُمَوجَّ َدٍة، وبالتَّايِل ميكن الَقْول بأنَّ هذه الدِّ ُمَحدَّ
َواء؛ مع ُوُجوب التَّْنويه إىل اقتصار الُحُدود  َمة والنَّاِميَة عىل السَّ يف البيئات املُتََقدِّ

املََكانِيَّة فيم يَُخّص ِدَراَسة مَنَاِذج نَاِجَحة من ِريَاَدة األَْعَمل عىل ُدَوٍل ِبَعيِْنَها.

َمْنَهج الَبْحث: 
يُْنظَُر إىل املَْنَهِج باْعِتبَارِِه َمْجموَعًة ِمن الَقواِعِد واإلِْجرَاَءاِت الَِّتي يَِجُب أَْن يَتَِّبَعها البَْحُث 
الِعلْميُّ للُوصوِل إىل النَّتَائِِج البَْحثيَِّة املُْســـتََهَدفَِة؛ حيث يجب أْن تَِتمَّ هذه اإلجراءاُت 
َراَسِة واملََفاِهيِم  دٍة ســـلًفا، َوفًْقا لنوعيَِّة الدِّ والَقواِعُد يف إطاِر ُخطُواٍت ُمْنتَِظَمٍة وُمحدَّ
الَِّتي تَتناَولُها واملََناِهِج املُْســـتخَدَمِة فيها، ومـــا يتََعلَُّق بذلك من عمليَّاِت ِبَناء املََقاِييِس 

وأََدَواِت َجْمعِ البَيَانَات وتَْحلِيلِها؛ كَمًّ وكَيًْفا.

 ، َراَســـُة خليطًا منهجيًّا يَُقوُم عىل اثَْننْيِ من َمَناِهِج البَْحِث الِعلِْميِّ وتَْستَْخِدُم َهِذه الدِّ
، وتَّم اْعِتَمُد َهَذيْن املنهَجنْي كَْونَُهم  وُهَم املَْنَهُج االســـتقرائُّ واملَْنَهُج االســـتنباطيُّ
َراَسِة تَْغِطيًَة  ُمتََعارَِضنْيِ يف األُْســـلُوِب، فَالتََّعارُُض هنا قَْد يَُقوُد إىل تَْغِطيَِة َجَوانِِب الدِّ
ِعي أَنَّ املَْنَهَجنْيِ َســـيَِتمُّ اسِتْخداُمهم يف َذاِت املَحاِور،  ًة، وبالتأَكْيد فَِإنََّنا هنا ال نَدَّ تَامَّ
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فَبَْعُض التَّســـاؤالِت البَْحثيَِّة قَد يُلَْجأُ للَْمْنهِج االسِتْقرائِّ يف ُمَعالََجِتها واإلَِجابَِة عليها، 
. وبَْعُض التَّساُؤالت األُْخَرى قَد تَتَطَلَُّب طَبيَعتُها االْسِتَناَد عىل املَْنَهِج االسِتْنبَاطيِّ

ُل: املَْنَهُج السِتْقرائُّ، ويَُقوُم هذا املَْنَهُج عىل االنِْتَقال ِمَن االْسِتْدالِل الَِّذي  املَْنَهُج األَوَّ
، ِبَْعَنى الُحْكِم عىل الُكلِّ ِبَا يُوَجُد يف الُجزْئِيَّات، ويَُعدُّ  ِّ يَْنتَِقـــُل ِمَن الُجْزِئِّ إىل الُكلِّ
هذا املَْنَهُج من أَقَْدِم َمَناِهِج البَْحِث الِعلِْمّي، ويف ِدراَســـتنا هذه مُيِْكُن االْعِتَمُد عىل 
هذا املَْنَهِج يف تَْعِميِم االســـِتْنتَاَجاِت واملالَحظَات املُتََعلَِّقِة بَرشوٍع ما أو ِبَحالٍَة ما عىل 
ـــِبيَهِة أَو الَحاالِت املَُمثمَلَِة، ِبَحيُْث يَُكوُن االْسِتْنتَاُج الُجْزِئّ َمْدَخاًل  كَاِمِل املَشاريعِ الشَّ

. ّ لِلتَّْعِميِم الُكلِّ

ــُل ُمرَبِّراُت اْســـِتْخَداِم هذا املَْنَهِج يف ُصُعوبَِة َحْصِ َجِميـــعِ ُمْفرََداِت املُْجتََمعِ  َوتَتََمثَـّ
َدٍة، وال مُيِكُن َحْصُ  املَْدُروس، فاَل مُيِْكُن ِدَراَســـُة َجِميعِ املشاريعِ الَعاِملَِة يف ِبيئٍَة ُمَحدَّ
َدٍة، أو االْعِتَمُد  َجِميعِ األَفَْكاِر املُرْتِبطِة ِبَرياَدة األْعَمِل، ولَِكْن مُيِْكُن ِدَراَسُة مَنَاِذَج ُمَحدَّ
ُل إليه يُْصِبُح ِباإلِْمَكاِن تَْعِميُم  ِة ما تَمَّ التَّوصُّ عىل ِدراَسٍة نَظَِريٍَّة، وِعْند الُوثُوِق يف ِصحَّ

هذه النَّتَائِِج عىل ُمْفرََداِت الِبيئَِة املَْدُروسِة. 

: ويَْختَلُِف َهَذا املَْنَهُج َعِن االسِتْقراِئِّ يف االتَِّجاِه،  املَْنَهُج الثَّاِن: املَْنَهُج الْســـِتْنَباِطيُّ
فهو يَْنتَِقُل ِمَن التَّْعِميِم إىل التَّْخِصيِص، ويَُقوُم هذا املَْنَهُج عىل االنِْطالق ِمَن املَُسلََّمِت 
ة وِمن ثَمَّ االنِْتَقاُل إىل الُجزْئِيَّاِت، ويُطْلَُق أحيانًا عىل هذا  والبَِديهيَّـــاِت واملََعارِِف الَعامَّ
يَِّة  ، ويف ِدَراَسِتنا هذه تَتََمثَُّل املَُسلََّمُت يف أَهمِّ املَْنَهِج اْســـُم االْسِتْداليِلِّ أَو االسِتْنتَاِجيِّ
يَِّة االبِْتكاِر واإِلبَْداِع يف  ِّ ويف أََهمِّ ِريَاَدِة األَْعَمِل بالنِّْســـبَِة لالقِْتَصاِد الُجْزِئِّ والـــُكلِّ
َراَسُة من هذه املَُسلََّمِت يف إطَارِها الَعامِّ إىل الُجزْئِيَّاِت  إِنَْجاِح املََشـــاِريعِ، وتَْنتَِقُل الدِّ
املُتََمثِّلِة يف تَْحِديد َمْفُهوِم ِريَاَدِة األَْعَمِل وتَْحِديِد الَعناِصِ والَجوانِِب الَِّتي تَُقوُم عليها 

َُّر بها. وتَتَأَث

وهنـــا نَْرَغُب يف التَّأْكِيِد عىل أَنَّ املَْنَهَج االْســـِتنباِطيَّ لَن يَِتـــمَّ االْعِتَمُد َعلَيِْه ِبُْفرَِده 
اعتمًدا ُمطْلًقا، بَل سيَْعَمُد البَاِحُث إىل اْسِتْخَداِم َمِزيٍج ِمن َمَناِهَج ِعلِْميٍَّة، إالَّ أَنَّ بَْعَض 

َمة ُمَقدِّ
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التََّســـاُؤالت البَْحِثيَِّة قَد تَْفرُِض َميْاًل الْسِتْخَداِم املَْنَهِج االْسِتْنباطّي أَكَْثَ من َغرْيِِه ِمَن 
املََناِهج، ومُيِْكُن ترَْبيُر هذا االْعِتَمِد عىل املَْنَهِج االسِتْنباطيِّ يف كَْونِِه َعاَدًة َما يُلَْجأُ إِلَيِْه 
يف الُعلُوِم االْجِتَمِعيَّة، وبالتَّأكيد فَِإنَّ قَِضيََّة ِرياَدة األَْعَمِل تَْنَدرُِج ِضْمَن َخانَِة الُعلُوِم 

االقِْتَصاِديَّة، والَّتي ِبَدْورِها تَْنَدرُِج ِضْمَن َخانَِة الُعلُوِم االْجِتَمِعيَِّة. 

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة





َمة • ُمَقدِّ
اَمت • ه والسِّ املَْبَحث األَوَّل: ِريَاَدة األَْعاَمل.. التَّعريف والتََّوجُّ

نَْشأَة مصطلح ِريَاَدة األَْعَمل	 
املَْبَحث الثَّاِن: ِريَاَدة األَْعاَمل.. التَّطَوُّر والنُُّمّو وَعواِمل الظُّهور •

َعواِمل تَطَوُّر ِريَاَدة األَْعَمل	 
لِبيَّات واملََخاِطر • املَْبَحث الثَّالِث: ِريَاَدة األَْعاَمل.. الَفَوائِد والسَّ

َعواِمل ظهور ُروَّاد األَْعَمل 	 
يَاَدة	  إيجابيَّات الرِّ
يَاَدة	  سلِبيَّات ومخاطر الرِّ

اد األَْعاَمل ف دعم تَنِمَية املُْجَتَمع • املَبَْحث الرَّاِبع: َدْور ُروَّ
يَاِديَّة وَدْورُها يف تنمية املُْجتََمع	  َخَصائِص املََشاِريع الرِّ

الَفْصل األَوَّل

َمْفُهوم ِريَاَدة األَْعَمل وتَطَوُّرها التاريخّي
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الَفْصل األَوَّل

َمْفُهوم ِريَاَدة األَْعَمل وتَطَوُّرها التاريخّي

َمة ُمَقدِّ

وق  كَّانيَّة والتََّغيُّ التَِّقِنّي، وظروف السُّ ت التََّحوُّلت الَِّتي طرأت عَل التكيبة السُّ غيَّ
والَعواِمل األُْخَرى؛ املُْجَتَمعات ف العالَم ِبطَِريَقٍة مل يَْسِبق لها مثيل، وأفرزت ُفرًَصا 

يَات عَل واجهة املشهد. َجِديَدة مغلََّفة بِسَياج من التََّحدِّ

َول من تَْحِقيق التَّْنِميَة االقِتَصاِديَّة ال بُدَّ أن تُرَكِّز عىَل ِريَاَدة األَْعَمل؛ با  وليك تَتََمكَّن الدُّ
يجعل ِمْنَها منطلًقا لصناعة املُْستَْقبَل االقِْتصاِدّي، مع تركيز طاقات أبنائها وَمَوارِدهم 

يَاِديَّة. ِكَات الرِّ يف ِريَاَدة األَْعَمل والرشَّ

َول، فَِهَي  وتَُعدُّ ِريَاَدة األَْعَمل من الَعواِمل الرَّئِيَسة الزدهار االقِْتصاد يف كثريٍ من الدُّ
ْوة، والنُُّمّو االقِْتصاِدّي، من ِخالل  ــل أحد أَهّم أَْدَوات تَْحِقيق وفْرة الَوظَائِف والثَّ ُتَثِـّ
أَفَْكار ِرياِديَّة وتجارب نَاِجَحة قابلة للتَّطبيق عىَل أرض الَواِقع يف املََجاالت االقِتَصاِديَّة 
بَاب، واكتشاف املواِهب والطَّاقَات يف َهَذا  املُْختَلَِفة، مع تعزيز ثََقافَة اإلبَْداع بنَْي الشَّ

املََجال، واستغاللها وتوظيفها يف َحّل املُْشِكالت عىَل أرض الَواِقع.

وِخالل صفحات َهَذا الَفْصل، نســـَعى إىَل التََّعرُّف عىَل أساِسيَّات ِريَاَدة األَْعَمل كََم 
وَصَفها علمء االقِْتصاد، وكم ِهَي عىَل أرض الَواِقع، وَذلَِك من ِخالل عدٍد من املباحث 
ه  ه إليها، وكَيَْف ومتَى بدأ َهَذا التََّوجُّ املُْختَلَِفة، تبدأ يف استكشاف ِريَاَدة األَْعَمل والتََّوجُّ

يف العالَم.

وينطلق الَفْصل نَْحو التََّعرُّف عىَل ِريَاَدة األَْعَمل؛ ِباْعِتبَارَِها "إنشـــاء أو إَِضافَة يشء 
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اًل للمخاطر  َجِديد ذي قيمة، وتخصيًصا للوقت والجهد واملَال الَّالزِمة للَمرْشُوع، وتحمُّ
املَُصاِحبَة له، واستقبااًل للُمكافأة النَّاتِجة عن َهَذا الَعَمل."

ومن ثَمَّ يَْدلُف الَفْصل إىَل رحلة تَطوُّر ومُنُّو ِريَاَدة األَْعَمل يف الَعْقَديِْن األخرييِْن؛ َحيُْث 
ات رسيعة يف مجال تكنولوجيا املَْعلُوَمات واالتَِّصاالت، صاَحبَتَْها  َول تغريُّ تُواِجه الـــدُّ
اٌت اجتمعيَّة واقِتَصاِديَّة وثقافيَّة فَرََضْت نفسها عىَل املُْجتََمعات اإلِنَْسانيَّة ِبَشْكٍل  تغريُّ
د  عاّم، واملُْجتََمعات العربيَّة ِبَشـــْكٍل َخاّص، ويَُعدُّ َهَذا التََّغريُّ أَهّم التََّحوُّالت الَِّتي تحدِّ

ُمتَطَلَّبَات ُسوق الَعَمل.

يَّة الَِّتي يجنيها اإلِنَْسان واملُْجتََمع من ِخالل ِريَاَدة األَْعَمل،  كم يتعرَّض الَفْصل لألَهمِّ
 ّ َات االقِْتصاد الُكلِّ الَِّتـــي تَُعّد قاطرة التَّْنِميَة االقِتَصاِديَّة؛ با لها من تَأْثرِي عىَل ُمَؤشِّ
باب، وتستقبل أيًضا  ول؛ عن طَِريق تحفيز االقِْتصاد بَرْشُوَعات َجِديَدة َصِغريَة للشَّ للدُّ
ة  ة والنَِّساء وغريهم، لتصبح قُوَّ فئات أخَرى يف املُْجتََمع مثل َذِوي االْحِتيَاَجات الَخاصَّ
غوط عـــن الحكومات يف إِيَجاد فُرَص الَعَمل  زَة تَُخفِّف الضُّ اجتمعيَّـــة ُمْنِتَجة وُمَحفِّ
لِبيَّات واملََخاِطر املُْحتََملَة لِريَاَدة  املُناِســـبَة لَِهِذِه الرشائح، وأخريًا؛ يَتََناَول الَفْصل السَّ

األَْعَمل.

الَفْصل األَوَّل



ِمن ُمعطيات الَحَياة األَكْرَث واقعيَّة أنَّ الِنَْســـان "ل يَْسَتِطيع أن يحصل من الَحَياة 
عَل ما يريد دون التََّعرُّض لبعـــض املََخاِطر"؛ وُهَو التَّعريف ذاته ملصطلح ِريَاَدة 

األَْعاَمل.

فََوفًْقا لألدبيَّات األوروبيَّة تَُعّد ِرياَدة األعمل َمْصَدر األَفَْكار والطُّرُق الَِّتي ُتكِّن من 
َسة َجِديَدة أو قَاِئَة َعرْب َمزْج املََخاِطر واالبِْتَكار، أو  َخلْق وتَطِْوير نشـــاٍط ما يف ُمَؤسَّ
اإلبَْداع والفاعليَّة يف َعَملِيَّات التســـيري والتَّْنِفيـــذ، بَيَْنَم ينطلق تعريفها أمريكيًّا من 
كونهـــا عنًصا رضوريًّا لتحفيز النُُّمّو االقِْتصاِدّي يف َجِميع املُْجتََمعات، ال ِســـيََّم يف 
ِغريَة، واملحرِّك األََسايّس  ُدَول العالَم النَّامي، والتَّشجيع عىَل بَْدء األَْعَمل التَِّجاِريَّة الصَّ

لَخلْق فُرَص الَعَمل.

صات  َدة األبعاد؛ ِبَسبَب اْخِتالف التََّخصُّ َدة املُتََعدِّ وتَُعدُّ ِريَاَدة األَْعَمل من املفاهيم املَُعقَّ
لة عىَل أنَّها َخلْق محاولة َجِديَدة يف  نَة لها؛ َحيُْث تَُعرِّفُها بَْعض الفعاليَّات ذات الصِّ املَُكوِّ
الَعَمل عن طَِريق االبِْتَكار ِبَهَدف إِنَْشـــاء ُمَنظََّمة َجِديَدة أو توسيع نََشاط ُمَنظََّمة قَاِئَة 

بالِفْعِل، وتوسيع مجاالت الَعَمل الحاليَّة ِمن ِقبَل األَفْرَاد الَعاِملِنَي فيها.

ز عىَل تَْدِشني َمرْشُوَعات ابِْتَكاريَّة  بينم يَرى آخرون أنَّ ِريَاَدة األَْعَمل ِهَي سلوك ُمحفِّ
يَاِديَّة، وســـاَعَدتَْها عىَل  ُمْعتَِمَدة عىَل األَفَْكار اإلبَْداعيَّة الَِّتي اْحتَضنتها املَُنظََّمُت الرِّ
اِبَقة  َصة تستفيد من التَّجارِب السَّ النُُّمّو يف االتَِّجاه الصحيح وفْق بَرَاِمج وُخطَط ُمتََخصِّ
النَّاِجحـــة وتُطبِّقها بطرق علميَّة ُمتََوازِنَة تضمن تَْحِويل مثل َهِذِه األَفَْكار واإلبَْداعات 

الَفرِديَّة والَجمِعيَّة إىَل ُمْنتََجات وِخْدَمات َجِديَدة.

املَْبَحث األَوَّل

َمت ه والسِّ ِريَاَدة األَْعَمل: التَّعريف والتََّوجُّ

- 33 -
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وَعاتهم هم من املُْستَثِْمِريَن  ُسون َمرْشُ ن يؤسِّ وبهذا مُيِْكن القول: إنَّ نســـبًة كبريًة ِممَّ
ّ أو الَعالَِمّي، وهؤالء  الُجُدد الَِّذيَن مل يَْســـِبق لَُهم مزاولة أّي نََشاط عىَل املستَوى املََحلِّ
باب يلعبون دوًرا كبريًا يف صياغة ِبيئَة االستثمر ُمْعتَِمِديَن عىَل التكنولوجيا  الرُّوَّاد الشَّ
وانتشار اإلنرتنت يف شتَّى املُْجتََمعات ِبَشْكٍل رسيعٍ؛ َحيُْث إنَّهم من ِخالل اْسِتثَْمراتهم 
ُمون ُمْنتََجات أو ِخْدَمات ُمبْتََكرَة، ومَيَْنُحوَن الَكِثري من فُرَص  يَاِديَّة يَُقدِّ وَمَشاِريعهم الرِّ

الَعَمل لآلخرين.

نَْشأَة مصطلح ِريَاَدة األَْعاَمل
مصطلـــح ِريَاَدة األَْعَمل Entrepreneurship اســـتُْخِدَم ألَكْـــَث من 200 عام، إالَّ 
ء، وقَد اشـــتُقَّ َهَذا املصطلح من األُُصول الفرنســـيَّة  ْ أنَّ الغموض يكتنفه بَْعض الشَّ
)1(، وِصيَغْت  واألملانيَّة؛ إذ ظهر مصطلح ِريَـــاَدة األَْعَمل ألَوَّل َمرَّة يف ُمعجم ِفرنِسّ
كلمة Entrepreneurship من الِفْعل الِفرِنِْسّ Entreprendre يف خمسينيَّات القرن 
التَّاِســـع عرش، وكَانَت تعني الَقرْض املمنوح لرَائِد األَْعَمل، وِصيَغْت كََذلَِك من الكلمة 

األملانيَّة Unternehmen الَِّتي تَْعِني أن يتعهَّد ويأخذ عىَل عاتقه)2(.

ِغري عنًصا أساسيًّا يف االقِْتصاد الُجْزِئّ،  ويَُعدُّ َرائِد األَْعَمل أو َصاِحب املرَْشُوع الصَّ
ى باملايكرو إيكونومي Microeconomics، وتعيدنا دراسة َهِذِه املََشاِريع  أو ما يُســـمَّ
إىَل جهد واهتمم وِدَراَسة الَعالَِمنْيِ ريتشارد كَانَتيلون)Richard Cantillon )3 وآدم 

الَفْصل األَوَّل / املَبَْحث األَوَّل

اســم َهَذا املعجم: قاموس التِّجارَة الَعالَِميَّة Dictionnaire Universel de Commerce، تأليف: جاك . 1
دي بروسلونز Jacques des Bruslons ؛ َحيُْث قَد َجَمعه ونرََشه يِف عام 1723م.

عبري بنت هاشم محسن، َدْور اإْلَِدارَة املدرسيَّة يِف تعليم ِريَاَدة األَْعَمل لطالب الَْمرَْحلَة الثانويَّة، ُمَذكِّرَة . 2
الستكمل درجة املاجستري، جامعة امللك سعود، كُلِّيَّة الرتبية، الرياض، 2016، ص 16.

3 . Essai sur ريتشارد كَانَتيلون )1734-1680م( ُهَو خبرٌي اقْتصاِدّي فرنّس من أصل أيرلندّي ُمؤلِّف كتاب
ث عن طبيعِة التِّجارَِة يِف العالَِم. َوقَد ُوِصَف َهَذا  la Nature du Commerce en Général الَِّذي يتحدَّ
ــيَايس" َوقَد ســاَهم بدور كَِبري يِف تَطِْوير علم ااِلقِْتصاد. للمزيد: َمْوِقع  الِْكتَاب بأنَّه "َمْهد ااِلقِْتصاد السِّ

http://cutt.us/YI5JX :ِويِكيِبيْديا املَْوُسوَعُة الُحرَُّة، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط
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س علم ااِلقِْتصاد . 1 آدم ســميث )1790-1723م(، فيلســوف أخالقي وَعالِم اقِْتَصاد اســكتلندّي، يُعدُّ مؤسِّ
عور األخالقي"، وكتاب  يَايس. اشتُِهَر بكتابَيِْه الكالسيكيِّنَي: "نظريَّة الشُّ الكالسييّك، ومن ُروَّاد ااِلقِْتصاد السِّ
"بحــث يِف طَِبيَعة ثروة األمم وأســبابها". للمزيد: َمْوِقع ِويِكيِبيْديا املَْوُســوَعُة الُحــرَُّة، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط: 

https://cutt.us/6AQoV
ِريَــاَدة األَْعــَمل وُروَّادها َعاَلَمة بارزة يِف تاريخ التَّطَوُّر الحديــث، َمَجلَّة املبتعث، العدد 200، ُمتَاح عىَل . 2

http://cutt.us/K6rkr :الرَّاِبط
يَاِســيَّة من أصل . 3 جوزيــف ألويــس شــومبيرت )1950-1883م( عامل أمريــيّك يِف ااِلقِْتصاد والعلوم السِّ

قَة يِف ااِلقِْتصاد، أفكار شومبيرت تبدو جليَّة يِف كتابه  منســاوّي. اشــتُِهَر برتويجه لنظريَّة الفوَض الخالَّ
املطبــوع بعــد وفاته "تاريخ التحليــل ااِلقِْتصاِدّي". للمزيد: َمْوِقع ِويِكيِبيْديا املَْوُســوَعُة الُحرَُّة، ُمتاٌح عىل 

http://cutt.us/4uyjk :الرَّاِبِط
كارل منگر )1921-1840م(، ُهَو مؤّســس املدرســة النمســاويَّة لالقتصاد، اشتهر إلســهاماته يِف تَطِْوير . 4

يَّة َويِف َصْوغ النظريَّة الوهميَّة للقيمة، الَِّتي طََعَنْت يِف نظريَّات تَْكلَِفة اإْلِنْتَاج للقيمة،  نظريَّة املنفعة الَحدِّ
والَِّتي طَوَّرََها ااِلقِْتصاِديّون الكالســيكيُّوَن أمثال آدم ســميث وداڤيد ريــكاردو. للمزيد: َمْوِقع ِويِكيِبيْديا 

http://cutt.us/tXSKk :املَْوُسوَعُة الُحرَُّة، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط
لودفيج فون ميزس )1973-1881م( اقْتصاِدّي منساوي وفيلسوف ومفكِّر ذو تَأْثِري كَِبري عىَل الحركة الليرباليَّة . 5

ياَساِت  الَْحِديثَة، ويَُعّد ِمن أََهّم أْعَضاِء املَْدرَسة النِّْمساِويَِّة لالقِتَصاِد، ألََّف الَعديَد من الُكتُب يف َمواِضيعِ السِّ
https://cutt.us/4FrE5 :ِم، للَمِزيِد: َمْوِقع ِويِكيِبيْديا املَْوُسوَعُة الُحرَُّة، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط املَالِيَِّة والتَّضخُّ

فريدريخ هايك: )1992-1899( ُولَِد يِف فيينا، وتُُويفِّ يِف فرايبورغ، اقْتصاِدّي ومنظّر ســيايّس منساوّي . 6
بريطَايِنّ من مدرســة مِنَْساِويَّة، ُعرَِف لدفاعه عن اللِّيربَاليَّة الكالسيكيَّة والرأسمليَّة الَْقاِئَة عىَل أساس 
ــوق الُحّر، ونقده للفكر االْشــرِتَاِكّ والَجَمِعّي ِخاَلل أواســط القرن العرشين، يَُعدُّ هايك أحد أََهّم  السُّ
اقْتصاِديّي القرن املايض، وأَكَْث أعضاء املدرسة النمساويَّة لالقتصاد تأثرياً، حصل عىَل جائزة نوبل يِف 
http://cutt.us/ :ااِلقِْتصــاد عام 1974م، للمزيد: َمْوِقع ِويِكيِبيْديا املَْوُســوَعُة الُحــرَُّة، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط

r2UbE

ابع عرش وبدايات القرن الثامن عرش  سميث )Adam Smith )1 يف أواخر القرن السَّ
َسا لعلم االقِْتصاد الكالسييّك )2(. اللََّذيِْن أسَّ

َراَســـات وتطوَّرَت يف مجاالت ِريَاَدة األَْعَمل يف ثالثينيَّات  ولقد اســـتمرَّت َهِذِه الدِّ
القرن العرشين نَِتيَجة اهتمم جوزيف شـــومبيرت )Joseph Schumpeter )3 فضاًل 
عن بَْعض االقِْتصاِديِّنَي النمســـاويِّنَي مثل: كارل منجر)Carl Menger )4، ولودفيغ 
 Friedrich von )6( وفريدريش فون هايك ،Ludwig von Mises )5( فـــون ميزس
Hayek. ِممَّ أدَّى إىَل شـــيوع َهَذا املصطلح يف َهَذا القرن. إالَّ أنَّ النزاعات املُِحيطَة 

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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الَفْصل األَوَّل / املَبَْحث األَوَّل

الكســاد الكبــري أو االنهيار الكبريGreat Depression( ( ِهــَي أزمة اقْتصاِديَّة حدثت يِف عام 1929م، . 1
ومــروراً بَعْقــد الثالثينيَّــات وبداية َعْقد األربعينيَّات، تُعّد أَكْرَب وأشــهر األَزََمــات ااِلقِْتصاِديَّة يِف القرن 
العرشين، َوقَد بدأت بأمريكا، يقول املؤرُِّخون: إنَّها بدأت َمَع انهيار ُسوق اأْلَْسُهم اأْلَْمريكيَّة يِف 29 أكتوبر 
َول تقريباً الفقرية ِمْنَها والغنيَّة،  راً عىَل كّل الدُّ ى بالثالثاء األســود، وكان تَأْثرِي األزمة ُمَدمِّ 1929م واملســمَّ
خل الَْفرْدي وعائدات  ــط الدَّ وانخفضــت التِّجارَة الَعالَِميَّــة ما بنَْي النصف والثلثني، كََم انخفض متوسِّ
ائِب واأْلَْســَعار واأْلَْربَاح. ومن أســباب األزمة يِف الواليات املُتَِّحَدة اأْلَْمريكيَّة: َعَدم استقرار الوضع  الضَّ
ااِلقِْتصاِدّي وسياسة كثافة اإْلِنْتَاج لتغطية حاجات اأْلَْسَواق الَعالَِميَّة ِخاَلل الحرب الَعالَِميَّة األوىَل ِبَسبَب 
َول إىَل  َول األوروبيَّة بعد تحوُّلها إىَل اإْلِنْتَاج الحرّب وعودة الَْكِثري من الدُّ ـف املصانع يِف بَْعــض الدُّ توقّـُ
َسْت البضائع يِف الواليات  اإْلِنْتَاج بعد انتهاء الحرب واالستغناء عن البضائع اأْلَْمريكيَّة. لَِهِذِه األسباب تكدَّ
ل وانترشت البَطالَة  يُوَن، وأفلســْت الَْكِثري من املعامل واملصانــع وتَمَّ تسيح الُعمَّ املُتَِّحــَدة، وتراكمت الدُّ
ة الرشائيَّة وتفاقمت حينها الُْمْشــِكاَلت ااِلْجتمِعيَّة واألخالقيَّة، للمزيد: موقع املعرفة، ُمتاٌح  وَضُعَفْت الُقوَّ

https://cutt.us/6NJyS :عىل الرَّاِبِط
روبــرت رايــخ )Robert Reich( ُولَِد عام 1946م ُهَو َعالَم اقتصاد، وبروفيســور )أســتاذ جامعّي( من . 2

الواليات املُتَِّحَدة اأْلَْمريكيَّة، َوُهَو عضو يِف الحزب الدميقراطّي اأْلَْمرييك، َشــَغَل َمْنِصَب َوزيِر الَعَمِل يف 
الِواليَاِت املُتَّحَدِة األَْمريِكيَِّة وكان ُعْضًوا يف َمْجلِس التَّحوُِّل االقِتصاِديِّ للرَّئِيس باراك أُوباما، نرََشَ ما يَزيُد 
عن 18 كتابًا يف االقِتَصاِد، أَْشــَهرُها وأكَْثُها َمِبيًعا كِتاُب َعَمِل األَُمِم، للَمِزيِد: َمْوِقُع ِويِكيِبيْديا املَْوُســوَعُة 

http://cutt.us/SxxhE :الُحرَُّة، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط
ِريَاَدة األَْعَمل وُروَّادها َعاَلَمة بارزة يِف تاريخ التَّطَوُّر الحديث، َمَجلَّة املُبْتََعث، مرجع سابق.. 3
جان باتيست ساي: )1832-1767( ُهَو ُمَفكِّر وَعالَم اقِْتَصاد ُولد يِف ليون وتُُويفِّ يِف باريس، يَُعدُّ ساي من . 4

أبرز أنصار املذهب الُحّر يِف القرن التَّاِسع عرش، ومن الَِّذيَن َتَيَّزَْت أفكارهم بالتحليل العميق للظواهر 
http://cutt.us/oeQGd :ااِلقِْتصاِديَّة. للَمِزيد: َمْوِقُع املَْعرِفَِة، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط

بالعالَم الَِّتي بدأ اندالعها يف أعقاب الكساد العظيم)1(قَد زاد ِمن شيوع َهَذا املصطلح، 
حتَى إنَّه أصبح من املفاهيم األَكَْث انتشاًرا يف عام 2010م.

 Robert )2( يَايّس الربوفيسور روبرت رايش ولقد دعا الخبري االقِْتصاِدّي واملَُعلِّق السِّ
Reich يف َهـــَذا الخصـــوص إىَل بناء ِفرَق تَتََميَّز بالَخَصائِـــص والُقُدَرات القياديَّة 
ِكَات النَّاِجحة يف املُْســـتَْقبَل ستكون تِلَْك الَِّتي  واإلداريَّة لِريَاَدة األَْعَمل، وأكَّد أنَّ الرشَّ

م منوذًجا جديًدا لعالقات الَعَمل املبنيَّة عىَل أُُسس التَّعاُون والِقيَم املُتَبَاَدلَة)3(. تَُقدِّ
وتعود تسمية مصطلح َرائِد األَْعاَمل Entrepreneur إىَل االقِْتصاِدّي الفرنِسّ جان 
باتيســـت ساي )Jean-Baptiste Say )4، ويَُعرَّفُه بأنَّه الَفرْد الَِّذي يَُنظِّم أو يدير عماًل 

أو أعماًل تجاريَّة.
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ِريَاَدة األَْعَمل وُروَّادها َعاَلَمة بارزة يِف تاريخ التَّطَوُّر الحديث، َمَجلَّة املبتعث، مرجع سابق.. 1
وليم ستانل جيفونس )1882-1835م( ُهَو َعالِم منطق واقْتصاِدّي إنجليزي، وأستاذ بجاِمَعتَْي مانشسرت . 2

يايِضّ يِف التحليل ااِلقِْتصاِدّي، َوُهَو واضع أوَّل وأبسط  ولندن، وواحد من أوائل من استخدموا املَْنَهج الرِّ
آلة منطقيَّة، َوقَد مالت نظريّته يِف الَْمْعرِفَة إىَل الالأدريَّة، للَمزيِد: َمْوِقع ِويِكيِبيْديا املَْوُسوَعُة الُحرَُّة، ُمتاٌح 

http://cutt.us/xzQMt :عىل الرَّاِبِط
ــس يِف العام 1975م َمَجلَّة . 3 أنتــوين أبلمــور مورنينجتون برايــر )2016-1937م( ُهَو مؤرِّخ إنجليزّي، أسَّ

َراَسات البيزنطيَّة والعثمنيَّة  َراَســات البيزنطيَّة واليونانيَّة الَْحِديثَة، وبعدها بعام واحد أنشــأ مركز الدِّ الدِّ
َراَسات البيزنطيَّة، َوُهَو املنصب  واليونانيَّة الَْحِديثَة بجامعة برمينجهام، َويِف عام 1980م ُعنيِّ أستاذاً للدِّ
shorturl. :الَِّذي شــغله حتَّى العام 1999م، للَمزيِد َمْوِقع ِويِكيِبيْديا املَْوُســوَعُة الُحرَُّة، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط

.at/buLR4
بونوة، شــعيب، وآخرون. "أثر تَطِْبيق تكنولوجيا الَْمْعلُوَمات يِف تَْحِقيق ِريَاَدة املَُنظََّمت الَْحِديثَة"، أَْعَمل . 4

َويل، اإِلبَْداع والتَّْغيري التَّْنِظيِمّي يِف املَُنظََّمت الَْحِديثَة: ِدَراَســة وتحليل تجارب َوطَِنيَّة وَدْولِيَّة،  امللتَقى الدُّ
كُلِّيَّة العلوم ااِلقِْتصاِديَّة وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب البليدة، الجزائر، املَُجلَّد: 2، 2011م، ص 64.

َراَســـات أرجعت ظهور َمْفُهوم ِريَاَدة األَْعَمل إىَل االقِْتصاِدّي  َغرْيَ أنَّ الَكِثري من الدِّ
ــِذي كَاَن أَوَّل َمن عرَّف َرائِد األَْعَمل بأنَّه  األيرلندي الفرنس ريتشـــارد َكانَتيلون الَـّ
"الشخص الَِّذي يدفع سعرًا معيًَّنا ملُْنتَج ما، ويُِعيد بَيَْعه ِبِسْعٍر َغرْيِ مؤكَّد؛ متَِّخًذا الَقرَاَرات 
زَِمة عن كيفيَّة الُحُصول عىَل املََوارِد واْسِتْخَدامَها.. ُمْعرَتِفًا باملََخاِطر الَِّتي قَد يتعرَّض  الالَّ

لها أثناء قيامه بهذا املرَْشُوع، وُمتََقبِّاًل املَْسُؤولِيَّة الكاملة عن نَتَائِج غري مؤكََّدة")1(.
ويؤكِّد وليم ستانل جيفونز )William Stanley Jevons )2 يف كتابه -الَِّذي يُعدُّ َمْهد 
- بأنَّ ساي وكَانَتيلون قَد استخدما املصطلح ذاته ِبَشكٍل مختلف،  ـــيايِسّ االقِْتصاد السِّ
اتِيَّة لَكانَتلون؛  ريَة الذَّ واستند يف َذلَِك إىَل أنتوين برير )Anthony Bryer )3 كاتب السِّ
َحيُْث الحظ أنَّ كَانَتيلون قَد رأَى يف َرائِد األَْعَمل رجاًل يأخذ زمام املَُخاطَرة، بَيَْنَم رآه 

ساي رجاًل يَُخطِّط ألعمله ِبِدقٍَّة.

ويف االقِْتصـــاد املعاص، َحِظَي َمْفُهوم "َرائِد األَْعَمل" باهتمم بالغ يف البَْحث والتَّْدِقيق، 
ت الرتجمة العربيَّة ملصطلح Entrepreneur ثـــالث َمرَّات ِخالل الُعُقود األَِخريَة،  فتغـــريَّ
فقد كَانَت ترَُتجم إىَل "ُمَنظَِّم"، ثم "مقاول"، ثم تَحوَّلت يف التِّســـعينيَّات إىَل "ِريَاِدّي"،)4( 
يَات الَكِبريَة  َول العربيَّة؛ نتيجًة للتََّحدِّ كََم اكتسب َمْفُهوم ِريَاَدة األَْعَمل زََخًم كبريًا يف الدُّ

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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ن، عام 2000م، ص 165.. 1 ، دار الحامد للَنرْش، عمَّ ّ ناجي، شوقي. إَِدارَة األَْعَمل: منظور كُلِّ
يَات"، َمَجلَّة كُلِّيَّة . 2 الحديدي، نسين عبده زك، وآخرون، "الَْمْرأَة السعوديَّة وِريَاَدة األَْعَمل نجاحات وتََحدِّ

الرتبية، جامعة طنطا، مص، ُمَجلَّد: 64، العدد: 4، 2016، ص 335.
3. Timmons, J.A. The Entrepreneurial Mind )1st ed.(. Brick House Pub Co. for Publishing ,1989.

بَاب، وتنشيط االستثمرات، وتعزيز  الَِّتي تواجهها َهِذِه البُلَْدان يف حّل مشكالت بطالة الشَّ
َسات  األَنِْشطَة االقِتَصاِديَّة يف املُْجتََمع لزيادة اإلِنْتَاج، ال ِسيََّم مع تراجع قُدرة كثري من املَُؤسَّ

يِجنَي.  ة عىَل تَْوِفري فُرَص الَعَمل مع ازدياد أعداد الِخرِّ الُحُكوِميَّة والَخاصَّ

َرات الَفنِّيَّة والتَِّقِنيَة،  ة الَِّتي شهدتها ُدَول العالَم، والَِّتي َشَملَْت التَّطَوُّ وبعد التََّحوُّالت املُِهمَّ
م التكنولوجّي  وتطّور صور التَّنافس يف األَْســـَواق، وفُْقَدان الَوظَائِف ِبَســـبَب التَّقدُّ
املطَّرِد، ومُنُّو وتَطَوُّر ِقطَاع الِخْدَمات، تبنَّت الَكِثري ِمْنَها مفاهيم وأفكار ِريَاَدة األَْعَمل.
َمة، وتكَُّنوا ِبَنَجاح  وقد أثبت ُروَّاد األَْعَمل اليابانِيُّون وجودهم يف أَْسَواق البُلَْدان املُتََقدِّ
يَّاَرات، والحديد، وتِْقِنيَات االتَِّصال، واإِللِْكرِتُونِيَّات.. إلخ،  من َغزْو مجاالت ِصَناَعة السَّ
َول، وتبًعا لَِذلَِك ومنذ عام  ِممَّ أثار قَلَق أرباب ومديري املََشاِريع الكربَى يف َهِذِه الدُّ
ة كتب وبحوث ومقاالت)1( أسباب نََجاح وفاعليَّة اإلَِدارَة اليابانيَّة،  1980م تناولت ِعدَّ
ـــَنَوات أُْحِكَم مصطلح ِريَاَدة األَْعَمل، وأصبح مرادفًا للَجْوَدة والقيادة  ومع مرور السَّ

واملُبَاَدرَة واالبِْتَكار يف مجاالت التَّصنيع والنَّْقل والِخْدَمات.

اد  ومنذ مثانينيَّات القرن املـــايض، وحتَّى اآلن، ظهر أَكْرَث من تَْعِريف لِريَاَدة وُروَّ
األَْعاَمل، لعّل أهّمها:

تعريف "بورش" )1986م(: الَِّذي عرَّفها عىَل أنَّها "مجموعة أَنِْشطَة تقوم عىَل االْهِتَمم 	 
وتَْوِفري الُفرَص وتلبية الحاجات والرََّغبَات عن طَِريق اإلبَْداع وإنشاء املُْنَشآت")2(.

كـــم عرّفها )تيمونز 1989م( بأنَّها "الُقْدرَة عىَل إِنَْشـــاء وبناء يشٍء من ال يشء 	 
ِبَشـــْكٍل عمّل؛ فَِهَي عمل إنســـايّن خاّلق يعتمد عىَل اْسِتْخَدام طاقة اإلِنَْسان يف 

البناء والتَّْنِميَة)3( .
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كذلك عرَّفها  بيـــرت فريديناند دراكر Peter Ferdinand Drucker 1985 عىَل 	 
أنَّها "َعَملِيَّة الســـتخالص األَْربَاح ِبطَِريَقة َجِديَدة وفريدة واستغالل قيمة املََوارِد 

يف ِظّل ِبيئَة غري واضحة وغامضة")1(.
يَاِدّي ُهَو سلوك مُيِْكن عن طريقه الجمع 	  ـــلوك الرِّ ويَرى )ميلر 1983م( أنَّ السُّ

بنَْي االبِْتَكار واملُجازَفَة واالْسِتبَاقيَّة)2(.
ووفًقا لهريون أند روبينســـون 1993م  فإنَّ ِريَاَدة األَْعـــَمل ِهَي َمْجُموَعة من 	 

لوكيَّات الَِّتي يَِتّم من ِخاللها إعادة تخصيص املََوارِد االقِْتَصاِديَّة، وُهَو يهدف  السُّ
لَخلْق الِقيَمة لَِهِذِه املََوارِد)3(.

وقد عرَّفها رينولدز 2005م عىَل أنَّها وظيفة تَْنِظيم املََشاِريع، واكتشاف الُفرَص، 	 
وإنشاء نشاط اقِْتصاِدّي جديد يَُكون غالبًا عرب إِنَْشاء ُمَنظََّمة َجِديَدة)4( .

ويقول )بليـــرت 2005م(: إنَّ ُروَّاد األَْعَمل هم رجال يَبْنون ويُطَوُِّرون ويديرون 	 
ِكَـــة، ويخاطرون بالَوقْت والجهد واملَال من أجـــل َهَذا الغرض، وأنَّ ِريَاَدة  الرشَّ
األَْعَمل تُشري كَمْفُهوم إىَل قُْدرَة الَفرْد عىَل تطبيق ِفْكرَة َتْتَلِك بَْعض املواصفات، 

مثل اإلبَْداع واالبِْتَكار واملَُخاطَرة)5(.
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1. Drucker, P F. Innovation and Entrepreneurship : Practice and Principles. New York : 
HarperBusiness, 1985.

2. Miller, D. The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Management, 
Science. INFORMS., 29, 770-791, 1983.

3. Misra, S., & Kumar, E. )2000(. Resourcefulness: A Proximal Conceptualisation of 
Entrepreneurial Behaviour. The Journal Of Entrepreneurship, 9)2(, 135-154. doi: 
10.1177/097135570000900201

4. Reynolds, P. Understanding Business Creation: Serendipity and Scope in Two Decades 
of Business Creation Studies. Small Business Economics, 2005, 24)4(, 359-364. doi: 
10.1007/s11187-005-0692-x.

5. Pleter OT. Administrarea afacerilor, Second Edition. Bucharest: Cartea Universitară 
Publishing House, 2005.



- 40 -

الَفْصل األَوَّل / املَبَْحث األَوَّل

من ُهَنـــا يتَّضح أنَّ ِريَاَدة األَْعَمل تنطوي عىَل َمْعرِفَة الُفـــرَص الَعَملِيَّة املُتاَحة عىَل 
ع يف املَُنظََّمت  ضوء الَوقْت والجهد واملَال املُتََوفِّر، واســـتغاللها يف إِنَْشـــاء أو التََّوسُّ
بْح، وَذلَِك اســـتناًدا للَمزْج بنَْي االبِْتَكار واإلبَْداع،  االقِتَصاِديَّة ِبَهَدف الُحُصول عىَل الرِّ

ُؤوب. ل املََخاِطر والَعَمل الدَّ وتحمُّ

يَاَدة يتكوَّن من ثالثة أبعاد؛ هي: ويتَّضح ِمامَّ سَبق أنَّ َمْفُهوم الرِّ
البِْتكَاريَّـــة Innovativeness وتَتََمثَّل يف تَْقِديم الحلول اإلبَْداعيَّة غري املألوفة 	 

للمشكالت الَِّتي تُواِجه الَفرْد واملُْجتََمع، والِحرْص عىَل تلبية االْحِتيَاَجات املُْختَلَِفة 
بُْنتََجات أو ِخْدَمات غري مســـبوقة، والَِّتي قد تســـتفيد مـــن التِّْقِنيَّات الَحِديثَة 

املُتَطَوِّرَة.
املَُخاطَرة Risk وهي ُمَخاطَرَة عادًة مـــا تَُكون ُمصاِحبَة للحّس االبِْتَكارّي لكنَّها 	 

ن الرَّْغبَة يف تَْوِفري َمَوارِد أََساِسيَّة  تُْحتََسب وتَُدار وفًقا ألُسس علميَّة دقيقة، وتَتََضمَّ
ل املَْسُؤولِيَّة عن الَفَشل وكُلْفته. واْسِتثَْمر الُفرَص مع تحمُّ

الســـتباقيَّة Proactiveness وتَتَِّصل بتَْنِفيذ االبِْتَكار قبل الغري مع الحرص عىَل 	 
يَاَدة ُمثِْمرة. أن تَُكون الرِّ

يَاِديَّة يف أنَّها: َعَملِيَّة شاملة، وِديناِميِكيَّة، وتَتمتَّع  ومُيكن تَْحِديد َخَصائِص الَعَملِيَّة الرِّ
ن نوًعا من  اتِيَّة إىَل حدٍّ كبري؛ أِلَنََّها تنشأ بحض اْخِتيَار اإلِنَْسان وإرادته، وتَتََضمَّ بالذَّ
ن الَكِثري من  تَْغِيري األوضاع الَقاِئَة، وَعَدم االســـتمراريَّة، إَِضافَـــة إىَل كونها تَتََضمَّ
اِبَقة عىَل حدوثها، وتَتَِّسم نتائجها بالتأثُّر الشديد باألوضاع املبدئيَّة الَِّتي  َات السَّ املُتََغريِّ

َات. تَتَِّخُذها َهِذِه املُتََغريِّ

َدة تجعل  يَاِديَّة؛ فإنَّها ال بُدَّ أْن تَتمتَّع بخصائص ُمحدَّ ا عىَل مســـتَوى املَُنظَّاَمت الرِّ أمَّ
عة يف  مها، مثل: السُّ ِمْنَهـــا ُمَنظََّمت ِرياِديَّة يف طَِبيَعة األَْعَمل والِخْدَمات الَِّتي تَُقدِّ
قَّة يف تَْحلِيل البَيَانَات واملَْعلُوَمات واتِّخاذ الَقرَاَرات،  التَّْنِفيذ والتََّواُصل مع الَعَمالء، والدِّ
مة للُعَمالِء، وَعَدم التَّنازُل عن املستَوى املَطْلُوب تحت  واالرْتَِقاء بستَوى الَجْوَدة املقدَّ
أّي ظُـــُروف أو عقبات، وإشاك الَعاِملِنَي يف َعَملِيَّـــات التَّْخِطيط والتَّطوير واتِّخاذ 
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الَقرَاَرات، واالستفادة با يتَّمتَُّعون به من َخَصائِص تتناسب مع طبيعة َهِذِه املَُنظََّمت، 
َْعة واإلبَْداع والخيال. الَِّتي من أهّمها؛ العقليَّة االبِْتَكاريَّة، والتَّحلِّ باملُُرونَة والسُّ

يَاِديَّة كذلك، وال يأت َهَذا  ويُعدُّ تَْحِديد الُفرَص واغتنامها من أبرز سمت املَُنظََّمت الرِّ
وق،  إالَّ عن طَِريق املتابعة املُْســـتَِمرَّة الحتياجات الَعَمالء وَرَغبَاتهم وتوقَُّعاتهم يف السُّ
الة، كََم يُســـاِعد تَْقِييم الُفرَص عىَل َمْعرِفَة أسبابها  ويَِتّم َذلَِك عرب نُظُم تَْســـِويقيَّة فَعَّ
ِّبَة َعلَيَْها واملََهاَرات الَِّتي  وُمّدتها وإدراك قيمتها واملوازنـــة بنَْي الَعائِد واملََخاِطر املرَُتَت

يَتمتَّع األَفْرَاد ِبَها لتَْحِقيق املَزَايَا املُْختَلَِفة منها.

ع  يَاِديَّة تَطِْويرًا ُمستِمرًّا لُخطَّط الَعَمل بناًء عىَل التََّوسُّ ومن املُِهّم أن تُْجِري املَُنظََّمت الرِّ
يَاِديَّة وتَْنِفيذها،  يف تَْحِديد الُفرَص الَِّتي تَُعّد من أصعب املَرَاِحل يف تَطِْوير األَْعَمل الرِّ
اِملة لطبيعة تِلَْك األَْعَمل الَِّتي َسْوَف تقوم ِبَها املَُنظََّمة. ح الرُّؤية الشَّ وَهِذِه الُخطَّة تُوضِّ
يَاِديَّة أن َتْتَلِك رؤيًة واضحًة عـــن قُُدَراتها وَمَوارِدها املُتَاَحة،  ــَمت الرِّ وعىَل املَُنظَـّ
وَمْعرِفَـــة دقيقة بقدار الفجوة بنَْي ما لديها من َمـــَوارِد وإمكانيَّات وما تَْحتَاج إليه 
يَاِديَّة آليَّات ُمناِســـبَة إلدارة  الغتنام الُفرَص املُتَاَحة، كم يَِجب أن تَنتهج املَُنظََّمت الرِّ
ق أهدافها بنجاح، بإبراز الَعَناِص املؤدِّية إىَل َذلَِك النََّجاح وَمْعرِفَة  أعملها بـــا يَُحقِّ
املُْشـــِكالت الَِّتي تواجهها وتطبيق نِظَام رقاب عىَل أَنِْشـــطَتَها لَِضَمِن ُحْســـن تَْنِفيذ 

األَْهَداف املَطْلُوب إنجازها. 

وهكذا نســـتنتج أنَّ ِريَاَدة األَْعـــَمل، بهذا املَْفُهوم واملَيْـــزَات والَخَصائِص، تَُعدُّ من 
ا لتَْحِقيق التَّطَوُّر والنُُّمّو االقِْتصاِدّي يف املُْجتََمع؛ وعليه فإنَّ  ة جدًّ االسرتاتيجيَّات املُِهمَّ
ِغريَة عىَل  زَِمة لِريَاَدة األَْعَمل ِبَشـــْكٍل عاّم واملُْنَشآت الصَّ تقديم االْهِتَمم والعناية الالَّ

يَّة. وجه الخصوص أمٌر يف غاية األَهمِّ

ِغري عنًصا أساســـيًّا يف ِريَاَدة األَْعَمل؛  كم يُعدُّ َرائِد األَْعَمل أو َصاِحب املرَْشُوع الصَّ
ال ِســـيََّم أنَّ َرائِد األَْعَمل Entrepreneur ُهَو الشـــخص الَِّذي لديه اإلرادة والُقْدرَة 

لتحويل ِفْكرَة َجِديَدة أو اخرتاع َجِديد إىَل ابِْتَكار ناجح.

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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الَفْصل األَوَّل / املَبَْحث األَوَّل

يَاَدة إىَل تَْحِقيق َمْجُموَعة من األَْهَداف،  وتســـَعى ُمَنظَّاَمت األَْعاَمل عن طَِريق الرِّ
أبرزها؛ 

التََّميُّز أو التََّفرُّد: إذ يَتََمثَّل التََّفرُّد يف قدرة ُمَنظََّمت األَْعَمل عىَل التََّميُّز عن غريها 	 
من املَُنظََّمت املَُناِفَسة يف الِقطَاع نفسه، سواًء أكان َذلَِك بطبيعة املُْنتََجات أو الِخْدَمات 
مها، أو املََوارِد الَِّتي َتْتَلِكها، وَهَذا ما مُيكِّنها من تَْحِقيق املَيْزَة التََّنافُِسيَّة الَِّتي  الَِّتي تقدِّ

تضمن لها االستمرار وتَْقِديم املُْنتََجات األَفَْضل الَِّتي يَْصُعب تقليدها.
أَْخـــذ املُخاطَرَة: الَِّتي تأت من حـــاالت الغموض، وَعَدم التَّأكُّد من الكيفيَّة الَِّتي 	 

تضمن بقاء الَعَمل ونجاحه والخوف من الَفَشل.
ـــوق خاصًة تِلَْك 	  املبـــادأة: وِهَي تِلْـــَك املُرْتَِبطة بفاهيم اغتنام الُفرَص يف السُّ

الَِّتـــي ال تَُكون عىَل عالقة مع الَعَملِيَّـــات الحاليَّة، وكََذلَِك تَْقِديم ُمْنتََجات َجِديَدة 
ونادرة ُمْختَلَِفة عن بقيَّة املَُناِفِسنَي، ِباإلَِضافَِة إىَل التَّْخِطيط االسرتاتيجّي لتَطِْوير 
الَعَملِيَّات املُرْتَِبطـــة باملُْنتََجات أو الِخْدَمات الَِّتي قَد تُواِجه فرتات من االنحدار 

وِقلَّة الطَّلَب َعلَيَْها ِخالل فرَْتَة حياة املُْنتَج.
ِكَِة؛ حاليًّا وُمْستَْقبَاًل.	  تحسي الوضع املَاِلّ لِلشَّ
يَاَدة الَكِثري من فُرَص الَعَمل الَِّتي تُريِض وتناسب 	  اّت: َحيُْث توفِّر الرِّ التَّْوظيف الذَّ

الُقَوى الَعاِملَة.
يفيَّة واملََناِطق الَِّتي مل تَستفد 	  ًة يف املََناِطق الرِّ َناَعات: َخاصَّ تَطِْوير املَِزيد من الصِّ

من الَوفَرَات االقِتَصاِديَّة.
التَّْشـــِجيع عَل تصنيع املُْنَتَجات املََحلِّيَّة، يف ُصورَة ُمْنتََجات نهائيَّة لالستهالك 	 

ّ أو التَّْصدير. املََحلِّ
ول؛ َحيُْث تُســـاِهم ِريَاَدة األَْعَمل يف تعزيز النُُّمّو 	  زيـــادة النُُّمّو الْقِتصاِدّي للدُّ

الت البَطَالَة، وتســـهيل انضمم  االقِْتصـــاِدّي، وَخلْق فُـــرَص َعَمٍل، وَخْفض ُمَعدَّ
االقِْتصاد غري الرَّْسمّي يف االقِْتصاد الرَّْسمّي، ونرَْش التكنولوجيا املَالِيَّة.

ِغريَة 	  يَاِديَّة الصَّ َخلْق أَْســـَواق َجِديَدة ف املََناِطق النَّائَِية، فغالبيَّة املََشـــاِريع الرِّ
تعتمد يف انطالقها عىَل املََوارِد املََحلِّيَّـــة كُمْدَخالت لَعَملِيَّاتها اإلِنْتَاجيَّة، ثُمَّ تلجأ 
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كايّن والتَِّجاِرّي يف تصيف  لألسواق املََحلِّيَّة يف املََناِطق البعيدة عن التمركُّز السُّ
يع والَقِوّي بعيًدا عن أجواء املَُنافََسة مع  ِ ُمْنتََجاتها؛ لَِضَمِن االنِْتَشار الجغرايّف السَّ

يعة وَمَوارِد َمالِيَّة ضخمة. ِ املرَْشُوَعات الَكِبريَة الَِّتي تَْعتَِمد عىَل التكنولوجيا السَّ

ِمامَّ ســـبق مُيِْكن القول: إنَّ ِريَاَدة األَْعَمل ِهَي َعَملِيَّة َمْسح الِبيئَة ِباْسِتْمرَار، وتَْحِديد 
َسة تنمو عن طَِريق  فُرَص الَعَمل، وَحْشـــد املََوارِد لتَْنِفيذ تِلَْك الُفرَص، ثُمَّ إطالق ُمَؤسَّ
ن بذلك ُوُجود الُفرْصة واملَُخاطَرة، وتحتاج  يَاِديَّة تَتََضمَّ َجْني األَْربَاح. كََم أنَّ الَعَملِيَّة الرِّ
إىَل االبِْتَكار، واإلدراك، والحّس االســـترشايّف، وامتالك املََوارِد الَِّتي تَْستَثِْمر الُفرْصة 
فتُْنِشـــئ املَُنظََّمة الَجِديَدة أو تُطَوِّر الَقاِئَة، وأنَّ َرائِد األَْعَمل ُهَو العامل األََســـاس 
لَِنَجاِح وتَطَوُّر َدْور ِريَاَدة األَْعَمل يف املُْجتََمع؛ إذ يَِجب أن يتفرَّد بَشـــخِصيَّة ُتيِّزه عن 
اآلَخِريـــَن؛ كم يَِجب أن مَيْتَلِك الَكِثري من املَُميِّزَات الَِّتي تجعله من القادة النَّاِجحني 
َمات القيادة، وأن يََرْوا يف املَُخاطَرة فرصًة لبناء َمرْشُوع َجِديد  ن يَتمتَّعون بكلِّ ُمَقوِّ ِممَّ

بكلِّ َجَوانِب االبِْتَكار واإلبَْداع لديهم.

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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كارل هانريك ماركس: فيلســوف أملَايِنّ، واقْتصاِدّي، وَعالِم اجتمع، وُمؤَرِّخ، وَصَحِفّي واْشــرِتَاِكّ ثَْوِرّي . 1
)1883-1818م(. لَِعبَْت أفكاره دوراً مهّمً يِف تَأِْسيس علم االجتمع َويِف تَطِْوير الحركات االشرتاكيَّة، يُْنَسُب 
له تَأْســيُس االْشــرِتَاكِيَِّة الِعلْميَِّة، يُعترَب كِتَابُه رَأْس املَاِل أَْشــَهر كُتُِبه عىل اإلِطاَْلق، للَمزيِد: َمْوِقع ِويِكيِبيْديا 

http://cutt.us/lfSr0 :املَْوُسوَعُة الُحرَُّة، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط
2. Marx, K., Engels, F., & Marx, K. Capital, a critical analysis of capitalist production )1st ed.(. 

New York: Foreign Languages Pub. House, 1957.

َوات الِنَْسانيَّة واأليدي الَعاِملَة، وهي  ة لَتطِْوير الرثَّ يَاَدة إحَدى اآلليَّات املُِهمَّ تُْعَترب الرِّ
اْســـِتْثاَمر نَْوِعي لَرأْس املَاِل الَبـــَشِّي، با يتطلَّب من جرأة وتصميم وثقة بالنَّْفس، 
وَقْدًرا كبيًا من العزمية والرصار، وَعَدم الستسالم لإلحباط، وإحياء الطُّموح لَدى 
ـــَباب أن يُدرِك  األَْفَراد، وإذكاء ُروح البِْتكَار، واألخذ بزمام املَُباَدَرة لديهم، فعَل الشَّ
ًا كبيًا ف مســـؤوليَّات األَْفـــَراد ف املُْجَتَمع وأدوارهم، وكََذلَِك تغييًا  أنَّ ُهَناَك تََغيُّ

خول لِِحْقَبٍة زمنيٍَّة َجِديَدٍة من التَّغيي والتَّطوير. ملَُتطَلََّبات الَحَياة ف ِظّل الدُّ

َة؛ فمنذ  َدة، تحمل يف طَيَّاتَِها معاين ورموز َخريِّ يَاَدة ظاهـــرة قدمية، حديثة، ُمتجدِّ والرِّ
اللة عىَل املُبِْدعني واملُبتَِكريَن يف شتَّى املََجاالت وعىَل  فجر التاريخ وِهَي تُســـتخَدم للدَّ
يَاَدة وأصولها الَحِديثَة فتعود إىَل النَّظِريَّة االقِتَصاِديَّة  ا جذور الرِّ َدة، أمَّ إنجازاتهم املُتََعدِّ
ٍء ســـَوى حســـاب  يَاِدّي يهتّم بَشْ وتَْحِديًدا إىَل نَظِريَّة احتكار الِقلَّة؛ َحيُْث مل يكن الرِّ
ـــلَع الَِّتي َســـْوَف يُْنِتجها ويَتَِّخذ قراًرا مناسبًا لذلك، حتَى جاء  يَّات واألَْســـَعار للسِّ الَكمِّ
ياِدّي؛ فَفي كتابه الشـــهري  َ َهِذِه النظرة التَّْقليديَّة إىَل الرِّ كارل ماركـــس)1(، الَِّذي َغريَّ
"الرَّأِْســـَمليَّة")2( اعتربها نظرًة َضيَِّقة تُؤدِّي إىَل فََشل أَْدَوات االقِْتصاد الرَّاِهن؛ َحيُْث 

ليَّة؛ األُوىَل  ادََّعى ماركس أنَّ ُهَناَك فئتنَْي يف املُْجتََمع: الطَّبَقة الرَّأِْسَمليَّة والطَّبَقة الُعمَّ

املَْبَحث الثَّاِن

ِريَاَدة األَْعَمل، التَّطَوُّر والنُُّمّو وَعواِمل الظُُّهور
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ـة عىَل ِريَاَدة األَْعــَمل يِف ِقطَاع . 1 محيــالن، محمــد حيدر صــادق محمود. أَثَر نُظُــم الَْمْعلُوَمات اإلداريَـّ
َوائيَّة األردنيَّة، ُمَذكِّرَة الســتكمل ُمتَطَلَّبَات الُحُصول عــىَل درجة الدكتوراه، جامعة العلوم  َناَعــات الدَّ الصِّ

ن، 2016م، ص 61. َراَسات الُْعلْيَا، عمَّ اإلسالميَّة الَعالَِميَّة، كُلِّيَّة الدِّ

الَِّتي َتْتَلِك وَســـائِل اإلِنْتَاج بَيَْنَم َتْتَلِك الثَّانِية الُقْدرَة عىَل بيع عملهم. وقَد رأَى ماركس 

ل" إىَل الطَّبَقة الرَّأِْسَمليَّة؛ َحيُْث مَيْتَلِك  أنَّ ِريَاَدة األَْعَمل ِهَي انتقال الَفرْد من فئة "الُعمَّ

يَاِدّي ِبَذلَِك  وَســـائِل اإلِنْتَاج ولديه الُقْدرَة عىَل بيع يشٍء ذي قيمـــة أعىل، واعترب أنَّ الرِّ

ة رَأْس املَاِل. وذكر أنَّ َرائِد األَْعَمل  وكيـــٌل للتَّغيري االقِْتصاِدّي والتكنولوجّي املُعزِّز لُقـــوَّ

ة"، ويَرى أنَّ  َدة، مثل: "َجْني األَْربَاح" و"البحث عن الُقوَّ يَِجـــب أن يتمتَّع بخصائص ُمحدَّ

ة رَأْس املَاِل.ويتَِّضح من آرائه تِلَْك أنَّ  رجـــل األَْعَمل "الرَّاِبح" يَرْتَِبط ارتباطًا مباًشا بُقوَّ
ة من وجهة نظر رَأِْسَمليَّة بحتة، ِممَّ يجعل  األيديولوجيَّة املاركسيَّة لرجل األَْعَمل مستَمدَّ

ياِديَّة "وظائف رياديَّة رَأِْسَمليَّة". وجهة نظر ماركس ذاته للوظائف الرِّ

يَاَدة الَعِديد من املعاين عىَل َمّر العصور، ومن املفاهيم املُتََعلَِّقة  َوِبَذلَِك بات ملصطلح الرِّ
ء الَجِديد،  ْ يَـــاَدة كذلك: اإلبَْداع واالبِْتَكار، وأحيانًا االخرتاع واالكتشـــاف، والشَّ بالرِّ

ل املَُخاطَرة. ق واملَُنظََّم، وتحمُّ ة، والَعَمل الَخالَّ ويُضاف لَِذلَِك املُُرونَة والنََّشاط والُقوَّ

يَاَدة تَْدِريِجيًّا عن طَِريق إَِضافَة ســـمت ُمْختَلَِفة إليه، فارتبطت  وقد تطوُّر َمْفُهوم الرِّ

اِدس عرش، باألَْعَمل كخطوة أوىل، ويف القرن الثامن عرش  يَاَدة، أثناء القرن السَّ الرِّ

بْح،  ة أنَّ األَْعَمل التَِّجاِريَّة لَيَْست مضمونة الرِّ أُضيف للتَّعريف مصطلح املَُخاطَرة، بُحجَّ

ويف القرن التاســـع عرش، أُضيفت إليه َمَهاَرات أخـــَرى كمهارة املَْعرِفَة، ِباإلَِضافَِة ملا 

ى اليَْوم بهـــارات األَْعَمل، وأيًضا َمَهـــاَرات اإلَِدارَة، وبحلول منتصف القرن  يُســـمَّ

العرشين، أُضيفت للِريَاَدة َمْفُهوم االبِْتَكار)1(.

يَاَدة؛ إذن، َمْفُهوم قديم اســـتُْعِمَل ألَوَّل مرَّة يف اللَُّغة الفرنســـيَّة يف بداية القرن  فالرِّ
ل الصعاب الَِّتي  ن املَْفُهوم آنذاك معَنى املَُخاطَـــرة وتحمُّ الســـادس عرش، وقَد تضمَّ

الَفْصل األَوَّل / املَبَْحث الثَّايِن
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محسن، عبري بنت هاشم. "دور اإْلَِدارَة املدرسيَّة يِف تعليم ِريَاَدة األَْعَمل لطالب الَْمرَْحلَة الثَّانَِويَّة"، مرجع . 1
سابق، ص 16.

يَاَدة إىَل  رافقت حمالت االستكشاف العسكريَّة، وقَد أدخل ريتشارد كَانَتلون َمْفُهوم الرِّ
النََّشاطات االقِتَصاِديَّة يف مطلع القرن الثامن عرش، وقد وَصَف التَّاِجر الَِّذي يشرتي 

د لبيعها يف املُْستَْقبَل بسعر ال يعرفه مسبًقا بأنَّه ريادّي.  سلًعا بسعر ُمَحدَّ

يَاِدّي  يَاَدة، فالرِّ مهم يكن األَْمر فإنَّ ُروح املَُخاطَرة واملغامرة بقيت مالزمة ملَْفُهوم الرِّ
وفًقا لبعض الباحثني:هو َذلَِك الشـــخص الَِّذي يدير الَعَملِيَّة اإلِنْتَاجيَّة ويُنظّم َعَناِص 
اإلِنْتَـــاج ِفيَها ويرشف عىَل مجمل َهِذِه الَعَملِيَّـــة بالكامل، وعليه أن يَُكون قادًرا عىَل 
بْـــط والتَّْوجيه واإلشاف باْعِتبَارِه َحَجر الزاويـــة يف الَعَملِيَّة اإلِنْتَاجيَّة، وجاءت  الرَّ
يَاِديَّة، فقد اعترُِبَ أنَّ  يَاِدّي والرِّ آراء جوزيف شـــومبيرت لتُعطي بُعًدا جديًدا ملَْفُهوم الرِّ

يَاِدّي ُهَو َحَجر الزاوية يف التَّْنِميَة االقِتَصاِديَّة.  الرِّ

م "شـــومبيرت" التَّعريف الحديث لِريَاَدة األَْعَمل ضمن نظريته "التَّْدِمري  ففي عام 1934م قدَّ
يها  البنَّـــاء" أو "التَّْدِمري اإلبَْداعي"؛ باعتبـــار أنَّها "تَْنِفيذ املجموعات الَجِديَدة"، الَِّتي نَُســـمِّ
د نفســـه  ـــوق َســـْوَف يجدِّ "َمرْشُوَعات"، ويتَّضح أنَّ جوهر تعريفه يَتََمثَّل يف أنَّ اقِْتَصاد السُّ
اِخل بالتخلُّص من األَْعَمل القدمية والفاشـــلة ثُمَّ إعادة تَْوِزيع املََوارِد عىَل  ِباْســـِتْمرَار من الدَّ
األَْعـــَمل األحدث واألَكَْث إنتاجيَّة، وبهذا يِصف ِرياَدة األَْعَمل بأنَّها تِلَْك االعمل الَِّتي تهدف 
إلنشـــاء ُمنظَّمت َجِديَدة أو تَطِْوير ُمنظَّمت قَاِئَة تَطِْويرًا جذريًّا، تستجيب للُفرَص الَجِديَدة 
رها. ومن ُهَنا يَرى "شومبيرت" أنَّ ِرياَدة  وق ليطَغى ُوُجوُدها عىَل األَْعَمل القدمية ويُدمِّ يف السُّ
األَْعَمل ِهَي جوهر االبِْتَكار الَهاِدف عرب أحد األشكال الخمسة؛ ُمْنَتج َجِديد أو َجْوَدة َجِديَدة 
ملُْنتَج موجود بالِفْعِل، أُْسلُوب جديد يف اإلِنْتَاج مل يُْخترَب سابًقا، فَتْح ُسوق جديد، مصدر َجِديد 
ـــْخص الَِّذي لديه  لتوريـــد املََواّد الخام، تَْنِفيذ تَْنِظيم جديد، وأنَّ َرائِد األَْعَمل هو َذلَِك الشَّ

اإلرادة والُقْدرَة لتحويل "فكرة َجِديَدة" أو "اخرتاع جديد" إىَل "ابِْتَكار ناجح")1(.

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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وقد لعبت ِريَاَدة األَْعَمل دوًما دوًرا حاسًم يف االقِْتصاد الَعالَِمّي، فعىَل َسِبيل املثال؛ تَُشكِّل 
ل أقّل من 500 ُمَوظَّف ويديرها أصحابُها يف غالب األَْحيَان  ِغريَة الَِّتي تَُشـــغِّ ِكَات الصَّ الرشَّ
ّ اإلِْجميِلّ  %99 من َشِكَات الواليات املُتَِّحَدة األَْمريِكيَّة، وتُْنِتج نَْحو %50 من النَّاتِج املََحلِّ
َا قَد  غري الزِّراعّي، وتَُوفِّر %50 من فُرَص الَعَمل يف الِقطَاع الَخاّص، واألَهّم من َذلَِك ُربَّ
ِكَات %63 من فُرَص الَعَمل الَجِديَدة ِخالل الفرتة من )1993-2013()1(. وفَّرت تِلَْك الرشَّ

ومن بنَْي 100 َشِكَة أمريِكيَّة كَانَت األَهّم واألغَنى قبل الـ 100 سنة املاضية، هناك فََقْط 
16 ِمْنَها ال تزال صامدة يف مجال األَْعَمل اليوم، ولَيَْس ُهَناَك من ســـبٍب سَوى بقائها 
عىَل نَْفس أُْســـلُوب إدارتها الِبريُوقْرَاِطّي القائم عىَل االجتمعات والتقارير الَّالنهائيَّة، 
َات منّوها، يَِتّم تعيني مستشارين  ْعي لتَطِْوير أَنِْشطَتَها، وأمام تباطؤ ُمَؤشِّ بداًل من السَّ

باهظي الُكلَْفة ومنخفيض املردود، ِممَّ يَُؤدِّي حتًم إىَل إعالن اإلغالق أو اإلفالس.

َعواِمل تَطَوُّر ِريَاَدة األَْعاَمل
الثقافة والِقَيم الْجتامِعيَّة:	 

وهي من أَهّم الَعواِمل الَِّتي تَُساِعد عىَل تَْنِميَة َمَهاَرات اإلبَْداع لَدى َرائِد األَْعَمل؛ 
َواِفع الَِّتي  إذ يَُعّد مَدى اكتســـاب الَفرْد وتبنِّيه لثقافة ِريَاَدة األَْعَمل من أقَوى الدَّ
ِغريَة؛ فَفي  د اتَِّجاهه نَْحو تَْنِفيذ مبادرات ِريَاَدة األَْعَمل وتَْدِشني املََشاِريع الصَّ تُحدِّ
النَِّهايَة مســـتَوى الثقافة والِقيَم االْجتمِعيَّة الَِّتي يتبنَّاها َرائِد األَْعَمل ِهَي الَِّتي 
يَاِديَّة، مثل: املغامرة واملَُخاطَرة واالستقالليَّة والطموح،  لوكيَّات الرِّ ز وتَُعزِّز السُّ تُحفِّ
ات وابِْتَكارات جذريَّة  ِْويج إلمكانيَّة ُحُدوث تغريُّ واإلنجاز وغريها، وتساعد يف الرتَّ

عىَل مستَوى الَفرْد، ومن ثَمَّ عىَل مستَوى املُْجتََمع.
الَعواِمل النَّفِسيَّة: 	 

َات النَّفسيَّة الَِّتي ينشأ َعلَيَْها األَفْرَاد، وتُؤَثِّر سلبًا أو إيجابًا  تُوجد َمْجُموَعة من املُتََغريِّ
َغر لتبنِّي ســـلوكيَّات ُمَعيََّنة دون غريها حتَى  عىَل مســـار حياتهم، فتدفعهم منذ الصِّ

الَفْصل األَوَّل / املَبَْحث الثَّايِن
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َات البيئيَّة الرَّاِهَنة، مرجع سابق، ص 153.. 1 عمد، العيد. املُتَطَلَّبَات العقالنيَّة للِفْعل املَُقاَواَلِتّ يِف ِظّل املُتََغريِّ

لَة يف شـــخصيَّاتهم ويَْصُعب تغيريها فيم بعُد، وِمن أَهّم  تُصبح من ِسمتهم املتأصِّ
ات،  ـــْعي إلثبات الذَّ َهِذِه العوامل: الرَّْغبَة يف النََّجاح واإلنجاز، والثَِّقة بالنَّْفس، والسَّ
واالســـتقالليَّة، واملغامرة إضافًة إىَل النَّظْرة املُْســـتَْقبَلِيَّة اإليجابيَّة، وَهِذِه الَعواِمل 
ه نَْحو ِفْعل  ي َدَواِفع الَفرْد وطرائق تفكريه يف التََّوجُّ النَّفسيَّة بإمكانها ِبُسُهولٍَة أن تَُنمِّ

ِريَاَدة األَْعَمل من أو بالعكس تدفعه بعيًدا عنها.
َعواِمل َشخِصيَّة:	 

بيئة َرائِد األَْعَمل وطفولته: الطَِّريَقة والكيفيَّة الَِّتي تربَّ ِبَها ونشـــأ َعلَيَْها يف ِظّل بَْعض 
املعطيات، فمحيط األرسة َدْوٌر ال يُْستَهان به يف تَْكِوين َشخِصيَّة َرائِد األَْعَمل.

تعليمه وِسّنه وخربته املهنيَّة: 	 
إذ أشارت الَعِديد من األبحاث إىَل أنَّ غالبيَّة ُروَّاد األَْعَمل هم أقّل مزاولة للمسار 
التَّْعليمي، رغم أنَّ التَّْعليم ُهَو عامل ُمِهّم يف نشـــأة ُروَّاد األَْعَمل؛ ألنَّه يوفِّر خلفيَّة 
ّن  َات البيئيَّة والصمود أمامها، وِبالنِّْسبَة لِلسِّ َجيَِّدة تســـاعدهم عىَل مواجهة التَّغريُّ
َراَسات امليدانيَّة إىَل أنَّ غالبيَّة ُروَّاد األَْعَمل يبدؤون يف  فقد أشـــارت عدٌد من الدِّ
ا الِخرْبَة فيُْمِكن أن  مزاولة أنشـــطتهم ابتداًء من الفرتة الُعْمِريَّة ما بنَْي 20-18، أمَّ

يَاِديَّة للفرد)1(.  تزيد َهِذِه األَِخريَة من االستعدادات الرِّ
وْسُيوثقافيَّة:	  الَعواِمل السُّ

ـــابق ِذكْرها، ُهَنـــاَك َمْجُموَعة من الَعواِمل  ـــْخِصيَّة السَّ إضافًة إىَل الَعواِمل الشَّ
واملكتســـبات الَِّتي تندرج ضمن األُطُر االْجتمِعيَّة والثََّقاِفيَّة والَِّتي تَُساِعد األَفْرَاد 

مود فيه، مثل: عىَل ُولُوج َعالَم ِريَاَدة األَْعَمل ثمَّ الصُّ

َرأْس املَاِل الْجتامِعّي:	 
ـــْخِصيَّة املوُجوَدة َداِخل   الَِّذي مُيِْكن توضيحه بأنَّه مجموع الَعالقَات الشَّ

املُْجتََمع، الَِّتي تنقسم لعالقات داخليَّة وَخارِِجيَّة.

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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َرأْس املَاِل الثَّقافّ:	 
 إذ ال يخلـــو أّي فعل اْجِتَمِعّي أو اقِْتصاِدّي مـــن املَرِْجِعيَّات االْجتمِعيَّة 
د، ورَأْس املَاِل الثَّقايف ُهَو  لوك الَفرْدّي والجمعّي ُمتعدِّ والثََّقاِفيَّة؛ ألنَّ السُّ
اِملة وقَبول الثقافة  د من ِخالل املَْعرِفَة الشَّ رَأْس املَاِل الَِّذي يتكّون ويتحدَّ

ائَِدة يف املُْجتََمع. السَّ

الَعواِمل القِتَصاِديَّة:	 
د يف اإلمكانـــات واملََوارِد املُتَاَحة والَِّتي من دونها ال  وهـــي تلك الَِّتي تَتََمثَّل وتَتََحدَّ
يَاَدة، وتنقســـم إىل؛ أساس إقليمّي، فاإلقليم والتسهيالت الَِّتي  ق الرِّ مُيِْكن أن تَتَحقَّ
ْعم لنشاء  ياِدّي، وأنظمة املســـاندة والدَّ مها للفرد يؤثِّر عىَل مســـار الَعَمل الرِّ يُقدِّ
َســـات، وِهَي َمْجُموَعة األنظمة املُْحتََملَة الَِّتي من املمكن أن تُؤَثِّر ِبَشْكٍل مالئم  املَُؤسَّ

يَاِديَّة للفرد. أو غري مالئم عىَل الُقُدَرات الرِّ

وِممَّ ال َشـــكَّ فيه أنَّ ِريَاَدة األَْعَمل تُســـاِهم يف زيادة فُـــرَص األَْعَمل، وتَْوِفري 
الَوظَائِف، وتحفيز اإلبَْداع، كََم يَُعّد ُروَّاد األَْعَمل ُمحرِّكًا رئيًســـا لالبِْتَكار واإلبَْداع 

يف أّي اقتصاد.

الَفْصل األَوَّل / املَبَْحث الثَّايِن
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ب والَعواِمل املُؤَثِّرَة َعلَيَْها نَْحو ِريَاَدة األَْعَمل: ِدَراَسة تَطِْبيِقيَّة عىَل بَْعض . 1 عيد، أمين عادل. اتِّجاهات الطُّالَّ
الجامعات العربيَّة، مرجع سابق، ص 193.

ف ِدَراَســـة لخريطة النََّشاط التَِّجاِرّي والتَِّجاهات نَْحو ِريَاَدة األَْعاَمل ف املََناِطق 
األوروبيَّة عام 2009م، أشـــار الباحثون إىَل ُوُجود اهتامم متزايد بالتَِّجاهات نَْحو 
ًا ُمِهامًّ لفاعليَّة النََّشـــاط التَِّجاِرّي، وَذلَِك بدراســـة  ِريَاَدة األَْعاَمل ِباْعِتَبارَِها ُمَؤشِّ
موقـــف 18 َدْولَة أوروبيَّـــة، وهذا الْهِتاَمم أكَّد ُوُجود عالقـــة إيجابيَّة بَْي ِريَاَدة 

األَْعاَمل والنََّشاط التِّجارّي)1(.

خيّص،  وبهذا مُيِْكن تقســـيم فََوائِد ِريَاَدة األَْعَمل إىَل مستوينَْي؛ األَوَّل: املستَوى الشَّ
املُتََعلِّق بُروَّاد األَْعَمل أنفســـهم، والثَّايِن: املستَوى املُْجَتَمعّي، الَِّذي تتوطَّن فيه ثََقافَة 

ِريَاَدة األَْعَمل. 

وفيم يَتََعلَّق باملستَوى الشخيّص، فإنَّ مثَّة فََوائِد جوهريَّة يكتسبها َرائِد األَْعَمل، جرَّاء انخراطه 
يف فعاليَّات ِريَاَدة األَْعَمل وتَأَثُّره بثقافتها اإليجابيَّة، ولعلَّ أبرز تِلَْك الَفَوائِد ما ييل:

بْح، وبلوغ االســـتقرار املَادِّّي، وتحسني مستَوى املعيشة، وإشباع ُمْختَلَف 	  جْني الرِّ
االْحِتيَاَجات اإلِنَْسانيَّة من َمأْكٍل وَملْبٍَس وَمْسَكٍن، وغريها.

ات.	  ْخيِصّ، وإثبات الذَّ تَْحِقيق الطُّموح الشَّ
خصيَّة للفرد مع بلوغ أهدافه ورؤية نجاحه عىَل أرض الَواِقع.	  َعاَدة الشَّ الفوز بالسَّ
ِغري تُِتيح للفرد االستقالليَّة والُفرْصة لتَْحِقيق ما يصبو إليه.	  ملكيَّة املرَْشُوع الصَّ
إشباع الرَّْغبَة لَدى الَفرْد يف املغامرة، وتنمية حّس املخاطَرَة لديه.	 
إبراز الُقْدرَة اإلبَْداعيَّة لَدى الَفرْد عىَل التفكري والتَّْخِطيط والتَّْنِظيم والقيادة.	 

املَْبَحث الثَّالِث

لِبيَّات واملََخاِطر ِريَاَدة األَْعَمل، الَفَوائِد والسَّ
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ْكل الَِّذي 	  ُؤوب والجاّد لَدى الَفرْد بالشَّ زيادة طاقة الحمس واالجتهاد والَعَمل الدَّ
يراه مناسبًا.

خصيَّة واملهنيَّة يف إقامة شاكات نَاِجَحة وقَِويَّة مع الَعَمالء 	  توظيف اإلمكانات الشَّ
كاء واملَُورِِّدين واملُْستَثِْمِريَن… إلخ.  لة بعمله، مثل: الرشُّ ومختلف الِجَهات ذات الصِّ

تنمية حّس االســـتقالليَّة واإلصار وَربَاطَة الَجأِْش لَدى الَفرْد، وتَقِويَّة قُدرته عىَل 	 
مواجهة تأثري ُمْختَلَف القيود َعلَيِْه وعىَل عمله. 

خصيَّة عىَل التَّطْوير واإلبَْداع والتََّفرُّد. 	  تنمية الُقْدرَة الشَّ
ِريَاَدة األَْعَمل فُرَْصة شخصيَّة للتََّميُّز: فيُْمِكن عن طريقها تَْحِقيق أَْهَداف ُمتََميِّزَة 	 

ُمْختَلَِفة عن اآلَخِريَن. 
يِجنَي منذ االلتحاق 	  توفري األمان الوظيفّي للفرد: فاملُْشِكلَة الَِّتي تواجه آالف الِخرِّ

ـــلك التَّْعليمّي ِهَي إِيَجاد وظيفة تكُفُل له العيش الكريم، ومع نََجاح وانتشار  بالسِّ
ِغريَة، أَْصبََحت ِريَاَدة األَْعَمل ِهَي العالج األَْمثَل للُحُصوِل عىَل فُرَْصة  املََشاِريع الصَّ

وظيفيَّة ُمتََميِّزَة وتَْحِقيق األمان الوظيفّي.
يَتمتَّع ُروَّاد األَْعَمل بشاعر الثَِّقة والتَّْقِدير يف ُمْجتََمعاتهم؛ من ِخالل ُممرََسة املَْسُؤولِيَّة 	 

ِغريَة أو ُمَنظََّمت األَْعَمل النَّاِجحة. االْجتمِعيَّة عرب تَْنِفيذ وإدارة املرَْشُوَعات الصَّ

ـــخصيَّة، واســـتغالل الُفرَص املُتَاَحة  ومع تكُّن ُروَّاد األَْعَمل من تَْحِقيق فوائدهم الشَّ
ُمون  َا يَُقدِّ لديهم يف إِنَْشاء َمَشاِريع َجِديَدة، وتحويلها إىَل مكاسب َمادِّيَّة؛ فهم بهذا إمنَّ
ء يف ُصورَة ُمْنتََجات وِخْدَمات وتكنولوجيا ُمتََفرَِّدة،  ْ أشـــياء َجِديَدة ومختلفة بَْعض الشَّ
يَّة  ويُســـاِهمون بُقوَّة يف تحريك عَجلة االقِْتصاد ومُنُّوه، وإشـــباع االْحِتيَاَجات البَرَشِ

ِبطَِريَقة ُمناِسبَة وَعَملِيَّة تنهض بُْجتََمعاتهم وتُطوِّرها.

وهذا ما ينقلنا إىَل املستَوى الثَّايِن؛ الَفَوائِد عَل املستَوى املُْجَتَمعي، الَِّذي تكتسبه ثََقافَة 
ِريَاَدة األَْعَمل من َحيُْث الُقْدرَة عىَل َخلْق أَْســـَواق َجِديَدة، وتَْسِويق ُمْنتََجات وِخْدَمات 
عصيَّة، وتوظيف الكفاءات لالستفادة من ِخرْبَاتها، وتقليل هجرة املواهب، إىَل جانب 

ْخل، وتَحسني النُُّمّو االقِْتصاِدّي.  املَُساهَمة بزيادة الدَّ
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ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

ولعل أَهّم َفَوائِد ِريَاَدة األَْعاَمل ِبالنِّْسَبة للُمْجَتَمعات ما ييل: 

يَاِديَّة تَُشكِّل َعاِماًل لالستقرار والتَّْنِميَة االْجتمِعيَة 	  التَّْنِميَة املُْجتََمعيَّة: املرَْشُوَعات الرِّ
َخرَات صوب الُفرَص  واالقِتَصاِديَّة با توفِّره من فُرَص عمل، إَِضافَة إىَل توجيه املُدَّ
املُْرِبَحـــة، كََم أنَّ مُنُّو االقِْتصاد يرتكز عىَل الُقْدرَة عىَل االبِْتَكار وإنشـــاء األَْعَمل 
يَاِديَّة وتَْقِديم فُرَص اْســـِتثَْمريَّة َجِديَدة ِباْسِتْمرَار ِممَّ يُعزِّز الُقْدرَة التََّنافُِسيَّة  الرِّ

وتَْحِقيق التَّْنِميَة املُْستَداَمة. 
ْولة لثقافة ِريَاَدة األَْعَمل يُساِعد عىَل انتشارها 	  توجيه األَْفَراد نَْحو البَْداع: تبنِّي الدَّ

زهم عىَل  بَاب، وَهَذا بدوره يُحفِّ واســـًعا بنَْي ِقطَاع كَِبري من املواطنني، ال ِسيََّم الشَّ
البَْحـــث واإلبَْداع والتفرُّد بكلِّ جديد، ومينحهم الُقْدرَة عىَل التَّعاُمل مع الَكِثري من 
َعاب الَِّتي تواجههم، وُهَو ما يجعل املُْجتََمع غنيًّا باملُبِْدعني املُتََميِّزيَن. يَات والصِّ التََّحدِّ

خْفض نِْســـَبة الَبطَالَـــة: ِريَاَدة األَْعَمل أَكْرَب موفِّر لُفرَص الَعَمل؛ َحيُْث تُســـاِهم 	 
ِغريَة يف تشـــغيل الكفاءات والِخرْبَات العاطلة عن الَعَمل،  املُْنَشـــآت واملََشاِريع الصَّ
مها  الَِّتي ال تَتَطَلَّب أجوًرا مرتفعة، لَِذلَِك نِجد أنَّ ماليني الَوظَائِف ِهَي تِلَْك الَِّتي تَُقدِّ

ِغريَة.  طَة، مثل: املصانع والِورَش الصَّ ِغريَة واملُتََوسِّ األَْعَمل الصَّ
َباب: تَُعّد َهِذِه الَفائَِدة من أبرز ُمَميِّزَات 	  زيادة املَُشاَركَة املُْجَتَمعيَّة اليجابيَّة من الشَّ

ِريَاَدة األَْعَمل عىَل املســـتَوى املُْجتََمعّي؛ َحيُْث تَتَطوَّر املُْجتََمعات عىَل اختالفها عن 
طَِريق إِنَْشاء أَْســـَواق َجِديَدة، وتَْقِديم ُمْنتََجات وِخْدَمات ُمْختَلَِفة تُلَبِّي اْحِتيَاَجات 

وِريَّة واملُتَطَوِّرَة. ُ مواطنيها الضَّ
ْولَة: وَهَذا وفًقا للَمْفُهوم الحديث للتَّْسِويق، 	  أِْساَمليَّة للدَّ تحريك وتشغيل املََوارِد الرَّ

فـــُروَّاد األَْعَمل هم املَُنظُِّمون لعناص اإلِنْتَاج، مثل: األرض والُقَوى الَعاِملَة ورَأْس 
ة يف البُلَْدان  َناَعات، َخاصَّ املَاِل، ِممَّ يُســـاِهم يف ابِْتَكار وتَطِْويـــر الَكِثري من الصِّ
النَّاِميَة واملََناِطق الفقرية الَِّتي مل تَســـتِفد من التَّطَوَُّرات االقِتَصاِديَّة الَعالَِميَّة، إىَل 
جانب َذلَِك يُســـاِهم ُروَّاد األَْعَمل يف تَْوِفري الَوظَائِف واالســـتفادة من الكفاءات 

الت االقِْتصاد الوطنّي. يَّة، وتنمية ُمَعدَّ البَرَشِ
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ِكَات الســعوديَّة النَّاِشــئَة؟" موقع ِريَاَدة األَْعَمل . 1 اللو، فراس، "أوبر أخذت 3,5 مليارات، ملاذا ليســت للرشَّ
goo.gl/Uznpzs :يَارَة 21 مايو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط العرب، 27 يونيو 2016م، تَاِريُخ الزِّ

كِيَّة يوم الثالثاء 26 مارس 2019م رسميّاً استحواذها عىَل ُمَنافََستها . 2 أعلنت َشِكَة أوبر لخدمات النقل الذَّ
بع  ْق األَْوَسط َشِكَة "كريم" بقيمة إجمليَّة 3.1 مليارات دوالر، يِف صفقة متوقَّع إغالقها بحلول الرُّ بالرشَّ
ْق األَْوَسط، تابعة  األَوَّل من عام 2020م. وبوجب االتِّفاقيَّة، ستصبح "كريم" الَِّتي تَْنَشط يِف مْنطََقة الرشَّ
ُســو  ومملوكة بالكامل لرشكة أوبر، وتعمل كرشكة مســتقلَّة تحت الَْعاَلَمة التَِّجاِريَّة "كريم"، ويقودها مؤسِّ
ع وااِلْسِتَفاَدة بسعة من فُرَْصة  كريم الحاليُّون. ووفق بيان أوبر، فإنَّ الصفقة ُتَثِّل فُرَْصة للرشكتني للتََّوسُّ
ل غري الكاملة يِف املْنطََقة، وااِلقِْتصاد الرَّقِْمّي املتنامي. للَمزيِد: رسميّاً.. أوبر تستحوذ عىَل منافستها  التََّنقُّ

http://cutt.us/VrEiu :كريم، موقع الجزيرة نت، 26 مارس 2019م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط
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ِغيَة: َحيُْث تُيسِّ ِريَاَدة األَْعَمل 	  َناَعات الصَّ الرتقـــاء بالكفاءة الِنَْتاجيَّة ف الصِّ
التََّواُصل املباش مع الَعَمالء واملُْســـتَْهلِِكنَي يف َجِميع أنحاء العالَم؛ َحيُْث ســـهَّلت 
ة التََّواُصل عن بُعـــد؛ ما أفَرز َهَذا التَّطَوُّر امللحوظ يف  التكنولوجيـــا الَحِديثَة ُمِهمَّ
وق اإِللِْكرِتُونِيَّة  َخلْق الَوظَائِف عن بُْعد، واســـتعراض املُْنتََجات والِخْدَمات عرب السُّ
محدودة، وتقييم َجْوَدتها، وتلقِّي املالحظات بشأنها وُمَحاَولَة االرتقاء بكفاءتها،  الالَّ

ِغريَة ذاتها. وِمن ثَمَّ الكفاءة اإلِنْتَاجيَّة للَمَشاِريع الصَّ

ومثَّة بَْعض األَْمِثلَة عىَل ُمْجتََمعات اســـتطاعت تَْحِقيق الَكِثـــري من الَفَوائِد من ِخالل 
 "Uber ِكَات الرَّائَِدة؛ فَفي الواليات املُتَِّحَدة األَْمريِكيَّة، قُيِّمت َشِكَة "أوبر بَْعض الـــرشَّ
ِكَة يف عام  ســـت الرشَّ بــــ50 مليار ُدَوالر واســـتُثمر ِفيَها بـ 5.6 مليار دوالر، وقَد تأسَّ
2009م، ويرتأســـها Travis Kalanick ترافيس كاالنيك، وِهَي أَوَّل َشِكَة ناشئة رقميَّة 
كِيَّة؛ َحيُْث تدير  بالكامـــل، تعمل يف مجال ِخْدَمات تأجري التاكس عرب الهواتـــف الذَّ
أَْصَحاب ســـيارات التاكس، الَِّذيَن يلتحقون ِبَها ِبَحْسِب نِظَام َمرِن، يعتمد عىَل تَطِْبيق 
إلنشـــاء مجتمع كامل بنَْي املستخدم وبني سائقي التاكس، فجميع األَنِْشطَة تَُدار عرب 
كِيَّة، وُهَو ما مكَّن اآلالف يف الواليات املُتَِّحَدة من الَعَمل والخروج من دائرة  الهواتف الذَّ

َول العربيَّة حاليًّا)2(. البَطَالَة)1(، بل انترشت الِفْكرَة يف كثريٍ من الدُّ
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اليتيم، هشــام. تقرير مركز ِدَراَســات منتَدى األَْعَمل، َمَجلَّة ُروَّاد األَْعَمل، العدد الثَّالِث، مارس 2015م، . 1
https://cutt.us/rEScb :ُمتَاح عىَل الرَّاِبط

ِغريَة القاعدة الرَّئِيَسة الرَّاِسَخة   وهكذا أصبح ُروَّاد األَْعَمل أو أَْصَحاب املرَْشُوَعات الصَّ
ألّي اقِْتَصاد قوّي، فدول شق آسيا والربازيل وتركيا وصلت ملَكانَتها الحاليَّة اآلن عن 
ـــطَة،  ِغريَة واملُتََوسِّ ة انطالق املرَْشُوَعات الصَّ طَِريق ِريَاَدة األَْعَمل، عرب تســـهيل َمَهمَّ

والنتيجة كَانَت اللَّحاق برَكْب اقِْتَصاَدات البُلَْدان املُتَطَوِّرَة يف وقت قيايس.

اد األَْعاَمل  َعواِمل ظهور ُروَّ
اد األَْعاَمل ف املُْجَتَمعات؛ ما ييل: ومن أبرز الَعواِمل الَِّتي ساعدت عَل ظهور ُروَّ

س َشِكَة )مايكروسوفت 	  اد األَْعاَمل كأبطال: ومنهم بيل جيتس، ُمَؤسِّ تصوير ُروَّ
 ،)Apple (، وستيف جوبز َصاِحب الَعالَمة التَِّقِنيَة األوسع انتشاًرا )أبلMicrosoft
 ،)Facebookـــس موقع التََّواُصل االْجتمِعّي )فيسبوك ومارك زوكربريج ُمَؤسِّ
ـــس إحَدى أشـــهر املوســـوعات اإِللِْكرِتُونِيَّـــة )ويكيبيديا  وجيمي ويلز، ُمَؤسِّ
Wikipedia(، وجان كوم، َصاِحب أشـــهر تَطِْبيق مراســـلة فَْوِريَّة عىَل الهواتف 
كِيَّة )واتس أبWhatsApp (، والَعِديد من األسمء الَِّتي غدا أصحابُها أبطال  الذَّ
األلفيَّة الثَّالِثة. وهكذا أصبح هؤالء الرُّوَّاد مدرسة حقيقيَّة لإِلبَْداع والنََّجاح واملَال.

التَّْعليـــم: حيُث أَْصبََحت ِريَاَدة األَْعـــَمل تَُدرَّس كمقرَّر وَمْنَهج يف أَكَْث من 1500 	 
ع َهِذِه  ز عىَل إِنَْشاء مراكز بحوث ودراسات لتوسُّ كُلِّيَّة وجامعة أمريِكيَّة)1(، ِممَّ حفَّ

املادة وشموليّتها يف َجِميع أنحاء العالَم.

َخرَات الَِّتي 	  الَعواِمل القِتَصاِديَّة والدميوغرافيَّة: فُروَّاد األَْعَمل لديهم بعض املُدَّ
ز الرَّئِيس الَِّذي يدفع بالجميع للََّحاق بركب ِريَاَدة األَْعَمل. ومن  تُْعترََب بَثَابَة املَُحفِّ
بَاب الَِّذيَن مَيْتَلِكون ثروات ضخمة إليزابيث هوملز، َرائِدة األَْعَمل  أشهر الرُّوَّاد الشَّ
، الَِّتي وصلت ثروتها ألَكَْث من 4.5 مليارات دوالر،  يَايِضّ َصة يف املََجال الرِّ املُتََخصِّ

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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هري سناب شات""Snapchat، الَِّذي  ـــس تَطِْبيق الدردشة الشَّ وإيفان شبيغل، ُمَؤسِّ
 Uber ر ثروته بحوايل 1.5 مليار ُدَوالر أمرييك، وريان غريفز، صاحب َشِكَة تُقدَّ

الَعالَِميَّة، الَِّذي تكَّن من تَْحِقيق ثروة تصل إىَل 1.4 مليار دوالر)1(.
التَّطَوُّر التكنولوجي الكبي: َحيُْث ساعدت التَِّقِنيَة الَحِديثَة وتوافرها عىَل سهولة 	 

ِغريَة واتساعها. عمل املرَْشُوَعات الصَّ
ـــلَع 	  َاء للسِّ التِّجـــاَرة اِللِكِْتُونِيَّة: ويُقصد ِبَها القيام بَعَملِيَّات العرض والبَيْع والرشِّ

والِخْدَمات واملَْعلُوَمات عرب نِظَام إلكرتوين بنَْي املُْنِتج واملُورِّد واملُْســـتَْهلِك؛ ِبَحيُْث 
ة منها: تقليل النََّفَقات، وتَْســـِويق أَكَْث فاعليَّة، وتقليل  ِكَات فََوائِد ِعدَّ ـــق الرشَّ تَُحقِّ
يَّة الَِّتي مل يَُعْد لهـــا حاجة قَِويَّة يف األَْعَمل اإلداريَّة  االْعِتـــمد عىَل الُقَوى البَرَشِ
ِكَات األخَرى والَعَمـــالء أينم ُوِجُدوا،  ال مـــع الرشَّ والحســـابات، والتََّواُصل الَفعَّ
واســـتقبال آرائهم ومقرتحاتهم. كََم ساهم تطوُّر التِّجارَة اإِللِْكرِتُونِيَّة يف مُنُّو َدْور 

ع التحوُّل نَْحو االقِْتصاد الخدمي. ُروَّاد األَْعَمل، وَذلَِك من ِخالل شموليَّة وتوسُّ

يَاَدة إيجابيَّات الرِّ
بْح: يَِجب أن تَُكون املُْنَشـــأَة قادرة عىَل تعويض املالك مقابل اْســـِتثَْمر 	  تَْحِقيق الرِّ

َخرَاته )ُمَعاِدل للفوائد  ـــخّص، وَذلَِك كُمَعاِدٍل للرَّاتب، وعن اْسِتثَْمر ُمدَّ وقته الشَّ
واألَْربَـــاح املَُوزََّعة واملُْحتََجزَة(، فالـــرُّوَّاد يَتََوقَُّعوَن تعويًضا َمالِيًّا ليس فََقْط مقابل 

الَوقْت واملَال، ولَِكنَّ أيًضا مقابل املَُخاطَرة.
يَّة الَعَمل الُمْستَِقّل واِحَدة 	  التَّمتُّع بالستقالليَّة ف الَعَمل: مثلم ذكرنا آنًفا، تَُعدُّ ُحرِّ

َراَسات الَِّتي تُجَرى عىَل  يَاَدة، ويَُدّل عىَل َذلَِك الَكِثري من الدِّ من أَهّم إيجابيَّات الرِّ
ِكَات،  الرُّوَّاد؛ َحيُْث إنَّ نِْســـبَة ملحوظة منهم تُِشـــرُي إىَل أنَُّهم تركوا الَعَمل يف الرشَّ

لُوا الَعَمل ِبَشْكٍل مستِقّل. وفضَّ

الَفْصل األَوَّل / املَبَْحث الثَّالِث

يَارَة . 1 " تََعرَّف إىَل أبرز 15 مليارديراً شابّاً يف العالَم لعام 2015م"، موقع َرائِد، 20 أبريل 2015م، تَاِريُخ الزِّ
goo.gl/aKoC0x :21 مايو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط
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ات: يَْعتَزُّ الرُّوَّاد دائًا بشاعر الرَِّضا الَِّتي يكتسبونها ِخالل ُممرََسة 	  الرَِّضا عن الذَّ
ة، حتَّى إنَّ بعضهم قَد يشري إىَل عمله اليومّي باْعِتبَارِه "ُمتَْعة كربى"،  أعملهم الَخاصَّ
َا تأت َهِذِه املشاعر من االستقالليَّة الَِّتي يتََّمتَُّعون بها يف أداء األَْعَمل، وأيًضا  وُربَّ
يَات  من اإلنجاز الشخّص يف التََّعاُمل مع ُمْنتََجات املُْنَشأَة وِخْدَماتها وتجاوز التََّحدِّ

الَِّتي قَد تَعرتضهم.

يَاَدة سلِبيَّات ومخاطر الرِّ
ـــلِبيَّات واملََخاِطر  رغم الَفَوائِد الَعِديدة لِريَاَدة األَْعَمل إالَّ أنَّه لها كََذلَِك الَعِديد من السَّ
لون األمان الوظيفّي، وَميْزَة  الَِّتـــي يَِجب أخذها بعني االْعِتبَار، فَُهَناَك أشـــخاص يفضِّ
لُون االتَِّجاه نَْحو  االســـتقرار الوظيفـــّي، والتَّمتُّع بنظام اإلجازات الرَّْســـميَّة، وال يفضِّ

عوبَات الَِّتي تواجه ِريَاَدة األَْعاَمل: ، ومن أَهّم َهِذِه الصُّ االستثمر املُْستَْقبَِلّ

بْح ذاته 	  ْخل: إذ ال مُيِْكن لرُّوَّاد األَْعَمل ضمن الُحُصول عىَل الرِّ عدم اســـتقرار الدَّ
َات الوظيفيَّة  ْخل واستمراريّته يَرْتَِبط بالَكِثري من املُتََغريِّ ِباْسِتْمرَار؛ فاســـتقرار الدَّ
يَاســـيَّة واالقِْتَصاِديَّة، الَِّتي تجعل ِبيئَة الَعَمل غري مســـتِقرَّة عىَل  واملُْجتََمعيَّـــة والسِّ
ة  دة بتأرُجح املكاسب َخاصَّ ِغريَة -عىَل أقّل تقدير- ُمهدَّ اإلطالق وتجعل املََشاِريع الصَّ

يف املَرَاِحل األُوىَل من حياة املرَْشُوع.

املخاطَرَة بخســـارة الستثامر بأكمله: تنطوي ِريَاَدة األَْعَمل عىَل نسبة كَِبريَة من 	 
ا  ِغريَة مرتفعة جدًّ الت الَفَشل يف املََشاِريع الصَّ املَُخاطَرة باملال والَوقْت والجهد، فُمَعدَّ
طَة والَكِبريَة ذات املََوارِد الثَّاِبتَة وظروف اإلِنْتَاج والتَّْشغيل  مقارنًة باملََشاِريع املُتََوسِّ
ِغريَة ضئيلة املََوارِد وقائة عىَل الجهود الَفرْديَّة  املستِقرَّة، يف ِحني أنَّ املََشاِريع الصَّ
عبة.  يَات الصَّ وق الطَّارِئة أو التََّحدِّ وال تتمتَّع بالُقْدرَة الَكِبريَة عىَل مواجهة ظُُروف السُّ

اد األَْعاَمل الْجتامِعيَّة واألرسيَّة: تتطلَّب ِريَاَدة األَْعَمل من َمالِك 	  تأثُّر حيـــاة ُروَّ
َنَوات  ة يف السَّ ِغري قضاء ساعات طويلة يف الَعَمل، وبَْذل الجهد َخاصَّ املرَْشُوع الصَّ
األُوىَل من ُعمر املرَْشُوع، حتَى إنَّه من املُتََوقَّع أنَّ تأت حياة املســـتثِمر االْجتمِعيَّة 
يَّة يف املقام الثَّايِن بعد دوره األَوَّل كرَائِد أعمل، وُهَو ما يَْعِني تدينِّ وظائفه  واألرَُسِ

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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االْجتمِعيَّة واألرُسيَّة ودخوله فيم يُشـــبه الُعزلة نَِتيَجة انشـــغاله الشديد بالَعَمل 
وتَْحِقيق األَْهَداف.

املعاناة من ضغط الَعَمل: امتالك َمرْشُوع َصِغري يَُعدُّ مكسبًا كبريًا من جانب، ومن 	 
جانب آخر فإنَّه عمٌل شـــاّق؛ َحيُْث إنَّ َرائِد األَْعَمل يســـتثمر جزًءا كبريًا من ماله 
يف َهـــَذا املرَْشُوع بقابل التَّنازل عن َدْخـــٍل ثابٍت مضمون، أو يَرَْهن كُّل ما ميلك 
ُخول يف َهَذا االســـتثمر، ويف َهِذِه الحالة يَُكون اإلخفاق قاسيًا للَغايَِة، ولَِذلَِك  للدُّ

فإنَّ استمرار الَعَمل يف ِظّل تِلَْك األجواء واملشاعر سيولِّد ضغطًا كبريًا عليه.
ة 	  املَْســـُؤولِيَّة الكاملة: من ِسمت ِريَاَدة األَْعَمل أن يَتمتَّع الَفرْد باالستقالليَّة التامَّ

ل مســـؤوليَّة كاملـــة عن ُخطُطه وقراراته، وغالبًا ما  وَهَذا يَْعِني أنَّه يف موقع تحمُّ
غوط الَقِويَّة. يُصاِحب َذلَِك شعور ُروَّاد األَْعَمل بالَكِثري من األعباء النَّفسيَّة والضُّ

الحباط: تَأِْسيس أّي َمرْشُوع َصِغري يَتَطَلَّب من َرائِد األعمل أن يكون لديه استعداد 	 
رب الطويل؛ نظرًا ملا َسيَُواِجُهه من عوائَق وُصُعوبات تَستتبع  للتَّضحية واملغامرة والصَّ
ًة  ـــعور باإلحباط والَقلَق، فمثل َهِذِه املشاعر تَُعدُّ شيئًا ُمتََوقًَّعا َخاصَّ أحيانًا كثرية الشُّ
أنَّ النَّتَائِـــج املرغوبة قَد ال تأت عاجاًل، لذا عىَل َرائِد األَْعَمل أْن يَتمتَّع بالَكِثري من 

ن من اإلحباط. رب والتَّفاؤل للتَّحصُّ الصَّ
َا يواجه ُروَّاد األَْعَمل الَكِثرَي مـــن املخاِطر املَالِيَّة الَِّتي قَد 	  املَُخاطَـــرة املَالِيَّة: ُربَّ

د يف َعَدم تَْحِقيق األَْربَاح أو تغطية تََكالِيف تَْدِشني املرَْشُوع، وَهَذا من األُُمور  تَتََجسَّ
ة، فمن غري املضمـــون أن يحصل مالِك املرَْشُوع  الطَّبيعيَّـــة واملُتََوقَّع حدوثها بُقوَّ
عىَل اإِليرَاَدات الكافيَة لتغطية تََكالِيف التَّْدِشـــني واإلِنْتَاج، أو تَْحِقيق األَْربَاح، فَُهَو 
يســـتثمر بَْعَض أمواله أو كُلّها يف َمرْشُوعه، وَهَذا ما يدعوه إىَل تَْحلِيل اإلمكانات 
ل نَتَائِج الَفَشل قبل البَْدء بالَعَمل.  واملََوارِد املتوافرة لديه وِدَراَســـة قُُدَراته عىَل تحمُّ
ويف بَْعض األوقات قَد تَُكون نَتَائِج الَفَشـــل كبـــرية يف بدايته، َرْغم أنَّ كثريًا من 
ياِدينَّي يَُخطِّطون بِدقَّة للمخاطر املَالِيَّة الَِّتي قَد يتعرَُّضون لها، لكنَّهم يواجهون  الرِّ

ظروفًا وَعواِمل غري ُمتََوقَّعة.

الَفْصل األَوَّل / املَبَْحث الثَّالِث
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ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

يَاِدّي وظيفته الَِّتي قَد تَُكون مســـتِقرَّة -عماًل 	  املََخاِطـــر الوظيفيَّة: َحيُْث يرتك الرِّ
وَدْخاًل- إىَل عمٍل ُحّر مع َعَدم تَأكُّده من نجاحه يف ِريَاَدة األَْعَمل. 

يَاِديَّة الَجِديَدة قَد تتطلَّب من 	  املََخاِطـــر االْجتمِعيَّة والعائليَّة: إنَّ إَِدارَة األَْعَمل الرِّ
يَـــاِدّي وقتًا طوياًل يف الَعَمل، وَهـــَذا ما يرََتَتَّب َعلَيِْه أن يرتَك وقتًا قلياًل للعائلة  الرِّ

واألصدقاء، وهو ما يؤثِّر سلبًا عىَل تِلَْك الَعالقَات.
ْخل غري املؤكَّد، لذا فإنَّ البدء باملرَْشُوع ال يَْعِني أنَّ 	  املََخاِطر القِتَصاِديَّة: َحيُْث الدَّ

ـــْخِصيَّة يف حياته  ق إيراًدا كافيًا يغطِّي تََكالِيف املرَْشُوع ومصاريفه الشَّ املالك يَُحقِّ
اليَْوِميَّة.

املســـتَوى العال من التََّوتُّر: يف بداية الَعَمل، قَد تَُكون تَْجِربَة تَْدِشـــني املرَْشُوع 	 
ياِدّي، ال ِســـيََّم إذا كَاَن مجال املرَْشُوع  ِغـــري مصدًرا للُمتَْعة واإلفادة لَدى الرِّ الصَّ
ة، لكن مع مرور الزََّمن واتِّساع نِطَاق  ذا ِصلَة باهتمماته ومجاالت َشـــَغفه الَخاصَّ
املرَْشُوع وارتفاع درجة املَُخاطَرة يَتََحوَّل الَعَمل من َمْصَدر لإلثارة واملُتَْعة إىَل َمْصَدر 

لإلرهاق والتََّوتُّر.

ل، وسلوك َرائِد  إنَّ ِريَاَدة األَْعَمل تدور باألََســـاس حول املَُخاطَرة وبَْذل الُجْهد والتحمُّ
األَْعـــَمل ُهَو ما يعكس قُُدَراته عىَل إَِدارَة مهاراته وموقفه املَايِلّ يف الَواِقع، واملَُخاطَرة 
عـــن طَِريق تَطِْبيق ِفْكرَته، ووضعها َمَحّل التَّْنِفيذ؛ وَذلَِك عن طَِريق إعطائها املَِزيد من 

الَوقْت والجهد، ورَأْس املَاِل يف ُمَخاطَرَة غري مضمونة.
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ـــاِملة للُمْجَتَمعات عَل إحداث نوع من التَّْغيِّي اليجايّب  تََتَمْحور ِفكْرَة التَّْنِمَية الشَّ
املُْســـَتدام ف َهِذِه املُْجَتَمعات، وعَل شـــتَّى املســـتويات؛ الْقِتَصاِديَّة والْجتامِعيَّة 
ا زيادة املََوارِد وُحْسن استغالها أو  َياِســـيَّة وغيها، الَِّذي يستهدف باألََساس إمَّ والسِّ
م املُْجَتَمع  يَّة وتوجيهها للمشـــاركة الفاعلة ف تقدُّ تَطِْوير َمَهاَرات الَعَنارِص الَبَشِ
املحيط بها، فغالًبا ما تضع َعَملِيَّات التَّْنِمَية املُْخَتلَِفة صوب أعُينها رفاهية الِنَْســـان 
والِحَفاظ عَل املََوارِد، ولَِذلَِك َفِهَي ل تتوقَّف عند حّد إِنَْشـــاء املََشاِريع املُْخَتلَِفة، بل 

ة ِباْسِتْمَرار. تَُواِصل إِْجَراء املعالجات املُْجَتَمعيَّة الَِّتي تَْفرضها الظُُّروف املُلِحَّ

من ُهَنا نســـتنتج أنَّ َعَملِيَّات التَّْنِميَة تَْختَلِف كُلِّيًَّة عن ممرســـات زيادة النُُّمّو، الَِّتي 
الت النَّاتِج القومّي اإلِْجميِلّ ِبَشـــْكٍل عاّم دون االلتفات لتَطِْوير  تهـــدف لزيادة ُمَعدَّ
الُعْنـــُص البَرَشِّي، يف ِحني تهدف املََشـــاِريع التَّْنَمِويَّة لزيادة فُرَص الَعَمل واملعالجة 
وِريَّة تُِفيد  املُثىَل للَمَوارِد املُتَاَحة من أجل تحويلها إىَل ِســـلَع وِخْدَمات أََساِســـيَّة ورَضُ

املُْجتََمع وأفراده.

وقد ال تصاحب َعَملِيَّات التَّْنِميَة زيادٌة ملحوظة يف النَّاتِج القومّي منذ الِبَدايَة، ورغم 
َذلَِك تَُوفِّر الِخْدَمات والِبْنيَة األََساِسيَّة الَِّتي ُتَهِّد إلنشاء املََشاِريع وتَْوِفري فُرَص الَعَمل 
ّ واإلِْجميِلّ مســـتقباًل؛ إذ ُتَثِّل  وزيادة دخـــل الَفرْد، ومن ثَمَّ االرتقاء بالنَّاتِج املََحلِّ
يَّة واالقِْتَصاِديَّة واالْجتمِعيَّة، فاَل  ْمج بنَْي َعَناِص التَّْنِميَة البَرَشِ ـــاِملة الدَّ التَّْنِميَة الشَّ
مُيِْكن إِنَْشاء املََشاِريع يف َمْعزٍِل عن املُْجتََمع وظروفه وأفراده، وغالبًا ما يَُكون َمْصَدر 
 ّ اقرتاح املََشـــاِريع التَّْنَمِويَّة ُهَو الحاجات األََساِسيَّة للمستفيدين عىَل املستَوى املََحلِّ
ْولة كَُكّل، وترتكَّز عىَل االْهِتَمم باملََوارِد املََحلِّيَّة والتَّْدريب وإشاك  وعىَل مســـتَوى الدَّ

املَْبَحث الرَّاِبع

َدْور ُروَّاد األَْعَمل يف دعم تَنِمَية املُْجَتَمع
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ّ يف التَّْنِفيذ والرَّقَابَة واملتابعة، با يُهيئ إلحداث نهضة َشـــاِملَة وتغيري  املواطن املَحلِّ
إيجاّب ملموس يف الَواِقع )1(.

يَّة يف َعَملِيَّات التَّْنِميَة، فَُهَو مورد  إنَّ اإلِنَْسان أو رَأْس املَاِل البَرَشِّي ُهَو املورد األَكَْث أَهمِّ
يَْصُعب نسخه أو تقليده بإمكانيَّاته ومهاراته وقُُدَراته عىَل التَّكيُّف والتَّطْوير والتَّْجديد، 
م  ز الرَّئِيس عىَل التَّقدُّ ولَِذلَِك فَرأْس املَاِل البَرَشِّي أساس نََجاح َعَملِيَّات التَّْنِميَة واملُحفِّ

َمة عىَل حدٍّ سواء.  والنُُّمّو لشتَّى املُْجتََمعات؛ النَّاِميَة واملُتََقدِّ

َمة من اإلبَْداع والُقْدرَة عىَل االبِْتَكار يف إِنَْشاء  ويُساِهم اْمِتالك األَفْرَاد ملستويات ُمتََقدِّ
َمَشاِريع رياديَّة تَُشكِّل العامل الرَّئِيس يف النُُّمّو االقِْتصاِدّي ملُْجتََمعاتهم، سواًء كان َذلَِك 
ّ عرب تَْوِفري فُرَص الَعَمل، أو معنويًّا عن طَِريق رفع  َمادِّيًّا عن طَِريق زيادة النَّاتِج املََحلِّ
مســـتَوى قدرة رَأْس املَاِل البَرَشِّي واْسِتثَْمر الطَّاقَات واإلمكانيَّات وتَطِْوير الِخرْبَات 

واملََهاَرات، وِمن ثَمَّ تَْحِقيق التَّْنِميَة املُْستَداَمة. 

ويف العام 2000م أُْعلَِن عن إطالق "األَْهَداف اإلمنائيَّة الَعالَِميَّة لأللفيَّة" لكنَّ قواعدها 
كَانَت تفتقر لتَْدِشـــني روابط حقيقيَّة وفاعلة مع املَُنظََّمت غري الُحُكوِميَّة والناشطني 
باب، لكن يف الُعُقود الثالثة األَِخريَة  وأَْصَحاب املََشاِريع االْجتمِعيَّة وقادة األَْعَمل الشَّ
حدث ما مُيِْكن اعتباره أَكْرَب تَْغِيري يشـــهده الَعالَم وُهَو اإلعالن عن "أهداف التَّْنِميَة 
املُْستَداَمة"، و"أجندة التَّْنِميَة 2030" يف سبتمرب عام 2015م، الَِّتي َعَكَسْت املُْدَخالت 
م نحو تَْوِفري عالَم  ع وتجســـيد ُرْؤيَة عامليَّة مشرتكة للتَّقدُّ الَحِقيِقيَّة ملجتمع عامليٍّ ُمتََنوِّ

عاِدل ومستدام للجميع)2(.

اكة يِف تَْحِقيق التَّْنِميَة" ورقة بحثيَّة، . 1 ّ والرشَّ ِسيَّة للمجتمع املحلِّ أحمد، األمني العوض، وآخرون. "األُطُر املؤسَّ
https://bit.ly/3aC9kDz :2007، ص 3و6و7. ُمتَاح عىل الرَّاِبط

الشرباوي، عاطف. "ِريَاَدة األَْعَمل وأهداف التَّْنِميَة املُْستَدامة"، موقع َمَجلَّة "ُروَّاد األَْعَمل، يناير 2018م، . 2
https://cutt.us/bzgq0 :ُمتَاح عىَل الرَّاِبط
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ـــعت رُقَْعة األَْهَداف  واختلفت أَْهَداف األجندة يف تعاطيها مع قضايا التَّْنِميَة؛ إذ توسَّ
اكات والَحوْكََمة، كََم أعطت  لتشـــمل مواضيع التَّغريُّ املناخّي، واملََوارِد املَالِيَّـــة، والرشَّ
اهتمًما الفتًا لالبِْتَكار وِريَاَدة األَْعَمل، لَيَْس فقط يف شـــأن تخصيص هدٍف مستقلٍّ 
لتنمية االبِْتَكارات الَفرِديَّة، بل أيًضا يف تَْدِشـــني ِبًنى تحتيَّة قادرة عىَل الصمود أمام 
ـــامل واملُْســـتَدام، وفَتْح املََجال واسًعا أََمام  يَات، وتحفيز التَّصنيع الشَّ ُمْختَلَف التََّحدِّ
االبِْتـــَكار واإلبَْداع وِريَاَدة األَْعَمل من أجل تَْوِفري ُحلُول للقضايا الَِّتي تواجه العالَم، 
ة، والتَّْعليم، واإلســـكان، واملياه والصف، والطَّاقَة، والِحَفاظ عىَل  حَّ مثل: الفقر، والصِّ
يَات إىَل فُرَص اقْتصاِديَّة ُمثِْمرَة من  َمـــَوارِد الِبيئَة وغريها، وتحويل جميع َهِذِه التََّحدِّ

ِخالل إشاك ُمْختَلَف الفئات والِقطَاعات يف َعَملِيَّات التَّْنِميَة.

ْور الَِّذي يؤدِّيه َمرْشُوع ريادّي ُمنفرد يف مسار تَْنِميَة املُْجتََمع،  يَّة الدَّ َا ال تَتَِّضح أَهمِّ وُربَّ
يَّة  يَاِديَّة املُْختَلَِفة ُمْجتَِمَعًة عىَل درجٍة كبريٍة من األَهمِّ يَّة ما تقوم به املََشاِريع الرِّ لكنَّ أَهمِّ
ة  يَاِديَّة يف ُدَول عدَّ وال مُيِْكـــن تجاهلها، وقَد ازدهرت املبادرات الَفرِديَّة واألَْعَمل الرِّ
يَاِديَّة من أََهّم الَعواِمل الرَّئِيَســـة لتَْحِقيق النُُّمّو  يف العالَم، وكان تَأِْســـيس األَْعَمل الرِّ
ـــَنَوات األَِخريَة، فعىَل َســـِبيل املثال، شكَّلت  َمة ِخالل السَّ َول املُتََقدِّ االقِْتصاِدّي يف الدُّ
ة الَعَمل يف بريطانيا، يف حني كَاَن ِقطَاع  يَاِديَّة نَْحو %27 من إِْجَميِلّ قُوَّ املََشاِريع الرِّ
ْخل القومّي، وتعتمد بالٌد  يَاِديَّة يف الصني مُيَثِّل أَكَْث مـــن%50 من الدَّ األَْعـــَمل الرِّ
يَاِديَّة يف  كثرية مثل: ســـنغافورة وماليزيا وإندونيسيا اعتمًدا كبريًا عىَل األَْعَمل الرِّ

اقتصادها الَوطَِنّي)1(.

ْور البارز الَِّذي تؤدِّيه ِريَاَدة األَْعَمل يف َدفْع االقِْتصادات  وقـــد أثبتت َهِذِه التَّجارِب الدَّ

الَعالَِميَّة؛ ألنَّها من أبرز ُمَحرِّكات النُُّمّو االقِْتصاِدّي عن طريق تَْدِشـــني ُمَنظََّمت أَْعَمل 

محمد، إيثار عبدالهادي محمد، وآخرون. َدْور ِريَاَدة ُمَنظََّمت األَْعَمل يِف التَّْنِميَة، كليَّة اإْلَِدارَة وااِلقِْتصاد، . 1
https://cutt.us/4X2hf :جامعة بغداد، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط
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ّ عن طَِريق تَْوِفري فُرَص الَعَمل وزيادة العوائد،  َمَحلِّيَّة فاعلة تُساِهم بُقوَّة يف التَّطَوُّر املحلِّ

يَاِديَّة لألفراد من قدرة استيعابيَّة هائلة لأليدي الَعاِملَة؛ ألنَّها  بفضل ما تُوفِّره املََشاِريع الرِّ

يَّة،  ذات كثافـــة كربَى يف ُعْنُص الَعَمل وميدان ُمهّم لتَطِْوير الُقُدَرات واإلمكانات البَرَشِ

يَّة ومساِهًم فاعاًل يف الحّد من الَفْقر  ما يجعلها َمَحالًّ مناســـبًا الْسِتثَْمر الطَّاقَات البَرَشِ

والبَطالَة، وهم ظاهرتان تزدادان عمًقا واتِّســـاًعا يف غالبيَّة ُدَول العالَم، ال ِسيََّم وسط 

ظُُروف سياسيَّة واقْتصاِديَّة عصيبة أدَّت لبطء النُُّمّو االقِْتصاِدّي، َهَذا ِباإلَِضافَِة لالرتفاع 

ل النُُّمّو السكايّن، وغري َذلَِك من العوامل.  يع واملتوايل يف ُمَعدَّ ِ السَّ

ومُيِْكن القول بأّن ِريَاَدة األَْعَمل تَُشـــكِّل ُمولًِّدا جوهريًّا لُفرَص الَعَمل، وأنَّ األَنِْشطَة 
ع بَْعض فُرَص الَعَمل الَجِديَدة عىَل املَدى القصري، كََم أنَّ  يَاِديَّة تَُوفِّر ِبَشـــْكٍل ُمتََنوِّ الرِّ
الة  ِكَات غري الَفعَّ ِكَات الَجِديَدة مُيِْكن أن تحّل محّل الرشَّ املَُنافََســـة الَِّتي تخلقها الرشَّ
ِكَة خســـارة فُرَص الَعَمل  ِممَّ يوازن َخلْق فُرَص عمٍل ِخالل العام األَوَّل من حياة الرشَّ
ِكَات الَجِديَدة الَِّتي تَفَشـــل يف االســـتمرار، وَذلَِك عن طَِريق  الَِّتي توفِّرها تِلَْك الرشَّ
ّ عىَل املَدى الطويل وعىَل مســـتَوى  تأمني زيادة صافية يف الَوظَائِف لالقتصاد الُكلِّ

ول. ة للدُّ يَاَسات الَعامَّ السِّ

ومُيِْكـــن لَِهِذِه اآلثار اإليجابيَّة عىَل التَّْوظيف أن تَُســـاِعد الحكومات عىَل َخلْق فُرَص 
ول يف أَْسَواق الَعَمل فيها؛  يِّئ لفئة شبَاب هذه الدُّ عمل ال ِسيََّم بالنَّظَر إىَل الوضع السَّ
بَاب يف الُقَوى الَعاِملَة إىَل نَْحو %30 مقابل %46 يف  ل ُمَشـــاَركَة الشَّ َحيُْث يصل ُمَعدَّ

بقية ُدَول العالَّم)1(.
وتعمل ُمْختَلَف دول الَعالَم عىَل سّن ترشيعات وقوانني تضمن ُوُجود مثل َهِذِه املََشاِريع 
ِكَات النَّاشـــئة عن طَِريق َمْجُموَعة واسعة  النَِّشـــطَة والفاعلة، وتدعم حكوماتها الرشَّ

الَفْصل األَوَّل / املَبَْحث الرَّاِبع

املومني، بســمة. ِريَاَدة األَْعَمل ُمَحرِّك لَخلِْق فُرَص عمل ولتَْحِقيق مُنُّو شــامل يِف الَعالَم العرّب، موجز . 1
يَاسة: مركز بروكنجز الدوحة، 2017م، ص 2. السِّ
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زَِمة من ِريَاَدة  َعة من بَرَاِمج التَّْدريب ونقل املَْعرِفَة من أجل تَْوِفري املستويات الالَّ وُمتََنوِّ
ْعم  ـــباب املُبْتَِكر َذِوي املََهاَرات املُْختَلَِفة، مع االســـتفادة من الدَّ األَْعَمل الفاعلة والشَّ
بِحيَّة  َســـات غري الرِّ مه كثري من الِجَهات الُحُكوِميَّة والِقطَاع الَخاّص واملَُؤسَّ الَِّذي تُقدِّ
م ِخْدَمات التَّْمويل أو الرَِّعايَة أو التَّْنِظيم واإلشاف  والِقطَاعـــات الخرييَّة؛ َحيُْث تُقدِّ

.)1( بَاب، ونرَْش ثََقافَة الَعَمل الُحّرّ يف إطار َدْعم الشَّ

َول اإلطار الَعَمِلّ لِريَاَدة األَْعَمل ِباْعِتبَارَِها َذلَِك النََّشاط الَِّذي  مت َهِذِه الدُّ َوِبَذلَِك قدَّ
ز عىَل إِنَْشاء وإدارة ُمَنظََّمت أَْعَمل َجِديَدة من أجل اْسِتثَْمر فُرَص ُمبتَكرَة ومتفرَِّدة  يَُحفِّ
أو إيجاد أَْعَمل َجِديَدة َداِخل ُمَنظََّمت قَاِئَة بالِفْعِل وإعادة التَّْجِديد االســـرتاتيجّي 
ِكَة"، ويف الحالتني فَِهَي  اِخلِيَّة" أو "ِريَـــاَدة الرشَّ يَاَدة الدَّ فيهـــا وُهَو ما يُعرَف بــ"الرِّ
تَُساِعد عىَل اكِْتَشـــاف واْســـِتثَْمر الُفرَص واملََوارِد من أجل دفع األَفْرَاد واملَُنظََّمت 
واملُْجتََمعات إىَل مستًوى جديٍد من الوجود والحضور يف األَْسَواق والتََّنافُِسيَّة، ال ِسيََّم 
بعـــد أنَّ ازدادت حاجة َهِذِه املُْجتََمعات ألن تَُكون أَكَْث ابِْتَكاًرا من أجل الِحَفاظ عىَل 
البقاء وتسيع وترية النُُّمّو يف بيئات َمَحلِّيَّة وعامليَّة شـــديدة التَّنافس والتَّغريُّ الَحرَِكّ 

ّر)2( . وزيادة مستَوى التَّطَوُّ

يَاِديَّة وَدْوُرها ف تنمية املُْجَتَمع َخَصائِص املََشاِريع الرِّ
يَاِديَّة الَِّتي تُساِهم ف تَْنِمَية املُْجَتَمع عن  ة ُتَيِّز املََشـــاِريع الرِّ َوُهَناَك َخَصائِص ِعدَّ

غيها من املََشاِريع، من أبرزها: 

يَاِديَّة غالبًا ما تَْنبُع من مبادرات 	  مالك املُْنَشأَة أو املَْشُوع ُهَو مديرها: فاملََشاِريع الرِّ
األَفْرَاد وتويلهم الَخاّص، لَِذلَِك فَِهَي َمَشاِريع صغرية يف رَأْس املَاِل وعدد الَعاِملِنَي 

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

اللَّْجَنة ااِلقِْتصاِديَّة وااِلْجتمِعيَّة لَغْرِب آســيا )االســكوا( )2007م( "املََوارِد الَْملِيَّة، ورَأْس الَْمِل املََخاِطر، . 1
وِريَاَدة األَْعَمل يِف تكنولوجيا الَْمْعلُوَمات واالتِّصاالت" األمم املُتَِّحَدة، نيويورك، ص 23.

2. Lassen, A.  Corporate Entrepreneurship: An Empirical Study of the Importance of Strategic 
Considerations in the Creation of Radical Innovation. Managing Global Transitions,  2007, p5.
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فيها، ومن ثَمَّ يصبح َصاِحب الِفْكرَة أو املُبَاَدرَة ُهَو َمالِك املُْنَشـــأَة ومدير املرَْشُوع، 
يَّة وتوفري ِبيئَة عمل مالئة؛ إذ  وَهَذا يُساِعد عىَل تَطِْوير اإلبَْداعات واألَفَْكار الِجدِّ

يعمل َصاِحب املرَْشُوع والعاملون جنبًا إىَل جنٍب دون تفريق.
يَاِديَّة غالبًا ما 	  تدنِّ حجم َرأْس املَاِل املَطْلُوب للتَّنفيذ: كََم سبق أن ذكرنا أنَّ املََشاِريع الرِّ

طَة تنشأ بََوارِد األَفْرَاد املُتَاَحة لديهم، لَِذلَِك تَتَِّسم بِصَغر  تَُكون َمَشـــاِريع َصِغريَة أو ُمتََوسِّ
حجم رَأْس املَاِل الَّالزِم لتَْدِشينها وال تَتَطَلَّب الَكِثري من املََوارِد سواًء املَالِيَّة أو غري املَالِيَّة.

يَاِديَّة َعلَيِْه ِبُصورَة أَكْرَب من رَأْس 	  الْعِتامد عَل الُعْنُص الَبَشِّي: إذ تَْعتَِمد املََشاِريع الرِّ
املَاِل، وِبَذلَِك فَِهَي توفِّر فُرَص عمل أَكَْث بكثري من تِلَْك الَِّتي تُوفِّرها املََشاِريع الَكِبريَة 
يَاِديَّة َحْقل مالئم  َمة، ولَِذلَِك فاملََشاِريع الرِّ الَِّتي تَْعتَِمد عىَل اآلالت والتكنولوجيا املُتََقدِّ

للتَّدريب وبناء الِخرْبَات، وتساعد عىَل االرتقاء بستويات االدَِّخار واالستثمر. 
الْعِتـــامد عَل املََوارِد املََحلِّيَّة: تعتمد َهِذِه املََشـــاِريع عىَل املَـــَوارِد األَوَّليَّة املََحلِّيَّة 	 

كُمْدَخـــالت لَعَملِيَّاتها اإلِنْتَاجيَّة، وكََذلَِك تَْعتَِمد عىَل األَْســـَواق املََحلِّيَّة يف تصيف 
خول  ُمْنتََجاتها، ومن ُهَنا تتَِّسم باملُُرونَة والُقْدرَة عىَل االنِْتَشار الجغرايّف وسهولة الدُّ

وقيَّة. َات االقِْتَصاِديَّة والسُّ يع مع املُتََغريِّ ِ وق والتََّكيُّف السَّ والخروج من السُّ

يَاِديَّة ومَدى مَســـاَهَمتها يف االقِْتصاد عن طَِريق  هذا ويَِتّم قياس َدْور املََشـــاِريع الرِّ
ثالثة معايري رَئِيَسة هي: 

الت البَطالَة املرتفعة 	  نســـبة مَساَهَمتها يف تشغيل القَوى الَعاِملَة: ال َشـــكَّ أنَّ ُمَعدَّ
َول واملُْجتََمعات، ِممَّ يُوِجب َمْعرِفَة أســـباب البَطالَة  يًا كبريًا لكثري من الدُّ تَُعدُّ تحدِّ
الة لعالجها، وكيفيَّة التغلُّب َعلَيَْهـــا. ويَُعدُّ اللُُّجوء إىَل ِريَاَدة  والبَْحـــث عن طرق فعَّ
الت البَطالَة؛ َحيُْث إنَّها تَُعدُّ َمْنبًَعا  ـــة لتخفيض ُمَعدَّ األَْعَمل أحد أبرز الحلول املُِهمَّ
كبريًا إلطالق املََشـــاِريع النَّاِشئَة، وترسيخ ثََقافَة الَعَمل الُحّر يف املُْجتََمعات، وَخلْق 

قَة. فُرَص الَعَمل العاجلة والدائة، وتشجيع االبِْتَكارات واملبادرات الخالَّ
مَدى مَساَهَمتها ف الِنَْتاج؛ َحيُْث إنَّ ِريَاَدة األَْعَمل تُسِهم يف زيادة اإلِنْتَاج، ومن 	 

ثَمَّ رفع نَِسب النُُّمّو االقِْتصاِدّي، وال تُْسِهم ِريَاَدة األَْعَمل يف رفع مستَوى اإلِنْتَاجيَّة 

الَفْصل األَوَّل / املَبَْحث الرَّاِبع
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ع مجاالت إِبَْداع ُروَّاد األَْعَمل، كََم  فََحْسب، بل تؤدِّي إىَل تنويع اإلِنْتَاج؛ نظرًا لتنوُّ
تزيد من الُقْدرَة عىَل املنافََســـة، وتَطِْوير أســـاليب الَعَمل، وإعادة هيكلة املََشاِريع 

الت اإلِنْتَاج. االقِْتَصاِديَّة، وتَْحِقيق التَّْنِميَة املُْستَداَمة، وتحسني ُمَعدَّ
ْخل القومّي، وَذلَِك نظرًا لَِكْونَِها ُتَثِّل نواًة للَمَشاِريع الَكِبريَة، فغالبيَّة 	  ِحّصتها ف الدَّ

املََشـــاِريع الَكِبريَة بدأت صغرية، ثُمَّ تطوَّرت برور الزََّمن، وَســـاَهَمت يف زيادة 
ِغري مســـاِهًم رئيًسا يف تَطِْوير وتنمية املََناِطق  ْخل الَقْوِمّي، ويُعدُّ املرَْشُوع الصَّ الدَّ
ْخل، ويَُحّد من نَِســـب  األقّل َحظًّا يف النُُّمّو والتَّْنِميَة، ويُعالِج تديّن ُمْســـتََويَات الدَّ

ل البَطَالَة عن طَِريق تَْوِفري الَوظَائِف وفرص الَعَمل.  ارْتَِفاع ُمَعدَّ

اد األَْعـــاَمل ف دعم التَّْنِمَية  ـــاِبَقة، مُيِْكن تلخيص َدْور ُروَّ ومـــن الَخَصائِص السَّ
باملُْجَتَمع فيام ييل:

وق ُهَو َمْجُموَعة من 	  إنشـــاء أَْسَواق َجِديَدة: وفًقا للَمْفُهوم الحديث للتَّْسِويق؛ فالسُّ
ى اقْتصاِديًّا  األَفْرَاد الَِّذيَن لََديِْهم الرَّْغبَة والُقْدرَة إلشباع احِتيَاَجاتهم. وَهَذا ما يُسمَّ
ال، فُروَّاد األَْعَمل هم أناس ُمبِْدعون وُمْنِشـــئُون للَمَوارِد والُفرَص،  بالطَّلَـــب الَفعَّ
وَهـــَذا ما يجعلهم مختلفني عن رجال األَْعَمل التَّْقلِيديني الَِّذيَن يُؤدُّون الَوظَائِف 

التَّقليديَّة، مثل التَّْخِطيط والتَّنظيم، وتَْحِديد املََهاّم.

ّ والقليمّي والَعالَِمّي: أتاحت تكنولوجيا االتَِّصاالت 	  التَّكاُمل الْقِتصاِدّي املحـــيلِّ
ـــع يف األَْسَواق املََحلِّيَّة واإلقليميَّة والَعالَِميَّة،  ِغريَة التََّوسُّ كات الصَّ واملَْعلُوَمات للرشَّ
فِعْنَدَمـــا تقوم َشِكَات َجِديَدة بتصدير ِســـلَع وِخْدَمات إىَل املََناِطق القريبة فإنَّها 
يَاَدة يف اإِليرَاَدات  تُســـاِهم ِبَشـــكٍل مباش يف إنتاجيَّة املْنطََقة وأرباحها، َهِذِه الزِّ
تدعـــم االقِْتصـــاد الَوطَِنّي وتُعزِّز رفاه املواطنـــني. إنَّ االقِْتصادات الَِّتي تتعاون 
وتَتَـــَداَول بعُضها مع بعـــض ِهَي دائًا أَفَْضل حـــااًل. وإذا وضعنا جانبًا الظُُّروف 
ع االستثمر  ْولِيَّة يُشجِّ يَاِسيَّة، فإنَّ االنخراط يف التِّجارَة اإلقليميَّة والدَّ والَعواِمل السِّ
الت  َول ويُْســـِهم يف زيادة ُمَعدَّ يف النَّْقل والِبْنيَة التحتيَّة، ِممَّ يُعزِّز اقِْتَصاَدات الدُّ

النُُّمّو االقِْتصاِدّي بها.

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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ِغريَة ال يَرُْضوَن 	  اكتشـــاف َمَصاِدر َجِديَدة للَمَواّد الَخامّ: فأصحاب املََشـــاِريع الصَّ

أبًدا باملََصاِدر التَّْقليديَّة أو املُتَاَحة للَمَواّد الَخاّم. لَِذلَِك ولطبيعتهم االبِْتَكاريَّة، فإنَّهم 

نوا من إِنْتَاج شكاتهم.  يعملون عىَل اكِْتَشـــاف َمَصاِدر َجِديَدة للَمَواّد الَخاّم ليحسِّ

يف مجال األَْعَمل، فهم يستطيعون تَطِْوير َمَصاِدر َجِديَدة للَمَواّد الَخاّم تتّم بيزة 

تََنافُِسيَّة من َحيُْث النَّْقل والتَّكلفة والَجْوَدة.

د ملعظم َعَناِص 	  ــُم واملَُحدِّ أِْســـاَمليَّة: فرَائِد األَْعَمل ُهَو املَُنظِـّ تحريك املََوارِد الرَّ

يَّة، ورَأْس املَاِل. وميزج َعَناِص اإلِنْتَاج َهِذِه لَخلْق  اإلِنْتَاج، مثل األرض واملََوارِد البَرَشِ

بضائع وِخْدَمات َجِديَدة. إنَّ املََوارِد الرَّأِْســـَمليَّة تعني املال، ومع َذلَِك فإنَّ املََوارِد 

املَالِيَّة، يف علم االقِْتصاد، ُتَثِّل اآلالت واملباين واملََوارِد املَادِّيَّة األخَرى املســـتخَدمة 

يف اإلِنْتَاج. فُروَّاد األَْعَمل لََديِْهم االبِْتَكار والثَِّقة يف النَّْفس الَِّتي ُتكِّنهم من تجميع 

وتحريك رؤوس األَْمَوال إلنشاء أَْعَمل َجِديَدة أو توسيع أَْعَمل قائة.

تقديم تكنولوجيا َجِديَدة وصناعات وُمْنَتَجات َجِديَدة: بعيًدا عن كَْونهم ُمبتَِكريَن 	 

وأَْخِذِهْم للمخاطرة بســـؤوليَّة، فُروَّاد األَْعَمل يُْحِسُنون اْسِتْغالل الُفرَص إلنشاء 

مون أشياء َجِديَدة  أَْعَمل َجِديَدة مبتَكرَة، وتحويلها إىَل مكاســـب. لَِذلَِك فهم يُقدِّ

ء، والُقْدرَة عىَل تَْحِويل األَفَْكار املُبْتََكرَة إىَل ُمْنتََجات وِخْدَمات  ْ ومختلفة بَْعض الشَّ

َجِديَدة يَْحتَاجها النَّاس ِهـــَي منبع االزدهار أليِّ بلٍد، والنُُّمّو االقِْتصاِدّي، املدفوع 

بِتْقِنيَات َجِديَدة وتطبيقاتها اإلبَْداعيَّة.

يع تاريخيًّا مصحوبة بفتات من النُُّمّو الْقِتصاِدّي 	  ِ لقد كَانَت فتات البِْتكَار السَّ

ز العقل  القـــِوّي، وإنَّ دافع البِْتكَار ُهَو أعظم مـــورد طبيعّي للجميع؛ ألنَّه يَُحفِّ

يَات الَِّتي  الَبَشِّي عَل ُصنع ُمْنَتَجات َجِديَدة وإيجاد ُحلُول ُمْبَتكَرَة ملختلف التََّحدِّ

يَُواِجُهها املُْجَتَمع، مثل: تكنولوجيا الرَّّي والكهرباء والِبْنَية التَّحتيَّة الحرضيَّة، 

يَّة ودفع  يَاِديَّة تُســـاِهم بُقوَّة ف إشـــباع الحِتَياَجات الَبَشِ مثل َهِذِه الرُّوح الرِّ
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الْقِتصاد وزيادة الِنَْتاجية وتعزيز التَّْنِمَية الْقِتَصاِديَّة، وف الَوْقت ذاته يُساِهم 

التَّْعليم والتَّطْوير ف تحفيز إِبَْداع الُقَوى الَعاِملَة وتنويع ُمْخرََجاتها)1(.

توفي ُفرَص عمل َجِديَدة: ُتَثِّل األَْعاَمل الَجِديَدة واملتنامية املََصاِدر الرَّئِيَســـة 	 
يان  لتوفي ُفرَص الَعَمل والنََّشـــاط البَْداعـــّي ف الْقِتصاد، وهام عامالن يُؤدِّ
عموًما إىَل اْرتَِفاع ُمْسَتَويَات املعيشة للجميع؛ َحْيُث إنَّ أَكْرَب َمْصَدر لُفرَص الَعَمل 
لت  ُهَو الِقطَاع الَخاّص الَِّذي يوفِّر ماليي ُفرَص الَعَمل، ويُْسِهم ف زيادة ُمَعدَّ
ْخل، وَهَذا يزيد  النُُّمّو الْقِتصاِدّي؛ إذ إنَّ مزيًدا من الَوظَائِف يَْعِني املَِزيد من الدَّ
الطَّلَـــب عَل البضائع والِخْدَمات، ومن ثَمَّ يزيد الِنَْتاج، ِمامَّ يزيد الطَّلَب عَل 

الَوظَائِف مرَّة أخرى. 

ز َرائِد 	  الســـتثامر ف املُْنَتَجات والِخْدَمات الَِّتـــي يَْحَتاجها النَّاس: ما الَِّذي يُحفِّ
اد  األَْعاَمل عَل بَْدء نََشاٍط تجارّي جديد؟ وفًقا لنامذج الَعَمل التَّْقليديَّة، يقوم ُروَّ
األَْعاَمل بإنشاء َشِكَات َجِديَدة اســـتجابًة لالحِتَياَجات والطلبات غي املَُتَوفِّرَة 
ـــوق، أْي: إنَّ ُهَناَك ُفرَْصة لتقديم ُمْنَتج أو ِخْدَمة غي َمْوُجوَدة حاليًّا أو  ف السُّ
غي ُمَتَوفِّرَة، كام ويشـــي الْقِتصاِديُّون إىَل هؤلء املبتدئي بأنَّهم رجال أَْعاَمل 
"الُفرْصـــة" من أجل التَّمييز بَْي هؤلء األَْفَراد وأولئك الَِّذيَن يَْبَدُؤون أعاملهم 
اد أَْعاَمل الُفرْصة" هم  ْوَن "ُروَّ بســـبب َعَدم توفُّر ُفرَص عمل أَْفَضل، ومن يَُســـمَّ
ون  وق، وِبَذلَِك يَُعدُّ الَِّذيَن يُطلُِقون َمَشـــاِريع َجِديَدة اســـتجابًة لحِتَياَجات السُّ
ِعب الرَّئِيس عَل ساحة األَْعاَمل ِعْنَدَما يََتَعلَّق األَْمر بتعزيز النُُّمّو الْقِتصاِدّي  الالَّ
لَع والِخْدَمات الَِّتي يَْحَتاجها األَْفَراد  للمجتمع، فَمَشاِريعهم تُِتيح الُوُصول إىَل السِّ

من أجل أن يكونوا ُمْنِتجي وفاعلي ف َعَملِيَّات النُُّمّو الْقِتصاِدّي)2(.

ِغريَة: الطَِّريق إىَل التَّْنِميَة املُْستَدامة"، َمَجلَّة املال والتِّجارَة، . 1 نوفل، صربي. "ِريَاَدة األَْعَمل ولَْمرْشُوَعات الصَّ
العدد: 656، 2015م، ص 10.

2. Sappin, E.. 7 Ways Entrepreneurs Drive Economic Development. Entrepreneur, October 2016, 
Retrieved from https://bit.ly/2XsLaav
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ومع ذلك، من املُِهّم أن ندرك َجيًِّدا أنَّ ِريَاَدة األَْعَمل واالبِْتَكار يعتمدان عىَل التَّمكني 
واملَُشـــاَركَة، فَلِيَكْ ينجح ُروَّاد األَْعَمل يف تَْقِديم أَفَْكار َجِديَدة وتغيري الَواِقع لألَفَْضل، 
يَّة دورهم يف َعَملِيَّات التَّْنِميَة،  فَْهم بحاجة أوَّاًل إىَل اإلميان بأنفســـهم واليقني بأَهمِّ

وثانيًا الُحُصول عىَل التَّْعليم الَجيِّد املواكِب لُروح العص ومجال ُمتََكاِفئ للُمَنافََسة.

ة يف  يَاَســـات الَعامَّ ـــيَاق، يَتََمثَّل َدْور القادة والحكومات وصانعي السِّ ويف َهَذا السِّ
تهيئة الظُُّروف الَِّتي تســـمح ملزيد من ُروَّاد األَْعَمل ببدء َمَشاِريعهم عن طَِريق تَْنِفيذ 
زَة عىَل  يَّة وُمَحفِّ ِكَات وْسط أجواء َصحِّ ي تِلَْك الِبيئَة حتَى تنمو َهِذِه الرشَّ سياسات تَُغذِّ
ق  النََّجاح واالســـتمرار، فَفي ظّل الظُُّروف املُناِسبَة، يتمتَّع ُروَّاد األَْعَمل بقدرة ال تَُصدَّ
عىَل التَّْغيري؛ ألنَّهم يدفعون َعَملِيَّـــات التَّْنِميَة واالزدهار االقِْتصاِدّي محليًّا وإقليميًّا، 
يَات املُْختَلَِفة. ويخدمون املُْجتََمع باملساعدة يف تَْصِميم ُحلُول مبتَكرَة للمشاكل والتََّحدِّ

ِغريَة ِهَي النُُّموذج األَكَْث وضوًحا وتجسيًدا لِريَاَدة األَْعَمل، وِهَي  إنَّ املرَْشُوَعات الصَّ
ْكل  أبرز األشـــكال الَِّتي ُتَثِّل تِلَْك الِفْكرَة االقِْتَصاِديَّة، سواًء من َحيُْث التَّْعريف أو الشَّ
ْور الَحيَـــِوّي الَِّذي تقوم به تِلَْك  الَقانُـــويِنّ أو الَخَصائِص، بـــل املَزَايَا والعيوب، والدَّ
ول، من ِخالل قدرتها الَكِبريَة عىَل  وَعـــات يف إطار بناء االقِْتصاد الَوطَِنـــّي للدُّ املرَْشُ
ْخل القومّي،  ة البَطَالَة وزيادة الدَّ توليـــد فُرَص عمل للقَوى الَعاِملَة والتَّخفيف من ِحدَّ
َناَعات الُكرْبى؛ َحيُْث تّد األَْســـَواق املََحلِّيَّة با  وتَْحِقيق التَّكاُمل االقِْتصاِدّي مع الصِّ

لَع والِخْدَمات. تَْحتَاج إليه من السِّ

ـــطَة يف زيادة حجم وقيمة  ِغريَة واملُتََوسِّ هذا إىَل جانب ما تُســـِهم به املُْنَشـــآت الصَّ
ناِعيَّة ومعالجة االختالالت االقِْتَصاِديَّة بنَْي االدَِّخار واالستثمر، وَذلَِك  اِدرات الصِّ الصَّ
الت االدَِّخار واالستثمر، نظرًا النخفاض  َول النَّاِميَة، الَِّتي تعاين انِْخَفاض ُمَعدَّ يف الدُّ

حجم رَأْس املَاِل الَّالزِم إلقامتها مقارنًة باملُْنَشآت الَكِبريَة. 

ِباإلَِضافَـــِة إىَل أنَّ َهَذا النَّْوع من املرَْشُوَعات لـــه قدرة كَِبريَة عىَل االبِْتَكار والتَّْجِديد 
واســـتيعاب التكنولوجيا املُتَطَوِّرَة من أجل تَْنِميَة االستثمر فيها، عن طَِريق استجابتها 
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م التَِّقِنّي لتَطِْوير  ات ِبطَِريَقٍة سهلٍة وأقّل تكلفة، مع مواكبة التَّقدُّ للتَّغيري مع املُْســـتََجدَّ
طَة يف غالبيَّة  ِغريَة واملُتََوسِّ َسات الصَّ الت نََجاح املَُؤسَّ أدائها العاّم. ولَِذلَِك ارتفعت ُمَعدَّ
ُدَول العالَم حتَى باتت الرَّكِيزَة األََساِســـيَّة لالقتصاد الَعالَِمّي واملَُساِهم األَكَْث قُوَّة يف 

ة للُمْجتََمعات اإلِنَْسانيَّة ِبَشْكٍل الفٍت. التَّْنِميَة الَعامَّ
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الَفْصل الثَّاِن

ِصَفات وَمَهاَرات َرائِد األَْعَمل

َمة • ُمَقدِّ
من ُهَو َرائِد األَْعَمل؟	 

املَْبَحث األَوَّل: ِصَفات َرائِد األَْعاَمل •
أَوَّاًل: املََهاَرات التِّكُنولُوِجيَّة	 
ْخِصيَّة	  يَاِديَّة الشَّ ثانيًا: املََهاَرات الرِّ
ثالثًا: َمَهاَرات إَِدارَة األَْعَمل	 

خِصيَّة لَرائِد األَْعاَمل • فات الشَّ املَْبَحث الثَّاِن: الصِّ
املَْبَحث الثَّالِث: َمدارِس ِصَفات َرائِد األَْعاَمل •

املَْدرََسة النَّفِسيَّة	 
املَْدرََسة الِبيِئيَّة	 
لوكيَّة	  املَْدرََسة السِّ
املَْدرََسة املُعاِصَة	 
كيف تَْدُخل َعالَم ِريَاَدِة األَْعَمِل؟	 
أََسالِيب أخَرى لدخول عالَم ِريَاَدة األَْعَمل	 
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الَفْصل الثَّاِن

ِصَفات وَمَهاَرات َرائِد األَْعَمل

َمة ُمَقدِّ
يَاَدة مُيِْكن أن تَْنَبِثق من َفْحَوى ُمْصطَلََحات؛  َمات نََجاح الَفرْد وبلوغه مستَوى الرِّ ُمَقوِّ
يَاَدة النَّاِجحة لها ِقَيم ُمْسَتِقلَّة وإِبَْداعيَّة لمتالك  اِلبَْداع، واملَُخاطَرة، والنُُّمّو، والرِّ
ـــوق، الَِّتي مل يُْدرِكْها اآلخرون، كَاَم أنَّ  الُقـــْدَرة عَل انِْتَقاء الُفرْصة املَُتاَحة ف السُّ
د، ولها نَظْرَة واِسَعة  َواِطئ دون تردُّ يَاَدة النَّاِجحة تعني الُقْدَرة عَل الُعُبور إىَل الشَّ الرِّ

وَعِميَقة ُتَكِّن من الكَْشف عن بَْعض املُْنطَلََقات الَِّتي ل يراها الَفرْد العاِدي.

َويَِجب أن يُْؤِمَن َرائُِد األَْعَمل أنَّ املرَْشُوَعات الَحِديثَة لَيَْســـت كُلَّها ناِجَحة، فقد واَجه 
الَعِديد ِمْنَها الَفَشل؛ بسبب َعَدم اْمِتالك أصحابها للمهارة والِخرْبَة اإلداريَّة الكافية، أو 
اِمن إلَِداَمة بَقاء َهِذِه املََشاِريع،  يَاِدّي الضَّ ِبَســـبَب افِْتقارِِهم ألََسالِيب الَعَمل الجادِّ والرِّ

أو ألسباب أخرى كثرية.

ه بَعواِمل تُساِعُده عىَل اإِلبَْداع  َغر وَتُدُّ وبَْعُض َهِذِه املََهاَرات املَطْلُوبَة تُولَُد مع الَفرْد منذ الصِّ
ِغريَة، وَهِذِه الَعواِمل  يَاَدة، وإنَشـــاء املََشاِريع الصَّ يف األَْعَمل، والرَّْغبَة يف َخْوِض َعالَم الرِّ
ُمْجتَِمَعًة تَرْســـم َمالِمَح الُحْكم عىَل مَدى نََجاح أو فََشـــل املرَْشُوع الَجِديد، وعىَل كون ُروَّاد 
األَْعَمل يَرِثُوَن َخَصائِص ُمَعيََّنة تكِّنهم من إقامة َمَشـــاِريع أَْعَمل وإدارتها، إالَّ أنَّ حاالت 
ة إىَل تَْعلِيم الرُّوَّاد، وتَطِْوير قابليَّاتهم  الَفَشل الَِّتي واَجَهت البَْعض منهم تَْعِكس الحاجة املُلِحَّ

وِزياَدة َمَعارِِفهم ليُْصِبُحوا أَكَْث قُْدرَة وإمكانيَّة يف الِحَفاظ عىَل َمَشاِريعهم.

من ُهَو َرائِد األَْعاَمل؟
َدة لرَائِد األَْعـــَمل، ِمْنَها ما يَتََناَول ِصَفاتَه وَخَصائَِصه، ومنها ما  هناك َمَفاِهيم ُمتََعدِّ
لوك والنََّشاطات الَعَملِيَّة الَِّتي يقوم بها، فعىَل َسِبيل املثال مُيِكن تَْعِريف َرائِد  يَتََناَول السُّ
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طَة، ودورها يِف الَحّد من البَطالَة، ص 21.. 1 ِغريَة واملُتََوسِّ املري، يارس سامل. ِريَاَدة األَْعَمل الصَّ
إدريس، عبدالجليل محمد حسنز "ِرياَدة األَْعَمل وأثرها يِف معالجة البَطالَة يِف اململكة العربيَّة السعوديَّة"، . 2

َمَجلَّة مركز صالح عبدالله كامل لالقتصاد اإلسالمي، مص، مجلد: 19، عدد: 55، 2015م، ص 678.
بونوة، شعيب. "أثر تَطِْبيق تِْكُنولُوْجيَا الَْمْعلُوَمات يِف تَْحِقيق ِريَاَدة املَُنظََّمت الَْحِديثَة"، مرجع سابق، ص 64.. 3

4. Entrepreneur. Business Dictionary. Retrieved from http://www.businessdictionary.
com/definition/entrepreneur.html.

ع يف املَُنظََّمت االقِْتصاِديَّة  ْخص القاِدر عىَل تَْكِوين وإنشاء والتََّوسُّ األَْعَمل بأنَّه "الشَّ
بْح عىَل َضْوء الَوقْت والُجْهد واملَال، وَذلَِك من ِخالل املَزْج بنَْي الَعَناِص  َهـــة بالرِّ املوجَّ

ُؤوب، وباالْسِتْخَدام الرَِّشيد للَمَوارِد املُتَاَحة". ل املََخاِطر والَعَمل الدَّ االبِْتكاريَّة وتحمُّ

ْويِلّ األَوَّل لِريَاَدة األَْعَمل، الَِّذي ُعِقـــَد يف اململكة العربيَّة  كـــم عرَّفه املؤتر الـــدَّ
ْخص الَِّذي يُْنِشئ عماًل ُحرًّا يَتَِّسم باإِلبَْداع ويَتَِّصف  السعوديَّة العام 2009م بأنَّه "الشَّ

باملَُخاطَرة")1(.

ْخص الَِّذي  َراَســـات فإنَّ َرائِد األَْعَمل يُوَصف بأنَّه َذلَِك "الشَّ وَوفًْقا ملَْجُموَعة من الدِّ
ْخص  ٍء ورغبة شديدة يف إَِضافَة يشٍء للحياة")2(. وُهَو "الشَّ تُحرِّكه الحاجُة إلِنَْجاز يَشْ
ـــِسّ بجانب  الَِّذي تتوفَّر فيه مهارة اإِلبَْداع وُروح الِقياَدة، ومَيْلِك َمَهاَرات البناء املَُؤسَّ
َسة")3(. وُهَو أيًضا  َمَهاَرات إِبَْداعيَّة وإداريَّة أخَرى تَُســـاِعده يف بناء التَّْنِظيم أو املَُؤسَّ
ل معظم املََخاِطر ويَْستَْمِتع بعظم املكافآت."  "الَفرْد الَِّذي يُْنِشئ عماًل جديًدا، ويَتََحمَّ
ْخص الَِّذي مُيارِس املُبَاَدرَة من ِخالل تَْنِظيم َمرْشُوع ما لالْسِتَفاَدة من فُرَْصٍة  وُهَو "الشَّ
لَع أو  غريِ ُمْســـتََغلَّة، وبصفته صانع الَقرَار، يُقرِّر ماذا وكَيَْف ومقدار ما َسيُْنتَج من السِّ

الِخْدَمات")4(.
ـــلَع  ويُنظَـــر إىَل َرائِد األَْعَمل عـــادًة عىَل أنَّه ُمبْتَِكر وَمْصَدر لألفكار الَجِديَدة والسِّ
ياِدّي"  والِخْدَمات أو اإلِْجرَاَءات التَِّجاِريَّة املَُميَّزَة. وِبَشـــْكٍل عاّم مُيِكن القول: إنَّ "الرِّ
ُهـــَو "الَفرْد الَِّذي يقوم بالتَّْجِديد والتَّْغيري يف األَْســـَواق مـــن ِخالل تَْقِديم ُمْنتََجات 

وِخْدَمات ذات أَْشَكال َجِديَدة".

الَفْصل الثَّايِن 
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ة  ُورَة إىَل َرائِد أَْعَمل يتَّسم بِعدَّ واستناًدا ملا ســـبق، فإنَّ ِريَاَدة األَْعَمل، تَْحتَاج بالضَّ
ِصفـــات، ال تَتَوافَر يف غريه. وَعَدم تَوافُرها فيه، تَْعني ببســـاطة فََشـــلَُه يف تَْحِقيق 
، أو عىَل املُْستََوى العاّم، إذا  ـــْخِصّ األَْهَداف املَْنُشـــوَدة منه، سواًء عىَل املُْستََوى الشَّ
يَاِدّي -عىَل َسِبيل املثال ال  ْخص الرِّ َكانَت ُمَنظََّمته االقِْتصاِديَّة ذات ُمْستًَوى أكرب، فالشَّ
الحص- يَتمتَّع بِصَفات التََّنبُّؤ بالُفرَص الَجيَِّدة غري املستغلَّة، وُمَحاَولَة االْسِتَفاَدة منها 
يف تَْقِديـــم ُمْنتََجات أو ِخْدَمات َجِديَدة، ومن ثَمَّ فَُهَو يأخذ بزَِماِم املُبَاَدرَة، ويَْنَجح يف 
تَْنِظيم اآلليَّات واملُتَطَلَّبَات االقِْتصاِديَّة واالْجتمِعيَّة، وكََذلَِك يَْقبَل بالَفَشل واملَُخاطَرة، 
ات وباقي األُُصول اإلِنْتَاِجيَّة الَِّتي  وقـــادٌر عىَل تَْحِديد وتَْوِفري املََوارِد والَعاِملِنَي واملَُعدَّ
م منها يف النَِّهايَة شـــيئًا ُمبِْدًعا وجديـــًدا وذا قيمة، إىَل جانب  يَْحتَاجهـــا، حتَّى يَُقدِّ
ـــْخِصيَّة واإلداريَّة واالْجتمِعيَّة الَِّتي ُتَكِّنه  تتُّعه بختلف املََهاَرات والَخَصائِص الشَّ

من القيام بذلك.

فات الَِّتي يتَِّســـم ِبَها ُروَّاد األَْعَمل؛ من ِخالل  ويف َهَذا الَفْصل ســـركِّز عىَل تِلَْك الصِّ
ة، ومن ثَمَّ  يَّتها لِريَاَدة األَْعَمل، كحقٍل َعَمِلّ ذي طَِبيَعة َخاصَّ اْسِتْعراِضها، وتَْوِضيح أَهمِّ
يُْكولُوِجيَّة املُْختَلَِفة الَِّتي ُعِنيَْت بِدَراَسات  َهات املَدارِس اإلداريَّة والسَّ ُمَناقََشة آراء وتََوجُّ
ِريَاَدة األَْعَمل وُروَّاد األَْعَمل ِبَشـــْكٍل رَئِيس، للُوُصوِل إىَل اْسِتْخالَصات جاِمَعة بشأن 
ــالزِم تَوافُرها يف َرائِد األَْعَمل، والَِّتي ُتكِّنه من ُممرََســـة َدْورِه  َفات الَـّ أبـــرز الصِّ

ال. يَاِدّي يف َمَجال املَاِل واألَْعَمل ِبَشْكٍل فَعَّ الرِّ

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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املَْبَحث األَوَّل

ِصَفاُت َرائِِد األَْعَمل

ْخص الَِّذي يُْنشئ َشِكَة أو ُمَنظََّمة أَْعاَمل  كام ذكرنا سابًقا فإنَّ َرائِد األَْعاَمل ُهَو الشَّ
تجاريَّة أو ِخْدِميَّة، من ِخالل اْسِتْغالل الُفرَص غي املَْسُبوَقة وتوقُّع وإدارة الكَِثي 
من املََخاِطر، ومن ثَمَّ لَْيَس كُلُّ َمن يُْنِشـــئ عماًل صغيًا ُهَو َرائُِد أَْعاَمل؛ فقد يُِقيم 
َات تُْذكَر لعش َسَنَوات أو  َشـــْخص ما َمْشوًعا صغيًا، ويُْبِقيه عَل حاله بدون تََغيُّ
وِريَّة  ُ ْخص إًذا لَْيَس َرائِد أَْعاَمل؛ ألنَّه يفتقد الكَِثي من املََهاَرات الرضَّ أَكْرَث فهذا الشَّ

لت النََّجاح ف النََّشاط التَِّجاِرّي. لَتطِْوير الَعَمل والْرتَِقاء بَُعدَّ

َوِبَذلَِك تُؤَثِّر ِصَفات َرائِد األَْعَمل واملََهاَرات الَِّتي مَيْتَلِكها ويفقدها يف َمرْشُوعه إيجابًا 
ورَة الَِّتي تتكوَّن  وِع، فالصُّ وسلبًا؛ َحيُْث يَُعدُّ َهَذا الرَّائِد جزًءا رئيًسا من رَأْس َماِل املرَْشُ
عن َصاِحب املرَْشُوع النَّاِشـــئ عند الُجْمُهور واملتَعاِملِنَي معه لها تَأْثرٌي كَِبري عىَل نََجاح 

وق. ِكَة ومَدى استمرارها يف السُّ الرشَّ

وميِكن تَصنيف املََهاَرات املَطْلُوبَة لَرائِد األَْعاَمل ف ثالثة أَنَْواع رئيسة، هي:

ًل: املََهاَرات التِّكُنولُوِجيَّة أَوَّ
تَْنطَـــِوي ِريَاَدة األَْعَمل يف مفهومها عىَل ُعْنُصَِي اإِلبْـــَداع واالبِْتكار، وتَْحِويل األَفَْكار 
قة والُفرَص الَجِديَدة إىَل َمَشـــاِريع َملُْموَســـة تُساِهم يف التَّْنِميَة االقِْتصاِديَّة لشتَّى  الخالَّ
املُْجتََمعات، من ُهَنا أَْصبََحت ِريَاَدة األَْعَمل بثابة فُرَْصة َجيَِّدة لتَْوِطني التِّْقِنيَّات الَحِديثَة، 

وتَْسِويق ُمْخرََجات البَْحث الِعلِْمّي من ابِْتَكاَرات وُحلُول يف َمَشاِريع تجاريَّة وِخْدِميَّة.

َعة ُتَكِّنه  ولذلك كَاَن من البديهّي أن يَتَمتَّع َرائِد األَْعَمل ذاتُه بَهارات تْكُنولُوِجيَّة ُمتََنوِّ
من التََّنبُّؤ بالُفرَص الَجيَِّدة غري املُستغلَّة وآليَّات االْسِتَفاَدة ِمْنَها والُقْدرَة عىَل االتَِّصال 
لة بنشـــاطه التَِّجاِرّي، ومراقبة ِبيئَة  ال مع الِجَهات ذات الصِّ يع والَفعَّ ِ والتََّواُصل السَّ
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األَْعَمل لحظًة بلحظة، وإدارة األَْعَمل التِّْقِنيَة، والُقْدرَة عىَل التَّْنِظيم وبناء الَعالقَات 
بَكات والَعَمل ضمن فَِريق ُمَدرَّب. والشَّ

ِحيحة يف مجال عمل املرَْشُوع،  ومن أبرز َهِذِه املََهاَرات: الُقْدرَة عىَل اْمِتالك املَْعرِفَة الصَّ
لكن املَْعرِفَة الَِّتي يَِجب أن يسَعى إِلَيَْها َرائِد األَْعَمل لَيَْست ثابتة فيُْمِكن الُحُصول َعلَيَْها 
َات ِبيئَة الَعَمل،  وق وتََغريُّ َة ِبَحْسِب تَطَوَُّرات السُّ من الكتب فََحْسب، بل ِهَي َمْعرِفَة ُمتََغريِّ
ة يف التَّْدِقيق والبَْحث ومن َمَصاِدر أصيلة  يَِجب الُحُصول َعلَيَْها عرب َمَهـــاَرات َخاصَّ
للبحث والتَّْجربة والِخرْبَات املُْختَلَِفة، فعىَل َسِبيل املثال، مُيِْكن الُحُصول عىَل املَْعلُوَمات 
اِبَقة، فَِهَي  من ِخالل شـــبكة املعارف، واألَْصِدقاء والزمالء، واستعراض تجاربهم السَّ

املَْصَدر الرَّئِيس للمعلومات األَكَْث ِدقَّة وَمْوُضوِعيَّة.

ة املَْعرِفَة واإِلبَْداع، فقد أزالت  وتَُعـــدُّ تِْكُنولُوْجيَا املَْعلُوَمات اآلن املَْصَدر الرَّئِيس لُقـــوَّ
ِكَات الُكرْبى، وأوجدت مجاالت متســـاوية  ُمَميِّزَات الَحْجـــم الكبري والَعَمالق للرشَّ
ِكَات النَّاِشئَة؛ أِلَنََّها تَُقلِّل املسافات بنَْي َمْصَدر املعلومة ومن يريدها،  للُمنافََسة مع الرشَّ
ع ممكًنا، ِممَّ يَُؤدِّي بدوره إىَل نوعيَّة  وتََوفُّر الَوقْت والجهـــد يف الَعَمل، وتجعل التََّنوُّ

أرقَى من اإِلبَْداع واالبِْتكار.

فالتِّْكُنولُوْجيَا تستطيع أن تدعم الُوُصول إىَل الحقائق، وتَْوِفري لغة مشرتكة عرب ثقافات 
األَْعَمل لَسدِّ الثََّغرات املعرفيَّة، وتَُساِعد يف زيادة الَوْعي بنَْي َجِميع أفراد فَِريق الَعَمل 
يَّة النهائيَّة من  وتعميق التَّعاُون بينهم من أجل إنجاح الِفْكرَة، ِباإلَِضافَِة إىَل توفريها كَمِّ
األَفَْكار املَُميَّزَة، الَِّتي تُـــَؤدِّي إىَل تغذية الحّس اإِلبَْداِعّي وتَطِْوير اإلِنْتَاج واملُْخرََجات 

النَِّهائِيَّة للَمرْشُوع النَّاِشئ.

ْخِصيَّة يَاِديَّة الشَّ ثانًيا: املََهاَرات الرِّ
تُعدُّ َهِذِه املََهاَرات اللَِّبَنة األوىَل لتَأِْســـيس َرائِد األَْعَمل، فهذه الَخَصائِص قَد مَيْتَلِكها 
الَكِثري من األَفْرَاد بالِفطْرَة وتُِتيح لَُهم اســـتعداًدا كبريًا للتَّطَوُّر والنََّجاح املِْهنّي، ولكنَّ 
القليل من َهؤاُلء الَِّذيَن يســـتطيعون بالِفْعِل اكتشاف َهِذِه املََهاَرات وتنميتها مستقباًل 
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وتطويعها يف أَنِْشطَة تجاريَّة ُمَميَّزَة تُساِهم يف تَْوِفري وظائف َجِديَدة، وتقليل ُمْستََويَات 
ـــلَع والِخْدَمات، ِممَّ يَُؤدِّي إىَل  البَطَالَـــة يف املُْجتََمع، وإطالق أمناط َجِديَدة من السِّ

ظهور أَْسَواق َجِديَدة، وتقليل الَفَجَوات املَْوُجوَدة يف اقِْتَصاَدات البُلَْدان النَّاِميَة.

ع َهِذِه املََهاَرات بنَْي التَّمتُّع بروح املُبَاَدرَة، وأخذ املَُخاطَرة، وااللِتزَام، والرَّقَابَة  وتَتََنـــوَّ
ِديَدة بالنَّْفس، وغريها.  اتيَّة، واإِلبَْداع، واملُثَابَرة، والرُّؤية الِقياِديَّة، والثَِّقة الشَّ الذَّ

ولذلك مُيِْكن اعتبار الَفنَّان اإليطايل ليوناردو دافنش، وُمْخرَتِع املصباح الكهربائ 
اَد أَْعَمٍل باملعَنى االبِْتكارّي؛  توماس أديســـون، واألخوان رايت، مخرتَعِي الطائرة، ُروَّ
يَّة، فلم يكن املال ُهَو  َحيُْث كَانَت لََديِْهم أحالم جريئة لفتح آفاق َجِديَدة ورَْحبَة للبَرَشِ
دافع بيل جيتس الوحيد لتَْدِشني َشِكَة مايكروسوفت الَعَمالقة، بل الرَّْغبَة يف إحداث 

التَّْغيري الَعالَِمّي والنُُّمّو املطَّرد واملستِمّر.

ات والثَِّقة ِبَهـــا من أبرز املََهاَرات  كذلـــك الرُّؤية واإللهـــام واالعتقاد الَقِوّي يف الذَّ
ـــْخِصيَّة لرَائِد األَْعَمل، فُروَّاد األَْعَمل النَّاِجحـــون يربهنون دائًا عىَل أنَّ كلمة  الشَّ
ْعفاء فقط، فقد احتاج توماس أديسون -مثاًل-  ـــك ِبَها الضَّ "مســـتحيل" خرافٌة يتمسَّ
ة ثواٍن، وما  إىَل 10 آالف محاولـــة حتَّى يبتكر املصباح الكهربـــائ الَِّذي ييضء لِعدَّ
كَاَن له أن يصل الخرتاعه العبقرّي ذاك من دون ِســـَمت اإلصار واملثابرة وِسَمت 
وِريَّة أليِّ َرائِد أَْعَمل آخر، والَِّتي  ـــخِصيَّة توافرت لديه منذ الصغر، وتُعدُّ رَضُ أخَرى شَّ

سنتناولها تفصياًل يف املَبَْحث التَّايِل.

ثالًثا: َمَهاَرات إَِداَرة األَْعاَمل
الَِّتي تَُســـاِعده عىَل وْضعِ األَْهَداف، والتَّْخِطيط املنظَّم للَعَمِل، واتَِّخاذ الَقرَار، وتَطِْوير 
الَعالقَات املِْهِنيَّة واإلِنَْســـانيَّة بنَْي فَِريق الَعَمل، والتَّْسِويق النَّاِجح ملُْنتََجاته أو ِخْدَماته، 
ال، وكيفيَّة طرح املُْنتَج  واملََهاَرات املَالِيَّة واملَُحاَســـِبيَّة، وآليَّات الرَّقَابَة، والتَّفاُوض الَفعَّ

الت النُُّمّو.  وق، ومتابعة ُمَعدَّ أو الِخْدَمة يف السُّ
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ل الرَّئِيس للَمَهـــاَرات التّكُنولُوِجيَّة  ــة يف أنَّها املَُكمِّ يَّة املََهاَرات اإلداريَـّ وتكُمـــن أَهمِّ
ـــْخِصيَّة، فاإِلبَْداع والتَّْحِفيز واملثابرة لَيَْست املََهاَرات الوحيدة املَطْلُوبَة من َرائِد  والشَّ
األَْعـــَمل ك يُواِصل نجاحه؛ فالنََّجاح األَوَّل قَد يَْحتَـــاج بالِفْعِل لتَْحِفيز حتَّى تَْحِقيق 
الَهَدف، ولَِكْن ملواصلة َهَذا النََّجاح، والِحَفاظ عىَل ما وصل إليه َرائِد األَْعَمل؛ يَِجب أن 
تَُكون لديه َمَهاَرات إداريَّة لتَطِْوير الَعَمل والِحَفاظ عىَل املكتسبات الَِّتي حصل َعلَيَْها، 
يَّات الَِّتي َسْوَف ينتجها  يَاَدة من ُمَجرَّد حســـاب الَكمِّ ًة يف ضوء تَطَوُّر َمْفُهوم الرِّ َخاصَّ
واألَْربَاح الَِّتي سيحصل َعلَيَْها إىَل ُممرََسة التَّْغيري االقِْتصاِدّي واإلَداِرّي والتَِّقِنّي الَِّذي 

يُؤَثِّر بعمق يف نََجاح ُمْختَلَف املرَْشُوَعات.

ومن أبرز َهِذِه املََهاَرات الداريَّة:
ؤية والَهَدف:	  وضوح الرُّ

فيجـــب أن يَُكون َرائِد األَْعَمل قادًرا عىَل تَْحِديد هدفه بِدقَّة ووضوح، بعيًدا عن 
د النَّتَائِج املَرُْجوَّة من َمرْشُوعه،  املُبَالََغات أو النَّرْبة التَّشـــاؤميَّة أو التَّفاؤليَّة، فيَُحدِّ
وما يَلْزَم َذلَِك من أَنِْشطَة وإجراءات يَِجب أن يقوم بها مع فَِريق الَعَمل، والَجْدول 

ر. د، والُجْهد املقدَّ الزََّمِنّي املحدَّ
فحني يَْعرُِف ما ُهَو هدفُُه بوضوح، َســـْوَف يضمـــن، إىَل َحدٍّ بعيد، الُقْدرَة عىَل 
د األُُمور وتُْصِبح الطُّرُق شائكة؛ ألنَّه َسيَُكوُن حينها قادًرا  االْســـِتْمرار ِعْنَدَما تَتََعقَّ

ْكيز عليه، وما مُيِْكن تجاهله ِخالل تِلَْك الَفرْتَة. عىَل تَْحِديد ما يريد الرتَّ
من املُِهّم أيًضا أالَّ تَُكون أَْهَداف َرائِد األَْعَمل فََقْط بعيدة املدى، بل يَِجب أن يَُكون 
ـــطَة املدى، وثالثة قَِصريَة املَدى أيًضا.  لديـــه أَْهَداف بعيدة املدى، وأخَرى ُمتََوسِّ
ْهرّي،  وبهذه الطَِّريَقة َسيَُكوُن لديه الُقْدرَة عىَل التَّْخِطيط اليومّي واألسبوعّي والشَّ

َنوي بِدقَّة كبرية. ومن ثَمَّ السَّ
قَّة واملَْوُضوِعيَّة:	  الدِّ

ة وبني أهوائه  َرائِد األَْعَمل النَّاِجح ُهَو الَِّذي يَْســـتَِطيع الَفْصل بنَْي قراراته املُِهمَّ
َسة  ـــْخِصيَّة؛ فتكون َجِميع قراراته نابعًة من َمْعلُوَمات موثوقة وموثََّقة، وُمَؤسَّ الشَّ
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عىَل أِدلٍَّة قَْدر املســـتطاع، وُهَو ما يتطلّب منه دائًا االْســـِتَعانَة بأهل الِخرْبَة يف 
ْخِصّ منه أو أيَّة َدَواِفع  املََجال، وأاَلَّ يُْسِند املََهاّم ملن ال يَْصلُح لها بدافع الُقرب الشَّ
عاطفيَّة أخـــرى، لذلك يَِجب أن يَتََمتَّع َرائِد األَْعَمل بالُقْدرَة عىَل َجْذب أَْصَحاب 
ال وعىَل قدر عاٍل  الكفاءات واملواهب، والَعَمل معهم لتشـــكيل فَِريق ُمتََميِّز وفعَّ

من املَْسُؤولِيَّة.
الستقالليَّة:	 

ميقراطيَّة ملرَْشُوعه الَِّتي تســـمح لفريق  واملقصـــود بذلك: قدرته عىَل اإلَِدارَة الدِّ
يَّة يف التَّْعِبري وإبداء املقرتحات ثُمَّ دراســـتها وتَْحلِيلها بَْوُضوِعيَّة،  الَعَمل بالُحرِّ
ويف الَوقْت ذاته يَْحتَِفظ باالســـتقالليَّة يف اتَِّخاذ الَقرَاَرات النَِّهائِيَّة، وأن يَُكون 

أيًضا ذا َشخِصيَّة ُمؤَثِّرة ُتَكِّنه من اتَِّخاذ الَقرَار السليم يف الَوقْت املُناِسب.
الِخرْبَة الَفنِّيَّة:	 

ــع َرائِد األَْعَمل النَّاِجح بالُقْدرَة عىَل االْســـِتْخَدام األَْمثَل للَمَوارِد املُتَاَحة يف  يتمتَـّ
َمرْشُوعه واالْســـِتَفاَدة من ِخرْبَات اآلَخِريَن لتَْحِقيق األَْهَداف املَْنُشوَدة، كََم لديه 
الُقـــْدرَة عىَل فَْهم وتَْحلِيل البَيَانَات املَالِيَّـــة، واملَْعرِفَة الوثيقة بطبيعة الَعالقَة بنَْي 
لَع  املَرَاِحل املُْختَلَِفة للَعَملِيَّات اإلِنْتَاِجيَّة وكََذلَِك املََهاَرات التَّْصِميميَّة والتَّسِويِقيَّة للسِّ

والِخْدَمات.
الُقْدَرة عَل بناء َعالَقات ُمَميَّزَة مع َفِريق الَعَمل:	 

مَيْتَلِـــك ُروَّاد األَْعَمل الُقْدرَة عىَل التََّواُصل الَجيِّد مع اآلَخِريَن والتَّأْثرِي اإليجاِبّ 
عليهم وإقناعهـــم بأفكارهم ودوافعهم، وِمن ثَمَّ دفعهم للتََّحرُّك يف االتَِّجاهات 
د، ويف نَْفس الَوقْت يتَِّسمون يف التََّعاُمل  الَِّتي يَُخطِّطُون لها إلنجاز الَهَدف املُحدَّ
معهم بُروح املََرح والبَْهَجة والتَّعاُون واللَّبَاقَة، بحيث تَُكون الَعالقَات قَاِئَة بينهم 

عىَل االحرتام والثَِّقة والتَّْقِدير.
الرَّْغَبة ف النَْجاز:	 

يَْعـــرَتف علمء النَّْفس بوجود تَفاُوت بنَْي األَْشـــَخاص من َحيُْث الرَّْغبَة يف اإلنجاز، 
فاألَفْـــرَاد من َذِوي املُْســـتََوى املُْنَخِفض من اإلنجاز غالبًـــا ما يقتنعون بأوضاعهم 
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ــطَة :ِرياَدة األَْعَمل"، محارضات، األكادميية العربية . 1 ِغريَة واملُتََوسِّ الشــمع، خليل. "تويل الُْمْنَشــآت الصَّ
للعلوم املالية، ص 42.

2. Hisrich, R., Peters, M., & Shepherd, D. Entrepreneurship )9th ed.(. New York: McGraw-Hill 
Education, 2012. . Hisrich, R., Peters, M., & Shepherd, D. Entrepreneurship )9th ed.(. New 
York: McGraw-Hill Education, 2012.

م بأَكَْث ما تَُحقِّق ســـابًقا،  الحاليَّة، وال يرغبون يف املجازفة بتغيريها، أو حتَّى التَّقدُّ
يف ِحـــني أنَّ ُهَناَك أفراًدا يَتمتَّعون برغبة جامحة يف تَْحِقيق ُمْســـتََويَات أعىَل من 
اإلنجاز قياًســـا بأوضاعهم الحاليَّة. وقَد أشارت ِدَراَسات عديدة لوجود رابط قَِوّي 
َراَسات أنَّ الرُّوَّاد  يَاَدة؛ َحيُْث تُظِْهر تِلَْك الدِّ بنَْي الرَّْغبَة يف اإلنجاز ومستَوى نََشاط الرِّ

ة من املُْجتََمع تتاز بحبِّ اإلنجاز، قياًسا ببقيَّة أَفْرَاد املُْجتََمع)1(. يَحة َخاصَّ هم َشِ
اللِتزَام والتَّْخِطيط املسبق:	 

ـــُهولة بـــكان أن تَتََحكَّم أولويَّات اآلَخِريَن يف وقتك،  يف عالَم األَْعَمِل، من السُّ
فالُكّل يريد منك أن تفعل شـــيئًا لهم، مكاملات هاتفيَّـــة، بريد إِلِْكرِتُويِنّ، مواعيد 
مســـبقة، اجتمعات طويلة… إلخ، ولَِكنَّ َرائِد األَْعَمل النَّاِجح يَُخطِّط يَْوَمه ِبَشْكٍل 
ص لها الَقْدر املُناِسب من وقته اليومّي أوَّاًل  د أولويَّاته بوضوح ثُمَّ يُخصِّ ُمْسبَق، ويحدِّ
وقبـــل البَْدء يف أّي عمل آخر،فرَائِد األَْعَمل النَّاِجح يعرف أن كُّل يوم َجِديد يََضع 
لَِبَنًة أخَرى لبناء مســـتقبله، فيَُنظِّمه عىَل أَفَْضل حال، من ِخالل ُرْؤيَة هدفه األكرب 
ورَة الَكِبريَة ملرَْشُوعه، وِبَشـــْكٍل واِقِعّي، ويُْدرِك يف الَوقْت نفسه، التَّفاِصيل  والصُّ
بْط بنَْي  ِقيَقة للَمرْشُوع، وُهَو ما يَْحتَاج لُقُدَرات ُمتََميِّزَة يف مجال التَّْحلِيل والرَّ الدَّ
َات الِبيئيَّة الَِّتـــي قَد ال ميلكها اآلخرون، كََم ال يدع َرائِد األَْعَمل يوًما مَيُّر  املُتََغـــريِّ

ِمِه وَمَواِطن تقصريه. إالَّ وقَد قام بعمل تَْقِييم كامل لَِهَذا اليَْوم ملعرفة نَِقاط تََقدُّ
َراَســـات عىَل ُوُجود َعالقَة إيجابيَّة بنَْي مَدى االلِتزَام  ويف َهَذا اإلطار تَُؤكِّد الدِّ
بالُخطَط الَِّتي يضعها َرائِد األَْعَمل، ومستَوى نََجاح الَعَمل)2(، وَذلَِك ألنَّ بقاء ومُنُّو 
األَْعَمل ال يُبَْنى فََقْط عىَل ُوُضوح األَْهَداف والرُّؤية، بل إنَّ مُنُّوها يعتمد أساًســـا 

عىَل قدرة أصحابها عىَل االلِتزَام والتَّْنظيم، والتَّْخِطيط الَجيِّد.
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ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

التََّنبُّؤ املَُبكِّر باملُْشِكالت:	 
َرائِد األَْعَمل النَّاِجح لَيَْس مـــن لديه فََقْط الُقْدرَة عىَل اقِْتناص الُفرَص الثَِّميَنة، 
ْعف  ـــس املُْشِكالت قبل حدوثها والتََّنبُّؤ بواطن الضَّ ولِكنَّه أيًضا القاِدر عىَل تحسُّ
يف َمرْشُوعه النَّاِشئ قبل بدء التَّْنِفيذ، وُمَحاَولَة التََّغلُّب َعلَيَْها قبل استفحال آثارها 

لِْبيَّة. السَّ

يَن ف مجال  ة للُمسَتَجدِّ اد األعامل للَفَشل، وَخاصَّ ومن أَكْرَث األسباب الَِّتي تَُقود ُروَّ
ريادة األعامل، هي: 

ًة التَّْخِطيط املكتوب، بَْعض ُروَّاد األَْعَمل 	  َعَدم الهتامم الكاف بالتَّْخِطيط: وَخاصَّ
يَّة ُخطَّة الَعَمل، إالَّ أنَّ الُخطَّة املكتوبة تُســـاِعد يف تَطِْوير األَفَْكار  يُقلِّلون من أَهمِّ
وق وتُضاِعف احتمالت النََّجاح وزيادة الحافز لإِلبَْداع  إىَل عمل حقيّقي يف السُّ
ل أن تَُكون  ــة ُمْقِنَعًة وقابلًة للتَّْنِفيذ، ويَُفضَّ واالبِْتـــكار، ويَِجب أن تَُكون تِلَْك الُخطَـّ
مكتوبة حتَّى يَْســـتَِطيع َرائِد األَْعَمل ُمتَابَعتها ِباْسِتْمرَار، وتعديلها وفْق الحاجة؛ 

فَعَدم ُوُجود التَّْخِطيط يُْعترََب أَحد عوامل فََشل ُروَّاد األَْعَمل.
يع، 	  ِ يع: يرغب العديد من ُروَّاد األعمل بالَكْسب املَادِّّي السَّ ِ الرَّْغَبة بالعائد السَّ

ِمـــمَّ قد يقودهم لَحرْق بعض مراحل املرَْشُوع؛ األمر الَِّذي قد يَُؤدِّي إىل فشـــل 
ُخول بََشاِريع جديدة. املرَْشُوع الحًقا، وقد يقود إىل إحجام رائد األعمل عن الدُّ

الَفَشـــل ف اختيار فكرة املَْشُوع: فاألفكار الَجيِّـــَدة قد ال تقود بالضورة إىل 	 
َاء أو  َمَشـــاِريَع نَاِجحٍة، فقد ال تجد ُمْخرََجات املرَْشُوع رغبًة من املُْستَْهلِِكنَي بالرشِّ
وق، وبحثه َجيًِّدا أوَّاًل، فُكّل من خاطَر بافرتاض أنَّ  االقتناء، وهنا يَِجب ِدَراَسة السُّ
ُمنتجه، أو ِفْكرَته رائجة بالِفْعِل، وال تَْحتَاج إىَل ِدَراَســـات ُسوق، وتَْقِييم للَمخاِطِر 
ـــيِّئ، والحوادث، وتأخري وصول بَْعض املََوارِد، َســـيَُكوُن  املُتََوقَّعة مثل الطَّْقس السَّ

الَفَشل ُهَو االحتمل األقرب إليه.
عـــدم قابليَّة الفكرة للتَّْنِفيذ: فبعض األفـــكار الَجيَِّدة قد ال تكون قَاِبلَة للتَّْنِفيذ، 	 

وقَاِبلِيَّة التَّْنِفيذ هذه تُْعترََب نِْســـِبيَّة، فم هو قَاِبـــل للتَّْنِفيذ يف بيئة ما قد ال يكون 
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نها  كذلك يف بيئة أخرى، فبعض األفكار تحتاج لبيئة تكنولوجيَّة ُمتَطَوِّرَة قد ال يَُؤمِّ
املحيط، أو ملَواّد أَوَّلِيَّة غري موجودة َمَحلِّيًّا، وبالتَّأْكِيد فَعَدم الَقاِبلِيَّة للتَّْنِفيذ سيَُقود 

رائد األعمل للَفَشل الَحتِْمّي.
ُعوبة، 	  ُوُجود ُمناَفَســـة َقِويَّة: وتلك ِهَي قاعدة اللُّْعبَة، الَِّتي لها ُمْستََويَات من الصُّ

فاختياُر رائد األعمل مجاالت عَمل ذات ُمَناِفَسة قَِويَّة قد تقوده للَفَشل يف تسويق 
الِخْدَمات أو املُْنتََجات.

الَفَشل ف اختيار فريق الَعَمل: ففريق العمل محدود الكفاءة سيقود رائد األعمل 	 
يَن، الَِّذيَن يُْغِفلُوَن  للَفَشـــل الَحتِْمّي، وهذا ما ياُلَحظ لدى ُروَّاد األعمل املُْســـتََجدِّ

يَّة كفاءة فريق الَعَمل. أَهمِّ
َضْعف الِخرْبَة التَّْســـويِقيَّة: قد ينجح رائـــد األعمل يف جميع ُخطَُوات وَمرَاِحل 	 

االنطالق باملرَْشُوع، ولِكنَّه يَْفَشل يف تســـويقه، وهذا ما سيقوده للَفَشل الَحتِْمّي، 
فالِخْدَمات واملُْنتََجات الَجيَِّدة تَْحتَاج لتســـويق َجيِّد يتناسب مع َجْودتها، وإغفال 
هذه النُّْقطَة يُْعترََب من أســـباب فََشـــل ُروَّاد األعمل، والتَّْسويق هنا يشمل مختلف 
ويج وغريها من عناص املَِزيج  الجوانب التَّســـويِقيَّة، ِمن املُْنتَج إىل التَّْسِعري فالرتَّ

التَّْسِويِقّي الحديث.

الَفْصل الثَّايِن / املَبَْحث األَوَّل
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املَْبَحث الثَّاِن

ْخِصيَّة لرَائِد األَْعَمل فات الشَّ الصِّ

ِقيق املَُنظَّم من  َســـات األَْعاَمل الكُرْبَى ف األََســـاس عَل التَّْخِطيط الدَّ تَْعَتِمد ُمَؤسَّ
أجل الرتقاء بالِنَْتاج وتَطِْوير الكفاءات وتقليل التَّكْلِفة، وتََجنُّب املَُخاطَرة، وتكرار 
آليَّـــات التَّصنيع لنتاج الَحْجم الْقِتصاِدّي الكبي املرغوب به دون ُمجازَفة، بَْيَناَم 
يَُعدُّ َرائِد األَْعاَمل تجسيًدا حيًّا لتحويل األَْفكَار الَجِديَدة أو املُْبَتكَرَة ملََشاِريع تجاريَّة 

بْح والتَّْنِمَية الْقِتصاِديَّة. وِخْدِميَّة من أجل بَْدء الِنَْتاج وتَْحِقيق الرِّ

ِغري، الَِّذي مُيَثِّل ِفْكرَة َجِديَدة، نوًعا ما.  فَرَائِـــُد األَْعَمِل ُهَو عادًة َصاِحب املرَْشُوع الصَّ
ِكَات الكربَى بأنَّه َرائِد أَْعَمل أمثال: بيل  ي َشـــْخًصا من أَْصَحاب الرشَّ وِعْنَدَما نَُســـمِّ
ْفر كَمرْشُوع  ِكَات من الصِّ جيتس، وستيف جوبز، فإنَّ َذلَِك لكونهم قَد بدؤوا َهِذِه الرشَّ
جديـــد، واعتمدوا يف تفكريهم عىَل ِصَفات املَُخاطَـــرة وكَْس الرُّوتنِي والخروج من 

التَّْكرار والُخطَط التَّْقلِيِديَّة.

يَاِدّي منـــذ الطفولة، وتَتَطوَّر معه برور  فات مُيِْكن أن تظهر يف الرِّ مثـــل َهِذِه الصِّ
يَاَدة ال تقتص  ـــَنَوات لتزيد من َرْغبَِتِه يف إنشاء َمرْشُوع صغري، ولكنَّ ِصَفات الرِّ السَّ
عىَل َمن أظهر َهِذِه الَعالَمات يف ِصَغره فقط، بل من نجح يف تنميتها وتَطِْويرها فيم 
َدد، تُِشري إحصائيات الجمعيَّة األَْمريِكيَّة لإلدارة، إىَل أنَّ %90 من  بعد. ويف َهَذا الصَّ
األطفال لََديِْهم اســـتعداد ليكونوا ُروَّاد أَْعمل، ولَِكنَّ %88 منهم يفقد الرَّْغبَة بَُجرَّد 

البلوغ ِبَسبَب َعواِمل داِخلِيَّة وَخارِِجيَّة مختلفة)1(.

ُعوِديَُّة، َداُر الُعبَيَْكاِن للتَّْعلِيِم، 2019م، . 1 الشميمري، أحمد بن عبدالرحمن. ِريَاَدة األَْعَمل، املَْملََكُة الَعَرِبيَُّة السُّ
ص 40.
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متها: فات املُرْتَِبطَة بَرائِد األَْعاَمل، الَِّتي يأت ف مقدِّ وفيام ييل نتناول أَهّم الصِّ
امتالك األَْفكَار املُْبَتكَـــرَة والُقْدَرة عَل تَْحلِيلها: فالِفْكرَة ِهَي الِبَدايَة الطَِبيِعيَّة 	 

أليِّ َشْخص يريد أن يَُكون َرائِد أَْعَمل، وبدونها لن يَُكون ُهَناَك َمرْشُوع قَاِدر عىَل 
ُعوبة الَِّتي تَتََصوَّرها، فَُهَناَك مئات األَفَْكار الَِّتي  إتامه وتَْنِفيذه، واألَْمر لَيَْس بالصُّ
ون أنفسهم أشخاًصا تَْقلِيِديِّنَي،  َتُّر عىَل ذهنك يوميًّا، حتَّى األَْشَخاص الَِّذيَن يُِعدُّ
َتُّر بأذهانهم آالف األَفْـــَكار الَجِديَدة يوميًّا. فالرَّْغبَة يف اإِلبَْداع وَخلْق األَفَْكار 

يَاَدة. َمْوُجوَدة يف لَدى جميع البَرَش، وُهَو َجْوَهر الرِّ
يَاِديَّة بداخلنا، واْسِتْخَدامَها إِلبَْداع أَنَْواع  كُّل ما نحتاجه ُهَو اكِْتَشـــاف الغريزة الرِّ
َجِديـــَدة من املَِهن أو الِخْدَمات أو املرَْشُوَعات أو حتَّى األلعاب، وَذلَِك من ِخالل 
إيقاف َهِذِه األَفَْكار وتَْحلِيلها وتنقيتهـــا، وإخضاعها للِفْكِر التَّْجِريِبّي، واإلميان 
بأحدها واالقتناع ِبَها ِبَشـــْكٍل ُمطْلَق، فَفي الَواِقع كُّل َشْخص فينا يَُعّد َمْخزَن من 
األَفَْكار الَجِديَدة غري املسبوقة، ولكن ُهَناَك َمن يُفكِّر يف اغتنامها أو تحويلها من 

ُمَجرَّد ِفْكرَة إىَل واقع، وُهَناَك َمن ال يهتمُّ ويرتكها ترُّ مرور الكرام.
الخالص للَعَمِل والِفكْرَة: اإلخالص أحد الَعَناِص األََساِسيَّة للتَّْحِفيز عىَل اإِلبَْداع 	 

زَة عىَل الَعَمل،  واالبِْتكار، فمع الوالء التَّاّم للَعَمِل والِفْكرَة، تأت األَفَْكار املُملِْهَمة املَُحفِّ
الَِّتي تَُســـاِعد عىَل إنجازه يف أرسع وقت بأَفَْضل شكل، وُهَو ما يَُؤدِّي إىَل إتقان 

الَعَمل بإخالص، وإنتاج ُمْخرََجات َجيَِّدة تُساِهم يف نََجاح املرَْشُوع ِبَشْكٍل عاّم.
والُخطَْوة األوىَل يف اإلخالص للَعَمِل، ِبالنِّْســـبَة لرَائِد األَْعَمل ِهَي إِْجرَاء الحوار 
مع نفســـه ومع معاونيه من أجل الخروج بأَفَْضل الُخطَط واألَفَْكار اإِلبَْداعيَّة من 
ِغري، وُهَو ما يَُولِّد بالتَّايِل الوالء واالنتمء للَمرْشُوع الَِّذي يُساِهم  أجل املرَْشُوع الصَّ

الجميع يف تَْنِفيذه وإنجاحه.
ْخص "َرائِد األَْعَمل"، وبعد أنَّ ابتكر الِفْكرَة، كَاَن لديه ُرْؤيَة 	  ؤية واِلبَْداع: فهذا الشَّ الرُّ

واضحـــة حول ما يَِجب أن يقوم به من ُخطَُوات من أجل إنجاح تِلَْك الِفْكرَة وتحويلها 
ملرَْشُوع ناجح، وَذلَِك من ِخالل التَّْخِطيط للحدِّ من مخاطر الَفَشل، وُهَو أمٌر ال يحدث 

َمرَّة واحدة يف الَحيَاة املِْهِنيَّة لرَائِد األَْعَمل، بل يَْستَِمّر معه طوال العمر.

الَفْصل الثَّايِن / املَبَْحث الثَّايِن



- 89 -

ومُيِْكن تقسيم ُرْؤيَة َرائِد األَْعَمل إىَل ثالث رَؤى فرعيَّة، ِهَي: الُخطَّة )أ(، و)ب(، 
ِغري،  ا الُخطَّة األوىَل فَِهَي ما تَْفَعلُُه يف الَوقْت الرَّاِهن يف َمرْشُوعك الصَّ و)ي(، أمَّ
ا  وِهَي ُخطَّة قابلة للتَّْعديل دائًا لحني االستقرار عىَل املرَْشُوع بكافَّة تَفاِصيله، أمَّ
الُخطَّة )ب( فَِهَي الُخطَّة الَِّتي تَْســـتَِمرُّ معك طوال فرَْتَة املرَْشُوع، ويَِتّم تغيريها 
ـــوق وتغيريات املرَْشُوع والُعَمالء وغريها من  يف حدود َضيَِّقة وفًْقا لتََقلُّبَات السُّ
ــة )ي( فَِهَي نقطة الرُُّجوع، وطَْوق النََّجاة يف حال فََشـــل  ا الُخطَـّ العوامـــل، أمَّ
ـــْخِصيَّة، وِهَي ُخطَّة  املرَْشُوع؛ فال يَِجب أن تَُكون نَِهايَة املرَْشُوع ِهَي نهايتك الشَّ

ْعبَة، ومع نَِهايَة املرَْشُوع)1(. تَْعتَِمد َعلَيَْها يف الظُُّروف الصَّ
َمة  َمت الَِّتي يَتمتَّع ِبَها َرائِد األَْعَمل؛ َحيُْث إنَّ َهِذِه السِّ ويَُعّد اإِلبَْداع من أَهّم السِّ
تَُعزِّز قدرة َرائِد األَْعَمل عىَل التَّْفكري املُبِْدع، وتَْحلِيل املشـــاكل الَِّتي تُواِجُهه أثناء 
َسها، وكََذلَِك َسَعة  ِكَة الَِّتي أَسَّ َســـة نفسها، والرشَّ الَعَمل، بل اإِلبَْداع يف تَطِْوير املَُؤسَّ

زَِمة لِريَاَدة األَْعَمل.  األفق وغريها من املََهاَرات الالَّ
َراَســـات والبحوث أنَّ التَّحوُّل ملُْجتََمـــعِ املَْعرِفَة، يَتَأتَّ ببُلُوغ االقِْتصاد  وأثبتت الدِّ
املَْعِريِفّ الَِّذي يُبَنى عىَل اْســـِتْغالل طاقـــات اإِلبَْداع والخيال لَدى األَفْرَاد؛ َحيُْث 
َساَهَمت الثَّْورَة التّكُنولُوِجيَّة واملعرفيَّة يف اقتحام فضاء املَْعلُوَمات واكتشاف كّم 
ال نهاّئ من الَحوافز الَجِديَدة واملُْدَخالت الَِّتي تَُشكِّل املادَّة الَخاّم لعمليَّة اإِلبَْداع 
واالبِْتـــكار، وتَْنِمية اإلدراك العقّل، ما يَُؤدِّي إىَل تطوُّر نوعّي ملحوظ يف قُُدَرات 

األَفْرَاد ومستَوى تفكريهم وإِبَْداعهم.
ِديدة بالنَّْفس: يشعر األَفْرَاد الَِّذيَن يَتمتَّعون بالثَِّقة بالنَّْفس أنَُّهم قادرون 	  الثَِّقة الشَّ

يَات الَِّتي يُواِجُهونَها، وأنَّ لََديِْهم اإلمكانات ملعالجة املُْشِكالت  عىَل مواجهة التََّحدِّ
يَحة  َراَسات أنَّ ُروَّاد األَْعَمل هم َشِ الَِّتي تَْعرَتِض طريقهم؛ إذ تشـــري ُمْعظم الدِّ
ات، تُْدرِك مشـــكالت البَْدء باملُْنَشآت الَجِديَدة،  تَتََمتَّع بخاصيَّة االْعِتمد عىَل الذَّ

ولَِكنََّها تَرى أنَّها قادرة عىَل ُمعالََجتها بنجاح.

هوفمن، ريد. البَْدء بنفسك، مكتبة جرير، السعودية، الطبعة األوىل، 2013م ص 58.. 1
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كم أنَّ اْعِتقاد الرُّوَّاد بُقْدرَتهم عىَل تَْذلِيل كافَّة املُْشِكالت الَِّتي قَد تَْعرَتُِضهم تَْنبُع من 
ات وإمكاناتها الَحِقيِقيَّة، قياًسا بنظرة بقيَّة أَفْرَاد املُْجتََمع  اِخِلّ بالذَّ إْحساِسهم الدَّ

الَِّتي تَرى أنَّ للَحّظ واملُصاَدفة والظُُّروف أثرًا كبريًا يف ِصيَاَغة فُرَص النََّجاح.
يَاِدّي أن يَتمتَّع بقدٍر عاٍل من 	  ات: بَْدء َعَمل َجِديد يتطلَّب من الرِّ النِْضبـــاط الذَّ

اتيَّة الَواِقعيَّة، ويَتََقبَّل املَْسُؤولِيَّة ولديه االْسِتْعداد للُمحاَسبَة، وأن يَُكون  املََعاِيري الذَّ
ال، با  ـــيْطَرَة َعلَيَْها ِبَشْكٍل فعَّ قادًرا عىَل َضبْط الَعواِمل الَخارِِجيَّة املُؤَثِّرة به والسَّ

مُيَكِّنه من قيادة دفَّة الَعَمل بكفاءة وفاعليَّة.
َجاَعة أن يَبَْدأ عماًل جديًدا 	  الْسِتْعداد واملَْيل نَْحو املَُخاطَرة: إّن أّي َشْخص لديه الشَّ

أو فريـــًدا ُهَو رجل ريادّي، وُهَو مـــا يَُعدُّ ُمَخاطَرَة يف حدِّ ذاته، ما يَلْزَم أن يَُكون 
جريئًا، ال يخَش الَفَشـــل أو التَّْجربة، ويُعّده رضيبة النََّجاح، وتلك املَُخاطَرة تبدأ 
مع انطالق املرَْشُوع وتَْســـتَِمّر معه حتَّى بداية َجْني األَْربَاح األَوَّلِيَّة، وكُلََّم زادت 

درجة الرَّْغبَة يف النََّجاح ازداد املَيْل للَمخاِطرِة.
ولكن يف َهَذا اإلطار يَِجب أن نُِشـــري إىَل أنَّ املَُخاطَرة تَْختَلِف تاًما عن املُقاَمرة؛ 
ـــاّق، وانتهاز الُفرَص الَجيَِّدة، بَيَْنَم  ــِذي يختار املَُخاطَرة يَِجُب َعلَيِْه الَعَمل الشَّ فالَـّ
تقوم املَُقاَمرة عىَل الَحّظ واملَُصاَدفَة، إضافًة إىَل َذلَِك فإنَّ املَُخاطَرة تَُكون َمْحُسوبة 
بِدقَّة ُمتَناِهيَة، ومُيِْكن التََّنبُّؤ بنجاحها أو فََشلها، بَيَْنَم املُقاَمرَة تَْعتَِمد عىَل الظُُّروف 

املُِحيطَة ِبِنْسبَة كبرية. 
لها ُروَّاد األَْعَمل يف تَأِْسيس أو تشغيل منشآتهم، فهم  وتَتَفاوت املََخاِطر الَِّتي يتحمَّ
لون -عىَل َســـِبيل املثال- املَُخاطَرة املَالِيَّة ِعْنَدَما يســـتثمرون أموالهم وأموال  يَتَحمَّ
َكاء أو املَُموِّلنَِي يف َمَشـــاِريع َجِديَدة غري مسبوقة، أو وسط أجواء َشَِسة من  الرشُّ
لُون ُمَخاطَرَة االْسِتَقالَة  ِكَات الَعاِملَة يف املََجال ذاته، أو يتحمَّ املَُنافََسة من كُربَى الرشَّ
من أَْعَملهم األصليَّة الَِّتي تَتََمتَّع باالْسِتْقرار الِنْسِبّي، من أجل تَْدِشني أَنِْشطَة َجِديَدة 
غري َمْضُمونـــة الَعواِقب، َهَذا إىَل جانب املَُخاطَـــرة بالَوقْت والُجْهد والَكِثري من 
املََخاِطر املُفاِجئَة غري املعلومة ُمسبًقا لرَائِد األَْعَمل الَِّتي قَد تُِطيح بَرْشُوعه أرًضا، 

مثل: حوادث الحريق، وإصابات الَعَمل، وغريها.
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ــة، وتَْحِديد البدائل املُتَاَحة،  يَاِدّي بهارة حســـاب املََخاِطر بِدقَـّ ولذلك يَتَمتَّع الرِّ
زَِمة للَحدِّ من املََخاِطر املُتََوقَّعـــة، أو التََّحكُّم يف نتائجها  واتَِّخاذ اإلِْجـــرَاَءات الالَّ

يْطَرَة. لِْبيَّة وضمن َعَدم خروجها عن السَّ السَّ
َغف ببيئة األَْعاَمل: يتمتَّع الَكِثري من ُروَّاد األَْعَمل بستًوى عاٍل من الحمس 	  الشَّ

ـــَغف الِفطِْرّي يَُعدُّ حافزًا مهمًّ لَخْوِض عالَم  ـــَغف ببيئة األَْعَمل، وَهَذا الشَّ والشَّ
يَاَدة. األَْعَمِل وُممرََسة أَنِْشطَة الرِّ

الرَّْغَبة ف إَِضاَفة يشٍء َجِديد للحياة: وُهَو املعَنى األَسايِسّ للِريَاَدة، فتأخذ ِريَاَدة 	 
األَْعَمل أبعاًدا اقْتصاِديَّة واْجِتمِعيَّة؛ إذ إنَّ قيمة َجِديَدة تَْنتُج عن إِنَْشاء املرَْشُوع، 
ــه إِيَجاد تَوافُق َجِديد  ويف َهـــِذِه النَّظْـــرَة االقِْتصاِديَّة يُنظَر إىَل اإِلبَْداع عىَل أنَـّ
يَاِدّي عادًة عىَل اإِلبَْداع، الَِّذي قَد يَُكون  للَعواِمـــل االقِْتصاِديَّة. ويُرَكِّز املرَْشُوع الرِّ
إِبَْداًعـــا تِْكُنولُوِجيًا، أو ُمْنتًَجا جديًدا، أو طَِريَقة َجِديَدة يف تَْقِديم املُْنتَج، أو تَْقِديم 
ى  ِخْدَمة َجِديَدة، كََم أنَّ َرائِد األَْعَمل ال يعمل يف الَفراغ بل له ُمِحيط اْجِتمِعّي يتلقَّ
ل واملستخدمني واملُْستَْهلِِكنَي،  ْعم والتَّْوجيه من ِخالله، كََم أنَّه يتعامل مع الُعمَّ الدَّ
م لها الِخْدَمة الَجِديَدة،  ّ والُحُكوَمة، وِهَي املجموعات الَِّتـــي يَُقدِّ واملُْجتََمـــع املََحلِّ

ويُتََوقَّع منهم املكافأة عىَل ما يقوم به، وُهَو ما يجعله يبحث دائًا عن الَجِديد
يَاِدّي بعرفة األَْهَداف الَِّتي يريد الُوُصول إِلَيَْها 	  الرصار عَل النَّجاح: يَتََميَّز الرِّ

ــة لَِذلَِك فَُهَو يعمل بثابرة وبدرجـــة أَكْرَب من الَفرْد العادّي لتَْحِقيق النََّجاح،  بِدقَـّ
فيجب أن يَُكون َرائِد األَْعَمل ذا طُُموٍح غريٍ محدود، مع رَضُورَة تيُّزه بالَواِقعيَّة 

والقابليَّة للتَّْنِفيذ عىَل األرض، حتَّى يَتََجاَوز مستَوى األحالم. 
كم أنَّ َرائِد األَْعَمل يُواِجه كثريًا من األَزََمات يف عمله، ولَِهَذا يَِجب أن يَُكون لديه 
إْصار عىَل النََّجاح والتفوُّق، ولَِذلِـــَك يبحث دائًا عن الُفرَص الَجِديَدة، ويَلْتَِقط 
أدَن إشـــارة واِعدة، فيَْنتَِقل من نََجاٍح إىَل نجاٍح، ومن عمٍل إىَل عمٍل آخر؛ َســـْعيًا 
وراء التَّطْوير والنََّجاح، وفور انتهائه من َمرْشُوع ما أو َمرَْحلَة ُمَعيََّنة يف َمرْشُوعه، 
يعكـــف عىَل البَْحث عن َمرْشُوع آخر َجِديد أو البَْدء باملَرَْحلَة التَّالِيَة، فيكون البَْحث 

ْحريَّة للنََّجاح وتَْقِديم الِقيَمة الَفِريَدة لعمله. ُؤوب أداته السِّ الدَّ
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ياِديُّون اندفاًعا للَعَمِل ِبُصورَة أَكْرَب من 	  النِْدفـــاع نَْحو الَعَمل: فعادًة ما يُظِْهر الرِّ
اآلَخِريَن، حتَّى إنَّ َهَذا االنِْدفاع يَأُْخذ يف بَْعض األوقات ُصورَة الِعَناد والرَّْغبَة يف 

اّق، مع االْسِتْعداد الطَّْوعّي للَعَمِل ساعات طويلة. ْعب والشَّ الَعَمل الصَّ
يَاِديِّنَي لََديِْهم الُقْدرَة عىَل تَرْتِيب وتَْنِظيم وقتهم ِبَشـــْكٍل 	  َمْنَهِجّي وُمَنظَّم: إنَّ الرِّ

جيِّد.
ل املََخاِطر: الَِّتي تقوم عىَل الَعَمل الجاّد، واالْسِتَفاَدة من الُفرَص 	  َجاَعة وتََحمُّ الشَّ

الَجيِّـــَدة وتاليف التَّْهِديَدات املُْحتََملَة، ومَيْتَلِك رًؤى َمْدُعوَمة بالَعِديد من األَفَْكار 
ـــوق، ويَتمتَّع بالطُّموح الَِّذي  ــة والَفِريَدة الَِّتي تَُكون غالبًا َجِديَدة يف السُّ الَقِويَـّ

يَْدفَُعه لبناء َشِكَة ناجحة.
التََّسلُّح بالتَّفاُؤل: يَُعدُّ التَّفاُؤل بالنََّجاح أحد الَحواِفز الرَّئِيَسة للَعَمِل والتغلُّب عىَل 	 

َعاب والَعوائِق واملُْشِكالت، لَِهَذا يَِجب أن يَُكون َرائِد األَْعَمل واثًقا يف النََّجاح،  الصِّ
وأن يأخذ باألْسباِب واالْجِتهاد حتَّى يَْخلُق بداِخلِه األََمل يف النََّجاح، وكََذلَِك بداخل 

َمْرُؤوِسيه.
يَاِديِّنَي عىَل ِعلْم بأنَّ الَفَشـــل ُهَو َحلَْقة من َحلََقاِت النََّجاح، ويؤمنون أنَّه  كم أنَّ الرِّ
لْبي إىَل تَْفِكريٍ إِيَجاِبٍّ، ومن ثَمَّ  مُيِْكن تَْحويل َهَذا الَفَشـــل إىَل نجاح، والتَّْفكري السَّ

يَْنطلُقون من قاِعَدة أنَّ التَّفاُؤل أَوَّل ُخطَُوات النَّجاح.
ياديُّون دائًا وســـط ُمْستََويَات مرتفعة من الُغُموض، 	  ل الُغموض: يَِعيش الرِّ تََحمُّ

عور يدفعهم  ائِم بعدم األمان، وَهَذا الشُّ عور الدَّ وَعَدم التَّأكُّد يف ِبيئَة األَْعَمل، والشُّ
َدة يف الَوقْت ذاته. ِباْسِتْمرَار إلنجاز َمَهاّم ُمتََعدِّ
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املَْبَحث الثَّالِث

َمدارِس ِصَفات َرائِد األَْعَمل

َعة،  َدة وُمَتَنوِّ اِبق، فإنَّ ِصَفات َرائِد األَْعاَمل ُمَتَعدِّ كام َســـَبَق أَْن أَْوَرْدنا ف املَْبَحث السَّ
ة َمدارِس ِفكِْريَّة، إداريَّة وَسْيكُولُوِجيَّة،  وِهَي نابعة ف األََساس من تَْحلِيل وِخرْبَات ِعدَّ
ـــْخِصيَّة عن  َحاَول كُلٌّ ِمْنَها أن يَُبيِّ َمْجُموَعة من الَخَصائِص الَِّتي ُتَيِّز َهِذِه الشَّ
ـــخِصيَّات ف َمجال املَاِل واألَْعاَمل، فبالرُُّجوعِ مثاًل إىَل املَْدَرَســـة  غيهـــا من الشَّ
يَاِديَّة لديها يَْنطَلِق من قاعدة "البحث  التَّْقلِيِديَّـــة ف ِعلْم الَِداَرة؛ فإنَّ َمْفُهوم الرِّ
التَّْجريبّي يَُؤدِّي إىَل اكِْتَشـــاف أَْفَضل طَِريَقـــة لنجاز الَعَمل"، وَذلَِك من ُمْنطَلَق 

اكِْتَشاف الُفرَص غي املُستغلَّة.

يَاَدة يَبَْدأ من ِخالل  لوكيَّة فَِهَي تَُؤكِّد أنَّ استعداد الَفرْد للرِّ ا املَْدرََسة اإلِنَْســـانيَّة السُّ أمَّ
قًا وُمبِْدًعا يف َعَملِه أو ال، كََم تنصُّ بَْعض  عالقته بالَجمَعة، فيَْســـتَِطيع أن يَُكون خالَّ
ِدراَسات تِلَْك املَْدرََسة عىَل أنَّ الُقْدرَة عىَل اإِلبَْداع والتَّطْوير ُمَوزََّعة بنَْي عدٍد كبريٍ من 
األَفْرَاد ومن املفروض اْســـِتْغالل جزء كَِبري منها، ويسَعى َهَذا املَبَْحث إىَل استعراض 
أبرز تِلَْك املَدارِس، ويَُحلِّل مقوالتها بشـــأن ِصَفات َرائِد األَْعَمل ِبَشْكٍل من التَّْفِصيل، 

ومن أهّمها:

ًل: املَْدَرَسة النَّفِسيَّة أَوَّ
وتقوم تِلَْك املَْدرََســـة عىَل فَرْضيٍة مفاُدها أنَّ َرائِد األَْعَمل ُهَو شخٌص مَيْتَلِك َمْجُموَعة من 
الَخَصائِص النَّفِســـيَّة ُتَكِّنه من إَِدارَة املُْنَشـــأَة بنجاح، وتَرى تِلَْك املَْدرََسة أنَّه ال مُيِْكن أن 
َمت يف شخٍص واحٍد؛ الْعِتبَاَرات التََّفاُوت بنَْي أبناء الجنس البَرَشِّي ِبَشْكٍل  تجتمع كُّل السِّ

اَمت التَّالَِية:                                                       عاّم، ولَِكْن عىَل األَقَلِّ يَِجب أن تَتَِّسم َشْخِصيَّة َرائِد األَْعاَمل ببعض السِّ

الرَّْغَبة ف النْجاز: تَرى تِلَْك املَْدرََسة أنَّه من أبرز َعواِمل نََجاح َرائِد األَْعَمل ُوُجود 	 
رغبة َحِقيِقيَّة يف إنجـــاز ِفْكرَة َمرْشُوعه َحدَّ اإلميان املُطْلَق بتلك الِفْكرَة وإمكانيَّة 
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تَْنِفيذها ونجاحها واْسِتْمرارها، والَعَمل عىَل تَْحِقيق َذلَِك ليس فََقْط من أجل الُحُصول 
بْح، ولَِكْن لَِضَمِن مُنُّو واستمراريَّة املرَْشُوع عىَل املَدى الطويل. عىَل الرِّ

كاء: َرائِد األَْعَمل يرفـــض آليَّات البريوقراطيَّة ومييل 	  املَُناَفَســـة واِلبَْداع والذَّ
إىَل التََّنافُـــس مـــع اآلَخِريَن بزيد من الذَّكاء واإِلبْـــَداع والتََّميُّز، كََم أنَّه يَُكون 
َمْســـُؤواًل أيًضا عن بّث ثََقافَة اإِلبَْداع بنَْي فَِريـــق الَعَمل، وَذلَِك من ِخالل حثّهم 
عىَل اكِْتَشاف الُفرَص الَجِديَدة واْخِتيَار األَفَْضل بينها والقابل للتَّْنِفيذ، واْسِتْغالل 
واكِْتســـاب املََوارِد املُتَاَحة من أجل إِنْتَاج ِســـلَع وِخْدَمات َجِديَدة، ِبَشكٍل إِبَْداِعّي 
وذَِكّ، وتَرى تِلَْك املَْدرََســـة أنَّ َمَهـــاَرات اإِلبَْداع والتَّطْوير ُمَوزََّعة بنَْي عدٍد كبريٍ 
فات والَخَصائِص االْجتمِعيَّة والنَّفسيَّة والثََّقاِفيَّة،  من األَفْرَاد املُْختَلِِفني يف الصِّ
الَِّذيـــَن يَِجب إْدماُجهم يف عالَم ِريَاَدة األَْعَمل وتَطِْويرهم با يَتاَلَءم مع تَْحِقيق 

أَْهَداف التَّْنِميَة. 
َمت النَّفسيَّة أنَّ َرائِد األَْعَمل يَِجب أن يَتََمتَّع 	  ل املََخاِطر: تَْعتَِقد َمْدرَســـة السِّ تََحمُّ

ل املََخاِطر من ِخالل املُوافََقة عـــىَل بَْدء َعَمٍل َجِديد، أو  بالقابليَّـــة الَكِبريَة لتََحمُّ
تَْقِديم ِخْدَمة َجِديَدة، قَد تَلَْقى قَبُول الُجْمُهور، أو تَفَشـــل يف ذلك، لكن مع َذلَِك 
فرَائِد األَْعَمل النَّاِجح، يَِجب أن يَُكون لديه االْســـِتْعَداد لإِلبْحاِر يف املَْجُهول مع 
بَْحـــِث كَافَّة الظُُّروف املُِحيطَة بعمله بِدقَّة وِمْهِنيَّة، وأن مَيْتَلِك نَظْرَة َعِميَقة ُتكِّنه 
كَاء والِفطَْنة. لها وُمَحاَولَة ُمواَجَهِتها بِحسٍّ عاٍل من الذَّ من التََّنبُّؤ باملََخاِطر وتََحمُّ

التَّْفكي اِلبَْداعّي: تَْشـــرَتِط تِلَْك املَْدرََســـة يف َرائِد األَْعَمل أن يَُكون ُمبِْدًعا يف 	 
م شيئًا َجِديًدا غري َمْسبُوق، قَد يَُكون ُمْنتًَجا قدميًا مع إدخال بَْعض  األََســـاس، يَُقدِّ
التعديـــالت َعلَيِْه أو إِنْتَاج ُمْنتَج َجِديد تاًما، والُقْدرَة عىَل اإِلبَْداع غالبًا ما تَرْتَِبط 
يَّة املََوارِد  بالتَّفاُعـــل بينه وبني أَفْرَاد املُْجتََمع املُِحيط، ومَدى إدراكه لطَِبيَعة وأَهمِّ
اتيَّة لرَائِد األَْعَمل نفســـه الَِّتي تَتَأَثَّر باملُْكتََسبات  املُتَاَحة فيه، وكََذلَِك الُقُدَرات الذَّ

اِبق ومستَوى الَوْعي يف املُْجتََمع املُِحيط. التَّْعلِيِميَّة الَِّتي َحَصَل َعلَيَْها يف السَّ
ويـــَرى البَْعض بأنَّ اإِلبَْداع ُهَو املُبَاَدرَة الَِّتي يبديها الَفرْد بقدرته عىَل الخروج عن 
املألـــوف يف التَّْفكري، ويحصل َهَذا اإِلبْـــَداع من ِخالل الَعَملِيَّة الَِّتي يصبح عندها 
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َات الَِّتي تَْحُدث يف الِبيئَة املُِحيطَة،  الَفرْد َحّساًســـا للمشكالت الَِّتي يواجهها والتَّغريُّ
ة يف مجال األَْعَمل،  ـــُه التَّْفكرَي اإِلبَْداِعّي نَْحو الَحيَاة الَعَملِيَّة، وَخاصَّ فعندها يَُوجِّ

فَيَُؤدِّي إىَل تَطِْوير اإلِنْتَاج كمًّ ونَْوًعا مع َخْفض التََّكالِيف.
وهذا يقود إىَل أنَّ اإِلبَْداع عمليَّة ِفْكِريَّة تَْجَمع بنَْي املَْعرِفَة املتألِّقة والَعَمل الَخاّلق، 
َات  وتَتَعاَمل مع الَواِقع، وتَْســـَعى نَْحو األَفَْضل، فَْضاًل عن كونها نتاج تفاعل ُمتََغريِّ

َشْخِصيَّة وبيئيَّة وُسلُوكيَّة يقودها أَْشخاص ُمَميَّزُوَن.
ويَُعّد االقِْتصاِدّي الكبري شـــومبيرت أول من ركَّز عـــىَل اإِلبَْداع يف مجال األَْعَمل 
واالقِْتصاد، وَذلَِك من ِخالل كتابه نظريَّة التَّطَوُّر االقِْتصاِدّي املنشور يف 1912م؛ 
َحيُْث عرَّف ُمْصطَلح اإِلبَْداع بأنَّه الَحِصيلَة النَّاتِجة عن ابتكار طَِريَقة أو نِظَام جديد 

يف اإلِنْتَاج يَُؤدِّي إىَل تَْغِيري ُمَكوِّنَات املُْنتَج وكيفيَّة تَْصِميِمه)1(.
اّت: ال يعمل َرائِد األَْعَمل تحت توجيه املديرين 	  املَْيل لِالْسِتْقاللِيَّة والنِْضباط الذَّ

أو الرَُّؤساء، بل ُهَو َشْخص رياِدّي ُمْستَقّل ُمبْتَِكر وُمبِْدع، وال يَْحتَاج توجيهات من 
يَّة تتُّعه باالْسِتْقالليَّة  َمت، إىَل التَّأْكِيد عىَل أَهمِّ أحد، ولََعلَّ َهَذا ما دفع َمْدرسة السِّ
اتّ لتَْحِقيق األَْهَداف املَْنُشـــودة والنََّجـــاح املَْرُغوب، حتَّى إِنَّ  واالنِْضبـــاط الذَّ
يَاِديِّنَي ِبَحْســـِب تِلَْك املَْدرََسة، يُظِْهُروَن ُمْستًَوى كبريًا من الَحمس واالنِْدفاع  الرِّ

عاب. ي الصِّ نَْحو الَعَمل حدَّ الِعناِد وتَحدِّ
َمت أنَّ َرائِد األَْعَمل، يَِجب َعلَيِْه أن يَُكون 	  الَعِزميَة والرِْصار: تَرى مدرســـة السِّ

ذا عزميـــة وتحدٍّ من أجل تَْنِفيذ ِفْكرَته والُوُصول للهدف املَطْلُوب، فمهم َحاَق به 
ها ِبَشْكٍل ناجح. ته قبل أن يُِتمَّ من فََشل، ال يَِجب أن يعود من َمهمَّ

الثَِّقة بالنَّْفس: يَِجب أن يَُكون َرائِد األَْعَمل أميًنا يف تعامله، واثًقا يف نفسه حتَّى 	 
َدت  ل والُجْمُهور بقوله وفعله، ويف َهَذا اإلطار َحدَّ يَْســـتَِطيع أن يكتسب ثقة الُعمَّ
َمت بَْعض األُُمور يف َشخِصيَّة الرَّائِد، فال يَِجب أن يَُكون كثري الَحلَف،  مدرسة السِّ

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة



- 96 -

، ويذكر محاسن املُْنتَج  لَْعة بغري َحقٍّ كم يَِجب َعلَيِْه أن يتََجنُّب املبالغة يف مدح السِّ
َكَم يذكر قصوره بأمانة، وُهَو ما يَُؤدِّي به ملزيد من الثَِّقة ِبالنَّْفِس، واكِْتَساب ثقة 

ُعَمالئه واملتَعاِملِنَي معه ِبَشْكٍل عاّم.

ثانًيا: املَْدَرَسة الِبيئيَّة
تعتقد تِلَْك املَْدرََسة بأنَّ الِبيئَة لها َدْور كبري يف ظُهور َرائِد األَْعَمل؛ فاألَْمر ال يَْنبُع من 
شخصيَّته وقُُدَراته النَّفِسيَّة والعقليَّة، كم يف املَْدرََسة األوىل، ولكنَّه يعود إىَل َخَصائِص 

تَرْتَِبط بالِبيئَة وما تحويه من َعواِمل َخارِِجيَّة.
ميُوْغرافيَّة الَِّتي تَلَْعب  ويف تِلَْك املَْدرََسة نَِجد ظهوًرا واضًحا للَعواِمل االْجتمِعيَّة، والدِّ
َدْوًرا رَئِيًســـا يف تَْحِديد ُسلُوك وَشـــْخِصيَّة َرائِد األَْعَمل، وتَرى تِلَْك املَْدرََسة أنَّ ُهَناَك 

ة َعواِمل تُؤَثِّر يف شخصيَّة َرائِد األَْعَمل، لعّل أهّمها:   ِعدَّ

الثََّقاَفة: املقصود ِبَها الثََّقافَة الرَّائَِجة واملنترشة يف مجتمعه، الَِّتي تُؤَثِّر َعلَيِْه وعىَل 	 
مه، وطريقه عمله. شخصيّته، ومن ثَمَّ عىَل املُْنتَج الَِّذي يُقدِّ

فْع، الَِّتي تَرى أن 	  الِبيَئـــة: ويعتمد َهَذا العامل عىَل ما يُْعرَف بنظريَّة الَجْذب والدَّ
ُسلُوك َرائِد األَْعَمل يَْحُدث ِبَسبَب َعواِمل إيجابيَّة يف الِبيئَة؛ مثل األَفَْكار املنترشة، 
لِْبيَّة املُْنترَِشَة  الُفرَص الَجِديَدة الَِّتي تَلُوح يف املُْجتََمع، ِباإلَِضافَِة لبعض الَعواِمل السَّ

يف املُْجتََمع أيًضا، مثل حالة َعَدم الرَِّضا الَوِظيفّي. 
حالة الَحرَاِك االْجتمِعّي: وِهَي تَْعتَِمد عىَل حالة املُْجتََمع ونشـــاطه، وَهْل يسَعى 	 

ة بهم، أم ال. ُشون فيه وفَُقرَاُؤه إىَل االتَِّجاه ألعمل َخاصَّ املَُهمَّ
ـــْخِصيَّة نفســـها، ِبَقْدر ما يعود إىَل 	  األرُْسَة: وِهَي أيًضا ُعْنُص ال يَتََوقَّف عىَل الشَّ

فات، الَِّتي قَد تَُكون  الَوالَِديْـــِن واملُْجتََمع الَِّذي يُربِّ َرائِد األَْعَمل عىَل بَْعض الصِّ
تَه، ويف َهَذا اإلطار  إيجابيَّة فتَْدفَُعه لُخطَْوة ِريَاَدة األَْعَمل، أو َســـلِْبيَّة فتُثَبُِّط ِهمَّ
يَِجب اإلشارة إىَل الُقْدَوة الَِّتي يحصل َعلَيَْها َرائِد األَْعَمل من الَوالَِديِْن، وعالقته 

بهم.
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َعواِمـــل التَّْعليم والِخرْبَة: وِهَي الَعواِمل الَِّتي يَْكتَِســـبها َرائِد األَْعَمل أوَّاًل من 	 
املُْستََوى التَّْعليمّي الَِّذي يَْحُصل عليه؛ هل تَْعتَِمد عىَل التَّلِْقني أو الحّث عىَل التَّْفكري 
واإِلبَْداع، ثُمَّ ُهَناَك َعواِمل الِخرْبَة الَِّتي يَْكتَِســـبها من املَُوظَّفنَي والِبيئَة املُِحيطَة 
بَرْشُوعه؛ هل تَُســـاِعده عىَل ُمَشـــاَركَة اآلراء وتَْحِفيز اإِلبَْداع واقِْتَناص الُفرَص 
ـــلْطَِويَّة والتََّفرُّد  الَجيِّـــَدة أم تَْعتَِمد عىَل الَقالَب اإلَداِرّي الَهرَِمّي الَِّذي مييل للسُّ

باتَِّخاذ الَقرَاَرات.

لوكيَّة ثالًثا: املَْدَرَسة السُّ
ْخِصيَّة، كََم  تَرى تِلَْك املَْدرََســـة أنَّ األَْمر ال يَتََعلَّق بالِبيئَة وال بُقُدَرات َرائِد األَْعَمل الشَّ
اِبقتان، بل إنَّ األَْمر يَتََجاَوز ذلك، ويَرْتَِبط بقدرة َرائِد األَْعَمل  ذكرت املدرســـتان السَّ
ْخص  ال؛ َحيُْث إنَّ َرائِد األَْعَمل النَّاِجح ُهَو الشَّ عىَل أداء الَوظَائِف اإلداريَّة ِبَشـــْكٍل فَعَّ
الَِّذي يَْســـتَِطيع توجيه املََوارِد بكفاءة ويََضُع االْسرِتَاتِيِجيَّات النَّاِجَحة، ِممَّ مُيَكِّنه من 
اْسِتْغالل الُفرَص املُتَاَحة، وَذلَِك من ِخالل بَْعض املََهاَرات اإلداريَّة، الَِّتي يستغلّها َداِخل 

عمله، وتجعله َرائِد أَْعَمل، وتلك املََهاَرات تَْنَقِسم إىَل طائفَتْيِ رئيسَتْي، هام:
َمَهارات تََفاُعلِيَّة: وِهَي َمْجُموَعة املََهاَرات الَِّتي مُيِْكن لإلنســـان من ِخاللها بناء 	 

اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة للَمرْشُوع، وهي تَُساِعده  شبكة َعالقَات إنســـانيَّة يف الِبيئَة الدَّ
ِبَشْكٍل أو بآخر يف َخلْق ِبيئَة عمل تفاعليَّة مبنيَّة عىَل املَُشاَركَة والتَّْقِدير واالْحرِتام. 
وِهَي َمْجُموَعة من املََهاَرات الَِّتي يغلب َعلَيَْها األََداء الَجَمِعّي ويَْنَدِرج تحت َهَذا 

النَّْوع الَعِديد من املََهاَرات الفرعيَّة:      
مهارة التَّْعِبري عن ِوْجَهة النَّظَر ِبُصورَة مالئة.	 
ث بصوت ياُلئِم املَْوِقف.	  مهارة التحدُّ
التَّْعِبري ِبُصورَة غري عدوانيَّة.	 
َمَهاَرات املُبَاَدرَة التَّفاُعلِيَّة كإلقاء التَِّحيَّة عىَل اآلَخِريَن.	 
التَّْعريف ِبالنَّْفِس لآلخرين، واملُبَاَدرَة بالحديث إىَل اآلَخِريَن.	 
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مهارة االْسِتجابَة التَّفاُعليَّة كَمهاَرات التَّْعِبري باالبِْتسامة عند ُمقابَلة اآلَخِريَن.	 
ث، وأخـــريًا اْحرِتام أَفَْكار اآلَخِريَن مهم بلغت 	  اإلِْصغاء بعناية للَفرْد املُتََحدِّ

درجة االْخِتالف.

َمهـــارات تَكاُملِيَّـــة: وِهَي َمْجُموَعة املََهاَرات الَِّتي تُســـاِعد يف بناء َعالقَات مع 	 
الَعاِملِنَي واملُديرين واملرُْشِفني؛ ِبَحيُْث تصبح املُْنَشأَة خليَّة عمل متكاملة، وتَْختَلِف 
عن األوىَل يف أنَّها َمَهاَرات عمليَّة تُْنِشـــئ الَعالقَة من أجل الَعَمل والتَّكاُمل فيه، 

ص يف الَعَمل. وتنبع من ِفْكرَة التََّخصُّ

ومُيِْكـــن إْدراج َهَذيْن النَّْوَعنْيِ من املََهاَرات ِضْمـــن املََهاَرات االْجتمِعيَّة، الَِّتي تُؤَثِّر 
هها، وتَُســـاِعد أيًضا عىَل تَْعِميق التََّواُصل الَجيِّد  يف طَِبيَعة عالقة الَفرْد باآلَخِريَن وتَُوجِّ

ات. بينهم، وتَْقِديم الَعْون لآلخرين، والتَّعاطُف معهم، والتَّْعِبري عن َمْكُنونات الذَّ

ويَُعـــرِّف ُخرَباء علم االْجِتمع تِلَْك املََهاَرات بأنَّها الُقْدرَة عىَل التَّفاُعل مع اآلَخِريَن يف 
د، وبأََسالِيب ُمَعيََّنة َمْقبُولة اْجِتمِعيًّا، ويراها آخرون بأنَّها ُسلُوك  إطار اْجِتمِعّي محدَّ
ُمْكتَســـب َمْقبول اْجِتمِعيًّا، مُيَكِّن الَفرْد من التَّفاُعل مع اآلَخِريَن تََفاُعاًل إيَجاِبيًّا، كََم 
أنَّها تَتََعلَّق بأََســـالِيب التََّعاُمل والتَّفاُهم مع النَّاس والتَّعاُون معهم، وتَْدِعيم الَعالقَات 
وَحّل املُْشِكالت، وِهَي أيًضا كَْسب األَْصِدقاء، والتَّأْثرِي يف اآلَخِريَن، والتَّفاُهم والتَّعاُون 
معهم، وَحّل املُْشـــِكالت االْجتمِعيَّة، وكََذلَِك الُقْدرَة عـــىَل التَّفاُعل املَْقبول بنَْي الَفرْد 

ة للمجتمع. وغريه من األَفْرَاد يف إطار املُْعطَيات الثََّقاِفيَّة الَعامَّ

اِبَقة وخصوصيَّة البَْعض  وَف ضوء ما سبق مُيِْكن الَقْول بُعُموِميَّة بَْعض التَّْعريفات السَّ
ـــلوكيَّات االْجتمِعيَّة السويَّة لرَائِد  ْكيز عىَل السُّ اآلخر، ولَِكنََّها قَد اتََّفَقْت جميًعا يف الرتَّ
األَْعَمل، وكيفيَّة تََفاُعلِِه االْجتمِعّي املقبول مع اآلَخِريَن يف بيئته املُِحيطَة، ما يتمّخض 

عنه الَكِثري من اآلثار اإليجابيَّة يف هذ املُْجتََمع املحيط به.
ـــد َهِذِه املََهاَرات االْجتمِعيَّة يف بَْعض املََهـــاَرات الَفْرعيَّة مثل: التََّعرُّف عىَل  وتَتََجسَّ
َخَصائِص الَجمعة، والتَّفاُعل الَجيِّد مع املجموعات، وَمَهاَرات الحديث واالســـتمع 
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اتيَّة، وَمهارات  والتَّجاُوب الَعاِطِفّي، واالتَِّصال غري اللَّْفظّي، واكِْتشـــاف املَشاِعر الذَّ
ات، وَمَهاَرات اكِْتَســـاب أَْصِدقـــاء ُجُدد، وَمَهاَرات ِقياَدة  االنِْضباط والتََّحكُّم يف الذَّ

اآلَخِريَن واملَْسُؤولِيَّة املُْجتََمعيَّة… إلخ.

رابًعا: املَْدَرَسة املُعارِصَة
ـــاِبَقة، ونَرى أنَّها األَْجَدر عىَل شح ِسمت وِصَفات َرائِد  وهي خليط من املَدارِس السَّ
ْخِصيَّة  األَْعَمل، فَُهَو يَْشعر بالُفرَْصة املُتَاَحة، الَِّتي ال يَْشعر ِبَها غريه، ِبَسبَب قُُدَراته الشَّ
ثنا عنها يف املَْدرََســـة األوىل، ويَتَفاَعل ِبَها من ِخالل الَعَناِص الِبيئيَّة املُؤَثِّرة  الَِّتي تََحدَّ
الَِّتي ذكرناها يف املَْدرََســـة الثَّانِية، وأخريًا يُدير َمـــَوارِده املُتَاَحة من ِخالل َمَهاَراته 

املذكورة يف املَْدرََسة الثَّالِثة.      

وتعرَّضـــت تِلَْك املَدارِس للعديد من االنتقادات، وُهـــَو ما أَْوَجَد َمْدَخاًل جديًدا مُيِْكن 
مـــن ِخالله تَْحِديد ِصَفات َرائِد األَْعَمل، أال وُهـــَو َمْدَخل التَّْصِنيف، وُهَو يعتمد عىَل 
تَْقِسيم ُروَّاد األَْعَمل إىَل ثالث مجموعات، تَْختَلِف يف الَخَصائِص التَّْنِظيِميَّة واإلداريَّة 
ْعم يف الناحية  ـــْخِصيَّة؛ َحيُْث تَْحتَاج كُّل َمْجُموَعة إىَل أشـــكال ُمْختَلَِفة من الدَّ والشَّ

التَّْنِظيِميَّة واإلَِدارَة، وهي:

املجموعة األوىل: ُروَّاد أَْعَمل دون سابق خربة: وهم ُروَّاد األَْعَمل الَِّذيَن ال يُوَجد 	 
لََديِْهم أّي ِخرْبَة َعَمليَّة سابقة، ويرغبون يف دخول ُسوق الَعَمل.

املجموعة الثَّانِية: ُروَّاد أَْعَمل لََديِْهم ِخرْبَات ســـابقة غـــري ُمتَِّصلة: وهم ُروَّاد 	 
األَْعَمل الَِّذيَن لََديِْهم ِخرْبَات ســـابقة، ولَِكنََّها غري ذات ِصلة بجال الَعَمل الَِّذي 

يَْسَعْون لبَْدء َمَشاِريعهم فيه.
املجموعة الثَّالِثة: ُروَّاد أَْعَمل َذِوي ِخرْبَات ســـابقة متَِّصلة: وهم الَِّذيَن مَيْتَلِكون 	 

أو يُِديرون ُمْنَشـــأَة واِحَدة أو أَكَْث يف وقت واحد، ويتمتَُّعون بِخرْبَات ُمَميَّزَة يف 
املََجال ذاته الَِّذي يعملون فيه.   
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كيف تَْدُخل َعالَم ِريَاَدِة األَْعاَمِل؟
خول ف عالَم ِريَاَدة األَْعاَمل: ومن ِخالل ما سبق مُيِْكن تَْحِديد ثالثة طُُرق للدُّ

: الطَِّريَقة األُوىَل؛ إذا تَواَفرت ِخرْبَة ف َمجاٍل ُمَعيَّ

وحينها ســـوف يَُكون الَفرْد ضمن الفئة الثَّالِثـــة لِريَاَدة األَْعَمل، أي أَْصَحاب الِخرْبَة 
ـــة يف اآلونة األَِخريَة، ال  املتَِّصلَـــة بجال عملهم، وُهَو النَُّموذَج األَكَْث شـــهرة، َخاصَّ
د؛ َحيُْث إنَّ ُهَناَك أسمء مخرتعني حازوا عىَل  ِســـيََّم يف مجال التِّْقِنيَة ِبَشـــْكٍل ُمَحدَّ
س موقع فيسبوك مارك  ـــْهرة، مثل: مخرتع املصباح توماس أديسون أو ُمَؤسِّ تِلَْك الشُّ

زوكربريج، أو صانع اآليفون بيل جيتس.

موا اْخرِتاعات اْســـِتثْنائيَّة كَانَت أحد أســـباب تَْغِيري مجريات العالَم، فقد  والَِّذيَن قَدَّ
َْت التَِّقِنيَة الَِّتي اْســـتَْخَدموها الطَِّريَقة الَِّتي مَيْيِض بها الَعالَم نَْحو األمام، بل إنَّ  غريَّ
م التِّْقِنّي، أدَّى إىَل َخلْق اْحِتيَاَجات وأســـواق َجِديَدة، مل تكن َمْوُجوَدة من  َهَذا التَّقدُّ

األََساس قبل ذلك.

َمة غالبًا ما تدعونا لنتســـاءل ما إذا كَاَن بإمكاننا  والُقـــْدرَة عىَل ابِْتَكار تِْقِنيَّات ُمتََقدِّ
أن نصبـــح ُروَّاد أَْعـــَمل يف يوٍم من األيام أم ال، ولكن يَِجب الِعلْم أنَّ الِخرْبَة التَِّقِنيَة، 
إحـــَدى أَنَْواع الِخرْبَات الَعِديدة الَِّتي مُيِْكن أن يَْدُخـــل ِبَها الرَّائِد عالَم األَْعَمِل، إىَل 
ة، مثل؛ الِخرْبَة املَالِيَّة، والِخرْبَة اإلداريَّة، والِخرْبَة يف مجال  جانب ِخرْبَات أخَرى ُمِهمَّ

حافة واإلعالم.. وغريها من الِخرْبَات. الصَّ

الطَِّريَقة الثَّانِية: أن يَكُون لَدى الَفرْد الرَّْغَبة ف الَعَمل:

ـــَغف من الَفرْد القِْتحام عالَم ِريَـــاَدة األَْعَمل ويَزْداد  ففـــي َهِذِه الحالة يَتََملَّك الشَّ
، ويَُصنَّف َرائِد األَْعَمل بتلك الطَِّريَقة ضمن املجموعة  اهتمُمه بَرْشوع تِجاِرّي ُمَعنيَّ
الثَّانِية، وِهَي تَُعدُّ أســـهل طَِريَقة لدخول الجميع يف َهَذا العالَم، فأّي إنســـان لديه 
اســـتعداد للُمبَاَدرَة واملَُخاطَرة الَِّتي تَتَطلّبها ِريَاَدة األَْعَمل سيميض عىَل ما يُرام َعرْبَ 

الَفْصل الثَّايِن / املَبَْحث الثَّالِث
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َهَذا الطريق؛ ألنَّه رغم أنَّ لديه ِخرْبَات أخَرى يف مجاٍل آخر، إالَّ أنَّه َشـــُغوف وُمْهتَّم 
ُخول فيه، وُهَو ما قَد يَُكون كافيًا  ِبَذلَِك املََجال يف الَعَمل، ويسَعى إىَل االلِتحاق به، والدُّ
ْخص  ُخول يف َهَذا املََجال، ولكنَّه بالطَّبْعِ لن يَُكون كافيًا للنَّجاح فيه؛ َحيُْث يَْحتَاج الشَّ للدُّ
ـــْخِصيَّة للنَّجاح، وكََذلَِك الَكِثري من البَْحث  ـــَمت الشَّ فات والسِّ حينها لكثري من الصِّ
ة به. وق الَخاصَّ َات السُّ ة بهذا املََجال وَمْعرِفَة ُمتََغريِّ والتَّْدِقيق وِدَراَسة األوضاع الَخاصَّ

الطَِّريَقة الثَّالِثة، إذا كَاَن لَدى الَفرْد ِفكْرَة ما:

َوِهـــَي املجموعة األوىَل الَِّتي ذكرناها يف َهَذا التَّْصِنيف، وِهَي الطَِّريَقة الَِّتي يُْنِشـــئ 
م فكرهم، فَُهْم مل يَْخرَتِعوا  ِبَها ُروَّاد األَْعَمل َمَشـــاِريع َصِغريَة نَاِجَحة من ِخالل تََقدُّ
َا وَصلُوا يف أَفَْكار خارقة، أَفَْكار تَُغريِّ تاًما طَِبيَعة ُمْنتَج ما أو  التِّْقِنيَّات الَحِديثَة، وإمنَّ
ِخْدَمة ما أو حتَّى ِقطَاع بأكمله. ثُمَّ ترَُتَْجم تِلَْك األَفَْكار الخارقة لتَتََمثَّل يف َمَشـــاِريع 

تجاريَّة َجِديَدة.

ورغـــم َعَدم ُوُجود خـــربة كافية لَدى املْْنَدرِِجني يف تِلَْك الفئـــة، إالَّ أنَّ الِفْكرَة الَِّتي 
ُمونها نفسها، كَانَت كفيلة بنَجاِحهم يف عملهم، وعادًة ما تَُكون تِلَْك األَفَْكار تَْغِيريًا  يَُقدِّ
كبريًا يف منـــط األَْعَمل الَقاِئَة؛ إذ تَُحوِّل َهِذِه األَْعَمل القدمية رأًســـا عىَل عقب، 
ل إىَل طُرٍُق غري َعاِديَّة لَحّل نَْفس املُْشِكلَة ِبَشْكٍل أرسع، أو أَفَْضل، أو أقّل تكلفة،  وتَتََوصَّ

وق. من َجِميع األَْعَمل املَْوُجوَدة يف السُّ

َوُهَناَك أمثلة لديها شـــعبيَّة كَِبريَة ملثل تِلَْك األَفَْكار، عـــىَل ِغرَار َشِكَة أوبر، أو موقع 
قة"،  أمازون، وغريها من األَْمِثلَة. َهَذا النَّْوع من األَفَْكار نستطيع وصفها بـ "فكرة خالَّ
َا ملن  فَِهَي لَيَْســـت كاألَفَْكار اليَْوِميَّة التَّْقلِيِديَّة، ولَِكنََّها ال تأت ملن لديه ذَكاء خارق، إمنَّ

لديه اْسِتعداد أن يَُفكِّر َخارِج الصندوق.

مقارنًة با سبق، فإنَّ الطَِّريَقة األْسَهل واألقَّل »تَْهديًدا« لتُصبح من ُروَّاد األَْعَمل ِهَي 
ـــَغف والعاطفة نحو َهَذا املرَْشُوع؛  البَْدء يف َمرْشُوع تِجاِرّي جديد؛ اعتمًدا عىَل الشَّ
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ـــاِبق ذكرُهم؛ يَتَطلَّب األَوَّل منهم ُمْستًَوى كبريًا من العبقريَّة  َحيُْث إنَّ الخياَريْن السَّ
ا الثَّايِن فإنَّه يَتَطلَّب درجًة كبريًة من البَِصريَة والُفرَص.  قة يف مجاٍل ما، أمَّ الخالَّ

ِغريَة ال يتطلَّب أيَّ َمْوِهبَة نادرة  إنَّ االْعِتمد عىَل الرَّْغبَة يف بَْدء ونجاح املََشـــاِريع الصَّ
الوجود، كََم ال يَْحتَاج الَفرْد أن يَُكون عبقريًّا حتَّى مَيْتَلِك الرَّْغبَة، وأيًضا ال يَْحتَاج إىَل 
ـــَغف، ولَِكنَّ هذا يَْحتَاج من الَفرْد التَّمتُّع بإدراك  البصرية والُفرْصة للُحُصوِل عىَل الشَّ
ـــْخِصيَّة الَِّتي  فات الشَّ عميق بأن يَُكـــون لديه رغبة يف َذلَِك املََجال، إَِضافَة إىَل الصِّ

تحدثنا َعْنَها آنًفا.

أََسالِيب أخَرى لدخول عالَم ِريَاَدة األَْعاَمل
وبخالف تِلَْك الطُّرُق َســـالَِفِة البَيَان، فإنَّ هناك بَْعض األََسالِيب الَِّتي مُيِْكن أن تَْدُخل 

من ِخاللها عالَم ِريَاَدة األَْعَمل؛ أبرزها ما ييل:

اْســـِتْثاَمر املََوارِد الطَِبيِعيَّة املُِحيطَة: فإذا كَاَن الَفرْد عىَل َســـِبيل املثال يف ِبيئَة 	 
صحراويَّة قاحلة، فَقرَّر اْسِتْغالل الرَِّمال لتحويلها إىَل زجاج، أو إذا كان يف ِبيئَة 

يَّة، فاليُود واألمالح املُْستَْخرََجة من البحر كَِفيلَة بأن تجعله رجل أَْعَمل. بُحرِّ
ة ومل يكن 	  التأمُّل ف الِبيَئة املُِحيطَة: إذا صادف الَفرْد يوًما شـــيئًا يَْحتَاجه بِشدَّ

ء يف األصل ِفْكرَة مثاليَّة ك تَتَحوَّل إىَل َمرْشُوع ُمبْتََكر  ْ ُمتاًحا حولـــه، فهذا الشَّ
م ُمْنتََجات أو ِخْدَمات ُمَميَّزَة، يَْستَِطيع ِبَها املَُنافََسة ودخول عالَم األَْعَمِل. يقدِّ

قراءة األَْخبار ِبَشـــكٍْل ُمْخَتلِف: هناك بَْعـــض األخبار الَِّتي مُيِْكن أن تُوِحي ملن 	 
يَْقرُؤهـــا بالِفْكرَة، وهذه القراءة ميكن أْن تُدِخلَـــه عالَم ِريَاَدة األَْعَمل، فإذا ما 
أشارت األخبار- عىَل َسِبيل املثال- لزيادة االتَِّجاه نحو بَْعض املُْنتََجات، فَِهَي فُرَْصة 

سانحة لك، للتَِّجارَة يف َهَذا املنتَج.
مه َرائِد األَْعَمل، فَُهَو 	  تَطِْوير ما ُهَو موجود بالِفْعِل: إذا مل يكن ُهَناَك َجِديد ليُقدِّ

بحاجة إىَل تَطِْوير املُْنتََجات أو الِخْدَمات املَْوُجوَدة بالِفْعِل.

الَفْصل الثَّايِن / املَبَْحث الثَّالِث
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اًدا  من ِخالل ما ســـبق، مُيِْكـــن التَّأْكِيد عىَل أن َجِميع البرش، مُيِْكنهـــم أن يكونوا ُروَّ
َمت  ْخِصيَّة والسِّ فات الشَّ لألعمل، بل مُيِْكن أن يكونوا من كبار رجال األَْعَمل، فالصِّ
املَطْلُوبَـــة لرَائِد األَْعَمل َمْوُجوَدة عنـــد الجميع. وما ينقصهم يف هذا، ُهَو الَوْعي ِبَها 

واإلميان بقدرتها عىَل تَْغِيري َمَسار حياتهم.

َة، يرَُتِْجمونها إىَل ِفْعٍل  فـــُروَّاد األَْعَمل الَجيُِّدون من جهة، يَتََوفَُّروَن عىَل ُرْؤيَة ُمتَبَصِّ
وُخطَّة َمْدُعومة بالَحمس واملُثَابَرة واإِللْمم بالُكلِّيَّات والتَّفاِصيل، بل يفعلون كُّل يشء 
ألجـــل تَْحِقيقها حتَّى النَِّهايَة. وِريَاَدة األَْعَمل من جهة أخَرى ِهَي منط حياة ُمتََميِّزَة، 

لَة. بالِخرْبَات امليدانيَّة املُْكتََسبَة واالكِْتَشافَات املَُحصَّ

اَد أَْعَمل''، نَُؤكِّد أنَّ بَْعض النَّاس مَيْتَلِكون ِحسَّ  وأمـــام قول البَْعض: ''إنََّنا ال نُولَـــد ُروَّ
التَّطْوير وُروَح املُبَاَدرَة ِبَشـــْكٍل طبيعّي، فيم البَْعض اآلخـــر يَْحتَاج إىَل َمزَايَا التََّعلُّم، 

ات واألَْعَمل. واالكِْتَساب والِحَفاظ عىَل ما تَمَّ اكِْتَسابه، قبل البَْدء تَطِْوير الذَّ
ونه قُْدوًة وَمثاًَل أعىَل يف  ولكن تبدو املُْشِكلَة لَدى األغلبية، أنَُّهم يتَتَبَّعون َشْخًصا ما، ويُعدُّ
ِريَاَدة األَْعَمل، وحني يحاولون محاكاته يَفَشلون، ومن ثَمَّ يُِصيبهم اإلْحباط، فريفضون 
االْسِتمرار يف َهَذا املََجال، ويف الَواِقع فإنَّ َهؤاُلء يفتقدون البَتَّة َخَصائِص من يحاولون 
َسة للنَّجاح. تَْقلِيَده، ومن الطَِّبيعي أن يَفَشلوا يف تَْحِقيق أهدافهم لغياب الَخَصائِص املَُؤسَّ

والنَِّصيَحة الَِّتي يَِجب تَْقدميها لهؤالء، أن يُْحِســـُنوا اْخِتيَار الفئة الَِّتي تاُلئِم قُُدَراتهم 
ـــْخِصيَّة من ِريَاَدة األَْعَمل، وُهَو َعاِمٌل َحاِســـٌم يف رِْحلَتهم نَْحو عالَم  وَميْزَاتُِهُم الشَّ
ات عىَل امليُِضّ قُُدًما يف طَِريق لَيَْس لديها ما يَلْزَم  ِريَاَدة األَْعَمل؛ إذ ال يَِجب إجبار الذَّ
ْع يف َمَجالك الَخاّص، الَِّذي َحتًْم  لالســـتمرار فيه، لكن ِعَوًضا عن ذلك، ازَْدِهْر وتََوسَّ

َِقّي. لَُك إىَل َدرِْب النََّجاح والرتَّ َستَِجُد فيه ما يَُوصِّ

إِنَّ رِسَّ ِريَاَدة األَْعَمل يَْكُمن يف الُحُصول عىَل الَقرَار، والَقرَار الَِّذي نقصده هنا، ُهَو 
ًة كَِبريَة بُكّل ما َتْتَلِكه من حمس؛ إذ يكفي أن تَْســـتَْخِدم ما لديك من  أْن تُْنِجز َمَهمَّ
قُُدَرات بجانب إْدَراكك الَحايِلّ الَِّذي مَيَْنحك الرَّْغبَة يف أداء يشء ُمِفيد للعامل. فََقْط 
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كُّل ما يَِجب عليك فعله ُهَو التَّْفِتيش بداخلك عن َشَغَفك واْهِتمِمك، وعن املََجال الَقاِدر 
عىَل أن تُحِدث فارقًا َحِقيِقيًّا فيه.

وإجـــامًل، ليك يُْصِبُح املَرْء َرائِد أَْعَمل، يَِجب أن مَيْتَلِك ُروح املُبَاَدرَة وامتالك الرُّؤية 
الواِضحة عن العالَم، واْمِتالك الَعِزميَة والطُُّموح لَخْوِض التَّْجربة، وِدَراَســـة َعَناِص 
اكة"، وَجْدَوى األَفَْكار، ومن ثَمَّ اْمِتالك جملة ِصَفات  "املَُخاطَرة" فيه، وإْمَكانِيَّات "الرشَّ
ُمْشـــرَتَكَة، ذكرناها بالتَّْدِقيق والتَّْحلِيل يف ثنايـــا َهَذا املَبَْحث، وهي تَْجعل املرَء َرائًِدا 
قَّة يف  ـــْخِصّ والدِّ فات تِلَْك الَِّتي تَرْتَِبط باالنِْضباط الشَّ ناجًحـــا، ومن بني َهِذِه الصِّ
الَعَمل، واحرتام الكلمة املُتََعهَّد بها، وما إىَل ذلك، ِممَّ يُْغِنيك أن تَلِج مدرســـًة للتَِّجارة، 

ي َهِذِه اإليَجاِبيَّات يف داخلك أيًضا. فََقْط ليك تُْصبح َرائَِد أَْعَمل! إذ مُيِْكن أن تَُنمِّ

الَفْصل الثَّايِن / املَبَْحث الثَّالِث
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الَفْصل الثَّالِث

اإلبَْداع واالبِْتكَار.. وِريَاَدة األَْعَمل

َمة • ُمَقدِّ
يَّته • املَْبَحث األَوَّل: َمْفُهوم البَْداع وأَهمِّ

تصنيفات اإلبَْداع	 
الَعالقَة بنَْي اإلبَْداع واالبِْتَكار	 
مراحل اإلبَْداع	 
دوافع اإلبَْداع	 
عناص اإلبَْداع	 
الَعالقَة بنَْي التَّْفكري واإلبَْداع	 

ْعم • اَمت والعوائق وَعواِمل الدَّ املَْبَحث الثَّاِن: املُْبِدع.. السِّ
اِعَمة لإِلبَْداع	  الَعواِمل الدَّ
َمات اإلبَْداع 	  ُمَقوِّ
قَات اإلبَْداع	  ُمَعوِّ

املَْبَحث الثَّالِث: البِْتكَار وِريَاَدة األَْعاَمل •
املَْدرََسة النَّفِسيَّة	 
َعواِمل تُؤَثِّر يف االبِْتَكار	 
ِريَاَدة األَْعَمل واالبِْتَكار	 

املَْبَحث الرَّاِبع: أُُسس البَْداع والبِْتكَار •
أُُسس اإلبَْداع واالبِْتَكار	 
التَّْعليم االبِْتَكارّي	 
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الَفْصل الثَّالِث

اإلبَْداع واالبِْتكَار.. وِريَاَدة األَْعَمل

َمة  ُمَقدِّ
وق عن طريق تَْنِمَية  يَاَدة ف السُّ تســـَعى كثيٌ من ُمَنظَّاَمت األَْعاَمل إىَل تَْحِقيق الرِّ
ُقُدَراتها البَْداعيَّة، وَقد تَفَشل الَعِديد من تِلَْك املَُنظَّاَمت ف تَْحِقيق َذلَِك الطُّموح؛ 
َمات  ا لَِعَدِم توافر ُمَقوِّ ا لَِعَدِم الســـتغالل األَْمَثل لطاقتها وَمَوارِدها املَُتاَحة، وإمَّ إمَّ

ؤية الستاتيجية للَمْشُوع)1(. َذلَِك النََّجاح، أو لضبابيَّة الرُّ

ويف عامل املال واألَْعَمل، يُقال: إنَّ الفرق بنَْي النََّجاح والَفَشـــل يتوقّف عىَل طَِريَقة 
تفكري الفاعل يف إَِدارَة األَْعَمل؛ فاملُبِْدع الَِّذي مَيْتَلِك َمْوِهبَة التَّْفكري ِبَرِويٍَّة يف ذروة 
األزمة والخروج من أشـــّد املآزق بحلول ُمبْتََكرَة، ُهـــَو القادر عىَل النََّجاح يف الَعَمل، 

والعكس صحيح.

ـــْخص الَِّذي مُيِْكن أن  وبهـــذا املفهوم، مُيِْكن تَْعِريف َرائِد األَْعَمل باْعِتبَارِه َذلَِك الشَّ
يلتقط أّي إشـــارة مفيدة وينقِّب عن أّي فُرَْصة ســـانحة يف بيئته، وَذلَِك ِبَهَدف َخلْق 
الِقيَمة املَُضافَة؛ املَادِّيَّة ِمْنَها واملعنويَّة، الَِّتي تكشف عن جملة َخَصائِص وصفات ُتَيِّز 
ل  يَات: بلوغ الَهَدف، وتََحمُّ َرائِد األَْعَمل الَجيِّد عن غريه، والَِّتي تَتََشكَّل عن طَِريق تََحدِّ
املََخاِطر، وتحفيز االبِْتَكار، وَعَدم االستكانة للظروف، وتعزيز الثَِّقة يف النَّفس، والتزام 

ة التَّْنظيم)2(. رب، وحّب الَعَمل، وقُوَّ االستقالليَّة، والتَّكيُّف مع البيئات، والتسلُّح بالصَّ

يَــاَدة يِف ُمَنظََّمت األَْعَمل ِدَراَســة ميدانيَّة يِف عدد من َشِكَات . 1 عــل، توفيــق رسيــع. العالقة بنَْي اإِلبَْداع والرِّ
َناَعات الغذائيَّة اليمنيَّة، َمَجلَُّة الُعلُوم االقِتَصاديَِّة واإلَِداِريَّة، 2009م، ص 64. الصِّ

2. Top 10 des caractéristiques d'un bon entrepreneur. 2016, June. Retrieved from https://www.
my-business-plan.fr/entrepreneur-caract%3Fristiques 



- 108 -

الَفْصل الثَّالِث

ومن ِخالل ما ســـبق، نستشـــفُّ أنَّ مفردات التَّْفكري واإلبَْداع، واملجازفة املحسوبة، 
والتَّْنِظيم الَجيِّد، ُتَثِّل دعائم األََســـاس يف بناء َرائِد األَْعَمل الَجيِّد، وَمْدَخاًل مضمونًا 
لُكّل أَنَْواع النَّجاحات. لَِذلَِك يَظَّل من املُِهّم فَْهم وإدراك ُمتَطَلَّبَات الِبيئَة املُْستَثَْمر فيها، 
وآثارها عىَل نََجاح األَْعَمل، ال ِســـيََّم أنَّ ِريَاَدة األَْعَمل ِهَي "االْعِتمد عىَل َمرْشُوَعات 
َصِغـــريَة بَرأْس َماٍل َصِغري وفكرة ُمبِْدعـــة"، أَْصبََحت اليَْوم بثابة ثََقافَة لألعمل يف 
َات  الَعالَم ولَيَْس فقط يف دول الَعالَم الثَّالِث، كََم أنَّها أَْصبََحت تُؤَثِّر وبُقوَّة عىَل املَُؤشِّ

ول يف العالَم. االقِتَصاِديَّة للدُّ

َسات اإلداريَّة أو تَطِْوير ُمَنظََّمة  وبا أنَّ ِريَاَدة األَْعَمل تعني تَأِْسيس نوع َجِديد من املَُؤسَّ
َم  قدمية بأســـلوب قائم عىَل االبِْتَكار، فإنَّ الَعالقَة بينهم وثيقة. فعىَل َسِبيل املثال َصمَّ
ا للمباشة بنشاط  ـــس َشِكَة مايكروسوفت الَعَمالقة شكة َصِغريَة ِجدًّ "بيل غيتس" ُمَؤسِّ
ْخِصيَّة، وهذا كَاَن عماًل جديًدا ابِْتَكاريًّا وفريًدا من نوعه،  تَْصِميم أنظمة للحواسب الشَّ
ونتائجه غري معروفة، ولِكنَّه اســـتطاع ِخالل َسَنَوات أن يجعلها عماًل عمالقًا وناجًحا، 
ـــيَّاَرات، ِعْنَدَما اخرتع "هري فورد" تكنولوجيا  ء مع َشِكَة فورد للسَّ ْ وحصل نَْفس الشَّ

ع تدريجيًّا مع زيادة خربته)1(.  يَّاَرات، بدأ كعمل َصِغري ثم توسَّ َجِديَدة إلنتاج السَّ

لذلك ســـوف نتناول يف َهَذا الَفْصل َمْجُموَعة من األركان األََساِسيَّة لبلوغ ُمْستََويَات 
ة، ال ِسيََّم تِلَْك  ة، وِريَاَدة األَْعَمل َخاصَّ النََّجاح واستيفاء املُتَطَلَّبَات يف ُسوق الَعَمل َعامَّ
ْوء عىَل  بَاب غمرها عىَل وجه الخصوص، كم سيُلقي َهَذا الَفْصل الضَّ الَِّتي يخوض الشَّ
يَاِديِّنَي من أداء عملهم، وتُؤَثِّر عىَل قُُدَراتهم اإلبَْداعيَّة  عوائـــق اإلبَْداع، الَِّتي تنع الرِّ
واالبِْتَكاريَّة؛ كََم سنتعرَّض كََذلَِك لتناول الَعالقَة املباشة بنَْي االبِْتَكار وِريَاَدة األَْعَمل 

ِبَشْكٍل عاّم.
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املَْبَحث األَوَّل

يَّته مفهوم اإلبَْداع وأَهمِّ

من ِســـامت عاملنا الْقِتصاِدّي الَيْوم "روح املَُباَدَرة" وِريَـــاَدة األَْعاَمل، َفِهَي العامل 
اد األَْعاَمل لتوفي  الرَّئِيس نَْحو بلوغ التَّْنِمَية الْقِتَصاِديَّة املستدامة؛ َحْيُث يسَعى ُروَّ
وق، وإيجاد املَِزيد من خيارات التَّْوِظيف، با يُْؤِت مثاره  املَِزيد من الُفرَص ف السُّ
ْخل وتنمية َرأْس املَاِل، ورفاهية َنَط  ف نَِهايَة املطاف بتأثي إيجايِبّ عَل زيادة الدَّ

الَحَياة، وما إىَل ذلك. 

ويَُعـــّد اإلبَْداع أحد أََهّم َعَناِص ِريَاَدة األَْعَمل النَّاِجحة؛ ألنَّه يَُشـــكِّل مصدًرا للتََّفوُّق 
زًا عىَل توليد األَفَْكار غري املســـبوقة  التَّنافّس للُمَنظََّمت عىَل اْخِتالف أَنَْواعها، وُمَحفِّ

وتطبيقها يف ُمْنتََجات وِخْدَمات وَعَملِيَّات واسرتاتيجيَّات ُمَميَّزَة.
ء  ْ ة من الفعل الثاليث "بََدَع"، أْي: أنشـــأ الشَّ ويف اللَُّغـــة العربيَّة كلمة إِبَْداع مشـــتقَّ
وأوجده)1(، فاإلبَْداع بذلك يَُكون إِيَجاد يشء غري مســـبوق. ولقد عرَّف بَْعض علمء 
النَّْفـــس اإلبَْداع بأنَّه "الُقْدرَة عىَل ابِْتَكار عالقات بنَْي األَْشـــيَاء أو ابِْتَكار تركيبات أو 

تنظيمت َجِديَدة من َهِذِه األَْشيَاء". 

اإلبَْداع يَْعِني التميز؛ وُهَو اإلِتْيَان با ُهَو ُمْختَلِف عن اآلَخِريَن من املَُناِفِسنَي املباشين 
وغريهم، كََم أنَّه يَْعِني أيًضا اإلتيان بالَجِديد؛ كليًّا أو جزئيًّا، يف مقابل الحالة الَقاِئَة، 

وقيَّة وتَطِْويرها. ة املَُنظََّمة السُّ د من أجل املحافظة عىَل ِحصَّ كََم مُيَثِّل َمْصَدر التَّجدُّ
َراَســـات، ولقد ظهر  إنَّ لكلمة اإلبَْداع الَكِثري من التَّْعريفات الَِّتي وردت يف األبحاث والدِّ
ة بارتباطها بالكلمة،  اْخِتالف واضح حول اْسِتْخَدام كَلَِمتَي إِبَْداع وابِْتَكار، وأيُّهم أَكَْث صحَّ
َراَسات قَد استخدمت الكلمتنَْي وكأنَّهم مرتادفتان،  وياُلَحظ أنَّ بعض تِلَْك األبحاث والدِّ
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والبَْعض اآلخر قَد فرَّق بينهم، فجعل كُّل واِحَدة منهم تعطي معًنى مختلًفا عن األُْخَرى.
وبالرُُّجوع إىَل املعاجم اللَُّغِويَّة العربيَّة، ولتوضيح املعَنى اللَُّغِوّي لُكّل من كَلَِمتَي "إِبَْداع" 
ء، ُمبْتَِدُعُه،  ْ و"ابِْتَكار"، فقد أَْورََد ابُْن منظور تفسريًا لكلمة إِبَْداع، وِهَي بََدَع، وبََدَع الشَّ
ا ابِْتَكار فجاءت من الفعل ابْتََكَر، وابْتََكَر  وابْتََدَعه أْي: أَنَْشأَُه واخرَتََعه واستنبطه)1(، أمَّ

اْخرِتَاًعا َجِديًدا أي اْخرَتََعه، أو نََشأَُه، وابْتََدَع شيئًا َغرْي َمْسبُوٍق إِلِيِْه)2(.

ء أو إنشـــاءه عىَل غري  ْ إذن، نَْخلُص ِممَّ ســـبَق إىَل أنَّ اإلبَْداع لغًة يَْعِني اخرتاع الشَّ
مثال سابق، واستحداث أساليب َجِديَدة بدل األساليب القدمية أو املُتََعارَف َعلَيَْها، فَُهَو 

خروٌج عن املألوف ونقيٌض للتَّقليد واملحاكاة. 

تصنيفات البَْداع
وقد صنَّف بَْعض الباحثي البَْداع إىَل خمسة أصناف، هي: 

البَْداع التَّعبيّي Expressive Creativity: وتكون فيه األصالة والكفاءة عىَل 	 
يَّة. قَْدر قليل من األَهمِّ

البْـــَداع الِنَْتاجّي Productive Creativity: وُهَو الَِّذي يَرْتَِبط بتَطِْوير آلة ما 	 
أو ُمْنتَج أو ِخْدَمة.

البْـــَداع الختاعّي Inventive Creativity: ويَتََعلَّق ِبتَْقِديم أســـاليب َجِديَدة 	 
للَعَمِل واإلِنْتَاج.

البَْداع البِْتكَارّي Innovative Creativity: ويشري إىَل التَّطْوير املُْستَِمّر لألفكار، 	 
وتقدميها يف قوالب مختلفة، األَْمر الَِّذي يَْنُجُم عنه اكتساب َمَهاَرات َجِديَدة.

البَْداع النبثاقّي Emergence Creativity: وُهَو إِبَْداٌع نادر الحدوث ملا يتطلَّبه من 	 
ِصيَاَغة أَفَْكار وافرتاضات َجِديَدة تاًما مل تُْخترب من قبُل، بل انبثقت للَمرَّة األوىل.
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َدة وأَنَْواع كثيٌة لإِلبَْداع، ولَِكنَّ مُيِْكن تحديدها ف  َوُهَنـــاَك تصنيفات أخَرى ُمَتَعدِّ
املَُنظَّاَمت بثالثة أَنَْواع رئيسة، وهي:

البَْداع التَِّقِنّي Technological Innovation: ويَرْتَِبط َهَذا النَّْوع ِبتَْقِديم ُمْنتَج 	 
أو ِخْدَمة َجِديَدة أو نِظَام عمل وآليَّات إِنْتَاج َجِديَدة.

َات الَِّتي 	  البْـــَداع الَداِرّي Administrative Innovation: ويشـــري إىَل التََّغريُّ
تحدث يف َهيَْكل املَُنظََّمة أو يف آليَّة إَِدارَة الَعَملِيَّات اإلداريَّة كَُكّل، لَِذلَِك يشمل َهَذا 
النَّْوع من اإلبَْداع كُّل وجوه الَعَملِيَّات اإلداريَّة َداِخل املَُنظََّمة، مثل: اْســـِتْخَدام كادر 
لْطَة واتَِّخاذ الَقرَاَرات  الَعَمل، وتخصيص املََوارِد، وتَْحِديد وتوزيع املََهاّم، وآليَّات السُّ

ومنح املكافآت أو الخصومات.

البَْداع املُضافAncillary Innovation: ويُقَصد به إَِضافَة أدوار وَمَهاّم أخَرى 	 
إلدارة املَُنظََّمـــة الَِّتي تتجاوز نِطَاق الَوظَائِف التَّْقلِيِديَّة لإلدارة، عىَل َســـِبيل املثال: 
تَطِْوير برنامج غري مســـبوق للتََّواُصل مع الَعَمالء وإدارة الوالء يَُعدُّ إِبَْداًعا مضافًا 
م املَُنظََّمة برنامًجا ُمَميَّزًا للِخْدَمة  إلدارة التَّْســـِويق، ويف حاالت أخَرى ِعْنَدَما تُصمِّ

املُْجتََمعيَّة فإنَّه يَُعدُّ أيًضا إِبَْداًعا مضافًا.

الَعالَقة بَْي البَْداع والبِْتكَار
ال بُدَّ من التَّنويه للعالقة بني اإلبَْداع واالبِْتَكار؛ كونهم يرتبطان ارتباطًا وثيًقا بالعمل 

يَاِدّي، وهـــم مفهومان ُمرَتابطان ومتالزمان، ال ميكن فَْصلُهم عن بعٍض فصاًل  الرِّ

ا، ولكن ســـنحاول تجريدهم من العالقة الرَّاِبطَة بينهم كَمْسًعى لَفْهم كُّل منهم؛  تَامًّ

وبداية يجب التَّأكِيد عىل أنَّ اإلبَْداع يَْسبق االبِْتَكار، فال ُوُجود لالبِْتَكار بدون اإلبَْداع؛ 

ا االبِْتَكار فريتبط  فاإلبَْداع يرتبط باكتشـــاف واستنباط فكرٍة جديدٍة غري َمْسبُوقٍَة، أمَّ

بَوْضع ُمْخرََجـــات اإلبَْداع َمْوِضع التَّنفيذ؛ فاإلبَْداع هو حالـــٌة فكريَّة وعقليَّة بَْحتَة، 

واالبِْتَكار تنفيٌذ فريٌد بوسائل فريدة لهذا اإلنتاج الِفْكِرّي.

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة



- 112 -- 112 -

الَفْصل الثَّالِث / املَبَْحث األَوَّل

والعديـــد من النَّتَاج اإلبَْداعّي لألفراد يبقى يف مرحلة اإلبَْداع، فال يرى النُّور ويبقى 
ُدور والعقول، والِقلَّة القليلة من اإلنتاج اإلبَْداعّي ينتقل إىل مرحلة االبِْتَكار،  َحِبيس الصُّ
ًة كون االبِْتَكار يحتاج لوســـائل مادِّيَّة، وألرضيَّة مناسبة تُّهيِّئ األُُسس املَُناِسبَة  وخاصَّ

ليتمَّ االنتقال من اإلبَْداع إىل االبِْتَكار.

مراحل البَْداع
اإلبَْداع ال يَْحُدث اعتباطًا، إنَّه َعَملِيَّة إدراكيَّة ُمرَكَّبَة تُْنِتج أفكاًرا َجِديَدة أو تَُحوِّل األَفَْكار 
ثَة، وُهَناَك بَْعض الُخطوات الَِّتي تَُســـاِعد الَفرْد يف تشكيل  القدمية إىَل مفاهيم محدَّ
ق.  َدة وصياغتها يف َمِزيٍج مثايّل أو حّل َخالَّ أَفَْكار ُمَميَّزَة من أَفَْكار عشـــوائيَّة ُمتََعـــدِّ

وللُوُصوِل إىَل البَْداع الكامل ل بُدَّ من املرور بهذه املََراِحل، وهي:

ي ُهَو الُخطَْوة األوىَل نَْحو تحفيز اإلبَْداع؛ 	  اكتشـــاف املُْشِكلَة: تَْحِديد املُْشِكلَة أو التََّحدِّ
قَة ملشكلة ما بتجربة  ألنَّ الَعَملِيَّة اإلبَْداعيَّة تَْهِدُف يف نَِهايَة املطاف لتقديم ُحلُول َخالَّ

أَفَْكار َجِديَدة ُمبْتََكرَة.
عوبة، تأت َمرَْحلَة دراستها وتحيصها 	  العداد والتحضي: بعد تَْحِديد املُْشِكلَة أو الصُّ

َجيِّـــًدا من َجِميع جوانبها، وَجْمع املَْعلُوَمات عنها، وإجراء األبحاث بشـــأنها وَمْعرِفَة 
الَعواِمل املُؤَثِّرة ِفيَها ســـلبًا وإيجابًا، وتَْحلِيلها، وتَْحِديـــد األَْهَداف، وتنظيم األَفَْكار، 

وتنقيحها. 
َدة، تأت خطوة 	  الحتضان )التَّمحور(: بعد الكشف عن َجَوانِب املُْشِكلَة وعواملها املُتََعدِّ

يَّتها وتأثريها عىَل املُْشِكلَة، وإبعاد كُّل ما  التَّمحور، وِهَي ترتيب َهِذِه الَعواِمل وفًقا ألَهمِّ
ُهَو خارج نِطَاق املُْشِكلَة من األَفَْكار واملَْعلُوَمات الثَّانويَّة، وَذلَِك حتَى يَسُهل عىَل العقل 
امتصاص كُّل ما يَتََعلَّق باملُْشِكلَة من معلومات رَئِيَسة وِخرْبَات ُمْكتََسبَة، واحتضانها فََقْط 
دون أيَّة شوائب أو إضافات ال طائَل منها، وِخالل َهِذِه الُخطَْوة، ال يحاول الَفرْد إِيَجاد 
أيَّة ُحلُول للمشكلة، لِكنَّه فََقْط يواصل التَّْفكري بعُمق ودون التَّأثُّر بأيَّة ُمؤَثِّرات خارجيَّة.

الشاق أو اللهام: وِهَي املَرَْحلَة الحاســـمة للعقل، الَِّتي تشهد والدة الِفْكرَة الَجِديَدة، 	 
فِعْنَدَما تبدأ األَفَْكار يف النُّْضج، تحدث لحظة اإلضاءة الَِّتي مُيِْكن أن تقع ِبَشـــكٍل غري 
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ــع عىَل اإلطالق وتَْهِدي صاحبها ِفْكرَة عبقريَّة، والَِّتي بدورها قَد تَُؤدِّي إىَل حّل  ُمتََوقَـّ
ق. ّك أو َعَدم التَّحقُّ املُْشِكلَة ِبِنْسبَة كبرية، مع وجود نِْسبَة ال بأس ِبَها من الشَّ

ق أو )التَّقييم(: وِهَي َمرَْحلَة إعادة النَّظَر يف الِفْكرَة أو حّل املُْشِكلَة، وتحيصها 	  التََّحقُّ
قها، وهل ِهَي ناقصة أم  وتهذيبهـــا، وصقلها، وقياس مَدى فائدتها، وإمكانيَّـــة تحقُّ
مكتملة، وهل تَْحتَاج للتَّغيري حتَى تَُكون أَكَْث وضوًحا، وهنا مُيِْكن إِْجرَاء مشـــاورات 
بشأنها مع الَفِريق من أجل تَطِْويرها لألَفَْضل ومناقشة التََّوقَُّعات بشأن نجاحها. فهذه 

الُخطَْوة ِهَي َمرَْحلَة التَّجريب أو )االختبار التَّجريبّي( للفكرة الَجِديَدة.
ذ الِفْكرَة أو الحّل ِعْنَدَما يَبَْدأ الَفرْد َعَملِيَّة تَْحِويل أفكاره إىَل ُمْنتَج أو ِخْدَمة 	  التَّْنِفيذ: تَُنفَّ

نهائية، وقَد يستأنف الَفرْد َهِذِه الُخطَْوة مراًرا وتكراًرا للُوُصوِل إىَل النَّتيجة املَطْلُوبَة.

دوافع البَْداع 
تَُعدُّ َدَواِفع البَْداع الرَّكْن األََســـاس لصقل جوهر البَْداع، عَل أنَّها َقد تَكُون عَل 

َدة، منها: أَْشكَال ُمَتَعدِّ
ْخِصيَّة والعقليَّة للُمبِْدع، وتَتََمثَّل يف:	  دوافع ذاتيَّة داخليَّة، وِهَي الَِّتي تنبع من ذات الشَّ

ات للرَِّضا عن النَّفس.	  الرَّْغبَة يف الُوُصول إىَل تَْحِقيق الذَّ
محاولة الُوُصول إىَل األَْهَداف وتَْحِقيقها بطرٍق أسهل وجهد أقَّل.	 

َواِفع النَّاِجَمة عن اإلحســـاس باملُْشِكالت والُقْدرَة 	  دوافع خارجيَّة بيئيَّة، وِهَي الدَّ
عىَل حلّها، وتَتََمثَّل يف:

صنع األحداث، ومواكبة تَطَوُّر الزََّمن ِباْسِتْمرَار.	 
م واالستمرار لتَْحِقيق النُُّمّو واالزدهار.	  الرَّْغبَة يف التَّقدُّ

اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة، وتُرَكِّز عىل:	  َواِفع الدَّ يَّة، وِهَي َمِزيج من الدَّ دوافع معنويَّة وَمادِّ

الرَّْغبَة يف الُحُصول عىَل التَّْقِدير والثَّناء للُوُصوِل إىَل املال والشهرة.	 
ة والنُّهوض 	  ْعي إىَل كســـب رَِضا أَفْرَاد املُْجتََمع عن طَِريق الِخْدَمة الَعامَّ السَّ

ْولة وَعواِمل تَطَوُّرها. بثوات الدَّ
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عنارص البَْداع 
ومن ِخالل ما سبق، مُيِْكن استخالص بَْعض َعَنارِص البَْداع كالتَّاِل:

م الَفرْد من نـــوع معنيَّ من املَْعلُوَمات 	  يَّة ما يَُقدِّ الطَّالَقة: تُقـــاس الطَّالقَة بَكمِّ
وِخالل وحدة زََمِنيَّة ُمَعيََّنة، وتوجـــد يف االختبارات الكالميَّة فََقْط ثالثة َعواِمل 

ُمتََميِّزَة للطَّالقَة، وهي:

الطَّالَقة الِفكِْريَّة، ويَرْتَِبط َهـــَذا النَّْوع من الطَّالقَة بالُقْدرَة العقليَّة للفرد، 	 

مثل: قدرته عىَل الخيال والتشبيه واالستنباط وِسَعة اإلدراك والَحْدس.

ابطيَّة، وتعني إكمل الَعالقَات بنَْي األَْشـــيَاء املُْختَلَِفة، وَذلَِك 	  الطَّالَقـــة التَّ

اِبق من الطَّالقَة. تييزًا لها عن النَّْوع السَّ

الطَّالَقـــة التَّْعِبييَّة، الَِّتي لها عالقة ِبُســـُهولٍَة بناء وتركيب الُجُمل والتَّعبري 	 

اِخلِيَّة، وهكذا. اللَّْفِظّي عن املكنونات الدَّ
املُُرونَـــة: املُُرونَة يف التَّْفكري ِهَي الُقْدرَة عىَل رؤية ُمْشـــِكلَة ما من زوايا ُمْختَلَِفة 	 

َدة، والُقْدرَة عىَل التَّْغيري يف املعَنى أو التَّفســـري أو االستعمل أو فَْهم املََهاّم  ُمتََعدِّ
أو اســـرتاتيجيَّات الَعَمل أو تغيري يف اتَِّجاهات التَّْفكري والتَّْحلِيل الَِّذي قَد يَْعني 

تفسريًا جديًدا للهدف املَطْلُوب.
األصالة: وتعني قدرة الَفرْد عىَل تَْقِديم إِنْتَاج كُّل ما ُهَو غري مألوف، وما ُهَو بعيد 	 

املدى، وخارج نِطَاق التَّْفِكري التَّقلِيِدّي، وتَْوِفري كُّل ما ُهَو َجِديد وغري عادّي، وما 
يَات. ُهَو ذَِكّ وحاِذق من االستجابات للمشاكل أو التََّحدِّ

الَحَساِســـَية للمشـــاكل: ويُقَصد ِبَها الُقْدرَة عىَل التََّنبُّؤ باملشاكل والَوْعي بوجود 	 
حاجات أو َعَناِص َضْعف يف الِبيئَة أو املوقف، ويعني َذلَِك أنَّ بَْعض األَفْرَاد أرسع 
من غريهم يف مالحظة املُْشِكلَة والتََّنبُّؤ ِبَها والتََّحقُّق من وجودها يف املوقف ذاته. 

يَّة تُولِّد الكيفيَّة؛ بعَنى أنَّه إذا 	  عنـــص الكّم والكَْيف: مثَّة فرضيَّة تَْذكُـــر أنَّ الَكمِّ
كَاَن َشـــْخٌص مـــا يُْنِتُج عدًدا أَكْرَبَ من األَفَْكاِر فَإنَّه ال بُـــدَّ وأْن يُْنِتَج َهِذِه األَفَْكاَر 
َدة، وِخالل فرَْتَة زََمِنيَّة ُمَعيََّنة، يف ِحني أنَّ ُهَناَك فرضيَّة  ِبَنْوِعيَّة َجيَِّدة وآليَّات ُمتََعدِّ
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كاو، جون. ترجمة أسعد حليم، اإِلبَْداع يِف الَْمرْشُوعات، مركز األهرام للرتجمة والنَّرْش، القاهرة، 2001م، . 1
ص ص 45-50.

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

أخَرى تقول بأنَّه إذا أنَْفَق اإلِنَْسان ُجّل وقِْتِه يف التَّْخِطيط والتَّْنِفيذ لعدٍد كبريٍ من 
املقرتحات؛ فإنَّ األَفَْكار الَجيَِّدة بينها ستكون قليلة للَغايَِة.

الَعالَقة بَْي التَّْفكي والبَْداع
الَعالقة بنَْي التَّْفكري واإلبَْداع وثيقة ومرتابطة؛ َحيُْث إنَّ التَّْفكري َعَملِيَّة تســـتند للَعَقل 
واملنطق وتساعد اإلِنَْســـان عىَل اكتشـــاف َمْعلُوَمات َجِديَدة ِبالنِّْسبَة إليه، واستنتاج 
بْط بينها ِبطَِريَقة َجِديَدة وُمبْتََكرَة، وبا أنَّ اإلبَْداع  العالقة بنَْي األَْشيَاء عن طَِريق الرَّ
ء ذاته -أْي الُوُصول إىَل أَفَْكار ونِتَاَجات َجِديَدة، أو إعادة ربط األَفَْكار  ْ يهدف إىَل الشَّ
املَْوُجـــوَدة بالِفْعِل ِبطَِريَقة َجِديَدة ُمبْتََكرَة- فإنَّ التَّْفكري واإلبَْداع وجهان لعملة واِحَدة 

وجانبان ُمرَتَاِبطَان ال مُيِْكن فَْصل أَحِدهم عن اآلخر.
 

وتَتََمثَّل الَعَملِيَّة الِفْكِريَّة يف قدرة الَفرْد عىَل اكتســـاب املعارف عن الَواِقع عىَل أساس 
االســـتدالل واألفعال التَّْفكرييَّة بالتَّصوُّرات واملعارف أو املفاهيم. ومُيِْكن تييز أَنَْواع 
التَّْفكري الرَّئِيَســـة كالتَّْفكري البَْداعّي، والتَّْفكري الفلسفّي، والتَّْفكري العلمّي، والتَّْفكري 
املَْنِطقّي، والتَّْفكري الَعاِطفّي، والتَّْفكري النَّاِقد، والتَّْفكري املُْســـَتِني، والتَّْفكري الَعَميِلّ 
لوك العادّي، والتَّْفكري يف ُمْختَلَف َجَوانِب الَحيَاة كالتَّْفكري  التَّطبيقّي عىَل مستَوى السُّ

ينّي، والتَّْفكري الَفنّي، والتَّْفكري التَّْصميمّي، والتَّْفكري الهندّس… إلخ.  الدِّ

ة َعَناِص  د جوانبها تَْحتَاج الَعَملِيَّـــة الِفْكِريَّة إىَل ِعدَّ ب َهِذِه األَفْـــَكار وتَعدُّ ومع تَشـــعُّ
 ، ْخص املفكِّر؛ أبرزها: التَّْحلِيل املنطقّي والتَّْدِقيق الَعَمِلّ رئيسة يَِجب أن يَتََميَّز ِبَها الشَّ
والتَّْخِطيـــط النَّاِجح والتَّْنِفيذ الدقيق، والَفْهم واالســـتيعاب لُكّل مجريات األحداث، 

والُقْدرَة عىَل التََّحكُّم بزمام األُُمور وحّل املُْشِكالت)1(.
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الَفْصل الثَّالِث / املَبَْحث األَوَّل

لكـــنَّ يف "التَّْفكري اإلبَْداعّي" الَِّذي عرَّفه، بيرت دراكر)1(، وُهَو األُب الرُّوحي لإلدارة، 
بقوله: "إنَّ الـــذكاء اإلبَْداعّي ُهَو الُقْدرَة عىَل الذهاب إىَل أبعد ِممَّ ُهَو موجود لخلق 

ابَة")2(. أَفَْكار َجِديَدة وجذَّ

ائِم  ـــْعي الدَّ اِفعيَّة الَكِبريَة لإلنجاز، والسَّ ق َخَصائِص املفكِّر املُبِْدع، لتشـــمل: الدَّ وتَتََعمَّ
عبة، والرَّْغبَة يف اقتحام  َدة الصَّ لإلضافة الَجِديَدة، والرَّْغبَة يف بحث املُْشـــِكالت املَُعقَّ
املجهول والغامض، وامليل الواســـع لالطِّالع واملثابرة يف الَعَمل، الُقْدرَة عىَل االحتمل 

رب يف معالجة املواقف الغريبة. والصَّ

وهكذا نصل إىَل أنَّ التَّْفكي البَْداعّي ُهَو مهارة مُيِْكن لُكّل فرد لديه االســـتعداد أن 
يتعلّمها من ِخالل مادة تعليميَّة أو تدريب ذهنّي؛ كََم أنَّه لَيَْس ِحْكرًا عىَل األَْشـــَخاص 
ْهِنيَّة وِخرْبَاته وخصائصه  كَاء العايل، بل يعتمد عىَل أَْهَداف الَفرْد وَعَملِيَّاته الذِّ َذِوي الذَّ
ـــْخِصيَّة الَِّتي يَتََميَّز ِبَها كُّل شـــخص. ويأت عىَل رأس َذلَِك أن يتحرَّر من الخوف  الشَّ
واملَْنع، لَِذلَِك فإنَّ إِيَجاد الَفرْد املُبِْدع يعتمد عىَل الوسط البيئّي املُناِسب واملعلِّم الَجيِّد 
ة ال تصمد للنَّْقد، لكن  ك يُنتج الِفْكرَة املُبِْدعة، الَِّتي تكون يف بدايتها ِفْكرَة ضعيفة هشَّ

بالَعَمل َعلَيَْها وتَطِْويرها رسعان ما تصبح حقيقة.
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ْعم َمت والعوائق وَعواِمل الدَّ املُْبِدع: السِّ

د الَوســـائل واآلليَّات الَِّتي تَتَِّبُعها هذه  تَْشـــَتّد وتِيَة املَُناَفَسة بي املَُنظَّاَمت، وتََتَعدَّ
يَّة هي أَهّم هذه  املَُنظَّاَمت ف َســـْعيها لتعزيز َمكَانتها التََّناُفِسيَّة، ولََعلَّ املََوارِد الَبَشِ
يَات الَِّتي تواجهها املَُنظَّاَمت تَْفرِض َعلَْيَها ضغوطًا  الوسائل وأكرثها َجْدَوى؛ فالتََّحدِّ
عوبَات  كَِبيَة للتَّفكي املُْسَتِمّر ف إِيَجاد طرق وحلول ُمْبِدعة ُتكِّنها من تذليل الصُّ
اِخلِيَّة والَخاِرِجيَّة، وتَُشـــكِّل َعَملِيَّة  َات والتقلُّبات، ف بيئتها: الدَّ والتَّكيُّف مع املَُتَغيِّ
الَبْحث عن الُقُدَرات البَْداعيَّة واكتشـــافها وتحفيزها، والحتفاظ ِبَها أََهّم القضايا 
الَِّتـــي يَْنَبِغي أن تواجهها قيادة ُمَنظَّاَمت األَْعاَمل من أجل تطويعها لَِضاَمِن تَْحِقيق 

البقاء والنُُّمّو ملَُنظَّاَمتهم.

ًة يف مجال ِريَاَدة  ـــْخص إدراك أنَّ التَّميُّز، َخاصَّ ووفًقا ملفهوم اإلبَْداع، يَْســـتَِطيع الشَّ
ق  ْخص املُبِْدع، ويحقِّ األَْعَمل، يَِجب أن يَُكون مبنيًّا عىَل ذكاء إِبَْداعّي، وليك يَتََميَّز الشَّ
كَاء الِفطِْرّي، والخيال  ة صفات، أهّمها: الـــذَّ النََّجـــاح املَطْلُوب يَِجـــب أن يَتََميَّز بِعدَّ

َغف باملَْعرِفَة. اإلبَْداعّي، والثَِّقة بالنَّْفس، والطُُّموح، والتََّحلِّ بُروح املَُغاَمرَة، والشَّ

مة األبرز  ـــْخص املُبِْدع إالَّ أنَّ السَّ فات الَِّتي ترُْبِز ِصَفات الشَّ ورغم شـــموليَّة َهِذِه الصِّ
فات  ـــخت يف أذهانهم الَكِثري من الصِّ ملُبِْدعـــي الَعالَم تعود إىَل طفولتهم؛ َحيُْث ترسَّ
اإلبَْداعيَّة، والَِّتي حصلوا َعلَيَْها من ِخالل تربية ُمْختَلَِفة "نِْســـِبيًّا" عن أقرانهم تَْعتَِمد 

ق دون قيود. عىَل التَّْفكري الُحّر الخالَّ

ِغري يَُكون ُمبِْدًعا بفطرته، فيُِحّب اللَِّعب ويجرِّب  كْـــر أنَّ الطَّفل الصَّ ومن الجدير بالذِّ
ويتساءل، ويستخدم خياله ِبَشْكٍل غريٍب، وِعْنَدَما يَْكرُب رسعان ما يَتََعلَّم أن يسري عىَل 

ُخطَى الجمعة الَِّتي تحيط به.



- 118 -

الَفْصل الثَّالِث / املَبَْحث الثَّايِن

ق إالَّ مع ُوُجود ُمبِْدع ُمتََفرِّد متألِّق يحرص عىَل االستفادة  وبهذا نقول إنَّ اإلبَْداع ال يَتََحقَّ
من تجارب اآلَخِريَن وتقوميها؛ فاألَفْرَاد واملَُنظََّمت وفْق االْسرِتاتِيِجيَّة االبِْتَكاريَّة إّما 

أن تَُكون قائدة أو تابعة أو نسخة ُمَكرَّرَة.

ة َعواِمل رَئِيَســـة للمساهمة، وتشجيع اإلبَْداع  كم يَْحتَاج اإلبَْداع إىَل رَضُورَة توافر ِعدَّ
يَّة املرَْشُوعة لألفراد  ، والُحرِّ املعاص، مثـــل: تَْحِقيق تكافؤ الُفرَص ودعم املُبِْدعـــنِيَ
ي، والثَِّقة  ، واملغامـــرة والتحدِّ ِكَات، واألمن النَّْفـــس واالْجتمِعّي للُمبِْدعنِيَ والـــرشَّ

املتبادلة والتَّعاُون املثِمر، وتشجيع األَفَْكار الَجِديَدة، وتَْوِفري الَوقْت الَّالزِم لإِلبَْداع.

َمات البَْداع  ُمَقوِّ
بحسب اعتقاد البعض فإنَّ اإلبَْداع َمْفُهوٌم َصْعٌب تُِحيُط به َهالَة من التََّصوُّف، باْعِتبَارِه 
َهِديًة ِفطِْريَّة ال مُيِْكن للجميع الُحُصول َعلَيَْها، يف ِحني أنَّ الَواِقع يكشـــف أنَّ اإلبَْداع 
ــة( والرَِّعايَة )املََهاَرات  فة الفطريَـّ َعَملِيَّـــة ِفْكِريَّة منطقيَّة َتْـــزُج بنَْي الطَّبيعة )الصِّ
املُْكتََســـبَة(، لذا ميكن القول بأنَّ اإلبَْداع لَيَْس فطريًّا ومحصوًرا عىَل فئة دون أخرى، 
بل مُيِْكن تعلُُّمه وممرسته. وُهَناَك الَكِثري من الَعَناِص املُحفزة للَعَملِيَّة اإلبَْداعيَّة، منها:

التَّْعليم: يوفِّر التَّْعليم األُُســـس األَوَّلِيَّة النطالق َمَهاَرات التَّْفكري واإلبَْداع، فمن 	 
اِملة يَْستَِطيع الَفرْد اكتساب املَْعرِفَة يف ُمْختَلَف  ِخالل املََواّد التَّْعلِيِميَّة الَجيَِّدة والشَّ

زَِمة لِبَْدِء الَعَملِيَّة اإلبَْداعيَّة. املََجاالت، وِمن ثَمَّ تغذية العقل باملُْدَخالت الالَّ
زَات اإلبَْداع؛ أِلَنََّها 	  يَّة ِهَي الُعْنُص األبـــرز من ُمَحفِّ يَّة: الُحرِّ الســـتقالل والُحرِّ

تســـمح للفرد بإطالق ِعَنانِه وطَرْق أبواب مل يختربهـــا أحٌد من قبل، وقَد تُقيِّد 
مح لألفراد  ، مفيدة يف السَّ يَّة أنظمُة الَعَمل، وأنظمة الَعَمل، دون شـــكٍّ َهِذِه الُحرِّ
ال إلنجاز األَْهَداف، لكنَّها من جانب آخر  بتنسيق جهودهم والتَّعاُون ِبَشـــْكٍل فَعَّ
عب للَغايَِة  يَّة األَفْرَاد واستقاللهم، والحقيقة تقول إنَّه من الصَّ تَُحّد ِبُسُهولٍَة من ُحرِّ

تَْحِقيق التََّواُزن بنَْي األَْمرين.
بيئـــة الَعَمل املَُنظََّمة: تَْوِزيع األدوار واملََهاّم بَـــنْي فَِريق الَعَمل وصياغة أنظمة ولوائح 	 

ة الَِّتي تَُساِعد  لتنظيم َسرْي الَعَمل وإجراءات الثََّواب والعقاب من الَعواِمل التَّْنِظيِميَّة املُِهمَّ
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ْكيز يف الَوِظيَفة املُناطَة بهم، والتَّْفكري يف كيفيَّة أدائها بآليَّات ُمَميَّزَة،  األَفْرَاد عىَل الرتَّ
زَات اإلبَْداع يف الَعَمل وإبراز تفوُّق غري مسبوق. ومن ثَمَّ فإنَّ التَّْنِظيم من ُمَحفِّ

التََّواُصل: االتَِّصال النَّاِجح بنَْي أَفْرَاد الَفِريق يُساِعد عىَل تَْوِفري أجواء من التَّعاُون 	 
هنّي،  وتحفيـــز الَعَملِيَّة اإلبَْداعيَّة لديهم، وَذلَِك من ِخالل جلســـات الَعْصف الذِّ
ة، الَِّتي  د باملَُشـــورَة والتَّغِذيَة املرتدَّ وتنقيح األَفَْكار واْخِتيَار األَفَْضل بينها، والتَّزوُّ

تنح َهِذِه الَعَملِيَّة َدفَْعًة إيجابيَّة قَِويَّة.
املفاضلة الوظيفيَّة: ِبيئَة الَعَمل الَِّتي تَتَبَنَّى سياســـات توظيف قَاِئَة عىَل اإلبَْداع 	 

ز األَفْرَاد تلقائيًّا عىَل التَّْفكري اإلبَْداعّي  الَفرْدِّّي والِخرْبَة والُقْدرَة عىَل االبِْتَكار، تَُحفِّ
، واالرْتَِقاء بُقُدَراتهم الوظيفيَّة لتقديم األَفَْضل دائًا. وتَطِْوير اإلِنْتَاج؛ كيًفا وكمًّ

َمات 	  ة تُعدُّ أحد أََهّم ُمَقوِّ ص والْحِتَافيَّة ف املََجال: نظرًا ألنَّ الِجدَّ دعم التََّخصُّ
ة للنَّجاح يف الَعَملِيَّة اإلبَْداعيَّة؛  ص يف مجال ما رَضُورَة ُملِحَّ اإلبَْداع، فإنَّ التََّخصُّ
ــر الُقْدرَة عىَل تَْحِديد الثََّغرَات يف التَّْفكري  َصة والكافية توفِـّ ألنَّ املَْعرِفَة املُتََخصِّ
ومراحـــل اإلبَْداع، وبَُجرَّد أن تكون َهِذِه الفجوات واضحة، مُيِْكن تَطِْبيق الَعَملِيَّة 
اإلبَْداعيَّـــة بنجاح مع العثور عىَل أَفَْكار َجِديـــَدة ُمَميَّزَة، كذلك فإنَّ الكفاءة يف 
ة أيًضا من َحيُْث ُحســـن اْسِتْغالل األََدَوات املُتَاَحة واملُرْتَِبطة باملََجال  املََجال ُمهمَّ
ذاته، فيُْمِكن لإِلبَْداع التَّعبري عن نفســـه يف أَفَْضل حاالته ِعْنَدَما يَُكون الَفرْد قَد 
اْستَْوَعَب أَْدَوات النََّشاط وآليَّات الَعَمل بِدقَّة؛ ِبَحيُْث مُيِْكنه الَعَمل دون عوائق يف 

ر. املستَوى التَّايِل من الَعَملِيَّة دون إبطاء أو تأخُّ
لوكيَّات الَعَملِيَّة 	  َســـة: تُعرَّف الثََّقافَة التَّْنِظيِميَّة بأنَّها السُّ الثََّقاَفة التَّْنِظيِميَّة للُمَؤسَّ

َسات، الَِّتي َسيَُكوُن من شأنها  املتَّفق َعلَيَْها ِبَشْكٍل رسمّي أو غري رسمّي َداِخل املَُؤسَّ
تييزها عن غريها، وُهَناَك َخَصائِص أََساِســـيَّة تَُعربِّ عـــن َجْوَهر َهِذِه الثََّقافَة 
التَّْنِظيِميَّة أهّمها: اإلبَْداع، فالثََّقافَة الَجيَِّدة ِهَي الَِّتي تتبنَّى اسرتاتيجيَّات إداريَّة 
غري تقليديَّة؛ بحيث تَُكون القاعدة الرَّئِيَسة ِفيَها تعزيز اإلبَْداع الَفرْدّي والجمعّي، 
يَّة التَّْفكري واتَِّخاذ الَقرَاَرات فيم يخصُّ مجال اختصاصهم،  وَمْنح فَِريق الَعَمل ُحرِّ

وَخْفض القيود اإلداريَّة والرُّوتِينيَّة املَُعطِّلَة للُقُدَرات الِفْكِريَّة.
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ز الَفرْد عىَل التَّفوُّق وتزيد رغبته 	  املَُناِفُسوَن: ُوُجود أجواء مشتعلة من املَُنافََسة تَُحفِّ
يف التَّميُّـــز، واالجتهاد يف تَْقِديم كُّل ما بوســـعه من أجل بلوغ أهدافه، كََم أنَّها 
وق، وتجعله دائًا يف وضع  ، والتََّنبُّؤ بظروف السُّ عه عىَل التَّْخِطيط املُْستَْقبَِلّ تشجِّ

استعداد ملواجهة الظُُّروف الطَّارِئة.
املَُشـــاَركَة النَِّشطَة واملثابرة: تَُعزِّز ُمْجتََمعاتُنا العربيَّة ِباْسِتْمرَار أسطورة "اإلبَْداع" 	 

كِهبَة َسَمويَّة يفوز ِبَها بَْعض النَّاس دون غريهم، مع تجاهل َدْور اإلصار واملثابرة 
يف بلوغ التَّْفكري اإلبَْداعّي والنََّجاح يف تَْحِقيق األَْهَداف، فاإلبَْداع نظريًّا وعمليًّا 
لَيْـــَس َمْوِهبَة باطنيَّة، إنَّه مهارة مُيِْكن ممرســـتها ورعايتها، لَِذلَِك فإنَّ أحد أبرز 
َمات اإلبَْداع ُهَو املثابرة، الَِّتي مُيِْكن ممرستها حتَى ِمن ِقبَل األَْشَخاص الَِّذيَن  ُمَقوِّ

ال يعتقدون أنَُّهم ُمبِْدعوَن، فََقْط عليهم البَْدء واالستمرار يف ذلك.
التَّعاُمل مع َعَدم اليقي: مُيَثِّل َعـــَدم اليقني أحد أَكَْث َجَوانِب اإلبَْداع إحباطًا، 	 

عور بالرَّْغبَة  ـــائع لَدى الَفرْد الشُّ الَِّتي يَِجب التََّعاُمل َمَعَها وتحســـينها، فمن الشَّ
يف الُوُصول إىَل النَّتيجة املرغوبة يف أرسع وقت ممكن، ومن ُهَنا ينشـــأ التَّوتُّر 
وتََشـــوُّش األَفَْكار وَعَدم اليقني بالنَّتَائِـــج. لَِذلَِك فالصمود أمام َعَدم اليقني ُهَو 

شجاعة مطلوبة لبلوغ اإلبَْداع.
املَُشاَركَة العاطفيَّة: غالبًا ما تَرْتَِبط العاطفة ارتباطًا وثيًقا باإلبَْداع؛ فالَعالقَة بنَْي 	 

اتِيَّة عميقة ِبَشـــْكٍل ال يَُصّدق، فُكلََّم َرِغَب الَفرْد عىَل َســـِبيل  َواِفع الذَّ اإلبَْداع والدَّ

املثـــال يف الُحُصول عىَل الثَّناء عىَل عملـــه أو الَفْوز بكافأة فإنَّه يبذل قصاَرى 

مه اآلخرون. جهده من أجل التََّميُّز وتَْقِديم يشء فريد َعمَّ يُقدِّ

وقـــد يبدو األَْمر غري بديهّي، لكن الحقيقة أنَّ العواطف مفتاح التَِّخاذ الَقرَاَرات، 

فالعقالنيَّـــة مفيدة للَغايَـــِة يف تَْحلِيل البَيَانَات وَجْمعها، لكـــن يف اللَّْحظَة الَِّتي 

اِفع وراءها، وباعتبار أنَّ الَعَملِيَّة  يحدث ِفيَها اتَِّخاذ الَقرَار، تَُكون العاطفة ِهَي الدَّ

ِغريَة، فإنَّها تَرْتَِبط  اإلبَْداعيَّة يشٌء ينطوي عىَل الَكِثري من الَقرَاَرات الَكِبريَة والصَّ

ارتباطًا عميًقا بالعقالنيَّة والعواطف مًعا.

الَفْصل الثَّالِث / املَبَْحث الثَّايِن
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يَّة قصوى، 	  توليـــد النََّتائِج: وضوح الَهَدف النَِّهاِئّ أليّة َعَملِيَّـــة إِبَْداعيَّة له أَهمِّ
عب عىَل أّي فـــرد ُمبِْدع؛ ألنَّه قَد تَُكون لديه ِفْكرَة مليئة  وقَـــد يكون َذلَِك من الصَّ
بالتَّفاِصيل، ويَتََقيَّد استكشـــافه لألهداف يف وقٍت ُمبَكِّـــر للَغايَِة، ِممَّ يَُقلِّل من 

اإلمكانات اإلبَْداعيَّة.
حيح ُهَو بالتَّايِل يشء مُيِْكن تعلُّمه وتَطِْويره، من ِخالل مراجعة 	  تحديد الَهَدف الصَّ

الَهَدف مع الَفِريق والتَّأكُّد ما إذا كان َذلَِك واضًحا للجميع أم ال قبل بدء الَعَمل.

َقات البَْداع  ُمَعوِّ
ـــَمت الَِّتي يَِجب أن يَتَِّسم ِبَها َرائِد األَْعَمل النَّاِجح، ال ِسيََّم  يَُعدُّ اإلبَْداع أحد أََهّم السِّ
َمة تعزِّز من قدرته عىَل التَّْفكري املُبِْدع، واملَُساهَمة يف حّل املشاكل، وَسَعة  أنَّ َهِذِه السِّ
قَات قَد يتعرَّض  زَِمة لِريَاَدة األَْعَمل، لكنَّ ُهَناَك ُمَعوِّ األفق، وغريها من املََهاَرات الالَّ
قَات ذاتيَّة وأخرى  قَات ملَُعوِّ لها َرائِد األَْعَمل وِهَي كثـــرية؛ وميكن تَْصِنيف هذه املَُعوِّ

َقات: ية، وفيام ييل هذه املَُعوِّ موضوعَّ

ُعور بالنَّْقص وعدم الثَِّقة 	  اتِيَّة: وهي تتعلَّق بشخصيَّة الَفرْد نفسه، كالشُّ َقات الذَّ املَُعوِّ
بالنَّْفس، والَخْوف من ُمَواَجَهة الَفَشل، والَخْوف من التغيري، وَغلَبَة التشاؤم تَِجاه 
ارِم بالعادات  املُســـتقبَل، واالتِّكاليَّة، إضافًة إىل النََّمِطيَّة يف التَّفكري، والتََّقيُّد الصَّ

والتَّقاليد.

قَات بالبيئـــة املحيطة باألفراد، والَِّتي 	  َقـــات املوضوعيَّة: وتَتََمثَّل هذه املَُعوِّ املَُعوِّ
قَات  تَُعـــارِض اإلبَْداع بَقْصٍد أو بدون قَْصد، وتعمل كُمثَبِّطَات له، وَتْتَّد هذه املَُعوِّ
، مـــروًرا بالبيئة الكربى، وانتهاًء  من البيئـــة الصغرى كاألرسة واملُْجتََمع املََحلِّ
قَات الحكوميَّة القانونيَّة والترشيعيَّة؛ فعدم ُوُجود ترشيعات تعمل عىل تحفيز  باملَُعوِّ
قَات التَّْنِظيِميَّة  اإلبَْداع ورعاية املُبِْدِعنَي يُْعتَـــرَب إعاقًة لإلبداع، نَاِهيَك عن املَُعوِّ
ارم بالتَّسلُْسل التَّْنِظيِمّي؛ فاملُُرونَة التَّْنِظيِميَّة ال ِغَنى  كالبريوقراطيَّة، والتََّقيُّد الصَّ

زَة لإلبداع. عنها كبيئة ُمَحفِّ
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ْعم أن  َســـات الدَّ َقات، يَجب عَل الِجَهات املســـؤولة واملَْعِنيَّة وُمَؤسَّ ولزالة َهِذِه املَُعوِّ
ة َمْيزَات للُمَساَهَمة ف نَْش ثََقاَفة البَْداع وِريَاَدة األَْعاَمل، منها: تُساِهم ِبَتْقِديم ِعدَّ

يَّة للُمبِْدعنِيَ لتشجيعهم عىَل املََشاِريع املُتََعلَِّقة بِريَاَدة األَْعَمل.	  توفري ُحرِّ
إزاحـــة الَهيَْكل البريوقراطـــّي والثََّقافَة البريوقراطيَّة أََمـــام الِفْكر اإلبَْداعّي 	 

واالبِْتَكارّي.
القيـــام بَعَملِيَّات تَواُصل واتَِّصال بنَْي املُبِْدعنِيَ وُروَّاد األَْعَمل مع صانعي الَقرَار 	 

يَاَسات. وواضعي السِّ
تقديم امتيازات َمالِيَّة ومعنويَّة لرُّوَّاد األَْعَمل للمساهمة يف تنشيط اإلبَْداع واالبِْتَكار.	 
إنشاء مراكز تعليميَّة وتثقيفيَّة تُساِهم يف تَطِْوير الِفْكر اإلبَْداعّي.	 
توفري دورات تدريبيَّة وتنشيطيَّة يف مجال االبِْتَكار وِريَاَدة األَْعَمل.	 
مساندة الَعَمل اإلبَْداعّي الجمعّي، وتكريم القائني عليِه لتحفيزهم وتشجيعهم 	 

عىَل االبِْتَكار.
ْوء يف اإلعالم ووسائل التََّواُصل عىَل املُْنتَج اإلبَْداعّي سواًء أكان َمادِّيًّا 	  تسليط الضَّ

أو ملموًسا.
تنمية َمَهاَرات املُبِْدعنِيَ يف املدارس والجامعات وحثّهم عىَل ابِْتَكار أَفَْكار َجِديَدة.	 
الَعَمل عىَل حّل املشـــاكل الرُّوتِينيَّة، وتخفيف من حـــّدة املََخاِطر الَِّتي قَد تواجه 	 

املُبِْدعنِيَ وُروَّاد األَْعَمل.

الَفْصل الثَّالِث / املَبَْحث الثَّايِن
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نجم، عبود نجم. إَِدارَة ااِلبِْتكار، دار وائل للنَّرْش والتَّْوِزيع، األردن، ط 1، 2003م، ص 65-66.. 2

املَْبَحث الثَّالِث

االبِْتكَار وِريَاَدة األَْعَمل

ـــْخص ُقُدَراتِه العقليَّة ف  ه الشَّ البِْتـــكَار يَْعِني التَّطْوير والحداثة، بعَنى أّن يوجِّ
َســـِبيل إيجاد ِفكْرَة عصيَّة تَْخِدم املُْســـَتْهلِك وتتجاوب مع ُمَتطَلََّبات العص. من 
ن الحســـاس باملُْشِكالت، أو الثََّغَرات  ُهَنا مُيِكن تعريفه بأنَّه" نََشـــاط معرفّ يتضمَّ
ف املَْعلُوَمـــات، وصياغة الُفُروض، واختبارها با يهدف لتقديم أَْفكَار أو مفاهيم 
أو ترابطات َجِديَدة تَتَِّســـم بالطَّالَقة Fluency واألصالة Originality، واملُُرونَة، 

وإضافة التَّفاِصيل")1(.

َناِعيَّة والثورة التّكُنولُوِجيَّة  وقد ظهر االبِْتَكار كمصطلح شـــائع يف فَـــرْتَة النَّْهَضة الصِّ
كجزٍء أَســـايِسّ من َعَملِيَّة الحداثة والتَّطْوير املستِمّر، ِبَحيُْث يسَعى املُبْتَِكر إىَل إِيَجاد 

لة لَدى الَعَمالء. ُمْنتََجات ُمْختَلَِفة عن املَُناِفِسنَي، ويكون من البدائل املَُفضَّ

ل إِلَيَْها بواسطة ُروَّاد  َراَسات أنَّ نسبًة كبريًة من االبِْتَكارات تَمَّ التََّوصُّ رًا أثبتت الدِّ وُمؤَخَّ
ِغريَة؛ إذ َســـاَهَمت االبِْتَكارات بدوٍر كبري  ة يف ِقطَاع املرَْشُوَعات الصَّ األَْعَمل، َخاصَّ
يف التَّْنِميَـــة االقِْتَصاِديَّة، وَذلَِك من ِخالل رفع مســـتَوى اإلِنْتَاج بكفاءة وَجْوَدة َعالِيَة 
وتخفيض التكاليف، وَخلْق فُرَص عمل َجِديَدة، وتَْحِقيق منافع َمادِّيَّة كربَى َســـاَهَمت 

َوِل. َوات الَوطَِنيَّة لِلدُّ برفع الثَّ

َنْت 9 ماليني  َراَســـات كَانَت ِدَراَســـة لرشكة البحوث الَعالَِميَّة تضمَّ ومن بنَْي تِلَْك الدِّ
ت مبيعاتها وعملتها، اتََّضح أنَّ َهِذِه  َســـة َصِغريَة وَجِديَدة، فبعد معاينة ِســـِجالَّ ُمَؤسَّ
َسات َساَهَمت بـ%55 من اإلبَْداعات يف 362 ِصَناَعة مختلفة، و90 من اإلبَْداعات  املَُؤسَّ

الجذريَّة)2(.
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َا يعود إىَل حقيقة امتالكها  ِكَات إمنَّ ه الَجِديد نَْحو االبِْتَكار ِمن ِقبَل َهِذِه الرشَّ هذا التَّوجُّ
يَّة املُْختَلَِفة الَِّتي تجيد  َمة والِخرْبَات البَرَشِ الَكِثري من املََوارِد والتِّْقِنيَّـــات الَفنِّيَّة املُتََقدِّ
التَّعاِطي مع االبِْتَكار بوصفه نشاطًا جديًدا ُمتََميِّزًا وُمَنظًَّم ِبَهَدف بلوغ كُّل ما ُهَو َجِديد 

كليًّا أو جزئيًّا أْي االبِْتَكار التَّدريجّي أو التَّطْويرّي.
ل إىَل كُّل ما ُهَو جديد؛ فالَجِديد قَد يَُكون  وبهذا مُيِْكن القول: إنَّ االبِْتَكار يَْعِني التََّوصُّ
؛ إذ ال بُدَّ  يَّة الِفْكرَة واملفهوم فإنَّهم قَد ال يكونان كَاِفيَنْيِ ِفْكـــرَة أو مفهوًما، ورغم أَهمِّ
ل  مـــن التَّطبيق الَجِديد يف ُمْنتَج َجِديد أو َعَملِيَّة َجِديَدة، لَِهَذا فإنَّ االبِْتَكار ُهَو التََّوصُّ
لـــُكّل ما ُهَو َجِديد بصيغة التَّطَوُّر املَُنظََّم والتَّطبيق الَعَمِلّ لفكرٍة َجِديَدٍة، ِممَّ يَْعِني أنَّ 
َا يَتََجاَوزها إىَل التَّطبيق الَعَمِلّ يف  االبِْتَكار ال يَِقف عند َعتَبَـــة الِفْكرَة الَجِديَدة، وإمنَّ

وق. ِكَة ألهدافها يف السُّ تَْحِقيق الرشَّ

عوامل تَُؤثِّر ف البِْتكَار 
البِْتكَار مُيَثِّل التََّميُّز:	 

ندوق" وبُلُوغ ما ُهَو غري مألوف لَدى اآلخرين،  االبِْتـــَكار ُهَو "التَّْفكري َخارِج الصُّ
ســـواًء من املنافسني أو الَعَمالء، فهو يوفِّر ُمْنتََجات أو ِخْدَمات َجِديَدة من ِخالل 

محاولة إشباع االْحِتيَاَجات املُتََفرَِّدة للُعَمالء عن طريق التََّميُّز واالبِْتَكار.
ة:	  البِْتكَار مُيَثِّل الِجدَّ

االبِْتـــَكار ُهَو فعل يشٍء جديد؛ كُلِّيًّا أو جزئيًّا، وَذلِـــَك عىَل عكس الحالة الَقاِئَة 
)الَعَملِيَّـــة الحاليَّة، أو املُْنتَج والِخْدَمة الحاليَّة(، الَِّتـــي ُتَثِّل القديم أو املألوف، 
ـــوق،  د والتَّطَوُّر من أجل االســـتمرار يف السُّ واالبِْتَكار بهذا مُيَثِّل مصدًرا للتَّجدُّ

َقة. الت النََّجاح املُتََحقِّ والِحَفاظ عىَل ُمَعدَّ
البِْتكَار ُهَو التَّوليفة الجديدة:	 

يَستِند االبِْتَكار عىَل استنتاج َعالقَات َجِديَدة بنَْي األَْشيَاء املعروفة ُمسبًقا، فيمكن 
أن يكون بثابة وْضع أشـــياء معروفة وقدميـــة يف َمِزيٍج جديد ُمتََفرِّد يف نَْفس 

املََجال، أو نقلها إىَل مجاالت أخرى مل تُستخَدم فيها من قبل.
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ء وتأخذ زمام املَُباَدَرة ف الحركة:	  ْ البِْتكَار ُهَو أن تَكُون أَوَّل َمن يقوم بالشَّ
ل إىَل املُبَاَدرَة أو الِفْكرَة أو  ويف هذا تييز لَِصاِحِب االبِْتَكار بأنَّه األَوَّل يف التََّوصُّ
ـــوق الَجِديَدة املُْستَْهَدفَة، فيكون َسبَّاقًا عن اآلخرين املَُقلِِّديَن  املُْنتَج أو حتَى السُّ
والتَّابعـــني. وحتَى يف حالة التَّطْوير يكون َصاِحـــب املُبَاَدرَة هو أَوَّل من يُْدخل 

التعديالت عىَل املُْنتَج.
البِْتكَار ُهَو الُقْدَرة عَل اكِْتَشاف الُفرَص:	 

الكشـــف املُبَكِّر عن الُفرَص الَجيَِّدة يَُعدُّ منطًا من أمناط االبِْتَكار، الَِّذي يســـتند 
قة  عىَل اســـتقراء ُمْختَلِف لالحتياجات واملَـــَوارِد والتَّوقَُّعات، وصياغة رؤية َخالَّ
ال َعلَيَْها، وكََذلَِك  الكتشـــاف قُُدَرات املُْنتَج أو الِخْدَمة الجديدة يف تَْوِفري طَلَب فعَّ
وق الجديدة املُتََوقَّعة، حتَى مع ندرة البَيَانَات حول حجمه  ُوُجود تََنبُّؤُات بشأنَّ السُّ
وخصائصه واحتياجاته، لكنَّ املُبْتَِكر يَرى كُّل َهِذِه األَْشـــيَاء قبل غريه ويُســـاِهم 

بذلك يف اكِْتَشاف الُفرَص الكامنة وُحسن استغاللها. 

ِريَاَدة األَْعاَمل والبِْتكَار
َراَســـات فإنَّ االبِْتَكار يَُعدُّ مفهوًما علميًّا ُمرَكَّبًا، أَكَْث من كونه مفهوًما  َوفًْقا لبعض الدِّ
د التَّْعريف؛ وَذلَِك لكونه نشـــاطًا معرفيًّا ونفسيًّا يَتََميَّز بالتَّعقيد والغموض  أحاديًّا ُمَحدَّ
َدة،  َدات بيئيَّة ُمتََعدِّ أحيانًا؛ إذ يحتوي عىَل قُُدَرات َمْعرِِفيَّة، وِســـَمت َشخِصيَّة، وُمَحدِّ
يَِجب توافرها يف َرائِد األَْعَمل حتَى يَُكون ُمبْتَِكرًا، ويُْفرَتَض باالبِْتَكار، كنشاط معريّف، 

ن أربعة ُمَكوِّنَات، هي: أن يتضمَّ
الطَّالَقة: ويُقَصد ِبَها قدرة الَفرْد عىَل إِنْتَاج عدٍد كبريٍ من األَفَْكار بشأن مجال ما 	 

َدة، وتنقسم لثالثة أَنَْواع؛ هي:  ِخالل فرَْتَة زََمِنيَّة ُمَحدَّ
ــة: أْي تَْقِديم الَكِثري من املقرتحـــات النَّاتَِجة عن الَعَملِيَّة 	  الطَّالقَـــة الِفْكِريَـّ

ْهِنيَّة. الِفْكِريَّة الذِّ
بْط بنَْي املعطيات 	  ابُطيَّة )طالقة التََّداِعي(: وِهَي الُقْدرَة عىَل الرَّ الطَّالقَة الرتَّ

املُْختَلَِفة وإنتاج أَفَْكار ُمَميَّزَة يف الَوقْت ذاته دون الحاجة للمزيد من الَوقْت.
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الطَّالقَـــة التَّعبريية: أْي الُقْدرَة عىَل التَّعبري عن األَفَْكار واملشـــاعر بوضوح 	 
وسالسة والخروج باستنتاجات وأفكار من ِخالل التَّعبري اللَّفظّي. 

األصالة: وِهَي الُقْدرَة عىَل إِنْتَاج الَفرْد لفكرة غري مألوفة أو يشء َجِديد له فََوائِد 	 
ة وَعَدم التكرار، أْي ال يَْســـتَِطيع إنتاجه الَكِثري من  تَطِْبيِقيَّة تتميَّز بالنُّْدرَة والِجدَّ

النَّاس، وَذلَِك بوصفها أفكاًرا ذكيَّة وبعيدة عن املألوف.
ـــع: ويُرَاد ِبَها الُقْدرَة عـــىَل إَِضافَة مالمح أو تفاصيل َجِديَدة 	  التَّفاِصيل أو التََّوسُّ

لفكرة أو ُمْشـــِكلَة ما أََساِسيَّة، ثُمَّ إنتاجها يف ُصورَة َجِديَدة، فَفي أحد االختبارات 
ْهِنيَّة يُعطَـــى املمتََحن ُمَخطَّطًا أوليًّا ملوضوع ما يف أحد املََجاالت، ثُمَّ يُطالَب  الذِّ
بتوســـيعه وإضافة مالمح َجِديَدة تجعله أَكَْث عمليًّـــا، ويَِتّم تَْقِييم املمتََحن وفًقا 

ة الَِّتي أضافها. ملقدار التَّفاِصيل املُِهمَّ
املُُرونَة: ويُرَاد ِبَها الُقْدرَة عىَل تَْغِيري ِوْجَهة التَّْفكري، أْي: االنتقال من مستَوى تفكري 	 

إىَل آخـــر، وإعادة تَْنِظيم األَفَْكار والنَّقـــالت التَّْفكرييَّة با يُنتج عدًدا من فئات 
ا األَْعَمل الَِّتي تُكرِّر األَفَْكار ذاتها فإنَّها  األَفَْكار املُْختَلَِفة واالستجابات املُْنتََجة، أمَّ

ال تُظِْهر أّي مرونة أو نََقالت تفكرييَّة ُمَميَّزَة. 
وبهـــذا تَُكون مرونة الفكر ذاته عاماًل ُمِهمًّ من َعواِمـــل االبِْتَكار، والَفرْد الَِّذي 
ب لفكرة ما أو طَِريَقة من الطُّرُق، يَُكون أقَّل قدرة عىَل االبِْتَكار ُمَقارَنَة بآخر  يتعصَّ
يتَّسم باملُُرونَة والقابليَّة لالنتقال يف ُمْستََويَات التَّْفكري املُْختَلَِفة، وتنقسم املُُرونَة 

إىَل قدرتْيِ فرعيتْيِ من َحْيُث املحتَوى والنَّاتِج، هام:

املُُرونَة التِّلقائيَّة: وِهَي الَِّتي يكتسبها الَفرْد من تلقاء نفسه أو من ِخالل ِبيئَة 	 
يَات الَِّتي تواجهه. الَعَمل، وتَظْهر تلقائيًّا يف ُمْختَلَف الظُُّروف أو التََّحدِّ

املُُرونَة التَّكلِيِفيَّة: وِهَي املُُرونَة الَِّتي يُلْزَُم الَفرْد باتِّبَاعها سواًء بوجب لوائح 	 
الَعَمـــل أو قرارات املدير أو قائد الَفِريـــق، ولَِذلَِك تَْحتَاج الَكِثري من الَوقْت 
ْخص، ومُيكن اعتبارها أيًضا األقّل  الكتسابها؛ ألنَّها لَيَْست نابعة من َذاِت الشَّ

فاعليَّة وتأثريًا.
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ـــُموِلّ إلَّ من ِخالل أربعة  ويَرى الَبْعض أنَّه ل مُيِْكن ِدَراَســـة البِْتكَار بإطاره الشُّ
َعَنارِص تتداخل بعضها مع بعض، وهي: 

ـــْخص املُْبَتِكر Creative Person analysis: ِبَحيُْث يُدرَس كإنسان 	  تحليل الشَّ
ـــْعي لتجاوز  يتَّســـم بالرَّْغبَة يف املجازفة، والفضول، والُقْدرَة عىَل التخيُّل، والسَّ

ات. يَات، والثَِّقة بالنَّْفس وتقدير الذَّ التََّحدِّ
تحليل الِنَْتاج البِْتكَارّي Creative Product analysis: بالنَّظَر إىَل املُْخرََجات 	 

النَِّهائِيَّة كرتكيبات َجِديَدة، وقيّمة، ونادرة الحدوث، وُمتَاَحة لالنتفاع، وَتْزُُج بنَْي 
عوبة. السة والصُّ السَّ

تحليـــل الَعَملِيَّـــة البِْتكَاريَّـــة:Creative Process analysis وَذلَِك بصفتها 	 
ْخص املُبْتَِكر، وتُسهم يف  َعَملِيَّات ِفْكِريَّة َمْعرِِفيَّة ووجدانيَّة تحدث َداِخل عقل الشَّ
إشباع فضوله وسّد الثغرات، ومعالجة االختالل يف املَْعلُوَمات، وصياغة الُفُروض 
بْط بنَْي النَّتَائِج النَِّهائِيَّة، ثُمَّ إِْجرَاء التعديالت َعلَيَْها وفًقا  وتجربتها، وتقييمها والرَّ

للُمْخرََجات األَِخريَة.
تحليل الِبيَئة البِْتكَاريَّـــة:Creative Environment analysis وِهَي املََجال 	 

ـــْخص االبِْتَكارّي والِبيئَة الَِّتي نشأ فيها، الَِّذي يُؤَثِّر سلبًا وإيجابًا عىَل  املحيط بالشَّ
ن َهَذا املََجال َمْجُموَعة من العوامل:  الَعَملِيَّة االبِْتَكاريَّة واإلِنْتَاج االبِْتَكارّي. ويَتََضمَّ
يَّة، والتَّْعلِيِميَّـــة، واالقِْتَصاِديَّة، واالْجتمِعيَّة، والثََّقاِفيَّة، والدينيَّة؛ الَِّتي تَُعدُّ  األرَُسِ

َة أو ُمِعيَقة لعناص التَّْفكري االبِْتَكارّي كَُكّل. سياقات ُميسِّ

مـــن ُهَنا يتَّضح أنَّ ِريَاَدة األَْعَمل Entrepreneurship أحد املفاهيم الَحِديثَة األَكَْث 
ال بنَْي مفهوَمي  بْط الَفعَّ يَّـــة اآلن يف َمَجايَلِ االقِْتصاد واإلَِدارَة؛ إذ نجحت يف الرَّ أَهمِّ
ـــطَة، با يُْسِهم  ِغريَة واملُتََوسِّ يَاِديَّة الصَّ اإلبَْداع واالبِْتَكار وبني أَْصَحاب املََشـــاِريع الرِّ
يف تَْحِويـــل أفكارهم وابِْتَكاراتهم إىَل ُمْنتََجات وِخْدَمات تجاريَّة قَاِئَة بالِفْعِل تَْخِدم 

قطاًعا واسًعا من الَعَمالء، وتُساِهم يف التَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة واالْجتمِعيَّة.
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َســـات اإلبَْداعيَّة يف الـ 25 سنة األَِخريَة من القرن  وِبَحْســـِب "بيرت دراكر" فإنَّ املَُؤسَّ
ِكَات الَعَمالقة، لَِذلَِك  20 بـــدأت كُلّها صغرية، وقامت بأعمل أنجح بكثري من الـــرشَّ
عىَل املََشـــاِريع أيًّا كَاَن حجمها، أن تَْعتَِمد عىَل اإلبْـــَداع لَِدْعِم قُُدَراتها الَفنِّيَّة لنُمّوها، 
َات الِبيئيَّة، الَِّتي قَد تُؤَثِّر سلبًا عىَل قدرتها التََّنافُِسيَّة، كم  واســـتمرارها ملواجهة التَّغريُّ
يَِجب َعلَيَْها أن تَْعتَِمد عىَل البَْحث والتَّطْوير اللََّذيِْن يَُؤدِّيان يف النَِّهايَة إىَل تحســـينات 
وإِبَْداعـــات يف ُمْخرََجاتها؛ إذ تهدف إىَل التقليل من تَْكلَِفة الَعَملِيَّات وزيادة العوائد 

املَالِيَّة بكفاءة أَكَْث.

ة  لذلك ياُلَحظ الرتباط الوثيق بَْي ِريَاَدة األَْعاَمل والبِْتكَار، الَِّذي يتفّرع إىَل ِعدَّ
فروع؛ من أهّمها: 

البِْتكَار املألوف: وُهَو االبِْتَكار املتداَول النَّاجم عن التَّطْوير املُْســـتَِمّر للُمْنتَج أو 	 
فت عىَل اقتنائها بالِفْعِل، وُهَو أدَن درجات االبِْتَكار ألنَّه  الِخْدَمة ذات اإلقبال الالَّ
َا يحدث تلقائيًّا مع إِْدَخال التَّحســـينات عىَل  ال يهدف لالبِْتَكار يف َحّد ذاته، وإمنَّ

املُْنتََجات والِخْدَمات.
البِْتكَار التكنولوجّي: وُهَو أََهّم أَنَْواع االبِْتَكارات الَِّتي تلَقى رواًجا كبريًا عىَل مستَوى 	 

ع تقنّي مذهل يرَْبُز يف  العالَـــم؛ ألنَّه مُيَثِّل النَّتيجة الَحتِْميَّة ملا نَْشـــَهُدُه اآلن من تََّنوُّ
األجهزة والرَبَاِمج التّكُنولُوِجيَّة الَِّتي باتت اآلن إحَدى الرَّكَائِز األََساِسيَّة يف ُمْختَلَف 
َناَعات واألَنِْشـــطَة التَِّجاِريَّة. ومُيِْكن أن يـــأت االبِْتَكار التِّْكنولُوِجّي من ِخالل  الصِّ
إدراج َمْجُموَعة من التعديالت واإلضافات الرَّئِيَسة أو الفرعيَّة عىَل املُْنتَج أو الِخْدَمة.

يَات ومشـــكالت 	  البِْتـــكَار الْجتامِعّي: وُهَو يَْختَصُّ با يواجهه املُْجتََمع من تََحدِّ
الَة ملعالجة  معّقدة؛ َحيُْث يسَعى االبِْتَكار إىَل إِيَجاد ُحلُول خارجة عن املألوف وفَعَّ
مثل َهِذِه املُْشِكالت؛ ويَِتّم َذلَِك عرب ِصيَاَغة مبادرات وَمَشاِريع مجتمعيَّة، واألَْمِثلَة 
ات التَّْمويل االْجتمِعي الَِّتي َســـاَهَمت  كثرية يف َهَذا امليدان، أهّمها إِيَجاد ِمَنصَّ
ِغريَة الَِّذيَن مل ينجحوا يف  يَاِديِّنَي وأَْصَحاب املََشاِريع الصَّ بتوفري املََوارِد املَالِيَّة للرِّ

الُحُصول عىَل قُُروض َمْصِِفيَّة.
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ويـــج لثقافة األَْعَمل 	  البِْتـــكَار الِحَرِفّ: ويهدف إليجاد آليَّات ُمْســـتَداَمة للرتَّ
اثيَّة، ِبَهَدف ِحَميَة مثل َهِذِه األَنِْشطَة اليدويَّة من االندثار. الرتُّ

َناَعات 	  َناِعـــّي وتنمية الصِّ َناعّي: ويهتّم بدعم مســـتَوى تطوُّر املََجال الصِّ البِْتـــكَار الصِّ
واملََشـــاِريع الَقاِئَة بالِفْعِل؛ من ِخـــالل إِْدَخال االبِْتَكار يف اآلليَّـــات الَفنِّيَّة واإلِنْتَاجيَّة 
والتَّسِويِقيَّة، وأبرز َهِذِه االبِْتَكارات املُْذِهلَة كَاَن نََجاح َشِكَة "فورد" األَْمريِكيَّة يف ابِْتَكار 

يَّاَرات الَحِديثَة. الت بيع وتَْسِويق السَّ ُخطَط عمل إنتاجيَّة ُمتََميِّزَة أتت بثمرها عىَل ُمَعدَّ
ثة ِباْســـِتْمرَار، الَِّتي تحرص 	  البِْتكَار التَّْعليمّي: وُهَو أحد أوجه االبِْتَكارات املحدَّ

عـــىَل إدراج أَْدَوات وَمَواّد َجِديَدة تُســـاِهم يف تَطِْوير اإلِنْتَاج العلمّي والتَّْعليمّي، 
وِمـــن مثل َهِذِه االبِْتَكارات نِظَام التَّْعليم عن بُْعد عرب املواقع اإِللِْكرِتُونِيَّة وبرامج 

وتيَّة واملرئيَّة. املحادثة الصَّ
م حلواًل عصيَّة وغري مسبوقة للمشكالت 	  البِْتكَار التِّجارّي: وُهَو االبِْتَكار الَِّذي يَُقدِّ

الَِّتي تواجه املََشاِريع التَِّجاِريَّة، سواًء يف خطوط اإلِنْتَاج أو يف اسرتاتيجيَّات البَيْع 
والتَّْســـِويق، وغالبًا ما َساَهَمت َهِذِه االبِْتَكارات بحلول ُمتَطَوِّرَة مثل: مواقع البَيْع 
ات التََّواُصل االْجتمِعّي، وِخْدَمات  اإِللِْكرِتُونِيَّة، والتَّْســـِويق عرب اإلنرتنت وِمَنصَّ

حن والتَّوصيل يف العالَم. الشَّ

ْور الَِّذي يؤدِّيه يف تنشيط االقِْتصاد الَوطَِنّي؛ من  يَّة االبِْتَكار يف الدَّ َوِبَذلَِك تكُمن أَهمِّ
ِخالل إِيَجاد ِخْدَمة أو ُمْنتَج َجِديد يَْحتَاجه الَعَمالء إلشـــباع احتياجاتهم، ورواج حركة 
لوك اإلَداِرّي وأدائه من ِخالل التَّْحِفيز عىَل  األَْسَواق وتََدفَُّقات رَأْس املَاِل، وتدعيم السُّ
الَة، وتَْوِفري آليَّات للتَّدريب عىَل الحلول املســـتحَدثة  اإلبَْداع وإيجاد ُحلُول َجِديَدة وفَعَّ

َسة. يَات والعوائق الَِّتي تواجه املَُؤسَّ ومواجهة ُمْختَلَف التََّحدِّ
وهكذا نجد أنَّ ِريَاَدة األَْعَمل تَُؤدِّي دوًرا مهمًّ يف ترسيخ ثََقافَة االبِْتَكار؛ باعتبار أنَّ 
ْخص املُبْتَِكر ذاته ِبَهَدف االستفادة من  يَاِدّي يَْنبُع باألََســـاس من َداِخل الشَّ الفكر الرِّ
بْح،  َراته وخياالته اإلبَْداعيَّة يف تَْدِشني َمَشاِريع تجاريَّة وِخْدِميَّة ُمتََميِّزَة تُِدّر الرِّ تصوُّ

ويف الَوقْت ذاته تُْسِهم يف التَّْنِميَة املُْجتََمعيَّة.
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أُُسس اإلبَْداع واالبِْتكَار

يَاِديَّة، والُعْنُص الرَّئِيس  ْخِصيَّة الرِّ ان من أََهّم َعواِمل بناء الشَّ إنَّ البَْداع والبِْتكَار يَُعدُّ
ء، والُقْدَرة عَل ابِْتكَار  يَشْ ء من الالَّ ْ الَِّذي تعتمد َعلَْيِه ِريَاَدة األَْعاَمل، َفِهَي ِصَناَعة الشَّ

يَاَدة. وق بها، لَتْحِقيق النََّجاح والرِّ وإِبَْداع أَْفكَار َجِديَدة يَِتّم غزو السُّ

واألَْمـــر ُهَنا يَتََعلَّق أواًل: بالبِْتكَار التَّدريجّي )ُمْنتَج قديم يَِتّم تَرِْقيَته وتحويله إىَل ُمْنتَج 
ناجح(، وثانيًا: بالبِْتكَار املَُجاِور واملَُواِكب )إضافة َميْزَة ُمَعيََّنة عىَل ُمْنتَج قديم لتوســـيع 
يَحة واسعة  التَّْســـِويق(، وثالثًا: بالبِْتكَار القطيعّي )جعل املُْنتَج املوجود يف متناول َشِ
من املُْستَْهلِِكنَي بالتقليل من عدد املَيْزَات املتوفِّرة فيه(، ورابًعا: بالبِْتكَار الَجْذِرّي )َخلْق 
ُمْنتَج َجِديد مل يَِتّم التَّْفكري فيه من قَبُْل، ومن ثَمَّ َخلُْق آفاق تَْسِويق وُسوق جديدتني(. 

ح والتَّْفِصيل، أُُســـس االبِْتَكار واإلبَْداع  ْ من َهَذا املنطلق نتناول يف َهَذا املَبَْحث، بالرشَّ
ياِدّي.  ـــبَاب، الَِّتي يَِجب توافرها حتَى يتمكَّن الَفرْد من إطالق َمرْشُوعه الرِّ لَدى الشَّ
َراَسة، واملُمرََسة  وِهَي َعَناِص مُيِْكن اكتسابها من الِبيئَة املُِحيطَة، ومن التحصيل والدِّ

والتَّْدريب أيًضا. 

زَات الَِّتي تَْقَدح زِنَاَده وتُطلِق شارة ِفْكرَة  إنَّ اإلبَْداع واالبِْتَكار يَْحتَاجان إىَل عدٍد من املَُحفِّ
اج، وتجعله ينطلق من أجل الظُّهور والتَّمكني. وُهَو أمٌر يســـهل اكتسابه  عمل ريادّي وهَّ
من الطَّبيعة والِبيئَة املُِحيطَة من ِخالل عدٍد من الَعَناِص املَُعيََّنة، الثَّابت ِمْنَها واملتحوِّل.

ر يف ذواتنا، فغالبًا ما  َويَِجب اإلشـــارة ُهَنا إىَل أنَّ اإلبَْداع واالبِْتَكار أمٌر ِفطِْرّي متجذِّ
يهتـــّم البرش با يجعلهم ُمَميَِّزيَن عن باقي الكائنات الحيَّة املُِحيطَة بهم. ففضاًل عن 
حاجة البرش إىَل املاء والطَّعام، والِجْنس والُحّب، واألمان، وغريها؛ إالَّ أنَّ تَْحِقيق َهِذِه 
َعاَدة، فالنَّاس يرغبون يف الُحُصول عىَل املكافآت  الحاجات ال يكفي ليُْشـــِعرهم بالسَّ
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االْجتمِعيَّة، مثل املديح، واإلحســـاس بتفوُّق االبِْتَكار، والرَِّضا النَّاجم عن اكتســـاب 
َمَهاَرات َجِديَدة، وُهَو ما يَُعّد أََهّم حافز نفس لإِلبَْداع.

وليك تضمن املَُنظََّمت توليد َعَملِيَّة اإلبَْداع واالســـتفادة منها يف أَنِْشـــطَتَها املُْختَلَِفة 
زَِمة لذلك، الَِّتي قَد تَْختَلِف  ِبَشكٍل مســـتِمّر، يَْنبَِغي توافر َمْجُموَعة من املُتَطَلَّبَات الالَّ

من ُمَنظََّمة إىَل أخَرى تَبًَعا لطبيعة نشاطها وحجمها وإمكاناتها.

وعموًما فإنَّ ُهَناَك َمْجُموَعة من املَُتطَلََّبات الرَّئِيَسة الَِّتي تحتاجها املَُنظَّاَمت لتوليد 
اِخلِيَّة، لعّل أهّمها ما ييل: َعَملِيَّة البَْداع واستمراريّتها بنجاح ف بيئتها الدَّ

تكوين َفِريق عمل ُمْبِدع: تأســـيس فَِريق عمل من َعَناِص ُمبِْدعة وقائد حكيم 	 
الَة يُســـاِهم يف االرتقاء بـــاألََداء وبلوغ األَْهَداف  يتمكَّـــن من إدارته بآليَّات فَعَّ

املرغوبة للُمَنظََّمة، وتقليل حجم الخسائر املُْمِكَنة أثناء الَعَمل. 
ق: تحتـــاج ُمْختَلَف املَُنظََّمت لتحفيز ِصَفة اإلبَْداع لَدى 	  التَّْحِفيز عَل الَعَمل الخالَّ

ا قَد يَُكون اإلبَْداع ِصَفًة فطريَّة تُولَد مع اإلِنَْســـان، لكن مع ذلك يَِجب  ُمَوظَّفيها، فحقًّ
تعزيزهـــا يف بيئات الَعَمل املُْختَلَِفة عن طَِريق التَّْدريب والتَّطْوير، وحّث األَفْرَاد عىَل 
ق يف املَِزيد من البدائل األخَرى والخروج بنتائج ُمبْتََكرَة، وَعَدم االكتفاء بالُفرَص  التعمُّ
َهاب أبعد من َذلَِك بكثري.  املوُجوَدة بالِفْعِل وتَْحِقيق األَْهَداف املَطْلُوبَة فقط، بل الذَّ

ق يف املَْعلُوَمات 	  توفي أَْدَوات الستقراء والستنتاج: اإلبَْداع يلزمه البَْحُث املُتَعمِّ
وتجميعها مًعا وتَْحليلها واكتشاف الرََّواِبط بينها، ثُمَّ تقوميها وحفظها ِبَشْكٍل ُمَنظَّم 
حيحة، ولذلك يَِجب عىَل إَِدارَة املَُنظََّمت  من أجل اْســـِتْخَدامَها يف مواضعها الصَّ
تَْوِفري األََدَوات الَِّتي يَْحتَاجها املَُوظَّفون لَجْمع املَْعلُوَمات ودراستها وتوثيقها، وُهَو 

ما يضمن نََجاح َعَملِيَتَِي االستقراء واالستنتاج، ومن ثَمَّ ُحُدوث اإلبَْداع.
، فهم 	  فات األصيلة لَدى املُبِْدعنِيَ الحّث عَل التخيُّل والَحـــْدس: وِهَي من الصِّ

بْط بنَْي املَْعلُوَمات وَمزْجها وتشـــكيلها من أجل الُوُصول إىَل  غالبًا ما مَييلون للرَّ
ـــة التخيُّل  أَفَْكار َجِديَدة ُمَميَّزَة، ولَِذلَِك فإنَّ تشـــجيع املَُوظَّفني عىَل تَْنِميَة حاسَّ

ة. واستنباط التَّنبُّؤُات سيعود عىَل املَُنظََّمة بفوائد جمَّ
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مرونـــة النُّظُم والِْجَراَءات الداريَّة: مييل املُبِْدع عادًة إىَل إطالق الَعَنان لخياله 	 
مـــع احرتام النُّظُم اإلداريَّة وَعَدم تجاوزها، ومن ثَمَّ فَُهَو يرفض القيود، ويُقاِوم 
قرارات اآلَخِريَن ومقاِييسِهم وانتقاداتهم، ويحرص عىَل َعَدم االلتفات إِلَيَْها حتَى 
يَّته يف التَّْفكري واإلبَْداع. من ُهَنا تَْحتَاج املَُنظََّمت ملراعاة املُُرونَة  ال تَُحـــّد من ُحرِّ
ة بَُوظَّفيها  يف ِصيَاَغـــة اإلِْجرَاَءات التَّْنِظيِميَّة للَعَمِل واتَِّخـــاذ الَقرَاَرات الَخاصَّ

وتقييمها ألدائهم.
الحّث عَل املُجازَفة والتَّْجريب: تسَعى املَُنظََّمة لبلوغ أهدافها، وتحرص يف َذلَِك 	 

عىَل اتِّبَاع ُخطَط الَعَمل املَْوُضوَعة ُمسبًقا؛ تََجنُّبًا للخسائر وإهدار املََوارِد، لكن َذلَِك 
ال مينع من اندفاعها يف بَْعـــض األَْحيَان إىَل الثَِّقة بَُوظَّفيها املُبِْدعنِيَ ومنحهم 
الُفرَص للمجازفة والتَّْجريب، فغالبًا ما مييل املُبِْدع إىَل َعَدم االقتناع باألُُمور الَِّتي 
ق، وال  مُيِْكن اعتبارها ُمَســـلََّمت بحدِّ ذاتها، بل مييل إىَل الشـــّك والبَْحث والتحقُّ

دفة واملغامرة. ننَس أنَّ اإلبَْداع ال يأت من األُُمور الرُّوتينيَّة، بل إنَّه َمْحُض الصُّ
ات: تســـلُّط املَُنظََّمة يف تَْقِييم األَفْرَاد واالنفراد باآلراء 	  مْنح الُفرَص لتقويم الذَّ

، ويدفعهم  واتَِّخاذ الَقرَاَرات يُســـبِّب الَكِثري من اإلحباط للُمَوظَّفـــني املُبِْدعنِيَ
ـــَخط عىَل األوضاع وَعَدم التَّْعِبري عن آرائهم والحّد من اإلبَْداع، ولذلك يَِجب  للسَّ
ائِم عن ثقتها بُبِْدعيها من ِخالل َمْنِحهم الُفرْصة  عـــىَل إَِدارَة املَُنظََّمة التَّْعِبري الدَّ

ات وإعادة بنائها وتَْحلِيل األَفَْكار بعُمٍق والخروج بنتائج ُمرِْضيَة. لتقويم الذَّ

زَة  وبخالف َهِذِه األُُسس أو املَُتطَلََّبات املذكورة، َفُهَناَك َمْجُموَعة َعَنارِص أخَرى ُمَحفِّ
كََذلَِك لإِلبَْداع، لََعّل أهّمها: 

العـــتاف بالكفاءة: يتطلَّع املُبِْدعوَن دائًا العـــرتاف إَِدارَة املَُنظََّمة بهاراتهم 	 
ُؤوب وتَْحِقيق املََهاّم  وكفاءاتهم، فهذا يزيد الثَِّقة بأنفسهم، ويدفعهم إىَل الَعَمل الدَّ

قَّة واإلنجاز.  املَطْلُوبَة منهم بأعىَل مستَوى من الدِّ
استغالل املََهاَرات: حينم مَيْتَلِك الَفرْد َمْوِهبَة ما أو إِبَْداًعا يف مجاٍل ما، فإنَّه يَْسَعُد 	 

كثريًا باستغالل موهبته يف محلّها الصحيح، ولَِذلَِك تَُعدُّ مساعدة اإلَِدارَة ملَُوظَّفيها 
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يَات الَِّتي تُواِجه اإلَِدارَة  املُبِْدعنِيَ عىَل اْســـِتْغالل وتَقِويَّة مهاراتهم من أََهّم التََّحدِّ
إلنجـــاز املَِزيد من األَْهَداف املَطْلُوبَة واالرْتَِقاء بســـتَوى األََداء وِحَميَة املََوارِد 

يَّة النَّاِدرة من اإلهدار.  البَرَشِ
ز املَُنظََّمت الَعَمل 	  التَّعاُون والَعَمل الجامعي: تزيد جـــدَوى اإلبَْداع ِعْنَدَما تَُحفِّ

الَجَمِعّي والتَّعاُون بنَْي فَِريق الَعَمل، فحينم يعمل املَُوظَّفون مًعا يف مجموعات 
الت اإلنجـــاز تَُكون أكرب ويف وقت زمنّي  َعة املََهـــاّم واألَْهَداف، فإنَّ ُمَعدَّ ُمتََنوِّ
قيايّس، واملَُنظََّمت النَّاِجحة ِهَي تِلَْك الَِّتي َتْتَلِك ِفرَق عمل منســـجمة بعضها مع 

بعض ومتَِّسَقة األََداء، ويَْغلِب َعلَيَْها ُروح التَّعاُون. 
الَمة: من الحقوق الرَّئِيَسة للُمَوظَّفني ِبَشْكٍل عاّم -واملُبِْدعنِيَ بوجٍه 	  الهتامم بالسَّ

َمات  ـــعور باألمن والطأمنينة َداِخل ِبيئَـــة الَعَمل، فهذا من أبرز ُمَقوِّ خاّص- الشُّ
اإلبَْداع واإلِنْتَـــاج، واملَُنظََّمة ُملزََمة بِحَميَة ُمَوظَّفيها أثنـــاء الَعَمل وتَْوِفري كَافَّة 
ْخِصيَّة َداِخل مقارّها، ويف أماكن الَعَمل الَخارِِجيَّة  الَمة املِْهِنيَّة والشَّ إجراءات السَّ

التَّابعة لها، وكََذلَِك اتِّبَاع نُظُم َشاِملَة للتَّأمني الطِّبّّي واالْجتمِعّي. 

وإىَل جانب األســـباب النَّفِسيَّة ســـالفة البيان، الَِّتي تدفع الَفرْد ِبَشكٍْل َشْخيِصّ إىَل 
البَْداع والبِْتكَار، فإنَّ ُهَناَك َعواِمل أخَرى اجتامعيَّة، تََتَمثَّل ف:

ـــْخص املُناِسب يف الَوِظيَفة املُناِسبَة، الَِّتي تتَِّصل 	  ي: عن طَِريق تعيني الشَّ التحدِّ
بِخرْبَاته ومهاراته، وَذلَِك يَُؤدِّي إىَل إيقاد ُشْعلَة اإلبَْداع لديه، كََم أنَّ التَّسكني يف 

املََكان غري املُناِسب يَُؤدِّي إىَل اإلحباط.
ة 	  ذ املُِهمَّ يَّة: وتَتََمثَّل يف إعطاء املَُوظَّف الُفرْصة ليَِكْ يُقرِّر بنفســـه كَيَْف يَُنفِّ الُحرِّ

يَّة يف الَعَمل  ل لحلول إِبَْداعيَّة. مع َمْنحـــه الُحرِّ املُْســـَنَدة إليه، وتشـــجيعه للتََّوصُّ
اإلدارّي، وإطالق الَعَمل بال قيود روتينيَّة مع املُُرونَة يف أوقات الَعَمل، وغريها.

املََوارِد: أََهّم ُمورِِّديَن يُؤَثِّرَان عىَل اإلبَْداع هم: الَوقْت واملَال، وتوزيعهم يَِجب أن 	 
يَُكون بعناية فائقة إلطالق شارة اإلبَْداع عند الجميع، وعىَل العكس فإنَّ توزيعهم 
ِبَشـــْكٍل غري عادل قَد يَُؤدِّي إىَل تَثِْبيط ِهَمم الَفِريق، كََم أنَّ مساحة املََكان الَِّذي 

يعمل فيه املَُوظَّف كُلََّم اتََّسَعت حرَّكَت الخيال املُبِْدع أَكَْث.
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فريـــق الَعَمل: تآلُف وتكاُمـــل فَِريق الَعَمل يَُؤدِّي إىَل صقـــل َمَهاَرات التَّْفكري 	 
اإلبَْداعـــّي لَدى األَفْرَاد، وتَباُدل الِخـــرْبَات فيم بينهم، وزيادة رغبة كُّل فرٍد يف 
ة يف  اإلسهام بتَْحِقيق األَْهَداف املَطْلُوبَة، واملُبَاَدرَة إىَل مساعدة اآلَخِريَن، وَخاصَّ
ْعبة، من أجل إنجاز املََهاّم وبلوغ نَتَائِج ُمرضية، وهنا مُيِْكن القول:  ــُروف الصَّ الظّـُ
إنَّ الَفِريـــق املُبِْدع ُهَو ذاك الَفِريق الَِّذي مييل أفراده إىَل النِّقاش وتَباُدل اآلراء 
ق يف تحليلها وتَْقِديم  الَة، والُقْدرَة عىَل البَْحث عن املَْعلُوَمات والتَّعمُّ واملَُشاَركَة الَفعَّ
يَات الَِّتي تّر به ووضوح الرُّؤية تَِجاه  األَفَْكار املُْختَلَِفة، وتفهُّم املُْشـــِكالت والتََّحدِّ

كيفيَّة تَجاُوزها.
َعاَدة والرَّاَحة 	  ابة من شـــأنه تَْوِفري إحساس السَّ الِبيَئة: َخلْق ِبيئَة عمل صحيَّة وجذَّ

للُمَوظَّفني، ويدفعهم للَعَمِل بِجدٍّ وإخالص، وتســـخري كفاءاتهم وِخرْبَاتهم للرُِّقّي 
َسة لتَْحِقيق أهدافها ورسالتها.  باملَُؤسَّ

ن من أداء  َوُهَناَك بَْعض الُخطُوات الَِّتي تَُســـاِعد عىَل خلق ِبيئَة عمل ُمَميَّزَة تَُحسِّ
املَُوظَّفني، من أهّمها: 

تنظيم مكان الَعَمل؛ فاملََكان املَُنظَّم يُساِعد عىَل إنجاز املََهاّم يف وقٍت قيايّس.	 
اْخِتَيار مكاتب ومقاعد مالمئة، مع ترك مساحات ُمناِسبَة بنَْي املكاتب.	 
ابة.	  تحسي أنظمة الضاءة الجذَّ
الحرص عَل انتقاء الديكور املَُتَميِّز وَمْلء ِبيئَة الَعَمل بأشـــياء ُملِْهَمة وُصَور 	 

ابَة. الَة وجذَّ فَعَّ
ـــعور 	  ائِم لرائحة مكان الَعَمل؛ فالرََّوائِح الجميلة تَُؤدِّي للشُّ التَّْحِســـي الدَّ

زَات للَعَمِل ِبَشـــكٍل أَفَْضل. ولذلك يَِجب العناية  د والهدوء وكلُّها ُمَحفِّ بالتَّجدُّ
بخلق ِبيئَة عمل مثاليَّة ِممَّ يُلهم املَُوظَّفني ألداء عملهم ِبَشكٍل أَفَْضل.

قة 	  دعم املَُنظََّمة: املَُنظََّمت األَكَْث نجاًحـــا وتيُّزًا ِهَي الَِّتي ترَعى الجهود الَخالَّ
ُمونه وتحرص عىَل اإلثناء َعلَيِْه َمادِّيًّا ومعنويًّا،  ملَُوظَّفيها والَعَمل اإلبَْداعّي الَِّذي يقدِّ
ز عىَل خروج  َدى اإليجاِبّ الَِّذي ينتظره املَُوظَُّفوَن من املَُنظََّمة ُهَو خري ُمحفِّ فالصَّ

طاقاتهم اإلبَْداعيَّة، وتسخريها صوب األَْهَداف املُرَاَدة.
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ومُيكن أن يَْحُدَث َذلَِك من ِخالل قادة املَُنظََّمة أنفسهم، عن طَِريق تَأِْسيس نُظُم ملكافأة 
الجهود املَُميَّزَة، وترســـيخ ثََقافَة اإلبْـــَداع يف الثََّقافَة التَّْنِظيِميَّة للُمَنظََّمة، واعتبار أنَّ 
ة األولويَّات لديها، ومشاركة ُمَوظَّفيها يف َعَملِيَّات جمع املَْعلُوَمات  الَعَمل املُبِْدع ُهَو ِقمَّ

يه. وتَْحلِيلها ويف اتَِّخاذ الَقرَاَرات، فهذه املَُشاَركَة من الِقيَم الَِّتي ترَعى اإلبَْداع وتَُنمِّ
من جهة أخرى، يَرى بَْعض الباحثني أنَّ االبِْتَكار أصبح مهارة أََساِسيَّة تُؤَثِّر ِبَشْكٍل غري 
مباش يف االقِْتصاد الَعالَِمّي، وأنّه من املؤســـف أن تَْفتَِقر األنظمة التَّْعلِيِميَّة التَّْقلِيِديَّة 
راســـيَّة يجعل من اإلبَْداع واالبِْتَكار  إىَل تصوُّر علمّي قابل للتَّطِْبيق َداِخل الفصول الدِّ
معياًرا مهمًّ يف التَّْعليم. وتدفعنا تِلَْك الرَُّؤى إىَل االســـتنتاج بأنَّنا أصبحنا بحاجة إىَل 
كيز عىل انتهاج  تَطِْبيق اســـرتاتيجيَّات َجِديَدة تُركِّز عىَل التَّْدِريب االبِْتَكارّي، مع الرتَّ

ز التفكرَي اإلبَْداعّي واالبِْتَكارّي. أساليب تدريبيَّة ُمبْتََكرَة تَُحفِّ

التَّْدِريب البِْتكَارّي
ميكن القول بأنَّ االبِْتَكار قد يُْصِبح هدفًا من أهداف الربامج التَّْدِريِبيَّة الَِّتي من املمكن 
ياَدة،  باب عىل التفكري االبِْتَكارّي واالنطالق نحو الرِّ ال يف تحفيز الشَّ أن تساهم بشكٍل فعَّ
ِبنَي الَِّذي يســـتطيعون تحفيز املُتََدرِّب عىل االستنباط  وهنا يقع الِعْبُء األكرب عىل املَُدرِّ

واالبِْتَكار، ومن الوسائل الَِّتي قد تُْسَتْخَدم ف هذه الربامج التَّْدِريِبيَّة: 

بُوَن َدْور 	  البتعـــاد عل التَّْدِريب التَّلِقيِنّي: بحيث ال يلعب املَُدرِّب َدْور املَُدرِّس واملُتََدرِّ
ب املُْســـتَِمِعنَي، بل يجب االعتمد عىل التَّْدِريب التََّفاُعّل، الَِّذي يتقاسم املَُدرِّب  الطُّالَّ
ة حول  َراته وتقديراته الخاصَّ ز املُتََدرِّب عىل تقديم تصوُّ واملُتَـــَدرِّب فيه األدوار، ويَُحفِّ

ز لديه الجانب االبِْتَكارّي ويُوِقظ فيه َشَغف االكتشاف. موضوع التَّْدِريب، ممَّ يَُحفِّ
ِبنَي لالطِّالع عىل موضوع 	  اِتّ: من خالل إتاحة املجال للُمتََدرِّ تَْفِعيل التَّْدِريب الذَّ

يِلّ حول القضيَّة املَبُْحوثَة،  التَّْدِريب بشكٍل ُمْسبَق، وتحفيزهم عىل تشكيل مفهوم أوَّ
وحثّهم عىل اكتشاف الجوانب الغامضة يف موضوع التَّْدِريب، بحيث يكون َدْور 

املَُدرِّب إرشاِديًّا وتَْوِجيِهيًّا.
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ِبنَي عىل النِّقاش 	  استخدام نظام الطاولة املستديرة ف التَّْدِريب: بهدف حّث املُتََدرِّ
فيم بينهم حول الجوانب الَغاِمَضة وتباُدل الخربات فيم بينهم، وقد أثبت نظام 

ّي التَّْقلِيِدّي. فِّ الطاوالت املُستديرة فاعليًَّة ُمرتِفَعة ُمقارَنًة بالتَّْدِريب الصَّ
ِبنَي 	  العتامد عل طَْرح األســـئلة: فالتَّْدِريب االبِْتَكارّي يعتمد عىل تحفيز املُتََدرِّ

عىل إيجاد األجوبة بأنفســـهم، ويبتعد عن تقديـــم اإلجابات الجاهزة، وهذا ما 
ز التفكري االبِْتَكارّي، ويُطْلِق الِعَنان للتََّصوَُّرات الجديدة. يَُحفِّ

ِبـــنَي املَُميَِّزيَن ولألفكار 	  تشـــجيع األفكار البِْتكَاريَّة: فالتقدير املمنوح للُمتََدرِّ
الجديدة يُْعترَب حافزًا ُمِهمًّ لالستمرار يف االبِْتَكار ولتوليد املزيد من األفكار، وال 

يَْخَفى َدْور الثََّناء يف التَّْحِفيز والتَّْشِجيع.
يَّة عن محتوى 	  اســـتخدام أدوات التَّْدِريب الرقميَّة: فوسائل التَّْدِريب ال تقّل أهمِّ

التَّْدِريب، فربامج التَّْدِريب االبِْتَكاريَّة تقوم عىل محتوى وأســـلوب، واألســـلوب 
الرقمّي يحاك لَُغة العص املعتَمد عىل التكنولوجيَّا والتِّْقِنيَة، لذلك تُْعترَب األساليب 

زَات االبِْتَكار. الرقميَّة يف التَّْدِريب من ُمَحفِّ
ِبنَي 	  ويج إلبداعات املُتََدرِّ ويج لهـــا: فالرتَّ ِبَي والتَّ اســـتعراض إبداعات املَُتَدرِّ

ًة لَكْونِِه يَُعـــزِّز من الثَِّقة بالنَّْفس، إضافًة  يُْعتَـــرب حافزًا إضافيًّا لالبِْتَكار، وخاصَّ
ّ للُمبْتَِكرِيَن. وق املََحلِّ كات والسُّ لِلَْفِت انتباه الرشَّ

ِبنَي 	  اســـتضافة الُمختعي واملُْبَتِكريَن: وتهدف هذه االستضافة ملَُساَعَدة املُتََدرِّ
يف االطِّالع عىل التجارب االبِْتَكاريَّة النَّاِجَحة، ولالطِّالع عىل العوائق الَِّتي تَْعرِض 

لها هؤالء املُبْتَِكريَن، وملعرفة األخطاء الَِّتي وقعوا بها؛ لتََخطِّيها مستقباًل.

والتَّْدِريب تزداد فاعليّته يف تحفيز االبِْتَكار يف حال اقرتانه بُْخرََجات البحث العلمّي، 
زَات االبِْتَكار يف عالَم األعمل، فبدونه ال  ـــة أنَّ البحث العلمّي يُْعترَب أحد ُمَحفِّ وَخاصَّ
توجد ِريَاَدة وال أعمل، فهذا املََجال قائٌم عىَل تعزيز االبِْتَكارات واالخرتاعات، ولَيَْس 
ْولة  استنســـاخ التَّطبيقات االستهالكيَّة، وُهَو ما يُلِْقي املَْسُؤولِيَّة عىَل ِقطَاع التَّْعليم والدَّ

عة للبحث العلمّي، وسّن قوانني داعمة لالبِْتَكارات. ِبَشْكٍل عاّم لَخلْق ِبيئَة ُمَشجِّ

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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فالَعالقَة بنَْي ِريَاَدة األَْعَمل والبَْحـــث الِعلِْمّي تَباُدلِيَّة، فالبحث والتَّطْوير ُهَو املََكان 
الَِّذي تَُضّخ فيه األَْمَوال إلنتاج َمْعرِفَة َجِديَدة، وِريَاَدة األَْعَمل ِهَي املََكان الَِّذي يأخذ 
املَْعرِفَـــة الَجِديَدة ليَُضّخ أموااًل، وُهَو ما يجعـــل َدْولَة مثل الواليات املُتَِّحَدة األَْمريِكيَّة 

ّ اإلِْجميِلّ عىَل األبحاث والتَّطْوير)1(. تُْنِفق %2.4 من النَّاتِج املََحلِّ

بها ليك  ة بالرَبَاِمج الَِّتي أنشأتها لتدريب طاُلَّ وعىَل الرَّْغم من تفاخر الجامعات الَخاصَّ
يصبحوا ُروَّاد أعمل، ومحاولتها املُْستَِمرَّة لتحويل األَفَْكار إىَل ُمْنتََجات، واْسِتْخَدامَها 
َمة، فإنَّ غياب البَْحث الِعلِْمّي ما زال يَُشوب أعملها رغم أنَّه أساس  أموًرا تِْقِنيَة ُمتََقدِّ

اإلبَْداع واالبِْتَكار.

ولََعلَّ َهَذا ما يَُؤدِّي إىَل فََشـــل نســـبة كَِبريَة من َمرْشُوَعات ِريَاَدة األَْعَمل يف الَعالَم 
العرّب؛ َحيُْث إنَّ 4 من أصل 5 َمَشـــاِريع يَُكون مصريها الَفَشـــل، إالَّ أنَّ َهَذا ال يَْعِني 

االبتعاد عن ِريَاَدة األَْعَمل بدعَوى َضْعف نتائجها. 

َصة أجرتها الجامعة  ويف دروب املأمـــول من التَّْحِفيز والَواِقع، تَْذكُر ِدراســـة ُمتََخصِّ
ـــَنة األُوىَل أعربوا عن َرْغبَِتهم  ب يف السَّ األَْمريِكيَّـــة يف بريوت، أنَّ %50 من الطُّالَّ
بأْن يَُكون لََديِْهم عملهم الَخاّص، إالَّ أنَّ %5 فََقْط منهم حافظوا عىَل َهِذِه الرَّْغبَة يف 

َسَنِتهم الجامعيَّة األَِخريَة)2(.
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تحويل األَْفكَار املُْبَتكَرَة ملََشاِريع َعَمل

َمة • ُمَقدِّ
نَات إِنَْشاء األَْعاَمل: الِفكْرَة وَمَصاِدر األَْفكَار • املَْبَحث األَوَّل: ُمكَوِّ

معايري نََجاح الِفْكرَة	 
َمَصاِدر األَفَْكار املُبْتََكرَة	 
املَْعرِفَة الَجِديَدة	 
دليل األَفَْكار الرَّائَِدة	 
الِفْكرَة وأثرها عىَل نََجاح َرائِد األَْعَمل	 

املَْبَحث الثَّاِن: الِفكْرَة.. إمكانيَّة التَّطبيق ومراحله وأناط التَّْفكي •
مراحل تَطِْوير الِفْكرَة إىَل َمرْشُوع	 
أمناط التَّْفكري بنَْي األُفُِقّي والَعَمودّي 	 

املَْبَحث الثَّالِث: الِفكْرَة.. ُخطَّة الَعَمل وتَْحِديد املََخاِطر •
ِغي • يَّة ِدَراَسة الَجْدَوى للَمْشُوع الصَّ املَْبَحث الرَّاِبع: أَهمِّ

ِغريَة	  مراحل ِدَراَسة الَجْدَوى للَمرْشُوَعات الصَّ
ِغي • املَْبَحث الَخاِمس: َتْويل املَْشُوع الصَّ
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تحويل األَْفَكار املُْبَتكَرَة ملََشاِريع َعَمل

َمة ُمَقدِّ
َنَوات القليلة املاضية، بدأت الَعالقة بَْي الَِداَرة والبِْتكَار ف الظُّهور،  عل مدار السَّ
وَحِظَيت بالكَِثي من الْهِتاَمم ل ِســـيَّاَم مع الثَّـــورة الّتكُنولُوِجيَّة وتَنامي ِقطاعات 
التِّجارة واألَْعاَمل عَل ُمْســـَتَويَات َدْوليَّة ِبُصوَرة أشعلت ُروح املَُناَفَسة بَْي الجميع 
ـــزت ُروح البَْداع والبِْتكَار عَل ما عداها، حتَّى باتت َجِميع املَُنظَّاَمت تســـَعى  حفَّ
لنشـــاء بيئات عمل ُمَميَّزَة ومختلفة يَِتّم ِفيَها احتضـــان األَْفكَار املُْبَتكَرَة لألفراد 
ـــُبل  وتَطِْويرها للخروج ِبَها إىَل النُّور، وتحفيزهم عَل اتَِّباع َهَذا النهج بشـــتَّى السُّ

 . اِخيِلّ وتوجيههم نَْحو التَّْفكي البَْداعّي الدَّ

وبا أنَّ االبِْتَكار يُولِّد فكرًة أو رؤيًة أو حالًّ جديًدا من ِخالل الخيال بداًل من املنطق أو 
العقل، لذا مُيِْكن تصوُّر ما الَِّذي قَد يحدث عند تبنِّي نهج االبِْتَكار يف قطاعات األَْعَمل 
املُْختَلَِفة، فغالبًا ما يتَِّخذ التَّْفكري اإلبَْداعّي مقاربًة ُمْختَلَِفة لحلِّ َجِميع املُْشِكالت، وِعْنَدَما 
يَِتـــّم اتَِّخاذ َهَذا النَّْوع من النَّْهج يف ِبيئَة األَْعَمل، فإنَّ النَّتيجة مُيِْكن أن تَُكون مجزية 
اِفَعة وراء نََجاح معظم املَُنظََّمت، فبدون اإلبَْداع  ة الدَّ ومثرية للدهشة. واالبِْتَكار ُهَو الُقوَّ
لَع  ِْويج أو التِّقنيَة أو حتَّى السِّ واالبِْتَكار تَتَِّبع كُّل َشِكَة األمناط ذاتها يف التَّْســـِويق والرتَّ
ِكَات اليَْوم  مها للُعَمالء، لَِذلَِك يَُعدُّ اإلبَْداع أمرًا رضوريًّا للرشَّ والِخْدَمـــات الَِّتي قَد تُقدِّ
ـــوق عىَل التكنولوجيا املُبْتََكرَة، فتعاون  ة ِعْنَدَما يعتمد السُّ وســـببًا يف ازدهارها، َخاصَّ
العقـــول اإلبَْداعيَّة مًعا مُيِْكن أن يدفع األَفَْكار التَِّجاِريَّة اإلبَْداعيَّة إىَل األمام ويجعلها 
واقًعا ملموًسا، ِممَّ يطرح تساؤاًل كبريًا بشأن كَيَْف للتَّفكري اإلبَْداعّي أّن يَُؤدِّي إىَل تَْنِفيذ 
األَفْـــَكار املُبْتََكرَة يف مكان الَعَمـــل، فبُمَجرَّد أن يصبح عقلك قادًرا عىَل التَّْفكري َخارِج 

الصندوق، فإنَّ االحتمالت واملََشاِريع املُْحتََملَة ستكون بال َحْص. 
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ل إىَل أَفَْكار ُمبْتََكرَة  يَّة بكان التََّوصُّ وهنـــا يَِجب أن يُدرِك ُروَّاد األَْعَمل أنَّه من األَهمِّ
وإدارتهـــا، با أنَّ االبِْتـــَكار باَت يف الَوقْت الحارض أَكْـــَث بكثري من ُمَجرَّد إطالق 
ُمْنتََجات َجِديَدة، بل يَتََعلَّق األَْمر بإعادة اخرتاع الَعَملِيَّات التَِّجاِريَّة وبناء أَْسَواق َجِديَدة 
بالكامل تُلَبِّي اْحِتيَاَجات الَعَمالء غري املستغلَّة، واألهّم من ذلك، اْخِتيَار وتَْنِفيذ األَفَْكار 

وق يف وقٍت قيايّس. ِحيحة وتقدميها إىَل السُّ الصَّ

نَاته  مـــن ِخالل َهَذا املَبَْحث، نتناول َعَملِيَّة إِنَْشـــاء املرَْشُوع؛ َحيْـــُث نتعرَّف عىَل ُمَكوِّ
له للخروج إىَل النُّور، وهـــذه الَعَملِيَّة تَتََكوَّن من: الِفْكرَة، ورَأْس  والَعَنـــاِص الَِّتي تؤهِّ
ات والتَِّجهيزات، والخامات واملستلزمات، واملوقع، والتكنولوجيا،  املَاِل، واآلالت واملَُعدَّ

والُقَوى الَعاِملَة، واإلَِدارَة.

ل، ال ِسيََّم  وألنَّ ِفْكرَة املرَْشُوع ِهَي الُعْنُص األَهّم يف تكوينه، فَســـنتناولها ِبَشكٍل مفصَّ
املََصـــاِدر الَِّتي توفِّر َمْعلُوَمات عن األَفَْكار املُثِْمرَة القابلة للتَّْنِفيذ، وَمرْكَِزيَّة الِفْكرَة يف 

ِريَاَدة األَْعَمل وأَثَرَِها عىَل نََجاح َرائِد األَْعَمل. 

وإىَل جانب َهِذِه التَّساُؤالت يسَعى الَفْصل إىَل اإلَِجابَة عن التَّساؤالت املرحليَّة، فيَُحلِّل 
َمرَاِحـــل تَطِْوير الِفْكرَة إىَل َمرْشُوع، وَذلَِك من ِخالل عدد من الُخطَُوات تبدأ بقياس 
مَدى فاعليَّة الِفْكرَة، وتنتهـــي بإجراء أبحاث ُمَكثََّفة حول مجال املرَْشُوع وصواًل إىَل 

ُخطَّة الَعَمل. 
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ُمكَوِّنَات إِنَْشاء األَْعَمل 
االبِْتكَار وَمَصاِدر األَْفكَار

تســـَعى ِريَاَدة األَْعاَمل -ِبَشـــكٍْل عاّم- لتقديم َمِزيجٍ فريٍد مـــن الِقيَمة لالقتصاد 
الَة  املُْجَتَمعـــّي، َقد يََتَمثَّل ذلـــك ف تَطِْوير ُمْنَتَجات َجِديـــَدة أو إِيَجاد ُحلُول َفعَّ
يَّة ذات  حِّ للمشـــكالت املُْخَتلَِفة، با ف ذلك: التَّْعليم عـــال الَجْوَدة، والرَِّعايَة الصِّ
التَّكْلفة املُناِسَبة، وإحالل الطَّاَقة النَّظيفة، وإدارة النِّفايات، والدماج املَاِلّ، وغيها.

ـــوق؛ أِلَنََّها  وهـــذا يَْعِني أنَّ ِريَاَدة األَْعَمل تجلب َمَعَها املَِزيد من االبِْتَكارات إىَل السُّ

زهم عىَل البَْحث الجاّد  مدفوعة أساًســـا بروح اإلبَْداع والتََّميُّز لَدى األَفْرَاد، فَِهَي تُحفِّ

عن فُرَص للقيام بأشـــياء َجِديَدة، أو حتَّى القيام باألَْشيَاء الحاليَّة بطرٍق غري َعاِديَّة، 

وَجلْب أَفَْضل األَفْـــَكار وتحويلها لحقيقة وواقع؛ األَْمر الَِّذي يُطْلِق الِعَنان ملاليني من 

األَفَْكار اإلبَْداعيَّة، الَِّتي تُولِّد بدورها ِسلِْسلَة مرتابطة من املََشاِريع املُبْتََكرَة ونرَْشها عىَل 

نِطَاق واسع وَدْمجها يف سياق الَحيَاة اليَْوِميَّة، با يُْنِتج مكاسب َمالِيَّة وتنمية ُمْستَداَمة 

ـــخ دعائم االقِْتصاد؛ فِريَاَدة األَْعَمل ِهَي التَّطبيـــق املِْهِنّي للمعرفة واملََهاَرات  ويُرسِّ

والكفـــاءات وصياغة األَفَْكار الَجِديَدة املُبْتََكرَة -ســـواًء ِمن ِقبَل فرد أو َمْجُموَعة من 

النَّاس- وتحويلها ملََشاِريع رياديَّة ناجحة.

وباملِثْل أيًضا، فإنَّ قيمة اإلبَْداع واالبِْتَكار تَتََمثَّل يف تَْوِفري بوابة واســـعة لولوج ِريَاَدة 
وق وتفضيالت الَعَمالء  األَْعَمل وخوض اتَِّجاهات َجِديَدة يف الَعَمل، ُتْلِيها ظُُروف السُّ
ْعي لتقديم أَفَْضل َجْوَدة أو إِْدَخال ِخْدَمات إضافيَّة مل تكن َمْوُجوَدة  واحتياجاتهم، والسَّ

من قبل، واالرْتَِقاء بالكفاءة وإتقان التَّفاِصيل.
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معايي نََجاح الِفكْرَة
هناك الكَِثي من الَعَنارِص الرَّئِيَسة الَِّتي تضمن نََجاح الِفكْرَة حال توافرها، مثل: 

ي الَواِقع، وتســـَعى 	  يChallenge: أْي: أن تَُكون الِفْكرَة قادرًة عىَل تحدِّ التََّحـــدِّ
لتغيريه أو عالج ُمْشِكلَة ما.

ْكيـــز عَل الَعَمالء Customer focus: يَِجـــب أن َتَّس الِفْكرَة اْحِتيَاَجات 	  التَّ
الَعَمـــالء وَرَغبَاتهم ِبُصورَة مباشة، وأن يُضيف ناتجها النَِّهاِئّ قيمًة كربَى لهم، 

َمادِّيَّة أو معنويَّة.
م 	  البْـــَداع Creativity: الِفْكرَة املُبْتََكرَة يَِجب أن تتَِّســـم بالتفرُّد واإلبَْداع، فتَُقدِّ

ُمْنتًَجا أو ِخْدَمة َجِديَدة غري َمْســـبُوقَة من قَبُْل، أو أن تَُكون تَطِْويرًا مهمًّ ملُْنتَج ما 
أو ِخْدَمة قَاِئَة بالِفْعِل. 

التََّواُصل مـــع اآلَخِريَنCommunication: األَفَْكار املُبْتََكرَة عادًة ما تَْنتُج عن 	 
ْهِنّي وتبادل األَفَْكار والرَُّؤى بنَْي األَفْرَاد، من أجل  الَكِثري من جلسات الَعْصف الذِّ
ائِم بنَْي فَِريق الَعَمل  اْخِتيَـــار أَفَْضل ِفْكرَة قابلة للتَّْنِفيذ؛ لَِذلَِك تَْحتَاج للتََّواُصل الدَّ

وتدفُّق املَْعلُوَمات واألَفَْكار بينهم.
يَاِدّي النَّاِجح لَيَْس عماًل فرديًّا، بل ُهَو 	  التََّعاُون Collaboration: املَـــرْشُوع الرِّ

صه- ولَِذلَِك  عمل جمعّي يَْحتَاج تكاتُف وتعاُون الَكِثري من األَفْرَاد -كلٌّ يف تخصُّ
ِغريَة الَِّتي تَْحتَاج اهتمم ورعاية الجميع للَعَمِل َعلَيَْها،  فالِفْكرَة املُبْتََكرَة كالبَْذرَة الصَّ

وتحويلها ملرَْشُوع ناجح.
الكتـــامل Completion: التَّأكُّد من توافر َجِميع َعَناِص الِفْكرَة الَجِديَدة شٌط 	 

رئيس لنجاحها واكتملها، فَُهَناَك املئات من األَفَْكار املُبْتََكرَة الَِّتي تذهب هباًء لَِعَدِم 
قدرة أصحابها عىَل صياغتها ِبَنَجاح وإكمل عناصها وإخراجها عىَل أرض الَواِقع.

ـــل Contemplation: االلِتَفات للتََّجارِب األخـــَرى والتََّعلُّم من اآلَخِريَن 	  التأمُّ
ُروس املستفادة، يُســـاِعد عىَل تنقية األَفَْكار واْخِتيَار ما يَْصلُح ِمْنَها  ومشاركة الدُّ

وما ال يَْصلُح، ويُساِهم أيًضا يف تََجنُّب األخطاء وتداركها.
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يَاِدّي بثقافة واســـعة يف 	  الثََّقاَفة Culture: يَِجب أن يتمتَّع َصاِحب املرَْشُوع الرِّ
له لالطِّالع عىَل كُّل ما ُهَو جديد  املََجال الَِّذي يرغب يف َخْوِضِه، فهذه الثََّقافَة تَُؤهِّ
َات املتالحقة فيه، وإدراك َجَوانِب الُقُصور والتََّميُّز به،  يف املََجال ومواكبة التَّغريُّ
ُورَة عىَل تَطِْوير ِفْكرَة ما أو ابِْتَكار أخَرى غري مسبوقة،  األَْمر الَِّذي يُساِعده بالضَّ

وتََجنُّب َعواِمل اإلخفاق مستقباًل. 
القيـــادة Leadership: توافر القيادة الحكيمة ذات الكفاءة املِْهِنيَّة يُيَسِّ اْخِتيَار 	 

ما يصلح من األَفَْكار للتَّْنِفيذ، والتََّنبُّؤ باحتمالت النََّجاح أو الَفَشل، وتوزيع األدوار 
واملناصب بنَْي فَِريق الَعَمل.

النَّـــاسPeople: فَِريق الَعَمل هم املَْصـــَدر الرَّئِيس لالبِْتـــَكار، لَِذلَِك فاْخِتيَار 	 
َعة من األَفْرَاد من َذِوي الُقـــُدَرات املُْختَلَِفة يضمن مزيًدا من  مجموعـــات ُمتََنوِّ

األَفَْكار واملََشاِريع النَّاِجحة.
ـــَياق Context: يتشـــكَّل االبِْتَكار من ِخالل التفاعالت مع الَعالَم أو الِبيئَة 	  السِّ

املُِحيطَـــة؛ ماذا يَْحتَاج الُجْمُهور؟ وماذا يفتقد مـــن ُمْنتََجات أو ِخْدَمات؟ ما ُهَو 
االبِْتَكار الَِّذي ينتظره والَِّذي قَد يَُؤدِّي لتغيري حياته لألَفَْضل؟ فاالستمع لألصداء 

والتفاعل َمَعَها يضمن الُحُصول عىَل ِفْكرَة ُمَميَّزَة ونجاح االبِْتَكار.

األخطاء الَِّتي َقد يقع ِفيَها َرائِد األَْعاَمل عند اْخِتَيار ِفكْرَة َمْشُوعه النَّاِشئ: 
تََعلُّقه الَعاِطِفّي بالِفكْرَة، الَِّذي قَد يجعله ال يَْستَِطيع الُحْكم َعلَيَْها بتََجرٍُّد وَمْوُضوِعيَّة 	 

وَمْنِطِقيَّة.
وق قبل التَّأكُّد من جدواها أو مَدى 	  ديد بالِفكْرَة ما يَْدفَُعه لدخول السُّ َشـــَغفه الشَّ

 product ـــوِق املُْســـتَْهَدفَة ُمَها املرَْشُوع لِلسُّ َجاِهِزيَّة املُْنتَج أو الِخْدَمة الَِّتي يَُقدِّ
.market fit

اليقي ِبَنَجاح الِفكْرَة، وَعَدم وْضع َعواِمل الَفَشل املُْحتََملَة يف االْعِتبَار.	 
عدم ُوُضوح الَهَدف من ِفكْرَة املَْشُوع، وأن تَُكون ُمَجرَّد ِفْكرَة أعجبته فََقْط من 	 

دون بحٍث أو دراسٍة.
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ا أو أن تَُكون َمْعِنيَّة بَحّل ُمْشِكلٍَة صغريٍة، أو أن تَُكون 	  أن تَْستهدف الِفكْرَة ُسوًقا صغيًا جدًّ
ع. ُمْعتَِمَدًة اعتمًدا كليًّا عىَل ُمْنتَج آخر، حينئذ سيبَقى املرَْشُوع صغريًا وغرَي قَاِبٍل للتََّوسُّ

يع دون االْهِتَمم ِبتَْقِديم يشٍء فريٍد 	  ِ َاء السَّ تفكي َرائِد األَْعاَمل ف تَْحِقيق الرثَّ
من نوعه والتَّأْثِري يف جمهوره عىَل املَدى البعيد.

اًل لتَْنِفيذها أو التَّْسِويق لها.	  دة للَغايَِة، وتحتاج توضيًحا ُمَفصَّ أن تَكُون الِفكْرَة معقَّ
تركيز َرائِد األَْعاَمل عَل التََّفوُّق عىَل منافسيه أَكَْث من االْهِتَمم ِبَجْذِب الَعَمالء 	 

وإشباع رغباتهم واحتياجاتهم.
َكاء َخْوفًا من رسقتها، 	  ـــد جعل الِفكْرَة غامضة وغري واضحة للفريق أو الرشُّ تَعمُّ

فيجب أن تَُكون الِفْكرَة واضحًة للجميع.

َمَصاِدر األَْفكَار املُْبَتكَرَة
ى يف  د املََصاِدر الَِّتي ميكن االعتمد عليها للحصول عىل األفكار االبِْتَكاريَّة، وتُسمَّ تتعدَّ

بعة"، وفيام ييل أَهّم هذه املََصاِدر:  بعض األدبيَّات اإلداريَّة "املََصاِدر السَّ
األحداث الُفَجائيَّة: فالعالَم َمِلٌء باألحداث غري املُتََوقََّعة، وفَُجائِيَّة األحداث قد 	 

. تَُولِّد شارة فكرة قد تقود البِْتَكار َحِقيِقيٍّ
املواقف الْســـِتْثَنائِيَّة: ِبَغضِّ النَّظَر فيم إذا كانت هذه املواقف سلبيَّة أم إيجابيَّة؛ 	 

فهـــي قد تحمل يف َجْوهرها تحريًضا عىل فكـــرٍة ُمبْتََكرَة، لذلك يُنَصح بُرَاقَبَة 
َات يف البيئة املحيطة. وُمالَحظَة املََواِقف الجديدة والتََّغريُّ

ِكَـــة مع مصالح وَرَغبَات 	  التعـــاُرض: ويُْقَصد بـــه تََضارُب َمَصالِح وَرَغبَات الرشَّ
الُعَمالء واملُْســـتَْهلِِكنَي، وهذا التََّعارُض يف املصالح قد يكون أحد َمَصاِدر اإللهام 
واالبِْتَكار، وقد تكون تعليقات الُعَمالء وشكواهم َمْصدًرا لإلبداع واالبِْتَكار أيًضا.

كة، 	  التكيـــز عل املََهاّم: ويُْقَصد هنـــا املََهاّم الَِّتي ترتبط باملُْنتَـــج الرَّئِيس للرشَّ
ْكِيز عىل الرَّئِيِسيَّة، وُمرَاقَبَة َمَهاّم وأنشطة  فَعزْل األنشـــطة واملََهاّم الفرعيَّة والرتَّ
املَُناِفِسنَي يقود لتطويِر أفكاٍر جديدٍة ومُيَهِّد الطَّريق لحلوٍل ابِْتَكاريَّة للُمْشِكالت.

الَفْصل الرَّاِبع/ املَبَْحث األَوَّل
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ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

وق قد يبقى ُمستَِقرًّا لسنواٍت أو 	  ناَعة: فالسُّ وق وظُُروف الصِّ ات السُّ ُمَراَقَبة تََغيُّ
وق أو ُحُدوث طَْفرَة تِْقِنيَّة أو تكنولوجيَّة  ًا طفيًفا يف ظروف السُّ عقوٍد، إالَّ أَّن تََغريُّ

بسيطة قد تكون مصدًرا من َمَصاِدر اإللهام البِْتَكاراٍت جديدٍة.
كَّايِنّ 	  كات تتأثَّر بشكٍل ُمبَاِشٍ بالرتكيب السُّ الظُُّروف الدميغرافيَّة: فأنشطة الرشَّ

كيب  ّ والَعالَِمّي، فُمالَحظَة أّي تََغريُّ َحايِلّ أو ُمْحتََمل يف هذا الرتَّ ـــوق املََحلِّ للسُّ
قد يكون مصدًرا من َمَصاِدر االبِْتَكار؛ كتََغريُّ أذواق املُْســـتَْهلِِكنَي، أو زيادة نِْسبَة 

َات املُْحتََملَة. ة، وغريها من التََّغريُّ كَّان الَعامَّ املُرَاِهِقنَي لِنْسبَة السُّ
ات التكنولوجيَّة والِعلِْميَّة تتغريَّ طريقة إدراك 	  تغيُّ مســـتوى الدراك: فمع التغريُّ

األفـــراد للعالَم، فقد يَتََغريَّ اإلدراك لعالمة تجاريَّة ما بني ليلٍة وضحاها، كم قد 
ة نتيجَة تََوافُر  يؤدِّي التَّطَوُّر التِّْقِنّي املُتََســـاِرع لتََغريُّ نظرة األفراد للقضايا الَعامَّ
َات الَعالَِميَّة  كَمٍّ َهائٍِل من املعلومات املُتَاَحة، فُمرَاقَبَة طُرُق إدراك األفراد للُمتََغريِّ

واملََحلِّيَّة قد يكون أحد َمَصاِدر االبِْتَكار.

املَْعرَِفة الَجِديَدة
غالبًا ما يَِتّم اْســـِتْخَدام املَْعرِفَة الَجِديَدة ِباْعِتبَارَِها ُمرَاِدفًا لالبِْتَكار؛ فتَُمثِّل اإلنجازات 
التّكُنولُوِجيَّـــة والعلميَّة َمْصَدر األَفْـــَكار املُبِْدعة الَِّتي ال مُيِْكن أن تتجاهلها املَُنظََّمت، 
والَِّتي ترفض التَّكيُّف مع التَّْغيريات املستوحاة من االكتشافات الَجِديَدة الَِّتي َسيَُكوُن 

محكوًما َعلَيَْها بالَفَشل واإلخفاق.
فاملعرفة الجديدة New Knowledge ميكن أن تُطَبَّق يف ُمْختَلَف جوانب األعمل، 
وميكن االســـتفادة منها يف اقتناص الُفرَص، ويف تطويـــر طُرُق الَعَمل، ويف ابِْتَكار 
طُرُق جديدٍة ُمستَْحَدثَة، وذلك انطالقًا من تأثري هذه املعرفة عىل الُعَمالء، ومالحظة 
ات يف  َات الَِّتـــي أفَْرزَتَْها، وأدَّت إىل تََغريُّ نظرتهم للُمْنتََجـــات، إضافًَة للتََّغريُّ التََّغريُّ
يَّة عىل سالسل التَّوريد  َرَغبَاتهم واحتياجاتهم؛ مروًرا بدراســـِة أثَر هذه املعرفة الجدِّ

يَّة. وتأثريها أيًضا عىل مستوى معرفة وخربة املوارد البَرَشِ
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ُمولِّدات األَْفكَار
اتِّســـاقًا مع محوريَّة "الِفْكرَة" يف ُمَكوِّنَات إِنَْشـــاء األَْعَمل، فَإنَّنا نستعرض ما مُيِْكن 
ـــطًا حول مبادئ وأُُســـس اْخِتيَار الِفْكرَة املُناِســـبَة، وبذا مُيِْكن لنا  اعتباره دلياًل ُمبَسَّ
أن نتعرَّف عىَل الَعَناِص الســـليمة للفكرة املُناِسبَة، وعىَل الطُّرُق الواجب اْسِتْخَدامَها 

للتََّعرُّف عىَل الُفرَص االستثمريَّة، وعىَل كيفيَّة التَّْصفية املبدئيَّة لَِهِذِه األَفَْكار.

ِغري، ُهَناَك الَعِديد  فعند البَْحث عن فُرَْصة اْســـِتثَْمريَّة أو ِفْكرَة َجِديَدة للَمرْشُوع الصَّ
من املََعاِيري أو ُمولِّدات األَفَْكار الَِّتي تُساِعد عىَل تحديد َهِذِه الُفرَص املُتَاَحة، وتقييمها 

إن كَانَت ُمناِسبَة أم ال، ولعل أهّم َهِذِه املََعاِيي:

ـــوق: أْي إنَّ الِفْكرَة الَجيَِّدة تَْعتَِمد عىَل طَْرح ُمْنتَج، ِســـلَْعة أو ِخْدَمة، 	  اختاق السُّ
ــزًا، ما يضمن تَْحِقيق  موجـــود بالِفْعِل يف األَْســـَواق، ولَِكنَّ بخصائص أَكَْث تيّـُ
وق  أَكْرَب قَْدٍر ممكن من املَِبيَعات واألَْربَاح وازدياد الُقْدرَة عىَل املَُنافََســـة يف السُّ
اســـتناًدا إىَل َهِذِه املَُميِّزَات الَجِديَدة، وقد تَُكون املَيْزَة تَطِْوير شكل املُْنتَج أو سعٍر 
أقّل، أو إشـــباع اْحِتيَاَجات أَكَْث أو توطيد الَعالقَات مع الَعَمالء أو وَسائِل َجِديَدة 

لالستخدام، وهكذا.
تغطية الطَّلَب املتزايد: بعد تَْحلِيل ظُُروف األَْسَواق املُتَاَحة، مُيِْكن اكِْتَشاف ِبُسُهولٍَة 	 

املُْنتََجات أو الِخْدَمات الَِّتي تعاين َهِذِه األَْسَواق من غيابها ومَدى الطَّلَب الحايّل 
يَّة املُتَاح أو  َعلَيَْها، وقد يَُكون ُهَناَك طَلَب من املُْســـتَْهلِِكنَي عىَل ســـلعة ما يفوق كَمِّ
ِغري أن يحصل دون  لَْعة، وهنا مُيِْكن لَِصاِحِب املرَْشُوع الصَّ املعروض من َهِذِه السِّ
ـــوق، تساوي الَفرْق بنَْي الطَّلَب الحايّل واملعروض من  ة ما من السُّ عناء عىَل ِحصَّ
ِقبل املَُناِفِســـنَي اآلَخِريَن، ويَتََميَّز َهَذا املعيار َعمَّ سبقه بإمكانيَّة اكتساب نصيب 
ـــوق املُْستَْهَدفَة نظرًا لقيام َرائِد األَْعَمل بإشباع ِقطَاع ُسوِقّي يزيد  أَكْرَب من السُّ
لَع عن املعروض أو املُتَاح بالِفْعِل، َهَذا ِباإلَِضافَِة إىَل أنَّه مُيِْكن  الطَّلَب فيه عىَل السِّ
أيًضا اجتذاب ُعَمالء ُجدد كانوا يتعاملون مع املَُناِفِسنَي، ولَِكنَّه اجتذبهم بَُميِّزَات 

إضافية يف ُمْنتَجه.

الَفْصل الرَّاِبع/ املَبَْحث األَوَّل
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إشباع حاجات غي مخدومة حاليًّا: يُكِســـب َهَذا املعيار املرَْشُوع النَّاِشئ َمزَايَا 	 
م ُمْنتََجات أو ِســـلَع َمْوُجوَدة بالِفْعِل؛  ُمتََفرَِّدة عن غريه من املرَْشُوَعات الَِّتي تُقدِّ
َحيُْث إنَّه يقتحم مجاالت إنتاجيَّة أو ِخْدِميَّة للُمرَّة األوىل؛ لَِذلَِك عىَل َمالِك املرَْشُوع 
ة  ِغري أن يكتشف ما ُهَو َجِديد وميِكن تقدميه للُعَمالء. وقَد تَْختَلِف درجة الِجدَّ الصَّ
َدة، فقد تَُكون الحاجة َمْوُجوَدة منذ الِبَدايَة، ولَِكنَّ  أو الحداثة وفًقا العتبارات ُمتََعدِّ
مل يحاول أحد املَُناِفِسنَي إشباعها، أو مل تَتََوفَّر املََوارِد أو املناخ املُناِسب إلشباعها، 

َا تَُكون الحاجة خفيّة ومل تُْكتَشف بعُد.  وُربَّ
وق؛ 	  َهات السُّ تحليل اتَِّجاهات املُْجَتَمع: وُهَو من أنجح الطُّرُق للُحُصوِل عىَل تََوجُّ

وق  َحيُْث يعمل َرائِد األَْعَمل عىَل إِيَجاد واكتشـــاف الحاجات غري املْشبََعة يف السُّ
َات  والَعَمل عىَل إِنْتَاج ِســـلَع وِخْدَمات تُْشِبع َهِذِه الحاجات، ُمْستَِغالًّ درايته بالتََّغريُّ
ـــلَع والِخْدَمات  املَْوُجـــوَدة يف املُْجتََمع وخصائصه، با ميّكنه من َمْعرِفَة نوع السِّ
ْخل واألجور،  ـــكَّان ومســـتَوى الدَّ املَطْلُوبَة، فالتَّْوِزيع العمري والدميغرايّف للسُّ
كَّان عىَل املََناِطق الجغرافية، وشكل األرسة وحجمها  ودرجات التَّْعليم، وتوزيع السُّ
ـــلَع والِخْدَمات املَطْلُوبَة ُسوِقيًّا،  ـــط دخلها، مُيِْكن أن يشري إىَل نوع السِّ وُمتََوسِّ
ة ُمْجتََمعات تَْحتَاج إىَل مســـتلزمات األطفال ِبَشْكٍل متزايد نَِتيَجة زيادة حجم  فثَمَّ
يحة فيها، ومَثَّة ُمْجتََمعـــات تَْحتَاج إىَل ِخْدَمات الكهرباء واملياه كونها  تِلَْك الرشَّ

ُمْجتََمعات نائية... وهكذا.

َات 	  َات الْقِتَصاِديَّة: مُيِكن لرَائِد األَْعَمل أن يستفيد من نَتَائِج التََّغريُّ تحليل الّتَغيُّ

االقِْتَصاِديَّة الَِّتي تشـــهدها األَْسَواق املُتَاَحة، مثل: ارْتَِفاع مستَوى املعيشة وزيادة 

َات تَُؤدِّي لتغيري  ْخل، يف تَْدِشـــني َمَشـــاِريع َصِغريَة ناجحة، فمثل َهِذِه التََّغريُّ الدَّ

الت الَعرْض واملَِبيَعات، فعىَل َسِبيل املثال  أمناط الطَّلَب واالستهالك، ومن ثَمَّ ُمَعدَّ

ْخل يف َدْولَة ُمَعيََّنة، تقود إىَل زيادة الطَّلَب عىَل ِسلَع وِخْدَمات ُمَعيََّنة، مثل:  زيادة الدَّ

ـــياَحة والرتفيه والفنون ونحو ذلك، ِممَّ يوِجد املَِزيد من الُفرَص االستثمريَّة  السِّ

ِغريَة الَِّتي تُْشِبع مثل َهِذِه الحاجات. الَجيَِّدة للكثري من املرَْشُوَعات الصَّ
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َات اقْتصاِديَّة تَْحُدث أيًضا تََحوُّالت 	  َات الْجتامِعيَّة: مثلم توجد تََغريُّ تحليل التََّغيُّ
اجتمعيَّة من وقٍت آلخر، فتظهر عادات أو ظواهر َجِديَدة وتختفي أخرى، ويتولَّد 
مـــع َذلَِك الَكِثري من االْحِتيَاَجات والرََّغبَات الَِّتي تقود ألفكار اْســـِتثَْمريَّة َرائِدة 
م ُمْنتََجات أو ِخْدَمات َجِديَدة  مُيكن أن تَُكون نواة ملََشـــاِريع َصِغريَة ُمبْتََكرَة، تُقدِّ
وُمَميَّزَة أو تُزيد الطَّلَب عىَل ِســـلَع َمْوُجـــوَدة وُمرْتَِبطة بتلك االْحِتيَاَجات، وتفتح 
أســـواقًا َجِديَدة أََمام عدد كَِبري من ُروَّاد األَْعَمل، ومثال عىَل َذلَِك زيادة نِْســـبَة 
املَْرأَة الَعاِملَة يف املُْجتََمع أدَّت لظهور َمَشـــاِريع ُمرْتَِبطة بالواجبات املنزليَّة مثل: 

َمَشاِريع الَوَجبَات الجاهزة وِخْدَمات تنظيف املنزل واملالبس وغريها.
ْولَة من فرَْتَة ألخَرى ُخطّتها 	  ْولَة: َحيُْث تُصـــدر الدَّ تحليـــل ُخطَط التَّْنِمَية بالدَّ

َهاتها نحو االْهِتَمم بَرْشُوَعات  ح ِفيَها تََوجُّ ــة واالْجتمِعيَّة الَِّتي تُوضِّ االقِْتَصاِديَـّ
ــة أو صناعيَّة، ويأت ذلك يف إطار ِدَراَســـات تنمويَّة  ُمَعيََّنـــة زراعيَّة أو تجاريَـّ
لَع والِخْدَمات  ـــوق به طَلَب عىَل السِّ ْولَة، ويف ضوء أنَّ السُّ َصة تقوم ِبَها الدَّ ُمتََخصِّ
ْولَة،  ه الدَّ الَِّتي تَبَنَّتَْها َهِذِه املرَْشُوَعات، وهنا عىَل َرائِد األَْعَمل أن يَتََعرَّف عىَل تَوجُّ
َهات الُخطَط التَّْنَمِويَّة  وأْن يرَُتِْجَمه يف شـــكل َمرْشُوع مناسب؛ اتَِّســـاقًا مع تََوجُّ
ْولَة، من َذلَِك مثاًل اتَِّجاه َدْولٍَة ما نَْحو إِنَْشـــاء مناطق َجِديَدة لِخْدَمة أَْهَداف  بالدَّ
َدة، ما يَْعِني لَدى َرائِد األَْعَمل أنَّ تِلَْك املََناِطق ِهَي األماكن املثاليَّة  اقْتصاِديَّة ُمَحدَّ

يَاِديَّة وتطبيقها. الحتضان أفكاره الرِّ
اســـتغالل املُْدَخالت الِنَْتاجيَّة: وَذلَِك من ِخالل االْسِتَعانَة باملََوارِد املتوافرة يف 	 

الِبيئَة املُِحيطَة برَائِد األَْعَمل، ســـواًء كَانَت َمَوادَّ أَوَّلِيَّة أو خامات أو َمَوادَّ إنتاجيَّة 
أخرى، يف إِنْتَاج ِسلَع ُمَعيََّنة أو تَْقِديم ِخْدَمات ُمَميَّزَة.

اد األَْعاَمل النَّاشـــئي مطالعة دليل األَفَْكار االســـتثمريَّة  وَّ وف َهَذا الطار مُيكن لرُّ
الَِّذي تطرحه الِجَهات الرَّْســـميَّة من وقٍت آلخر، بناًء عىَل املََوارِد الِبيئيَّة املُتَاَحة الَِّتي 

مُيكن اْسِتْخَدامَها كُمْدَخالت لإلنتاج. 
لِيل بأنَّ األَفَْكار الواردة به ِهَي أَفَْكار تَمَّ تحليلها ُمسبًقا بواسطة خرباء  وميتاز َهَذا الدَّ

اقْتصاِدينّي وأقرَّت الِجَهات الرَّْسميَّة بصحتها وجدواها.

الَفْصل الرَّاِبع/ املَبَْحث األَوَّل
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الِفكْرَة وأَثَرَُها عَل نََجاح َرائِد األَْعاَمل
غالبًا ما يُســـاء فَْهم مصطلح "َرائِد األَْعَمل"، ويُنظَر إليه عىَل أنَّه َمن مَيْتَلِك َشِكَة ما 
أو لديـــه ِفْكرَة ُمَميَّزَة، لكـــنَّ الحقيقة ِهَي أنَّ نََجاح ُروَّاد األَْعَمل ال يعتمد عىَل الِفْكرَة 
يَّتها وِمْحَوِريّتهـــا، إالَّ أنَّها أحد عناص نََجاح أّي َمرْشُوع،  وحَدهـــا، فالِفْكرَة، مع أَهمِّ
ذها كثريون لكنَّها قَد تنجح  ولكنَّها لَيَْســـت الوحيدة، بدليل أنَّ الِفْكرَة الواِحَدة قَد يُنفِّ

مع بعضهم يف ِحني تَفَشل مع اآلَخِريَن.

لذلـــك فِريَاَدة األَْعَمل أعمق بكثري من ُمَجرَّد اْمِتالك الِفْكرَة أو املرَْشُوع؛ إنَّها تتعلَّق 
م املُْجتََمع، وِبالنِّْســـبَة ألولئك الَِّذيَن يطمحون ألن يصبحوا  بالُقْدرَة عىَل االبِْتَكار وتََقدُّ
ُروَّاد أَْعـــَمل َحِقيقيِّنَي، فإنَّ الطَِّريق لالنتقال من اْمِتالك الِفْكرَة إىَل التََّشـــبُّع بروح 
اتّ والتَّْحلِيل العميق  املُبَاَدرَة، هو الطَِّريق الَِّذي يَتَطَلَّب منهم قَْدًرا كبريًا من الَوْعي الذَّ
لألفكار؛ ألنَّه لَيَْســـت كُّل ِفْكرَة تَْســـتَِحّق املتابعة وقابلة للتَّْنِفيذ، ولَيَْس كُّل األَفْرَاد عىَل 

استعداد تاّم لِريَاَدة األَْعَمل.

من هنا، توجد َعواِمل َرئِيَسة تُساِهم ف نََجاح املَْشُوع غي الِفكْرَة، منها: 
ذها وُمَســـوِّقها وبائعها 	  الُعْنُص الَبَشِّي: الَِّذي يَتََمثَّل يف َصاِحب الِفْكرَة، وُمنفِّ

ِحيحة لفريق الَعَمل؛ ألنَّه العمود  ومطوِّرهـــا، وَهَذا يُحتِّم اجتذاب املواهـــب الصَّ
الفقري أليِّ نََشاط تجارّي، فنجاح الَعَمل عىَل املَدى الطويل يَتَطَلَّب أن يختار َرائِد 
يَّة الَِّتي  األَْعَمل املواهب املُناِســـبَة لبناء عالمته التَِّجاِريَّة، وتََجنُّب الَعَناِص البَرَشِ
قَد تَُعرِْقل َسرْي الَعَمل أو ال تتبنَّى الرُّؤية ذاتها للُمَنظََّمة، ال ِسيََّم وأنَّ بناء األَْعَمل 
يَتَطَلَّب قَْدًرا هائاًل من الَعَمل واالجتهاد ِخالل َمرَْحلَة بدء التَّْشـــغيل وحينها يَِجب 

ة لتَْحِقيق األَْهَداف. ا للضغط بُقوَّ أن يَُكون الَفِريق بأكمله ُمستِعدًّ
شـــبكة الَعالَقات الْجتامِعيَّة: الَِّتي يبنيها َرائِـــد األَْعَمل مع نظرائه أو أَْصَحاب 	 

وق وظروف  َات السُّ املَْصلََحة يف املََجال ذاته، َهِذِه الشبكة تُساِعده عىَل التََّنبُّؤ بتََغريُّ
الَعَمل واحتياجات الَعَمالء، وتَْحِقيق أهدافه الَِّتي رسمها ملرَْشُوعه، وِهَي ُمَساَعَدة 
ًة يف املَرَاِحل األُوىَل من الَعَمل، ومع مُنُّو شبكة َرائِد األَْعَمل  ر بثمن، َخاصَّ ال تُقدَّ
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الَفْصل الرَّاِبع/ املَبَْحث األَوَّل

ـــخ نجاحه وتنمو أعمله  ع أطرافها وحفاظه عىَل تَواُصل عالقاته معها، يرتسَّ وتنوُّ
بازدياد َمَوارِده وقُدرته عىَل حّل املُْشـــِكالت، واتَِّخاذ الَقرَاَرات التَِّجاِريَّة الحكيمة، 
لذلك يَِجب أن يَُكون ُمْنَفِتًحا تَِجاه َهِذِه الَعالقَات وحميتها من أّي يشٍء قَد يُعكِّر 

رها. َصْفوها أو يَُدمِّ
التَّْمويـــل: الَِّذي يَُؤدِّي َدْوًرا محوريًّا يف بناء ُروَّاد األَْعَمل ونجاح َمَشـــاِريعهم، 	 

وِبَصِْف النَّظَر عن مصدر َهـــَذا التَّْمويل وحجمه فَُهَو رَأْس َماٍل مَيْتَلِكه األَفْرَاد 
بْح من ِخالل تَْدِشني َمَشاِريع ناشئة أو كَِبريَة  ِكَات ِبَهَدف االســـتثمر والرِّ أو الرشَّ
ذات فُرَص نََجاح نســـبيَّة مع وجود نِْسبَة من املََخاِطر املُتََوقَّعة واملحسوبة بِدقَّة، 
لَِذلَِك ِعْنَدَما يَرْفض املَُموِّلون أَفَْكار َرائِد األَْعَمل يجب َعلَيِْه مناقشتهم يف أسباب 

ًدا. الرَّفض، ودراستها َجيًِّدا وُمَحاَولَة معالجتها، وطرحها ُمَجدَّ
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املَْبَحث الثَّاِن

الِفكْرَة.. إمكانيَّة التَّطبيق

ومراحله وأمناط التَّْفكري

ع ف ُمْخَتلَـــف املََجالت، لكْن ف النَِّهايَة تظّل  د األَْفكَار املُْبَتكَرَة وتََتَنوَّ ـــا تتعدَّ ُربَّ
ذ عَل أرض الَواِقع، فمن الَبِديِهّي  جميع َهِذِه األَْفكَار عدمية الَفائَِدة تاًما حَتى تَُنفَّ
ِغيَة والنَّاِشَئة، أن تَكُون  الحة للَمْشُوَعات الصَّ أن يَكُون من أََهّم شوط الِفكْرَة الصَّ
َا  قابلـــة للتَّطِْبيق، والقابليَّة للتَّطِْبيق ِهَي نقطة اللتقاء بَْي رحابة التَّْفكي، وُربَّ
جنوحه وخياله، وأرض الَواِقع، وُمَتطَلََّباته واســـتحقاقاته، األَْمر الَِّذي يُلزم َرائِد 
األَْعـــاَمل برضورة اختبار قابليَّة ِفكْرَته للتَّطِْبيق حتَّى ل تتحوَّل إىَل ُمَجرَّد َضْب 

من الَوْهم وأحالم اليقظة.

دان رئيسان للُحْكِم عىَل قابليَّة ِفْكرَة ما للتَّطِْبيق،  وعىَل صعيد ِريَاَدة األَْعَمل، مَثَّة محدَّ
األوىل: تَْقِييـــم تَْكلَِفة التَّطبيـــق األَوَّلِيَّة: فَلِيَكْ يَُكون لديك ِفْكرَة نَاِجَحة ال بُدَّ أن يتبعها 
زَِمة لتَْنِفيذ الِفْكرَة أو املرَْشُوع ستكون  سؤال التَّْكلِفة، وَذلَِك للتَّأَكُّد من أنَّ التَّكالِيف الالَّ
أقّل مـــن الَعائِد املُتََوقَّع منه، ومن ثَمَّ التَّأكيد عىَل أنَّها ِفْكرَة ُمبْتََكرَة أو َجِديَدة، وذات 
ة بال جدَوى تعني يف األخري ال يشء، وعليه فيجب  جـــدَوى يف نَْفس الَوقْـــت، فالِجدَّ
قة تحمـــل حقيقة كونها َجِديَدة وذات  عىَل َرائِد األَْعَمل إرفاق ِفْكرَته بدراســـة معمَّ

جدَوى كذلك.

اِبَقنْيِ تفقد الِفْكرَة معناها، وتصبح ُمَجرَّد تخيُّالت  ْطنَْيِ السَّ ويف حال َعَدم تَْحِقيق الرشَّ
ال مُيكـــن تَْحِقيقها عىَل أرض الَواِقع، وعىَل َرائِـــد األَْعَمل حينئذ أن يقتنع بأنَّها غري 
قابلة للتَّْنِفيذ، فالتَّأكُّد من قَاِبلِيَّة األَفَْكار للتَّْحِقيق ال يَتَأتَّ إالَّ من ِخالل إِْجرَاء البحوث 

وُخطَط الَعَمل املُتَْقَنة.
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اتِّساقًا مع ذلك يَِجب أن يَتَحقَّق يف الِفْكرَة املَطْلُوب تَْنِفيذها عدٌد من املََعاِيري قبل أن 
، ولعل أهّم تِلَْك املََعاِيي ما ييل: يَِتّم اعتبارها قابلة للتَّطِْبيق الِفْعِلّ

بْح عىَل أصحابها؟ إذ يَِجب عىَل 	  بِْحيَّة: هـــل الِفْكرَة تَُؤدِّي إىَل ُمْنتَج يعود بالرِّ الرِّ
بْح من الِفْكرَة نفسها. َرائِد األَْعَمل أن يعرف طَِريَقة تَْحِقيق الرِّ

الَعَملِيَّة: يَِجب أن يتأكَّد َرائِد األَْعَمل من أنَّ الِفْكرَة مُيِْكن تطبيقها ِبَشـــْكٍل َعَمِلّ 	 
عىَل أرض الَواِقع من ِخالل الَعَناِص املُتَاَحة.

التََّفـــرُّد: وعليه كََذلَِك أن يتأكَّد من أنَّ الِفْكرَة "ذكيَّة" و"مختلفة" بأيِّ شـــكٍل من 	 
لَة. أَْشَكال االختالف عن كُّل األَفَْكار األخَرى ذات الصِّ

َدة وواضحـــة بجميع أركانها، خالية من 	  الوضـــوح: يَِجب أن تَُكون الِفْكرَة ُمَحدَّ
اإلبهام أو التَّخمني. 

القابليَّة للِقياِس: إذ يَِجب أن تَُكون الِفْكرَة قابلة للِقياِس، بعَنى إمكانيَّة تَتَبُّع مَدى 	 
ة. م يف تَْنِفيذها من حيث التَّكالِيف واألَْربَاح واألَْهَداف املرجوَّ التَّقدُّ

وِق املُْستَْهَدف، وُمالِئَة كََذلَِك للبيئة 	  املاُلَءَمة: إذ يَِجب أن تَُكون الِفْكرَة ُمناِسبَة لِلسُّ
املُِحيطَة واملُْجتََمع َمَحّل التَّطبيق.

ــة ذات مَدى زََمِنّي معقول قابل للِقياِس 	  العامـــل الزََّمِنّي: فاَل بُدَّ أن تَُكون الُخطَـّ
لتَْنِفيذ الِفْكرَة عىَل أرض الَواِقع.

ـــوق: حيث يَِجب أن يَُكون للفكرة وُمْنتَجها النَِّهاِئّ ُســـوق ُمْستَْهَدف 	  تحديد السُّ
ْكيز َعلَيَْها، وهنا مثَّة حقيقة تجاريَّة مفادها  وشيحة ُمَعيََّنة تســـتطيع املُْنَشأَة الرتَّ

أنَّ املُْنتَج املُْستَْهَدف للجميع ال ينجح.
د الِفْكرَة بوضوح ماذا يَْعِني ُمْنتَجها النَِّهاِئّ ِبالنِّْسبَة 	  يَّة للعميل: يَِجب أن تُحدِّ األَهمِّ

يَّة ِمن الَعِميل الَِّذي قطًعا  ق جانبًـــا ال ِغَنى عنه من األَهمِّ للعميـــل، فاَل بُدَّ أن تَُحقِّ
يَّة ُهَو املََحّك يف إقباله عىَل َهَذا املُْنتَج من عدمه. َسيَُكوُن سؤال األَهمِّ

ة للثَّمن الَِّذي 	  يَّة املُْنتَج أو الِخْدَمة للعميل يجعلها بالتَّبَعيَّة ُمستِحقَّ الستحقاق: أَهمِّ
سيدفعه من أجل الُحُصول َعلَيَْها أو تجربتها، ولذلك يَِجب أن يضع َرائِد األَْعَمل 
نفســـه َمَحّل الَعَمالء املُْســـتَْهَدفنَي من ُمْخرََجات َمرْشُوعه النَِّهائِيَّة، ويتأكَّد من 

د.  جدواها لََديِْهم واستحقاقها املبلغ املَُحدَّ
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مراحل تَطِْوير الِفكْرَة إىَل َمْشُوع
وحتَّى تَُحوِّل الِفْكرَة إىَل َمرْشُوع ملموس عىَل األرض، يَِجب أن َتُّر بأَكَْث من مرحلة، 

وضمن تغطية جميع َهِذِه املَرَاِحل تُحِدث دون َشكٍّ فَرْقًا كبريًا يف نََجاح التَّْنِفيذ.

:Pilot املَرَْحلَة األوىل: اختبار الِفكْرَة
فبعـــد أن يتَّفق َرائِد األَْعَمل أو فَِريق الَعَمل عىَل ِفْكرَة ما وتَمَّ توثيق َجِميع تفاصيلها، 
يَِجـــب اختبار َهِذِه الِفْكرَة قبل اإلقدام عىَل اْســـِتثَْمر الَكِثري من الَوقْت واملَال فيها، 
ويُقَصـــد باالختبار ُهَنا اختبار تثيّل يُجَرى مع َمْجُموَعـــة َصِغريَة من أفراد فَِريق 
الَعَمل؛ ِبَحيُْث يُســـاِعد يف املشاهدة الحيَّة لتَْنِفيذ الِفْكرَة عىَل نِطَاق َصِغري والُحُصول 

عىَل مالحظات واقعيَّة تفيد يف تَطِْويرها.

ويُعدُّ االختبار بثابة بَلَْورَة الِفْكرَة بنموذج أويّل، كنســـخة تجريبيَّة لها، تَُكون ملموسة 
وبســـيطة وَسلَِســـة، وميِكن تطبيقها عىَل أرض الَواِقع. وينهض َهَذا النُُّمّوذج برَْشح 
التصميم واالخرتاع واإلبَْداع وإظهار اللََّمَســـات الَفنِّيَّة لرَائِد أعمل، ويهدف للعثور 
عىَل دليل أو َمْجُموَعة من األِدلَّة عىَل أنَّ َهِذِه الِفْكرَة تســـتحّق التَّْنِفيذ ولديها القابليَّة 
ح أنَّ  رة للفكرة تُوضِّ ق، إذ مُيكن التَّْفكري يف األَْمر عىَل أنَّه إِنَْشـــاء تَْجِربَة ُمصغَّ للتََّحقُّ

الفرضيَّة صحيحة تاًما.

رة، والبدء يف  ــة تَْنِفيذ ُمصغَّ وِخـــالل َهِذِه املَرَْحلَـــة، مُيكن لرَائِد األَْعَمل وضع ُخطَـّ
َات واضحة وقابلة  ة بها، بحيث تَُكون ُمَؤشِّ َات األََداء الرَّئِيَســـة الَخاصَّ تَْحِديد ُمَؤشِّ
ات  للِقياِس لبدء التَّْشـــغيل، وكََذلَِك بناء أو شاء وحدات محدودة من األََدَوات واملَُعدَّ
الَِّتـــي يَْحتَاجها املرَْشُوع )إذا لَزَِم األَْمر(، واْخِتيَار َمْجُموَعة لتَْنِفيذ االختبار التَّْجريبّي 
والخروج بتحليل دقيق َعمَّ إذا تَمَّ تَْنِفيذ الِفْكرَة عىَل نِطَاٍق أَكَْث اتِّســـاًعا، لذلك َعلَيِْه 

االنتباه الكامل والتاّم لجميع التَّفاِصيل املُرْتَِبطة بالِفْكرَة.
ْكيز فََقْط عىَل  هذه املَرَْحلَة يَِجب أن يتوقَّف ِفيَها َرائِد األَْعَمل عن الُحلم من أجل الرتَّ
حّل املُْشِكالت ولَيَْس اســـتعراض اإليجابيَّات، سيَْحتَاج للتَّفكري كذلك يف االتَِّصاالت 
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ة كافية، أم ال؟  اِخلِيَّة وُخطَّة النَّرْش: هل يقوم بتوصيل أَْهَداف عمله ورســـالته بُقوَّ الدَّ
فمفتاح نجاحه وبروز ِفْكرَته يعتمد عىَل ردود الِفْعل تَِجاهها، لذلك يَِجب أن يشـــاهد 
ويســـتمع ويشـــارك فَِريق عمله وأَْصَحاب املَْصلََحة املْعنيني بعمله، َهِذِه ِهَي فرصته 

الكربَى للحّد من املََخاِطر ِبَشْكٍل كبريٍ.

:Documentation املَرَْحلَة الثَّانِية: توثيق الِفكْرَة

إنَّ الِقيَمة ال تكون يف الِفْكرَة املَُجرَّدة بل يف العثور عىَل الرباهني واألِدلَّة الَِّتي تَُؤكِّد 
أنَّها ِفْكرَة عبقريَّة وقابلة للتَّْحِقيق، لَِذلَِك عىَل َرائِد األَْعَمل توثيق كَافَّة التَّفاِصيل الَِّتي 

اَعة إذا أمكن ذلك. تخّص الِفْكرَة لحظًة بلحظة؛ بالتاريخ واليوم والسَّ

وتشـــتمل َمرَْحلَة التوثيق أيًضا عىَل إِْجرَاء بحٍث َجيِّد عن تفاصيل الِفْكرَة؛ للتَّأَكُّد من 
بـــراءة االخرتاع لها وإثبات أنَّها فريدٌة ومل يســـبق ألحد الَعَمل َعلَيَْها، وهنا قَد يَُكون 
من الوارد أالَّ تَُكون الِفْكرَة مسبوقة، ولَِكنَّ االختالف يكون يف الطُّرُق املُْستََخْدَمة يف 

التَّْنِفيذ، ما يجعل الِفْكرَة َجِديَدة تاًما.

وهنا ال بُدَّ من اإلشارة إىَل أنَّ َعَدم املَْعرِفَة بوجود اخرتاٍع ما ال يَْعِني أنَّه غري موجود، 
فالَعِديـــد من االخرتاعات تَمَّ توثيقهـــا لكنَّها مل تَر النُّور، ومن ثَمَّ فعىَل َرائِد األَْعَمل 
قَّة َجيًِّدا، وُمَحاَولَة تَطِْوير ِفْكرَته حتَّى وإن كَانَت قَد استُْخِدَمْت من  املُبْتَِكر، تحرِّي الدِّ
قبل، فلكلِّ شـــخٍص طريقته املَُميَّزَة والفريـــدة يف العرض والتَّْنِفيذ، ولَِذلَِك عىَل َرائِد 
األَْعَمل أن يجعل ابِْتَكاراته تاُلِمس شـــيئًا جديًدا مينحها الرَّْونَق والتََّميُّز عن األَفَْكار 

األخَرى الَِّتي سبقتها.

وَكََذلَِك يشمل نِطَاق التوثيق البَْحث عن ُسوق لَِهِذِه الِفْكرَة، وتَْحِديد وَمْعرِفَة املَُناِفِسنَي، 
ء املَُميَّز فيها، وما ِهَي نَِقاط َضْعفها  ْ مه الِفْكرَة لتتفوَّق عليهم، وما ُهَو الشَّ وما الَِّذي تَُقدِّ
وقُّوتها… إلخ ما يعطي َرائِد األَْعَمل دفعة إيجابيَّة أََمام املُْستَثِْمِريَن واملَُموِّلنَِي، ويُيَسِّ 

َعلَيِْه تَْحِويل الِفْكرَة إىَل َمرْشُوع.
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Marketing املَرَْحلَة الثَّالِثة: تَْسِويق الِفكْرَة

ثُمَّ يأت َدْور تَْســـِويق الِفْكرَة بأيٍّ من طرق التَّْســـِويق املعروفـــة، والَعَمل عىَل إِيَجاد 
مستثِمر لِتَْمِويل الِفْكرَة، أو بيع ترخيصها للَْغرْي من أجل تَْنِفيذها، فلقد حصلوا بالِفْعل 
ا، ويعرفون  اِبَقة عىَل أِدلَّة واضحة وُمْقِنَعة تُؤكِّد أنَّ َهِذِه الِفْكرَة رائعة حقًّ يف املَرَاِحل السَّ
بِْط كَيَْف يَْنبَِغي تَْنِفيذها. وال َشـــكَّ أنَّ اتِّبَاع َهِذِه الُخطَُوات ســـيحفظ عىَل َرائِد  بالضَّ

األَْعَمل حّقه املَايِلّ والَقانُويِنّ، ويُِتيُح له التصُّف يف ِفْكرَته واخرتاعه كيفم شاء.

ـــبَاب الرَّاِغِبنَي يف إنشـــاء  مِثَّة خطأ شـــائع يف َهَذا اإلطار؛ َحيُْث نَرى أنَّ معظم الشَّ
َمرْشُوع َصِغري يبحثون عن التَّْمويل أوَّاًل وقبل أّي يشء، معتقدين ِبَنَجاح ِفْكرَتهم ِبَشْكٍل 
مطلـــٍق، وحتَّى قبل اختبارها عىَل األرض، وَهَذا أمٌر غري صحيح يف ُمطْلَِقِه؛ إذ يَِجب 
ِحَقة عىَل تَْســـِجيل  عىَل َرائِد األَْعَمل تَطِْوير ِفْكرَته من ِخالل عدٍد من الُخطَُوات الالَّ

الِفْكرَة، ولََعلَّ أبرز وأهّم تِلَْك الُخطَُوات ما ييل:
تحديد األَْعاَمل واملََهاّم: فحتَّى تتحوَّل األَفَْكار إىَل َمرْشُوَعات صغرية يف الَواِقع؛ فاَل 	 

بُدَّ ِمن احتوائها عىَل الِحّس االْجتمِعّي إضافًة إىَل الِحّس التِّجاِرّي، مع وضوحهم مًعا 
من ِخالل تَْحِديد الُخطَُوات واملََهاّم الَِّتي تَُؤدِّي إىَل إفادة املرَْشُوع؛ اجتمعيًّا وتجاريًّا. 

ـــوق 	  ة الِفكْرَة: إذا أردت َمْعرِفَة هل يُلَبِّي َمرْشُوعك تطلُّعات السُّ ـــق من ُقوَّ التََّحقُّ
ِكَات  الَِّذي ترغب يف دخوله، وَمْعرِفَة إىَل أّي مًدى تســـتطيع املُنافََســـة مع الرشَّ
ِصنَي هل فكرتك  ة الِفْكرَة، واسأل املتخصِّ األخَرى يف نَْفس املََجال؛ فتحقَّق من قُوَّ
تسري بالتوازي مع ُمتَطَلَّبَات الَعَمالء، أم تسبقهم لألمام فتستغّل َهِذِه الُفرْصة، أم 

وق. رَة عنهم فتقوم ببعض التَّْغيريات الَِّتي تُلَبِّي اْحِتيَاَجات السُّ ُمتَأَخِّ
ِحاَميَـــة الحقوق: إذ يَِجب عىَل َرائِد األَْعَمل ِحَميَة وإدارة املُْنتََجات، والَعالَمات 	 

َاِخيص، الَِّتي تسمح لرشكته باالزدهار وِحَميَة ُحُقوقها فيم بعُد. التَِّجاِريَّة، والرتَّ
َات َداِخل 	  تييز حجم وقيمة املَـــْشُوع: فتواجد القياس املوضوعـــّي للُمتََغريِّ

إجراءات املرَْشُوع؛ مُيّكن من فَْهم نَتَائِج الَقرَاَرات الَِّتي تَمَّ اتَِّخاذها، ِممَّ يُساِعده 
فيم بعد عىَل تَْقِدير مَدى حجم املرَْشُوع املُتََوقَّع يف املُْستَْقبَل.
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آل الشــيخ، عبدالله بن عبدالعزيز. "طرائق التَّْفكري الُْمْختَلَِفة"، صحيفة الرياض الســعوديَّة، 19 سبتمرب . 1
https://cutt.us/Zy5gm :يَارَة 22 يونيو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط 2006م، تَاِريُخ الزِّ

التََّواُصل مع الَعَمالء: لتَْحِقيق تحالُف اســـرتاتيجّي مع املُْستَْهلِك، لذا، عىَل َرائِد 	 
األَْعَمل أن يبحث عن طرق التََّواُصل املُناِســـبَة بينه وبني ُعَمالء املرَْشُوع، سواًء 
كة،  ِبَشْكٍل مباش، أو غري مباش، كأن يكون َذلَِك عن طَِريق املوقع اإِللِْكرِتُويِنّ للرشَّ

أو من ِخالل شبكات التََّواُصل االْجتمِعّي، أو الربيد اإِللِْكرِتُويِنّ، ونحو ذلك.
ِكَات عىَل وجودها وبقائها يف 	  ع: وَذلَِك حتَّى تحافظ الـــرشَّ التَّأِْكيـــد عَل التََّنوُّ

وق؛ من ِخالل استمرار إِْجرَاء البحوث وتنمية األَفَْكار الَجِديَدة لتحويلها إىَل  السُّ
فُرَص تجاريَّة واِعَدة قادرة عىَل املَُنافََسة يف ُسوق الَعَمل.

أناط التَّْفكي بَْي األُُفِقّي والَعُموِدّي
وهذا ينقلنا إىَل نقطٍة جوهريَّة تتعلَّق بأمناط التَّْفكري ومســـاحات تِلَْك األمناط، فعند 
ــة، مُيِْكننا أن نفكِّر ِفيَها بطريقتني  التَّْفكري يف َمرْشُوع َصِغري أو إنشـــاء َشِكَة رياديَـّ
اثنينت؛ هم التَّْفكري الَعُموِدّي )التَّقليِدّي(، والتَّْفكري األُفُِقّي )اإلبَْداعّي(، وإن كَاَن كُّل 
منهم ِبَشْكٍل عاّم يهدف يف األخري إىَل جمع املَْعلُوَمات، واْسِتْخَدامَها بالطَِّريَقة املثىل.
فالتَّْفكري الَعُموِدّي )التَّقليدّي(، يهدف إىَل الُوُصول إىَل الَحّل الصحيح ملشكلة أو حاجة 
ا التَّْفكري األُفُِقّي فيهدف إىَل إثراء َهَذا الَحّل الصحيح بآفاٍق أَكَْث رحابة؛  حياتيَّة ما، أمَّ
ا التَّْفكري األُفُِقّي  َحيُْث يقوم التَّْفكري الَعُموِدّي بانتقاء طريق، واستثناء طرق أخرى، أمَّ

)اإلبَْداعّي(، فإنَّه ال ينتقي طريًقا بقدر ما يبحث عن فتح طرق أخرى)1(.
ـــْخص الطَِّريق األْسلَم واألقص لَحّل املُْشِكلَة،  ويف حالة التَّْفكري الَعُموِدّي يختار الشَّ
َدة لَحّل تِلَْك املُْشـــِكلَة، كذلك يف التَّْفكري  ـــا يف التَّْفكري األُفُِقّي فَُهَناَك بدائل ُمتََعدِّ أمَّ
الَعُمـــوِدّي نَبحث عن مداخل ُمْختَلَِفة حتَّى الُوُصول ملَْدَخٍل واعٍد مناســـب، ولكن يف 
ل إىَل  التَّْفكري األُفُِقّي نَستِمّر يف توليد مداخل عديدة قَْدر استطاعتنا حتَى بعد التََّوصُّ

املَْدَخل الَواِعد الصحيح.
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ْخص  ومن بنَْي الفروق األخَرى بنَْي مَنَطَِي التَّْفكريين؛ أنَّ التَّْفكري الَعُموِدّي يحاول الشَّ
َدة  فيه اْخِتيَار أَفَْضل الطُّرُق، ولكن يف التَّْفكري األُفُِقّي يقوم بابِْتَكار وتوليد طرق ُمتََعدِّ
ـــْخص يف  تُـــَؤدِّي إىَل ذات األثـــر؛ من أجل خلق َهَذا االتَِّجاه الَجِديد. وإذا كَاَن الشَّ
د بوضوح من أجل حّل ُمْشـــِكلَة ما ُمستْخِدًما  التَّْفكري الَعُموِدّي يســـري يف اتَِّجاه ُمَحدَّ
َدة، فإنَّه يف التَّْفكري األُفُِقّي يســـري من أجل الحركة ذاتها من أجل بلوغ  وِســـيلَة ُمَحدَّ

آفاق أوسع وتَْحِقيق نجاحات أَكَْث.

َدة باتَِّجاه ما، مهتديًا بتجارب اآلَخِريَن،  يف التَّْفكري الَعُموِدّي يتحرَّك الَفرْد ِبطَِريَقة ُمَحدَّ
ولِكنَّه يف التَّْفكري األُفُِقّي مُيِْكنه أن يعبث بالتَّجارِب والنَّمِذج والرُُّموز واألَفَْكار، وال يَُعدُّ 
التَّْغيري والحركة نَِهايَة املطاف، بل هم محاولة إلعادة تشـــكيل أمناط التَّْفكري والبُْعد 

ِبَها عن التَّْقلِيِديَّة واملباشة.
 

ء الَِّذي أبحث  ْ بعبارة أخرى؛ يف التَّْفكري التقليدّي الَعُموِدّي يقول املرء: "أنا أعرف الشَّ
ا يف التَّْفكري األُفُِقّي فإنَّه يقول: "أنا أبحث، ولِكنَِّني لن أعرف ما أبحث عنه  عنـــه." أمَّ
ا التَّْفكري األُفُِقّي فَُهَو استثارّي، ومن  حتَى أجده"، فالتَّْفكري الَعُموِدّي، إذن، تحليّل، أمَّ
أجل التََّمكُّن من اْســـِتْخَدام الَخَصائِص االســـتثاريَّة للتَّفكري األفقّي، فعلينا أن نكون 

قادرين عىَل متابعة َخَصائِص التَّْفكري الَعُموِدّي االنتقائيَّة)1(.

وبينم يَُعّد التَّْفكري الَعُموِدّي تفكريًا تسلسليًّا، فإنَّ التَّْفكري األُفُِقّي وثَّاب، فاألَوَّل مييض 
املـــرء فيه خطوة واحدة يف كُّل َمرَّة، وتعتمد كُّل خطوة عىَل ما ســـبقها من ُخطَُوات 
ل إىَل نَِتيَجة ما تَُكون ِصّحتُها ُمثْبَتَة ِبَســـبَب  وترتبـــط ِبَها ارتباطًا وثيًقا، وعند التََّوصُّ
ا يف الثَّايِن فاَل داعي ألن تَُكون األَفَْكار تسلسليَّة؛  ة الُخطُوات الَِّتي أدَّت إليها، أمَّ ِصحَّ
إذ مُيِْكن للشخص الَقْفز إىَل الَحّل َمرَّة واحدة، وِمن ثَمَّ العودة ليَُسدَّ الفجوة، وهكذا. 

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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ا يف  يف التَّْفكـــري الَعُموِدّي أيًضا يَِجب أن تَُكون َجِميـــع ُخطَُوات الَعَمل صحيحة، أمَّ
ة َجِميع ُخطَُوات  األُفُِقّي فاَل داعي لذلك؛ إذ إنَّ جوهر التَّْفكري الَعُموِدّي ُهَو وجوب ِصحَّ
الَعَمل، وبدون َهِذِه الضورة لن يعمل التَّْفكري املنطقّي وال الرياضيَّات، بعكس التَّْفكري 
األُفُِقـــّي؛ إذ ال حاجة فيه ألنَّ تَُكون َجِميـــع الُخطَُوات صحيحة ما دامت النَّتيجة، يف 
األخري، صحيحة)1(، فعند بناء جس مثاًل فإنَّ أجزاءه ال تســـند نفسها بنفسها يف كُّل 
َمرَْحلَة من َمرَاِحل البناء، ولَِكنَّ عند تركيب آخر جزء يف مكانه فإنَّ الجس كُلّه يَْسِند 

نفسه ذاتيًّا.

خالصة األَْمر إذن، أنَّنا لســـنا بصدد االدِّعاء بجدَوى أحدهم دون اآلخر، فكالهم 
م أحدهم اآلخر، فاألَوَّل  ُمِهّم يف َحّد ذاتـــه، فالتَّْفكري األُفُِقّي والتَّْفكري الَعُموِدّي يُتَمِّ
مفيـــٌد لتوليد أَفَْكار ومداخل َجِديـــَدة، والثَّايِن يفيد يف تعميقها وتَطِْويرها، وإذا كَاَن 
التَّْفكري األُفُِقّي يزيد من فاعليَّة التَّْفكري الَعُموِدّي ِبتَْقِدميه بدائل كثرية لالنتقاء منها، 
فإنَّ التَّْفكري الَعُموِدّي يضاعف من فاعليَّة التَّْفكري األُفُِقّي بحســـن اْسِتْخَدام األَفَْكار 

التوالديَّة وتطبيقها)2(.

يَارَة 26 . 1 الرطيــل، محمــد. "التَّْفكري املَْنِطِقّي والتَّْفكري اإلبَْداِعــّي"، موقع كنانة أون الين، د. ت، تَاِريُخ الزِّ
goo.gl/m6efZY :مايو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط
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الِفكْرَة.. وتَْحِديد املََخاِطر

يَاِديَّة ف جوهرها عَل القيام بَعَملِيَّات ابِْتكَاريَّة تهدف لَتْحِقيق  تنطـــوي الَعَملِيَّة الرِّ
التَّْغيي اليجايِبّ ف املُْجَتَمع والنِّظَام الْقِتصاِدّي عَل وجه التَّْحديد، لكنَّها ف الَوْقت 
َعـــة؛ إداريَّة وَفنِّيَّة وَمالِيَّة، تحمل بَْي  ذاته تشـــتمل عَل َقبول القيام بوظائف ُمَتَنوِّ
طيَّاتها الكَِثي من املََخاِطر املُْخَتلَِفة، فِريَاَدة األَْعاَمل ِهَي الســـتعداد لدارة وتنظيم 
وتَطِْوير املََشاِريع البِْتكَاريَّة بالتَّزَاُمن مع التأثُّر باملََخاِطر ِبَهَدف بلوغ األَْربَاح، وِهَي 
بْح مع تَْقِدير  أيًضا النََّشاط الَِّذي يهتّم بتأسيس األَْعاَمل املُْخَتلَِفة من أجل تَْحِقيق الرِّ

املََخاطر املَُتَتَِّبة عَل ذلك.

يَاِديَّة -بدًءا من َمرَْحلَة التَّْفكـــري اإلبَْداعّي، وتَْحلِيل وتقييم األَفَْكار،  وتـــّر الَعَملِيَّة الرِّ
ع يف األَْعَمل وتَْحِقيق األَْهَداف املنشودة-  ومروًرا بتَْدِشني املرَْشُوَعات، وانتهاًء بالتََّوسُّ
بالَكِثري من املََخاِطر، ســـواًء املَالِيَّة أو اإلداريَّة أو التَّسِويِقيَّة، أو حتَى املَُخاطَرة بالَوقْت 
والجهد؛ فقد تَُؤدِّي ممرســـات التَّْوِظيف غري املحســـوبة لســـداد تعويضات كَِبريَة أو 
ة، وقَد يتســـبَّب تأجيل َعَملِيَّات الصيانة واملََهاّم الَفنِّيَّة الَحيَِويّة  مطالبات بالتزامات َعامَّ
ات أو فُْقَدان البَيَانَات ِبَســـبَب  إىَل توقُّف اإلِنْتَاج ونفقات ضخمة، كََم أنَّ خســـارة املَُعدَّ

اندالع حريق ما تَُؤدِّي لتوقُّف الَعَمل نهائيًّا.

َوِبَذلِـــَك تصبح املَُخاطَرَة من الَعواِمل الرَّئِيَســـة يف حيـــاة ُروَّاد األَْعَمل، الَِّتي تَتَطَلَّب 
تَْنِفيذ َمْجُموَعة من اإلِْجرَاَءات لِحَميَة املََشـــاِريع النَّاِشـــئَة من الَفَشـــل، وتعزيز قدرة 
لها وتجاوزها. لكنَّ َذلَِك يَْحتَاج من األََســـاس  أصحابهـــا عىَل تقييم َهِذِه املََخاِطر وتحمُّ
توافر َخَصائِص شـــخصيَّة وتنظيميَّة ُمَعيََّنة يف َرائِـــد األَْعَمل أو َمالِك املرَْشُوع، مثل: 
الثَِّقة بالنَّْفس، والقابليَّة للتََّعلُّم واكتســـاب الِخرْبَة، والُقْدرَة عىَل القيادة واإلَِدارَة والرُّؤية 

االْسرِتاتِيِجيَّة بعيدة املَدى وااللِتزَام. 
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أَنَْواع َمَخاِطر الِفكْرَة
كم ذكرنا سابًقا فإنَّ التَّْفكري اإلبَْداعّي لَيَْس خاليًا من املََخاِطر، ومن ثَمَّ يجب عىَل َرائِد 
لَة بِفْكرَته الَجِديَدة، والنَّظَر يف العواقب  ْكيز يف توقُّع املََخاِطر ذات الصِّ األَْعـــَمل الرتَّ
يَّة كُّل َخطَـــر يف جدَوى ِفْكرَته، ولَِذلَِك  املُْحتََملَـــة يف حالة حدوثها وتَْحِديد مَدى أَهمِّ
سنســـتعرض أربع َمَخاِطر َقد يتعرَّض لها َرائِد األَْعاَمل أو َصاِحب املَْشُوع النَّاِشئ، 

وهي:

املََخاِطر التَّْنِظيِميَّة: وتتَّصل بالترشيعات الَقانُونِيَّة واللََّوائِح الَِّتي تَْفرُِضَها الِجَهات 	 
لَة بجال عمل الِفْكرَة أو املرَْشُوع الَجِديد، وهنا قَد  ة ذات الصِّ الُحُكوِميَّـــة والَخاصَّ
َا ال تتناسب  تتناسب الِفْكرَة مع اللََّوائِح أو قَد تَْحتَاج لتعديالت طفيفة أو كبرية، أو ُربَّ
الِفْكرَة مع َهِذِه الترشيعات عىَل اإلطالق وستُؤَثِّر َعلَيَْها سلبًا، ومن ثَمَّ يُصبح إلغاؤها 

ُهَو األَْمر الَحتِْمّي لتََجنُّب َهَذا النَّْوع من املََخاِطر.

يًا صعبًا لرَائِد  ويَُعّد توقُّع الظُُّروف التَّرشيعيَّة والتَّْنِظيِميَّة، وتفسريها وتَْنِفيذها تحدِّ
د القوانني واللََّوائِح ما يجعل من املستحيل تفسريها دون  د وتعقُّ األَْعَمل؛ نظرًا لتعدُّ

مشورة ُمَكلَِّفة من َذِوي االختصاص. 

مخاطـــر التَّْنِفيذ: وتتعلّق با إذا كَانَت الِفْكرَة ُمناِســـبَة للَغرَض الَِّذي ينوي َرائِد 	 

بة  يَّة املَُدرَّ األَْعـــَمل تَْحِقيقه ِمْنَها أم ال، وما إذا كَاَن بإمكانه تَْنِظيم الَعَناِص البَرَشِ

ات املُناِســـبَة وضبط َعَملِيَّات اإلِنْتَاج والتَّْسِويق واإلَِدارَة وغريها من أَْدَوات  واملَُعدَّ

التََّحكُّم الصحيح لتوفري مستًوى ثابٍت من األََداء. 

فإذا ما كَانَت الِخرْبَة واملََوارِد متوافرة وموثوقًا بها، فمن املحتمل أن تكون َمَخاِطر 

التَّْنِفيذ منخفضة، وإذا ما بدا العكس؛ أْي: أنَّ الِخرْبَة واملََوارِد َســـيَُكوُن من الصعب 

تَطِْويرهم أو اكتســـابهم، فعندئذ يَُكون الخطر أَكْـــرَب بكثري ويَِجب التَْحِقيق فيه 

بعناية، وإذا ما كَانَت الِخرْبَة واملََوارِد غري متوافرة اآلن أو يف املُْســـتَْقبَل القريب، 

فَسيَُكوُن حينها من األَفَْضل التخلِّ عن الِفْكرَة من األََساس.
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ولتََجنُّـــب َهَذا النَّْوع من املََخاِطر يَِجب أن يطرح َرائِد األَْعَمل عىَل نفســـه بَْعض 
ة ويجيب َعلَيَْها، مثل: ما ِهَي املََهاّم الرَّئِيَسة للفكرة واملرَْشُوع؟ ما ُهَو  األَْســـِئلَة املُِهمَّ
اإلطار الزمنّي لإلنتاج والتسليم؟ هل َسيَُكوُن التَّْنِفيذ التَّْدِريِجّي للفكرة خياًرا َجيًِّدا؟ 
ْكيز والتشتُّت؟ هل مُيِْكن  يع لتََجنُّب فقدان الرتَّ ِ هل َسيَُكوُن من األَفَْضل التَّْنِفيذ السَّ

التََّعلُّم من األخطاء وتصحيح املشاكل غري املُتََوقَّعة عىَل الَفْور؟ 

والِفْكرَة الَِّتي تَْحتَاج جهًدا كبريًا يف التَّْنِفيذ والتَّْنِميَة تَتَطَلَّب التزاًما ُمْستَِمرًّا وطوياًل 
بالَوقْت والطَّاقَة واملََوارِد، وســـيظّل ُهَناَك احتمل أنَّ َصاِحب الِفْكرَة قَد ال يَُكون 
قـــادًرا عىَل تَْوِفري َعواِمل التَّْنِفيذ النَّاِجـــح لها، ومن ثَمَّ تُعدُّ ُمَخاطَرَة كبرية وقَد ال 
تَُؤدِّي النَّتَائِج املَطْلُوبَة كََم كَاَن ُمتََوقًَّعا منذ الِبَدايَة، فيزداد َخطَر التَّْنِفيذ مع التَّْعقيد 

الَفنِّّي للفكرة. 

مخاطر التَّبعيَّة: وتقع َهِذِه املََخاِطر ِعْنَدَما تَْعتَِمد الِفْكرَة يف االنطالق واالستمرار 	 
َســـات الِقطَاع الَعاّم أو الَخاّص، فهذا يَْعِني لرَائِد األَْعَمل فُْقَدان  عىَل بَْعض ُمَؤسَّ
َسيْطَرَتِِه عىَل ُمْجَريَات األُُمور وخسارة ُسلطته اإلداريَّة والتَّنِفيِذيَّة؛ فََقْط ألنَّه يَِجب 
َعلَيِْه االْعِتمد عىَل يشء أو َشـــْخص أو جهة ما ال مُيِْكنه التََّحكُّم ِفيَها أو االْعرِتاض 

عىَل قراراتها.

َمَخاِطـــر التوقيت: يُقَصد ِبَها املََخاِطر النَّاتِجة عن ســـوء توقيـــت تَْنِفيذ الِفْكرَة 	 
رًا ما يتسبَّب يف  ـــوق، فربا يَُكون التَّْوقيت باكرًا أو ُمتَأخِّ وإطالق املرَْشُوع يف السُّ
ة قَد تَُؤدِّي للَفَشل، ومن ثَمَّ إذا مل تكن الِفْكرَة "جاهزة" للتَّْنِفيذ  حدوث َمَخاِطر عدَّ

يف الَوقْت املِثَايِلّ، فقد تنقيض تاًما ويُكتب لها النِّْسيَان.

َعواِمل َمَخاِطر الِفكْرَة
َداتها ومراحـــل تَطِْويرها وُمتَطَلَّبَاتها، ال بُدَّ من  ويف إطـــار الحديث عن الِفْكرَة وُمَحدِّ
يَّة تَْقِييم َعواِمل املََخاِطر املُتََعلَِّقة بالِفْكرَة، إذ يَِجب تَْقِدير املََخاِطر  اإلشـــارة ُهَنا إىَل أَهمِّ

قبل تَْنِفيذ الِفْكرَة، والتَّأكُّد من أنَّ ِفْكرَة املرَْشُوع تُلَبِّي اْحِتيَاَجات الَعَمالء. 
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وهنا مُيِْكن القـــول إنَّ بَْعض املرَْشُوَعات الَقاِئَة عىَل أفكاٍر إِبَْداعيَّة مل تنجح يف تلبية 
ـــوق، بسبب َعَدم تالفيها لعدٍد من املََخاِطر الَِّتي هي يف حّد ذاتها َعواِمل  ُمتَطَلَّبَات السُّ

فََشل للفكرة وللَمرْشُوع القائم َعلَيَْها، ومنها:

عدم القيام بأبحاث واِفَية عَل املُْنَتج وما يتَِّصل به من تَْحِديد الُجْمُهور املُْستَْهَدف 	 
وق املُناِسبَة قبل إطالقه، فقد يَُكون املُْنتَج مثريًا لالهتمم لَِكنَّه ال يُبَاع يف  منه والسُّ
وق املُناِسبَة له، أو مل يَِتّم تَْحِديد الُجْمُهور املُْستَْهَدف بِدقَّة، ِممَّ يَُؤدِّي إىَل َعَدم  السُّ

تركيز الحملة التَّسِويِقيَّة عىَل الُجْمُهور الصحيح.
اســـتهالك معظـــم امليزانيَّة ف تصنيع املُْنَتج، ِممَّ يُؤَثِّر عىَل ميزانيَّة تَْســـِويقه 	 

يَّة بأّي شكٍل من األشكال  وإطالقه وبيعه، فإطالق املُْنتَج وتَْســـِويقه ال يقاّلن أَهمِّ
عن َعَملِيَّة تصنيعه واالهتمم بَجْوَدتِِه.

عدم قدرة املشـــتي عَل مالحظة املَزَايَا الرَّئِيَسة للُمْنَتج وما مُيَيِّزه عن املُْنتََجات 	 
املَُناِفَســـة، وهنا يَُكون َدْور التَّْســـِويق يف إبراز َمزَايَا املُْنتَج ومَدى تفرُّده عن باقي 
ـــوق، فإذا ما فََشلت حمالت التَّْسِويق يف َذلَِك فإنَّ نَِسب  املُْنتََجات املتوافرة يف السُّ

فََشل املُْنتَج ستتزايد ِبُصورَة كربى.
إهامل تثقيف املُْسَتْهلِِكَي أو الَعَمالء يف حال ما إذا كَاَن املُْنتَج يخدم فئة َجِديَدة، 	 

يَّته وِمن ثَمَّ شائه. إلقناعهم بأَهمِّ
عدم إميان َفِريق املَِبيَعات بَزَايَا املُْنَتج الَِّذي يبيعه، ما يُؤَثِّر سلبًا يف إقناع الَعَمالء 	 

ِبَجْوَدتِِه، وِمن ثَمَّ يفقدون رغبتهم يف اقتنائه، فرجل املَِبيَعات ُهَو الوسيط املباش 
بنَْي املَُنظََّمة وعمالئها.

وق بعد 	  ر توافُر املُْنتَج يف السُّ أن تأخذ َعَملِيَّة التَّوزيع وقًتا أطول ِمامَّ كَاَن ُمَتَوقًَّعا، أو أن يتأخَّ
إطالقه، فهذه الَعواِمل تَُؤدِّي لغياب الثَِّقة بالِجَهة املصنَِّعة وفقدان الرَّْغبَة يف اقتناء ُمْنتََجاتها.

ر بيعها باملحاّل ونقاط التَّْوِزيع.	  عدم تثقيف قنوات الَبْيع حول املُْنَتج الَجِديد ِممَّ يؤخِّ
أن يفتقر املُْنَتج لختبار رسمّي ُمستِقّل يدعم املواصفات الَفنِّيَّة املعتَمَدة.	 
ِكَة املَُصنَِّعة نفسها، ِممَّ يَُؤدِّي إىَل افتقاره 	  تَطِْوير الحملة التَّسِويِقيَّة من ِقبل الشَّ

للموضوعيَّة وفقدان ثَِقة الَعَمالء به.
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يَّته وفائدته لَدى 	  عدم اختبار املُْنَتج ِمن ِقَبل املُْسَتْهلِك، ومن ثَمَّ يبَقى االعتقاد بأَهمِّ
يَّة عن حسِّ املُْســـتَْهلِِكنَي ما يَُؤدِّي  ِكَة املصنِّعة فقط، يف ِحني تغيب َهِذِه األَهمِّ الرشَّ

إىَل ركود املُْنتَج لفرتات طويلة.

إدارة َمَخاِطر الِفكْرَة 
اِبَقة مُيكن تََوقُّع حجم الخسائر الَِّتي َقد تسبِّبها لَِصاِحِب الِفكْرَة،  ومن املََخاِطر السَّ
اطي َمَعَها والُوُصول  ّي واملُْســـَبق بشـــأن كيفيَّة التعَّ ِمامَّ يُحتم َعلَْيِه التَّْفكي الجدِّ
بل لدارة َمَخاِطر الِفكْرَة واملَْشُوع  بَْشُوعه إىَل األَْهَداف املنشودة، ومن أَْفَضل السُّ

القائم َعلَْيَها: 
قيق 	  اِبَقة: وَذلَِك عن طَِريق تَْقِييم موقفها والتََّعرُّف الدَّ دراسة املََشاِريع املامثلة السَّ

عىَل املََخاِطر الَِّتي تعرَّضت لها، ونتائجها، وكيفيَّة تجاوزها، ما يُساِعد عىَل التََّنبُّؤ 
دد مُيِكن لرَائِد  ي لها، ويف َهَذا الصَّ باملََخاِطر املُْحتََملَة، ووضع ُخطَّة َشاِملَة للتََّصدِّ
م من  ْعم الَفنِّّي املقدَّ األَْعَمل االستفادة من االستشـــارات الَفنِّيَّة واإلداريَّة والدَّ

يَاِديَّة. ِغريَة واألَفَْكار الرِّ اِعَمة للَمَشاِريع الصَّ َسات التَّْنَمِويَّة والتَّْمِويلِيَّة الدَّ املَُؤسَّ

ل املََخاِطر: ويَِتّم َذلَِك من ِخالل اْســـِتْخَدام 	  تجهيز املُْنَشـــأَة من الِبَدايَة لتحمُّ
لَة الَِّتي  دة إلدارتها، والتَّحالف مع املُْنَشـــآت األخَرى ذات الصِّ اْســـرِتاتِيِجيَّة موحَّ
مُيكنهـــا تَْوِفري الُقُدَرات واملََوارِد الَِّتي يُْكِمـــل بعُضها بعًضا، والحقيقة أنَّ غالبيَّة 
َشِكَات األَْعَمل تســـَعى لبلوغ أدَن حدٍّ من املُخاطرة يف أعملها، لكن يف حالة 
هة للهروب منها، فسوف يتسبَّب ذلك يف وصولها ألكرب  كَانَت اسرتاتيجيّتها ُموجَّ
يَاِديَّة الَِّتي َتْتَلِك قدرًة عىَل القياس  ا املُنشـــآت الرِّ ُمخاطرة وَعواِمل للَفَشـــل، أمَّ
العقاليّن للمخاطر املحتَملَة، فيَتََمكَّن أصحابها من تَْقِدير وفَْهم املََخاِطر ِبَشـــْكٍل 

بُل. مناسب وتجاوزها بأَفَْضل السُّ

اتّ 	  تأمـــي َرأْس املَاِل: أْي: أن يَِتّم تأمني جزء مـــن رَأْس املَاِل عرب التَّْمويل الذَّ
َكاء واملَُموِّلنَِي، وَذلَِك من ِخالل تَْكِوين أو شاء أصول  أو مـــن ِخالل بَْعض الـــرشُّ
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ذات قيمة َمادِّيَّة كربَى للَمرْشُوع مُيِكن بيعها واســـرتداد جزء من رَأْس املَاِل حال 
اِخيص والوثائق  فََشـــل املرَْشُوع، أو مُيِكن كََذلَِك اعتبار مصوفات استخراج الرتَّ
اًل مُيِْكن اســـتعادته بقيمة َمادِّيَّة أعىَل أو بنفس تكلفته، فكّل َذلَِك  اْســـِتثَْمًرا مؤجَّ

يُساِهم يف تقليل املَُخاطَرة ِبِنْسبَة كبرية.

التَّْغطيـــة التَّأِميِنيَّة: من أبرز طرق الِحَفاظ عىَل املرَْشُوع من املََخاِطر الُحُصول 	 

عىَل التَّأْمني الكايف لتغطيتها عن طَِريق شاء الِخْدَمات التَّأِميِنيَّة ومن ثَمَّ تَْحِويل 

االلتزامات املَالِيَّة املُتََعلَِّقة بالخســـارة إىَل َشِكَة التَّأمني، لكن يَِجب التَّأكيد عىَل 

يَّة ِدَراَســـة ُعُقود التَّأمني قبل توقيعها، وَمْعرِفَة حدود التَّْغطية التَّأِميِنيَّة حال  أَهمِّ

ُحُدوث أيَّة مشكالت فيم بعد، فهذا يضمن أَفَْضل ِحَميَة للَمرْشُوع النَّاشئ. 

تحويل املََخاِطر: نقل َمْسُؤولِيَّة املََخاِطر إىَل أَْصَحاب املَْصلََحة املُتََوقَّعنَي "الوكالء، 	 

َكاء، املَُوظَّفني، املَُموِّلنَِي…" ومشـــاركتهم إيَّاها، من الَوَسائِل ذات الَجْدَوى  الرشُّ

ة، مثل:  الكربَى يف الِحَميَة منها، ومُيكن تَْحِويل املَْســـُؤولِيَّة من ِخالل طرق عدَّ

اته بداًل مـــن امتالكها، ومن ثَمَّ تنتقل االلِتزَامات  تأجري ُمْنَشـــآت املرَْشُوع وُمَعدَّ

ر. ة ِبَها كاملًة أو جزئيًّا إىَل املؤجِّ الَخاصَّ

َدة واللُُّجوء إىَل التَّسليم املُبَاِش  ومُيكن أيًضا تََجنُّب أســـلوب نَِقاط التَّوزيع املُتََعدِّ

د، فبذلك تقلُّ املَُخاطَرة ِبِنْسبَة كبرية، ال  من املُورِِّديَن إىَل الَعَمالء ويف وقت محدَّ

ِســـيََّم إذا كَاَن املُْنتَج ال يتأثَّر بالَوقْت؛ إذ مُيِْكن أن يَُؤدِّي تأخري التَّسليم إىَل نَتَائِج 

سلبيَّة وإفساد الَعالقَات مع الَعَمالء.

ومن ُسبُل تَْحِويل املََخاِطر االْســـِتَعانَة بقاولني أكَْفاء مُيِْكنهم تخفيض َمَخاِطر 

ـــة باملُْنتََجات ذات املََخاِطر املرتفعة إىَل الحّد  الِعَملة وتقليل االلِتزَامات الَخاصَّ

ر، وِهَي تِلَْك  َ األدن، ِباإلَِضافَِة إىَل إمكانيَّة االْســـِتَعانَة باالتَِّفاقيَّات عدمية الضَّ

الُعُقـــود الَِّتي تَُحـــوِّل املََخاِطر الَقانُونِيَّة واملَالِيَّـــة إىَل أطراف أخَرى غري َمالِك 

املرَْشُوع وبِصَفٍة قَانُونِيَّة واضحة.
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التََّحكُّم الكامل: يَِجب عىَل َرائِد األَْعَمل وقبل اإلقبال عىَل أيَّة خطوة فعليَّة ِدَراَسة 	 

اْســـرِتاتِيِجيَّة الَعَمل الَِّتي سيتبعها فيم بعد لتَْنِفيذ ِفْكرَته، وتقييمها تقييًم شاماًل 

يَّة والَعَملِيَّات اإلِنْتَاجيَّة  ات والَعَناِص البَرَشِ من َحيُْث املصوفات واملُْنَشآت واملَُعدَّ

والتَّسِويِقيَّة وَجْوَدة وكّم املُْنتَج النهاّئ، والتََّنبُّؤ با قَد يقع من أخطاء يف أيٍّ من 

لِْبيَّة لَِهِذِه  َهِذِه املَرَاِحل، وتجهيز الُخطَُوات املُناِســـبَة لَِمْنع أو التَّْقليل من اآلثار السَّ

املََخاِطر، وُمَحاَولَة االستفادة من َمزَايَا التََّحكُّم الكامل يف آليَّات الَعَمل يف تقليل 

الت الخسائر وزيادة فُرَص النََّجاح، وبعَنى آخر تَطِْبيق برنامج شامل إلدارة  ُمَعدَّ

املََخاِطر املزمعة، يُســـاِعد عىَل تَْحِديد املََخاِطر واالستعداد لها قبل ُحُدوث خسائر 

غري محسوبة العواقب.

فاعليَّة التَّْســـِويق: مُيَثِّل فََشل تَْسِويق املُْنتَج أو الِخْدَمة النَِّهائِيَّة للَمرْشُوع النَّاشئ 	 
بْح وبلوغ النََّجاح  الَعَقبَة األبرز أََمام ُروَّاد األَْعَمل؛ ألنَّ التَّْسِويق يقود لتَْحِقيق الرِّ
املنشـــود، وحتَى يتمكَّن َرائِد األَْعَمل من تَْســـِويق ُمْنتَجه بفاعليَّة يَِجب َعلَيِْه أوَّاًل 
وق املُْســـتَْهَدفَة وَمْعرِفَة مَدى احتياجها لفكرة املرَْشُوع من األََساس،  ِدَراَســـة السُّ
وَذلَِك من ِخالل تَْحلِيل َخَصائِص الَعَمالء املحتملني، وَمْعرِفَة رغباتهم وقُُدَراتهم 

ة املرَْشُوع املُتََوقَّعة، ومَكانَته بنَْي املَُناِفِسنَي. َائِيَّة، وتَْحِديد ِحصَّ الرشِّ

ويَرْتَِبط نََجاح التَّْســـِويق أيًضا ِبَنَجاح الَعَملِيَّـــات اإلِنْتَاجيَّة من ِخالل ِدقَّة أوامر 

َدة للتَّْســـليم  يَّات ومواصفات ومواعيد ُمَحدَّ التَّْشـــغيل الفعّل، والتعاقد عىَل كَمِّ

والتَّْوزيـــع، والتَّأكُّد كََذلَِك من َجْوَدة اإلِنْتَاج ومَدى ُمالَءمته للُعَمالء، ويتأتَّ َذلَِك 

من خالل طَْرح َعيَِّنات من املُْنتَج لالختبار العشـــواّئ ومتابعة ردود الفعل بشأنه، 

َدة أم يَْحتَاج للتَّطِْوير قبل  وتَْحِديـــد ما إذا كَاَن اإلِنْتَاج ُمطَاِبًقا للمواصفات املَُحدَّ

توزيعه يف األَْسَواق.

إيجـــاد بدائل للتَّْمويل: يَْنبَِغي عىَل َرائِد األَْعـــَمل وضع بدائل ُمتَاَحة للُحُصوِل 	 
عـــىَل رَأْس املَاِل قبل االنطالق يف تَْنِفيذ ِفْكرَته؛ ِبَحيُْث تُســـاِعد َهِذِه البدائل يف 
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ر األَْربَاح أو  ضمن االستقرار املَادِّّي للَمرْشُوع يف َجِميع مراحله، ال ِسيََّم وإنَّ تأخُّ
َكاء من األُُمور الوارد حدوثها يف املََشاِريع النَّاِشئَة، وَهَذا يتطلَّب  خروج أحد الرشُّ

ْخل وَعَدم التَّقيُّد بصدر أو اثنني فقط. التَّْخِطيط لَجلْب َمَصاِدر إضافيَّة للدَّ
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ِغري يَّة ِدَراَسة الَجْدَوى للَمْشُوع الصَّ أَهمِّ

َا  ق بالُحُصول عَل أَْفـــكَار ُمَميَّزَة فقط، وإنَّ النََّجـــاح الفعيّل أليِّ َمْشُوع ل يتحقَّ
َات  يتطلَّب َذلَِك أيًضا تقيياًم دقيًقا لَِهـــِذِه الِفكْرَة، ومَدى َقاِبلِيَّتها للتَّْنِفيذ، وُمَؤشِّ
قها، ويتأتَّ َذلَِك عن طَِريق ِدَراَسة الظُُّروف التَّسِويِقيَّة  نجاحها أو َفَشـــلها حال تََحقُّ
يَّة  والداريَّة والَفنِّيَّة الَِّتي ســـيتعرَّض لها املَْشُوع عند الَبْدِء فيه، وتَْحلِيل املََوارِد املَادِّ
يَّـــة املَُتاَحة لَرائِد األَْعاَمل حتَّى يَِصل ألدّق النََّتائِج، وكََذلَِك تَْحِديد َرأْس املَاِل  والَبَشِ
املَطْلُوب للَمْشُوع بِدقَّـــة والتََّنبُّؤ بحجم األَْربَاح املَُتَوقَّعة، ووضع املُْنَتج أو الِخْدَمة 

وق وبي املَُناِفِسَي، وُهَو ما تُوفِّره ِدَراَسة الَجْدَوى للَمْشُوع. ف السُّ

لَة باملرَْشُوع يف  ويُقَصد بدراســـة الَجْدَوى التَّْحلِيل الَِّذي يأخذ َجِميع الَعواِمل ذات الصِّ
ــة والتِّقِنيَة والَقانُونِيَّة والَجْدولة الزََّمِنيَّة؛  االْعِتبَار، با يف َذلَِك االْعِتبَارات االقِْتَصاِديَـّ
ـــامل لجميع َجَوانِب املرَْشُوع أو الُخطَّة، وإلدراك أّي مشـــاكل  وَذلَِك لبلوغ الَفْهم الشَّ
ُمْحتََملَـــة قَد تحدث أثناء تَْنِفيذ املرَْشُوع، وللتَّأَكُّـــد من احتمل إكمل املرَْشُوع طريقه 
ــة أو املرَْشُوع املُْقرَتَح، فَِهَي  بنجـــاح، كََم مُيكن اعتبارها تقييًم للتَّطِْبيق الَعَمِلّ للُخطَـّ
ة مثل: "هل َهَذا املرَْشُوع ممكن؟ هل تتوافر الَعواِمل واألََدَوات  تجيب عن تساؤالت مهمَّ
زَِمة إلنجاح َهَذا املرَْشُوع؟" وَهْل سيحصل عىَل عائد االستثمر  والتكنولوجيا واملََوارِد الالَّ

املرغوب واملُتََوقَّع؟ وهكذا.

من ُهَنا يستخدم مديرو املرَْشُوَعات ِدَراَسات الَجْدَوى لتمييز إيجابيَّات وسلبيَّات تَْنِفيذ 
ُخول دون حسبان  املرَْشُوع قبل أن يَْســـتَثِْمروا الَكِثري من الَوقْت واملَال فيه، ولتََجنُّب الدُّ

يف أَْعَمل محفوفة باملََخاِطر.
لذلـــك عند البَْدء يف َمرْشُوع جديد، عىَل َصاِحب املرَْشُوع أن يُفكِّر َجيًِّدا يف ِدَراَســـة 
جدَوى املرَْشُوع اقْتصاِديًّا؛ ألنَّ ِدَراَســـة الَجْدَوى ِهَي َعَملِيَّة َجْمع للبيانات واملَْعلُوَمات 
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املَطْلُوبَـــة حول املرَْشُوع املطروح، ثُمَّ القيام بتحليل َهِذِه البَيَانَات واملَْعلُوَمات من كَافَّة 
النَّواحي، سواًء املَالِيَّة أو االقِْتَصاِديَّة أو الَفنِّيَّة.

وق واحتَملِيَّة نََجاح املرَْشُوع من عدمه، ومن ثَمَّ  كم تهتمُّ ِدَراَســـة الَجْدَوى بدراسة السُّ
يتَمكَّـــن َصاِحب املرَْشُوع من اتَِّخاذ الَقرَار حول البَْدء يف املرَْشُوع أو التخلِّ عنه لَِعَدِم 
جدواه، لذا فإنَّ ِدَراَسة الَجْدَوى تَْعتَِمد عىَل توضيح أَْهَداف املرَْشُوع الرَّئِيَسة والفرعيَّة، 
وق املُْستَْهَدفَة من ُمْنتََجات أو ِخْدَمات املرَْشُوع، والتََّعرُّف عىَل ظروفها  ثُمَّ ِدَراَســـة السُّ
االقِْتَصاِديَّة وتَْحلِيل الَعَقبَات املُْحتََملَة الَِّتي قَد تَُعرِْقل َسرْي الَعَملِيَّات التَّْشغيليَّة، ثُمَّ القيام 
َراَسة املَالِيَّة وَمْعرِفَة حجم التَّْمويل املَطْلُوب  بدراسة فَنِّيَّة وتَْنِفيذيَّة، بعدها يَِتّم إِْجرَاء الدِّ
ة به، ثُمَّ تَْحِديد املُْخرََجات النَِّهائِيَّة للَمرْشُوع النَّاشـــئ،  لتَْنِفيذ املرَْشُوع واألَْعَمل الَخاصَّ
كم تَُؤدِّي ِدَراَسات الَجْدَوى أيًضا إىَل اسرتاتيجيَّات تَْسِويقيَّة مُيِْكن أن تساعد يف إقناع 

املُْستَثِْمِريَن أو البنوك بأنَّ االستثمر يف َمرْشُوع أو عمل ُمَعنيَّ ُهَو اْخِتيَاٌر حكيٌم.

أهداف ِدَراَسة الَجْدوى
تَُعدُّ ِدَراَسة الَجْدَوى من أََهّم األركان الَِّتي يعتمد َعلَيَْها َصاِحب املرَْشُوع يف نََجاح ِفْكرَته، 
ق نجاًحا حقيقيًّا ِهَي تِلَْك الَِّتي مل تَهتَّم بدراســـة  ِغريَة الَِّتي مل تُحقِّ فأغلب املرَْشُوَعات الصَّ
وق َجيًِّدا قبل البَْدء يف املرَْشُوع؛ َحيُْث يَْعِني غياب ِدَراَسة الَجْدَوى  الَجْدَوى وِدَراَســـة السُّ
يَّتها  قيقة يف التَّعاُمل مع الِفْكرَة واملرَْشُوع، فدراســـة الَجْدَوى تَتََمثَّل أَهمِّ ِغياب الُخطَّة الدَّ
ة يجب االْهِتَمم  ق عدًدا من األَْهَداف للَمرْشُوع، وَهِذِه األَْهَداف أََساِسيَّة وُمِهمَّ يف أنَّها تُحقِّ

ِبَها قبل البدء يف أّي َمرْشُوع صغري؛ إذ إنَّها تنع الوقوع يف الَكِثري من األخطاء.

ُقها أليِّ َمْشُوع صغي: ومن أهّم َهِذِه األَْهَداف الَِّتي تَُحقِّ

تَُعدُّ ِدَراَســـة الَجْدَوى من األُُسس الَقِويَّة لَِنَجاحِ ُخطَّة عمل املَْشُوع؛ أِلَنََّها تُوفِّر 	 

دلياًل اْسرِتَْشاِديًّا للممرسات اإلِنْتَاجيَّة، والتَّسِويِقيَّة واإلداريَّة والَفنِّيَّة أليِّ َمرْشُوع 
نَاِشِئ.
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وقيَّة الَِّتي 	  تكشف ِدَراَســـة الَجْدَوى لَِصاِحِب املَْشُوع النَّاشئ عن الظُُّروف السُّ
ســـيمّر ِبَها املَْشُوع عند انطالقه، ِممَّ يُْكِســـبه فُرَْصًة للتََّنبُّؤ باحتمالت النََّجاح 

والَفَشل والتَّفوُّق عىَل املَُناِفِسنَي.
َا تَكُون عاماًل ُمَمّيزًا ف 	  َعة ُربَّ توفي َمَصاِدر َجِديَدة والكشف عن َمَوارِد ُمَتَنوِّ

تَْحِقيق نََجاح املَْشُوع، فمن ِخالل ِدَراَسة الَجْدَوى يَِتّم َجْمع الَكِثري من املَْعلُوَمات 
وتنقيحهـــا وتَْحلِيلها والخروج ِمْنَها بـــأدّق النَّتَائِج الَِّتي تقود إىَل هدف واحد ُهَو 

استمرار املرَْشُوع ونجاحه.
ـــوق وبي املَُناِفِسَي، وَذلَِك من ِخالل تَْحلِيل نَِقاط 	  التََّنبُّؤ بوضع املُْنَتج َداِخل السُّ

ْعف، وخصائص املُْنتََجات املَُناِفَســـة، وآليَّات تعامل املُْستَْهلِك مع َهَذا  ة والضَّ الُقوَّ
النَّْوع من املُْنتََجات عىَل وجه التَّْحديد.

توفي مقتحات َفنِّيَّة حول َشكْل وَجْوَدة املُْنَتج أو الِخْدَمة، با مُيَكِّن من طرح 	 
وق ِبَشكٍل ُمَميَّز وبِدقَّة فَنِّيَّة َعالِيَة الَجْوَدة. املُْنتَج يف السُّ

الت نََجاح 	  بّث الطَُّمْنِيَنة لَدى َرائِد األَْعاَمل بشأن جدَوى َمْشُوعه، وتَْحِقيق ُمَعدَّ
ُوع يف املرَْشُوع تََجنُّبًا للَفَشل. عالية، أو مساعدته عىَل تَْغِيري ِفْكرَته قبل الرشُّ

ِساَمت ِدَراَسة الَجْدَوى 
دراســـة الَجْدَوى غي مؤكَّدة النََّتائِج: بعَنى أنَّها قَد تنجح أو تَفَشل؛ ذلك أِلَنََّها 	 

تعطي فُرَْصة لطرح أســـئلة حول املرَْشُوع، والُحُصول عىَل اإلجابات الَِّتي تُساِعد 

يف تَْقِييم إمكانات َرائِد األَْعَمل، والتََّنبُّؤ باحتمل نََجاح أو فََشل َمرْشُوعه، فيِصف 

ًحا، أو محتماًل حدوثُه أو تَْحِقيقه، وِدَراَســـة  مصطلح "جدوى" ِفْعاًل أو َحَدثًا ُمرَجَّ

الَجْدَوى ِهَي َمْجُموَعة اإلِْجرَاَءات الَِّتي يتَِّخذها َصاِحب املرَْشُوع واألَْســـِئلَة الَِّتي 

تطرحهـــا لِتَْحِديد ما إذا كَانَت ِفْكرَته أو ُخطَّته من املحتمل أن تنجح، وِدَراَســـة 

الَة مُيِْكن أن تفيد حول ما إذا كَاَن َعلَيِْه امليُِضّ قُُدًما يف تَْنِفيذ ِفْكرَته،  الَجْدَوى الَفعَّ

أو صقلها، أو إلغائها تاًما والتَّْفكري يف أخرى. 
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َدة: ِدَراَسات الَجْدَوى غالبًا ما تتمحور حول سؤال 	  دراسة الَجْدَوى ُمركّزة وُمَحدَّ
واحد "هل الِفْكرَة أو اإلجراء أو املرَْشُوع قَاِبل للتَّطِْبيق، أم ال؟" وتدفع َرائِد األَْعَمل 
ْكِيز فََقْط عىَل َهَذا الســـؤال وإجابته واستبعاد كُّل يشٍء آخر، و البَْحث الَِّذي  للرتَّ
يُساِعد يف استكشاف النَّتَائِج املحتَملَة للَمرْشُوع، فدراسة الَجْدَوى لَيَْست ُمَمثِلَة 
لُخطَّة الَعَمل، بل ِهـــَي أداة تَْحِقيق وتَْحلِيل علمّي قائم عىَل املَْعلُوَمات والبَيَانَات 
ــة الَعَمل ِهَي دعوة للَعَمِل  الَِّتـــي يَِتـــّم َجْمُعَها من أرض الَواِقع، يف ِحني أنَّ ُخطَـّ
وتجسيد مرّئ لطموح َصاِحب املرَْشُوع، ولَِذلَِك مُيِْكن يف الَواِقع استخدام ِدَراَسة 

الَجْدَوى كخطوة سابقة لصياغة ُخطَّة الَعَمل.

ة؛ 	  وَرة املتكاملة للَمْشُوع: تَُعّد ِدَراَســـة الَجْدَوى ُمِهمَّ دراســـة الَجْدَوى ِهَي الصُّ
ـــاِملة للَمرْشُوع أوَّاًل، ثُمَّ  ورَة الشَّ أِلَنََّها تُْجرِب َصاِحب املرَْشُوع عىَل التَّْفكري يف الصُّ
َراَسة  ل يف َجِميع أركانه، وبهذه الطَِّريَقة، يَُؤدِّي السؤال الرَّئِيس للدِّ التَّْفكري املفصَّ
إىَل توليد َمْجُموَعة من األَْسِئلَة اإلضافيَّة األَكَْث تفصياًل الَِّتي تصبح أْضيَق بدرجة 
ْكيز كُلََّم اقرتبت مـــن الُوُصول إىَل إجابة نهائيَّة؛ أِلَنََّها تتطرَّق  متزايـــدة يف الرتَّ
يَّة وحجم األَْربَاح  للظروف التَّســـِويِقيَّة واإلداريَّة والَفنِّيَّة واملََوارِد املَادِّيَّة والبَرَشِ
ة. فعىَل  وق، وغريها من التَّفاِصيل املهمَّ املُتََوقَّعة، ووضع املُْنتَج أو الِخْدَمة يف السُّ
َســـِبيل املثال، إذا كَاَن السؤال الرَّئِيس يف ِدَراَســـة الَجْدَوى هو: "هل سيُْقِبل أّي 
َشـــْخص عىَل شاء َهَذا املُْنتَج الَجِديد؟" فإنَّ َهَذا الســـؤال سيقود ألسئلة أخَرى 
إضافيَّة تُْجرِب َصاِحب املرَْشُوع عىَل التَّْفكري ِفيَها مثل: اْحِتيَاَجات ورغبات الَعَمالء، 
ووضع املَُناِفِســـنَي املحتملني، وَمزَايَا وعيوب ُمْنتََجاتهم، ووصف املُْنتَج الَجِديد 
وق املُْستَْهَدف، وحساب التَّْكلِفة مع نَِقاط التَّعاُدل واألَْربَاح،  وَمزَايَاه، وظروف السُّ
ـــوق، وغريها من  وتَْحِديـــد املََخاِطر الَِّتي قَد يَُواِجُهَها َهَذا املُْنتَج الَجِديد يف السُّ

األَْسِئلَة الَِّتي يَِجب َعلَيِْه اإلَِجابَة َعْنَها تفصياًل.

دراســـة الَجْدَوى ِهَي الُفرَص البديلة والحلول: تُِتيح ِدَراَسة الَجْدَوى الُفرْصة 	 
يَّة  للتَّأَكُّد مـــن نََجاح املرَْشُوع قبل تخصيص الَوقْت واملَال واملََوارِد املَادِّيَّة والبَرَشِ



- 173 -

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

لفكـــرة قَد ال تعمـــل بالطَِّريَقة الَِّتي تَمَّ التَّْخِطيط لها مـــن قبل، ِممَّ يجعل َرائِد 

ورَة املُثىَل لتصحيح العيوب وإزالة القيود، إذ تتنبَّأ  األَْعَمل يَْســـتَثِْمر َمَوارِده بالصُّ

ِدَراَسة الَجْدَوى باإلمكانيَّات والُفرَص والحلول الَجِديَدة الَِّتي مل يسبق اختبارها 

أو حتَّى التَّْفكري فيها. 

لكـــن يَِجـــب التَّأكيد عىَل أنَّه ال توجد إجابات صحيحة أو خاطئة لألســـئلة الَِّتي 

تطرحها ِدَراَســـة الَجْدوى، ولكن قَد تَُكون اإلَِجابَة الَِّتي ال يتوقّعها َرائِد األَْعَمل 

ِهَي الَِّتي مُيِْكن أن تَْخلُق ربًحا جديًدا ملرَْشُوعه.

أَنَْواع ِدَراَسة الَجْدَوى 
وبا أنَّ ِدَراَسة الَجْدَوى تهتّم بتقييم إمكانات نََجاح املرَْشُوع؛ فإنَّ املوضوعيَّة املدَركَة 
َســـات اإلقراض  َراَســـة للُمْســـتَثِْمِريَن املُْحتََملِنَي وُمَؤسَّ عامل ُمِهّم يف مصداقيَّة الدِّ
وغريهم من أَْصَحاب املَْصلََحة، من ُهَنا نََتطَرَّق لخمسة أَنَْواع من ِدَراَسة الَجْدَوى أو 

املََجالت املنفصلة الَِّتي تتناولها ِدَراَسة الَجْدوى، وِهيَ:

الَجْدَوى الَفنِّيَّة Technical Feasibility: ويُركِّز َهَذا التقييم عىَل املََوارِد الَفنِّيَّة 	 

املُتَاَحة للَمرْشُوع أو املَُنظََّمة، فيُســـاِعدها عىَل تَْحِديد ما إذا كَانَت املََوارِد الَفنِّيَّة 

تُلَبِّي االْحِتيَاَجات املَطْلُوبَة للَمرْشُوع، وما إذا كَاَن الَفِريق الَفنِّّي قادًرا عىَل تَْحِويل 

ن الَجْدَوى الَفنِّيَّة أيًضا تَْقِييم األجهزة  الَة، كََم تَتََضمَّ األَفْـــَكار إىَل أنظمة عمل فَعَّ

والرَبَاِمج واملُتَطَلَّبَات التِّْقنيَة األخَرى للنِّظَام املقرَتح. 

ن َهَذا الَجانِب عادًة 	  الَجْدَوى الْقِتَصاِديَّـــة Economic Feasibility: ويتضمَّ

تَْحلِيل التَّْكلِفة/ فََوائِد املرَْشُوع، ومســـاعدة املَُنظََّمة أو َرائِد األَْعَمل عىَل تَْحِديد 

الَجْدَوى والتَّْكلِفـــة والَفَوائِد املُرْتَِبطة باملرَْشُوع قبل تخصيص املََوارِد املَالِيَّة، كََم 

أنَّها بنزلة تَْقِييم مستقّل للَمرْشُوع يَُعزِّز ِمْصَداقيّته، ومساعدة ُصنَّاع الَقرَار عىَل 

مها املرَْشُوع املقرتَح. تَْحِديد الَفَوائِد االقِْتَصاِديَّة اإليجابيَّة الَِّتي سيُقدِّ
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الَجـــْدَوى الَقانُونِيَّة Legal Feasibility: ويـــدرس َهَذا التَّْقييم ما إذا كَاَن أّي 	 
جانب من َجَوانِب املرَْشُوع املقرتَح يتعارض مع املُتَطَلَّبَات الَقانُونِيَّة، مثل: قوانني 
تَْقِسيم املََناِطق أو قوانني ِحَميَة البَيَانَات أو قوانني وَسائِل التََّواُصل االْجتمِعّي 
وغريها، فعىَل َسِبيل املثال قَد ترغب املَُنظََّمة يف بناء مكاتب َجِديَدة لها يف مْنطََقٍة 
ًصا لَِهَذا النَّْوع من  ما، وتكشـــف ِدَراَسة الَجْدَوى عن أنَّ املوقع املثايّل لَيَْس ُمَخصَّ
َراَسة قَد وفَّرَْت للُمَنظََّمة وقتًا طوياًل وجهًدا كبريًا  األَْعَمل، وِبَذلَِك تكون َهِذِه الدِّ
من ِخالل َمْعرِفَة أنَّ املرَْشُوع أو الُخطَْوة املُزَْمع اتَِّخاذها مل تكن ُمناِسبَة أو ُمْمِكَنة 

منذ الِبَدايَة.
الَجـــْدَوى التَّْشـــغيليَّة Operational Feasibility: ينطوي َهَذا التقييم عىَل 	 

إجراء ِدَراَسة لتحليل ما إذا كَاَن مُيِْكن تلبية اْحِتيَاَجات املَُنظََّمة ومَدى نجاحها يف 
َذلَِك عن طَِريق إكمل املرَْشُوع الَجِديد، وتَُحلِّل ِدَراَســـة الَجْدَوى التَّْشغيليَّة أيًضا 
َدة للَمرْشُوع، وَذلَِك ِخالل مرحلة تَْحلِيل  كيفيَّـــة تلبية ُخطَّة الَعَمل للُمتَطَلَّبَات املَُحدَّ

املُتَطَلَّبَات وتَطِْوير أنظمة الَعَمل.
يَّة 	  جـــدَوى الَجْدولة Scheduling Feasibility: َهـــَذا التقييم ُهَو األَكَْث أَهمِّ

ًدا بالَفَشـــل  لَِنَجاِح املرَْشُوع؛ فبعد إتام كُّل يشٍء بفاعليَّة قَد يَُكون املرَْشُوع ُمهدَّ
د، وعند ِدَراَسة جدَوى الَجْدولة بِدقَّة  أيًضا إذا مل تكتمل خطواته يف الَوقْت املحدَّ
ر تاًما مقدار الَوقْت الَِّذي سيستغرقه املرَْشُوع لالكتمل  تستطيع املَُنظََّمة أن تَُقدِّ

والنَّجاح.

وِعْنَدَما يَِتّم ِدَراَســـة جميع َهِذِه الجوانب وتَْحلِيلها، فإنَّ ِدَراَســـة الَجْدَوى تساعد يف 
اِخلِيَّة  تَْحِديـــد أّي قيود قَد يواجهها املرَْشُوع املقرتح، با يف ذلك: قيود املَْشُوع الدَّ
ع بنَْي القيود التِّقِنيَة، والتّكُنولُوِجيَّـــة، وقيود املوازنة، واملََوارِد، وقيود  الَِّتي قَـــد تَتََنوَّ
اِخلِيَّة، مثل: القيود املَالِيَّة، وقيود التَّْســـِويق، والتَّْصدير، وكََذلَِك القيود  املَُنظََّمـــة الدَّ

الَخاِرِجيَّة، مثل: اللُّوُجْستيَّات، والِبيئَة، والقوانني واللََّوائِح.
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ِغيَة  مراحل ِدَراَسة الَجْدَوى للَمْشُوَعات الصَّ
املَرَْحلَة األُوىَل: إِْعَداد ُملَخَّص تَْنِفيذّي يشـــتمل عـــىَل رَسْد تفاصيل املرَْشُوع أو 	 

املُْنتَج أو الِخْدَمة أو الُخطَّة أو النََّشـــاط التَِّجاِرّي املُزَْمع القيام به، واالْحِتيَاَجات 
يَّة والتّكُنولُوِجيَّة، والَجْدول الزَّمنّي لتَْنِفيذ املََهاّم، والهيكل  الَفنِّيَّـــة واملَادِّيَّة والبَرَشِ
التَّْنِظيِمـــّي با يف َذلَِك املَُوظَّفون املَطْلُوبون واحتياجات رَأْس املَاِل البَرَشِّي لَِهَذا 
املرَْشُوع، والَجْدول الزَّمنّي وتاريخ البَْدء واالنتهاء من املرَْشُوع، والنَّتَائِج املرغوب 

تَْحِقيقها عىَل شتَّى املستويات.

وق الحاليَّة؛ ويَِتّم ِفيَها تَْحلِيل األَْسَواق املُتَاَحة وُمْنتََجات 	  املَرَْحلَة الثَّانِية: ِدَراَسة السُّ
أو ِخْدَمات املَُناِفِســـنَي، وَمْعرِفَة حجم الطَّلَب من املُْنتَج أو الِخْدَمة املُزَْمع َعرُْضَها 
وق والفجوة املُتََوقَّع حدوثها بنَْي الَعرْض والطَّلَب، وتَْحِديد  الت الَعرْض يف السُّ وُمَعدَّ
ْعف يف  وق، وتَْحِديد نَِقاط الُقوَّة والضَّ سعر املُْنتَج أو الِخْدَمة حال طرحها يف السُّ
املُْنتَج، وتتبُّع مَدى توافُر املََواّد الخاّم الَِّتي يَْحتَاجها الَعَمل، واالْخِتيَار بنَْي املواقع 
يَّة املُناِسبَة للَمرْشُوع،  املُتَاَحة إلقامة وتَْنِفيذ املرَْشُوع، ومَدى توافر الَعَناِص البَرَشِ
يَّة املُْنتَج الَِّتي مُيكن طرحها يف  ويف َهِذِه املَرَْحلَة مُيِكن لرَائِد األَْعَمل تَْحِديد كَمِّ

الِبَدايَة، وأماكن التَّْسِويق املُناِسبَة والُجْمُهور املُْستَْهَدف من املُْنتَج.

املَرَْحلَة الثَّالِثة: ِدَراَســـة املشـــرتيات واملخازن، وتُْعَنى بتوفري الخامات واملََوارِد 	 
ق الَجْوَدة يف اإلِنْتَاج ومســـتَوى الِخْدَمات  املَطْلُوبَـــة لإلنتـــاج، والتَّأكُّد من تحقُّ
يَّة املُناِسبَة والتَّوقيت املُناِسب  َمة، واْخِتيَار سياسات تسعري ُمناِســـبَة، والَكمِّ املَُقدِّ
يَّة كبرية يف دوران َعَملِيَّة اإلِنْتَاج  للتَّْوِريد، وَمَصاِدر التَّْوِريد املُتَاَحة، وَذلَِك له أَهمِّ
ْمَعة الَجيَِّدة للَمرْشُوع منذ الِبَدايَة  ة باملرَْشُوع فيم بعد، واملحافظة عىَل السُّ الَخاصَّ

وق. وزيادة الُقْدرَة التََّنافُِسيَّة للَمرْشُوع يف السُّ

َراَسة الهندسيَّة والَفنِّيَّة لَعَملِيَّة اإلِنْتَاج، وفيها يَِتّم تَْحِديد مَدى 	  املَرَْحلَة الرَّاِبَعة: الدِّ
إمكانيَّـــة تصنيع املُْنتَج أو تَْقِديم الِخْدَمة وخطـــوات اإلِنْتَاج والتَّصنيع أو التَّْنِفيذ 
ات املَطْلُوبَة لذلك، وحجم العملة املَطْلُوبَة، وَمَصاِدر الخامات واملواصفات  واملَُعدَّ

الواجب توافرها ِفيَها وتكلفتها.



- 176 -

د لَِصاِحِب املرَْشُوع حجم الطَّاقَة اإلِنْتَاجيَّة  يَّة َهِذِه املَرَْحلَة تَتََمثَّل يف أنَّها تُحدِّ وأَهمِّ
ات والتِّْقِنيَّات التّكُنولُوِجيَّة املَطْلُوبَة،  املَطْلُوبَـــة، واآلليَّات الَفنِّيَّة للتَّْصِنيع واملَُعـــدَّ
ات إن كَانَت غازًا أو كهرباء أو غريه، وموقع املرَْشُوع  والطَّاقَة املَُحرِّكَة لَِهِذِه املَُعدَّ
بْح الَخاّص  ومَدى قُْربه من األَْسَواق وتكلفة الوحدة الواِحَدة من املُْنتَج وهامش الرِّ

بها، ويُساِعد ذلك يف تَْحِديد جدَوى املرَْشُوع فنِّيًّا.

د َرائِد األَْعَمل 	  َراَسة املَالِيَّة للَمرْشُوع، ويف َهِذِه املَرَْحلَة يُحدِّ املَرَْحلَة الَخاِمَسة: الدِّ
حجـــم اإلنفاق عىَل املرَْشُوع واألَْمَوال املَطْلُوبَة للتَّْنِفيذ، وَمَصاِدر التَّْمويل املُتَاَحة 
ن التَّْكلِفة املَالِيَّة أيًضا تَْحِديد  وكيفيَّة الُحُصول عىَل موافقة الِجَهات املَُموِّلَة، وتَتََضمَّ
ة باملرَْشُوع، وحجم رَأْس املَاِل املُتَاح بالِفْعِل ومقارنته بَرأْس املَاِل  األُُصـــول الَخاصَّ

املَطْلُوب لتأسيس املرَْشُوع واإلِنْتَاج وِخالل َمرَاِحل التَّْنِفيذ املُْختَلَِفة.

الت 	  َراَسة تَْحِديد ُمَعدَّ َراَسة التَِّجاِريَّة للَمرْشُوع، وتشمل الدِّ اِدَســـة: الدِّ املَرَْحلَة السَّ
األَْربَاح املُتََوقَّعة، وَذلَِك بناًء عىَل إِْجرَاء معادلة تَتََمثَّل يف ِقْسَمة حجم االستثمرات 
ـــنوّي للَمرْشُوع قبل اإلهالك، يساوي فرَْتَة االسرتداد  بْح السَّ ـــط الرِّ عىَل ُمتََوسِّ
 ،"ROI" لألدوات املســـتثَمرَة، أو من ِخالل حســـاب )الَعائِد عَل الستثامر( أو
وُهَو اختصاٌر لعبارة )Return on Investment( وُهَو مقياس َمايِلّ يُســـتخَدم 
َنِوّي  ، أو معرفة نِْسبَة النُُّمّو السَّ بحيَّة من خيار اْسِتثَْمِرّي ُمْستَْقبَِلّ لقياس مَدى الرِّ
ة اْسِتثَْمرات مطروحة أََمام رجل األَْعَمل؛  وٍع قائٍم بالِفْعِل، وللُمَقارَنَة بنَْي عدَّ ملرَْشُ

َحيُْث يَْحُسب َهَذا املقياس َحْجم الَعائِد املَادِّّي من َهَذا االستثمر.
وتُْحَسب تَْكلَِفة َهَذا االستثمر من ِخالل َخْصم تَْكلَِفة االستثمر من الِقيَمة النِّهائيَّة 
لالْســـِتثَْمر ثُمَّ قسمة النَّاتِج عىَل تَْكلَِفة االستثمر، ويَِتّم التَّْعِبري عنه ِبِنْسبَة ِمئَِويَّة، 
ق  عىَل َســـِبيل املثال، لو كَاَن الَعائِد عىَل االستثمر ُهَو 0.1 سنقول: إنَّ الَعائِد املَُحقَّ

ROI = 10% يبلغ %10 من االستثمر األويّل أو باختصار

100 × �
صا�� الدخل

رأس املال املستثمر
� =  العائد ع�� االستثمار

الَفْصل الرَّاِبع / املَبَْحث الرَّاِبع



- 177 -

ويُستخدم أَيًْضا الَعائِد من االستثمر يف قياس جدَوى الَحَمالت التَّْسِويقيَّة، فَيَِتمُّ 

َقة بَفْضل  َقة من مبيعات املُْنتَج، واإِليرَاَدات املُتََحقِّ تَْحلِيـــل اإِليرَاَدات الُكلِّيَّة املُتََحقِّ

بحيَّة عن طَِريـــق طَْرح إِْجَميِلّ تََكالِيف  الحملة التَّْســـِويقيَّة، وبالتَّايل قياس الرِّ

ق. ّ املُتَحقَّ الحملة التَّْسِويِقيَّة من اإليراد الُكلِّ

َصة َداِخل املرَْشُوع، مثل  ومُيكن حساب الَعائِد عىَل االستثمر يف َجَوانِب فَنِّيَّة ُمتََخصِّ

االستثمر يف الَحَمالت التَّْســـِويقيَّة، فيكون الَعائِد ُهَو نَاتُِج طَْرح تََكالِيف االستثمر 

بْح، وقسمة النَّاتِج عىَل تََكالِيف االستثمر يف التَّْسِويق. يف التَّْسِويق من إِْجَميِلّ الرِّ

وهناك مصطلح آخر شـــهري يف عالَم التِّجارَة واالقِْتصاد ُهَو الَعائِد عىَل األُُصول 

ِكَة ومَدى كفاءتها يف  )Return On Assets-ROA(، ويشـــري إىَل ِربِْحيَّة الرشَّ

إَِدارَة أصولهـــا، وتَْحِقيق األَْربَاح من تِلَْك األُُصول، ومن أجل الُحُصول عىَل نَتَائِج 

أَكْـــَث ِدقَّة مُيِْكن ُمَقارَنَة َهَذا الَعائِد مع عوائـــد َشِكَات أخَرى يف املََجال ذاته.

ْخل عىَل إِْجَميِلّ األُُصول  ويُحســـب الَعائِد عىَل األُُصول عن طَِريق ِقْسَمة صايف الدَّ

ثُمَّ رَضْب النَّاتِج يف 100.

.)100x)خل/ إِْجاَمِلّ األُُصول الَعائِد عَل األُُصول= ))صاف الدَّ

َراَسة يف 	  يَّة َهِذِه الدِّ َراَســـة الَقانُونِيَّة للَمرْشُوع، وتكُمن أَهمِّ ابعة: الدِّ املَرَْحلَة السَّ
ْولَة  ة بالدَّ امل والدقيق عىَل كَافَّة القوانني واللََّوائِح التَّْنِظيِميَّة الَخاصَّ االطِّالع الشَّ
الَِّتي سيُقام ِفيَها املرَْشُوع ويف مجال الَعَمل الَخاّص به، وتُساِعد َهِذِه املَْعرِفَة يف 
ـــْكل الَقانُويِنّ املُناِسب للَمرْشُوع، وإجراءات اْسِتْخَدام املََوارِد  االْخِتيَار املثايّل للشَّ
واالقرتاض والتَّْصدير واالســـترياد، إىَل جانب القوانني املَُنظَِّمة للَعَملَة وحقوق 

املَُوظَّفني، وقوانني الغّش التَِّجاِرّي وِحَميَة املُْستَْهلِك.

َراَســـة اإلداريَّة، وتهتمُّ َهِذِه املَرَْحلَة بصياغة الهيكل اإلَداِرّي 	  املَرَْحلَة الثامنة: الدِّ
يَّة الَِّتي يَْحتَاجها  الَخاّص باملرَْشُوع، وتوضيح نوعه ومســـتويات الَعَناِص البَرَشِ

الَعَمل، وتوزيع األجور املَطْلُوبَة.

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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َراَسة الِبيئيَّة، ويَِتّم ِفيَها توضيح أثر َهَذا املرَْشُوع عىَل الِبيئَة 	  املَرَْحلَة األَِخيَة: الدِّ
املُِحيطَة به، ســـواًء ِخالل التَّْنِفيذ أو فيـــم يَتََعلَّق باملُْخرََجات النَِّهائِيَّة له، وَمْعرِفَة 
الَمة  اآلليَّات العلميَّة ملعالجة املَُخلََّفات الَِّتي ستَْنتُج عنه، وتَْحِديد َمَعاِيري األمن والسَّ

للَعاِملِنَي يف املرَْشُوع. 

تجُدر اإلشـــارة إىَل أنَّه عند إجراء ِدَراَسة جدوى، من املفيد دائًا أن تَُكون ُهَناَك ُخطَّة 
ــواِرئ، وأن يَِتّم اختبارها َجيًِّدا للتَّأَكُّد من أنَّها بديٌل قابل للتَّطِْبيق يف حالة فََشـــل  للطَـّ

الُخطَّة األُوىَل.
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املَْبَحث الَخاِمس

ِغرية َتِْويل ودعم املَْشاريع الصَّ

يَُعّد التَّْمِويل األداة الَحِقيِقيَّة ف نَْقل املَْشُوع من َحيِّز التَّْخِطيط إىل َحيِّز التَّْنِفيذ، 

ُوط والتَّْوِقيت املَُناِســـب، بَقْدِر ما  ا باملِْقَدار والشُّ وبَقـــْدِر ما يكون التَّْمِويل ُمَتاَحً

ة منه؛  ينعكـــس ذلك عل الُقْدَرة عل الَبْدء باملَْشُوع، وعل تَْحِقيق النََّتائِج املَرُْجوَّ

ِغيَة هو الَبْحث املَُنظَّم عن َمَصاِدر األموال املُْحَتَملَة واملَُتاَحة  فَتْمويل املَْشُوَعات الصَّ

زم لَبْدء نََشـــاِطِه، ودراسة وتقييم واختيار أْفَضل  الَِّتي ميكنها َمّد املَْشُوع باملال الالَّ

هذه املََصاِدر.

ُورَة أن يَْعتَِمد املرَْشُوع عىل َمْصَدٍر َتْويِلّ واِحٍد، بل ميكن االعتمد عىل  وليـــس بالضَّ

ة َمَصاِدر، وهذا ما ميكن تَْســـِميتَه -مجازًا- بــــ "املَِزيج التَّْمِويّل"، ورائد األعمل  ِعدَّ

النَّاِجـــح هو الَقاِدر عىل اختيار َمِزيج َتِْويِلّ أكث ُمَناَســـبًَة لطَِبيَعة وَحْجم املرَْشُوع؛ 

ِغريَة  يَات الَِّتي تُواِجه املََشاِريع الصَّ وِبَشْكٍل عاّم تَُعدُّ ُمْشِكلَة التَّْمِويل من أُوىَل وأبرز التََّحدِّ

ًة يف َمرَْحلَة اإلنشـــاء، وكثريًا ما يعتمد ُروَّاد األْعَمل عىل األَْمَوال  ـــطة َخاصَّ واملُتََوسِّ

ة بهم أو الُقُروض العائليَّة؛ وذلك نظرًا لُصُعوبة الُحُصول عىَل قُُروض َمْصِِفيَّة  الَخاصَّ

منات املَطْلُوبَة للُموافَقة عىَل الُقُروض؛ وبشكٍل  د وكثة الضَّ َدة مثل تعقُّ ألســـباب ُمتََعدِّ

ة اعتباراٍت؛ منها َمْصدر  ِغريَة وفًْقا لِعدَّ عاّم ميكن تَْقِســـيم التَّْمِويل يف املََشـــاِريع الصَّ

التَّْمِويل أو ُمّدته، أو نَْوِعيّته، وَســـُرَكِّز عىل تقسيم التَّْمِويل تَبًَعا ملصدره؛ كَْونه التَّْقِسيم 

يَّة  ِغريَة، وانِْطالقًا من أَهمِّ األكث ُشيُوًعا وانِْتَشاًرا يف َعالَم ِريَاَدة األْعَمل واملََشاِريع الصَّ

َسُنْفرِد هذا املَبَْحث للحديث عن هذا التَّْمِويل وعن َمَصاِدره املُْحتََملَة.
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ِغيَة يَّة التَّْمِويل ف املََشاِريع الصَّ أَهمِّ
كم أســـلفنا يف ُمْســـتََهّل هذا املَبَْحث؛ فالتَّْمِويل هو األداة الَِّتي تَْنِقل املرَْشُوَع من َحيِّز 
يَّة يف جميع مراحل حياة  الِفْكرَة والتَّْخِطيط إىل َحيِّز التَّْنِفيذ، ويُْعترََب التَّْمِويل بالَغ األَهمِّ
املرَْشُوع؛ وميكن تقســـيم َدْورَة َحيَاة املرَْشُوع من ِوْجَهة نَظَر َتِْويلِيَّة إىل ثالثة أقَْســـاٍم 

رئيسة، كام ييل:

مرحلة الستثامر: وهي املرحلة التَّْمِويلِيَّة األوىل يف املرَْشُوع، ويف هذه املرحلة 	 
يَِتّم إنفاق التَّْمِويل عىل تأســـيس املرَْشُوع، وتكون أَْوُجه اإلنفاق ُمتََمثِّلَة يف شاء 
ات التَّْشِغيلِيَّة، والتَّْجِهيزَات الَفنِّيَّة املُْختَلَِفة؛ واإلِنَْفاق  األرض وتَْجِهيز الِبَناء واملَُعدَّ

ِحَقة. يف هذه املرحلة يُْعترََب َغرْي ُمَكرَّر، عىل عكس اإلنفاق يف املراحل الالَّ

مرحلـــة النتاج: وهي املرحلة التَّْمِويلِيَّـــة الثَّانية، ويبدأ تويل هذه املرحلة بعد 	 
ص التَّْمِويل يف هذه املرحلة إلطالق عمليَّة اإلنتاج،  اِبَقة، ويَُخصَّ انتهاء املرحلة السَّ
ل، وتســـديد النََّفَقات  من ِشَاء َمـــَواّد أوَّلِيَّة لإلنتاج، وَدفْع نََفَقات وأجور الُعمَّ

اإلَداِريَّة والتَّْشِغيلِيَّة األخرى.

اِبَقة، 	  َمرَْحلَة التَّْسويق: وال يُْشرَتَط يف هذه املرحلة االنتهاء من تويل املرحلة السَّ
ًة أنَّ التَّْســـويق  وقـــد يبدأ تويل هذه املرحلة مع بداية التَّْجِهيز للَمرْشُوع، وَخاصَّ
يبدأ مع بداية املرَْشُوع، من خالل البَْحث عن األســـواق املُْحتََملَة، والبَْدء باختيار 
قنوات توزيع ُمَناِسبَة لطبيعة املرَْشُوع واملُْنتَج؛ ويتعاظم االتَِّفاق عىل التَّْسِويق بَْعد 
ْويج وغريها من الَعَملِيَّات املُرْتَِبطَة  البَْدء باإلنتاج، ويشـــمل النَّْقل والتَّوِزيع والرتَّ

باملَِزيج التَّْسِويقّي.

ِغيَة َمَصاِدر التَّْمِويل املَْشُوَعات الصَّ
يَات الَِّتي تُواِجه ُروَّاد  ِغريَة من أكرب التََّحدِّ يُْعترَب توفري َمْصَدر َتِْويِلّ للَمرْشُوَعات الصَّ
هذه املََشـــاِريع، فقد ال يكون تأمني هذه املََصاِدر باألمر اليسري، نَاِهيَك عن أنَّ التَّْمِويل 
ل من هذه املََصاِدر قد ال يكون كافيًا َدائًا ِممَّ يَْضطَّر رائد األعمل لالســـتعانة  املُتََحصَّ
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ة َمَصاِدر؛ فأَوَّل ما يَْخطُر بِذْهِنِه هو: كم ســـيكلّف مثل َهَذا املرَْشُوع؟ وكَيَْف مُيِْكن  بِعدَّ
تأمـــني َهَذا املبلغ؟ وكم لديَّ من املال لتَْنِفيذه؟ ومـــا ِهَي الِجَهات األخَرى الَِّتي مُيِْكن 
د مَدى إمكانيَّة تَْنِفيذ  ة الَِّتي ستُحدِّ االْســـِتَعانَة ِبَها للتَّْمِويِل؟ وغريها من التساؤالت املُِهمَّ

املرَْشُوع أو تأجيله أو إلغائه.

وميكن تَْقِســـيم َمَصادر التَّْمِويل الَِّتي قد يلجأ إليها ُروَّاد األْعَمل لتمويل َمَشـــاريعهم 
ــة أو ذاتيَّة، وإىل َمَصادر َخارِِجيَّة، ويَرْتِبط كُّل َمْصدر من  ِغـــريَة إىل َمَصادر داخليَـّ الصَّ

هذين املَْصَدَريِْن بإيجابيَّات وَسلِْبيَّات سُنبَيَِّنها بالتَّْفِصيل فيم يأت.

اتِيَّة:  َمَصاِدر التَّْمِويل الذَّ
ْخِصيَّة، أو  َخرَاتهم الشَّ ويرتبط هذا املصدر بُروَّاد األْعَمل أنفسهم، وذلك باالستعانة بُدَّ

من خالل االســـتعانة باألهل واألصدقاء، وتُْعترََب هذه املََصاِدر أفضل من غريها؛ كَْونَها 

ال تَرْتَِبـــط بتََوافُر َضَمنَات أو بتَْعِقيَدات إَداريَّة، وميكـــن تَوفريها فَْور الَحاَجة إليها، 

عىل عكس املََصاِدر الخارجيَّة الَِّتي تحتاج فرتة زمنيَّة قد تَْقُص أو تَطُول للحصول عىل 

ـــلِْبيَّة الرَّئِيَسة يف هذا املصدر تَتََمثَّل يف عدم كفاية هذا التَّْمِويل، فبعض  التَّْمِويل؛ والسَّ

اِتّ قد تكون قَاِصًَة عن تأمني ما يكفي  َخـــرَات أو غريها من َمَصاِدر التَّْمِويل الذَّ املُدَّ

من التَّْمِويل؛ ويف هذه الحالة يلجأ رائد األعمل إىل املََصاِدر الَخارِِجيَّة لتأمني النَّْقص؛ 

اِتّ أيًضا انخفاض مستوى الرِّقَابَة عىل طُرُق اإلنفاق، األمر  ومن ســـلبيَّات التَّْمِويل الذَّ

الَِّذي قد يُصاِحبه َهْدر للمل؛ وهنا تجدر اإلشـــارة إىل أنَّه كُلََّم ارتفعت نِْســـبَة تغطية 

يَّة رائد األعمل  اتِيَّة ُمَقارَنًَة بالَخارِِجيَّة كُلََّم ازدادت ُحرِّ تكلفة املرَْشُوع من املََصاِدر الذَّ

َمنَات الكبرية الَِّتي قد تَْفرضها َمَصاِدر التَّْمِويل الَخارِِجيَّة قد تَُقيِّد رائد  املَالِيَّة؛ كَْون الضَّ

ًدا ال يَْقتَِنع به، أو ال يتناسب مع  األعمل، أو قد تَْفرُِض عليه ُسلُوكًا إنتاجيًّا وتَْشِغيلِيًّا ُمَحدَّ

اِتّ من أفضل املََصاِدر. طبيعة املرَْشُوع؛ لذلك تُْعترََب َمَصاِدر التَّْمِويل الذَّ
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ــس يِف الثَّايِن من أبريل عام 1990م بوجب قانون صادر . 1 ِغريَة الِهْنِدّي )SIDBI( تأسَّ َناعات الصَّ بنك تَْنِميَة الصِّ
ِغريَة  َســة املَالِيَّة الرَّئِيَســة للرتويج والتَّْمِويل والتَّطْوير لقطاع الَْمرْشُوَعات الصَّ عن الربملان الِهْنِدّي، باْعِتبَارِه املَُؤسَّ
َســات الَْعاِملَة يِف أَنِْشطَة ممثلة، وتهدف مبادرات  ِغريَة )MSME( وَكََذلَِك تنســيق وظائف الُْمَؤسَّ ــطَة والصَّ واملُتَوسِّ
SIDBI لبلــوغ اأْلَْهــَداف الَوطَِنيَّة لتخفيف وطأة الفقر، َوَخلْق فُرَص الَْعَمل، وإشــعال ُروح املُبَاَدرَة، وتعزيز الُْقْدرَة 
ــطَة الَْحْجم يِف البالد، يقّع مقره الرَّئِيس يِف مدينة لكناو، وتتد  ِغريَة واملُتَوسِّ التَّنافُِســيَّة يِف ِقطَاع املََشــاِريع الصَّ
شــبكة فروعه إىَل نَْحو 80 مكتباً موزعة يِف َجِميع أنحاء البالد، للَمزيِد: املَْوِقُع الرَّْســِمّي للبَْنِك، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط:  

https://cutt.us/cogvB

الَفْصل الَخاِمس

َمَصاِدر التَّْمِويل الَخاِرِجيَّة
اتّ وْحَده لتغطية املُتَطَلَّبَات املَالِيَّة للَمرْشُوع، ِممَّ  اِخِلّ أو الذَّ قد ال يَْكفـــي التَّْمِويل الدَّ
َسات  يســـتوجب اللُُّجوء ملََصاِدر َتِْويل خارجيَّة، وتَتََمثَّل هذه املََصاِدر بشكٍل رئيٍس باملَُؤسَّ
ِغريَة واملََشاِريع ُمتََناِهيَة  َســـات تويل املََشاِريع الصَّ املَالِيَّة، كاملََصارِف التَِّجاِريَّة، أو ُمَؤسَّ

َغر، وفيم يل أََهّم هذه املََصاِدر الَخارِِجيَّة: الصِّ

 	:Bank Loans الُقُروض املَْصِِفيَّة
ِغريَة، وتتنّوع بنَْي قُُروض رَأْس  تُوفِّر البنوك ِخْدَمة تَْقِديم الُقُروض للَمَشاِريع الصَّ
املَـــاِل الَعاِمل، والُقُروض اآلِجلَة، والُقُروض مقابل املُْمتَلََكات وغريها، لَِكنََّها تبَقى 
من َمَصاِدر التَّْمِويل األَكَْث صعوبة؛ نظرًا لَكْثَة االشرتاطات الَِّتي تُطْلَب من ُروَّاد 
األْعَمل مقابل الُحُصول عىَل املـــال، والَِّتي تَْختَلِف من َمْصِف آلخر، وقد تَُكون 
أســـعار الَفائَِدة وُمتَطَلَّبَاتها أعىَل من الِخيَاَرات البديلة األُْخَرى؛ وقد تَْفرِض بعُض 
َمن، وهذا ما قد يُِعيق رائد  ًة يف العمل كَْنوع من توفري الضَّ البنوك ُشُوطًا َخاصَّ
يَّته يف الَعَمل، وتَْجُدر اإلَشـــارَة إىل أنَّ الَكِثري من البنوك  األعـــمل ويَُحّد من ُحرِّ
ِكَات النَّاِشئَة.  ة الرشَّ ِغريَة، وَخاصَّ ِكَات الصَّ ال تزال َحِذرَة من تَْقِديم األَْمَوال للرشَّ

 	:Institutional Loans ِسّية الُقُروض املَُؤسَّ
ة تُْعَنى ِبتَْقِديم الُقُروض  َسات َخاصَّ طة َتَنحها ُمَؤسَّ وهي قُُروٌض َصِغريَة أو ُمتََوسِّ
َة، وتعطي  ِغريَة فقط؛ وَذلَِك مقابل الُحُصول عىَل ضمنات ُميَسَّ للَمَشـــاِريع الصَّ
يَّة التََّصُّف؛ كَْون الِجَهة املُْقرَِضة للمل ال تتدخَّل يف َســـرْي  َرائِـــد األَْعَمل ُحرِّ
الَعَمـــل، ومن األَْمِثلَة عىَل هذا: بنك SIDBI يف الهند)1(  ووكالة "إدارة األَْعَمل 
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ِغريَة اأْلْمِريِكيَّة )SBA(" ِهَي وكالة أْمِريِكيَّة تَمَّ إنشاؤها يِف عام 1953م ملَُساَعَدة أَْصَحاب . 1 وكالة "إدارة األَْعَمل الصَّ
ِغــريَة ورجال األَْعَمل عىَل متابعة الُحلْم اأْلَْمرييك للنهوض والتَّْنِميَة، َوِهَي الوكالة الِفيدراليَّة الوحيدة  األَْعــَمل الصَّ
م املَُشورَة لَِرأْس الَْمِل والتََّعاقُد َمَع الخرباء، وتُعدُّ املَُمثِّل  ِغريَة وتَُقدِّ الَّتي تَُكرِّس نفسها بالكامل لألعمل التِّجاِريَّة الصَّ
َوالرات من الُقُروض وضمنات  َمْت الوكالة ماليــني الدُّ ِغرية، ومنذ تأسيســها، قَدَّ ِكَات الصَّ الرَّئِيــس يِف البالد للرشَّ
ِغرية. للَمزيِد: َمْوِقع ِويِكيِبيْديا  ِكَات الصَّ الُقُروض والعقود وجلســات املَُشــورَة وغريها من أَْشــَكال املســاعدة للرشَّ

https://0i.is/Mjnj  :املَْوُسوَعُة الُحرَُّة، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

ِغـــريَة )Small Business Administration -"SBA )1 يف الواليـــات  الصَّ
ِكَات  ْعم أِلَْصَحاِب املََشاِريع والرشَّ م الدَّ املُتَِّحَدة األَْمريكيَّة، وِهَي وكالة ُحُكوِميَّة تُقدِّ
َة  َسات ُهَو توفري التَّْمِويل برُشُوٍط ُميَسَّ ِغريَة، والَهَدف الرَّئِيس من َهِذِه املَُؤسَّ الصَّ
ِغريَة الَِّتي مل تتمكَّن من الُحُصول عىَل َتِْويل من ِخالل قنوات  للَمَشـــاِريع الصَّ

م َهِذِه الكيانات األَْمَوال كُقُروض فقط. اإلقراض الَعاِديَّة، وعادًة ما تَُقدِّ

التَّْمِويل الُحكُوِمّي:	 
يَْعتَِمد َهَذا النَّْوع مـــن التَّْمِويل عىَل املَِنح والرَبَاِمج الُحُكوِميَّة الَِّتي يَُكون هدفها 
م التَّْمِويل الَّالزِم لرَائِد األَْعَمل  تَطِْوير عمل ِقطَاع ُمَعنيَّ مـــن الِقطَاعات، فيَُقدَّ
مقابل التزامه بـــاألََداء وتَْنِفيذ املرَْشُوع دون فَـــرْض أيَّة شوط أو التََّدخُّل يف 

ل فََوائِد ُمْنَخِفَضة يف بَْعض األَْحيَان عىَل تِلَْك الُقُروض. اإلَِدارَة، وتحمُّ

الَتْمِويل بالْسِتْثاَمر:	 
َسة تقوم يف َمرَاِحل املرَْشُوع األوىَل  يَْعتَِمد َهَذا النَّْوع من التَّْمِويل عىَل فرد أو ُمَؤسَّ
باالْسِتثْمر به، فَيَِتّم التَّْمِويل بناًء عىَل ُخطَّة عمل، ومقابل الُحُصول عىَل نِْسبَة يف 
طة ما  ة قَِصريَة أو ُمتََوسِّ ط ملُدَّ املرَْشُوع، ويُســـاِهم املُْستَثِْمر يف الَعَمل ِبَشْكٍل ُمتََوسِّ

بنَْي ثالث إىَل خمس َسَنَوات بناًء عىَل رغبة املُْستَثِْمر يف االستمرار أو التََّوقُّف.

 	:Product Presales َتِْويل ما قبل بَْيع املُْنَتج
وتُْعترََب من طُرُق التَّْمِويل األَكَْث إغفااًل ِمن ِقبَل رُّوَّاد األَْعَمل، وتَتََمثَّل ِببَيْع املُْنتََجات 
مها املرَْشُوع قبل إطالقه يف األَْسَواق، ويَُشار  ِْويج للِخْدَمات الَِّتي ســـيُقدِّ أو الرتَّ
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إىَل َذلَِك عىَل أنَّه َتِْويل ُمْســـبَق للُمْنتَج ومُيِْكن القيام به يف مواقف ُمَعيََّنة فََقْط 
ولَيَْس يف غالبيَّة الحاالت؛ ألنَّ محاولة بَيْع املُْنتََجات الَِّتي لَيَْســـت جاهزة بعُد أو 
ـــوق قَد تَُشكِّل خطورة كَِبريَة عىَل مستقبل املرَْشُوع والَعالَمة  غري متوافرة يف السُّ

التَِّجاِريَّة الَجِديَدة.
ة بســـتلزمات الرََّضاَعة  ومن أبرز األَْمِثلَة عىَل َهِذِه اآلليَّة َشِكَة Bittylab الَخاصَّ
لألطفال، فقد تكَّنت من جمع 50 ألف دوالر يف ُغْضون أســـبوعني قبل اإلطالق 
وِع،  ِكَِة، وَهَذا املبلغ تَمَّ عىَل الفور إدماُجه يف الَعَملِيَّات التَّنِفيِذيَّة للَمرْشُ الفعّل لِلرشَّ
ل  ِكَـــِة والقضاء عىَل الرَّْغبَة يف االقرِْتَاض وتحمُّ ـــوقيَّة لِلرشَّ ِممَّ زاد من الِقيَمة السُّ

يُون)1( . أعباء الدُّ

عوامل تحديد َمَصاِدر التَّْمِويل للَمْشُوع
، وترتتَّب عليه آثاٌر قد تَبَْقى  إنَّ اختيـــار رائد األعمل ملَْصَدر التَّْمِويل يُْعترََب قراًرا ُمِهمًّ
طيلَة حياة املرَْشُوع، وبالتَّأْكِيد فإنَّ اختيار َمْصَدر التَّْمِويل املَُناِســـب يُْعترََب من عوامل 
وِرّي أْن يعتمد رائد األعمل عىل  ُ نجاح املرَْشُوع؛ وكم ذكرنا ســـابًقا، ليس مـــن الضَّ
ة َمَصاِدر، وتكون  َمْصَدٍر َتِْويِلّ واحٍد، فباإلمكان االعتمد عىل َمِزيج َتِْويِلّ من ِعدَّ
نِْســـبَة ُمَساَهَمة كُّل َمْصَدر يف هذا املَِزيج َمبِْنيَّة عىل أُُسس مدروسة ُمْسبًَقا، وفيم يل 
أَهّم األُُســـس الَِّتي يجب مراعاتها عند املَُفاَضلَة بـــني َمَصاِدر التَّْمِويل، وعند اختيار 

املَِزيج التَّْمِويّل.

َحْجم املَْشُوع: فِمن البديهّي أنَّ ِمْقَدار التَّْمِويل يتناسب طَرًْدا مع َحْجم املرَْشُوع؛ 	 
ِغريَة نِْسِبيًّا ميكن تغطيتها بالكامل أو يف غالبيتها بتمويٍل َذاِتّ، بينم  فاملََشاِريع الصَّ

تلك الكبرية تحتاج لتمويٍل خارجّي.
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ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

ى "كثيف 	  نوعيَّة املَْشُوع: فاملََشاِريع تنقسم عموًما إىل نَْوَعنْيِ ُمتََميَزيِْن؛ نَْوع يَُسمَّ

التِّْكُنولوجيا" واآلخر "كثيـــف الَعَملة"؛ فاألَوَّل يَْعِتمد بدرجٍة أوىل يف اإلنتاج عىل 

ات واآلالت مع اعتمد َضِعيف عـــىل الَعَملَة، ويف هذا النَّْوع يكون التَّْمِويل  املَُعـــدَّ

املطلوب كبـــريًا، ويَْضطَّر َرائِد األْعَمل معه للُُّجوِء إىل َمَصاِدر التَّْمِويل الَخارِِجيَّة؛ 

بينم النَّْوع الثَّايِن، يعتمد عىل الَعَملَة بدرجٍة أََساِسيَّة مع اعتمد َضِعيف عىل اآلالت، 

ل كثريين لتَْشِغيلَِها، ويف هذا النَّْوع قد يكفي  أو قد تكون آالٍت بســـيطة تحتاج لُعمَّ
اِتّ بِنْسبٍَة كبريٍة. التَّْمِويل الذَّ

عوائد املَْشُوع املَُتَوقََّعـــة: يف حال توقُّع إيرادات عالية للَمرْشُوع، ويف حال كان 	 

ق العوائد ُمْنَخِفض نِْســـِبيًّا ميكن اللُُّجوء إىل التَّْمِويل  وقت اســـرتداد التَّكلفة وتََحقُّ

ا يف حال  الَخارِِجّي؛ كَْون األرباح قَاِدرًَة عىل ِخْدَمة أقســـاط القروض العاجلة؛ أمَّ

ق فقد يكون اللُُّجوء إىل التَّْمِويل الَخارِِجّي  رَة يف التََّحقُّ األربـــاح املُْنَخِفَضة أو املُتَأَخِّ

ًة األقساط الَعاِجلَة ِمن األرباح. يْن وَخاصَّ ذا َعَقبَات َمالِيَّة؛ بسبِب ُصُعوبة ِخْدَمة الدَّ
درجة املَُخاطَرَة املُرْتَِبطَة باملَْشُوع: ففي ِظّل املََخاِطر املُرْتَِفَعة املَالِيَّة والتَّْشـــِغيلِيَّة 	 

ة، بســـبِب َعَدم اليقني من قُْدرَة  يكون اللُُّجـــوء للتَّْمويل الَخارِِجّي ذا َمَحاِذير ِعدَّ
األرباح عىل ِخْدَمة الُقُروض، والَعْكس َصِحيٌح يف حالة املََخاِطر املُْنَخِفَضة.

َحاِضَنات األَْعاَمل
ى "َحاِضَنات األَْعَمل" وِهَي ُمْنَشآت  رًا ما يُســـمَّ ِباإلَِضافَِة إىَل ما ســـبق فقد ظهر مؤخَّ

َمة لهم  َداِعَمة ماديًّا وفنيًّا لرُّوَّاد األَْعَمل، كبيئة ُمتََكاِملَة من التَّْســـِهيالت واآلليَّات املَُدعِّ

ة محدودة با  طة، ورعايتها ملُدَّ ِغريَة واملُتََوسِّ يف إَِدارَة وتنمية وتَطِْوير َمَشـــاِريعهم الصَّ

يَْكُفـــل لها فُرًَصا أَكْرَب للنََّجاح حتَّى تَتََمكَّن من البقاء واالســـتمراريَّة والنُُّمّو، وتَُقلِّل من 

َحْجم املََخاِطر واحتمالت الَفَشل الَِّتي قَد تصادف تِلَْك املََشاِريع، من ِخالل تهيئة الكيان 

الَقانُويِنّ والَفنِّّي واملَايِلّ الَِّذي يحتوي عىَل تسهيالت ُمَساِعَدة والزمة.
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ِكَات النَّاِشـــئَة عن  مة لَِدْعِم تَطِْوير وإِنَْجاح الرشَّ وحاضنات األَْعَمل هي "برامج ُمَصمَّ
مة واملُدارَة من ِقبل إَِدارَة  ْعم والِخْدَمات املَُصمَّ طَِريق تزويدها بجموعة من َمَوارِد الدَّ
ا أْن تقوم الَحاِضنة بتزويدها للَمَشاِريع النَّاِشئَة ِبَشْكٍل ُمبَاِش أو عن  الحاضنة، والَِّتي إمَّ
مة ِبَهَدف  طَِريق شـــبكة عالقاتها وشكائها"، ومُيكن تعريفها أيًضا بـ "املَُنظََّمت املُصمَّ
تسيع مُنُّو ونجاح املََشاِريع النَّاِشئَة ودعم ُروَّاد األَْعَمل من ِخالل إمدادهم بجموعة 
مـــن املََوارِد والِخْدَمات الَِّتي مُيِْكن أن تشـــمل موقع املَـــرْشُوع ورَأْس املَاِل والتَّْدريب 

والِخْدَمات الَفنِّيَّة وشبكات االتَِّصال".

ة لِتَْقديم املَُشورَة  ـــس خاصَّ كذلك َحاِضَنُة األَْعَمل تعترب "كِياٌن اقِْتصاِدّي اْجِتمِعّي تأسَّ
للَمَشـــاِريع حديثة التَْكِوين، الَِّتي تَتََميَّز عن غريها بطابَع املُجازَفَة؛ َحيُْث إنَّها تَْدلُُف إىَل 
مجاالت غري َمطْروقة من األَْعَمل التَِّجاِريَّة مثل ابِْتَكار تِْقِنيَة َجِديَدة وتَْسِويقها أو فتح ُسوق 
ة  َسات ُمْستَِقلَّة قَاِئَة بنفسها، لها َهيَْكلتُها الَقانُونِيَّة الَخاصَّ ملُْنتََجات مستحدثة،" وِهَي "ُمَؤسَّ
ِغريَة  بها، تقوم بتوفري الَعِديد من الِخْدَمات لألشـــخاص الرُّوَّاد يف مجال املََشاِريع الصَّ

طة من ِخالل دفعهم ِبُصورَة تجعلهم يَتََجاَوزون أعباء انطالقة َمَشاِريعهم". واملُتََوسِّ

ر عددها با يزيد عن 3500  وأغلـــب حاِضنات األَْعَمل املَْوُجوَدة يف العالَم، الَِّتي يَُقدَّ
َول، وكََذلَِك من االتَِّحاد  حاِضَنة َمْدُعومة ِبَشـــْكٍل ُمبَاِش من اإلدارات املََحلِّيَّـــة يف الدُّ
َول من َحيُْث  ر الواليات املُتَِّحَدة األَْمريِكيَّة قَاِئَة الدُّ َويل، وتَتََصدَّ األوروب والبنـــك الدُّ
عدد حاضنات األَْعَمل لديهـــا با يقارب الـ950 حاضنة تليها مباشة كُلٌّ من الصني 

واليابان)1( .

الَة يف بَرَاِمج التَّْنِميَة االقِْتصاِديَّة، تَُســـاِعد عىَل تَْعِجيل مُنُّو  فالحاِضنات إًذا وِســـيلَة فَعَّ
املََشـــاِريع النَّاِشئَة عىَل أســـاٍس راِسخ سليم ونجاحها كَمَشـــاِريع تجاريَّة ذات َجْدَوى 
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ـــع  ــة، ولَِكْن إذا ما توافرت ِفيَها ُخطَط عمل واضحة مع القابليَّة للنُُّمّو والتََّوسُّ اقْتصاِديَـّ
صة لها. ل رَسيع با يَسمح باالْسِتْقالل عن الحاِضنة ِخالل الَفرْتَة الزََّمِنيَّة املخصَّ بَُعدَّ

زَِمة لِنَْجاح  اد األَْعاَمل الكَِثي من األََدَوات الالَّ م الحاِضَنة للُمباِدرين مـــن ُروَّ وتَُقـــدِّ
وَعاتهم، وَذلَِك لَتْحِقيق ُجملة من األَْهَداف، أبرزها: َمْشُ

ْولَة وضّخ دماء َجِديَدة يف النَِّسيج االقِْتصاِدّي.	  تَْنويع النََّشاط االقِْتصاِدّي يف الدَّ
يًّا.	  ْوة وُحْسن اْسِتْغالل املََوارِد املُتَاَحة؛ ماديًّا وفنيًّا وبرََشِ تَْكِوين الثَّ
َمة وتوظيفها يف تَطِْوير ُخطَط األَْعَمل من أجل 	  َول املُتََقدِّ نَْقل التِّْكُنولُوْجيَا من الدُّ

. ّ ِخْدَمة املُْجتََمع املحلِّ
توفري فُرَص عمل والقضاء عىَل البَطالَة.	 
ِحيح يف ُسوق الَعَمل وفًْقا للَمَهاَرات والِخرْبَات.	  ترسيخ آليَّات التَّْوِظيف الصَّ
طة.	  ِغريَة واملُتََوسِّ تَْخِفيض وتَْذليل أَْخطار االْسِتثْمر ملُْنَشآت األَْعَمل الصَّ
تَْسِهيل الَعَمل يف ِبيئَة تََنافُِسيَّة ُمتََميِّزَة.	 

ق ما سبق من ِخالل ما توفِّره َهِذِه الحاِضَنات من ِخْدَمات تََتَمثَّل ف: ويََتَحقَّ

تَْقِديم املُســـاَعدة املَالِيَّة لرَائِد األَْعَمل ِبَشـــْكٍل ُمبَـــاِش أو تعريفه بأهّم َمَصاِدر 	 
التَّْمِويل املتوفِّرة أمامه.

َمنات.	  َتِْويل املََشاِريع النَّاِشئَة بأَيَْسِ الضَّ
تَْقِديم الَكِثري من الِخْدَمات اإلداريَّة املُْشرَتكة، مثل: القاعات وُمَوظَّفي االْسِتْقبال، 	 

وِريَّة. ُ ووسائل االتَِّصال الضَّ
تَرِْسيخ الَعالقَات بنَْي ُروَّاد األَْعَمل والِجَهات الِعلِْميَّة واملَالِيَّة؛ ملا يف َذلَِك من َمْنَفَعة 	 

من ِخالل اْسِتْخَدام التجهيزات املُتََوفِّرَة لَدى تِلَْك الِجَهات للُحُصوِل عىَل االْسِتشارة 
زَِمة لِتَْمِويل املََشاِريع. الَفنِّيَّة املُناِسبَة، وتَْقِديم أَفَْضل املُْقرَتحات لِتَأْمني املبالغ الالَّ

ّ أو الَخارِِجّي ِبَهَدف تَْسِويق ُمْنتََجاته ِبَشْكٍل يعود َعلَيِْه بالنَّْفع، 	  ـــوق املََحلِّ تَْقِييم السُّ

كََم تَُساِعده عىَل تأمني ُمْستَلْزَماته من املََواّد األَوَّلِيَّة، وتُِتيح له فُرَص املَُشاَركَة يف 

ْولِيَّة لتَْسِويق ُمْنتََجاته. املعارِض املََحلِّيَّة والدَّ

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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م َحاِضَنات األعمل ِخْدَماتها لُروَّاد األْعَمل من خالل اســـتثمرها املُبَاِش يف  وتَُقـــدِّ
املََشـــاِريع النَّاِشـــئَة، أو من خالل تهيئة الظُُّروف لِلَِقاء ُروَّاد األْعَمل باملُْســـتَثِْمريَن؛ 
، املُْســـتَثِْمِريَن والرُّوَّاد، وتقديم الِخْدَمات  األمر الَِّذي ينعكس إيجابًا عىل كال الطَّرَفنَْيِ
ْعم واملَُشورَة يف مجال تسويق املُْنتََجات  اإلرشاديَّة والتَّْدريِبيَّة لُروَّاد األْعَمل، وتقديم الدَّ
َا  والِخْدَمات؛ فَحاِضنات األَْعَمل ال تَُؤدِّي فََقْط َدْوًرا َتِْويليًّا بالنِّْســـبَة للَمَشاِريع، وإمنَّ
تُساِهم يف تَْنِميَة ودعم َرائِد األَْعَمل وتنمية َمرْشُوعه من ِخالل رَفْده بالِخرْبَة واملَْعلُوَمات 

واألََدَوات املَادِّيَّة والَفنِّيَّة الَِّتي يَْحتَاجها لاِلنِْطالق والنََّجاح واالْسِتْمرار.

َسات أَْعَمل ُمتَشاِبهة، بل تَْختَلِف الحاِضنات بعضها عن بَْعض  والحاِضنات لَيَْســـت ُمَؤسَّ
ِبَحْسِب نَْوع النََّشاط التَِّجاِرّي، واْسرِتَاتِيِجيَّات اإلَِدارَة وَهيَْكلها التَّْنظيمّي، وآليَّات تزويد 
املََشـــاِريع النَّاِشـــئَة بالِخْدَمات، ونوع الِخْدَمات ذاتها، وكََذلِـــَك نوعيَّة الُعَمالء الَِّذيَن 

يخدمونهم.

وكُخالَصٍة لهذا الَفْصل، ميكن القول بأنَّ نَْقل املرَْشُوع من َحيِّز الِفْكرَة املُطْلََقة إىل َحيِّز 
الُوُجود ليس َمرُْهونًا بجانٍب واِحٍد، أو بُخطَْوٍة واِحَدة، فهو ِسلِْســـلَة ُمرَتَاِبطَة وُمتََشاِبَكة 
وُمتََكاِملَة من األنشطة واألعمل، الَِّتي تتقاطع وتتكامل مع بعضها البعض لتقود الفكرة 
مـــن إطارها املَُجرَّد إىل إطارها التَّْنِفيِذّي، بَْدًءا بتوليد األفكار ُمُروًرا بانتخابها الختيار 
ـــوق، ُمُروًرا بدراســـة َمَخاِطر املرَْشُوع املُزَْمع  أفَْضلها وأكثَِها ُمالَئًة الحتياجات السُّ
إنَْشاؤه، ودراسة َجْدَواه االقِْتَصاِديَّة، واختيار َمَصاِدر التَّْمِويل املَُناِسب؛ إنَّ الَخلَل يف أّي 
مرحلٍة من هذه املراحل كفيٌل بإلحاق الَفَشل التَّام باملرَْشُوع، فََعىل رائد األعمل ِدَراَسة 
َقة، والتَّأْكِيد عـــىل َعَدم جواز االنتقال إىل مرحلٍة الِحَقٍة قَبْل  هذه املراحل ِدَراَســـة ُمَعمَّ

َراَسة والتَّْدِقيق. اِبَقة تَمَّ إيفاؤها َحّقها من الدِّ التَّأكُّد من أنَّ املرحلة السَّ
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ِغريَة ِريَاَدة األَْعَمل واملُْنَشآت الصَّ

َمة • ُمَقدِّ
ِغيَة • املَْبَحث األَوَّل: َمْفُهوم املُْنَشآت الصَّ

ِغري	  طُرُق تَْعِريف املرَْشُوع الصَّ
ِغريَة	  أَنَْواع املََشاِريع الصَّ

ِغي • املَْبَحث الثَّاِن: َدواِفع إِنَْشاء املَْشُوع الصَّ
َواِفع الَفرِديَّة	  الدَّ
َواِفع الَخارِِجيَّة	  الدَّ

ِغيَة • كْل الَقانُوِنّ للُمْنَشأة الصَّ املَْبَحث الثَّالِث: الشَّ
ِغيَة • املَْبَحث الرَّاِبع: َخَصائِص املُْنَشآت الصَّ
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ِغريَة ِريَاَدة األَْعَمل واملُْنَشآت الصَّ

َمة ُمَقدِّ
طَة إســـهاًما كبيًا ف إثراء األَنِْشطَة الْقِتَصاِديَّة  ِغيَة واملَُتَوسِّ َســـاَهَمت املَْشُوَعات الصَّ
ًة فيام يََتَعلَّق بإيجاد ُفرَص عمل َجِديَدة. وعَل  ت بها، َخاصَّ َول الَِّتي اهتمَّ للعديد من الدُّ
ِغيَة والكَِبيَة،  الرَّْغـــم من أنَّ ِريَاَدة األَْعاَمل َمْفُهوم مُيِْكن تطبيقه عَل املَْشُوَعات الصَّ
َقْت أَنِْشطَة ِرياِديَّة ل تَُقاَرن بغيها، فمعظم أَنِْشطَة انطالق  ِغيَة حقَّ فإنَّ املَْشُوَعات الصَّ
ِغيَة،  وبداية الَعِديد من املَْشُوَعات الكربَى والنَّاِجحة تَّت عَل مستَوى املَْشُوَعات الصَّ
فهذه املَْشُوَعات ُتَثِّل مصـــدًرا مهامًّ لإِلبَْداع وتَْقِديم املُْنَتَجات والِخْدَمات الَجِديَدة، 

كَاَم ُتَثِّل عنصًا أساسيًّا لِلتَّْنِمية القليميَّة والتامسك الْجتامِعّي.

إنَّ ِريَاَدة األَْعَمل تُســـِهم يف تَْنِميَة اقِْتَصاَدات البُلَْدان املُْختَلَِفة؛ لدورها يف تحسني 
مســـتَوى اإلِنْتَاجيَّة، واالْســـِتْخَدام األَْمثَل للَمَوارِد اإلِنْتَاجيَّة، واألساليب الَحِديثَة يف 
إدارتهـــا من ِخالل الَعَمل عىَل تَطِْوير املرَْشُوَعات الَِّتي تُســـاِهم يف تَطِْوير االقِْتصاد 
الت  وتنمية فُرَص الَعَمل، وعىَل املَدى الطويل تُساِهم ِريَاَدة األَْعَمل يف تخفيض ُمَعدَّ

البَطَالَة بَكافَّة صورها وأشكالها.
َسات  لقد بات االتَِّجاه الَجِديد يف تَْنِميَة االقِْتصادات املُعاِصَة ُهَو االْعِتمد عىَل املَُؤسَّ
ْكيز عىَل دورها يف إحداث النُُّمّو وتَْحِقيق التَّْنِميَة، وَذلَِك  ـــطَة، والرتَّ ِغريَة واملُتََوسِّ الصَّ
َات املحيط االقِْتصاِدّي، َهَذا  بالنَّظَـــر إىَل ما تلكه من فاعليَّة ورسعة تأقلم مع ُمتََغريِّ
َسات الَعَمالقة والضخمة  َناَعات واملَُؤسَّ ـــاِبَقة الَِّتي كَانَت تَْعترَِب الصِّ بعكس النَّظرة السَّ
ًها  اِملة.ويف عامل اليَْوم نلحظ اهتمًما كبريًا وتوجُّ بَوَّابَة إحداث التَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة الشَّ
طَة؛ نظرًا لدورها املُِهّم يف  ِغريَة واملُتََوسِّ َسات الصَّ واثق الُخطَى نَْحو االستثمر يف املَُؤسَّ
ة، وَذلَِك بفضل ما  َناِعّي بِصَفٍة َخاصَّ ة والِقطَاع الصِّ تَْنِميَة االقِْتصاد الَوطَِنّي بِصَفٍة َعامَّ
الت البَطَالَة،  الَة من أهّمها: تقليل ُمَعدَّ تُســـاِهم به من أدوار اقْتصاِديَّة واجتمعيَّة فَعَّ
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ــطَة وتَطَوُّرها يِف العالَم"،" َتِْويل الَْمرْشُوَعات . 1 ِغريَة واملُتََوسِّ َســات الصَّ شــعبان، إســمعيل. "ماهيَّة املَُؤسَّ
ــطَة،  ِغريَة واملُتََوسِّ َســات الصَّ اكة وااِلْســِتثْمر يِف املَُؤسَّ ــطَة"، منشــورات مخــرب الرشَّ ِغــريَة واملُتََوسِّ الصَّ

الجزائر،2003م، ص 63.

الَفْصل الَخاِمس

باب، واالرْتَِقاء باالقِْتصاِد الَوطَِنّي، وما يستتبعه من انِْخَفاض  وزيادة نِْسبَة تشغيل الشَّ
الت الجرائم وحوادث الُعْنف، لكنَّ َذلَِك يشـــرتط يف املقام األَوَّل توفُّر األجواء  ُمَعـــدَّ
املالئة لنُُّمّو مثل َهِذِه املََشـــاِريع من الجوانب الَقانُونِيَّـــة واالقِْتَصاِديَّة، األَْمر الَِّذي 
ْولِيَّة لعوملة األَنِْشـــطَة االقِْتَصاِديَّة وتَْحِقيق االنفتاح بنَْي  هات الدَّ يتواكب بُقوَّة مع التََّوجُّ

يَّة املَُنافََسة. األَْسَواق وإطالق ُحرِّ

ِغريَة، وكَيَْف  وِخالل َهـــَذا الَفْصل نتناول الَعالقة بنَْي ِريَاَدة األَْعَمل واملُْنَشـــآت الصَّ
استفادت تِلَْك املُْنَشآت من ِفْكرَة ِريَاَدة األَْعَمل الَِّتي انترشت يف الُعُقود األَِخريَة، وَذلَِك 
ِغريَة والتَّْعريفات املُْختَلَِفة له، والَِّتي تَرْتَِبط ِبَشْكٍل  من ِخالل تَْحلِيل َمْفُهوم املُْنَشآت الصَّ
ِغري هو "وحدات َصِغريَة  أو بآخر بِريَاَدة األَْعَمل، والَِّتي أجمعت عىَل أنَّ املرَْشُوع الصَّ
ل، ما يجعلها  ا من الُعمَّ الَحْجم تُْنِتج وتوزِّع ســـلًعا وِخْدَمات تَرْتَِبط بعـــدد َصِغري جدًّ

تَرْتَِبط بِريَاَدة األَْعَمل الَِّتي تَْعتَِمد عىَل فَِريق بسيط للَعَمِل باملرَْشُوع")1(. 

ِغريَة، وكيفيَّة تشكيل  ْكل الَقانُويِنّ للمنشأة الصَّ ْوء عىَل الشَّ هذا ِباإلَِضافَِة إىَل إلقاء الضَّ
َول األوروبيَّة والعربيَّة، الَِّتي تشـــري إىَل الِفْكرَة ذاتها  الُعُقود واللََّوائِح املَُنظَِّمة لها بالدُّ

وارتباطها بِريَاَدة األَْعَمل من ِخالل اللََّوائِح والقوانني املَُنظَِّمة لعملها.

متها َتَيُّزُها  ِغريَة، الَِّتي يف مقدِّ م الَفْصل َمْجُموَعة من َخَصائِص املُْنَشآت الصَّ كم يقدِّ
ِبُسُهولٍَة التكوين واســـتقالليَّة اإلَِدارَة، وِهَي من أََهّم َخَصائِص َرائِد األَْعَمل، وأخريًا 
ِغريَة؛ من  اِعَمة لرُّوَّاد األَْعَمل يف تِلَْك املرَْشُوَعات الصَّ يَتََناَول الَفْصل َدْور الِجَهات الدَّ

ْعم املَادِّّي والتكنولوجّي، وتيسري اإلِْجرَاَءات الُحُكوِميَّة. ِخالل تَْقِديم الدَّ
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ــطَة باململكة . 1 ِغريَة واملُتََوسِّ خليل، بدر الدين محمد & الديبان، محمد بن عدنان. َحوْكََمة الَْمرْشُوَعات الصَّ
َراَسات والَْمْعلُوَمات، 2016م، ص 37. العربيَّة السعوديَّة، غرفة الرياض، مركز دراية للدِّ

إدريس، جعفر عبدالله موَس وآخرون. َدْور ِريَاَدة األَْعَمل يِف الحّد من ُمْشِكلَة البَطالَة بْنطََقة الطائف: . 2
دراسة اْسِتطاَْلعيَّة، مرجع سابق، ص 128.

املَْبَحث األَوَّل

ِغريَة مفهوم املُْنَشآت الصَّ

طَة، َفُهَناَك  ِغيَة واملَُتَوسِّ ل مُيِْكن الجزم بوجود َمْفُهوم واحد شـــامل للمنشآت الصَّ
د وْفًقا لها َمْفُهوم املََشاِريع  الكَِثي من املََعاِيي املُتََّبَعة لتصنيف املََشـــاِريع الَِّتي يتحدَّ
ل، واملَِبيَعات، والِنَْتـــاج، والتَِّقِنَية، والقانون، والطَّاَقة،  ِغـــيَة، مثل: عدد الُعامَّ الصَّ
واملْنطََقـــة الجغرافيَّة، كََذلِـــَك يَْخَتلِف املفهوم وفًقا لختـــالف َمَعاِيي الظُُّروف 
نَات وَعواِمل الِنَْتاج، ونوعيَّة  الْقِتَصاِديَّة والْجتامِعيَّة للَمْشُوع؛ مثل: طَِبيَعة املُكَوِّ
كَّانِيَّة، ومَدى توفُّر الُقَوى الَعاِملَة ودرجة تأهيلها،  َناَعات الَقامِئَة، والكثافة السُّ الصِّ
ْخل، وغيها من الجوانب الْقِتَصاِديَّة والْجتامِعيَّة  واملســـتَوى الَعاّم لألجور والدَّ

َناَعات الَقامِئَة فيها)1(. د مالمح وطَِبيَعة الصِّ الَِّتي تحدِّ

اِبق ذكرها ُهَناَك أيًضا َمَعاِيري أخَرى مثل: رَأْس املَاِل املُْستَثَْمر،  وإضافًة إىَل املََعاِيري السَّ
م  ص يف اإلَِدارَة، ومســـتَوى التَّقدُّ واإِليـــرَاَدات، والِقيَمة املَُضافَـــة، ودرجة التََّخصُّ

التكنولوجّي)2(.

ِغريَة عىَل املََشاِريع الَكِبريَة  ولقد تبنيَّ أنَّ املََعاِيري املســـتِخْدَمة لتمييز املََشـــاِريع الصَّ
َمـــة أو نامية تَبًَعا الختالف املعيار  قَد تَْختَلِف من َدْولَة إىَل أخَرى ســـواًء كَانَت ُمتََقدِّ
َول وَذلَِك حسب اْخِتالف املوقع  املســـتخَدم، كََم أنَّه يَْختَلِف َداِخل كُّل َمْجُموَعة من الدُّ
ــُروف االقِْتَصاِديَّة َداِخل كُّل َدْولَة، وكذا اختالف َمرَاِحل التَّْنِميَة الَِّتي تّر بها؛  أو الظّـُ
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ِغريَة يف الواليات املُتَِّحَدة األَْمريِكيَّة قَد تَُكون كبرية يف َدْولَة أخَرى ال  َســـة الصَّ فاملَُؤسَّ
َهات  يَاَسات والتََّوجُّ م، وَهَذا ِبَســـبَب اْخِتالف السِّ تزال يف املَرَاِحل األُوىَل للنُُّمّو والتَّقدُّ
َول، ولَِذلَِك ال تلك معظم دول الَعالَم تعريًفا  واملســـتَوى االقِْتصاِدّي واالْجتمِعّي للدُّ
ا معتمًدا بنّص قَانُويِنّ مثلم يف  َسات، فالتَّْعريف يَُكون إمَّ رسميًّا لَِهَذا النَّْوع من املَُؤسَّ

الجزائر، أو تعريًفا إداريًّا مثلم يف أملانيا الَغْربيَّة.
 

ِغي: طرق تَْعِريف املَْشُوع الصَّ
ِغريَة. هناك طريقتان لتعريف املُْنَشآت الصَّ

يَّة(: الطَِّريَقة األُوىَل: الطَِّريَقة الحصائيَّة )الكَمِّ
ل أو حجم رَأْس  يَّات املرَْشُوع، مثل: عدد الُعمَّ وهي الطَِّريَقة الَِّتي تَْعتَِمد عىَل وْصف كَمِّ

املَاِل، وغريها من األُُمور الَِّتي تَْعتَِمد عىَل األرقام.

ْولِيَّة الَِّتي  ل األَكَْث شـــيوًعا يف العالَم، فَُهَناَك بَْعض املَُنظََّمت الدَّ ويَُعّد معيار عدد الُعامَّ
َسات  ِغريَة بأنَّها "ُمَؤسَّ تعتمده يف تعاريفها، مثل التِّحاد األورويّب الَِّذي يُعرِّف املََشاِريع الصَّ
ل عىَل األَكَْث 250 شخًصا،  مســـتقلَّة تأخذ أّي شكل قَانُويِنّ، ُتَارِس نشاطًا اقْتصاِديًّا، تَُشغِّ

وال يَتََجاَوز رقم أعملها 50 مليون يورو أو مجموع ميزانيّتها 47 مليون يورو)1(.
ل،  طَة ِباْسِتْخَدام معيار عدد الُعمَّ ِغريَة واملُتََوسِّ ْوِلّ فيعرِّف املََشاِريع الصَّ ا البنك الدَّ أمَّ
ويـــَرى املُْنَشـــأَة َصِغريَة إذا كَانَت توظِّف أقّل من 50 عامـــاًل، ويف الواليات املُتَِّحَدة 
طَة إذا كَانَت توظِّف حتَى 500  األَْمريِكيَّة وإيطاليا وفرنســـا تَُعدُّ املُْنَشأَة َصِغريَة وُمتََوسِّ
ـــويد حتَى 200 عامل، ويف كندا وأســـرتاليا حتَى 99 عاماًل، يف ِحني  عامل، ويف السُّ

أنَّها يف الدمنارك ِهَي املُْنَشآت الَِّتي توظِّف حتَى 50 عاماًل)2(.

ــطَة يِف بنــاء ااِلقِْتصاد الَوطَِنــّي، َمَجلَّة . 1 ِغريَة واملُتََوسِّ َســات الصَّ بــوشف، جيــاليل وآخرون. َدْور املَُؤسَّ
االْسرِتاتِيِجيَّة والتَّْنِميَة، الجزائر، املَُجلَّد: 4، العدد: 6، د. ت، ص 173.

قَاتها، مركز الَْمرْشُوَعات . 2 طَة أهّميّتها وُمَعوِّ ِغريَة واملُتََوسِّ املحروق، ماهر حســن وآخرون. الَْمرْشُوَعات الصَّ
goo.gl/r8M6ji :طَة، 2012م، ص2، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط ِغريَة واملُتََوسِّ الصَّ
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ـــطَة عدديًّا، وفًقا  ِغيَة واملَُتَوسِّ َســـات الصَّ بينـــم تَُصنِّف لجنة األمم املُتَِّحَدة املَُؤسَّ
َمة،  َناِعيَّة املُتََقدِّ َول الصِّ َول النَّاِميَة ويف الدُّ الستقراء الِخرْبَات التَّطبيقيَّة يف كُّل من الدُّ

عَل النَّْحو التَّاِل:

َول النَّاِمَية:. 1 الدُّ
َسة صغرية.	  من 19-15 عاماًل تَُعدُّ ُمَؤسَّ
طَة.	  َسة ُمتََوسِّ من 90-20 عاماًل تَُعدُّ ُمَؤسَّ
َسة كبرية.	  أَكَْث من 100 عامل تَُعدُّ ُمَؤسَّ

ناِعيَّة:. 2 َول الصِّ الدُّ
َسة صغرية.	  من 99-50 عاماًل تَُعدُّ ُمَؤسَّ
طَة.	  َسة ُمتََوسِّ من 499-100 عاماًل تَُعدُّ ُمَؤسَّ
َسة كَِبريَة)1(.	  أَكَْث من 500 عامل تَُعدُّ ُمَؤسَّ

مه بنك التَّْنِمَية الُحكُوِمّي ف كندا، إذ يَرى  ومن أبرز التَّْعريفات أيًضا َذلَِك الَِّذي قدَّ
ــِذي يعمل فيه أقّل من 70 فرًدا، والَِّذي ال  ِغري ُهَو "ذلك املرَْشُوع الَـّ أنَّ املَـــرْشُوع الصَّ

َنِويَّة مليويَنْ دوالر")2(. تتجاوز مبيعاته السَّ

ة النَّاِميَة، لكنَّ َهَذا املعيار  َول َخاصَّ ا معيار َرأْس املَاِل فيُستخَدم بواسطة عدٍد من الدُّ أمَّ
ْف، ِباإلَِضافَِة  يعاين من بَْعض َجَوانِب الُقُصور ِبَســـبَب اْخِتالف الُعُمالت وأسعار الصَّ
إىَل اختالف َمْفُهوم رَأْس املَاِل املســـتخَدم واختالف قيمة رَأْس املَاِل من َدْولٍَة ألخَرى 
ومـــن وقٍت آلخر، بل وتَْختَلِف أيًضـــا َداِخل البلد الواحد، ويف الَوقْت ذاته من مدينة 
ألخرى، لَِذلَِك يتطلَّب االْعِتمد عىَل َهَذا املعيار إِْدَخال تعديالت ُمْســـتَِمرَّة َعلَيِْه حتَى 

ــطَة يِف بناء ااِلقِْتصاد الَوطَِنّي، مرجع سابق، . 1 ِغريَة واملُتََوسِّ َســات الصَّ بوشف، جياليل، وآخرون. َدْور املَُؤسَّ
ص 174.

ــطَة، وزارة . 2 ِغريَة واملُتََوسِّ َغر والصَّ منتَدى البحوث ااِلقِْتصاِديَّة، ِدَراَســة عن تَْعِريف الَْمرْشُوَعات متناهية الصِّ
goo.gl/70ik5q :يَارَة 28 مايو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط التِّجارَة الَخارِِجيَّة، مص، أكتوبر 2003م، تَاِريُخ الزِّ

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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يتواكب مع التغريُّ املُْســـتَِمّر يف قيمة النقود والتضخُّم يف األَْســـَعار، وقد يَُكون من 
األَفَْضل َعَدم االْعِتمد عىَل َهَذا املعيار بفرده واالسرتشـــاد به مع معيار آخر شيطة 

أن يَِتّم تَطِْويره ِباْسِتْمرَار.

يَّة أيًضا معيار املَِبيَعات، لكنَّه يعاين من نَْفس عيوب معيار رَأْس املَاِل،  ومـــن املََعاِيري الَكمِّ
َول العربيَّة. ويَرى البَْعض أنَّ َهَذا  ة ال يَُعدُّ َهَذا املعيار شائع االْسِتْخَدام يف الدُّ وبِصَفٍة َعامَّ
َناعيَّة. املعيار يالئم فََقْط املرَْشُوَعات التَِّجاِريَّة والِخْدِميَّة أَكَْث من ُمالَءمته للَمَشاِريع الصِّ

وِبالنِّْسبَة ملعيار املستَوى املستخَدم من التِّكُْنولُوْجَيا ف الِنَْتاج فيُستخَدم عادًة لتعريف 
ل،  ِغريَة فقط، وعادًة ما يقرتن َهَذا املعيار بعيار عدد الُعمَّ َناِعيَّة الصَّ املََشـــاِريع الصِّ
لَة النَِّهائِيَّة لتفاُعل كُّل من ُعنَصْي  ويرجـــع َذلَِك العتبار أنَّ حجم املرَْشُوع ُهَو املَُحصِّ
لَة صغريًة مقارنًة  الَعَمل واآلالت )رَأْس املَاِل( املستخدَمنْي فيه، وكُلََّم كَانَت َهِذِه املَُحصِّ

َناَعة كان املرَْشُوع صغريًا)1(. بثيالتها يف الصِّ

الطَِّريَقة الثَّانِية: الطَِّريَقة النَّْوعيَّة أو الَوْصِفيَّة )الْقِتَصاِديَّة(:
ِغري الرَّئِيَســـة من َحيُْث  وهـــي َعَملِيَّة ُمَنظََّمة تُركِّز عىَل وصف َخَصائِص املرَْشُوع الصَّ
وق، فعىَل َسِبيل املثال تُورِد لجنة التَّْنِمَية  عوائق ملكيّته، وإدارته، ودرجة تَأثِريِه يف السُّ
ِغري أنَّه يشتمل عىَل عدٍد من  الْقِتَصاِديَّة األَْمريِكيَّة )CED( يف تَْعِريف املرَْشُوع الصَّ
ك املرَْشُوع،  الَخَصائِص، أهّمها؛ اســـتقالل اإلَِدارَة؛ إذ يَُكون املديرون هم أنفسهم ُمالَّ
ك،  ا رَأْس املَاِل فيتمُّ توفريه بواســـطة املالك الَفـــرْد أو َمْجُموَعة َصِغريَة من املُمالَّ أمَّ
ك يف مجتمع واحد إذ يُْشـــرَتَط  والَعَمل يف مْنطََقة َمَحلِّيَّة؛ َحيُْث يعيش العاملون واملُمالَّ
ا فيم يَتََعلَّق بحجم املرَْشُوع، فَُهَو َصِغري نِْســـِبيًّا ِبالنِّْسبَة  أن تَُكون األَْســـَواق َمَحلِّيَّة، أمَّ

َناَعة الَِّتي ينتمي إِلَيَْها املرَْشُوع)2(. للقطاع أو الصِّ

1 . United Nations Public ،"يِف الوطن الَعَرِبّ. النسخة العربيَّة ّ ِغريَة عىَل املســتَوى الُكلِّ "الَْمرْشُوَعات الصَّ
.shorturl.at/BEHUW :يوليو 2012م، ص 20، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط ،Administration Network

َراَسات، إَِدارَة . 2 م لقســم البحوث والدِّ ــطَة، بحث ُمَقدَّ ِغريَة واملُتََوسِّ َســات الصَّ العرادي، عل عبدالله. املَُؤسَّ
شؤون اللَِّجان والبحوث، جامعة سطيف، الجزائر، د. ت.
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م . 1 طَة يِف الجزائر، بحث ُمقدَّ ِغريَة واملُتََوسِّ َسات الصَّ ه لَِدْعِم املَُؤسَّ األخض، قريش محمد. التَّْمويل اإلسالمي كتوجُّ
طَة يِف الجزائر، 2012م. ِغريَة واملُتََوسِّ َسات الصَّ للملتَقى الَوطَِنّي حول اْسرِتاتِيِجيَّة التَّْنظيم ومرافقة املَُؤسَّ

طَة وتَطَوُّرها يِف العالَم"، مرجع سابق.. 2 ِغريَة واملُتََوسِّ َسات الصَّ شعبان، إسمعيل. "ماهيَّة املَُؤسَّ
طَة"، مرجع سابق، ص 23.. 3 ِغريَة واملُتََوسِّ بن دادة خري الدين، "الَحوْكََمة كآليَّة لتحسني اأْلََداء يِف الَْمرْشُوَعات الصَّ
م لجامعة امللك سعود، السعوديَّة، 15 . 4 ِغريَة التَّأْسيس َواإْلَِدارَة، بحث ُمَقدَّ املبريك، وفاء ناص. الُْمْنَشآت الصَّ

goo.gl/nTuJCC :يَارَة 28 مايو 2017م، ُمتَاح عل الرَّاِبط فرباير 2009م، تَاِريُخ الزِّ

ويركِّـــز تَْعِريف لجنة بولتون الربيطانية عىَل الَخَصائِص الرَّئِيَســـة الَِّتي تتميَّز ِبَها 
وق، واإلَِدارَة بواسطة املالك أو الرشيك وِبطَِريَقة  تها من السُّ ِغريَة مثل ِحصَّ املُْنَشأَة الصَّ
ِغريَة)1(،  َشـــخِصيَّة من ِخالل إَِدارَة محرتفة وتنظيم رَْســـِمّي، واستقالليَّة املُْنَشأَة الصَّ
وأيًضا تَْعِريف لجنة ولت شاير الربيطانيَّة الَِّذي جاء فيه أنَّه "ذلك املرَْشُوع الَِّذي يقوم 
فيه َشْخص أو اثنان باتَِّخاذ الَقرَاَرات الرَّئِيَسة يف مجاالت اإلِنْتَاج والتَّْمويل والتَّْسِويق 

ِصنَي الَِّذيَن يعملون يف َهَذا املرَْشُوع". والِخْدَمات والبَيْع دون مساعدة املُتََخصِّ

ِغريَة بأنَّها "وحدات َصِغريَة الَحْجم تُْنِتج  ْولِيَّة املُْنَشـــآت الصَّ وتُعرِّف ُمَنظََّمة الَعَمل الدَّ
وتوزِّع ِســـلًَعا وِخْدَمات، وتَتَأَلَّف من ُمْنِتِجني مستقلِّني يعملون لحسابهم الَخاّص يف 
املََناِطـــق الحضيَّة من البُلَْدان النَّاِميَة، وبعضها يعتمد عىَل الَعَمل من َداِخل العائلة، 
وبعضها اآلخر قَد يَْســـتَأِْجر ُعّماًل وِحرَِفيِّني ومعظمها يعمل بَرأْس َماٍل ثابت َصِغري أو 

َا بدون رَأْس َماٍل ثابت)2(.  ُربَّ

ِغي، ِمْنَها أنَّها "تلك  ِبالَِضاَفِة ملا سبق ُهَناَك تعريفات أخَرى وْصِفيَّة للَمْشُوع الصَّ
ل، ومحدوديَّة التِّْكُنولُوْجيَا  َســـات الَِّتي تتاز بحدوديَّة رَأْس املَاِل وقلَّة الُعـــمَّ املَُؤسَّ
املُْســـتَْخَدَمة، وبســـاطة التَّْنِظيم اإلدارّي، وتعتمد عىَل َتِْويـــل ذاتّ من َحيُْث رَأْس 
املَاِل")3(، وأيًضا ِهَي "تلك املُْنَشـــأَة الَِّتي تتميَّز بانخفاض رَأْس َمالٍها، وقلَّة مبيعاتها، 
زَِمة لتشـــغيلها، كََم تتميَّز بارتباطها الوثيق بالِبيئَة، واعتمدها عىَل  وقلَّة الطَّاقَة الالَّ
الِخْدَمات املُتََوفِّرَة َمَحلِّيًّا، وعىَل تصيف وتَْسِويق ُمْنتََجاتها يف نَْفس املْنطََقة الَِّتي تنشأ 

ِبَها واملََناِطق املجاِورَة لها")4(.
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ِغيَة أَنَْواع املََشاِريع الصَّ
ِغيَة ننتقل للحديث عن أَنَْواعها املُْخَتلَِفة، َفِهَي  بعد تطرُّقنا ملفاهيم املُْنَشـــآت الصَّ

تنقسم من َحْيُث النََّشاط إىَل ثالثة أَنَْواع رئيسة؛ هي:

إنتاجيَّة: ويَِتّم ِفيَها تَْحِويل املََواّد الَخاّم إىَل ُمْنتََجات للبيع والتداول يف األَْسَواق، 	 
وَذلَِك با يتناسب مع مواصفات الطَّلَب والَجْوَدة، مثل: املطاعم ومصانع املالبس، 

وِورَش الِحرَف اليدويَّة. 

ِخْدِميَّـــة: وِهَي الَِّتي تقوم بتوفري ِخْدَمة ما للُعَمالء، وملن ال يَْســـتَِطيع القيام ِبَها 	 
بنفســـه، وَهَذا ما يُضاِعف فُرَْصة النََّجاح، مثل: املراكز الطِّبِّيَّة واملكاتب الَهْندسيَّة 

االْسِتشاریَّة، وأعمل املقاوالت.

لَع املصنَّعة 	  َاء والبَيْع والتَّْوِزيع للسِّ تجاريَّة: وتشمل كُّل ما يقوم عىَل أســـاس الرشِّ
َاء والبيع( با  بْح )الفرق بنَْي سعر الرشِّ وبشـــكلها املختلف، أْي: إعادة اْسِتثَْمر الرِّ

زَِمة. يتناسب مع وضع الَحيَاة أو الظُُّروف الالَّ

تكنولوِجيَّة: وِهـــَي تِلَْك الَِّتي تجمع بنَْي النََّشـــاطنَي الِخْدِمّي والتَِّجاِرّي، وقَد 	 

باب، واستخداِمِهّم الشائع للتكنولوجيا، وتُعرَف كََذلَِك  ارتبطت بُروَّاد األَْعَمل الشَّ

باسم "Startup"، وِهَي منشـــأة صغرية يف املَرَْحلَة األُوىَل من َعَملِيَّاتها كرشكة 

َسة "انفستوبيديا"؛  ْكل الَقانُويِنّ الشائع يف نشـــاطها. وحسب ُمَؤسَّ وتخضع للشَّ

ســـوها الرُّوَّاد الَِّذيَن يحاولون تَْكِوين  ِكَات عادًة ما يَُديرُها ُمَؤسِّ فإنَّ "هذه الرشَّ

ائع ِمْنَها كان  ْكل الشَّ وق، والشَّ رَأِْسَمل بتَطِْوير ِخْدَمات وِســـلَع لها طلب يف السُّ

يف تسعينيَّات القرن املايض ُمْنَشآت "a dotcom"، ومن أمثلتها موقع بيع الكتب 

"أمازون")1(. 
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ِغريَة يَرْتَِبط بحّل الَعَمل والتِّْكُنولُوْجيَا املستِخْدَمة  َوُهَناَك تصنيف آخر للَمَشـــاِريع الصَّ
ِغري إىل: فيه والتَّْسِويق، وتبًعا لَِذلَِك ينقسم املرَْشُوع الصَّ

َمـــْشُوع منزّل: وُهَو َمرْشُوع فرِدّي يف املنزل يعمل به أقّل من خمســـة أفراد، 	 
ات يدويَّة ومستلزمات إِنْتَاج  غالبًا ما يكونون من أرسة واحدة، يَســـتَْخِدُمون ُمَعدَّ

َمَحلِّيَّة، وتَُسوَّق ُمْنتََجاته لألرسة واملعارف فقط.

َمْشُوع ِحَرِفّ: وُهَو ورشة ذات ِملِْكيَّة فَرِديَّة أو بالتضاُمن مع الغري، يعمل ِبَها أقّل 	 
ات بسيطة ومستلزمات إِنْتَاج َمَحلِّيَّة، وتَُسوَّق  ل، يســـتَْخِدُمون ُمَعدَّ من عرشة ُعمَّ

ُمْنتََجاته يف املْنطََقة املُِحيطَة به.

معمل صغي: مصنع ِملكيّته فَرِديَّة أو َشِكَة يعمل به من 50-10 عاماًل، يستَْخِدُمون 	 
ات نصف آليَّة ومســـتلزمات إِنْتَاج َمَحلِّيَّة أو مســـتوردة، وتَُسوَّق ُمْنتََجاته يف  ُمَعدَّ

وق املََحلِّيَّة مع إمكانيَّة التَّْصدير. السُّ

ع من  د املفاهيم وتَتََنوَّ ِغريَة، بل تتعدَّ الخالصة: ال يوجد َمْفُهوم واحد للمنشـــآت الصَّ
َول وَذلَِك  َمة كَانَت أّم نامية، بل يَْختَلِف َداِخل كُّل َمْجُموَعة من الدُّ َدْولَة إىَل أخَرى ُمتََقدِّ
حســـب اْخِتالف املوقع أو الظُُّروف االقِْتَصاِديَّة تَبًَعا لُكّل َدْولَة، وكذا اختالف َمرَاِحل 
ة بتصنيف  التَّْنِميَة الَِّتي تّر بها، ويَْختَلِف التَّْعريف أيًضا تَبًَعا للكثري من املََعاِيري الَخاصَّ
ْكل  الت اإلِنْتَاج، والتِّْقِنيَّات املُْستَْخَدَمة، والشَّ املََشاِريع ذاتها، مثل: حجم املَِبيَعات، وُمَعدَّ
ل، والَِّذي يَُعدُّ األَكَْث  الَقانُويِنّ، واملْنطََقة الجغرافيَّة الَِّتي يقع ِفيَها املرَْشُوع، وعدد الُعمَّ

َول.  شيوًعا يف الَكِثري من الدُّ
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املَْبَحث الثَّاِن

ِغري  دوافع إِنَْشاء املَْشُوع الصَّ

ة- املَُحرِّك األََساّس لِلتَّْنِمية والتَّطَوُّر املُْجَتَمعّي  َسات الْقِتَصاِديَّة -بِصَفٍة َعامَّ تَُعدُّ املَُؤسَّ
ـــطَة الَِّتي بَزغ دورها عَل  ِغيَة واملَُتَوسِّ َســـات الصَّ ة املَُؤسَّ َول، وَخاصَّ ف َجِميع الدُّ
املستَوى الَعالَِمّي ف سبعينيَّات القرن املايض، ونالت اهتامم الباحثي الْقِتصاِديَِّي 
َســـات الكَِبيَة الَحْجم، من َحْيُث  كَكََيانَات اْقتصاِديَّة ناشـــئة تَْخَتلِف كليًة عن املَُؤسَّ

األَْهَداف وآليَّات الَعَمل، وغيها.

َمة، ِخالل النصف  َول املُتََقدِّ ِغريَة يف الدُّ وقد برز االْهِتَمم باملََشـــاِريع واملُْنَشـــآت الصَّ
الثَّايِن من القرن العرشين، يف ُدَول عديدة مثل: اليابان وماليزيا والصني وغريها من 
َول؛ َحيُْث أَْصبََحت من املََصاِدر التَّْقلِيِديَّة  َول، ِممَّ أكَسبها نجاًحا كبريًا يف َهِذِه الدُّ الدُّ
ة البَطَالَة  لُنُمـــّو االقِْتصاد الَوطَِنّي فيها، َكَم كَاَن لهـــا َدْور كبري يف التخفيف من ِحدَّ
يناميَّة،  ِغـــريَة باتت حاملة ملعاين الدِّ وتنشـــيط االقِْتصاد. وإجماًل، فاملرَْشُوَعات الصَّ

واالبِْتَكار وَخلْق الَوظَائِف يف املُْجتََمعات اإلِنَْسانيَّة املُْختَلَِفة.

ولقد شـــهدت املْنطََقة العربيَّة يف الُعُقود القليلة املاضية انتشـــاًرا واســـًعا للَمَشاِريع 
بَاب يف اآلونة األَِخريَة،  ِغريَة، حتَى إنَّها أَْصبََحت عنوانًا اقْتصاِديًّا لَِدْعِم َمَشاِريع الشَّ الصَّ
كََم أضَحى لها الَكِثري من النَّتَائِج اإليجابيَّة فرِديًّا وجمعيًّا عىَل مســـتَوى اقِْتَصاَدات 

َول واملُْجتََمعات العربيَّة ِبَشْكٍل عاّم. الدُّ

ِغيَة إىَل َدَواِفع "َفرِديَّة"  من هنا، مُيِْكن تَْقِسيم دوافع الْهِتاَمم بَتْدِشي املََشاِريع الصَّ
تتعلَّق بُروَّاد األَْعَمل أنفســـهم وما يحصلون َعلَيِْه من َمزَايَا نَِتيَجة انخراطهم يف َهِذِه 
ة عىَل  ة تتعلَّق با تؤدِّيه َهِذِه املََشاِريع من فََوائِد اقْتصاِديَّة مهمَّ األَنِْشطَة. ودوافع َعامَّ

ْولَة أوَّاًل وعىَل املستويني اإلقليمّي والَعالَِمّي ثانيًّا.  مستَوى الدَّ
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إبراهام ماسلو )1970-1908م( َعالِم نَْفس أمرييّك، ُولَِد يِف بروكلني، نيويورك. أبواه مهاجران من روسيا. . 1
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https://cutt.us/W8skz :2011م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط
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َواِفع الَفرِديَّة الدَّ
ا  َواِفع الَفرِديَّة، والَِّتي تنقســـم لدوافع داخليَّة ودوافع خارجيَّة؛ فأمَّ نبدأ الحديث بالدَّ
َعة الَِّتي يسَعى إىَل تلبيتها بساعدة  األُوىَل فتَتََمْحَور حول اإلِنَْســـان واحِتيَاَجاته املُتََنوِّ
 Human( اِفعيَّة الِنَْســـانيَّة" أو املُْجتََمـــع الَِّذي يعيش فيه، وتطبيًقـــا لنظريَّة "الدَّ

 Abraham )1(لعالِـــم النَّْفس األَْمرييك إبراهام ماســـلو )Motivation Theory
ِغريَة تَْنتَِظم  َواِفع اإلِنَْســـانيَّة لتَْدِشني املََشاِريع الصَّ Maslow  فإنَّ االحِتيَاَجات أو الدَّ
ة التَّأْثرِي  يف هرميَّـــة أو تدرُّج ُمتَصاِعـــد )Hierarchy( من َحيُْث األولويَّة أو شـــدَّ

)Prepotency(، وهي)2(:

ًل: الحِتَياَجات الفسيولوجيَّة األََساِسيَّة )Basic physiological needs(: مثل 	  أَوَّ
تََجنُّب الجـــوع والعطش، وغري َذلَِك من الحاجات الَِّتي تخدم البقاء البيولوجّي 
ِغـــريَة إىَل َجْني املال،  ِبَشـــْكٍل مباٍش؛ فرَائِد األَْعَمل يهدف من املََشـــاِريع الصَّ
والِحَفاظ عىَل اســـتمراريّته؛ إلشباع احِتيَاَجاته األَوَّلِيَّة من تَْوِفري الطعام واملَملْبَس 

واملسكن، وغريها.

ـــعور باألمان )Safety needs(: وتشمل َهِذِه 	  ـــالَمة أو الشُّ ثانًيا: احِتَياَجات السَّ
َواِفع بلوغ درجة مقبولة من االستقرار واألمان املَادِّّي واملَْعَنِوّي والنِّظَام واليقني  الدَّ
ِغري  ة برَائِد األَْعَمل، فيتّم ُهَنا االْعِتمد عىَل عوائد املرَْشُوع الصَّ يف الِبيئَة الَخاصَّ
طَة مركزًا  ِغريَة واملُتََوسِّ َسة الصَّ كمصدر ُمشـــِبع لَِهِذِه االحِتيَاَجات؛ إذ تَُشكِّل املَُؤسَّ
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ة:"  َخـــرَات املََحلِّيَّة؛ العتمدها ِبُصورَة كَِبريَة عىَل األَْمَوال الَخاصَّ مهمًّ لتعبئة املُدَّ
َخرَات إىَل مجاالت  الَفـــرْد، األرسة، األصدقاء... إلخ، ومن ثَمَّ تحويل َهـــِذِه املُدَّ
عور باألمان نَِتيَجة تأمني  ُخول وارتفاع مستَوى الشُّ اْسِتثَْمريَّة تُساِهم يف زيادة الدُّ
غوط النَّفسيَّة الَِّتي تدفع اإلِنَْسان للَقلَق ِبَشْكٍل  مثل َهِذِه االحِتيَاَجات، وتاليش الضُّ
ُمْستَِمّر ودائم، وتُْشِعرُه بالخوف من فقدان الَعَمل وخسارة الَعائِد املَادِّّي وفقدان 

التََّحكُّم يف الظُُّروف املُِحيطَة.

ثالًثـــا: احِتَياَجات الحـــّب والنتـــامء )Love & Belonging Needs(: نََجاح 	 
ِغري يُْكِســـبه موقًعا ُمَميَّزًا لَدى العائلة واألصدقاء  َرائِد األَْعَمل يف َمرْشُوعه الصَّ
والزمالء، وُهَو ما يُشبع لديه رغبة قَِويَّة بالُحُصول عىَل الَقبُول االْجتمِعّي باْعِتبَارِه 

عضًوا فاعاًل يف محيطه، ويَُجنِّبه مشاعر الوحدة والُعزلة والنَّبْذ االْجتمِعّي.

رابًعا: احِتَياَجات املَكَانة والتَّْقِدير والحتام )Esteem needs(: َهَذا النَّْوع من 	 
الحِتَياَجات له جانبان: 

اتِيَّة: إذ يَْحتَاج َرائِد األَْعَمل . 1 اِخيِلّ بالِقيَمة الذَّ احتام النَّْفس أو الحساس الدَّ
يَات، لَِذلَِك  عور بالكفاءة والتَّمكُّن والُقْدرَة عىَل إَِدارَة الَعَمل واجتياز التََّحدِّ للشُّ
عور  ْخِصيَّة، والشُّ ة الشَّ ِغري يُْكِســـبُُه الثَِّقة بالنَّْفس وقُوَّ فإنَّ نََجاح َمرْشُوعه الصَّ

يَّة.  باإلنجاز واالستقالليَّة والُحرِّ

ـــعور بالحتام من جانب املُْجَتَمع املحيط: اكتساب تَْقِدير . 2 الحاجة إىَل الشُّ
املحيطني من أبرز َدَواِفع الَفرْد للَعَمِل والنََّجاح، فهذا يَْعِني ِبالنِّْسبَة له الَفْوز 
بكانـــة اجتمعيَّة مرموقة واعرتاف اآلَخِريَن به وتقبُّلهم له وانتباههم إليه، 
ْمَعة الَجيَِّدة، ويف َهَذا يَرى ماسلو  كََم يَْعِني املركز االْجتمِعّي الشـــهرة والسُّ
ْخِصيَّة، يصبح  ْخِصّ وتكاثر التَّجارِب املِْهِنيَّة والشَّ ّن والنُّْضج الشَّ أنَّه بتطوُّر السِّ
يَّة ِبالنِّْسبَة لرَائِد األَْعَمل من الَجانِب الثَّايِن. الَجانِب األَوَّل أَكَْث قيمة وأَهمِّ

 	 Self-actualization( ات والحاجـــات الُعلَْيا خامًســـا: احِتَياَجات تَْحِقيق الذَّ
َواِفع الُعلْيَا ال  needs & Metaneeds(: َهِذِه املجموعـــة من االحِتيَاَجات أو الدَّ



- 204 -

طَة". َجاِمَعُة . 1 ِغريَة واملُتََوسِّ َسات الصَّ أســامة، محجوب. "أثر اإِلبَْداع التَّْنظيمّي عىَل أداء الَْعاِملِنَي يِف املَُؤسَّ
https://cutt.us/Sshc7 :قَاصدي َرباح، 2014م ص 9، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط

الَفْصل الَخاِمس / املَبَْحث الثَّايِن

يصل َرائِد األَْعَمل إِلَيَْها إالَّ بعد تَْحِقيق إشـــباع كاٍف ملا يســـبقها من االحِتيَاَجات 
ات ُهَنا يشـــري إىَل حاجة الَفرْد الســـتخدام كامّل قُُدَراته يف  األدن، وتَْحِقيق الذَّ
الَعَمل، وإطالق إمكاناته الكامنة، وتنميتها إىَل أقَص مَدى مُيِْكن أن تصل إليه.

ات يَِجـــب أاَلَّ يُْفَهم يف حدود الحاجة لتَْحِقيق أقَص قدرة أو  وهـــذا التَْحِقيق للذَّ
ْعي نَْحو تأكيد ِقيَم وغايات  َا يشمل السَّ مهارة أو نََجاح باملعَنى املِْهِنّي املحدود، وإمنَّ
عليا يف الَحيَاة، مثل: دعم قيمة الَعَمل واالجتهاد، أو مســـاعدة الفقراء، أو تأكيد 
العدالة واملســـاواة بنَْي الَعاِملِنَي، وغري ذلك.  وِمثل َهِذِه الِقيَم ُتَثِّل َدَواِفع أصيلة 
وكامنة يف اإلِنَْســـان مثلها يف َذلَِك مثل االحِتيَاَجات األدن، وِهَي جزٌء ال يتجزَّأ 
ـــْخِصيَّة اإلِنَْسانيَّة، الَِّتي تُلِّح من أجل أن تَتََحقَّق ك  من اإلمكانات الكامنة يف الشَّ

يصل الَفرْد إىَل مرتبة تَْحِقيق ذاته والوفاء بكلِّ دوافعها.
ِغري لَيَْســـت َعَملِيَّة ســـهلة بطبيعة  ات من ِخالل املرَْشُوع الصَّ وَعَملِيَّة تَْحِقيق الذَّ
ه نَْحو  الحال، بـــل تَتَطَلَّب أْن يَتََمتَّع َرائِد األَْعَمل دائًا بالتَّطَلُّع الحميّس والتوجُّ
أَْهَداف ُمَعيََّنة، لَِذلَِك فَِهَي تَْجلِب َمَعَها املَْسُؤولِيَّة وااللِتزَام ومواجهة غري املألوف 

نه َذلَِك من تََوتُّر وصاعات ومخاوف. با يتضمَّ

سادًســـا: الحِتَياَجات املعرفيَّة )Cognitive needs(: مَيْتَلِك َرائِد األَْعَمل رغبة 	 
دائة يف املَْعرِفَة والَفْهم واستكشاف كُّل ما ُهَو َجِديد واستغالله يف تَطِْوير ذاته 
ِغريَة ِهَي املََجال األَكَْث مالءمة للتَّعلُّم  وآليَّات الَعَمل، ولَِذلَِك تَظّل املََشـــاِريع الصَّ

والتَّطْوير واكتساب املَْعرِفَة.
طَة األرضيَّة الِخْصبَة للُمبِْدعنِيَ واملََجال املفتوح  ِغريَة واملُتََوسِّ َسات الصَّ وتَُعدُّ املَُؤسَّ
لطرح إِبَْداعات َجِديَدة، ومركزًا لصقل املََهاَرات الَفنِّيَّة واإلِنْتَاجيَّة والتَّســـِويِقيَّة، 
َراَسات إىَل أنَّ نِْسبَة براءات  َكَم تَُعدُّ أيًضا مركزًا لإِلبَْداع؛ َحيُْث تشـــري إحَدى الدِّ

َسات الَكِبريَة)1(. ِغريَة َضْعف مثيلتها يف املَُؤسَّ االخرتاع يف األَْعَمل الصَّ
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َواِفع الَخاِرِجيَّة الدَّ
َواِفع الَخارِِجيَّة فتشـــري إىَل الُفرَص املُِحيطَة برَائِد األَْعَمل الَِّتي تدفعه للَعَمِل  ا الدَّ أمَّ
الت التَّغريُّ يف الَعالَم َخلََقـــْت فُرًَصا َجِديَدة للَعَمِل  الُحـــّر، مثال ذلك: اســـتمرار ُمَعدَّ
واإلِنْتَاج والتَّطَوُّر، والنُُّمّو املتزايد لقطـــاع الِخْدَمات يف االقِْتصاد، واملَُناخ اإليجاِبّ 
ِغريَة يف االقِْتصادات املُْختَلَِفة، كََذلَِك فإنَّ االنفتاح الَعالَِمّي  تَِجاه تشجيع املََشاِريع الصَّ
َول وعىَل نِطَاق واسع، ِباإلَِضافَِة  عىَل َشتَّى املستويات أتاح زيادة فُرَص التِّجارَة بنَْي الدُّ
إىَل تكنولوجيا االتَِّصال وما أتاحته من فُرَص التِّجارَة اإِللِْكرِتُونِيَّة وتَْدِشـــني املََشاِريع 

وتصدير ُمْخرََجاتها بتكاليف زهيدة مقارنًة بالتِّجارَة التَّْقلِيِديَّة.

نَْخلُـــص من َهَذا املَبَْحث إىَل أنَّ االتَِّجـــاه الَجِديد يف تَْنِميَة االقِْتصادات الَحِديثَة ُهَو 
ْكيز عىَل دورها يف إحداث النُُّمّو  طَة، والرتَّ ِغريَة واملُتََوسِّ َســـات الصَّ االْعِتمد عىَل املَُؤسَّ
َات املحيط  وتَْحِقيق التَّْنِميَة، وبالنَّظَر إىَل ما تلكه من فعاليَّة ورسعة التَّأَقْلُم مع ُمتََغريِّ
َسات الَعَمالقة والضخمة  َناَعات واملَُؤسَّ اِبَقة الَِّتي تَُعدُّ الصِّ االقِْتصاِدّي عكس النَّظرة السَّ

بوابة إلحداث تَْنِميَة اقْتصاِديَّة شاملة. 

طَة  ِغريَة واملُتََوسِّ َسات الصَّ ْكيز عىَل سياسة االستثمر يف املَُؤسَّ لقد أصبح االْهِتَمم والرتَّ
َناِعّي  ة والِقطَاع الصِّ أمرًا حتميًّا؛ استناًدا لدورهم املُِهّم يف تَْنِميَة االقِْتصاد بِصَفٍة َعامَّ
ة؛ وكََذلَِك ملا تَتََمتَّع به من َمزَايَا وخصائص اقْتصاِديَّة واجتمعيَّة ُتَكِّنها  بِصَفـــٍة َخاصَّ
من املَُســـاهَمة يف تقليل نَِســـب البَطَالَة، شيطة توفُّر املنـــاخ املالئم للنُُّمّو يف ِظّل 
ْولِيَّة لعوملة األَنِْشطَة االقِْتَصاِديَّة، وتَْحِقيق االنفتاح بنَْي األَْسَواق وإطالق  َهات الدَّ التََّوجُّ

يَّة املَُنافََسة. ُحرِّ
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ِغريَة  كْل الَقانُوِنّ للمنشآت الصَّ الشَّ

ِغي، وما يحيط ِبَها من تَبَعات، َمَحالًّ  تحتّل إشـــكاليَّة تَْحِديد ِملِْكيَّة املَْشُوع الصَّ
اد األَْعـــاَمل املحتَملَِي اتَِّخاذ الَقَرار  ة الَِّتي يَِجب عَل روَّ بـــارًزا بَْي البدائـــل املهمَّ
الصائب بشـــأنها قبل التَّْفكي ف تَْنِفيذ َمْشُوع صغي، بُحكم أنَّ هياكل األَْعاَمل 
َدة بشـــأن أداء املسؤوليَّات الداريَّة واللِتزَام باملسؤوليَّات  املُْخَتلَِفة لها قواعد ُمَتَعدِّ
وِريَّة لَِبْدِء  ُ ائِب واألجور وغيهـــا من ُمَتطَلََّبات َرأْس املَاِل الرضَّ املَالِيَّة تَِجاه الرضَّ

ْيطَرة عَل الَعَمل ومختلف مجريات املَْشُوع.  الَعَمل، ومن ثَمَّ تيسي إحكام السَّ

من ُهَنا يتحتَّم عىَل َصاِحب املرَْشُوع أوَّاًل االطِّالع عىَل كَافَّة أَْشـــَكال املِلِْكيَّة الَقانُونِيَّة 
املُتَاَحة يف البلد الَِّذي ينوي إقامة َمرْشُوعه فيه؛ ألنَّه -كم ُهَو معلوم- تَْختَلِف القوانني 
ِغريَة من َدْولٍَة إىَل أخـــرى؛ عربيَّة أو أْجَنِبيَّة،  ــة املَُنظَِّمة لعمل املُْنَشـــآت الصَّ التِّجاِريَـّ
وبالتَّايِل يَْختَلِف تَْعِريف املرَْشُوع َذاتِِه من قانون إىَل آخر، وتَْختَلِف كََذلَِك املُْســـُؤولِيَّة 
الَقانُونِيَّة ملَالِِكه من َدْولَة إىَل أْخرى، وَهَذا يقوده إىَل اْخِتيَار الهيكل الَقانُويِنّ واإلَداِرّي 
لِيم منذ الِبَدايَة أمٌر بالغ  األَكَْث ُمالَءَمة الحِتيَاَجاته الحاليَّة واملُْستَْقبَلِيَّة، فاالْخِتيَار السَّ
يَّة، ال ِســـيََّم وأنَّه َسيَُكوُن من الصعب تبديل الهيكل الَقانُويِنّ بعد إنهاء إجراءات  األَهمِّ

ِكَة وبدء الَعَمل. تَْسِجيل الرشَّ

ومُيِكن القول: إنَّه وِبَشـــكٍل عاّم ُهَناَك الَكِثري من األشكال الَقانُونِيَّة واملِلِْكيَّة الشائعة 
ِغريَة، ولكلٍّ ِمْنَها عيوٌب وَمزَايَا، نستعرضها عىَل النَّْحو التَّايِل: للَمرْشُوَعات الصَّ

ًل: املِلِْكيَّة الَفرِديَّةSole proprietorship: وِهَي أبسط األشكال الَقانُونِيَّة، وأرَْسَُعَها  أَوَّ
يف التكوين واالنِْتَشار، وتشـــري إىَل نشاٍط تجارّي غري ُمْدَمج وله َمالٌِك واحٌد فقط، 
دون ُوُجـــود ُخطَط لدخول شيك أو َمالِك ثاٍن، ومن ثَمَّ يَُكون املالك مســـؤواًل عن 
ل بالتَّايِل املَْسُؤولِيَّة  تَْكِوين رَأِْسَملها، واتَِّخاذ إجراءات تكوينها، وإدارة تشغيلها، ويتحمَّ
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ِكَة، وعليه أن يُوفِّيها حتَّى ولو  أََمـــام الغري عن كَافَّة االلِتزَامات الَِّتي ترََتَتَّب عىَل الرشَّ
ة، مع مراعـــاة أنَّ ُهَناَك اتَِّجاهات عديدة تُحاِول الُوُصول إىَل أْن  مـــن أمواله الَخاصَّ
صه من رَأْس  تَُكون ُهَناَك ُمْنَشـــآت فَرِديَّة يَُكون صاحبها مســـؤواًل فََقْط بَقْدر ما خصَّ
َماٍل للَمرْشُوع ويف حدوده ِبَحيُْث ال تتجاوزه، وُهَو ما يُعرَف "باملُْنَشـــأَة الَفرِديَّة ذات 
املَْسُؤولِيَّة املحدودة)1(، وإن كان َهَذا املَطْلَب بعيد املنال نوًعا ًما، إذ ال زالت املَْسُؤولِيَّة 
الَقانُونِيَّـــة بالكامل تقع عىَل كاهل املالك الَفرْدي للَمرْشُوع بحيث يَُكون ضامًنا لكامل 

ر تََوفُّر َهِذِه االلِتزَامات قَد تصل األرضار لبيته وأرسته. ُحُقوق الغري، ويف حال تََعذُّ

ِغيَة الَِّتي تأت ضمن املِلِْكيَّة الَفرِديَّة ف:  وتََتَمثَّل َمزَايَا املُْنَشآت الصَّ
سهولة إجراءات التكوين والتأسيس.	 
ال تَْحتَاج إىَل رَأْس َماٍل كَِبري حسب شوط القانون.	 
قة من املرَْشُوع.	  يَحصل املالك ِفيَها عىَل َجِميع األَْربَاح املحقَّ
االْسِتُقالليَّة الكاملة الَِّتي يتمتَّع بها.	 
يبّي. 	  ائِب أو َعَدم االزدواج الضَّ الُحُصول عىَل َمزَايَا عديدة كاإلعفاء من الضَّ

ا أبرز عيوب َمْشُوَعات املِلِْكيَّة الَفرِديَّة فَتَتَمثَّل ف: أمَّ
ارتفاع درجة املَُخاطَرة نَِتيَجة املَْسُؤولِيَّة غري املحدودة.	 
ُورَة َصاِحب املرَْشُوع.	  ل الَفَشل نَِتيَجة نَْقص الِخرْبَات املُْختَلَِفة الَِّتي قَد ال ميلكها بالضَّ ارتفاع ُمَعدَّ
ارتباط حياة املرَْشُوع واستمراره بحياة صاحبه وَمَوارِده املَالِيَّة.	 
محدوديَّة الُقْدرَة عىَل تَْوِفري رَأْس املَاِل؛ نظرًا لكونها من َمْصَدر واحد.	 
َصة النخفاض حجم رَأْس 	  بَة والكفاءات املُتََخصِّ محدوديَّة استقطاب الَعَملة املَُدرَّ

املَاِل وصعوبة تَْوِفري األجور املُناِسبَة.
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ةPartnership، وِهَي  ثانًيا: منشـــآت املَُشاَركَة والتََّضاُمن، أو ُمْنَشآت الشاكات الَعامَّ
َشِكَات مملوكة لشـــْخَصنْيِ أو أَكَْث يستثمرون األَْمَوال واملمتلكات والَعَملة، وتَتَطَلَّب 

ِكَة والتزاماتها. ل مسؤوليَّة َجِميع ديون الرشَّ من كُّل مالٍك تحمُّ

ومن َمزَايَا َهَذا الهيكل أنَّه يسمح للرشكاء بتقاسم األَْربَاح والخسائر واتَِّخاذ الَقرَاَرات 
مًعا، لكنَّ ما يَعيبها ُهَو أنَّها أَكَْث تكلفًة يف التأســـيس مقارنًة برشكات املِلِْكيَّة الَفرِديَّة، 
َكاء مسؤولون عن اإلَِدارَة، والَقرَار الَِّذي قَد يتَّخذه شيك واحد مُيِْكن  وأنَّ َجِميع الرشُّ

أن يَتََعارَض مع رأي الرشيك اآلخر، ما يُؤَثِّر سلبًا عىَل مجريات الَعَمل. 

وتأخذ َمَشاِريع املَُشاَركَة من َهَذا النَّْوع -ِبَحْسِب ما نرََشَته األكاِدميِيَّة العربيَّة الربيطانيَّة 
للتَّْعلِيم العايل- أَكَْث من شكل؛ من أهّمها:

ة: َحيُْث يقوم شيكان أو أَكَْث بتكوين منشـــأة َصِغريَة 	  شكات التََّضاُمـــن الَعامَّ
ُتَارِس أَنِْشطَة ُمَعيََّنة؛ ِبَغرَِض تَْحِقيق أَْهَداف محدودة، وتقوم َهِذِه املَُشاَركَة عىَل 
د عقد املَُشاَركَة التزامات كُّل شيك فيم يَتََعلَّق  َكاء، ويُحدِّ الثَِّقة الكاملة بنَْي الرشُّ

بحصص بَرأْس املَاِل ومسؤوليَّات اإلَِدارَة.

ة أمور أهّمها؛ اسم املرَْشُوع، عنوان املرَْشُوع، أسمء  ن عقد املَُشـــاَركَة ِعدَّ ويتضمَّ
ْخِصيَّة، تاريخ بدء رسيان عقد  َكاء املتضامنني، َمَحّل إقامتهم وبياناتهم الشَّ الرشُّ
اكة، وأهداف املرَْشُوع ومجال عمله الرَّئِيس، وحجم ُمَســـاهَمة كُّل  املرَْشُوع والرشَّ
َكاء، وحقوق  شيك يف رَأْس املَاِل، ونَِســـب تَْوِزيع األَْربَاح والخســـائر عىَل الرشُّ
َصات كُّل شيك  التَّوقيـــع عن املرَْشُوع أََمـــام الغري، ونُظُم املحاســـبة، ومَخصَّ
َّبَاته، وحقوق االنسحاب وتصفية عقد املَُشاَركَة، وطرق تَْوِزيع أصول املرَْشُوع  وُمرَت
َكاء. يف حالة التَّْصِفيَّة، وجهة التحكيم والتَّقايض يف حال ُحُدوث نزاع بنَْي الرشُّ

ـــاِبَقة؛ َحيُْث يتَّفق شيكان عىَل 	  ِكَات املحدودة: وتكون بنفس الطَِّريَقة السَّ الشَّ
َكاء بسؤوليَّات اإلَِدارَة، يف حني  األقّل عىَل تَأِْســـيس املرَْشُوع؛ ويقوم أحد الرشُّ

تَُكون َمْسُؤولِيَّة اآلَخِريَن يف املَُساهَمة املَالِيَّة.
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ثالًثا: شكة ذات َمْسُؤولِيَّة محدودة)Limited Liability Company )LLC: وِهَي 
ْخِصيَّة  َكاء أو املساهمني الَحّد من التزاماتهم الشَّ ِبْنيَة مختلَطَة تُِتيح للَملِِكنَي أو الرشُّ
ائِـــب واملُُرونَة يف إجراءات  ة يف ســـداد الضَّ مع إمكانيَّة االســـتفادة من فََوائِد عدَّ
ِكَات، يتمتَّع األعضاء بالِحَميَة من املُســـاَءلَة  اكـــة. وبوجب َهَذا النَّْوع من الرشَّ الرشَّ
ِكَة، ما دام ال مُيِْكن إثبات أنَُّهم تصَّفُوا ِبطَِريَقة غري قَانُونِيَّة  الَقانُونِيَّة عن ديون الرشَّ
ِكَة، وِبَذلَِك فَِهَي توفِّر مزيًدا من  أو غري أخالقيَّة أو غري مسؤولة يف تَْنِفيذ أَنِْشطَة الرشَّ

الِحَميَة واالنفصال لألعمل التَِّجاِريَّة أَكَْث من املِلِْكيَّة الَفرِديَّة.

ِكَات املَُساهَمة Corporation: ويُقَصد بهذا النَّْوع تأسيس َشِكَة ذات كيان  رابًعا الشَّ
ة، ِبَحيُْث مُيِْكنها إقامة دعاَوى  منفصـــل عن مالكيها، تَتََمتَّع بحقوقها الَقانُونِيَّة الَخاصَّ
ة  قضائيَّة أو اْمِتالك أشـــياء وبيعها، وبيع ُحُقوق املِلِْكيَّة يف ُصورَة أســـهم، وُهَناَك عدَّ

أَنَْواع من َهَذا الهيكل، مثل: 

ِكَات )C Corporations(: وِهَي َشِكَات ميلكها مساهمون وذات كيانات منفصلة.	  الشَّ
ِكَات )S Corporations( : وِهَي َشِكَات ميلكها مســـاهمون وتوفِّر ِحَميَة 	  الشَّ

ْخِصيَّة للملكني من أّي ديون  محدودة املَْســـُؤولِيَّة لُكّل مالٍك، تحمي األُُصول الشَّ
ِكَة، وتتاز بالُقْدرَة عىَل نقل املِلِْكيَّة ِبُسُهولٍَة دون  أو ُمســـاَءلَة قَانُونِيَّة تخّص الرشَّ

عواقب رضيبيَّة. 
ِكَات  )B Corporations(: تُعرَف باســـم َشِكَات املنفعة، وِهَي كيانات 	  الـــشَّ

بْح ُمَهيَْكلَة إلحداث تَأْثِري إيجاِبّ عىَل املُْجتََمع. هادفة للرِّ
ِكَات املســـاهمة املُْغلََقة Closed Corporations: وِهَي الَِّتي يديرها عادًة 	  الشَّ

عدٌد قليل من املساهمني، ال يَِتّم تداولها علًنا وتستفيد من ِحَميَة الرشاكات ذات 
املَْسُؤولِيَّة املحدودة.

ِكَات الَِّتي 	  بِْحيَّة Nonprofit Corporations: وِهَي تِلَْك الرشَّ ِكَات غي الرِّ الشَّ
تهدف ملساعدة اآلَخِريَن، فتتّم مكافأتها عن طَِريق اإلعفاء الضيبي.
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ِكَات اململوكة لنفس األَْشَخاص  ِكَات التَّعاُونيَّة:Cooperative وِهَي الرشَّ خامًسا: الشَّ
ِكَة الَِّذيَن يعملون من أجل  الَِّذيَن تخدُمِهّم بأَنِْشـــطَتَها، ومن ثَمَّ يصبح أعضـــاء الرشَّ

تَْحِقيق أهدافها وَمَهاّمها املستفيدين الوحيدين فََقْط من عملها.

كيف تَتَِّخُذ قرارك عند تأسيس َمْشُوعك الصغي؟
ِغريَة، نَتَطَرَّق للحديث  ِكَات الصَّ َور املُْختَلَِفة للِملِْكيَّة الَقانُونِيَّة للرشَّ وبعد استعراض الصُّ
عن الَعواِمل الَِّتي يَِجب مراعاتها قبل الرشوع يف اتَِّخاذ الَقرَار املُناِسب بشأن تَْدِشني 

ِكَة، ولعّل أهّمها: الرشَّ
ِكَة يَِجب أن يدعم مالكها يف ُخطَطه املُْســـتَْقبَلِيَّة؛ 	  املُُرونَة Flexibility: َهيَْكل الرشَّ

وق وبني املَُناِفِسنَي، لَِذلَِك  ِكَة؟ وماذا َسيَُكوُن وْضُعَها يف السُّ إىَل أين ســـتَّتجه الرشَّ
كة  وري أن يسمح الهيكل الَقانُويِنّ ِبَقْدٍر كبريٍ من املُُرونَة؛ ِبَحيُْث يتيح للرشَّ من الضَّ

النُُّمّو والتَّطَوُّر، وأن يتواءم مع األَْهَداف املرحليَّة للَعَمِل ولَيَْس إعاقة تَْنِفيذها.
التَّعقيد Complexity: إجراءات التَّأسيس والتَّْشغيل الرُّوتِينيَّة تتطلَّب الَكِثري من 	 

الَوقْت والجهد، ولَِذلَِك فاالطِّالع املُســـبَق عىَل اإلِْجرَاَءات الرَّْسميَّة املَطْلُوبَة لُكّل 
ة بأيٍّ من َهِذِه الهياكل الَقانُونِيَّة ِهَي  َهيَْكل سيجعل َمالِك املرَْشُوع عىَل درايٍة تامَّ

األَكَْث ُمناِسبًَة له ولطبيعة عمله، وستُيسِّ له االْخِتيَار فيم بينها.
وبالنَّظَر لَِهَذا العامل، فإنَّ االْخِتيَار األَكَْث مالءمة ِبِنْســـبَة كبرية ُهَو َهيَْكل املِلِْكيَّة 
الَفرِديَّة؛ إذ مُيِْكن لرَائِد األَْعَمل ببساطة تَْسِجيل اسمه والبَْدء يف ُممرََسة األَْعَمل 
، بَيَْنَم يتطلَّب  ائِب َعلَيَْها كََدْخٍل شخصٍّ التَِّجاِريَّة، واإلبالغ عن األَْربَاح ودفع الضَّ

مثاًل َهيَْكل الرشاكات اتَِّفاقيَّة موقََّعة لِتَْحِديد األدوار والنَِّسب املئويَّة لألرباح.
ة بسداد األجور 	  املَْســـُؤولِيَّة Liability: املَْســـُؤولِيَّة اإلداريَّة والَقانُونِيَّة الَخاصَّ

ة الَِّتي يَِجب االلتفات  ائِب وغريها من الرُُّسوم الُحُكوِميَّة من الَعواِمل املُِهمَّ والضَّ
ل  ِكَِة، فهـــل يرغب َرائِد األَْعَمل يف تحمُّ لهـــا أثناء اْخِتيَار الهيكل الَقانُويِنّ لِلرشَّ

املَْسُؤولِيَّة بفرده أم قَد يَُكون من األَفَْضل ُمَشاَركَة اآلَخِريَن معه؟
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.shorturl.at/bkvx9 :ُمتَاح عىَل الرَّاِبط
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ِكَة الَفرِْديَّة ُهَو األقّل ِبالنِّْسبَة لألفراد يف  دد، مُيِْكن القول بأنَّ َهيَْكل الرشَّ ويف َهَذا الصَّ
ِكَة ذات كَيَاٍن خاّص مستِقّل عن مالكيها، ويتشارك  ل املَْسُؤولِيَّة، باعتبار أنَّ الرشَّ تحمُّ
ة بهم. وَهَذا يَْعِني  اكة الَخاصَّ د يف اتَِّفاقيَّة الرشَّ َكاء يف املَْسُؤولِيَّة عىَل النَّْحو املَُحدَّ الرشُّ
ِكَة، لَِكنَُّهْم ال يستطيعون  عىَل َسِبيل املثال أنَّ الدائنني والُعَمالء مُيِْكنهم مقاضاة الرشَّ

الُوُصول إىَل أّي أصول شخصيَّة للمسؤولني أو املساهمني فيها. 

ائِب من هيكٍل إىَل آخر، فعىَل َسِبيل املثال: 	  ائِب  Taxes:  تَْختَلِف آليَّة سداد الضَّ الرضَّ
 Limited Liability Company )LLC(ِكَة ذات املَْسُؤولِيَّة املمحدودة يدفع َمالِك الشَّ
ائِب مثلم يفعل املالك الوحيد يف َهيَْكل املِلِْكيَّة الَفرْديَّة Sole proprietorship؛  الضَّ

يبة نَِهايَة العام)1(. َنِويَّة دخاًل خاضًعا للضَّ إذ تَُعدُّ َجِميع أرباح املرَْشُوع السَّ
َكاء فيه  ة أو ُمْنَشآت التََّضاُمن Partnership فَيُلْزِم الرشُّ اكات الَعامَّ ا َهيَْكل الرشَّ أمَّ
يبَة  ِ ائِب عىَل ِحَصص األَْربَاح الَِّتي يحصلون َعلَيَْها وال تُْفرَض الضَّ بســـداد الضَّ
بْح كضيبة شخصيَّة،  ة كُّل منهم يف الرِّ ِكَة ذاتها، أي: يَِتّم احتساب ِحصَّ عىَل الرشَّ
ِكَـــة تَْقِديم إقرار رضيبّي بَغرَِض توضيح املَْعلُوَمات  ــه يَِجب عىَل إَِدارَة الرشَّ إالَّ أنَـّ
يُون وأّي بنود أخَرى  بْح والخســـارة واملصاريف والدُّ ْخل والرِّ ة بقدار الدَّ الَخاصَّ
يِبيَّة واحدة)2(. ائِب عىَل َشِكَات التََّضاُمن ِخالل سنة رَضِ أو أمور ُمرْتَِبطة بالضَّ

ِكَات Corporation فإنَّ املَُنظََّمة ُملزََمـــة ِبتَْقِديم اإلقرارات  ويف َهيَْكل الـــرشَّ
ة ِبَها كُّل عام، وســـداد رضائب مزدوجة عىَل مســـتَوى الكيان  يِبيَّة الَخاصَّ ِ الضَّ
ة بها، با يف َذلَِك الرََّواتِب  واألَْسُهم اململوكة لها، وَذلَِك بعد خصم النَّفقات الَخاصَّ
د فيه املَُنظََّمت  ِكَات التَّعاُونيَّة Cooperative فتُســـدِّ ـــا َهيَْكل الرشَّ وغريها، أمَّ
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1. Does a cooperative pay taxes?, Indiana Cooperative Development Center. Retrieved 
10 April 2020, from https://bit.ly/2UY7eIp

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

ـــْخِصيَّة واملَِبيَعات واملَرَاِفق، وما إىَل ذلك،  رضائب عىَل العقارات واملمتلكات الشَّ
يبة الَفرْديَّة،  ِكَات األُْخَرى، أْي: تخضـــع التَّعاُونِيَّات للضَّ تاًمـــا مثل َجِميع الرشَّ
ايف للُمَنظََّمـــة التَّعاُونيَّة دخاًل خاضًعا للضيبة؛ ألنَّه  بْح الصَّ فَـــال يَُعدُّ هامش الرِّ
افية كُمْسرَتَدَّات  يَِتّم إرجاعه إىَل األعضاء املستفيدين، فَيَِتّم إرجاع الهوامش الصَّ
لرعاية األعضاء ثُمَّ يَِتّم فَرْض رضائب َعلَيَْها عىَل مســـتَوى املســـتفيد يف َجِميع 

الحاالت)1( .

ِكَة 	  الَِداَرة: عـــىَل َرائِد األَْعَمل أن يقوم بَكافَّة املســـؤوليَّات اإلداريَّة تَِجاه الرشَّ
ل مســـؤوليَّات اتَِّخاذ الَقرَاَرات، وتوقيع الُعُقود،  أو املَـــرْشُوع، وكذا َعلَيِْه أن يتحمَّ

واإلشاف عىَل املََشاِريع، وتعيني املَُوظَّفني.

اْســـِتْثاَمر َرأْس املَاِل Capital Investment: ِخالل التَّْخِطيط للَمرْشُوع، يَْحتَاج 	 
َرائِـــد األَْعَمل ملعرفة هل ما إذا كَاَن بحاجة للُحُصوِل عىَل َمَصاِدر َتِْويل خارجيَّة 
َمة من املســـتثِمر أو رَأْس املَاِل االستثمرّي أو الُقُروض  أم ال، مثل: الُقُروض املَُقدَّ
املَْصِِفيَّـــة، فربا يَُكون من األَفَْضل حينئذ إنشـــاء َشِكَة Corporation تَتََمتَّع 

بوقٍت أقص يف الُحُصول عىَل تويٍل خارجّي مقارنًة بهيكل املِلِْكيَّة الَفرِديَّة. 

 	 Licenses, Permits and Regulations اخيص والتَّصاريـــح واللََّوائِح التَّ
ِباإلَِضافَِة إىَل التَّسجيل الَقانُويِنّ لكيان الَعَمل، قَد يَْحتَاج َمالِك املرَْشُوع للُحُصوِل 
َدة للَعَمِل، لذا يَُعّد االطِّالع عىَل َهِذِه اللََّوائِح  عـــىَل تراخيص أخَرى وتصاريح ُمَحدَّ
وااللِتـــزَام ِبَها رَضُورَة تقتضيها طَِبيَعة الَعَمل لتََجنُّب مخالفتها، وقَد يَْحتَاج األَْمر 
َويّل، والَِّتي تَْختَلِف ُمتَطَلَّبَاتها  ّ أو اإلقليمّي والدُّ إىَل تراخيص عىَل املستَوى املحلِّ
من هيكٍل إىَل آخر، لذلك يَِجب َعلَيِْه أن يَُكون عىَل دراية ُمْســـبََقة با يَْحتَاجه كُّل 

هيكٍل واملقارنة بينهم لالْخِتيَار األَكَْث مالءمًة. 
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ْوء عىَل األشكال الَقانُونِيَّة واملِلِْكيَّة املُْختَلَِفة  وف ختام َهَذا املَْبَحث نكون قَد ألقينا الضَّ
ِغريَة، واستعرضنا أبرز َهِذِه األشكال وعيوب كُّل ِمْنَها وَمزَايَاها، والَفرْق  للَمرْشُوَعات الصَّ
 Partnership ة بنَْي املِلِْكيَّة الَفرِديَّة Sole Proprietorship للَمرْشُوع والرشاكات الَعامَّ
 . Limited Liability Company )LLC( ِكَات ذات املَْســـُؤولِيَّة  املمحدودة والرشَّ
ِكَات التَّعاُونيَّة Cooperative، كََذلَِك تطرَّقنـــا ألبرز الَعواِمل الَِّتي يَِجب عىَل  والـــرشَّ
ِغري، والَِّتي  ْكل الَقانُويِنّ ملرَْشُوعه الصَّ َرائِد األَْعَمل أْخُذها يف االْعِتبَار قبل اْخِتيَار الشَّ
ائب وأداء املسؤوليَّات اإلداريَّة واملَالِيَّة عىَل أكمل وجه  تساعده عىَل اتَِّخاذ الَقرَار الصَّ

دون احتَملِيَّة التعرُّض للمساءلة الَقانُونِيَّة.
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ِغريَة  خصائص املََشاِريع الصَّ

ِغيَة يتكامل ِبُصوَرة كبـــية مع جهود الحكومات  ل َشـــكَّ أنَّ َدْور املََشـــاِريع الصَّ
وشكات الِقطَـــاع الَخاّص ف النُُّهوض باْقِتَصاَدات الُبلَْدان، بفضل ما تُســـِهم به 
لت الفقر، وتَطِْوير األوضاع  ف تخفيف األَزََمـــات املَُتَعلَِّقة بالَبطَالَة وارتفاع ُمَعدَّ
َعة من املواطني؛ إذ توفِّـــر الكَِثي من املُْنَتَجات  َدة وُمَتَنوِّ املعيشـــيَّة لشائح ُمَتَعدِّ
َشة، كَاَم ُتَثِّل دافًعا  والِخْدَمات الَجِديَدة واملَُتَميِّزَة، ل ِسيَّاَم ف املََناِطق النَّائَِية واملَُهمَّ
ُمِهامًّ لإِلبَْداع والبِْتكَار لألفراد وتدفعهم لستغالل أفكارهم وِخرْبَاتهم ف أَْعاَمل 

رياديَّة طَُموَحة.

طَة، يف تفعيل األَنِْشطَة  ِغريَة واملُتََوسِّ يَّة املُْنَشـــآت الصَّ ولقد أدرك املُْجتََمع الَعالَِمّي أَهمِّ
يَّتها يف  َوِل، وأَهمِّ ّ لِلدُّ ــة، وتحويلها إىَل ُمَحرِّك للنُُّمّو االقِْتصاِدّي والناتج املََحلِّ التَّْنَمِويَـّ
تَْحِقيق قيمة مضافة أليِّ اقِْتَصاد يف املُْجتََمعات املُعاِصَة؛ فَِهَي الَعُموُد الِفْقِرّي للقطاع 
الخاّص؛ َحيُْث تَُشـــكِّل نَْحو %97 من مجموع ُمْنَشآت الِقطَاع االقِْتصاِدّي يف أيِّ َدْولَة 

َول النَّاِميَة)1(. يَّتها يف الدُّ من ُدَول العالَم، وتزداد أَهمِّ

ة،  ِغي عن غيه من املََشـــاِريع من ِخالل َخَصائِص ِعدَّ ومُيِْكن تييز املَْشُوع الصَّ
وهي:
ِصَغر حجمه ُمَقارَنًَة باملرَْشُوع الكبري، فَُهَو ال يَْحتَاج مساحة كَِبريَة لتَْدِشينه أو أداء 	 

نشـــاطه، فنشاط املرَْشُوع ونطاقه الجغرايّف محدود نِْسِبيًّا، وُهَو ما يُكِسبه درجة 
قليلة من املَُخاطَرة.

ِغريَة َســِبيل توليد فُرَص عمل ُمْســتَداَمة وحقيقيَّة: ضمن أَْعَمل . 1 الحمري، نايف الحقباين. الُْمْنَشــآت الصَّ
منتَدى الحوار ااِلْجتمِعّي السادس، صحيفة الرياض السعوديَّة، العدد: 17349، 24 ديسمرب، 2015م.
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قلَّة عدد الَعاِملَِي فيه، وسهولة اإلِْجرَاَءات اإلداريَّة املُرْتَِبطة بتكوينه.	 
ِكَات 	  ِغيَة تَْخِدم نطاقًا أصغر بكثري ُمَقارَنًَة بُسوق الرشَّ ِكَات الصَّ تَْســـِويقيًّا الشَّ

ع  الَكِبريَة، فَِهَي تَْخِدم نِطَاق املُْجتََمعات املََحلِّيَّة يف غالبيَّة األحوال؛ َحيُْث إنَّ التََّوسُّ
َخارِج نطاقها سيزيد األعباء َعلَيَْها وَسيَُكوُن ُمَخالًِفا لتعريف مثل َهِذِه املُْنَشآت من 

ِغري، وسيدفعها إىَل تصنيف جديد. َحيُْث الَحْجم الصَّ
ِغري ال يَْحتَاج إىَل َمَوارِد َمالِيَّة 	  َرأِْســـاَمل املَْشُوع َصِغي نِْسِبيًّا؛ إذ إنَّ املرَْشُوع الصَّ

كَِبريَة من أجل تأسيسه وتشغيله وتأمني مستلزماته وإنتاجه، مقارنًة مع ما تَتَطَلَّبُه 
طَة، وغالبًا ما يَستْخِدم َمَوارِد َمَحلِّيَّة متوافرة ورخيصة  املُْنَشـــآُت الَكِبريَة أو املُتََوسِّ

الثَّمن نِْسِبيًّا، وُهَو ما يُْسِهم يف تَْوِفري عوائد َمالِيَّة كَِبريَة للقائني عليه.
عوائدها مضمونة نِْســـِبيًّا، وَهَذا ِبَسبَب سهولة تأســـيس َهَذا النَّْوع من املََشاِريع 	 

طَة  َخرَات القليلة واملُتََوسِّ عت أَْصَحاب املُدَّ نظرًا النخفاض رَأِْسَملها، فإنَّها شـــجَّ
عىَل املُبَاَدرَة للَعَمِل فيها.

ِغريَة أقّل عموًما 	  ُمْنَخِفَضة اِليَراَدات واألَْربَاح، فإيرادات األَْعَمل التَِّجاِريَّة الصَّ
ِكَات  ِكَات الَِّتي تعمل عىَل نِطَاق أوســـع، وتُصنِّـــف إَِدارَة األَْعَمل الرشَّ من الرشَّ
ِغريَة عىَل أنَّها َشِكَات تَْجلِب مبلًغا محدوًدا من اإِليرَاَدات، اعتمًدا عىَل نوع  الصَّ
ُورَة إىَل انِْخَفاض  الَعَمـــل. ورغم َذلَِك فإنَّ انِْخَفاض اإِليـــرَاَدات ال يرُْتَجم بالضَّ
اتها ِبَشـــكٍل  ِغريَة الَحْجم منشـــآتها وُمَعدَّ ِكَات الصَّ األَْربَاح، فغالبًا ما َتْتَلِك الرشَّ

ِكَات األكرب حجًم. مباش، ِممَّ يُساِعدها عىَل إبقاء تكاليفها أقّل من الرشَّ
الَجْمع ما بَْي الَِداَرة واملِلِْكيَّة، فقد يأخذ املرَْشُوع ُصورَة املِلِْكيَّة الَفرِديَّة أو العائليَّة، 	 

وَهَذا يَْعِني استقالليَّة اإلَِدارَة لَِهِذِه املُْنَشآت؛ ألنَّ معظم َهِذِه املُْنَشآت يَُكون مديرها 
َمالِك املرَْشُوع، ومن ثَمَّ يتمتَّع باستقالليَّة اإلَِدارَة واتَِّخاذ الَقرَاَرات.

يعتمد ف تكوينه وتشـــغيله عَل إِبَْداع وجهود الُعْنُص الَبَشِّي فَُهَو ال يَْحتَاج 	 
َدة أو تطبيقات تكنولوجيَّة باهظـــة التَّْكلِفة، عىَل عكس  الســـتخدام أَْدَوات ُمَعقَّ
طَة والَكِبريَة، الَِّتي تَْعتَِمد كليًّة عىَل اآلالت، ولَِذلَِك تتميَّز املََشاِريع  املََشـــاِريع املُتََوسِّ

ِغريَة بقدرتها عىَل َدفْع األَفْرَاد لالبِْتَكار والتَّطْوير. الصَّ
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َسة "قاعة رياضيَّة لِلنَِّساء"، ُمَذكِّرَة ضمن ُمتَطَلَّبَات نيل شهادة املاجستري، جامعة أبو . 1 أسمء، بوبكري. خلق ُمَؤسَّ
بكر بلقايد، تلمسان. الجزائر، كُلِّيَّة العلوم ااِلقِْتصاِديَّة والعلوم التَِّجاِريَّة وعلوم التيسري، 2014م، ص ص 15. 16.

طَة يِف التَّْنِميَة ااِلقِْتصاِديَّة وُسبُل النُُّهوض . 2 ِغريَة واملُتََوسِّ يَّة املََشاِريع الصَّ الونداوي، نشأت مجيد حسن. أَهمِّ
ِبَها يِف العراق، َمَجلَّة جامعة كربالء العلميَّة. املَُجلَّد السادس. العدد الثَّالِث/علمي، 2008م، ص 123، ُمتَاح 

https://cutt.us/Jy7fs :عىَل الرَّاِبط
اِبق، ص 40.. 3 خليل، بدر الدين محمد وآخرون. مرجع سَّ

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

ِغيَة مصدًرا رئيًسا لألفكار الَجِديَدة والختاعات؛ َحيُْث تعود 	  تَُعّد املََشاِريع الصَّ
كثري من براءات االخرتاع ألفراد كانوا يعملون يف َمَشـــاِريع صغرية، ومع الوقت 
ِغريَة َمرْشُوَعات كَِبريَة تُساِهم بطاقة إنتاجيَّة َعالِيَة يف  أَْصبََحت تِلَْك املُْنَشآت الصَّ
َراَسات يف الَعِديد من بلدان العالَم؛  لت الَكِثري من الدِّ النَّاتِج القومي)1(، َوقَد توصَّ
طَة تقوم بالتَّْجِديد واإلبَْداع  ِغريَة واملُتََوسِّ إىل أنَّ أَكَْث من %55 من املََشـــاِريع الصَّ
ِكَات ما  سواًء يف املُْنتََجات أو الِخْدَمات أو يف وَسائِل اإلِنْتَاج، ومن بنَْي تِلَْك الرشَّ

ال يقّل عن %10 كَانَت ابِْتَكاراتها جذريَّة)2(.
؛ َحيُْث تنحص أَنِْشطَة املرَْشُوَعات 	  ّ وق املََحيلِّ ة بالسُّ ِغيَة بُقوَّ ترتبط املََشاِريع الصَّ

وق  طَة غالبًا يف املََناِطق الَِّتي نشأت بها، ويَْنَصبُّ اهتممها بالسُّ ِغريَة واملُتََوسِّ الصَّ
ة باحِتيَاَجات  َات الَخاصَّ ؛ ِممَّ يتيح لها مرونة كافية يف مســـايرة املُتََغـــريِّ ّ املََحلِّ
وق؛ وَذلَِك نظرًا  خول والخروج من السُّ وق واتَِّجاهات املُْستَْهلِِكنَي، وسهولة الدُّ السُّ
ِغريَة  النخفاض نِْسبَة األُُصول الثَّاِبتَة إىَل األُُصول الُكلِّيَّة يف غالبيَّة املرَْشُوَعات الصَّ
ـــطَة، وارتفاع نِْســـبَة رَأْس املَاِل إىَل مجموع الخصوم  وبعض املرَْشُوَعات املُتََوسِّ

وحقوق أَْصَحاب املرَْشُوَعات)3(.

ِغيَة طَابََعَها الَخاّص،  اِبَقة، ميِكن اســـتنتاج أنَّ للمنشآت الصَّ ومن الَخَصائِص السَّ
ِكَات الكَِبيَة، ومن َمزَايَاها:  َدات ُتَيِّزها عن املُْنَشآت والشَّ ولها ُمَحدِّ

تُتيح ملالك املَْشُوع الشاف املباش: إدارة َهِذِه املََشـــاِريع غالبًا ما تتمُّ ِمن ِقبَل 	 
املالك شخصيًّا، ولَِذلَِك فإنَّ سلطة اإلَِدارَة واتَِّخاذ الَقرَاَرات تتَِّسم باملركزيَّة واملُُرونَة؛ 
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فيتيح َذلَِك للَملِك االطِّالع املُْستَِمّر عىَل الَعَمل واتَِّخاذ ما يراه مناسبًا عىَل الفور.  
َنَوات األُوىَل من ُعمر املرَْشُوع نَْحو اتَِّجاهني؛  وِبَشْكٍل عاّم، يتوزع االْهِتَمم يف السَّ
األَوَّل مـــا يخّص احِتيَاَجات الُعَمالء وردود فعلهم عىَل املُْنتَج أو الِخْدَمة، والثَّايِن 
يختـــّص بفريق الَعَمل وما يَتََعلَّق بأوضاعهم وبناء نوع من الَعالقَات اإلِنَْســـانيَّة 

الَجيَِّدة بينهم.
ســـهولة تكييف الِنَْتاج ِبَحْســـِب الحِتَياَجات: َحيُْث يَِتّم أَْخذ رغبات املُْستَْهلِِكنَي 	 

يعة  ِ َة بعني االْعِتبَار دائًا، لَِذلَِك تتميَّز َهِذِه املََشاِريع بقدرتها الَكِبريَة والسَّ املُتََغريِّ
وق، ويتأتَّ َذلَِك اعتمًدا عىَل مهارات  عىَل التَّأَقْلُم انســـجاًما مع احِتيَاَجات السُّ
ِْويج  َمالِك املَـــرْشُوع وخربة الَعاِملِنَي معه، ومَدى قدرتهم عىَل التَّْســـِويق والرتَّ

لِخْدَمات املرَْشُوع ومن ثَمَّ اإلِنْتَاج وفًقا للطَّلب املرَُتَتِّب.
ص ما يف 	  ِغري عىَل تخصُّ ِدقَّة الِنَْتاج وَجْوَدتُُه: ِبَسبَب اعتمد َصاِحب املرَْشُوع الصَّ

إِنْتَاج ســـلعة أو ِخْدَمة ُمَعيََّنة، فإنَّ َهَذا يشري ملا مَيْتَلِكه وفريق الَعَمل من مهارات 
ـــأْن وقُُدرَتهم عىَل تَْقِديم إِنْتَـــاج ُمَميَّز ذي مواصفات دقيقة وَجْوَدة  يف َهَذا الشَّ

تَلَْقى رواًجا لَدى الُعَمالء.
َناَعات الَكِبريَة 	  تُســـهم ف تَْحِقيق عدالة التَّْنِمَية الْقِتَصاِديَّة: عادًة ما ترتكَّز الصِّ

ْولَة الواِحـــَدة، وتَتََمتَّع بالَكِثري من  يف مناطـــق وُمُدن ُمَعيََّنة دون غريها يف الدَّ
املَزَايَا الرَّْســـميَّة، وتجتذب رؤوس األَْمَوال الَوطَِنيَّة واألْجَنِبيَّة، يف ِحني أنَّ مناطق 
جغرافيَّة شاسعة تَُكون بعيدة عن مراكز توطني املََشاِريع الَكِبريَة ومختلف َجَوانِب 
التَّْنِميَة، ويتسبَّب ذلك يف إحداث َخلٍَل يف التََّواُزن التَّْنَمِوّي تعقبه آثار اقْتصاِديَّة 
ِغريَة يف تفادي َهَذا الَخلَل،  واجتمعيَّة ســـلبيَّة للَغايَِة، وقَد ساعدت املََشاِريع الصَّ
عن طَِريق قدرتها عىَل االنِْتَشار الواسع بنَْي املََناِطق والواليات واألقاليم املُْختَلَِفة 
ْولَة. وَهَذا االنِْتَشـــار الواسع ســـاعد عىَل التَّْنِميَة املتوازنة جغرافيًّا بنَْي  َداِخل الدَّ
ْوة بنَْي  ْخل والثَّ ُمْختَلَـــف األقاليم والواليات، وقلَّص أوجه التَّفاُوت يف تَْوِزيع الدَّ

َولِة. كَّايِنّ لِلدُّ املََناِطق، كََم أنَّه يُساِهم يف إعادة التََّواُزن السُّ
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ومن جانٍب آخر، تُســـاِعد يف تَْوِفري ِسلَع وِخْدَمات ُمَميَّزَة ملختلف فئات املُْجتََمع، 
ن يَْسَعْوَن للُحُصوِل عىَل ِسلَع ذات َجْوَدة  ْخل املُْنَخِفض، ِممَّ ال ِســـيََّم أَْصَحاب الدَّ

َائِيَّة. ُمناِسبَة ورخيصة نِْسِبيًّا تتوافق مع قُُدَراتهم الرشِّ
طَة قادرة 	  ِغريَة واملُتََوسِّ تســـاعد عَل تَْوِفي ُفرَص عمل َجِديَدة: فاملََشاِريع الصَّ

عىَل امتصاص البَطَالَة، وَخلْق فُرَص عمل َجِديَدة؛ أِلَنََّها ال تتطلَّب املََهاَرات الَفنِّيَّة 
ِغريَة  الَِّتي تَتَطَلَّبَها املََشاِريع الَكِبريَة؛ فالُفرَص الَجِديَدة الَِّتي توفِّرها املََشاِريع الصَّ
َمة  َول املُتََقدِّ طَة باملقارنة باملََشاِريع الَكِبريَة كثرية؛حيث تشري التَّْجربة بالدُّ واملُتََوسِّ
ـــطَة يف التَّْوِظيف، فَفي  ِغريَة واملُتََوسِّ ْور الكبري الَِّذي تلعبه املََشـــاِريع الصَّ إىل الدَّ
ِكَات الَِّتي يعمل ِفيَها أقّل من 100 ُمَوظَّف  الواليـــات املُتَِّحَدة األَْمريِكيَّة تُوفِّر الرشَّ
نَْحـــو %80 من فُرَص الَعَمل الَجِديَدة يف َشِكَات الِقطَاع الخدمّي، ويف اململكة 
ِغريَة أقّل من 20 عامـــاًل، حوايل %36 من أعداد  املُتَِّحـــَدة ُتَثِّل املََشـــاِريع الصَّ

املشتغلني)1(.

ِغريَة 	  َســـات الكَِبيَة وتنمّيها: تَْعتَِمد املََشاِريع الَكِبريَة عىَل املََشاِريع الصَّ تَْخِدم املَُؤسَّ
ْكل  وِريَّة الستمراريَّة إنتاجها بالشَّ ُ طَة يف تَْوِفري الَعِديد من املستلزمات الضَّ واملُتََوسِّ

طَة تعمل عىَل خفض تََكالِيف اإلِنْتَاج وزيادة  ِغريَة واملُتََوسِّ ِكَات الصَّ املخطَّط له؛ فالرشَّ

الِقيَمة املَُضافَة، وتَْوِفري الَعَملة املاهرة، وإكسابها الِخرْبَة واملهارة، ومن ثَمَّ انتقالها 

للَمَشاِريع الَكِبريَة ذات األجور املرتفعة، وِهَي ِبَذلَِك تخدم املََشاِريع الَكِبريَة.
يعة الَِّتي  ِ ِكَات الَكِبريَة غري قادرة عـــىَل التَّكيُّف مع التَّْغيريات السَّ وبـــا أنَّ الرشَّ
ِغريَة  تَرْتَِبـــط عىَل األخّص بأذواق وتفضيالت املُْســـتَْهلِِكنَي، فإنَّ املََشـــاِريع الصَّ
ْخِصّ املباش بنَْي أصحابها واملُْستَْهلِِكنَي، فإنَّها  ـــطَة ونظرًا لالتَِّصال الشَّ واملُتََوسِّ

ِكَات الَكِبريَة. قادرة عىَل اإليفاء بهذه املُتَطَلَّبَات ِبُصورَة أَفَْضل من الرشَّ

ــطَة: ِدَراَســة حالة"، . 1 ِغريَة واملُتََوسِّ َســات الصَّ بن دادة خري الدين، "الَحوْكََمة كآليَّة لتحســني اأْلََداء يِف املَُؤسَّ
مرجع سابق، ص 29.
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تنمية ُروح املَُباَدَرة الَفرِديَّة والَجامِعيَّة: باســـتحداث أَنِْشطَة اقْتصاِديَّة سلعيَّة أو 	 
ِخْدِميَّة مل تكن َمْوُجوَدة من قبل، وكذا إحياء أَنِْشـــطَة اقْتصاِديَّة تَمَّ التخلِّ َعْنَها 

َناَعات التَّْقلِيِديَّة اليدويَّة والرتاثيَّة.  كالصِّ

طَة ببساطة الهيكل التَّْنِظيِمّي فتتيح 	  ِغريَة واملُتََوسِّ َسات الصَّ الفاعليَّة: تتَِّســـم املَُؤسَّ
إِْجـــرَاء االتَِّصاالت مباشًة بنَْي اإلَِدارَة وطاقـــم الَعَمل ومع الُعَمالء أيًضا، وَهِذِه 
الســـهولة يف االتَِّصال مُيِْكن استغاللها ِبَشْكٍل َجيِّد يف سهولة واستمراريَّة تدفق 
املَْعلُوَمات من أعىَل إىَل أسفل وبالعكس، ومن ثَمَّ تَْحِقيق الفاعليَّة اإلداريَّة، سواًء 

فيم يَتََعلَّق باألُُمور الَفنِّيَّة أو بآليَّات اتَِّخاذ الَقرَاَرات.

ِغـــريَة يف تذليل الثَّْورة التَّكُنولُوِجيَّة 	  ِكَات الصَّ الكفاءة الْقِتَصاِديَّة: نجحت الرشَّ
لصالحها؛ إذ اســـتََغلَِّت التِّْقِنيَّات الَحِديثَة يف َعَملِيَّات اإلِنْتَاج والتَّْسِويق، حتَى باتت 
ِكَات الكربَى يف الجوانـــب الَفنِّيَّة واإلداريَّة واالقِْتَصاِديَّة،  ال تَِقـــّل كفاءًة عن الرشَّ
وتالشت الفروق بينهم والنَّاتجة عن اْخِتالف الَحْجم االقِْتصاِدّي لُكّل منهم، ولَِهَذا 
َسات  قَة عىَل املَُؤسَّ ِغريَة بسيطة التَّكوين التَّْنِظيِمّي أَْصبََحت متفوِّ َسات الصَّ فإنَّ املَُؤسَّ

الكربَى يف تَْقِديم ِخْدَمات ُمَميَّزَة ورسيعة والتََّواُصل بفاعليَّة مع الُعَمالء. 

ِغريَة بشيوع 	  كْل الَقانُوِنّ البســـيط للِملِْكيَّة والَِداَرة: إذ تَتََميَّز املََشاِريع الصَّ الشَّ
مَنَط املِلِْكيَّة الَفرِديَّة أو العائليَّة أو َمرْشُوَعات األَْشَخاص با يتناسب مع مدخالت 
ط للِملِْكيَّة، ويف الهيكل التَّْنِظيِمّي  ـــْكل املبسَّ كثري من النَّاس والعائالت، وَهَذا الشَّ
واإلَداِرّي، يجعـــالن تَْحِقيق أَْهَداف املرَْشُوع ُمْمِكَنًة ِمن ِقبَل املالك والَعاِملِنَي معه 

لتَْحِقيق الَهَدف املشرتك. 

ِغريَة بقلَّة عدد الَعاِملِنَي 	  ـــْخيِصّ واملَُباِش: َحيُْث تتميَّز املََشـــاِريع الصَّ الطَّابَع الشَّ

فيها، ِممَّ يَُؤدِّي إىَل ُوُجود نوع من األُلَْفة والَعالقَة الطَّيِّبَة واملباشة، وإىَل ُحُدوث 

َعالقَـــات مودَّة وصداقة بنَْي القائني عىَل املَـــرْشُوع والُعَمالء دون حواجز أو 

ْخِصّ املُبَاِش يُســـاِعد َمالِك املرَْشُوع عىَل التََّواُصل  رســـميَّات. َهَذا الطَّابَع الشَّ

ـــوق، وتتني عالقاته بختلف َشَائِح املُْجتََمع، وبا أنَّ  املباش مع الُعَمالء والسُّ
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ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

ْخِصيَّة فيه قَِويَّة ما  ِغريَة محدودة نِْســـِبيًّا، تَُكون الَعالقَات الشَّ ُسوق املُْنَشآت الصَّ

يسهِّل ِدَراَسة اتَِّجاهات الُعَمالء ورسعة االستجابة لتفضيالتهم املُْختَلَِفة. 

َراَسات املُْختَلَِفة ُوُجود 	  ِغيَة بَْذَرة للتَّطَوُّر الْقِتصاِدّي: أثبتت الدِّ املََشـــاِريع الصَّ
ِسّ  طَة وبني التَّطَوُّر املؤسَّ ِغريَة واملُتََوسِّ عالقة طرديَّة بنَْي زيادة عدد املََشاِريع الصَّ
َراَسات، فتُساِهم َهِذِه املََشاِريع يف  يف الَكِثري من البُلَْدان الَِّتي شـــملتها َهِذِه الدِّ
َدة واملُتباينة، وتغيري الهيكل  تنويع الهيكل االقِْتصاِدّي من ِخالل نشـــاطاتها املُتََعدِّ
ْكيز وزيادة درجة املَُنافََسة بنَْي الوحدات  ة الرتَّ ـــوقي من ِخالل تخفيف ِحدَّ السُّ
اإلِنْتَاجيَّة والِخْدِميَّة، وتوطني التِّْقِنيَة الَحِديثَة، وتوسيع القاعدة اإلِنْتَاجيَّة، وتعزيز 

الُقْدرَة التَّْصديريَّة، وجذب االستثمرات األْجَنِبيَّة وَدفْع النََّشاط االقِْتصاِدّي)1(.

طَة بذور أَساِسيَّة لِلَْمرْشُوعات الَْكِبريَة. موقع جريدة . 1 ِغريَة واملُتََوسِّ حمدي، ولد باب حمدي. املََشاِريع الصَّ
https://cutt.us/JN4uU :ْق، 11 سبتمرب 2013م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط الرشَّ
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يَّة االْقِتَصاِديَّة األَهمِّ

ِغريَة للَمَشاِريع الصَّ

َمة • ُمَقدِّ
ِغيَة وَدْورها ف تَْنِمَية الْقِتصاد • املَْبَحث األَوَّل: املََشاِريع الصَّ

ِغريَة والحّد من البَطالَة	  املََشاِريع الصَّ
ِغريَة وعدالة التَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة	  املََشاِريع الصَّ
َناعّي	  ِغريَة والتَّكاُمل الصِّ املََشاِريع الصَّ

ِغيَة وتعزيز ُمَشاَركَة املَْرأَة ف تَْنِمَية الْقِتصاد • املَْبَحث الثَّاِن: املََشاِريع الصَّ
ِغيَة وِرياَدة األَْعاَمل • املَْبَحث الثَّالِث:  الَعالَقة الْقِتَصاِديَّة بَْي املََشاِريع الصَّ
ِغيَة • َول مع املَْشُوَعات الصَّ املَْبَحث الرَّاِبع:  تجارب مجموعة من الدُّ
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ِغريَة  يَّة االْقِتَصاِديَّة للَمَشاِريع الصَّ األَهمِّ

َمة ُمَقدِّ
ِغيَة ظهرت الكَِثيُ من األصوات املَُعارَِضة لها بَْي فئة  مع بداية انتشار املََشاِريع الصَّ
َياســـيَِّي التَّْقلِيديَِّي، وَذلَِك ِباْعِتَبارَِها نوًعا من الْقِتصاد الَخِفّي  الْقِتصاِديَِّي والسِّ
 ،Informal Economy ْســـمّي Underground Economy غي املَُنظَّم وغي الرَّ
ْيطَرة  الَِّذي يوجد ف األحياء الفقية والَعْشَوائِيَّة عَل وجه التَّْحديد، ويصُعب السَّ
؛ ألنَّه ل  ّ ْولة من تَْحِديد مَدى مَســـاَهَمته ف الْقِتصاد املََحيلِّ عليـــه، ول تََتَمكَّن الدَّ
ْســـِميَّة ول يندرج أصحابه ضمن الفئات الَِّتي يجب  يَُشكِّل جزًءا من اِليَراَدات الرَّ

ائِب عن النََّشاط الَِّذي تارسه. عليها سداد الرضَّ

َنوات واتَِّساع نِطَاق األَزََمات االقِْتَصاِديَّة واالْجِتمِعيَّة يف الَعالَم نَِتيَجة  لكن برور السَّ
يَّة املََشاِريع  ة أََهمِّ الت البَطالَة والَفْقر، اتََّضحت بُقوَّ يع والكبري يف ُمَعدَّ ِ التََّضاُعف السَّ
َمة والبُلَْدان الَِّتي َشِهَدْت  َغر ال ِسيََّم يف البُلَْدان الَغْربيَّة املُتََقدِّ ِغريَة ومتناهية الصِّ الصَّ
َات التَّْنِميَة املُْســـتَداَمة، مثل: ُدَول  الت النُُّمّو االقِْتصاِدّي وُمَؤشِّ ة يف ُمَعدَّ قََفزَات ُمِهمَّ
جنوب شق آسيا والهند والصني، َحيُْث لعبت َدْوًرا محوريًّا يف دعم الُخطَط الرَّْسِميَّة 
َولِة سواًء من َحيُْث إِيَجاد فُرَص عمل لتلك األعداد الهائلة من خريجي الجامعات  لِلدُّ
ـــلَع والِخْدَمات األََساِسيَّة الَِّتي يَْحتَاجها  والتَّْعليم املِْهِنّي بأقَّل تَْكلَِفة تُْذكَر، أو تَْوِفري السِّ
ْخل املحدود- أو رفع إِْجَميِلّ الِقيَمة املَُضافَة  يَحة ذوي الدَّ أَفْرَاد املُْجتََمع -وخاصًة َشِ

َناعّي، عن طَِريق تزايد نَِسب ُمَساَهَمة َهِذِه املََشاِريع يف تِلَْك الِقيَمة. للقطاع الصِّ

َول األعضاء يف ُمَنظََّمة التَّعاُون االقِْتصاِدّي والتَّْنِميَة؛ َســـاَهَمت املرَْشُوَعات  ويف الدُّ
ـــطَة ِبِنْسبَة %99 يف تَْنِميَة االقِْتصاد الَوطَِنّي، ووفَّرت نسبًة كبريًة من  ِغريَة واملُتََوسِّ الصَّ
الَوظَائِف املأجورة الَِّتي وصلت 80-40 ِباملِئَِة من َهِذِه الَوظَائِف، وُهَو ما أدًّى إىَل زيادة 
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طَة، َمرِْجٌع َساِبٌق، ص31.. 1 ِغريَة واملُتََوسِّ َسات الصَّ بن دادة خري الدين، الَحوْكََمة كآليَّة يِف تحسني اأْلََداء يِف املَُؤسَّ

اِدُس  الَفْصل السَّ

َول، ويف ُدَول مثل: الدمنارك وفرنســـا وإسبانيا واليابان  ّ العاّم لَِهِذِه الدُّ النَّاتج املََحلِّ
ّ العاّم وتَُوفِّر  ِغريَة ِبِنْسبَة تزيد عن النِّْصف يف النَّاتِج املََحلِّ تُســـاهم املرَْشُوَعات الصَّ
ْولَة، ويف بلجيكا  َهِذِه املرَْشُوَعات أيًضا نِْسبَة تزيد عن النِّْصف من فُرَص الَعَمل يف الدَّ
ويد وسويسا، تُسهم َهِذِه املرَْشُوَعات ِبِنْسبَة 70 ِباملِئَِة أو أَكَْث  والدمنارك واليونان والسُّ
ّ العاّم، وتَوفريِ فُرَص الَعَمل املُتَاَحة، ويف بريطانيا تُسهم املرَْشُوَعات  من النَّاتِج املََحلِّ
ّ الَعاّم؛ َحيُْث إنَّ أغلب املرَْشُوَعات  ِغريَة ِبِنْسبَة ال تَِقّل عن 70 ِباملِئَِة من النَّاتِج املََحلِّ الصَّ

طَة)1(. الَِّتي يقوم َعلَيَْها االقِْتصاد األوروّب ِهَي َمرْشُوَعات َصِغريَة وُمتََوسِّ
َولِة أن تغّض طرفها  ِغريَة أنَّه ال مُيِكن لِلدُّ واكتشـــفت األصوات املَُعارَِضة للَمَشاِريع الصَّ
، فِباإلَِضافَِة  ّ ْور الَحيَِوّي لَِهَذا الِقطَاع غري الرَّْســـمّي يف دفع االقِْتصاد املََحلِّ عن الدَّ
الت البَطالَة، فإنَّها تُساِهم يف  إىَل قدرتها عىَل تَْوِفري الَوظَائِف للعاطلني وخفض ُمَعدَّ
تَْحِقيق نِْسبَة ال يُستهان ِبَها من التََّواُزن الُجْغرَايِفّ لَعَملِيَّة التَّْنِميَة بنَْي املََناِطق الحضية 
الَِّتـــي تَتََمتَّع بالَكِثري من املَزَايَا الَِّتي تجـــذب رؤوس األَْمَوال الَوطَِنيَّة واألْجَنِبيَّة إليها، 
وبني املََناِطق النَّائِيَة الَِّتي تَْفتَِقد َغالِبًا لِخْدَمات الِبْنيَة التَّْحِتيَّة وال تَُشـــكِّل عامَل َجْذٍب 
للُمْســـتَثِْمِريَن، فتساعد ِبَذلَِك عىَل تجنُّب ُحُدوث َخلَل يف التََّواُزن التَّْنَمِوّي الُجْغرَايِفّ 

وما يَتْبَُعُه من تداعيات بالغة الخطورة عىَل املُْستََوينَْي؛ االْجتمِعّي واالقِْتصاِدّي. 

ِغريَة أَيًْضا عامـــاًل حيويًّا يف تحريك األَْمَوال الفائضة عن حاجة  وتُعدُّ املََشـــاِريع الصَّ
األرَُس املُْنِتَجة عن طَِريق اْســـِتثَْمرها يف األَْعَمل التِّجاِريَّة املُربحة، وبالتَّايِل تَْوِفري 
ْولة أيّة أعباء  ُخـــول دون تحميل الدَّ الحـــّد األدَن من األمان االقِْتصاِدّي وزيادة الدُّ
ْخل بنَْي طبقات املُْجتََمع؛ الثيّة والفقرية،  إضافيَّة، وَهَذا يقود إىَل إعـــادة توزيع الدَّ
وكََذلَِك إعادة تَْوِزيع األدوار االقِْتَصاِديَّة بني الرَّجل واملَْرأَة عن طريق زيادة املَُشاَركَة 
ع  ـــيْطَرة عىَل دخولهم، وُهَو ما يُشجِّ الَفرِْديَّة يف األَنِْشـــطَة االقِْتَصاِديَّة املُْرِبَحة والسَّ
ِغر دون انتظار املساعدة  النَِّســـاء املعيالت عىَل القيام بََشاِريع َصِغريَة ومتناهية الصِّ

ْولة أو من الغري. من الدَّ
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َدة الِجْنِسيَّاِت تعمُل عىَل تصميم وتصنيع اإِللِْكرِتُونِيَّات االستهالكيَّة . 1 َشِكَة أبل ) .Apple Inc(، ِهَي شكٌة أمريكيَّة ُمتََعدِّ
ِكَة األَكَْث شهرًة أجهزة حواسيب "ماكنتوش"، والجهاز املوسيقي "آي  ومنتجات بَرَاِمج الحاسوب. تشمل منتجاُت الرشَّ
ن بَرَاِمج َشِكَة أبل نظاَم التشغيل "ماك أو إس عرشة"  بود" )iPod( والجهاز املحمول "آي فون")iPhone(. وتَتََضمَّ
َح وسائل اإلعالم "آي تونز" )iTunes(، ومجموعَة "آي اليف" )iLife( لربمجيَّات الوسائط  )Mac OS X(، وُمتََصفِّ
َدة والربمجيَّات اإِلبَْداعيَّة، ومجموعَة "آي وورك" )iWork( للربامج اإْلِنْتَاجيَّة، وبرنامَج التَّْصميم "فاينال كات  املُتََعدِّ
ســتوديو" )Final Cut Studio(، والجهــاز املحمول "آي بــاد")iPad(. ومجموعة من الُْمْنتََجات الربمجيَّة لصناعة 
ــمعيَّة. تدير َشِكَة أبل أَكَْث من مئتني وخمسني  ــمعيَّة، ومجموعة لوجيك ســتوديو لألدوات السَّ األفالم واملواد السَّ
َمتَْجراً من متاجر التجزئة يِف تســعة بلدان، وَمتَْجراً عىَل شــبكة اإلنرتنت تُباُع عليِه األجهزة والُْمْنتََجات الربمجيَّة. 
ِكَة يِف كوبرتينو، كاليفورنيا يِف األَوَّل من نيسان عام 1976م. للَمِزيِد: املَْوِقع الرَّْسِمّي لرَشِكَة آبل، ُمتاٌح  أُنشئت الرشَّ

 /https://www.apple.com/sa-ar :عىل الرَّاِبِط
س املَُشارك والرَّئيس التَّنفيذي ورئيس . 2 ستيف جوبز )Steve Jobs(، مخرتع ومصمم وَرائِد أَْعَمل أمرييًك كَاَن املَُؤسِّ

َشِكَة أبل للكمبيوتر، ُولد عام 1955م يِف ســان فرانسيســكو يِف والية كاليفورنيا، شارك يِف تَأِْسيس َشِكَة أبل َمَع 
 Pixar Animation ِكَة يِف عام 1985م، ليطلق َشِكَة بيكســار ســتيف وزنيــاك يِف عام 1976م، لكنَّه تــرك الرشَّ
َ جوبز يِف عام 2011م بعد معركة طويلة  َداً إىَل أبل Apple بعد أَكَْث من َعْقد، َوقَد تُُويفِّ Studios، ثُــمَّ عــاد ُمَجــدَّ

https://cutt.us/DPe7U  :ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط ،biography َمَع رسطان البنكرياس، للَمِزيد: َمْوِقع

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

ِغريَة َدْوًرا غايّة يف األََهِميَّة كَداِعٍم حيوّي  وعىَل نِطَاق أَكَْث اتساًعا، تَُؤدِّي املََشاِريع الصَّ
ها باملُْنتَجات الوسيطة الَِّتي تحتاجها يف خطوط التَّشغيل  للَمرْشُوعات الَكِبريَة فَِهَي ُتِدُّ
 ّ الرَّئِيَســـة وال تتمّكن من إنتاجها، وتُعدُّ مصدًرا لتصديـــر املُْنتََجات ذات الطَّابَع املََحلِّ
اِخلِيَّة من االســـترياد، وتساعد عىَل وقاية  َوات الدَّ ص، فتحافظ بالتَّايِل عىَل الثَّ املُتََخصِّ
الِحرَف اليََدِويَّة التَّْقلِيِديَّة من االندثار، وتحثُّ عىَل تَبَنِّي االبِْتَكار واإلبَْداع يف مثل َهِذِه 
ِغريَة  َقْت رواًجا تجاريًّا. وهذا يقودنا إىَل ما تَتََميَّز به املََشاِريع الصَّ َناَعات إذا ما َحقَّ الصِّ
من الرُّوح اإلبَْداعية يف ابِْتَكار أَفَْكار خاّلقة تَْصلُح للتَّْنفيذ عىَل أرض الَواِقع، وتُساِهم يف 
إشباع اْحِتيَاَجات غري ُمتََوفِّرَة، أو ابِْتَكار ُمْنتََجات وِخْدَمات غري مسبوقة، ما يؤدِّي إىَل 
مة يف اإلِنْتَاج َداِخل املُْجتََمع. زيادة يف حجم وقيمة أَْدَوات اإلِنْتَاج والتكنولوجيا املستخدَّ

ِغريَة أَكْرَب دليٍل عىَل ذلك،  ـــْخِصيَّة الَعالَِميَّة يف مجـــال املرَْشُوَعات الصَّ والتَّجارِب الشَّ
فأكـــرب رجال األَْعَمل يف الَعالَم وأَكَْثهم ِغًنى، هم باألََســـاس بدأوا وترية أعملهم 
 )Apple()1(َغر، فعىَل َسِبيل املثال بدأت َشِكَة أبل بَرْشُوَعات َصِغريَة ومتناهية الصِّ
َسه ستيف جوبز)2( الَِّتي تَُعّد ِعْمالقَة َشِكَات التكنولوجيا يف الَعالَم بَرْشُوع َصِغري أسَّ



- 228 -

ــِسّ . 1 ســتيف وزنياك ))Steve Wozniak، ُهَو عالِم كمبيوتر وُمْخرَتِع ومربمج أمرييّك شــهري، يَُعّد أحد ُمَؤسِّ
َشِكَة أبل Apple وُمْخرَتِع جهاز كمبيوتر أبل الثَّايِن، ُولَِد يِف أغسطس عام 1950م يِف سان خوسيه يِف والية 
ة الَّتي كَاَن يقودها أثناء إقالعها  كاليفورنيــا، يِف فربايــر عام 1981م أُِصيب إثر حادث تََحطُّم طائرته الخاصَّ
ة عامني، َحيُْث عاَن من َمْجُموَعة متنوعة من اإلصابات  من منتزه ســانتا كروز ســكاي، واســتمرَّ تعافيه ملُدَّ
ِكَة املسؤولة عن  وفُْقَدان الذاكرة، وبعد التعايف واصل تَأِْســيس الَْكِثري من املََشــاِريع، با يِف َذلَِك CL 9 ، الرشَّ
أَوَّل جهاز عاملِّي للتََّحكُّم عن بُْعد وقابل للربمجة، َويِف عام 1985م أنَهى عمله يِف َشِكَة أبل، َويِف عام 1990م 
أُطْلق َعلَيِْه لقب "أحد أَكَْث املهندســني إِبَْداعاً يِف وادي الســيليكون"، للَمزيِد: َمْوِقع ِويِكيِبيْديا املَْوُسوَعُة الُحرَُّة، 

 https://cutt.us/smtuA  :ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط
2 .https://cutt.us/DPe7U :أبريل 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط biography، 27 موقع ،Steve Jobs Biography
َصة بخدمات الْبَْحث عىَل اإلنرتنت وإرســال رســائل بريد . 3 ة متخصِّ جوجل )Google(، ِهَي َشِكَة أمريكيَّة عامَّ

ِكَة، َوِهَي تَْنِظيم  ة الَّتي تقوم ِبَهــا الرشَّ إلكــرتويّن عن طَِريق جي ميل. واختري اســم جوجــل الَِّذي يعكس املََهمَّ
َذلَِك الكّم الهائل من الَْمْعلُوَمات املُتَاَحة عىَل الويب. يُضاف إىَل َذلَِك توفريها إلمكانيَّة نرَْش املواقع الَّتي توفّر 
معلومات نصيَّة ورسوميَّة يِف شكل قواعد بَيَانَات وخرائط عىَل شبكة اإلنرتنت وبرامج األوفيس وإتاحة االتَِّصال 
ــبََكة بنَْي اأْلَفْرَاد ومشــاركة أفالم وعروض الفيديو، عالوًة عىَل اإلعالن عن نَُســخ مجانيَّة إعالنيَّة من  عرب الشَّ
ِكَِة، الَِّذي يحمل اسم جوجل بليكس، يِف مدينة "ماوننت  اِبقة. يقع املقّر الرئيّس لِلرشَّ الخدمات التكنولوجيَّة السَّ
فيــو" بواليــة كاليفورنيــا. َوقَد وصل عدد موظفيها الَِّذيَن يعملون دواماً كامــالً يِف 31 مارس عام 2009م إىَل 
ِكَة عىَل يَِد كُلٍّ من الري بايج وســريجي برين ِعْنَدَما كانا طَالِبَنْيِ بجامعة  َســت َهِذِه الرشَّ 20,164 موظفاً. تأسَّ
ة مملوكة لعدٍد قليٍل  ِكَة يِف الرَّاِبع من سبتمرب عام 1998م كرشكة خاصَّ َســت الرشَّ ســتانفورد. يِف بادئ اأْلَْمر أُسِّ
ِكَة أسهمها يِف اكتتاب عاّم ابتدائ،  من اأْلَْشــَخاص. َويِف التَّاِســع عرش من أغسطس عام 2004م، طَرََحت الرشَّ
ِكَة  ِكَــة بعــده رَأْس َماٍل بلغت قيمته 1.67 مليار ُدَواَلر أمرييّك، وبهــذه الِقيَمة وصل رَأْس َماٍل الرشَّ لتجمــع الرشَّ
بأكملها إىَل 23 مليار ُدَواَلر أمرييّك. وبعد َذلَِك واصلت َشِكَة جوجل ازدهارها عرب طرحها لسلسلة من الُْمْنتََجات 
ُخــول يِف َشَاكات َجِديَدة. وطوال َمرَاِحل ازدهار  الَْجِديــَدة، واســتحواذها عىَل َشِكَات أُْخَرىَ ى عديدة، والدُّ
ة ِهَي املحافظة عىَل الِبيئَة وِخْدَمة الُْمْجتََمع واإلبقاء عىَل الَْعاَلقَات اإليجابيَّة بنَْي  ِكَــة، كَانَــت ركائزها املُِهمَّ الرشَّ
ِكات الَِّذي تُجريه َمَجلَّة فورتشن،  ِكَة املرتبة األوىَل يِف تَْقِييم ألَفَْضل الرشَّ موظفيها. وألَكَْث من مرَّة، احتلَّت الرشَّ
كََم وحازت أَيْضاً عىَل صفة أقَوى مئة َعاَلَمة تجاريَّة يِف العالَم الَِّذي تجريه َمْجُموَعة َشِكَات ميلوارد براون، 

 .https://policies.google.com/?hl=ar :للَمزيِد: املوقع الرسمي لرشكة جوجل، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط

اِدُس الَفْصل السَّ

وستيف وزنياك)1(، بََدأَْت َهِذِه الرشاكة من َجرَاج صغري كَاَن مَيْتَلِكه والد ستيف جوبز، 
َخرَاتهم  يادي بُدَّ وكان جوبز حينها يف ســـّن الـ21 عاًما فقط، وموالَّ َمرْشُوعهم الرِّ
ِكَة ومنتجاتها حتَى بلغت مـــا وصلت إليه اآلن من نجاحات  القليلة، وتَطَـــوَّرَت الرشَّ
متواليـــة، وَتَكََّنت من الِحَفاظ عىَل تفردُّها ِخالل َســـَنَوات طوال)2(، كََم تَُعّد َشِكَة 
جوجل )Google()3( من أبرز األَْمِثلَة أيًضا يف َهَذا األَْمر َحيُْث بدأ الَعَمل عىَل ُمَحرِّك 
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يَارَِة 11 . 1 How we started and where we are today، املوقــع الرَّْســمّي لرشكــة جوجل Google، تاريخ الزِّ
https://bit.ly/3a088Zx :يناير 2020م. ُمتَاح عىَل الرَّاِبط

ــيَّارات، ُولَِد يِف بلدة . 2 ــس َشِكَة فــورد الَعالَِميَّة للسَّ هــري فــورد ))Henry Ford )1863م – 1943م(، مؤسِّ
سربينغويلش يِف والية ميشيغان اأْلَْمريكيَّة يِف 30 يوليو عام 1863م، ومنذ ِصَغره أبَدى اهتمماً كَِبرياً بامليكانيكا، 
وحينم كَاَن عمره 12 عاماً اعتاد أن يقيض معظم وقت فراغه يِف متجر آالت صغري كَاَن قَد َجهَّزَه بنفســه، 
ــيَّاَرات  باً يِف مجال السَّ َويِف ِســّن الخامســة عرش عاماً، بَنى أَوَّل ُمحرِّك بخارّي، َويِف وقٍت الحق، أصبح ُمتََدرِّ
يِف متاجــر James F. Flower and Brothers، َويِف مصنــع َشِكَــة Detroit Dry Dock، وبعد االنتهاء من 
التَّْدريب املَِهِنّي يِف عام 1882م، أمَض ســنة يِف إِْعَداد وإصالح ُمَحرِّكَات البخار يِف جنوب ميشــيغان، َويِف 
يوليــو 1891م، كَاَن يعمل مهندســاً يِف َشِكَــة Edison Illuminating Company اململوكة للُمْخرَتِع توماس 
ِكَة، وأصبح مقرباً من إديســون وصديقاً له. يعود  إديســون. وبعد أعوام قليلة أصبح كَِبري املهندســني يِف الرشَّ
اِخّل  يَّاَرات إىَل بداية عام 1893م ِعْنَدَما أَدى اهتممه بَُحرِّكَات االحرتاق الدَّ تاريخ هري فورد كُمَصنِّع للسَّ
ــيَّارَة األوىَل من طراز  م السَّ إىَل بناء مُنُوذَج صغري يعمل بأســطوانة َواِحَدة من البنزين، َويِف عام 1896م قدَّ
 Edison Illuminating َويِف 19 أغســطس عام 1899م، اســتقال من َشِكَــة ،Quadricycle فــورد، َوِهــَي
س َمَع آخرين َشِكَة Detroit Automobile Company، الَِّتي أفلست بعد حوايل 18 شهراً،  Company ، وأسَّ
يَّارات،  َويِف 16 يونيو عام 1903م، اســتثمر هري َمَع 12 آخرين نَْحو 28 ألف ُدَواَلر وأنشــأوا َشِكَة فورد للسَّ
ِكَة يِف 15 يوليو عام 1903م. للَمزيِد: َمْوِقع ِويِكيِبيْديا املَْوُسوَعُة الُحرَُّة، ُمتاٌح  َمتَْها الرشَّ وتَمَّ بيع أَوَّل َسيَّارَة َصمَّ

https://cutt.us/SRMTB :عىل الرَّاِبِط
يَارَِة 11 يناير 2020م. ُمتَاح عىَل . 3 Henry Ford Biography، املوقــع الرَّْســمّي لرشكة فورد Ford، تاريــخ الزِّ

https://cutt.us/DnDcX :الرَّاِبط

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

البَْحث الَعالَِمّي جوجل من ِخالل جراج َصِغري أيًضا يف والية كاليفورنيا بأمريكا عام 
َقت جوجل َهَذا النََّجاح املُْذِهل، وأَْصبََحت أَكْرَب ُمَحرِّك بَْحث عىَل مستَوى  1998م، وحقَّ
يَّاَرات  َغف نفسه الَِّذي قاد هري فورد)2( الَِّذي كَاَن ُمولًَعا بالسَّ العالَم،)1( َهَذا ُهَو الشَّ
ِغريَة أيًضا حتَى َتَكَّن من  ِغري من إحَدى الجراجات الصَّ وقَـــرَّر أن يَبَْدأ َمرْشُوعه الصَّ
يَّاَرات  تَْحِقيق أَفَْضل النَّتَائِج والُوُصول إىَل الَعالَمة التَِّجاِريَّة فورد يف مجال ِصَناَعة السَّ

يف الَعالَم الَِّتي تَُعّد من أَكْرَب وأقَوى الَعالَمات التَِّجاِريَّة يف َهَذا املََجال.)3(
ِغريَة يف تَْحِقيق  هـــذه األَْمِثلَة وغريهـــا الَكِثري تُعزِّز األََهِميَّة الكربَى للَمَشـــاِريع الصَّ
َمة والنَّاِمية عىَل حٍد سواء، وعىَل شتَّى املستويات،  التَّْنِميَة املُْستَداَمة للُمْجتََمعات املُتََقدِّ
َول املُْختَلَِفة لتشجيع األَْعَمل الُحرة وتَْدِشني مثل  وتُفسِّ لجوء الَكِثري من حكومات الدُّ
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اِدُس الَفْصل السَّ

يِبيَّة والَكِثري من  ِ َهِذِه املََشـــاِريع عىَل نِطَاق واسع، وتييز أصحابها باإلعفاءات الضَّ
املساعدات الفنِّيَّة واملَادِّيَّة األُْخَرى.

ِغريَة اقْتصاِديًّا من ِخالل  ويف َهَذا الَفْصل سنسد، بتفصيل، حجم وتأثري املََشاِريع الصَّ
عدد من املَحاِور، ونربز دورها يف تَْنِميَة االقِْتصاد وعالقتها بِرياَدة األَْعَمل، وكََذلَِك 
يَات الَِّتي تُواِجه النَِّســـاء يف خوض األَْعَمل الحرّة وآليات تفعيل مشاركتهّن يف  التََّحدِّ

التَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة من ِخالل َهِذِه املََشاِريع.
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املَْبَحث األَوَّل

ِغريَة وَدْورُها يف تَْنِمَية االْقِتصاد املََشاِريع الصَّ

َمـــة ف الْقِتصاد الَعالَِمّي ِباْعِتَبارَِها عنصًا  ِغيَة مكانًة ُمَتَقدِّ تَحتلُّ املََشـــاِريع الصَّ
حيويًّا من َعَنارِص النََّشاط الْقِتصاِدّي أليِّ َدْولَة من ُدَول العالَم، واملَُحرِّك األََساّس 
لِلتَّْنِمية املُْســـَتداَمة بشتَّى فروعها، وساعد عَل َذلَِك تكرار األَزََمات املَالِيَّة الَعالَِميَّة 
َسات األَْعاَمل الكُرْبى، الَِّتي مل تََتَمكَّن  وانهيار القدرات الستثامريَّة للكثي من ُمَؤسَّ
ِغيَة الَِّتي  وِق، عَل عكس املُْنَشآت الصَّ من البقاء والتَّأَْقلُم مع الظُُّروف الَجِديَدة لِلسُّ
احة الْقِتَصاِديَّة  ات الَِّتي طرأت عَل السَّ َتَيَّزَْت باملُُرونَة والُقْدَرة عَل استيعاب التََّغيُّ
الَعالَِميَّة، وتََبنِّي الحكومات بََراِمج التحوُّل الَهْيكَيِلّ واعتامد نَْهج الخصخصة، األَْمر 
طَة ف  ِغيَة واملَُتوسِّ ْور املوازي للَمَشاِريع الصَّ يَّة الدَّ الَِّذي ســـاهم ف العتاف بأََهمِّ

تَْحِقيق التَّْنِمَية.

ِغريَة  ة الَِّتي تُساِهم ِبَها املََشاِريع الصَّ ْور يف الَكِثري من املَحاِور املُِهمَّ ـــد هذا الدَّ ويتجسَّ
الت الَفْقر والبَطالَة، ودفع النَّاتِج  يف َدفْع عجلة النُُّمـــّو االقِْتصاِدّي، مثل: َخْفض ُمَعدَّ
ّ اإلِْجميِلّ عن طَِريق مَساَهَمتها يف اإِليرَاَدات املََحلِّيّة يف ُصورَة رضائب، فَفي  املََحلِّ
ِغريَة ِبِنْسبَة %48 من قيمة  الواليات املُتَِّحَدة األَْمريكيَّة يُســـهم ِقطَاع املرَْشُوَعات الصَّ
ْولَة، ويف اليابان ِبِنْسبَة %27.1، ويف فرنسا ِبِنْسبَة %61.8، وِهَي قيمة  ْخل العاّم للدَّ الدَّ

َول. ْخل العاّم لَِهِذِه الدُّ ِغريَة يف الدَّ يَّة ِقطَاع املرَْشُوَعات الصَّ كَِبريَة تعكس أَهمِّ

ِغريَة أيًضا يف زيادة الِقيَمة املَُضافَة ِبالنِّْسبَة لألصول  ويُْســـِهم ِقطَاع املرَْشُوَعات الصَّ
الثَّاِبتَة لَِهِذِه املرَْشُوَعات إذا مـــا قُورِنْت بالِقيَمة املَُضافَة الَِّتي يوفِّرها الِقطَاع الَعاّم، 
ِغريَة يف رفع الِقيَمة املَُضافَة ِبِنْسبَة 42.9%،  فَفي فرنســـا يُسهم ِقطَاع املرَْشُوَعات الصَّ
َول النَّاِميَة فَفي الجزائر عىَل  ا عن الدُّ ا يف إيطاليا فَُهَو يُســـهم ِبِنْســـبَة %58.8، أمَّ أمَّ
ِغريَة ِبَشْكٍل سنوّي يف رفع الِقيَمة املَُضافَة،  َسِبيل املثال يُســـهم ِقطَاع املرَْشُوَعات الصَّ
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فَفي عام 2010م ســـاهم الِقطَاع الزَِّراِعّي ِبِنْسبَة %99.70 مقارنًة بالِقطَاع الخاّص، 
وساهم ِقطَاع األشغال العموميَّة ِبِنْسبَة %98.73 للقطاع العاّم)1(. 

ّ لها نَْحو 2.7 مليار ُدَوالر  ا ُدَول رابطة جنوب شق آسيا، الَِّتي يبلغ إجَميِلّ النَّاتِج املََحلِّ أمَّ
ّ الَعالَِمّي يف عام 2017م، فمن املُتََوقَّع  أمريـــيّك؛ أْي %3.5 من إجَميِلّ النَّاتِج املََحلِّ
أن ينمو اقتصاُدها بأَكَْث من %5 َســـَنويًّا ويصبح رابع أكرب اقِْتَصاد يف الَعالَم بحلول 
طَة يف اقتصادها، إذ  ِغريَة واملُتَوسِّ ِكات الصَّ العام 2030م، وَذلَِك بفضل ُمَساهَمة الرشَّ
ُتثِّل ما بنَْي %89 و%99 من إِْجَميِلّ املُْنَشـــآت التِّجاِريَّة يف ُدَول الرَّاِبطَة، وتضّم ما 

َول األعضاء العرشة يف الرَّاِبطَة. بنَْي %52 و%97 من إِْجَميِلّ العملة يف الدُّ

ّ لدول الرَّاِبطَة  طَة يف إجَميِلّ النَّاتِج املََحلِّ ِغريَة واملُتَوسِّ ِكات الصَّ وتُســـاِهم َهِذِه الرشَّ
ِبِنْســـبَة ترتاوح بنَْي %30 و%53، مع ُمَساهَمة تصدير ترتاوح بنَْي %10 و%30، َحيُْث 
ْخل وفُرَص الَعَمل،  طَة ُمَساهَمة َحِقيِقيَّة يف توليد الدَّ ِغريَة واملُتَوسِّ ِكات الصَّ م الرشَّ تَُقدِّ
باب وانتشارها عىَل نِطَاق واسع يف املََناِطق غري الحضية  وتكني الجنسني من الشَّ

يفيَّة)2(. والرِّ

ْوة  الت الثَّ ِغريَة يف زيادة ُمَعدَّ ة األخَرى للَمَشـــاِريع الصَّ هذا إىَل َجانِب األدوار املهمَّ
ّ وتوسيع دورة اإلنفاق واإلِنْتَاج  َات االســـتهالك املََحلِّ واالدِّخار لألفراد وزيادة ُمَؤشِّ
واالستثمر، با يقود يف النِّهاية إىَل بلوغ تَْنِميَة َشاِملَة ُمْستَداَمة، اقْتصاِديًّا واجتمعيًّا.

وسنتناول بالتَّفصيل يف َهَذا املَبَْحث مَدى مساهمة َهِذِه املََشاِريع يف التَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة 
عن طريق َهِذِه املَحاِور.

اِدُس / املَبَْحث األَوَّل الَفْصل السَّ

َســات . 1 ــطَة يِف تَْحِقيق التَّْنِميَة ااِلقِْتصاِديَّة، ِدَراَســة حالة املَُؤسَّ ِغريَة واملُتََوسِّ خياري، مرية. َدْور الَْمرْشُوَعات الصَّ
طَة بوالية أُّم البواقي 2007/2012م، رسالة ماجستري، كُلِّيَّة العلوم ااِلقِْتصاِديَّة والعلوم التجاريَّة  ِغريَة واملُتََوسِّ الصَّ

وعلوم التَّسيري، جامعة العرب ين مهيدي )الجزائر(، 2013م، ص44-48.
2. Pratama, A. SMEs as the Backbone of Southeast Asia’s Growing Economy. April 2019,  

Retrieved 10 April 2020, from https://bit.ly/2RvqlHX 



- 233 -

ِغيَة والَحّد من الَبطالَة املََشاِريع الصَّ
ْور األَكَْث وضوًحا للَمَشاِريع  لََعلَّ الَكِثري من االقِْتصاِديِّنَي والباحثني يشريون إىَل أنَّ الدَّ
الت البَطالَة  ِغـــريَة يف تَْحِقيق التَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة يُـــرْبِز يف الحّد من تَفاقُم ُمَعدَّ الصَّ
والَفْقر عىَل وجه التَّْحديد، فقد باتت من أَهّم أساســـيَّات االقِْتصاد يف أّي َدْولَة يف 
العالَم، وأَْصبََحت ُتَثِّل %90 من املُْنَشـــآت التَِّجاِريَّة يف العالَم، كََم تُسِهم ِبَشْكٍل كبريٍ 
يف تعيني وتوظيف القَوى الَعاِملَة يف العالَم؛ َحيُْث تبلغ إجَميِلّ نِْســـبَة إســـهامها يف 

َهَذا الِقطَاع حوايل 50-60%)1(.

ويف الواليات املتَِّحَدة األَْمريِكيَّة واعتباًرا من العام 2018م، كَانَت ُهَناَك 30.2 مليون 
ِكات الَعاِملَة، ويَِتّم  َشِكَة َصِغريَة تعمل يف البالد، أْي ما يعادل %99.9 من إِْجَميِلّ الرشَّ
تشغيل 22 مليون َشِكَة منها ِبَشكٍل فَرِْدّي؛ أْي دون ُوُجود ُمَوظَِّفنَي آخرين غري مالكها. 
وتُوظِّف َهِذِه املََشاِريع ما يَْقرُب من نصف القَوى الَعاِملَة يف البالد ِبِنْسبَة %49.2، أْي 
نَْحو 120 مليون شـــخص، وتَُوفِّر وظائف َجِديَدة سنويًّا ِبِنْسبَة ترتاوح بنَْي 60-65% 
ـــَنة، فعىَل  من صايف الَوظَائِف الَجِديَدة، ما قَد يصل إىَل نَْحو مليويَنْ وظيفة يف السَّ
ِغريَة يف الواليات املتَِّحَدة نَْحو 1.9 مليون وظيفة يف  ِكات الصَّ َسِبيل املثال، جلبت الرشَّ

العام 2015م فقط)2(.
ولـــذا ال مُيكن أبـــًدا تجاهل تِلَْك الَعالقَة الوثيقة بني َهِذِه املََشـــاِريع وبني التَّْوظيف 
اِتّ من جهة وعالج أزمة البَطالَة والَفْقر من جهة ثانية، وبالتَّايِل اختفاء الظَّواهر  الذَّ
رة وانتشار جرائم الُعْنف  ـــلْبيَّة املصاحبة لها، مثل: إدمان املواد املخدِّ االْجِتمِعيَّة السَّ

لوك املُتَطَرِّف. وتَبَنِّي السُّ

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

ِغريَة ودورها يِف تَْحِقيق التَّنميَــة ااِلقِْتصاِديَّة، محارضة ملقاة بركز النيل . 1 ســليمن، رسحــان. الَْمرْشُوَعات الصَّ
 https://cutt.us/ni5hv :لإلعالم بكفر الشيخ )مص(، 2016م، ُمتَاَح عىَل الرَّاِبط

2. Small Business Statistics | Chamber of Commerce. Retrieved 10 April 2020, from 
https://bit.ly/2RsPYcl
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َســـات الكربَى يف شأن تَْوِفري فُرَص عمل َجِديَدة  وقد تفوَّقت َهِذِه املََشـــاِريع عىَل املَُؤسَّ
يَّة بختلف فئاتها؛ رجااًل ونساًء وشبابًا وكباًرا، من شبح  ووقاية الَكِثري من الَعَناِص البَرَشِ
غوط عىَل ُسوق الَعَمل  الَفْقر والحاجة، وخاصًة يف املََناِطق النَّائِيَة والفقرية، وتخفيف الضُّ
َول النَّاِميَة عىَل وجه الخصوص،  بَاب يف الدُّ الُحُكوِمّي الَِّذي يســـَعى إليه الَكِثري من الشَّ
ــع به من َخَصائِص مالئة للبيئات االقِْتَصاِديَّة  للُحُصـــوِل عىَل وظيفة به؛ وَذلَِك ملا تَتََمتَـّ
ـــكَّانية واملََوارِد املَادِّيَّة والفنِّيَّة املحدودة، َحيُْث تَُوفِّر  َول النَّاِمية ذات الكثافة السُّ يف الدُّ
مه للُعَمالِء فُرَص  ِغريَة مهم كَاَن حجمها ونوع الِخْدَمة أو املُْنتَج الَِّذي تُقدِّ املرَْشُوَعات الصَّ
َعٍة ومختلفة ومن ِخالل رَأْس َماٍل بســـيط، فال تَْحتَاج إىَل تويٍل كبريٍ أو مبلغ  عمٍل ُمتََنوِّ
ِغريَة أَكَْث بكثري ُمَقارَنَة  َمايِلّ ضخم، فيكون توليد فُرَْصة عمل واِحَدة من املََشـــاِريع الصَّ

َسات الُكرْبى، وبأقَّل تَْكلَِفة من نظريتها. بتوليد الُفرْصة ذاتها يف املَُؤسَّ

طَة يف األردن نَْحو %98 من إِْجَميِلّ  ِغريَة واملُتَوسِّ عىَل َسِبيل املثال، تَُشكِّل املََشاِريع الصَّ
املُْنَشـــآت يف اململكة، وتوظّف نَْحو %60 من القَوى الَعاِملَة، وتُساِهم ِبِنْسبَة %50 من 
ـــطَة  ِغريَة واملُتََوسِّ ا يف املغرب فَســـاَهَمت املرَْشُوَعات الصَّ )1(، أمَّ ّ جَميِلّ النَّاتِج املََحلِّ
الَِّتـــي يقّل عدد الَعاِملِنَي ِفيَها عن 200 عامل بنحو %46 من فُرَص الَعَمل املُتَاَحة يف 
ِغريَة ِفيَها تُســـهم يف تَْوِفري  ا تونس فإنَّ أَكَْث من %95 من املرَْشُوَعات الصَّ ْولَة، أمَّ الدَّ
ْولَة بَحَوايل %88 من َهِذِه الِقطَاعات، ويف الجزائر َســـاَهَمت  فُرَص عمل َداِخل الدَّ
ل مرتفع  ِغريَة بتوفري قرابة 177 ألف وظيفة يف عام 2012م، وُهَو ُمَعدَّ املرَْشُوَعات الصَّ
عن عدد فُرَص الَعَمل الَِّتي وفَّرها َهَذا الِقطَاع يف عام 2011م، ِممَّ يَْعِني قدرة ِقطَاع 

ِغريَة عىَل تَْوِفري املَِزيد من فُرَص الَعَمل ِبَشْكٍل سنوّي)2(. املرَْشُوَعات الصَّ

اِدُس / املَبَْحث األَوَّل الَفْصل السَّ

يفيَّة يِف محافظة مأدبا . 1 ِغريَة يِف تكني الَْمْرأَة الرِّ الوليدات، عريب عبدالرحمن وآخرون. “دور املََشــاِريع الصَّ
)2014-2010م(، َمَجلَّة العلوم اإلنســانية وااِلْجِتمِعيَّة، املجلد 46، العدد 1، ملحق 1، العام 2019م، ُمتَاح عىَل 

 https://0i.is/Hxba :الرَّاِبط
طَة يِف تَْحِقيق التَّْنِميَة ااِلقِْتصاِديَّة، مرجع سابق.. 2 ِغريَة واملُتََوسِّ خياري، مرية. َدْور الَْمرْشُوَعات الصَّ
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ِغريَة مُيكنها استيعاب الَكِثري  ويف الَجانِب ذاته؛ فإنَّ نســـبًة كَِبريًَة من املََشـــاِريع الصَّ
ع أَنِْشطَتَها؛ َحيُْث  من األيدي الَعاِملَة املَاِهرَة وغري املاهرة بَرأْس َماٍل قليل، نَظَرًا لتََنوُّ
َناعيّة واإلِنْتَاجية، بَيَْنَم املََشـــاِريع الكربَى ذات  تَُغطِّي معظم املََجاالت الِخْدِميَّة والصِّ

ُخُصوِصيَّة كربَى وتحتاج للعملة املاِهرَة ورَأْس املَاِل الكبري.

ونجاح َهِذِه املََشاِريع بأقَّل إمكانيَّاٍت َمادِّيَّة وتكنولوجيَّة تُْذكَر يَُؤدِّي إىَل َخْفض اإلنفاق 
الت الَفْقر وتَْوِفري  بْح، األَْمر الَِّذي يُســـاِهم يف الحّد من ُمَعدَّ الَعـــاّم وزيادة هامش الرِّ
دخول إَضاِفيَّة لأليدي الَعاِملَة وتَْحِقيق الحّد األدَن من األمن االْجتمِعّي لألرَُس الفقرية 
ْوة واالدَِّخار، ويحِفزهم عىَل تثمني قُوَّة  الت الثَّ واالرْتَِقاء بستَوى معيشتها، وزيادة ُمَعدَّ

وق، ونَبْذ ثََقافَة الخجل من املَِهن البسيطة. الَعَمل ومزيد من االنخراط يف السُّ

يَّة  ِغريَة من ظاهرة الهجرة الَداِخليَّة من املََناِطق غري الَحَضِ كم تُقلِّل املََشـــاِريع الصَّ
إىَل املََناِطق املدن والعواصم الَِّتي تَُوفِّر الَكِثري من فُرَص الَعَمل للعاطلني، األَْمر الَِّذي 
يَُشكِّل َضْغطًا هائاًل عىَل َمرَافق تِلَْك املُُدن ويُْحِدث حالة من الَخلَل يف التَّْوِزيع السكايّن 

نَِتيَجة التمركُز يف مدن دون أخرى.

ِغريَة يف تدريب وتَطِْوير األيدي الَعاِملَة  وعىَل املَدى البعيد تُســـاِهم املََشـــاِريع الصَّ
َســـات األَْعَمل الُكرْبى، فَيَْحُدث  وتأهيلهم للَعَملِيَّات اإلِنْتَاجية األَكَْث تعقيًدا يف ُمَؤسَّ
نيا لإلنتاج  ع أُفُِقّي ورأيّس يف معارفها وِخرْبَاتها وتََدرُّجهم من املستويات الدُّ ِبَذلَِك تََوسُّ
إىَل املستويات الُعلْيَا، وُهَو ما يُساِعد مستقباًل عىَل إلغاء القيود التكنولوجيا النتقال اليَد 
َسات الُكرْبى، نَظَرًا لتباين املستَوى الَفنِّّي  ِغريَة إىَل املَُؤسَّ َســـات الصَّ الَعاِملَة من املَُؤسَّ

والتِّْكُنولُوِجّي بينهم بدرجة كبرية.

يَّة يدفعهم لإِلبَْداع واالبِْتَكار؛  ِغريَة َمْصَدًرا ُملِْهًم للعناص البَرَشِ كم تَُعّد املََشاِريع الصَّ
فتكون بثابة توظيف َعَمِلّ ألفكارهم املَُميَّزَة يف مجال االســـتثمر، وتفتح األبواب 
أِلَْصَحـــاِب األَفَْكار اإلبَْداعيَّة لتكثيف جهودهم نَْحو مزيـــد من االبِْتَكار والتطوير، 
وتوســـيع النََّشـــاط الَخاّص بهم، مثلم يحدث يف املُْجتََمع األَْمريـــيّك؛ َحيُْث مَيْتَلِك 
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َهـــَذا الِقطَاع وحده %80 من إْجَميِلّ حجـــم االبِْتَكار واإلبَْداع يف الواليات املُتَِّحَدة 
األَْمريكيَّة بأرْسها)1(.

ِغيَة وعدالة التَّْنِمَية الْقِتَصاِديَّة املََشاِريع الصَّ
ًما الفتًا يف الَكِثري من ُدَول العالَم، ال ِســـيََّم البُلَْدان  ِغريَة تقدُّ أحدثت املََشـــاِريع الصَّ
ـــة يف النُُّمّو االقِْتصاِدّي، وَذلَِك من ِخالل َدْورها  َات ُمِهمَّ َقْت ُمَؤشِّ النَّاِميـــة الَِّتي َحقَّ
يف تَْحِقيق التََّواُزن الُجْغرَايِفّ لَعَملِيَّة التَّْنِميَة املََحلِّيَّة، عن طَِريق إمداد املََناِطق النَّائِيَة 
والفقرية بآليَّات عمل َجِديَدة تجتـــذب إِلَيَْها رؤوس األَْمَوال الَوطَِنيَّة واألْجَنِبيَّة، الَِّتي 
َناَعات الَكِبريَة،  َغالِبًا ما ترََتَكَّز يف مناطق وُمُدن بعينها تتَّسم بأنَّها مراكز التوطني للصِّ
يَّة والفقرية. فأعادت ِبَذلَِك تَْوِزيع َعواِمل اإلِنْتَاج والتَّشغيل بنَْي كَافَّة املََناِطق الَحَضِ

ِغريَة يف تَْحِقيق عدالة التَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة من  ومن جهة أخرى، تُساِهم املََشاِريع الصَّ
ِيَّة والفقرية، فالفئات  ْوة بنَْي فئات املُْجتََمع الثَّ ِخالل قدرتها عـــىَل إعادة تَْوِزيع الثَّ
ـــلَع  ـــطَة الَكِثري من املُْنتَجات والسِّ الفقـــرية تَُوفِّر لألغنياء وأَْصَحاب الطبقة املُتَوسِّ
َعة الَِّتي تالئِم احتياجاتهم؛ وَذلِك نَِظري الُحُصول عىَل املقابل املَادِّّي،  والِخْدَمات املُتََنوِّ
طَة، بل سيظّل ُهَناَك  ْوة قاصًة فََقْط عىَل الطَّبقات الَغِنيَّة واملُتَوسِّ وِبَذلَِك لن تَُكون الثَّ
ِغريَة وُمْخرََجاتها،  نوع من التَّكاُمل بنَْي فئات املُْجتََمع كَافَّة عن طَِريق املََشـــاِريع الصَّ
وهكذا لن تَُكون التَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة ِحْكرًا عىَل فئٍة دون أخَرى، بل تُعّم عىَل الجميع.

َناعّي ِغيَة والتَّكاُمل الصِّ املََشاِريع الصَّ
َول يف الُعُقود األَِخريَة من  يعة واملتوالية الَِّتي شهدتها الدُّ ِ ات االقِْتَصاِديَّة السَّ مع التََّغريُّ
َسات األَْعَمل  ّ واإلقليمّي والَعالَِمّي، واجهت ُمَؤسَّ القرن املَايِض، عىَل املســـتَوى املََحلِّ
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وق  ْعبة الَِّتي جعلت اســـتمرارها يف السُّ يَات الصَّ ـــطَة الَكِثري من التََّحدِّ الكربَى واملُتَوسِّ
ات  ِغريَة من أجل إمدادها بَُعدَّ بثابة املعجزة، وُهَو ما دفَعها لالستعانة باملََشاِريع الصَّ
ورية الستكمل عمليَّاتها اإلِنْتَاجيَّة وتنميتها، وُهَناَك  وأدوات اإلِنْتَاج الوســـيطة والضَّ
قاعدة ُمتَّفق َعلَيَْها يف أوساط الباحثني االقِْتصاِديِّنَي مفاُدها أنَّ "املرَْشُوعات الَكِبريَة 
ال تنمو وال يُْكتَب لها النَّجاح واالستمرار إذا مل تُوَجد ُهَناَك َمرْشُوَعات َصِغريَة تُوفِّر لها 
احتياجاتها من املََواّد والِخْدَمات وتشرتي منتجاتها"، وَهَذا يَْعِني أنَّ الَعالقَة بينهم ِهَي 
ِغريَة كثريًا ما تكون ِهَي األََساس يف  عالقة اعتَمدِّيَّة تَبَاُدلِيَّة استمراريَّة؛ فاملُْنتَجات الصَّ
َسات الُكرْبى، فتؤدِّي ِبَذلَِك َدْوًرا تكميليًّا غاية  مه املَُؤسَّ لَْعة أو املُْنتَج الَِّذي تُقدِّ تَْكِوين السِّ

ْولَة استرياد َهِذِه املواّد. يَّة ال مُيكن االستغناء عنه ويوفِّر عىَل الدَّ يف األَهمِّ

ة الْسِتثَْمر املواّد املََحلِّيَّة األوليَّة، فَُهَناَك  ِغريَة وِســـيلَة ُمِهمَّ َوِبَذلَِك تَُكون املََشاِريع الصَّ
ْولَة وتُْستَْورَد، بعنى  ـــلَع الَِّتي تَُصنَّع َداِخل الدَّ بَْعض الخامات الَِّتي ال تُْســـتَثمر أو السِّ
أنَّه ميكن اســـتغالل املواّد األَوَّلِيَّة املََحلِّيَّة لتصنيعها وتوفري تكاليف استريادها، وَهَذا 
ِغريَة الَِّتي تعمل عىَل إعادة تدوير َهِذِه املََواّد  ال يحـــدث إالَّ من ِخالل املرَْشُوَعات الصَّ
ع نِطَاق  ّ ويُوسِّ ـــوق املََحلِّ ْولَة، ِممَّ يُلبِّي ُمتَطَلَّبَات السُّ ة َداِخل الدَّ وتحويلها لِســـلَع مهمَّ
َسات  لَع وانخفاض األَْسَعار والحّد من قدرة املَُؤسَّ الَعَمل به ويعمل عىَل سهولة تداُول السِّ
َول خاصًة النَّاِميَة  الكربَى عىَل التحكُّم يف األَْسَعار، ومن ثَمَّ حّل مشكلة كَِبريَة َداِخل الدُّ

منها، وِهَي ُمْشِكلَة االحتكار.

َا يرجع ملا تتمتَّع به من انخفاض  ْور التَّكِميِلّ إمنَّ ِغريَة بهذا الدَّ ولََعلَّ قيام املََشاِريع الصَّ
َات املتوالية  نِْســـبَة املَُخاطَرة واملجازفة فيها، واملُُرونَة والُقْدرَة عىَل التَّكيُّف مع املُتََغريِّ
يف ِبيئَة األَْعَمل واســـتمرار اإلِنْتَاج دون توقُّف، رغم مَســـاَهَمتها الَجيَِّدة يف حالة 
َســـات الُكرْبى الَِّتي تفتقد للكثري من  ْولَة، وَذلَِك عىَل عكس املَُؤسَّ اإلِنْتَـــاج َداِخل الدَّ
ات الَِّتي قَد تطرأ، وُهَو  ات والتََّغريُّ املُُرونَة وتصبح ُعرضة للتَّأثُّر القوي بَكافَّة املستجدَّ
ما يشـــكِّل خطورة كربَى عىَل اســـتمراريتها وقدرتها عىَل الوفاء بتطلبات الَعَمالء 

وق. واحتياجات السُّ
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ِغريَة والَكِبريَة يف تنويع  َســـات األَْعـــَمل الصَّ َناعّي بنَْي ُمَؤسَّ ويفيد َهَذا التَّكاُمل الصِّ

ـــوق املََحلِّيّة بالَكِثري مـــن املُْنتَجات والِخْدَمات املُْختَلَِفة من َحيُْث  اإلِنْتَاج وإغراق السُّ

ـــْكل والَجْوَدة واملَْصَدر، وَهَذا يُساِعد عىَل التَّْخفيف من ظاهرة تركيز اإلِنْتَاج عىَل  الشَّ

ؤوب من أجل  ِكات، وبالتَّايِل الَعَمل الدَّ َسات بعيْنها، وإزكاء ُروح التَّنافس بنَْي الرشَّ ُمَؤسَّ

الت النُُّمّو االقِْتصاِدّي املُبَاِش وبلوغ االكتفاء  تَطِْوير املُْنتَجات كمًّ وكيًفـــا، ورفع ُمَعدَّ

لَع واملُْنتَجات املََحلِّيّة، والتَّقليل من أَنِْشطَة االسترياد، ِممَّ يَعني ُحُدوث  اِتّ من السِّ الذَّ

انتقال نَْوِعّي يف االقِْتصاد الَوطَِنّي من اقِْتَصاد ُمْســـتَْهلٍِك إىَل اقِْتَصاد ُمْنِتج، وبلوغ 

أوىَل ُخطَُوات التَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة.
 

اِدرات ِغيَة وتنمية الصَّ املََشاِريع الصَّ
ِغريَة برونة كَِبريَة تجعلها قادرة عىَل التَّأَقْلُم ِبُسُهولٍَة مع ُمْختَلَف  تتمتّع املََشـــاِريع الصَّ
د، وَهَذا يُســـاِعد عىَل  الَعواِمل الزَّمانيَّة واملََكانيَّة، فَِهَي ال تَرْتَِبط بكان أو زمان ُمحدَّ
يَّة الكامنة وإدماجهـــا يف َعَملِيَّة التَّصنيع  ُحْســـن اْســـِتْغالل املََوارِد الطَّبيعيَّة والبَرَشِ
اِدرات  ، وفتح املََجال واسًعا أمام تَْنِميَة الصَّ ّ الت اإلِنْتَاج املََحلِّ واإلِنْتَاج، واالرْتَِقاء بَُعدَّ

ورفد االقِْتصاد الَوطَِنّي بالَعَمالت األْجَنِبيَّة.

اِدرات املََحلِّيَّة ال تَِتّم إالَّ من ِخالل َدفَْعة قَِويَّة من أَْصَحاب املرَْشُوَعات  فَعَملِيَّة زيادة الصَّ
طَة الَحْجم، وَذلَِك عن طَِريق مَساَهَمتها ِبَشْكٍل واضح يف َعَملِيَّة اإلِنْتَاج  ِغريَة وُمتََوسِّ الصَّ
َمة، ومن ثَمَّ  لَع والِخْدَمات املَُقدَّ واســـتخدام املََواّد األوليَّة يف اإلِنْتَاج والتَّنويع يف السِّ
ْولة عىَل االتِّجاه لتصدير  ع الدَّ ـــوق املََحلِّيّة، ما يُشجِّ ع يف السُّ ُوُجود فائض كَِبري وُمتََنوِّ
الَة للَحّد من االسترياد وَهْدر املََوارِد األََساِسيَّة  الفائض عن حاجتها وتَبَنِّي سياسات فَعَّ

الَِّتي َتْتَلِكها.

اِدرات عام 2012م  ِغريَة يف َدْولَة الجزائر يف الصَّ وقد ســـاهم ِقطَاع املرَْشُوَعات الصَّ
ِبِنْســـبَة %2.08 وَذلَِك بقيمة 807 مليون ُدَوالر أمريـــيّك، وَذلَِك يف مجال املُْنتَجات 
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طَة يِف تَْحِقيق التَّْنِميَة ااِلقِْتصاِديَّة، مرجع سابق.. 1 ِغريَة واملُتََوسِّ خياري، مرية. َدْور الَْمرْشُوَعات الصَّ
ِغريَة َمْدَخل للتَّْنِميَة املُْستََداَمة. دار حميثا للنرش والتوزيع، 2018م، . 2 محمد، خليل محمود. املرشوعات الصَّ

ص 50.

لَع الغذائيَّة ِبِنْسبَة %0.24 بقيمة 94 مليون  النصف مصنَّعة، فيم ســـاهم يف ِقطَاع السِّ
.)1( ُدَوالر أْمِرييِكّ

ادر  ِغريَة -والصَّ وختاًما واْسِتكْاَمًل ملا سبق، فقد أَْوىَل امليثاق األوروّب للَمرْشُوعات الصَّ
يَّة كربَى آلليَّة عمل َهِذِه املرَْشُوعات)2(؛ َحيُْث أكَّد مَدى  يف يونيـــو لعام 2000م- أََهمِّ
بَاب  ـــوق وتَْحِقيق فُرَص عمل ُمناِسبَة للشَّ الُقْدرَة الَِّتي َتْتَلِكها يف تَْوِفري حاجات السُّ
يف ُمْختَلَف الِقطَاعات املُناِســـبَة لهم، وأنَّ لها َدْوًرا كبريًا يف تَْحِقيق حالة من املُبَاَدرَة 
وَعـــات الَجيَِّدة والنَّمِذج النَّاِجَحة يف َهَذا  وااللِتـــزَام َداِخل املُْجتََمع، وأنَّ دعم املرَْشُ
ِغريَة أليّة َدْولَة، لذا يَِجب  الِقطَـــاع يدفع الَعَملِيَّة التَّْنَمِويَّة يف ِقطَـــاع املرَْشُوَعات الصَّ

اعتبار التَّجارِب الفاشلة بثابة خربة َجيَِّدة للتََّعلُّم، وال يَِجب الوقوف عندها.

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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املَْبَحث الثَّاِن

ِغريَة وتعزيز ُمَشاَركَة املََشاِريع الصَّ

املَْرأَة يف تَْنِمَية االْقِتَصاد

َمة والنَّاِمية عَل حدٍّ سواء أنَّ  من األَْفكَار الْقِتَصاِديَّة الرَّاِسَخة ف املُْجَتَمعات املَُتَقدِّ
املَْرأَة ِهَي األَكْرَث قدرًة ورغبة من الرَّجل ف إحداث تَْغِيي إيجايّب ف املُْجَتَمع؛ ألنَّها 
الة، والحقيقة الَِّتي  األَكْرَث التزاًما بالَعَمل املُْجَتَمعّي واألَكْرَث إقباًل عَل املَُشاَركَة الفعَّ
ل مُيكن إنكارها أو تجاهلها أنَّه منذ قديم األََزل واملَْرأَة شيٌك أَســـاِسّ للرَُّجل ف 
كَافَّة األَنِْشـــطَة النَْسانِيَّة؛ اجتامعيًّا وتربويًّا واْقتصاِديًّا، واآلن مل تَُعْد األَْعاَمل الَِّتي 
يها النَِّســـاء هامشيَّة أو ثانويَّة، بل ِهَي أَنِْشطَة حيويَّة ل مُيِْكن الستغناء َعْنَها أو  تُؤدِّ
يه الرَِّجال من أعامٍل، بل ف الكَِثي من األَْحَيان  ّيتها ُمَقاَرنًَة با يُؤدِّ التَّقليل من أَهمِّ

كور ف شتَّى امليادين. كَانَت ُمَشاَركَة املَْرأَة أَكْرَث َتَيُّزًا من نظرائها الذُّ

َمة والنَّاِمية بضورة إشاك  َول املُتََقدِّ لكـــن َرْغم اإلميان الَجاّد والكبري لَدى كَافَّة الدُّ
املَْرأَة يف َعَملِيَّة التَّْنِميَة املُْستَداَمة، تظّل نسبة كَِبريَة من النَِّساء يف العالَم من العاطالت 
َولِة أو يف الِقطَاع الَخاّص، وقَد  والباحثات عن فُرَص للَعَمِل يف الِقطَاع الرَّْســـمّي لِلدُّ
َات البَطالَة بنَْي  يكون َذلَِك ِبَسبَب نُْدرَة الَوظَائِف الرَّْسِميَّة وغري الرَّْسِميَّة وارتفاع ُمَؤشِّ
الجنسني يف َغالِِبيَّة دول الَعالَم ِبَشكٍل رئيس، إىَل َجانِب أسباب أخَرى تَتََعلَّق باملوروثات 
ور النََّمطيَّة عن املَْرأَة يف بَْعض املُْجتََمعات الَِّتي تُحرِّم خروجها للَعَمِل  ــة والصُّ التَّْقلِيِديَـّ
ِغريَة كوسيلة  يَّة املََشاِريع الصَّ وتخَش من شـــعورها باالســـتقالليَّة، ومن ُهَنا تربز أََهمِّ
لتمكـــني املَْرأَة ودعمها من أجل الُحُصول عـــىَل َمْصَدر للعيش الكريم وكفالة أرستها 

وبلوغها األمان االقِْتصاِدّي واالْجتمِعّي، وتفعيل دورها يف النُُّهوض االقِْتصاِدّي.

ْولة يَتَطَلَّب االستغالل  الت مُنُّو اقْتصاِدّي ُمؤَثِّرَة يف الدَّ ـــعي نَْحو بلوغ ُمَعدَّ لذا فإنَّ السَّ
متها االستثمر الَجيِّد يف  ْولة ويف ُمَقدِّ األَْمثَل للَمَوارِد االقِْتَصاِديَّة املُتَاَحة يف َهِذِه الدَّ
كيبة املُْجتََمِعيَّة  الُعْنُص البَرَشِّي، وبالنَّظَر إىَل أنَّ النَِّساء يُشكلّن النِّْسبَة األكرب من الرتَّ
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ة الكربَى من املََوارِد االقِْتَصاِديَّة املََحلِّيّة  يف غالبيَّة ُدَول العالَـــم، فإنَّهنَّ مُيثِّلَن الِحصَّ
زمـــة لتَْحِقيق النُُّمـــّو االقِْتصاِدّي، ومن ُهَنا يُركّز اهتـــمم الَكِثري من املَُنظَّمت  الالَّ
َوليَّة واإلقليميَّة عىَل تَطِْوير قُُدَرات املَْرأَة، وتفعيل مشاركتها يف التَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة  الدُّ
ْخل واإلنفاق  ِغريَة والُحُصول عىَل َمْصَدٍر كريٍم للدَّ وتكينها من تَأِْســـيس األَْعَمل الصَّ

عىَل األرسة، وتجنُّب حاالت الُعْنف الَِّتي تتعرَّض لها ِبَسبَب ارتفاع نِْسبَة الفقر.

ِســـيَّة االقِْتَصاِديَّة يف بلدان ُمْختَلَِفة تَُؤكِّد أنَّ النَِّساء أَكَْث قدرًة  وَغالِِبيَّة التَّجارِب املَُؤسَّ
عىَل إَِدارَة املََشـــاِريع التَّْنَمِويّة الَِّتي تَْدعمها بَْعض الِجَهات الُحُكوِميَّة أو املدنيَّة، وأَكَْث 
التزاًما بسداد الُقُروض املصفيَّة، فعىَل َسِبيل املثال أربعة من كُّل 10 َشِكَات أمريكيَّة 
مملوكة لنســـاء؛ َحيُْث مَنَت األَْعَمل الَِّتي تقودها النَِّساء ِبِنْسبٍَة مذهلٍة بلغت %58 من 
ِكات الَِّتي تلكها النَِّساء نَْحو 3.1  العام 2007م إىَل العام 2018م، وتُِدّر عائدات الرشَّ
تريليونـــات دوالر)1(، وحتَى عام 2017م َكانَت ُهَنـــاَك أَكَْث من 11.6 مليون َشِكَة 
مملوكة للنِّساء يف الواليات املتَِّحَدة األَْمريِكيَّة، ويعمل ِبَها نَْحو 9 ماليني شخص، وتُِدرُّ 
مبيعـــات بقيمة 1.7 تريليون دوالر، وواحدة من كُّل خمس َشِكَات ذات إيرادات تبلغ 
ِكات اململوكة لِلنَِّساء  مليون ُدَوالر أو أَكَْث ِهَي مملوكة لِلنَِّســـاء، و%4.2 من َجِميع الرشَّ

يف البالد لديها عائدات بنحو مليون دوالر أو أَكَْث)2(.

ِغريَة ِهَي األَكَْث مالءمة لِلنَِّساء بوجٍه َعاّم، ِبَغّض النَّظَر عن مستَوى  ولعّل املََشاِريع الصَّ
تعليمهـــا أو حالتها االْجِتمِعيَّة، وَذلَِك نَظَرًا للكثري من األســـباب الَِّتي تَتََعلَّق بطبيعة 
عمل املََشاِريع ذاتها، فَِهَي ال تتقيّد بزماٍن أو مكاٍن، أْي: مُيكن إقامتها َداِخل املنزل أو 
خارَِجه، ودون أن تشـــعر املَْرأَة بالتَّقصري يف أداء واجباتها املنزليَّة أو واجباتها تَِجاه 
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الزوج واألبناء، كََم أنَّهـــا ال تَْحتَاج من صاحبتها االلِتزَام بواعيد حضور وانصاف 
كم يف األَْعَمل الُحُكوِميَّة، الَِّتي تَتَّسم َغالِبًا بَضعف مردودها املَادِّّي ومحدوديَّة الِبْنيَة 
َهات العامالت  اعمة للمرأة الَعاِملَة من َحيُْث مستَوى تَْقِديم الِخْدَمات لألُمَّ التَّحتيَّة الدَّ

أو غريها من االْمِتيَازات اإلضافيَّة.

ِغريَة الَكِثري من املال يف بدايتها، بل مُيِكن  ومن جهٍة أخرى، ال تَتَطَلَّب املََشـــاِريع الصَّ
ـــْخِصيَّة لِبَْدء َمرْشُوع قليل التَّْكلِفة ويف الَوقْت ذاته  َخرَاتَها الشَّ للمرأة االْســـِتَعانَة بُدَّ

ق لها دخاًل شهريًّا ثابتًا، ويكُفل لها االستقالل واألمان املَادِّّي. يَُحقِّ

ِغريَة ال تَتَطَلَّب املَْعرِفَة العلميَّة أو التكنولوجيَّة أو مستًوى  ِباإلَِضافَِة إىَل أنَّ املََشاِريع الصَّ
ًمـــا من التَّحصيل الِعلِْمّي، بل مُيكن اْخِتيَار فكرة َمرْشُوع تتناســـب مع مهاراتها  ُمتََقدِّ
ِغريَة فُرَْصة ذهبيَّة ملن مل يحالفها  وِخرْبَاتها يف مجاٍل ما، وِبَذلَِك تَُكون املََشـــاِريع الصَّ

الحظُّ يف الُحُصول عىَل قسٍط كاٍف من التَّْعليم األكاِدميِّي أو املِْهِنّي. 

َقات، مثل: يَات واملَُعوِّ ِغيَة يواجهه الكَِثي من التََّحدِّ ه املَْرأَة نَْحو املََشاِريع الصَّ لكن تَوجُّ
صعوبة الُحُصول عَل التَّْمويل الكاف لَبْدء املَْشُوع؛ ِبَســـبَب القيود الرُّوتِينيَّة 	 

َســـات الُحُكوِميَّة أو املَُنظَّمت املدنيَّة، ولغياب  واإلِْجرَاَءات البريوقراطيَّة للُمَؤسَّ
. الضمنات املَطْلُوبَة ِمْنِهنَّ

ِغيَة للمرأة، والتَّنافس 	  ـــوق املََحلِّّية املُْسَتْهَدَفة من املََشاِريع الصَّ ِصَغر حجم السُّ
الَقِوّي بنَْي ُمْخرََجات َهِذِه املََشاِريع واملُْنتَجات املُستورََدة من الخارج، عىَل أساس 

ْعر والَجْوَدة. السِّ
نقص املَْعرَِفة اِلَداِريَّة والفنِّيَّة والتَّْســـويِقيَّة لَدى الكَِثي من صاحبات املََشاِريع 	 

ِغية، ما قَد يتســـبَّب يف إهدار املََوارِد وفََشل املرَْشُوع يف بَْعض األَْحيَان، أو  الصَّ
ُعزُوف بَْعض النَِّساء عن تَْدِشني املرَْشُوع من األََساس خوفًا من اإلخفاق.

ـــْخصيَّة وَعَدم قدرتها عىَل تلبية االرتفاع املُْستَِمّر والكبري يف 	  َخَرات الشَّ قلّة املُدَّ
زَِمة الستمرار اإلِنْتَاج، ما قَد يَُشكِّل عائًقا أََمام استمرار  أســـعار املََواّد الخاّم الالَّ
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، ال ِســـيََّم مع َضْعف ثََقافَة اإلَِدارَة املَالِيَّة لَدى  الَكِثري من النَِّســـاء يف َمَشاِريعِهنَّ
. الَكِثري منهنَّ

زَِمة للَعَملِيَّة الِنَْتاِجيَّة، وصعوبة الُحُصول 	  ارتفاع تَكْلَِفة األََدَوات التكنولوجيَّة الالَّ
َعلَيَْها، وَعَدم اإلملـــام الكايف بالتَّفاِصيل التِّْقِنيَّة يف مجال عمل املرَْشُوع، خاصًة 

طَة. بالنِّْسبَة لِلنَِّساء األميّات أو حامالت الشهادات املُتَوسِّ
د 	  ـــوق وتََعدُّ ًة ف مراحله األوىَل ِبَســـبَب ظُُروف السُّ ّي خاصَّ َضْعف املردود املَادِّ

ِغريَة ويُفقدهم  املَُناِفِسنَي يُســـاِهم يف إحباط الَكِثري من صاحبات املََشاِريع الصَّ
الرَّغبة يف املثابرة واالستمرار.

وِق واحتياجاته، 	  راســـة الكافية لِلسُّ غياب التَّخطيط الَجيِّد للَمْشُوع وَعَدم الدِّ
ســـواًء قبل البَْدء يف املرَْشُوع أو ِخالل التَّْنِفيذ، األَْمر الَِّذي يُســـاِهم يف تَْقِديم 
ْعر والَجْوَدة، وبالتَّايِل ُحُدوث  ُمْنتََجات غري مرغوبة أو غري مالِئَة من َحيُْث السِّ
الت اإلخفـــاق، خاصًة أنَّ مثل َهِذِه  ارتبـــاك يف الَعَملِيَّـــة اإلِنْتَاجيَّة وارتفاع ُمَعدَّ
قيق لَكافَّة  املََشـــاِريع تنطوي عىَل نِْســـبَة من املَُخاطَرة الَِّتي تَتَطَلَّب التَّخطيط الدَّ

مراحلها وصياغة ِدَراَسة جدَوى ُمْحَكَمة.
ة الَعاِملَة ف مجال القراض التَّْنَمِوّي يف 	  َســـات الُحكُوِميَّة والَخاصَّ نُْدَرة املَُؤسَّ

املََناِطق الجغرافيَّة النَّائِيَة، واهتممها بالنَِّســـاء يف الَحَض والعاصمة، ِممَّ يَْحرِم 
يِفيَّات والنَِّساء يف املََناِطق الفقرية من فُرَص الَعَمل وكَْسب الرِّزق.  الرِّ

ِغية، 	  ه لِلنَِّســـاء وَصاِحَبات املََشاِريع الصَّ ْعم الُحكُوِمّي واملََدِنّ املَُوجَّ َضْعف الدَّ
وعدم االْهِتَمم الكايف بَصْقل مهاراتهنَّ بالتَّْدِريب واالستشارات اإِلَداِريَّة والفنِّيَّة.

َول النَّاِمية من وطأة األعباء 	  ًة ف الـــدُّ معاناة ِقطَاع كَِبي من النَِّســـاء وَخاصَّ
املزدوجـــة املُتََعلَِّقة بالواجبات املنزليَّة واألرسيَّة من َجانِب وَمَهاّم الَعَمل التَِّجاِرّي 

من َجانِب آخر.
تفضيل الكَِثي من النَِّســـاء للَعَمِل الُحكُوِمّي من أجـــل التَّمتُّع بَزَايَا التَّأمني 	 

َخرَاتهّن يف  من االْجتمِعـــّي، وَعَدم الرَّغبة يف املَُجازَفَـــة بُدَّ ـــي والضَّ حِّ الصِّ
َمرْشُوع قَد ينجح وقَد يُْخِفق.
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وملُواَجَهة ما ســـبق، ومن أجل تفعيل ُمَشاَركَة املَْرأَة يف التَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة عن طَِريق 
ْولة التخاذ الَكِثـــري من اإلِْجرَاَءات الفاعلة، منها عَل  ِغرية، تَْحتَاج الدَّ املََشـــاِريع الصَّ

َسِبيل املثال:
يَّة ُمَشاَركَة املَْرأَة يف التَّْنِميَة االقِْتصاِديّة 	  ْولة بأََهمِّ ه عــــاّم َداِخل الدَّ ِصَياَغة تََوجُّ

كرشيـــٍك رئيٍس للرَُّجل، ويف َجِميـــع األوقات، ولَيَْس فقـــط يف حالة األَزََمات 
يَّة َدْورها وقُدرتها عىَل قيادة وإدارة املََشاِريع التِّجاِريَّة  والكوارِث، واالعرتاف بأََهمِّ

بَكافَّة أَنَْواعها ومجاالتها.
َسات 	  َهة للمرأة، الَِّتي تَُوفِّرُها بَْعض املَُؤسَّ ويج لُفرَص التَّْدِريب والتَّأهيل املَُوجَّ التَّ

عم ملثل َهِذِه الرَبَاِمج  َســـات التَّْدِريب املهني، وتَْوِفري كَافَّة ُسبل الدَّ الَوطَِنيَّة وُمَؤسَّ
واألَنِْشطَة.

تَطِْوير الَعالَقات الثَُّنائِيَّة مع الِقطَاع الخاّص ِبَهَدف زيادة املََشاِريع الَوطَِنيَّة الَِّتي 	 
لهنَّ لتَْدِشني َمَشاِريع صغرية يف الِقطَاعات  تســـتهدف تدريبهنَّ وتكينهنَّ وتَُؤهِّ

، وتَطِْويرها كمًّ وكيًفا. االقِْتَصاِديَّة املُناِسبَة إلْمَكانِياتِِهنَّ وِخرْبَاتهنَّ
التَّعـــاُون مـــع املَُنظَّامت غي الُحكُوِميَّـــة والِجَهات املَانِحة من أجـــل تَْنِفيذ بَرَاِمج 	 

يَاســـات الَحالِيَّة لتلبية اْحِتيَاَجات صاحبات األَْعَمل  وسياسات َجِديَدة أو تَطِْوير السِّ
منات، وتشـــجيعهنَّ عىَل البَْدء بََشـــاِريع َصِغريَة ذات  ًة فيم يَتََعلَّق ِبتَْقِديم الضَّ َخاصَّ
جدَوى اقْتصاِديّة، وتيســـري آليَّات ُوُصولهنَّ إىَل املََصاِدر املَالِيَّة، مثل: إِنَْشاء صناديق 
. االئتمن أو ضمن الُقُروض أو الُقُروض الَجَمِعيَّة، وتَْوِفري الِخْدَمات االستشاريَّة لُهنَّ

توجيه أَكْرَب َقـــْدر ممكن من املََوارِد الُحكُوِميَّة والجهود اِلَداِريَّة والفنِّيَّة نَْحو 	 
َعاب الَِّتي قَد  ِغيَة املُْنِتَجة الَِّتي تلكها نســـاء، وتذليل الصِّ دعم املََشـــاِريع الصَّ
تُواِجههنَّ يف ُسوق الَعَمل، وتَْوِفري آليَّات املُتَابََعة واملُرَاقَبَة املُْستَِمرَّة لَكافَّة َمرَاِحل 

التَّْنِفيذ والوقوف عىَل َهِذِه املَرَاِحل خطوًة بخطوٍة.
تشـــجيع البنوك للتَّْمويل ِبَهَدف َتِْويل وتَطِْوير َمَشاِريع تَْنَمِويَّة للمرأة عىَل 	 

مستًوى واِســـع جغرافيًّا، من أجل إشاك النَِّساء يف ُمْختَلَف املََناِطق يف التَّْنِميَة 
دة دون أخرى. ْكيز الجغرايّف عىَل مناطق محدَّ االقِْتَصاِديَّة، وَعَدم الرتَّ
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ِغريَة 	  َة وَسلَِسة إلنشاء صناديق لَِضَمِن الُقُروض الصَّ ِصَياَغة استاتيجيَّات ُمَيسَّ
الَِّتي تستهدف املَْرأَة.

ة، وتنفيذ حملة إعالميَّة واســـعة 	  تَْنِظيـــم حمالت توعية وتثقيف وترويج َعامَّ
ِغريَة الَِّتي تديرها املَْرأَة، من أجل اســـتقطاب الَكِثري من  ويج للَمَشـــاِريع الصَّ للرتَّ
يَّة ُمْجتََمِعيَّة وقاعدة كَِبريَة  الرَّاِغبَات يف دخول ُســـوق الَعَمل، وإكساب األَْمر أََهمِّ
من التأييد واملســـاندة لضورة تَْوِفري ُمَناخ ُمَناِسب للمرأة حتَى تقوم بدورهــــا 

االقِْتصاِدّي عىَل أكَْمل وْجٍه.
يَّة 	  ْولة من أجل َربْط املُُدن الَحَضِ تَْدِشي شبكات لالتَِّصال ف ُمْخَتلَف أنحاء الدَّ

يفيَّة والنَّائِيَة، وبناء قاعدة معلوماتيَّة ُمتَطَوِّرَة إلتاحة الُفرْصة لِلنَِّساء  باملََناِطق الرِّ
يف َهـــِذِه املََناِطق ملعرفة املَِزيد عن الُفرَص االســـتثمريَّة املُتَاَحة واملََوارِد املَالِيَّة 
ِغريَة وتبادل  املُتََوفِّرَة، ولتيســـري َعَملِيَّة االتَِّصال مع القائات عىَل املََشـــاِريع الصَّ

، با يدعم ُروح التَّنافُِسيَّة لديهّن. املَْعلُوَمات بينهنَّ

يَّة االستغالل األَْمثَل للَمَوارِد االقِْتَصاِديَّة املُتَاَحة من أجل تَْحِقيق  نخلص ِمامَّ سبق ألََهمِّ
يَّة، واملَْرأَة عىَل  متها االســـتثمر الَجيِّد يف الَعَناِص البَرَشِ النُُّمّو االقِْتصاِدّي، ويف ُمَقدِّ
وْجه التَّْحديد، بالنَّظر إىَل أنَّها تُشـــكِّل النِّْسبَة األكرب من الرتكيبة املُْجتََمعيَّة يف َغالِِبيَّة 
بلدان العالَم، وأنَّها األَكَْث قُْدرًَة ورغبًة يف إحداث التغيري اإليجاّب يف املُْجتََمع، واألَكَْث 
ـــيَايّس  التزاًما بالَعَمل التَّْنَمِوّي، واألَكَْث إقبااًل عىَل املَُشـــاَركَة يف ُخطَط النُُّهوض السِّ
ِغريَة مفتاًحا  واالقِْتصاِدّي واملُْجتََمِعّي، وُهَو ما يجعل تشجيعها عىَل َخْوض املََشاِريع الصَّ
رئيًسا لتفعيل مشـــاركتها يف التَّْنِميَة املُْستَداَمة ِبَشكٍل عاّم، فعن طَِريق تأهيلها لُسوق 
الَعَمل وتكينها اقْتصاِديًّا ومجتمعيًّا تحصل عىَل االســـتقالليَّة املَادِّيَّة، وتَْضمن ِقْسطًا 
ْخل  الت الدَّ اليَّة يف ارْتَِفاع ُمَعدَّ كَِبريًا من األمان لها وألرستها، وتُساِهم ِبُصورَة أَكَْث فعَّ

الَقْوِمّي وتََدينِّ ظاهرة البَطالَة والَفْقر.
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ِغريَة وِرياَدة األَْعَمل الَعالَقة بَْي املََشاِريع الصَّ

 )SMMEs( غَرى طَة والصُّ ِغيَة واملَُتوسِّ َسات الصَّ لعبت كلٌّ من ِرياَدة األَْعاَمل واملَُؤسَّ
َمة والنَّاِمَية، الَِّتي  َدْوًرا حيويًّـــا ف الفتات النِْتقالِيَّة لجميع الْقِتصـــادات املَُتَقدِّ
شـــهدت قفزات ملحوظة ف النُُّمّو الْقِتصاِدّي، حَتـــى َحِظَيَتا بالعتاف الَعالَِمّي 
باْعِتَبارِهـــام الَعُمود الِفْقِرّي لِلتَّْنِمية الْقِتَصاِديَّة وأحد أبرز األََدَوات لَتْحِقيق النُُّمّو 
ِكات ف التِّحاد  الْقِتصاِدّي وتَْوِفي ُفرَص الَعَمل، فعَل َســـِبيل املثال %99 من الشَّ
طَة الَحْجم وتَُوفِّر ثمُلَُثي الَوظَائِف ف الِقطَاع  األورويّب ِهَي شكات َصِغيَة وُمَتَوسِّ
ـــطَة ف الَقارَّة العجوز واِحَدة من  ِغيَة واملَُتوسِّ ِكات الصَّ الَخـــاّص)1(، فباتت الشَّ
ِكات الكَِبيَة الَِّتي تََتَخلَّ  لت الَبطالَة، ف مقابل الشَّ األسباب الرَّئِيَسة لخفض ُمَعدَّ
عن ِحَصصها ف التَّْوظيف، إْن مل تكن تُســـاِهم ف تسيح الَعاِملَِي وتفاُقم األزمة 

وق الَعالَِميَّة ول تََتَمكَّن من التَّواُؤم معها. ات الَِّتي تطرأ عَل السُّ مع التََّغيُّ

يَّة ِرياَدة األَْعَمل يف تَْحِقيق النُُّمّو االقِْتصاِدّي يف االقِْتصادات املُعاِصَة  وباملِثِْل، فإنَّ أََهمِّ
يَاســـات واالقِْتصاِدينَّي، فقد  ًة ِمن ِقبَل صانعي السِّ ُمْعرَتَف ِبَها عىَل نِطَاٍق واســـع، وَخاصَّ
يَاسة األوروبيَّة، ِبَحيُْث  لَة بُعْمٍق يف نَْهج السِّ أفادت املَُفوَّضيَّة األوروبيَّة أنَّ ُروح املُبَاَدرَة ُمتَأَصِّ
إنَّ اإلبَْداع واستقالل ُروَّاد األَْعَمل يُساِهَمن يف ارْتَِفاع ُمْستََويَات النََّشاط االقِْتصاِدّي يف 
ُدَول القـــارَّة، والتَّأْكِيد عىَل أنَّ َجَوانِب االبِْتَكار واملَُخاطَرة لََديِْهم تُعزِّز دورهم يف تحفيز 

التَّطَوُّر يف اإلِنْتَاِجيَّة وزيادة الُقْدرَة التََّنافُِسيَّة وقيادة األَْسَواق إىَل التوازن.

1. Okyere, F. Relationship between Entrepreneurship and Small, Medium and Micro 
Enterprises )SMMEs(: A Literature Review. The International Journal For Business 
And Management, 2017, 5)9(. Retrieved from https://bit.ly/2y8uU3P
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ـــطَة هم أساس التَّْنِميَة  ِغريَة واملُتَوسِّ ِكات الصَّ من ُهَنا يتَِّضح أنَّ ِرياَدة األَْعَمل والرشَّ
َناعة ِبَشكٍل عاّم، ولَِذلَِك يتشابهان يف بَْعض  يَان الَحيَاة للتِّجارة والصِّ االقِْتَصاِديَّة وُشْ

النَِّقاط، مثل:

ة: فتُشـــري األدبيَّات املُتََعلَِّقة بهذا املوضوع إىَل أنَّ ِرياَدة 	  األدوار واألَْهَداف الَعامَّ
ة يف التَّْنِميَة  ِغـــريَة ُمْعرَتَف بهم كجهاٍت فاعلـــٍة ُمِهمَّ ِكات الصَّ األَْعـــَمل والرشَّ
االْجِتمِعيَّة واالقِْتَصاِديَّة، من ِخالل دورهم يف تَْوِفري فُرَص الَعَمل وزيادة النَّاتِج 
ْوة  ْخل الَقْوِمّي وتَْحِقيق الثَّ َات التَّْصدير والدَّ الَقْوِمّي اإلِْجميِلّ واالرْتَِقاء بَُؤشِّ
واالدَِّخار، وِهَي الرَّكَائِز الرَّئِيَســـة لتَْحِقيق النُُّمّو االقِْتصاِدّي والتَّْنِميَة املُْجتََمعية، 

وبالنَّظَر إىَل َذلَِك فهم متشابهان يف األدوار واألَْهَداف.

ِغريَة يف التَّأثُّر بالَعواِمل 	  َعواِمل النَّجاح والَفَشل: تتشابه ِرياَدة األَْعَمل مع املََشاِريع الصَّ
د من ِخالل َمْجُموَعة من الَعواِمل املُتََشاِبَهة، عىَل  ذاتها، فنجاحهم أو فََشـــلهم يتحدَّ
ائدة يف املُْجتََمع، واملوقع  وق، والثَّقافة السَّ َســـِبيل املثال: الِبيئَة املُِحيطَة وظروف السُّ

ِكَة نفسها، وغريها. الُجْغرَايِفّ، والَخَصائِص الَفرِْديَّة، وخصائص الرشَّ

الَخَصائِص الَفرِْديَّة: من نَِقاط التَّشابه أَيًْضا الَخَصائِص الَفرِْديَّة لرَائِد األَْعَمل 	 
ِغري، فكالهم مَيْتَلِك ِصَفات املُبَاَدرَة، واملُثَابَرَة عىَل النَّجاح،  ومديـــر املرَْشُوع الصَّ
ات، وااللِتزَام الَقانُويِنّ واملُْجتََمعي  ـــْخِصّ وتَطِْوير الذَّ واالهتمم باالجتهاد الشَّ
واألَْخالِقّي، والتَّْخطيط املَْنَهِجّي، والثَِّقة بالنَّْفس، والُقْدرَة عىَل التَّأْثِري يف اآلَخِريَن، 
ِغري  والنَّزاَهـــة واملَْوثُوِقيَّة، وغريها، وُهَو ما يُســـاِعد كُالًّ من ماليك املرَْشُوع الصَّ

ال يف مساعيهم املُْختَلَِفة. ورجال األَْعَمل عىَل التََّفوُّق الفعَّ

وبالرَّْغم ما ســـبق، إالَّ أنَّه يوجد تََضارُب ملحوظ يف اْســـِتْخَدام َمْفُهَوَمِي املََشـــاِريع 
ِغرية،  ِكات الصَّ ِغريَة وِرياَدة األَْعَمل حّد الخلط بنَْي ُروح املُبَاَدرَة وتأســـيس الرشَّ الصَّ
ء ذاته،  ْ حتَّى إنَّه يف كثري من األَْحيَان، يُْستَْخَدَمان بالتَّبادل، كََم لو أنَُّهَم يَْعِنيَان الشَّ
وعىَل الرَّْغم من الَعالقَة الوثيقة بينهم يف شـــأن أدوارهم االقِْتَصاِديَّة واملُْجتََمعية، ال 
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، فِرياَدة األَْعَمل تَْختَلِف عن  ِســـيََّم يف االقِْتصادات النَّاِشئَة، فَإنَُّهَم ليسا ُمرَتَاِدفنَْيِ
طَة، من حيث: ِغريَة واملُتَوسِّ ِكات الصَّ الرشَّ

ِغريَة 	  املفهوم: فِرياَدة األَْعَمل ِهَي َعَملِيَّة تُؤدِّي إىَل تَأِْســـيس املََشاِريع التِّجاِريَّة: الصَّ
ـــطَة والُكرْبى، ولَِذلَِك يجري تعريفها من الناحية الَعَملِيَّة بأنَّها "الَعَملِيَّة الَِّتي  واملُتَوسِّ
يَْستَْخِدم ِفيَها الشخص إِبَْداعه أو ابِْتَكاره إلنشاء وإدارة أَْعَمل تجاريَّة، ألنَّه يَرى فُرًَصا 
بْح بتَبَنِّي ُروح املَُخاطَرة واإلبَْداع"، وينطوي َهَذا التعريف بالتَّايِل  َجيِّـــَدة لتَْحِقيق الرِّ
عىَل الَكِثري من الَعَناِص األََساِســـيَّة، هي: االبِْتَكار، واإلبَْداع، واملَُخاطَرة، واالعرتاف 
بْح، وإضافة قيمة  ـــوق، وإنشاء َشِكَة َجِديَدة وإدارتها، وتعظيم الرِّ بالُفرْصة يف السُّ
ـــطَة ِهَي َشِكَات أو  ِغريَة واملُتَوسِّ ِكات الصَّ يف املُْجتََمع، وَخلْق فُرَص الَعَمل، بَيَْنَم الرشَّ

دة وإيرادات سنويّة متوقَّعة. َمَشاِريع تجاريَّة يديرها فرد أو أَكَْث، لها َمَوارِد محدَّ

ُسوَن أعملهم عىَل أساس 	  الَوظَائِف: يَتََميَّز ُروَّاد األَْعَمل بالحّس اإلبَْداعي ويَُؤسِّ
ياَدة فََقْط ِبَجْني  بح املرتفع، فاَل تَْهتَّم َمَشـــاِريع الرِّ االبِْتـــَكار وتَْحِقيق النُُّمّو والرِّ
األَْمَوال، بل تريد كَْسب املَِزيد، سواًء تَْقِديم ُمْنتَج أو َميْزَة ُمبْتََكرَة، أو تَأِْسيس عالمة 
تِجاريَّة أَكَْث شهرة من َحيُْث َجْوَدة الِخْدَمة أو اإلِنْتَاج، بَيَْنَم يتَِّسم النََّشاط الرَّئِيس 
ـــلَع والِخْدَمات، فاَل  ـــطَة ببيع أو شاء السِّ ِغريَة واملُتَوسِّ ِكات الصَّ أِلَْصَحاِب الرشَّ
وَن بالنُُّمّو أو الُحُصول عىَل ِربِْحيَّة أَكَْث، بل األَْولَِويَّة للَعَمِل الرُّوتِيني اليَْوِمّي،  يَْهتَمُّ

وبالكاد ينخرطون يف البَْحث عن فُرَص تِجاريَّة فريدة مثل ُروَّاد األَْعَمل. 

زَِمة لالكتشـــاف املُبَكِّر للُفرَص 	  روح املجازفة: مَيْتَلِك ُروَّاد األَْعَمل املََهاَرات الالَّ
الَجيِّدة وتَطِْوير االبِْتَكارات واســـتغاللها يف أعمل تِجاريَّة ُمْرِبَحة؛ فهم يبحثون 
ِكات  َداِئًا عن املَُخاطَرة يف أَْعَمل أو َمَشـــاِريع َجِديَدة، بَيَْنَم مييل أَْصَحاب الرشَّ
يَات أو  الِيَّة دون َخْوض التََّحدِّ طَة إلدارة شكاتهم أو أعملهم بَفعَّ ِغريَة واملُتَوسِّ الصَّ

اتَِّخاذ املَُجازَفَة، مقابل الُحُصول عىَل َدْخٍل معقول ألنفسهم.

بيئة الَعَمل: بيئة ُروَّاد األَْعَمل رسيعة الُخطَى تزدَّاد ِفيَها التَّنافســـية لحظًة بعد 	 
أخرى، فِرياَدة األَْعَمل تَتَطَلَّع إىَل النُُّمّو املُْستَِمّر ولَيَْس لديها وقٌت تَُضيِّعه، وتَُجازف 
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ِكّ وتَْحِديد  َداِئًا با لديها وتَطمح يف املَِزيد، وتعتمد َغالِبًا عىَل إَِدارَة الَوقْت الذَّ
ِغريَة مستقرَّة ِبَحيُْث  األَْولَِويَّات وتعزيز اإلِنْتَاجيَّة، بينم ِبيئَة عمل املََشـــاِريع الصَّ
مُيِْكن ألعضـــاء الَفِريق القيام بعملهم دون أّي ضغوط أو مخاوف مع محدوديَّة 

األَْهَداف وتوقُّع نِْسِبّي للنَّتائج.

البْـــَداع والبِْتكَار: وهم صفتان رَئِيِســـيَّتَان ُتَيِّزَان ُروَّاد األَْعَمل عن أَْصَحاب 	 
َســـة ِرياَدة األَْعَمل تَْختَلِف يف املقام األَوَّل عن طَِريق  ِغرية، فُمَؤسَّ األَْعَمل الصَّ
ِغريَة  ِكات الصَّ املمرسات االْسرِتَاتِيِجيَّة واإلبَْداعيَّة لُخطَط الَعَمل، بَيَْنَم تفتقر الرشَّ
ياَدة، وُهَو ُعْنُص حاِسم يف الِحَفاظ عىَل  ه نَْحو الرِّ ـــطَة عادًة إىَل التَّوجُّ واملُتَوسِّ

األَْعَمل يف ظُُروف األَْسَواق املضطربة ِبُصورٍَة ُمْستَِمرَّة.

اســـتاتيجيَّة الَِداَرة: تَُكون االْســـرِتَاتِيِجيَّة اإِلَداِريَّة يف َمَشاِريع ِرياَدة األَْعَمل َعالِيَة 	 
املََخاِطر وتَتَِّســـم بالتَّْخطيط طويل األََجل، فَِهَي تسَعى لتَطِْوير ِفْكرَة أو ِخْدَمة أو ُمْنتَج 
يف ِظّل حالة قَِويَّة من َعَدم اليقني، وتُخطِّط قَْدَر اإلمكان لتقليل الفاقد والخســـارة، 
ِغريَة تَُكون االْسرِتَاتِيِجيَّة َمرِنَة للَغايَِة وُمْنَخِفَضة املََخاِطر. نَِتيَجَة  بينم يف املََشاِريع الصَّ
ضمن ُوُجود تدفُّق ُمْستَِمّر من الَعَمل واملَال، وعىَل الرَّْغم من أنَّه قَد يَُكون هناك َعَدم 
وق  يقني يف وقٍت ُمبَكِّر من بَْدء املرَْشُوع، فَِإنَّه بعد فرَْتَة من الزََّمن واالستقرار يف السُّ

ِغريَة أَكَْث روتينيَّة.  َسات الصَّ تتَّضح معامل املرَْشُوع وتُْصِبح اسرتاتيجيَّة املَُؤسَّ

ِغريَة عىَل اإلطالق،  َوِبَذلَِك يتَّضح أنَّ ِرياَدة األَْعَمل لَيَْست مرادفًا لألعمل التِّجاِريَّة الصَّ
وأنَّه عىَل الرَّْغم من أنَّهم تيالن إىَل تَْحِقيق نَْفس الَهَدف، فإنَّ كِال املفهوَمنْي يَْختَلِفان 
ِغريَة عادًة  اختالفًا كَِبريًا، وفًْقا للتَّعريف والَوِظيَفة والَغرَض، وبشكٍل َعاّم األَْعَمل الصَّ
ما تبدأ َصِغريَة، وتبَقى هكذا نِْسِبيًّا، ِممَّ يَُوفِّر مَنَِط حياٍة أو وظيفة ومستًوى ُمتََواِضًعا 
ُســـوَن لَُهم َدَواِفع  ياِديَّة هم ُمَؤسِّ ْخل أِلَْصَحاِبها، بينم أَْصَحاب املََشـــاِريع الرِّ من الدَّ
وأهداف مختلفة، يَْســـتَِغلُّوَن االبِْتَكار يف تَْحِقيق النُُّمّو وهدفهم ليس تَْوِفري وظيفة أو 

َا َخلََق قيمة وثروة مُيِْكنهم حصادها يف وقٍت الحق.  ِمْهَنة ألنفسهم، وإمنَّ
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َول تََجارب مجموعة من الدُّ

ِغريَة مع املَْشُوَعات الصَّ

ِغيَة ِمْحَور اهتامٍم متزايٍد  ف الُعُقود األَِخيَة املاضية كَانَت األَْعاَمل التِّجاِريَّة الصَّ
َمة والنَّاِمَية عَل حدٍّ سواء؛ وَذلَِك بالنَّظَر  ف َجِميع أنحاء العالَم، ف الُبلَْدان املَُتَقدِّ
إىَل َدْورها الَباِرز ف َخلْق ُفرَص الَعَمل، وإحداث التَّكاُمل الْقِتصاِدّي مع املُْنَشـــآت 
طَة والكَِبيَة، وَدْفع البِْتكارات الّتكُْنولُوِجيَّة واِلَداِريَّة من ِخالل َضّخ ُمْنَتَجات  املَُتَوسِّ
ـــوق، وغيها من املَزَايَا الَّتـــي الَتَفَتْت إليها -عَل وْجه  وِخْدَمـــات ُمْبَتكَرَة ف السُّ
التَّْحديد- الُبلَْدان النَّاِمَية با ف َذلَِك تِلَْك املَْوُجوَدة ف آســـيا، الَِّتي كَانَت تَُواِجه 
بط بَْي صناعاتها الكَِبيَة  ًة لتوفي ُفـــرَص الَعَمل، وتَطِْوير آليَّات الرَّ َحاجًة ُملِحَّ
اِعَمة لْقِتَصاَداتها، فَعَمَدْت إىَل تَطِْوير األَْعاَمل  َناعات الدَّ ِغـــية، وتعزيز الصِّ والصَّ

اد األَْعاَمل. ْعم لُِروَّ ِغيَة، وتَْوِفي كَافَّة ُسُبل الدَّ التِّجاِريَّة الصَّ

مت الَعِديد مـــن ُدَول الَعالَم تجارب ُمَميَّزَة يف النََّجاح يف مجال املرَْشُوَعات  وقد قدَّ
ــى إنَّها باتت تَْعتَِمد عىَل َهِذِه املرَْشُوَعات  َغر؛ حتَـّ ـــطَة وُمتََناِهيَة الصِّ ِغريَة واملُتََوسِّ الصَّ
ِبَشْكٍل كامٍل يف ِبَناء اقتصادها مثل: بريطانيا واليابان، وسوف نتناول يف َهَذا املَبَْحث 

طَة. ِغريَة واملُتََوسِّ عدًدا من التَّجارِب الَعالَِميَّة الرَّائَِدة يف ِقطَاع املرَْشُوَعات الصَّ

ِغيَة ف اليابان املَْشُوَعات الصَّ
طَة، وُدَول  ِغريَة واملُتََوسِّ َول الرَّائَِدة يف مجال املرَْشُوَعات الصَّ تَُعدُّ اليابان من أبرز الدُّ
شق آسيا ِبَشْكٍل َعاّم، حتَّى إنَّ التَّْجربة اليابانيَّة أَْصبََحت ُملِْهمًة للكثري من ُدَول العالَم، 
َول العربيَّة والَعالَِميَّة؛  وأصبح ُهَناَك حالٌة من التَّعاُون املُْستَِمّر بنَْي اليابان وُمْختَلَف الدُّ

وَذلَِك لالستفادة من التَّْجربة اليابانيَّة وتطبيقها.
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ُروس املُْستََقاة ِمْنَها يِف الجزائر، امللتَقى . 2 طَة والدُّ ِغريَة واملُتََوسِّ َسات الصَّ دراجي، السعيد. التَّْجربة اليابانيَّة يِف دعم املَُؤسَّ
ــطَة يِف الجزائر، ُعِقَد املؤتر يِف كُلِّيَّة العلوم  ِغريَة واملُتََوسِّ َســات الصَّ الَوطَِنّي حول اْســرِتاتِيِجيَّة التَّْنظيم وُمرَافََقة املَُؤسَّ

ااِلقِْتصاِديَّة والتِّجاِريَّة وعلوم التسيري بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، أيام 19-18 أبريل 2012م، ص 4 - 9.
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ِغريَة  مة صناعيًّا واقْتصاِديًّا؛ فإنَّ تَْعِريف املرَْشُوَعات الصَّ َول املُتََقدِّ وألنَّ اليابان من الدُّ
َول النَّاِميَة؛ فِبالنِّْســـبَة لليابان  ِغريَة يف الدُّ ِفيَهـــا يَْختَلِف عن تَْعِريف املرَْشُوَعات الصَّ
ِغري ُهَو املرَْشُوع الَِّذي ال يَتََجـــاَوز رَأْس املَاِل فيه 100 مليون ِيْن  فإنَّ املَـــرْشُوع الصَّ
يابايّن )قرابة 93 ألف دوالر(، وال يَتََجاَوز عدُد الَعاِملِنَي فيه 300 عامل، َهَذا ِبالنِّْسبَة 
ا ِبالنِّْســـبَة للَمرْشُوَعات غري التَّْصِنيعيَّة  ِغريَة، أمَّ للَمرْشُوَعات التَّْصِنيعيَّة أو املََصانِع الصَّ
فهي تِلَْك الَِّتي ال يَتََجاَوز رَأْس املَاِل ِفيَها 30 مليون ِيْن يابايّن )قرابة 27 ألف دوالر(، 
ا املرَْشُوَعات الِخْدِميَّة فَِهَي ُمْســـتَثَْناٌة  وال يزيد عدُد الَعاِملِنَي ِفيَها عن 100 عامل، أمَّ

من َهَذا التَّْعريف؛ َحيُْث ال يَِقّل عدُد الَعاِملِنَي ِفيَها عن 50 عاماًل)1(.

ّ عىَل املرَْشُوَعات  ـــبعينيَّات وحتَّى اآلن تَْعتَِمد اليابان ِبَشْكٍل ِشبْه كُلِّ ومنذ ُمْنتََصف السَّ
ـــطَة يف ِبَناء اقتصادها؛ َحيُْث كَانَت ُتثِّل نِْسبَة َهِذِه املرَْشُوَعات يف  ِغريَة واملُتََوسِّ الصَّ
َذة يف اليابان، ولقد َتَكََّنِت  االقِْتصاد اليَّابَايّن 99.4 ِباملِئَِة من إِْجَميِلّ املرَْشُوَعات املَُنفَّ
ِغريَة من تَْحِقيق نهضـــٍة اقِْتَصاِديٍَّة َحِقيِقيَّة يف البالد يف الَفرْتَة بنَْي  املرَْشُوَعات الصَّ
ـــطَة َدْوٌر ُمِهّم يف تغطية  ِغريَة واملُتََوسِّ عامـــي 1999-1984م؛ فكان للَمرْشُوَعات الصَّ
َســـات الكربَى ِبِنْسبَة 72 ِباملِئَِة، وَذلَِك يف مجال املُْستَلْزََمات  ة باملَُؤسَّ الحاجات الَخاصَّ
ِغريَة حاجة  َناَعات الهندسيَّة فقد غطَّت املرَْشُوَعات الصَّ ا يف الصِّ َناِعيَّة املَْعَدنِيَّة، أمَّ الصِّ
َناَعات الكهرومنزليَّة، فَكانَت  َســـات الُكربَى ِبِنْســـبَة 76 ِباملِئَِة، ويف مجال الصِّ املَُؤسَّ
ِغريَة ِبِنْســـبَة 79 ِباملِئَِة، ولقد كَاَن لَِهَذا الِقطَاع أيًضا ُمَســـاَهَمٌة  تَْغطية املرَْشُوَعات الصَّ
اِدرات؛ َحيُْث بَلََغْت قيمة ُمَساَهَمته حوايل 30 ِباملِئَِة من إِْجَميِلّ  واضحٌة يف نِْسبَة الصَّ
ِغريَة بتَْحِقيق قيمة ُمَضافَة ُمرْتَِفَعة،  َسات الصَّ اِدرات اليابانيَّة، وَساَهَمت َهِذِه املَُؤسَّ الصَّ

فَفي عام 1991م وْحده وصلت نسبة َهِذِه الِقيَمة إىَل 56.3 ِباملِئَِة)2(.
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ِغريَة، قيام الحكومة اليابانيَّة بتشـــكيل  م للَمرْشُوَعات الصَّ ْعم املَُقدَّ ومن أشـــكال الدَّ
ِغريَة،  ِغريَة، ومنها هيئة املُْنَشآت الصَّ َســـات تُْعَنى ِبَدْعم املرَْشُوَعات الصَّ هيئات وُمَؤسَّ
َناَعة اليابانيَّة، ووكالة تَْنِميَة املُْنَشآت  وِهَي إحَدى الهيئات التَّاِبَعة لوزارة التِّجارَة والصِّ
ِغريَة والغرفة التَِّجاِريَّة اليابانيَّة واملَُنظََّمة اليابانيَّة للتَِّجارة الَخارِِجيَّة، وقَد اعتمدت  الصَّ
ِغريَة، فمنها ما اهتمَّ بربامج  َدة للَمرْشُوَعات الصَّ َسات عىَل بَرَاِمج َدْعم ُمتََعدِّ َهِذِه املَُؤسَّ
يبيَّة وتســـهيل اإلِْجرَاَءات، ومنها ما  التَّْمِويل، ومنها ما اهتمَّ بربامج اإلعفاءات الضَّ
اهتـــمَّ بربامج تدريب الَعاِملِنَي عىَل املُْنتَج املَطْلُوب؛ وَذلَِك ِبَهَدف اْســـِتْخرَاج ُمْنتَج 
ت بَْعض الرَبَاِمج أيًضا  ذي كفـــاءات َعالِيَة وَعاِمل ذي مهارة ُمرْتَِفَعة أيًضا، وقَد اهتَمَّ
ِغريَة،  ِغريَة، وتحسني إَِدارَة املرَْشُوَعات الصَّ ِبُحْسن التَّْسِويق ملُْنتََجات املرَْشُوَعات الصَّ
اِخليَّة، وتَْوِفري االسترياد  َســـات اليابانيَّة أيًضا بِحَميَة املُْنتَجات الدَّ ت املَُؤسَّ وقَد اهتَمَّ
ِغريَة  وِرية فقـــط، وَهَذا األَْمر يَِتّم باالْعِتمد عـــىَل املرَْشُوَعات الصَّ ُ ـــلَع الضَّ إاِلَّ للسِّ

طَة املُْنِتَجة. واملُتََوسِّ

طَة يف  ِغريَة واملُتََوسِّ وال تزال اليابان حتَّى اآلن تَْعتَِمد ِبَشْكٍل كبريٍ عىَل املرَْشُوَعات الصَّ
ـــطَة البالغ عددها  ِغريَة واملُتََوسِّ ِكات الصَّ اقتصادها؛ فحتَّى العام 2017م كَانَت الرشَّ
ِكات الَعاِملَة يف البالد)1(،  3.8 مليـــون َشِكَة ُتَثِّل نَْحو %99.7 من إِْجَميِلّ عدد الرشَّ
وبلغت نِْســـبَة الَعَملَة ِفيَها نَْحو %70 من إِْجَميِلّ الَعَملَة الَوطَِنيَّة، وتُساِهم يف توليد 
أَكَْث من %50 من الِقيَمة الَوطَِنيَّة املَُضافَة)2(، حتَّى أَْصبََحت املرَْشُوَعات الَكِبريَة يف 
ِغريَة، الَِّتي قام  َســـة تعمل عىَل تَجِميع ما تقوم ِبَها املرَْشُوَعات الصَّ اليابان ما ِهَي إالَّ ُمَؤسَّ
وال يزال يقوم َعلَيَْها االقِْتصاد اليابايّن بالكامل، الَِّذي فرَض نفسه عامليًّا، وتكَّن من اتَِّخاذ 

مركز قَِوّي اقْتصاِديًّا يَُناِفس به أقَوى االقِْتَصاَدات الَعالَِميَّة.
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تجربة ماليزيا
م االقِْتصاِدّي، كََم أنََّها من  تَُعّد ماليزيا من أُوىَل ُدَول الَعالَم اإلســـالمّي من َحيُْث التََّقدُّ
اِدَرات والواردات، ويرجع النُُّمّو االقِْتصاِدّي  أُوىَل ُدَول جنوب شق آســـيا يف مجال الصَّ
ملاليزيا لسياســـتها يف ُمَحاَربَة الَفْقر من ِخالل تدريب الُعْنُص البَرَشِّي، وتَْوِفري حاجاته 
ِغرية، فقد قام  واالْعِتـــمد يف التَّْصِنيع عىَل املََواّد الَخـــاّم املََحلِّيَّة، وَدْعم املرَْشُوَعات الصَّ
ْولَة، فَفي  االقِْتَصاد املَالِيِزّي باالْســـِتَفاَدة من التَّْجربة اليابانيَّة يف إعادة ِبَناء اقِْتَصاد الدَّ
ِغريَة لتحّل َمَحّل الواردات؛ ِبَحيُْث  َناَعات الصَّ ـــتِّينيَّات اعتمدت ماليزيا عىَل الصِّ َعْقد السِّ

ل الَوارَِدات. ْولَة للتَّْقلِيل من ُمَعدَّ يَِتّم تَْصِنيع املواّد الخاّم َداِخل الدَّ

اِعم  ـــطَة ُهَو الدَّ ِغريَة واملُتََوسِّ وقـــد كان االْهِتَمم الُحُكوِمّي يف ماليزيا باملرَْشُوَعات الصَّ
مت الُحُكوَمة املاليزية َدْعًم ُحُكوِميًّا ُمبَاِشًا وُمْستَِمرًّا  األََسايِسّ لَِهِذِه املرَْشُوعات، فقد قدَّ
َداد عىَل فرتات  ِغريَة من ِخالل تَْقِديم قُُروض دون فََوائِد والسَّ أِلَْصَحاِب املرَْشُوَعات الصَّ
ُمتََفاِوتَة لغري القادرين من أجل اْسِتثَْمرها يف تَْدِشني َمرْشُوَعات َصِغريَة أو شاء أَْسُهم 

َسات املُْختَلَِفة من ِخالل الهيئات املَُموِّلة نفسها وِبطَِريَقة شعيَّة ورسميَّة)1(. يف املَُؤسَّ

وقـــد أكَّد تَْقِرير ُمَنظََّمـــة الَعَمل الَعَرِبّ أنَّ ماليزيا تَْعتَِمد ِبَشـــْكٍل كبريٍ عىَل املرَْشُوَعات 
طَة يف اقتصادها؛ َحيُْث أكَّد التَّْقِرير أنَّه وفًْقا إلحصائيَّات عام 2005م؛  ِغريَة واملُتََوسِّ الصَّ
فإنَّ ماليزيا َتْتَلِك 52.3 ألف ُمْنَشـــأَة منهم 86 ِباملِئَِة ُمْنَشأَة َصِغرية، وتُْسِهم َهِذِه املُْنَشآت 
ّ يف ماليزيا، كََم تُســـهم أيًضا بـ56 ِباملِئَِة  ِغـــريَة بـ31 ِباملِئَِة من إجَميِلّ النَّاتِج املََحلِّ الصَّ
ـــاِدرات؛ وترََتَكَّز َهِذِه  مـــن إِْجَميِلّ فُرَص الَعَمـــل يف ماليزيا و19 ِباملِئَِة من قيمة الصَّ
وَعـــات يف الِقطَاعات الِخْدِميَّة مثل الفنادق واملَطاِعم والنَّْقل والســـياحة، وقَد بلغ  املرَْشُ
ِغريَة يف عام 2005م حوايل 4 مليارات ُدَوالر  التَّْمِويل الُحُكوِمّي لَِهـــِذِه املرَْشُوَعات الصَّ

ُروس املستفادة ِمْنَها عربيّاً، َمَجلَّة جامعة بابل للعلوم التَّطبيقيَّة، . 1 درج، عّل أحمد. التَّْجربة التَّْنَمِويَّة املاليزيَّة والدُّ
العدد 3، املَُجلَّد 23، 2015م، ص 1361-1366.
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اِعَمة للتَْشــِغيل، تَْقِرير مؤتر . 1 ــطَة قاطرة النُُّمّو الدَّ ِغريَة واملُتََوسِّ ْغَرى والصَّ لقمن، أحمد محمد. املُْنَشــآت الصُّ
ْورَة الثامنة والثالثون )القاهرة - مص(، يِف الَفرْتَة من 22-15 مايو 2019م، ص83-85. الَعَمل العرّب، الدَّ

2. SME Annual Report 2016/17. Key Statistics on SMEs. SME Corporation Malaysia. 
2017, https://bit.ly/3ebhMf5

3. Human Resource Development Fund- Malaysia. "Human Capital report- SMEs in 
Malaysia: Training Landscape among SMEs. Malaysia. 2019,  https://bit.ly/3c80Wf9

املِْصِّي، ِبالل محمد ســعيد. تجربة ماليزيا يِف التَّْنِميَة ااِلقِْتصاِديَّة، رســالة ماجســتري منشورة، كُلِّيَّة ااِلقِْتصاد . 4
والعلوم اإلداريَّة، جامعة األزهر بغزة )فلسطني(، 2016م، ص 61-65.

ع ِبالنِّْســـبَة أِلَْصَحاِب املرَْشُوَعات  أمرييّك، ويف عام 2009م بدأت َمَصاِدر التَّْمِويل تتنوَّ
ا األَْســـُهم فقد موَّلت 29.3 ِباملِئَِة  ِغريَة فقد َموَّلَت البنوك حوايل 59.4 ِباملِئَِة منها، أمَّ الصَّ

ِمْنَها، وَموَّل األَْصِدقاء واألقارب 19 ِباملِئَِة من َهِذِه املرَْشُوعات)1(.
طَة يف ماليزيا نَْحو 98.5%  ِغريَة واملُتََوسِّ ِكات الصَّ وحتَّى العام 2018م، ُتثِّل نِْســـبَة الرشَّ
طَة()2(، وقَد  َسة َصِغريَة وُمتََوسِّ َسات األَْعَمل يف البالد )907.065 ُمَؤسَّ من إِْجَميِلّ ُمَؤسَّ
ّ اإلِْجميِلّ للبالد ِبِنْســـبَة %6.12، فارتفع من 491.6  زادت مَســـاَهَمتُها يف النَّاتِج املََحلِّ
مليار رِنِْجت َمالِيِزّي العام 2017م إىَل 521.7 مليار رِنِْجت العام 2018م، كََم َســـاَهَمت 
اِدرات ِبِنْســـبَة %3.43؛ فارتفعت مـــن 166.2 مليار رِنِْجت العام  ل الصَّ يف ارْتَِفـــاع ُمَعدَّ
الت  َسات يف زيادة ُمَعدَّ 2017م إىَل 171.9 مليار رِنِْجت العام 2018م، وتُساِهم َهِذِه املَُؤسَّ
ِغريَة  ِكات الصَّ ياَدة يف عدد الرشَّ ـــط %0.73 كُلَّ عام؛ وَذلَِك ِبَســـبَب الزِّ التَّْوظيف بُتََوسِّ
طَة يف ماليزيا، فَفي العام 2014م كَانَت تَُوظِّف َعَملَة ِبِنْسبَة %63.8 من إِْجَميِلّ  واملُتََوسِّ
الَعَملَـــة يف البالد، وارتفعت َهِذِه النِّْســـبَة إىَل %64.5 العام 2015م، ثم %65.3 العام 
2016م )558.880 ُمَوظَّف(، و%66 العام 2017م )661 ألف ُمَوظَّف(، ويف العام 2018م 

بلغ عدد املَُوظَِّفنَي يف َهِذِه املرَْشُوَعات )750.689 موظف()3(.

ِغريَة  كََم تَُعدُّ ماليزيا من أَكْرَب أَْســـَواق األخشـــاب يف الَعالَم، وتُشـــكِّل املرَْشُوَعات الصَّ
ـــطَة يف ِصَناَعة األخشاب من 90-80 ِباملِئَِة من إِْجَميِلّ ما َتْلِكه ماليزيا من َهَذا  واملُتََوسِّ
ِكات، وقَد بلغت صادرات األخشـــاب يف ماليزيا عام 2013م قيمة 2.41  النَّْوع من الرشَّ

مليار رِنِْجت ماليزي)4(.
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ــطَة بالروبوت، جريدة العني اإلخباريَّة، 13 يوليو 2019م، تَاِريُخ . 1 ِغريَة واملُتََوسِّ َناَعات الصَّ ماليزيا تُســاعد الصِّ
https://cutt.us/qWW9F :يَارَة 11 نوفمرب 2019، متاح عىَل الرَّاِبط الزِّ

كَاء االْصِطَناِعّي؛ فإنَّها  َناَعات التّْكُنولُوِجيَّة والذَّ ه اآلن نَْحو الصِّ ونظـــرًا ألنَّ ماليزيا تَتََوجَّ
تَْدَعم أّي ُمبَاَدرَة من ُروَّاد األَْعَمل الُجَدد أو الباحثني يف َهَذا املََجال، وقَد تمَّ تخصيص 
ـــطَة يف ُمْختَلَف املََجاالت،  ِغريَة واملُتََوسِّ عدد من الرَبَاِمج الُحُكوِميَّة لَِدْعِم املرَْشُوَعات الصَّ
ِغريَة؛  ْولِيَّة يف مجال املرَْشُوَعات الصَّ كََم تعمل الُحُكوَمة عىَل ُمَشاَركَة وتَباُدل الِخرْبَات الدَّ
مها الباحثون يف معارض علميَّة دوليَّة من ِخالل  َحيُْث يَِتّم ُمَشاَركَة االخرتاعات الَِّتي يُقدِّ
ِغريَة  ْولَة، وقَد َسَعت الُحُكوَمة املاليزية إىَل تَطِْوير املرَْشُوَعات الصَّ اهتمٍم رَْسمّي من الدَّ
ؤون االقِْتَصاِديَّة يف  ـــطَة من ِخالل َدْعم التِّْكُنولُوجيَا فيها؛ َحيُْث أعلن وزير الشُّ واملُتََوسِّ
ـــطَة  ِغريَة واملُتََوسِّ ماليزيا أنَّ بالده تســـَعى بَكافَّة الطُّرُق املُْمِكَنة لتَطِْوير املرَْشُوَعات الصَّ
ِغريَة  تِْكُنولُوِجيًّا؛ من ِخالل إِْدَخال تِْكُنولُوجيَا اإلِنَْسان اآليّل أو الروبوت يف املرَْشُوَعات الصَّ
ـــوق املَالِيِزّي يف الَوقْت  ـــطَة، وَذلَِك حتَّى تَتالَءم َهِذِه املرَْشُوَعات مع طَِبيَعة السُّ واملُتََوسِّ
الَحايِلّ، وتَْستَْهِدف ماليزيا يف ُرْؤيَة 2030م، الُوُصول إىَل 250 ألف َرائِد أَْعَمل من ِخالل 
طَة؛ وَذلَِك ِبَهَدف تَْوِفري مليون فُرَْصة عمٍل، وتدريب الُقَوى  ِغريَة واملُتََوسِّ املرَْشُوَعات الصَّ

وق ِبَشْكٍل َجيِّد)1(. الَعاِملَة عىَل ُمتَطَلَّبَات السُّ

تجربة سنغافورة
اِبق  َول االقِْتَصاِديَّة يف آسيا، وَرْغم أَنَّها كَانَت يف السَّ تَُعدُّ ُجْمُهوِريَّة سنغافورة من كُرْبَى الدُّ
َول الفقرية يف املََوارِد الطَِّبيِعيَّة واملََوارِد االقِْتَصاِديَّة؛ إالَّ أنََّها اســـتطاعت أن تَُكون  من الدُّ
ُمَناِفًســـا اقْتصاِديًّا قويًّا يف آسيا والعالَم، وقَد كَانَت وال تزال تَْجِربَة ُجْمُهوِريَّة سنغافورة 
طَة ُمتََميِّزَة للَغايَِة؛ َحيُْث كَاَن لَِهِذِه املرَْشُوَعات َدْوٌر  ِغريَة واملُتََوسِّ يف مجال املرَْشُوَعات الصَّ

يَّة يف َعَملِيَّة التَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة، بل ويف ِبَناء االقِْتصاد الَوطَِنّي للِْبالد. غاية يف األَهمِّ

ـــطَة يف ُجْمُهوِريَّة سنغافورة حول  ِغريَة واملُتََوسِّ ْوُر الرَّئِيّس للَمرْشُوَعات الصَّ وَتَْحَور الدَّ
ْعم للَمرْشُوَعات الَكِبريَة يف تَْقِديم ُمْنتََجات تكميليَّة رَئِيســـيَّة يف املُْنتَجات الَِّتي  تَْقِديم الدَّ
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طَة، موقع الَعَرِبيَّة نت، 30 أكتوبر 2015، تَاِريُخ . 1 ِغريَة واملُتََوسِّ العويف، محمد. املأمول من هيئة املرَْشُوَعات الصَّ
. https://cutt.us/MDuae :يَارَة 13 نوفمرب 2019م، متاح عىَل الرَّاِبط الزِّ

َمْنظُوَمة ِرياَدة األَْعَمل بجامعات كّل من ســنغافورة وتايوان واململكة الَعَرِبيَّة الســعوديَّة، َمَجلَّة كُلِّيَّة الرتبية، . 2
جامعة األزهر العدد 178، ج2، أبريل 2018م، ص 297-298. 

زم . 3 ْولَة، َوُهَو يهدف لتقديم التَّْمِويل الالَّ ة يِف الدَّ َســات التَّْمِويليَّة املهمَّ بنك التَّْنِميَة الســنغافورّي ُهَو أحد املَُؤسَّ
ْولَة، ويهدف البنك لتَْحِقيق تَْنِميَة ُمْســتَداَمة وأعمل تجاريَّة مســؤولة، َوالَعَمل عىَل  َناَعات الداخليَّة يِف الدَّ للصِّ
َخلْق تَأْثرِي اْجِتمِعّي َجيِّد َداِخل املُْجتََمع، َوُهَو يهدف أيضاً للمســاواة بنَْي الجنســني َوتَْوِفري الطَّاقَة بأســعار 
َناعات ااِلبِْتكاريَّة َوالَعَمل املَُناِخّي الَجيِّد. للَمزيِد: املوقع الرَّْســمّي للبَْنك، ُمتاٌح َعىَل  ُمناِســبَة، وَكََذلَِك َدْعم الصِّ

https://cutt.us/KSdXP :الرَّاِبط

َناعّي يف سنغافورة يَْعتَِمد عىَل التَّكاُمل  مها املرَْشُوَعات الَكِبريَة، لذا فقد كَاَن النُُّمّو الصِّ تُقدِّ
ِغريَة. بنَْي املرَْشُوَعات الَكِبريَة والصَّ

ّ العاّم  ْخل املََحلِّ ـــطَة حوايل 80 ِباملِئَِة من إِْجَميِلّ الدَّ ِغريَة واملُتََوسِّ وُتَثِّل املرَْشُوَعات الصَّ
ّ العاّم  يف ُجْمُهوِريَّة ســـنغافورة)1(، الَِّتي َتكَّنت من املَُســـاهَمة الَفاِعلَة يف النَّاتِج املََحلِّ

ْولَة با َساَعَد عىَل تَْحِقيق نَْهضة اقِْتَصاِديَّة َحِقيِقيَّة يف الُجْمُهورية. للدَّ
ـــطَة  ِكات املُتََوسِّ وَوفًَقا إلحصاءات عام 2015م؛ فإنَّ ســـنغافورة َتْتَلِك الَكِثري من الرشَّ
والنَّاِشـــئَة يبلغ عددها حوايل 3600 شكة)2(؛ وَذلَِك نظرًا لتَوفُّر املَُناخ املُناِســـب إلنشاء 
ِكات وتَْذلِيل كَافَّة الَعَقبَات أمامها، فلقد َســـَعت الُحُكوَمة الســـنغافوريَّة لَِدْعِم  َهِذِه الرشَّ
نَغافُورّي)3( بَدْوٍر كبريٍ يف  ـــطَة؛ َحيُْث قام بنك التَّْنِميَة السِّ ِغريَة واملُتََوسِّ املرَْشُوَعات الصَّ
ـــطَة ِبَهَدف َدْعمها وتنميتها، وكان َدْور البنك  ِغريَة واملُتََوسِّ َعَملِيَّة َتِْويل املرَْشُوَعات الصَّ
ُهـــَو تَْقِديم قُُروض َتِْويليَّة لَِهِذِه املرَْشُوَعات بفائدٍة ثاِبتٍَة وتَِقّل عن تِلَْك الَفائَِدة املَْمُنوحة 
ِغريَة وُروَّاد  للُقُروض التَِّجاِريَّة الَكِبريَة، ومن ثَمَّ كان َذلَِك داعًم أِلَْصَحاِب املرَْشُوَعات الصَّ

األَْعَمل للبَْدء يف عملهم.

َسات املَالِيَّة تِبَاًعا بعد بنك التَّْنِميَة يف َعَملِيَّة َتِْويل  وقد تعاونت الَكِثري من البنوك واملَُؤسَّ

ْعم والتَّْمِويل املادِّّي من أَكَْث من جهٍة وبنك  ِغريَة؛ َحيُْث تمَّ تَْقِديـــم الدَّ وَعـــات الصَّ املرَْشُ

نغافوريَّة  طَة وَدْعمها، ومل يكن َدْور الُحُكوَمة السِّ ِغريَة واملُتََوسِّ ِبَهَدف تَْنِميَة املرَْشُوَعات الصَّ
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َا َســـَعت الُحُكوَمة لَفتْح أَْســـَواق َجِديَدة أمام  ْعم املادِّّي فقط، وإمنَّ قَاِصًا عىَل َهَذا الدَّ

ـــوق الَعالَِميَّة لَُهم لالنِْطالق نَْحو  ـــطَة وِدَراَسة السُّ ِغريَة واملُتََوسِّ أَْصَحاب املرَْشُوَعات الصَّ

َراَســـات املَطْلُوبَة واملَْعلُوَمات الكافية الَِّتي يَْحتَاجون إليها،  التَّْصدير، مع تَْوِفري كَافَّة الدِّ

اِدرات تابع للحكومة  ص لتنشـــيط التِّجـــارَة والصَّ وقَد كان َذلَِك من ِخالل ِقْســـم ُمَخصَّ

الســـنغافوريَّة، كََم قامت الُحُكوَمة أيًضا بَوْضعِ بَرَاِمـــج تدريبيَّة حول التَِّجاِريَّة الَعالَِميَّة 

ْولِيَّة يف َهَذا املََجال حتَّى يَتََمكَّن ُروَّاد األَْعَمل من االْسِتَفاَدة  واألَْسَواق وَعْقد املُْؤَتَرَات الدَّ

من األَْمر، ومن ثَمَّ تَْحِقيق النََّجاح املَطْلُوب لهم.

ِغريَة  ومن َجانٍِب آَخَر، فإنَّ ســـنغافورة تَْسَعى بكّل قُّوتها للَعَمِل عىَل َدْعِم املرَْشُوَعات الصَّ
لتَْحِقيق أَفَْضل ناتج ِبَشـــْكٍل سنوّي؛ َحيُْث تعمل املَْنظُوَمة التَّْعليميَّة عىَل َدْعم ُروح االبِْتكار 
ـــوق وطَْرح  بُوَن عىَل كيفيَّة ِدَراَســـة السُّ ب يف ســـنغافورة، كََم يَُدرَّ واإِلبَْداع لَدى الطُّالَّ
ـــبَاب  ُمْنتََجاتهـــم االبِْتكاريَّة وكيفيَّة الَعَمل يف مجموعات وِفرَق، كََم تَُدعِّم األطفال والشَّ
ْولَة عىَل التََّواُصل املُْستَِمّر مع كَافَّة التَّجارِب  عىَل إِنْتَاج ُمْنتَج ِفْعِلّ وتَْسِويقه، كََم تعمل الدَّ
طَة ِبَهَدف تَْحِقيق التَّْنِميَة  ِغريَة واملُتََوسِّ ْولِيَّة يف مجال ِرياَدة األَْعَمل واملرَْشُوَعات الصَّ الدَّ

املُْستَداَمة، وفتح أَْسَواق َجِديَدة لُروَّاد األَْعَمل.

طَة  ِغريَة واملُتََوسِّ وتَْعتَِمد سنغافورة أَيًْضا ِبَشْكٍل أََسايِسّ عىَل التِّْكُنولُوْجيَا يف املرَْشُوَعات الصَّ
وتَطِْويرها؛ َحيُْث تَْعتَِمد عىَل تَْوِفري أَنِْظَمة تِْكُنولُوْجيَا وإنرتنت وِصناعات األلعاب املُْختَلَِفة، 
َناَعات  ات التََّواُصل االْجتمِعّي والتِّجـــارَة اإِللِْكرِتُونِيَّة، َهَذا النَّْوع من الصِّ وكََذلَِك ِمَنصَّ
ْولَة لتَطِْويره َسنويًّا للُمساَهَمة  يحتّل َمرْتَبًَة كبريًة يف االقِْتصاد الّســـنغافورّي، وتَْسَعى الدَّ
ّ العاّم، وتَْوِفري املَِزيد من فُرَص الَعَمل، بل االْســـِتَفاَدة من  ِبَشـــْكٍل أَكْرَب يف النَّاتِج املََحلِّ

ب أنفسهم يف مجال التِّْكُنولُوْجيَا ورعاية ابِْتَكاَراتهم وأفكارهم وتَبَنِّيَها. الطُّالَّ

وقد كَاَن لِـــُكّل َهِذِه اإلِْجرَاَءات الَِّتي اتَّخذتها الُحُكوَمة الَكِثري من الَفَوائِد لتَطِْوير ِقطَاع 
ـــطَة يف ســـنغافورة، فحتَّى العام 2018م كَانَت ُتثِّل َهِذِه  ِغريَة واملُتََوسِّ املرَْشُوَعات الصَّ
َسات الَعاِملَة يف البالد، واعتباًرا من أبريل 2019م  َسات نَْحو %99 من إِْجَميِلّ املَُؤسَّ املَُؤسَّ
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1. Singapore Business Review. 48,259 SMEs exited the market in 2017: study. Singapore. 
Retrieved from https://bit.ly/2xkbbyh

2. Department of Statistics Singapore. Singapore Economy. 2018,  Retrieved from https://
bit.ly/3eemj0n

َراسات، 20 يونيو 2016م، . 3 ْكِيَّة، موقع املعهد املصّي للدِّ الصاوي، عبدالحافظ. خرائط الَقِوّي ااِلقِْتصاِديَّة الرتُّ
https://cutt.us/ND554 :يَارَة 14 نوفمرب 2019م، متاح عىَل الرَّاِبط تَاِريُخ الزِّ

طَة الَحْجم يف سنغافورة، ويَُشكِّل  ر بنحو 220 ألف َشِكَة َصِغريَة وُمتََوسِّ كَاَن ُهَناَك ما يَُقدَّ
َســـات ما مُيَثِّل %72 من  ِقطَاع الِخْدَمات ما يَْقرُب من %80 منها)1(، وتُوظِّف َهِذِه املَُؤسَّ
إِْجَميِلّ الُقَوى الَعاِملَة يف سنغافورة، وتُساِهم با يَْقرَتِب من 200 مليار ُدَوالر سنغافورّي 
يف االقِْتصاد الَقْوِمّي، وتُساِهم يف الِقيَمة املَُضافَة بنحو %47 من إِْجَميِلّ الِقيَمة املَُضافَة 

من ِقطَاع األَْعَمل يف سنغافورة)2(.

تجربة تُْرِكَيا
ـــطَة؛  ِغريَة واملُتََوسِّ ْكِيَّة من التَّجارِب املُملِْهَمة يف مجال املرَْشُوَعات الصَّ تَُعـــدُّ التَّْجربة الرتُّ
الت البَطَالَة  يَّة يف تَْوِفري فُرَص الَعَمل، والتَّْخِفيف من ُمَعدَّ َحيُْث تلعب َدْوًرا غاية يف األَهمِّ
ل صادرات املُْنتَجات  اِدَرات الَوطَِنيَّة، فعىَل َســـِبيل املثال قََفزَْت ُمَعدَّ يف تركيا، وتنمية الصَّ
اِخليَّة للبالد ِبَشْكٍل كبريٍ يف الَفرْتَة من 2015-2002م؛ َحيُْث إنَّها كَانَت عام  ـــلعيَّة الدَّ السِّ
2002م تبلـــغ 36 مليار دوالر، بَيَْنَم قََفـــزَْت يف عام 2015م لتصل إىَل 143 مليار ُدَوالر 

.)3( ِْكّ اِخّل الرتُّ أمرييّك، وِهَي زيادٌة كبريٌة يف مستَوى اإلِنْتَاج الدَّ

وَوفًْقا إلْحصـــاَءات ُمَنظََّمة التَّعاُون االقِْتصاِدّي والتَّْنِميَة لُدَول الَعالَم اإلســـالِمّي لعام 
طَة يف تَْشِغيل 70 ِباملِئَِة من إِْجَميِلّ  ِغريَة واملُتََوسِّ 2002م؛ فقد َســـاَهَمت املرَْشُوَعات الصَّ
َناِعّي 30 ِباملِئَِة، وَوفًْقا  الُقَوى الَعاِملَة يف تركيا، بَيَْنَم كَانَت نِْسبَة مَساَهَمتها يف اإلِنْتَاج الصِّ
ـــطَة تَُشـــكِّل 99.5 ِباملِئَِة من  ِغريَة واملُتََوسِّ إلِحصائِيَّات املَُنظََّمة أيًضا فإنَّ املرَْشُوَعات الصَّ
ْولَة وتَْوِفري  إِْجـــَميِلّ املرَْشُوَعات املَْوُجوَدة برتكيا، كََم أنََّها تعمل عىَل َدْعم التَّْوظيف بالدَّ
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ــطَة النشطة يِف تركيا، تَْقِرير صادر بالتَّعاُون . 1 ِغريَة واملُتََوسِّ َســات الصَّ بريزن، عثمن. إطار لتنمية وَتِْويل املَُؤسَّ
بنَْي ُمَنظََّمة ااِلقِْتصاِدّي والتَّْنِميَة وبورصة إسطنبول ومركز تَْنِميَة الِقطَاع الَخاّص بإسطنبول، ص4 – 31، املوقع 
https:// :يَارَة 14 نوفمرب 2019م، متاح عىَل الرَّاِبط الرَّْســمّي ملَُنظََّمة التَّعاُون ااِلقِْتصاِديَّة والتَّْنِميَة، تَاِريُخ الزِّ

www.oecd.org/turkey/38369247.pdf
َناَعات التَّْحويلِيَّة يِف تركيا، َمَجلَّة التَّعاُون ااِلقِْتصاِدّي . 2 طَة يِف الصِّ ِغريَة واملُتََوسِّ طامياز، إيرول. املرَْشُوَعات الصَّ

َول اإلسالميَّة، املجلد 23، 2002م، ص81.  بنَْي الدُّ
العيسوي، إبراهيم. العدالة ااِلْجتمِعيَّة والنَّمِذج التَّْنَمِويَّة َمَع اهتمم خاّص بحالة مص وثروتها، املركز العرّب . 3

يَاسات )القاهرة(، ط1، 2014م. لألبحاث َوِدَراَسة السِّ
4. SMEs in Turkey.  The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey 

)TOBB(. Retrieved from  https://bit.ly/2xobx72
5. Başçi, S., & Durucan, A. A Review of Small and Medium Sized Enterprises )SMEs( in 

Turkey. Yildiz Social Science Review, 2017,  3, 59-79. Retrieved from https://bit.ly/3eg25mI

فُرَص الَعَمل ِبِنْســـبَة 61.1 ِباملِئَِة من إِْجَميِلّ فُرَص الَعَمل املُتََوفِّرَة، وكََذلَِك تُســـهم ِبِنْسبَة 
.)1( 27.3 ِباملِئَِة يف الِقيَمة املَُضافَة باالقِْتصاد الرتكّ

طَة يف الِقطَاع االقِْتصاِدّي العاّم يف  ِغريَة واملُتََوسِّ ِْكّ باملرَْشُوَعات الصَّ وقد بدأ االْهِتَمم الرتُّ
طَة يف الُجْمُهورية عام 1992م  ِغريَة واملُتََوسِّ ِكات الصَّ َعْقد التِّسعينيَّات؛ َحيُْث بلغ عدد الرشَّ
َناَعات التَّْحويلِيَّـــة)2(، ويف الَفرْتَة من عام 2011-2008م؛  حـــوايل 1508 وَذلَِك يف الصِّ
ّ الَعاّم،  َناَعات التَّْحويليَّة يف تركيا ِبِنْســـبَة 18 ِباملِئَِة من إجَميِلّ النَّاتِج املََحلِّ َســـاَهَمت الصِّ
َول الَِّتي َتْتَلِك الَكِثري من املََوارِد الطَِّبيِعيَّة واملََحلِّيَّة الَِّتي مُيكن  وتَُعدُّ ُجْمُهوِريَّة تركيا من الدُّ
اِخليَّة وتقليل الحاجة لالسترياد، لذا فقد اعتمدت  َناَعات الدَّ اْسِتْخَدامَها يف الَعِديد من الصِّ
طَة ِبَهَدف تَطِْوير الحالة االقِْتَصاِديَّة للُجْمُهوِريَّة)3(. ِغريَة واملُتََوسِّ تركيا عىَل املرَْشُوَعات الصَّ
لَعي يف تركيا )TOBB(، وُهَو أعىَل كيان  وهو ما نَتََج عنه -َوفًْقا التِّحاد الُغرَف والتَّباُدل السِّ
ِغريَة  ِكات الصَّ قَانُويِنّ يف تركيا مُيَثِّل الِقطَـــاع الخاّص- ُوُجود نَْحو 3.5 ماليني من الرشَّ
ْكِيَّة، ُتَثِّل %99.8 من َجِميع الكيانات التِّجاِريَّة  طَة النَِّشـــطَة يف الُجْمُهورية الرتُّ واملُتََوسِّ
طَة ِبِنْسبَة 55: %62 من النَّاتِج  ِغريَة واملُتََوسِّ ِكات الصَّ لَة يف البالد، وتُساِهم َهِذِه الرشَّ املَُسجَّ
اِدرات،)4( و%59 من إِْجَميِلّ الِقيَمة املَُضافَة  ّ اإلِْجميِلّ للبالد، و%56:55 من الصَّ املََحلِّ
وتَُوظِّف %73.5 إىل %81 من إِْجَميِلّ الُقَوى الَعاِملَة يف البالد، وتُساِهم بـ%62:50 من 

إِْجَميِلّ االْسِتثْمرات)5(.
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طَة النَِّشطَة يِف تركيا، تَْقِرير صادر بالتَّعاُون . 1 ِغريَة واملُتََوسِّ َسات الصَّ بريزن، عثمن. إطار لتنمية وَتِْويل املَُؤسَّ
بنَْي ُمَنظََّمة ااِلقِْتصاِد والتَّْنِميَة وبورصة إسطنبول ومركز تَْنِميَة الِقطَاع الَخاّص بإسطنبول، مرجع سابق.

ِغريَة والعناية  وقد اتََّخَذْت تركيا عدًدا من اإلِْجرَاَءات الرَّْسميَّة لالهتمم باملرَْشُوَعات الصَّ
َسات يف االقِْتَصاد  ْعم الكايف لها؛ َحيُْث عملت عىَل َدْعم اندماج َهِذِه املَُؤسَّ م الدَّ ِبَها، وتَُقدِّ
ْولَة، كَـــَم عملت عىَل تَْوِفري املَْعلُوَمات املَطْلُوبَة لـــرُّوَّاد األَْعَمل وأَْصَحاب  الرَّْســـِمّي للدَّ
ــة يف مجال املرَْشُوَعات  ِغريَة، وتَطِْويـــر الرَبَاِمج التَّْعليميَّة والتَّْدِريبيَـّ وَعـــات الصَّ املرَْشُ
ـــطَة ِبَهَدف زيادة االبِْتَكار واالْســـِتثَْمر، كََم َمَنَحِت األكاِدميِيِّنَي فُرَْصة  ِغريَة واملُتََوسِّ الصَّ
طَة مع الِحَفاظ عىَل وظيفتهم  ِغريَة واملُتََوسِّ َســـات الصَّ تَْقِديم ِخرْبَاتهم ومعارفهم للُمَؤسَّ
ِغريَة  َسات الصَّ اِخليَّة للجامعات باملَُؤسَّ األكادمييَّة، وَدعَّمت البعثات التَّْعليميَّة والتَّْدريبيَّة الدَّ

طَة. واملُتََوسِّ

ِغريَة مادِّيًّا، وضمنها وتشجيعها  ْكِيَّة عىَل َدْعم املرَْشُوَعات الصَّ وقد ساعدت الُحُكوَمة الرتُّ
ِغريَة،  عت التَّْخطيط للَمرْشُوَعات الصَّ ْولَة، كََم شجَّ َناَعة الرَّْسميَّة بالدَّ من ُغرَف التَِّجارَة والصِّ
ِغريَة أيًضا  وِع َعَملِيَّة إلزاميَّة، وَدعَّمت املرَْشُوَعات الصَّ ــة التَّْخطيط للَمرْشُ بل جعلت َعَملِيَـّ
ِصنَي يف املََجال، وَذلَِك بأســـعار ُمَناِسبَة لَِصاِحِب  من ِخالل تَْوِفري املستشـــارين املُتََخصِّ
ِغريَة. ْكِيَّة الُوُصول للتّْكُنولُوْجيَا ِبالنِّْسبَة للَمرْشُوَعات الصَّ َت الُحُكوَمة الرتُّ املرَْشُوع، كََم يَسَّ
يبيَّة أِلَْصَحاِب املرَْشُوَعات  وَعِملَْت الُحُكوَمة عىَل تَْوِفري الَكِثري من املَزَايَا واإلعفاءات الضَّ
ِغريَة  ِكات الصَّ ـــبَاب نحوها؛ َحيُْث حصلت الرشَّ ه الشَّ ِغريَة ِبَهَدف تنميتها، وَدْعم تََوجُّ الصَّ
ة َخْمس َســـَنَوات من بَْدء التَّْشغيل، ومُيِْكن  املُْنِتَجة للربمجيَّات عىَل إعفاءات رضيبيَّة ملُدَّ
ة يف أَنَْواع التِّْكُنولُوْجيَا الَِّتـــي ترغب يف املَِزيد من اإلِنْتَاج منها،  للحكومـــة َمّد َهِذِه املُدَّ
ائِب  طَة من الضَّ ِغريَة واملُتََوسِّ َســـات الصَّ ْكِيَّة املَُوظَِّفنَي يف املَُؤسَّ كََم أْعَفت الُحُكوَمة الرتُّ
ِكات من رُُســـوم اْسِتْهالك املياه يف حالة ُوُجود َمَحطَّة تنقية  عىَل الرََّواتِب، وأعفت الرشَّ
مت الُحُكوَمة َدْعًم َمالِيًّا لحوايل 408 َمَشـــاِريع بقيمة 94  باملَْنِطَقة، ويف عام 2004م قدَّ
َناَعة )1(. مليون ُدَوالر أمرييّك، يف مجاالت تَطِْوير التِّْكُنولُوْجيَا والتِّجارَة الَخارِِجيَّة والصِّ
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ــطَة قاطرة تركيا إىَل ااِلقِْتصــادات الَعالَِميَّة، موقع جريدة املال، 27 . 1 ِغريَة واملُتََوسِّ رضــا، فؤاد. املرَْشُوَعات الصَّ
https://cutt.us/yV57Y :يَارَة 14 نوفمرب 2019م، متاح عىَل الرَّاِبط فرباير 2013م، تَاِريُخ الزِّ

طَة ُمْستَِمرَّة؛ ملا لها  ِغريَة واملُتََوسِّ ْكِيَّة يف مجال َدْعم املرَْشُوَعات الصَّ وال زالت الجهود الرتُّ
من َدْور واِضح يف التَّْوظيف وَدْعم االقِْتصاد الرتكّ، فقد أكَّد أحد أساتذة االقِْتصاد يف 
طَة ِهَي باب النَّجاة  ِغريَة واملُتََوسِّ إســـطنبول يف تصيحات صحفيَّة له أنَّ املرَْشُوَعات الصَّ
ِْكّ من املُْشـــِكالت واألَزََمات االقِْتَصاِديَّة الَِّتي تواجهه، فَفي عام 2004م  لالقِْتصاد الرتُّ
ْولَة من زيادة صادراتها ثالثة أضعاف ما كَانَـــت َعلَيِْه عام 2002م، كََم أنَّ  تكَّنـــت الدَّ
ّ حتَّى يصل إىَل  ْولَة تستهدف تنويع أسواقها وزيادة صاداتها من ِخالل اإلِنْتَاج املََحلِّ الدَّ
ِغريَة  500 مليار ُدَوالر بحلول عام 2023م، وأكَّد أيًضا أنَّ االْهِتَمم بقطاع املرَْشُوَعات الصَّ
ِغريَة  طَة من أَهّم الَعواِمل الَِّتي تدفع َعَملِيَّة التَّْصدير للخارج، وأنَّ املرَْشُوَعات الصَّ واملُتََوسِّ
ْكِيَّة لها ال يزال ُمْستَِمرًّا لفتح  تَُعدُّ نواة َحِقيِقيَّة ألّي اقِْتَصاد بالعالَم، وأنَّ َدْعَم الُحُكوَمة الرتُّ

ْكِيَّة)1(. أَْسَواق َجِديَدة للُمْنتََجات الرتُّ

تجربة كََندا
طَة؛ َحيُْث يَْعتَِمد  ِغريَة واملُتََوسِّ يَْحظَى اتِّحاد كََندا بتَْجِربة ُمتََميِّزَة يف مجال املرَْشُوَعات الصَّ
، وأَْصبََحْت كندا من  االقِْتَصاد الَكَنِدّي املُتَطَوِّر عىَل َهِذِه املرَْشُوَعات ِبَشـــْكٍل كبريٍ وأََسايِسّ
طَة بها، وَهَذا النََّجاح مل يكن من  ِغريَة واملُتََوسِّ َول عامليًّا يف نََجاح املرَْشُوَعات الصَّ أبرز الدُّ
ْعم والتَّْشجيع الُحُكوِمّي لَِهَذا النَّْوع من املرَْشُوعات. َا كَاَن نَِتيَجة الَكِثري من الدَّ فراٍغ، وإمنَّ

َغر بكّل  طَة وُمتََناِهيَة الصِّ ِغريَة واملُتََوسِّ فقد َسَعت الُحُكوَمة الَكَنِديَّة لَِدْعِم املرَْشُوَعات الصَّ
بَاب من ِخالل التَّْمِويل  الطُّرُق املمكنة، فمنذ العام 1996م تكَّنت الُحُكوَمة من َدْعم الشَّ
وًعا َصِغريًا، وُهَو األَْمر  يِبّي الَِّذي َساَهم يف افتتاح 8159 َمرْشُ ِ ْعم املَْعلُوَماتّ والضَّ والدَّ
ــِذي نَتََج عنه تَْوِفري أَكَْث من 39 ألف فُرَْصة عمل، وحصول كندا عىَل إيرادات رضيبيَّة  الَـّ
ائِب  بقيمة 244 مليون ُدَوالر أمرييّك، كََم َعَملِْت الُحُكوَمة أَيًْضا عىَل تَْخِفيض نِْســـبَة الضَّ
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ْولِيَّة، . 1 ِغريَة، منشــور بدعم مــن ُمَنظََّمة الَعَمل الدَّ َويّل لِلَْمرْشُوِعات الصَّ ــَنِوّي الَعالَِمّي للمجلس الدُّ التَّْقِريــر السَّ
مرجع سابق.

َسة األهرام للَنرْش . 2 طَة يِف مص، مطابع ُمَؤسَّ ِغريَة واملُتََوسِّ األرسج، حسني عبداملطلب. مستقبل املرَْشُوَعات الصَّ
والتَّْوِزيع )القاهرة(، ط1، 2006م، ص 10 - 11 . 

املفروضـــة عىَل َهِذِه املرَْشُوَعات من 11 ِباملِئَِة عام 2015م إىَل 9 ِباملِئَِة يف عام 2019م، 
ِغريَة 7500 ُدَوالر سنويًّا)1(. ما من شأنه أن يَُوفِّر أِلَْصَحاِب املرَْشُوَعات الصَّ

م الَكِثري من الرَبَاِمـــج ِبَهَدف َدْعم وتَطِْوير أَْصَحاب املرَْشُوَعات  وال تـــزال الُحُكوَمة تَُقدِّ
ْولَة، وكََذلَِك زيادة َخلْق فُرَص َعَمل  ِغريَة لتُســـهم يف التَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة املُستَِمرَّة للدَّ الصَّ
ِغريَة تَتََمثَّل يف  َجِديـــَدة، بحيث تَُكون َمَهاّم الرَبَاِمـــج الُحُكوِميَّة يف دعم املرَْشُوَعات الصَّ
ص  َمّد أَْصَحاب املرَْشُوَعات باملَْعلُوَمات املَطْلُوبَة واملَُســـاَعَدات املَادِّيَّة والَفنِّيَّة يف التََّخصُّ
ِغريَة  املَطْلُـــوب، وكََذلَِك الَعَمل عىَل تَْحِقيق التَّعاُون املَطْلُوب بنَْي أَْصَحاب املرَْشُوَعات الصَّ
يف املْنطََقـــة الواِحَدة ِبَهـــَدف تَباُدل التَّجارِب والِخرْبَات، وكََذلَِك للُمَســـاَهَمة يف تَْنِميَة 

وتَطِْوير َهِذِه املرَْشُوعات.

ِغريَة  ذ َهِذِه األدوار والرَبَاِمج لَِدْعِم املرَْشُوَعات الصَّ َسات رســـميَّة تَُنفِّ َوُهَناَك ثالث ُمَؤسَّ
طَة وُهَو صندوق تُغطِّي  ِغريَة واملُتََوسِّ طَة، وِهَي: صندوق ُمَساَعَدة املرَْشُوَعات الصَّ واملُتََوسِّ
َصة  َناِعيَّة، وِهـــَي َشِكَة ُمتََخصِّ ْولَة، وشكة التَّْنِميَة الصِّ ِخْدَماتـــه ُمْختَلَف املََناِطـــق بالدَّ
ِغريَة  َناِعيَّة، والبنك الِفيـــْدَرايِلّ لتنمية املرَْشُوَعات الصَّ يف مجـــال تَْنِميَة املرَْشُوَعات الصِّ

طَة، وُهَو بنك يُغطِّي كَافَّة املََناِطق املَْوُجوَدة يف كندا)2(. واملُتََوسِّ
ـــطَة من  ِغريَة واملُتََوسِّ ت كندا أيًضا بَفتْح أَْســـَواق َجِديَدة أِلَْصَحاِب املرَْشُوَعات الصَّ واهتَمَّ
ِخالل اتِّفاقيَّات وتعاقدات رســـميَّة تُِتيح تصدير ُمْنتََجات َهِذِه املرَْشُوَعات إىَل أَكَْث من 
ِغريَة  َدة وواســـعة أمام أَْصَحاب املرَْشُوَعات الصَّ 44 َدْولَة يف العالَم ِممَّ يَْفتَح فُرَص ُمتََعدِّ
ّ العاّم من ِخالل زيادة اإلِنْتَاج وزيادة  ـــطَة للمزيد من املَُساَهَمة يف النَّاتِج املََحلِّ واملُتََوسِّ

اِدرات. ل الصَّ ُمَعدَّ
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ـــيَِّدات  ِغريَة يف كندا؛ َحيُْث ُتَثِّل السَّ وللمـــرأة َدْور محـــورّي يف ِرياَدة األَْعَمل الصَّ
ـــبَاب يف كندا، ولَِذلَِك َدعََّمت الُحُكوَمة  حوايل 40 ِباملِئَِة من إِْجَميِلّ ُروَّاد األَْعَمل الشَّ
ِغريَة با يوازي  ــة املَْرأَة يف مجال ِرياَدة األَْعَمل مـــن ِخالل املرَْشُوَعات الصَّ الَكَنِديَـّ
ـــيَِّدات، َهَذا فضاًل عن  ِغريَة للسَّ 2 مليـــار ُدَوالر َدْعًم مادِّيًّا لِتَْمِويل املرَْشُوَعات الصَّ
ْعم الَفنِّّي واالستشـــارات من  تَْوِفري البَيَانَات واملَْعلُوَمات املَطْلُوبَة والُحُصول عىَل الدَّ

ِصنَي والخرباء. املُتََخصِّ

وَســـاَهَمت َهِذِه اإلِْجرَاَءات يف الَكِثري من النَّْفع االقِْتصاِدّي الَِّذي َحَصَدتُْه كندا اليَْوم 
رًا  من اقِْتَصاد ُمْستَِقرٍّ وُمْســـتَِمرٍّ يف النُُّمّو، فقد أصدرت هيئة اإلحصاء الَكَنِديَّة ُمؤَخَّ
ّ اإلِْجميِلّ النَّاتِج عن الِقطَاع الخاّص ِبَحْســـِب َحْجم الَعَمل  تَْقِديـــرات للنَّاتج املََحلِّ
للَفرْتَة من العام 2003م، وحتَّى 2015م، وبناًء عىَل َهِذِه التَّْقِديرات، ارتفعت ُمَساَهَمة 
ِغـــريَة من %37.9 العام 2003م إىَل %41.7 العـــام 2015م، ُمَقارَنَة  ِكات الصَّ الـــرشَّ
ِكَات الَكِبريَة العام 2015م، وُهَو ما يعكس مَدى األََهِميَّة الَّتي تحظَى  بـ%45.1 للـــرشَّ

َسات كَداِعم وَداِفع لِلتَّْنِمية االقِْتصاِديَّة. بها َهِذِه املَُؤسَّ

لت اإلحصاءات الرَّْسِميَّة الَكَنِديَّة ُوُجود 1.2 مليون  ولذلك فاَل عجب إذن حينم َســـجَّ
َمرْشُوع تِجاِرّي يف كندا اعتباًرا من ديسمرب 2018م، كَانَت من بينها نَْحو 1.18 مليون 
َمرْشُوع َصِغري )أي %97.9(، و2,2266 َمرْشُوع متوسط الَحْجم )أي %1.9(، و3010 
َمرْشُوع كَِبري )أي %0.2(، ويف العام 2018م ذاته َســـاَهَمت َشِكَات الِقطَاع الخاّص 
ِكات التِّجاِريَّة  يف تَْوِظيـــف أَكَْث من 12 مليون فرد يف اتِّحاد كندا، وكان نصيب الرشَّ
ِغـــريَة من توظيف َهِذِه الَعَملَة ُهَو األكرب ِبِنْســـبَة %69.9 )8.4 مليون ُمَوظَّف(،  الصَّ
ـــطَة الَحْجم، و10.5% )1.3  ِكَات املُتََوسِّ ُمَقارَنَـــة بـ%19.6 )2.4 مليون ُمَوظَّف( للرشَّ
ـــطَة يف  ِغريَة واملُتََوسِّ ِكات الصَّ ِكَات الَكِبريَة، وإجماًل تَُكون الرشَّ مليون ُمَوظَّف( للرشَّ
البالد قَد َساَهَمت يف توظيف نَْحو %89.5 )10.7 مليون ُمَوظَّف( من إِْجَميِلّ الُقَوى 
ِغريَة  ِكات الصَّ ــِذي تلعبه الرشَّ ْور املُِهّم الَـّ الَعاِملَـــة يف الِقطَاع الخاّص، ِممَّ يرُْبِز الدَّ

يَّة يف كندا. طَة يف تَْوِظيف الَعَناِص البَرَشِ واملُتََوسِّ
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لَع؛ فَإنَّها  ـــطَة يف صادرات كندا من السِّ ِغريَة واملُتََوسِّ ا بشـــأن ُمَســـاَهَمة املََشاِريع الصَّ أمَّ
لها والَِّذي بلغ 522.8 مليار دوالر يف العام 2018م؛  َساَهَمت بنحو %41.1 من ارْتَِفاع ُمَعدَّ
َســـة كََنِديَّة بتصدير البضائع، وكَانَت الغالبيَّة الُعظَْمى  َحيُْث قامت أَكَْث من 50 ألف ُمَؤسَّ

طَة ِبِنْسبَة 97.4%. ِغريَة واملُتََوسِّ ِكات الصَّ ِمْنَها من الرشَّ

تجربة أملانيا
طَة يف أملانيا عام 1995م)1(؛ من ِخالل إِنَْشاء  ِغريَة واملُتََوسِّ بدأ االْهِتَمم باملرَْشُوَعات الصَّ
بُل املُْمِكَنة،  بَاب بُكّل السُّ يَادية لَدى الشَّ َسة األملانيَّة لتشجيع االبِْتكار وَدْعم األَفَْكار الرِّ املَُؤسَّ
وتحويـــل َهِذِه االبِْتكارات إىَل ُمْنتََجات تِجاريَّة َعَملِيَّة مُيِْكن االْســـِتَفاَدة منها يف ُمْختَلَف 
َسة إىَل ما ال نَِهايَة بعد تَْحِقيقه للنَّجاح  املََجاالت، وقَد قرَّرت أملانيا أن ميتدَّ نشاط َهِذِه املَُؤسَّ
َسة الْسِتْخَدام التِّْكُنولُوْجيَا وَدْعم االبِْتكارات الَجِديَدة عن  املَطْلُوب، ويَْسَعى بَرْنَاَمج املَُؤسَّ
طَِريق التَّْمِويل وتَْوِفري قََواِعد البَيَانَات املَْعلُوَماتيَّة والتقنيَّة لَِدْعِم َشبَاب املُبْتَِكِريَن، وكََذلَِك 
ِحَميَة براءات االخرتاع، وُهَو األَْمر الَِّذي يَُؤدِّي إىَل َعَدم َهْدر االْســـِتثْمرات أو التََّعرُّض 
َســـة يف نَْفس املُْنتَج أو  ــات الِغّش التَِّجاِرّي يف حالة عمل أَكَْث من َمرْشُوع أو ُمَؤسَّ لَعَملِيَـّ
الِخْدَمة، وقَد َساَهم الرَبْنَاَمج يف طَْرح الَكِثري من االبِْتكاَرات يف ُمْختَلَف املََجاالت َداِخل 
ـــوق األملانيَّة وكََذلَِك تَْسهيل َعَملِيَّة الُحُصول عىَل الرتاخيص املَطْلُوبَة لبداية املرَْشُوع  السُّ
ا باملرَْشُوَعات  وتَْوِفري قََواِعد البَيَانَـــات املَطْلُوبَة، ويَُضّم َهَذا الرَبْنَاَمـــج بَرْنَاَمًجا َخاصًّ
ة برباءة املُْنتَج،  طَة يَِتّم من ِخالله تَْقِديم ِخْدَمات تَْحلِيل التَّكالِيف الَخاصَّ ِغريَة واملُتََوسِّ الصَّ
طَة عىَل َدْعم مادِّّي  ِغريَة واملُتََوسِّ ِكات الصَّ ومُيِْكن من ِخالل َهَذا الرَبْنَاَمج أن تحصل الرشَّ

ِبِنْسبَة 50 ِباملِئَِة لتَْنِفيذ املرَْشُوع وإطالق املُْنتَج.
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طَة . 1 ِغريَة واملُتََوسِّ َناَعات الصَّ بَاب يِف البُلَْدان الَعَرِبيَّة وَدْور الصِّ الكبيس، عبدالرزاق. ُمْشِكلَة البَطالَة بنَْي الشَّ
يِف معالجتها، َمَجلَّة الوحدة ااِلقِْتصاِديَّة الَعَرِبيَّة، العدد 27، 2003م.

اِدُس / املَبَْحث الرَّاِبع الَفْصل السَّ

ـــطَة يف أملانيا وال تزال تَِســـري بُخطًى ثابتة يف  ِغريَة واملُتََوسِّ وقد كَانَت املرَْشُوَعات الصَّ
ِظـــّل َدْعم ُحُكوِمّي قَِوّي لها؛ َحيُْث اعتمدت الُحُكوَمة األملانيَّة سياســـة َجيَِّدة يف مجال 
ـــطَة، ِبَحيُْث جعلت إدارة َهِذِه املرَْشُوَعات ُمْشـــرَتَكَة بنَْي  ِغريَة واملُتََوسِّ وَعـــات الصَّ املرَْشُ
الُحُكوَمـــة وأَْصَحاب املرشعات؛ وَذلَِك لَيَْس إالَّ لَِدْعِم أصحاب َهِذِه املرَْشُوَعات يف تَْنِفيذ 
ُخطَط مســـتقبليَّة تَْهِدف إىَل تَطِْوير املرَْشُوع ومُنُّوه مـــن النَّاِحيَة اإلداريَّة واملَالِيَّة، إىَل 
ة بهذه املرَْشُوَعات وتَطِْوير َعَملِيَّة اإلِنْتَاج  ْعم الُحُكوِمّي لربامج التَّْدريب الَخاصَّ جانب الدَّ
واْســـِتْخَدام التِّْكُنولُوْجيَا واتِّباع نِظَاٍم َمرٍِن يف الَعَمل يَُكون من شأنه الِحَفاظ عىَل املََوارِد 

يَّة املَْوُجوَدة باملرَْشُوع. البَرَشِ

َســـات ُحُكوِميَّة تَُكون وظيفتهـــا االْهِتَمم بهذه  َصـــت الُحُكوَمة األملانيَّة ُمَؤسَّ كم خصَّ
زِم لها يف كَافَّة املَرَاِحل، وكََذلَِك إِنَْشـــاء اتَِّحاد َمَصارف  ْعم الالَّ م الدَّ وَعـــات وتُقدِّ املرَْشُ
طَة،  ِغريَة واملُتََوسِّ االدَِّخار األملايّن، وُهَو االتَِّحاد القائم عىَل َمْنح االئِْتَمن للَمرْشُوَعات الصَّ
م  كََم قامت الُحُكوَمة األملانيَّة بالتَّعاقُد مع الجامعات واملراكز البَْحِثيَّة الَِّتي مُيِْكنها أن تُقدِّ
ِغريَة  زِمة والتَّْخطيط املَطْلُوب لألفكار الَِّتي مُيِْكن تَْنِفيذها يف املرَْشُوَعات الصَّ املَُشورَة الالَّ
مها املرَْشُوَعات  َمْت الُحُكوَمة األملانيَّة أيًضا تصدير املُْنتَجات الَِّتي تُقدِّ طَة، كََم َدعَّ واملُتََوسِّ

ْولَة)1(. ل العاّم للصادرات بالدَّ طَة ِبَهَدف زيادة املَُعدَّ ِغريَة واملُتََوسِّ الصَّ

وقد تكَّنت الُحُكوَمة األملانيَّة من تَْحِقيق نَتَائِج َجيَِّدة من ِخالل َهِذِه الجهود، وقَد ظهرت 
ـــطَة  ِغريَة واملُتََوسِّ ِكات واملرَْشُوَعات الصَّ َهـــِذِه النَّتَائِج يف زيادة ملحوظة يف عدد الرشَّ
َسات الُكرْبى، كََم َساَهَمت َهِذِه املرَْشُوَعات يف زيادة الِقيَمة  ُمَقارَنَة باملرَْشُوَعات واملَُؤسَّ
الت الِقيَمة  ـــطَة عـــن غريها من ُمَعدَّ ِغريَة واملُتََوسِّ املَُضافَة النَّاتَِجة عن املرَْشُوَعات الصَّ
َمتْه أملانيا من َدْعم  َول األُوُروِبيَّة األُْخـــَرى، وَذلَِك نَِتيَجًة ملا قَدَّ املَُضافَـــة املَْوُجوَدة يف الدُّ
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1. Entrepreneurship and SMEs )European Commission(. Annual report on European 
SMEs 2017/2018: SMEs growing beyond borders. Publications Office of the EU. 
Retrieved from https://bit.ly/2y9AS4w

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

ِغريَة ِبَهَدف زيادة َحْجم االْســـِتثْمر بهـــا، واعتمدها عىَل التِّْكُنولُوْجيَا  للَمرْشُوَعات الصَّ
ِغريَة والَعَمل عىَل َدْعم التَّْدريب الَجيِّد للَعاِملِنَي بها. الَحِديثَة يف املرَْشُوَعات الصَّ

ة بأملانيا، فإنَّه ِخالل العام 2018م، كَاَن  ويف آخر اإلحصاَءات األُوُروِبيّة الرَّْسِميَّة الَخاصَّ
ُهَنـــاَك نَْحو 2.452.629 َمرْشُوع صغري يف الُجْمُهورية األملانيَّة، أْي ما مُيَثِّل %99.5 من 
َسات ِبِنْسبَة %54 من إِْجَميِلّ الِقيَمة  إِْجَميِلّ املُْنَشآت الَعاِملَة يف البالد، وتُساِهم َهِذِه املَُؤسَّ
ر بـ907.6 مليار يورو، وتشارك يف نَْحو %63.2 من  املَُضافَة لقطاع األَْعَمل، وُهَو ما يَُقدَّ
تَْوِظيـــف الَعَملَة بقدار )18.301.835ُمَوظَّف(، ِمـــمَّ يَْعِني أنَّ االقِْتَصاد األملايّن يقوم 

طَة )1(. ِغريَة واملُتََوسِّ ِبَشْكٍل ِشبْه كامٍل عىَل املرَْشُوَعات الصَّ

ـــِبيل األَفَْضل يف كُّل  ِغريَة ِهَي السَّ ويف ختـــام َهَذا الَفْصل نَُؤكِّد أنَّ املرَْشُوَعات الصَّ
دول الَعالَم للقيام بتَْحِقيق نهضة اقِْتَصاِديَّة دائة وُمســـتَِمرَّة، عن طَِريق إِيَجاد حالة 
ـــيُولَة َداِخل مجتمع األَْعَمل، وتشغيل واْسِتثَْمر املال بداًل من ادَِّخاره، وتلبية  من السِّ
الت البَطَالَة، وتنمية حّس  ـــلَع والِخْدَمات، وَخْفض ُمَعدَّ اْحِتيَاَجات املواطنني من السِّ
الت الجرمية والُعْنف، وتَْوِفري أجواء  بَاب، وَخْفض ُمَعدَّ املَْســـُؤولِيَّة املُْجتََمعية لَدى الشَّ
ْولَة،  مالئة لإِلبَْداع، با يُســـاِهم يف االســـتغالل األَْمثَل لُِكّل املََواّد األوليَّة َداِخل الدَّ
يَّة والفنِّيَّة لتَْحِقيق تَْنِميَة ُمْســـتَداَمة عىَل كَافَّة  وُحســـن تَْوِظيف كَافَّة الَعَناِص البَرَشِ

النَّواحي؛ االقِْتَصاِديَّة واالْجِتَمِعيَّة والثَّقافيَّة والِفْكِريَّة.
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اِبع  الَفْصل السَّ

ِغريَة بَْي النََّجاح والَفَشل املُْنَشآت الصَّ

َمة • ُمَقدِّ
وق • املَْبَحث األَوَّل: تَْحلِيل السُّ

وق 	  ُخطَُوات تَْحلِيل السُّ
وق	  َمَصاِدر البَيَانَات لِتَْحلِيِل السُّ

ِغيَة • املَْبَحث الثَّاِن: َعواِمل َفَشــل املَْشُوَعات الصَّ
قَات اإلداريَّة والتَّْنِظيِميَّة	  املَُعوِّ
قَات الَفنِّيَّة	  املَُعوِّ
قَات االقِْتصاِديَّة	  املَُعوِّ
قَات االْجتمِعيَّة	  املَُعوِّ
قَات الُحُكوِميَّة والَقانُونِيَّة	  املَُعوِّ
َول النَّاِميَة	  ِغريَة يف الدُّ َعواِمل فََشــل املرَْشُوَعات الصَّ

ِغي؟ • املَْبَحث الثَّالِث:  كَْيَف تَتَجنَّب َفَشل َمْشُوعك الصَّ
املَْبَحث الرَّاِبع:  كَْيَف تَُقلِّل من َمَخاِطر الَبْدء ف َمْشوع؟  •

َعواِمل زيادة املََخاِطر	 
كَيَْف نتعامل مع َهِذِه املََخاِطر؟	 
ُخطَُوات تَْقلِيل املََخاِطر 	 
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اِبع الَفْصل السَّ

ِغريَة بَْي النََّجاح والَفَشل املُْنَشآت الصَّ

َمة ُمَقدِّ
ِغيَة ِباْعِتَبارَِها نوذًجا لِريَاَدة األَْعاَمل، وتعبيًا َجيًِّدا  تناولنا فيام سبق املُْنَشآت الصَّ
عن كُْنِه تِلَْك الِفكْرَة، وُقْدَرتَِها عَل إحداث التَّْغيي املنشود ف املُْجَتَمَعات الَِّتي تنشأ 
وتَْنَشط فيها. وف َهَذا الَفْصل نَْسَتْعرِض الَعواِمل املَُتَعلَِّقة ِبَنَجاح وَفَشل املَْشُوَعات 
َساِتّ/ الَداِرّي للمنشأة  ْخيِصّ أو املســـتَوى املَُؤسَّ ِغيَة، ســـواًء عَل املستَوى الشَّ الصَّ
نفســـها. مع التَّذكي بأَهّم النََّصائِح الَِّتي يَِجب عَل َرائِد األَْعاَمل اتَِّباعها من أجل 

تََجنُّب الَفَشل وتَْحِقيق النَّجاح.

ِغريَة تَُعّد إحَدى أَهّم وأبرز الِقطَاعـــات االقِْتصاِديَّة الَحيَِويَّة يف  وَعـــات الصَّ فاملرَْشُ
ـــال يف اإلِنْتَاج والتَّْوِظيف وتَْوِفري  اقِْتَصاَدات ُدَول العالَم، وَذلَِك ِبَســـبَب َدْورها الَفعَّ
م التِّكُنولُوِجّي، عـــالوًة عىَل َدْورها املُِهّم يف تَْحِقيق  ْخـــل واالبِْتكار الِعلِْمّي والتَّقدُّ الدَّ
ْولِيَّة واإلقليميَّة يف  األَْهَداف االقِْتصاِديَّة واالْجتمِعيَّة لجميع املرَْشُوَعات والهيئات الدَّ

ِظلِّ التَّحوُّالت والتََّذبُْذبات االقِْتصاِديَّة الَعالَِميَّة.

ل بسيٍط، وميزانيَّة َصِغريَة نِْسِبيًّا، قَد  ِغريَة عىَل عدد ُعمَّ ورغم اعتمد املرَْشُوَعات الصَّ
تَْختَلِف من َدْولَة ألخرى، ومن مْنطََقة ألخرى؛ َحيُْث إنَّ املرَْشُوع الَِّذي يَُعدُّ صغريًا يف 
وًعا كَِبري الَحْجم يف َدْولَة أخَرى نامية.  الواليات املُتَِّحـــَدة أو اليابان، قَد يوازي َمرْشُ
ْولَة الواِحَدة ذاتها يَْختَلِف تَْقِييم حجم املرَْشُوع ِبَحْســـِب َمرَْحلَة  بـــل إنَّه يف َداِخل الدَّ
ِغريَة  ـــاِبَقة. إالَّ أنَّ ِقطَاع املرَْشُوَعات الصَّ النُُّمّو)1(، كََم َســـلََف بيانه يف املباحث السَّ

ــطَة، ُمَنظََّمة الَْعَمل . 1 ِغريَة واملُتََوسِّ يَّاد، محمد حامد. التَّأمينات ااِلْجِتمِعيَّة والعاملون ِبالَْمرْشُوَعات الصَّ الصَّ
العربيَّة، 2006م، ص 7.
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ِغرية، دار املنهل للطباعة والَنرْش، القاهرة، 2015م، ص 55.. 1 أبو غزالة، محمد عبدالله. إَِدارَة املََشاِريع الصَّ

اِبع الَفْصل السَّ

يُساِهم، يف َدْولَة مثل مص، با ال يَِقّل عن %80 من إِْجَميِلّ الِقيَمة املَُضافَة، ويعمل 
ِغريَة يف  فيه نَْحو %76 من إِْجَميِلّ الَعَملَة. َكَم تبلغ نِْســـبَة ُمَســـاهَمة املُْنَشـــآت الصَّ
َول عىَل َســـِبيل املثال؛ نَْحو %60 يف الصني، و%56 يف تايوان،  إِْجَميِلّ صادرات الدُّ

و%70 يف هونج كونج، و%43 يف كوريا الجنوبيَّة)1(.

ت  َول الَِّتي اهتمَّ ة يف الدُّ ِغريَة ونتائجها املُثِْمرَة َخاصَّ يَّة املرَْشُوَعات الصَّ وبالنَّظَر إىَل أَهمِّ
بها، وأَْولَت لها مساحة كبرية يف اقِْتَصاَداتها، فإنَّ َهَذا يُوجب البَْحث يف أسباب فََشل 
اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة  ِغريَة؛ َحيُْث يَُحلِّل الَفْصل مشاكل الِبيئَة الدَّ ونجاح تِلَْك املرَْشُوَعات الصَّ
ِغريَة وأَثَرََها عىَل نجاح/فََشل تِلَْك املرَْشُوَعات. كََم يبحث يف التزام/ للَمرْشُوَعات الصَّ

عدم الِتزَام املرَْشُوع باملقاييس ومعايري الَجْوَدة ِبالنِّْسبَة للُمْنتََجات والِخْدَمات املَُقّدَمة، 
كِيَّة لفريق الَعَمل،  وأثرها عىَل كسب الُعَمالء، ونجاح أو فََشل املرَْشُوع، وأثر القيادة الذَّ
وتأثريات انعدام الرُّؤية وعدم ُوُجود اْســـرِتاتِيِجيَّة مســـتقبليَّة لُنُمّو وتَطِْوير األَْعَمل 

ِغري. واالرْتَِقاء باملرَْشُوع الصَّ

ِغريَة والِبيئَة  ْخِصيَّة الَِّتي تتعلَّق بإدارة املُْنَشأَة الصَّ وال يُْغِفل الَفْصل تَْحلِيل أَثَر الَعواِمل الشَّ
ة لَِنَجاِح املرَْشُوَعات، قبل  املُِحيطَة بها، وِهَي تدور حول َمْجُموَعة من األََساِسيَّات الَعامَّ
َول واألَْشَخاص من أجل تََجنُّب  أن يختتم الَفْصل أوراقه ِبتَْقِديم طائفة من النَّصائح للدُّ
ِغريَة تَُعدُّ بثابة خارطة طَِريق  الَفَشـــل وتَْحِقيق النََّجاح يف إِنَْشاء وإدارة املََشاِريع الصَّ
ناجعة لالستفادة االقِْتصاِديَّة واالْجتمِعيَّة من َذلَِك الِقطَاع الَحيَِوّي الَواِعد يف تَْحِقيق 

َوِل واملُْجتََمعات.  األَْهَداف التَّْنَمِويَّة لِلدُّ
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وق تحليل السُّ

ع والستمرار  يَْحَتاج أّي َمْشُوعٍ ناشـــٍئ للكثي من الَعواِمل حتَّى يتحّقق له التَّوسُّ
وق الَِّتي تُساِعد َمالِك املَْشُوع عَل  والنََّجاح، ومن َهِذِه الَعواِمل الرَّئِيَسة: ِدَراَسة السُّ
َفْهـــم أذواق الُعَمالء حتَّى يتمكَّن من تهيئة املُْنَتج الَخاّص به بالطَِّريَقة الَِّتي تُلبِّي 
ة وَضْعف املَُناِفِسَي واملَزَايَا والعيوب  حاجاتهم ورغباتهم، وكََذلَِك اكتشاف نَِقاط ُقوَّ
ـــوق، وكَْيَف مُيِْكنه التََّميُّز  ـــة بُْنَتَجاتهم أو ِخْدَماتهم الَِّتي تُطَْرح ف السُّ الَخاصَّ

عليهم، واستقطاب املَِزيد من الُعَمالء.

ـــوق يف َمْعرِفَة كافَّة التَّْغيريات املِْهِنيَّة الَِّتي قَد تطرأ عىَل مجال  ويُســـاِعد تَْحلِيل السُّ
املرَْشُوع، وإعطاء ُمَؤشِّ َجيِّد حول االتَِّجاهات الحاليَّة واملُْســـتَْقبَلِيَّة للعاِملِنَي يف َهِذِه 
َناَعـــة، أو َهَذا النَّْوع من اإلِنْتَاج، وُهَو ما مُيكِّن َصاِحب املرَْشُوع من اتَِّخاذ الَقرَار  الصِّ
ا ِبالنِّْسبَة أِلَْصَحاِب  املُناِسب حول ما يَِجب َعلَيِْه القيام به، وَهَذا األَْمر يَُكون ُمِفيًدا جدًّ
املرَْشُوَعات الَجِديَدة يف األَْســـَواق؛ إذ يُوفِّر لَُهم َميْزَة اْسرِتاتِيِجيَّة ووضعيَّة َجيَِّدة بنَْي 
مها التَّْحلِيل)1(. ُمَناِفسيهم؛ من ِخالل االستغالل األَْمثَل للمعلومات والتقارير الَِّتي يُقدِّ

وِق الَِّذي َسيَِتّم فيه  وق ُهَو إجراء ِدَراَسة كاملة لِلسُّ ومن ثَمَّ مُيكن القول: إنَّ تَْحلِيل السُّ
ِغري، وتَْحلِيل َعواِمل الَعرْض والطَّلَب، وِدَراَسة َخَصائِص وَمزَايَا  إِنَْشـــاء املرَْشُوع الصَّ
م  املُْنتَج الَِّذي َسيَِتّم تقدميه، وكََذلَِك َمْعرِفَة املُْستَْهلِك بِدقَّة، ومَدى حاجته للُمْنتَج املَُقدَّ
ِغري، وأيًضا تَْحلِيل املَُناِفِسنَي واألََدَوات الَِّتي ميلكونها، أْي: إنَّ ِدَراَسة  يف املرَْشُوع الصَّ
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يِلّ للَمرْشُوع ذاته وفكرة الَعَمل ومَدى قبولها يف الِبيئَة املُِحيطَة  ـــوق ِهَي تَْقِييم أَوَّ السُّ
وبني الُجْمُهور املُْستَْهَدف)1(.

 
وق  ُخطَُوات تَْحلِيل السُّ

وق من أربع مراحل، هي: ُن تَْحلِيل السُّ يتكوَّ

ة عَل مجال عمل املَْشُوع: تَْشـــتَِمُل عىَل وْصِف الحالة الحاليَّة مجال . 1 نظرة َعامَّ
وق. الَعَمل، ومكانِة َهَذا املََجال يف السُّ

ن مـــن هم الُعَمـــالء الِفْعلِيُّون؟ عددهم . 2 ـــوق املُْســـَتْهَدفة: وتَتََضمَّ تحليل السُّ
ة بهم. كَّانِيَّة الَخاصَّ ْكِيبَة السُّ واحتياجاتهم، وْصف الرتَّ

وق املُْسَتْهَدفة: ويُقصد ِبَها الَعواِمل الَّتي تُؤثِّر سلبًا أو . 3 تحليل الِبيَئة الَخاِرِجيَّة املُِحيطَة بالسُّ
يَاسية واالقِْتصاِديَّة واالْجِتمِعيَّة والتّْكُنولُوِجيَّة. وق، وِهَي الَعواِمل السِّ إيجابًا عىَل حركة السُّ

تحليل املَُناَفَسة: تَتَناَول وْصف َمواِقع املَُناِفِسنَي، ونقاط قُوَّتهم وَضْعِفهم.. 4
وق، . 5 التَّْســـِعي والتََّوقَُّعات: تُساِعد َهِذِه املَرَْحلَُة يف تَْحِديد وْضعِ املرَْشُوع يف السُّ

وق. والتََّنبُّؤ بالُجزء الَِّذي يأمل َمالُِك املرَْشُوع يف الُحُصول َعلَيِْه من السُّ

وِق  وقبل التَّطرُّق لُكّل َمرَْحلَة بزيٍد من التَّْفِصيل، يَِجب التذكري ُهَنا بأنَّ إجراء تَْحلِيل قَِوّي لِلسُّ
ال يُعّد تَطِْويرًا لُخطَّة الَعَمل، بل ُهَو خطوة رَئِيَسة تساعد يف بناء اْسرِتاتِيِجيَّة أَكَْث ذكاًء المتالك 

وق، وتَطِْوير املُْنتََجات والِخْدَمات وتنمية األَْعَمل النَّاِشئَة.  َقة بالسُّ املَْعرِفَة املُتََعمِّ

:Industry Overview "َناَعة ة حول مجال الَعَمل "الصِّ ًل: نظرة َعامَّ أَوَّ
َناَعة الَِّتي  يف َهـــِذِه الُخطْوة يَُناِقش َمالِك املَـــرْشُوع وْصَف مجال الَعَمل، أو نوع الصِّ
َناَعة الرَّئِيَســـة، مثل: الَحْجم واالتَِّجاهات والنُُّمّو  يَخوُضهـــا؛ أْي: تَْحِديد َمقاِييس الصِّ

املُتََوقَّع، ويَُناِقش كََذلَِك االتَِّجاه الَِّذي سيَخوُضه ِفيَها من ِخالل َمرْشُوعه املُْحتَمل.
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ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

ـــوق، فعند البَْحث عن مجال  وصناعة البحوث والتَّْحلِيل تَْختَلِف تاًما عن أبحاث السُّ
ْكيز حينئذ عىَل َجِميع األَْعَمل التَِّجاِريَّة واملََشاِريع الَقاِئَة يف َهَذا  عمٍل ما، يَُكون الرتَّ
وق فتَتَناَول َمْعلُوَمات عن الُعَمالء وغريها من املَحاِور. ا أبحاث السُّ املََجال تحديًدا، أمَّ
يَّة َهِذِه املَرَْحلَة يف أنَّها تبّث الثَِّقة لَدى املُْســـتَثِْمِريَن املُْحتََملني بأنَّ َرائِد  وتكُمـــن أَهمِّ
وق الَِّتي  َناَعة وعىَل دراية وثيقة بالسُّ األَْعَمل مَيْتَلِك نظرة واعية َشاِملَة عىَل َهِذِه الصِّ
يعمل فيها، وأنَّه يَتََفهَّم َجيًِّدا مجال الَعَمل وطَِبيَعة املَُنافََسة، ومن ثَمَّ يَُكون جديرًا بِثَقِتهم 
وق ُهَو جزء ُمِهّم من ُخطَّة الَعَمل، فإذا ما َرِغَب َمالِك املرَْشُوع  وأَْموالِهم، فتَْحلِيل السُّ
م بطلب للُحُصوِل عىَل قرٍض تَِجاِرّي، فعليه حينها أن يُظهر للمصف ُخطَّة  يف التَّقـــدُّ

وِق.  أَْعَمل ُمَميَّزَة وتَْحلِياًل دقيًقا لِلسُّ

وق َمالِك املرَْشُوع عىَل فَْهم هل َسيَُكوُن ُهَناَكْ َمِزيٌد  ويف الَوقْت ذاته يُساِعد تَْحلِيل السُّ

َناَعة، فعىَل  من الطَّلَب عىَل ُمْنتََجاته أو ِخْدَماته يف املُْستَْقبَل ومَدى تََنافُِسيَّة َهِذِه الصِّ

َســـِبيل املثال، إذا كَاَن املرَْشُوع َمطَْعًم لتقديم الَوَجبَات الجاهزة، فسيَْحتَاج صاحبه 

ألن يفهـــم االتَِّجاهات األكرب لتناول الطعام يف الخارج؛ هل النَّاس يَتََناَولون الطعام 

وق؟ نظرًا ألنَّ املُْستَْهلِِكنَي  أَكَْث وأَكَْث برور الَوقْت؟ أو هل من املُْحتََمل أن يَتََقلَّص السُّ

يستفيدون من ِخْدَمات توصيل ُمْنتََجات إىَل البيوت؟

ـــوق Market Needs، أْي: معرفة  وتَْشـــتَِمل َهـــِذِه الُخطَْوة عىَل تَْحلِيـــل حاجة السُّ

ــة تََفاِصيل َدَواِفع الطَّلَب عىَل املُْنتَج أو  ِقيق عىَل كافَـّ ـــوق والتََّعرُّف الدَّ اْحِتيَاَجات السُّ

الِخْدَمة الَجِديَدة، فعىَل َســـِبيل املثال: عند رغبـــة َعِميل ما يف شاء الَقْهَوة الجاهزة 

ل شاءها من أحد فروع ِسلِْسلَة  Takeaway coffee، فإنَّه يف غالبيَّة األحوال َســـيَُفضِّ

متاجر شـــهرية بداًل من شائها من أّي َمْقًهى آخر ُمجاِور؛ وَذلَِك ألنَّه يَْحتَاج لتََذوُّق 

ُمْنتَج ُمتَطاِبق ملا تَمَّ تجربته من قَبُْل يف الفروع األخَرى للسلسلة ذاتها، رغم أنَّ الَقْهَوة 

ُورَة أَفَْضل من الَقْهَوة يف  َا يشـــرتيها من ِسلِْسلَة متاجر شهرية لَيَْست بالضَّ الَِّتي ُربَّ

املقَهى املستقّل املُجاِور. 
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ـــْخص مـــن املْنطََقة الَِّتي يوجد ِفيَها املقَهى  اِفع بروزًا إذا مل يكن الشَّ ويَزْداد َهَذا الدَّ
مها َهَذا املقهى، بَيَْنَم يعلم َجيًِّدا  املُْستَِقّل؛ ألنَّه ببساطة ال يعرف قيمة الَقْهَوة الَِّتي يُقدِّ
م يف باقي  ة بالسلسلة الشهرية َستَُكوُن ُمطَاِبَقة تاًما أليِّ قهوة تُقدَّ أنَّ الَقْهَوة الَخاصَّ
ل يشرتون الَقْهَوة من السالسل  فروع السلسلة، ومن ثَمَّ فإنَّ معظم الُعَمالء أثناء التََّنقُّ

بداًل من املَقاِهي املُْستَِقلَّة.

هـــذه املَرَْحلَة أيًضا ِهَي األَكَْث ُمالَءمة لوضع امليزة التََّنافُِســـيَّة للَمرْشُوع أو ُمْنتََجاته 
وِخْدَماته دون ذكر َذلَِك ِبَشْكٍل صيح، وسيتكامل ذلك مع الُخطَُوات التَّالِيَة من ُخطَّة 
ْعف لديهم، وإلبراز املَزَايَا  الَعَمل، الَِّتي َســـْوَف تَتَناَول املَُناِفِسنَي وَمواِطن الُقوَّة والضَّ
ْوء يف َهِذِه املَرَْحلَة عىَل بَْعض بَرَاِمج التَّْشغيل الَِّتي  التََّنافُِســـيَّة بُقوَّة ميِكن تَْسلِيط الضَّ

مل يُرَكِّز َعلَيَْها املُناِفُسوَن.

عىَل َسِبيل املثال، إذا كَاَن املرَْشُوع النَّاِشئ مقًهى ُمْستَِقالًّ ُمحاطًا بفروع َسالِسل الَقْهَوة 

لني لرشاء  اِفع لألشخاص املتنقِّ ِهرية، وكم َسبََق أن ذكرنا: يُعدُّ تطابق املُْنتَج ُهَو الدَّ الشَّ

َا يكُمن دافع آخر لطلب الَقْهَوة من  الِسل، لكن ُربَّ يعة من أحد فروع السَّ ِ الَقْهَوة السَّ

املقَهى املستِقّل ُهَو دافع "املََكان" أي: إنَّ َهَذا املقَهى ُهَو األَكَْث ُمالَءمة لِلَِقاء األصدقاء 

يكور أو ِخْدَمـــات اإلنرتنت املجايّن وغريها، ومن ثَمَّ يَُكون  من َحيُْث املســـاحة أو الدِّ

م ميزة ُمتََفرَِّدة عىَل ُمناِفِســـيه، وعند تَْحِديد اْسرِتاتِيِجيَّة الَعَمل َسيَِتّم  املرَْشُوع قَد قدَّ

كَّان املََحلِّيِّنَي الَِّذيَن يبحثون عن مكان لاللتقاء  ْكيز َســـيَُكوُن عىَل السُّ إِيَضاح أنَّ الرتَّ

فيه مع أصدقائهم بََداًل من تَناُول الَقْهَوة الجاهزة، وأنَّ عامل التََّميُّز للَمرْشُوع الَجِديد 

َسيَُكوُن األَصالة وأَْجواء املَتَْجر املََحلِّيَّة ولَيَْس املُْنتَج ذاته.

 Market ـــوق َناَعـــة تَْحلِيل ِربِْحيَّة السُّ ـــة عىَل الصِّ ـــن النَّظرة الفاِحصَّ كـــم تَتََضمَّ
ُخول يف مجال الَعَمل ُهَو  ِكَات النَّاِشـــئَة للدُّ اِفع وراء معظم الرشَّ Profitability، فالدَّ
بْح من ِخالل إقناع الُعَمالء  ـــز الرِّ بْح، أو بعبارة أخَرى: ِهَي َشِكَات تُحفِّ تَْحِقيـــق الرِّ

يَّة ُمْنتََجاتهم أو ِخْدَماتهم. بأَهمِّ
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وق،  ُخول يف عمل تجارّي ناشئ، يَْحتَاج َرائِد األَْعَمل لِتَْحلِيِل ِربِْحيَّة السُّ لذلك قبل الدُّ
ـــوق تَتََمتَّع بِربِْحيَّة َجيَِّدة، فإنَّ نســـبة نََجاح املرَْشُوع تَُكون مرتفعة،  فإذا ما كَانَت السُّ

وخالف ذلك، َسيَُكوُن َمْضيََعة للوقت ورَأْس املَاِل.

:Target market وق املُْسَتْهَدفة ثَانًِيا: السُّ
ـــوق، ويُقَصـــد ِبَها َمْعرِفَة نوع  يَّة يف تَْحلِيل السُّ تُعـــدُّ َهِذِه املَرَْحلَة الجزء األَكَْث أَهمِّ
وق، وتَْحلِيل َخَصائِص املُْستَْهلِِكنَي  الُعَمالء الَِّذيَن يستهدفهم املرَْشُوع النَّاِشئ َداِخل السُّ
وتَْفِضيالتِهم يف َهَذا النَّْوع من املُْنتََجات واالْحِتيَاَجات الَِّتي يَْســـَعْون للُحُصوِل َعلَيَْها، 
وِق،  ْكيز عىَل الَجانِب النَّوعّي أَكَْث من التَّْحلِيل الرَّقِْمّي لِلسُّ ن َهِذِه الُخطَْوة الرتَّ فتَتََضمَّ
ـــْخِصيَّة واالْجتمِعيَّة واملَادِّيَّة" لِطَلَِب املُْنتَج  وَذلَِك من ِخالل تَْحلِيل َدَواِفع الُعَمالء "الشَّ
أو الِخْدَمة، والُقْدرَة عىَل تَطِْوير ُمْنتََجات تُناِســـب اْحِتيَاجاتِهم وَرَغباتِهم، لَِذلَِك من 
ْكيز  وق إىَل َشائح ُمْختَلَِفة من الُعَمالء، والرتَّ ِغري تَْقِسيم السُّ األَفَْضل ملالِك املرَْشُوع الصَّ

عىَل تلبية اْحِتيَاَجات قطاعات ُمَعيََّنة فََقْط من الُجْمُهور املُْستَْهَدف.
عىَل َســـِبيل املثال؛ إذا كَاَن املرَْشُوع الَجِديد لبَيْع املَُجْوَهرات فيمِكن للملِك أن يُركِّز 
ـــْفىَل  يَحة السُّ ْخل املُرْتَِفع"، أو الرشَّ يَحة الُعلْيَا من الُعَمالء "من َذِوي الدَّ ِ إما عىَل الرشَّ
ًة ِعْنَدَما يَُكون  ْخل املُْنَخِفض"، وستكون َهِذِه الُخطَْوة ُمناِسبًَة للَغايَِة َخاصَّ "من َذِوي الدَّ
ـــوِق َشَائِح مختلفة، ولكّل ِمْنَها َدَواِفع واضحة لطَلَِب املُْنتَج ذاته، ويف َهَذا املثال؛  لِلسُّ
طَة  ْفىَل فإنَّه يَُكون بذلك قَد اختار تَْقِديم َجْوَدة ُمتََوسِّ يَحة السُّ ِ إذا ما اختار املالك الرشَّ
يَحة الُعلْيَا بُْنتََجات  ِ للُمْنتَج مقابل قيمة ُمْنَخِفَضة نِْســـِبيًّا، أو أن يختار اْسِتْقطاب الرشَّ

ذات تفرُّد وذوق رفيع.

وق ما ييل: ن تَْحلِيل السُّ ويََتَضمَّ

ـــوق Market size: َمْنَهج الَعَمل الَِّذي سيتبنَّاه َمالِك املرَْشُوع النَّاِشئ 	  َحْجم السُّ
ـــوق املُْستَْهَدفة من املُْنتَج أو الِخْدَمة  ســـيَْعتَِمد بدرجٍة كَِبريَة عىَل تَْقِييم َحْجم السُّ
َناَعة، الَِّذي  وق كليًّة عن قياس َحْجم الصِّ مها، ويَْختَلِف قياس َحْجم السُّ الَِّتي سيُقدِّ
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1. How to do a market analysis for a business plan. [Blog[. Retrieved from https://www.
thebusinessplanshop.com/blog/en/entry/market_analysis_for_business_plan
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وق عدد  وق، لكن يُْقَصد بَحْجم السُّ غالبًا ما يَِتّم ِباْسِتْخَدام القيمة املَادِّيَّة لهذا السُّ
الُعَمالء املُْحتََملِني للُمْنتَج أو الِخْدَمة الَجِديَدة

 	 :Demographics and Segmentation كَّانِيَّة والتَّْوِزيع ِْكيَبة السُّ تحديد التَّ

ْكِيبَة  يُقصـــد بهذه الُخطَْوة تَْحِديد عدد الُعَمـــالء املُْحتََملنِي من ِخالل تَْحلِيل الرتَّ
ن وْصف ُعمر الَعِميل  وق املُْستَْهَدفة وكيفيَّة توزيعها، وتَتََضمَّ كَّانِيَّة لهم يف السُّ السُّ
ل َدْخلِِه، وغريها من الَعواِمل الَِّتي تُساِهم يف تكوين  وِجْنِسه ومستَوى تعليمه وُمَعدَّ

ُصورَة َشاِملَة عن الُعَمالء املُْحتََملِني.
فـــإذا كَانَت ُخطَّة الَعَمل تَُخصُّ َمتَْجرًا صغريًا أو َمطْعًم، فملِك املرَْشُوع َســـيَُكوُن 
وق حول َمتَْجرِه واملُْنتَج الَِّذي َسيَُوفِّرُه  ّ يف محاولة تَْقِييم السُّ بحاجة التِّبَاع نَْهٍج َمَحلِّ
ا إذا كَانَت ُخطَّة الَعَمل تخّص ِسلِْسلَة مطاعم، فَُهَو إذن بحاجة  والُعَمالء املُْحتََملِني، أمَّ

كَّانِيَّة عىَل املستَوى الَوطَِنّي)1(. ْكِيبَة السُّ وق وتَْحِديد الرتَّ لتَْقِييم َحْجم السُّ
وق واالْسِتَفاَدة من َهِذِه  وميِكن تَْحلِيل الَكِثري من املَْعلُوَمات املَْنُشـــورة حول َحْجم السُّ
وق الَخاّص باملُْنتَج الَِّذي ينوي إنتاجه من ِخالل َمرْشُوعه  البَيَانَات يف تَْحِديد َحْجم السُّ
ة  ِغري، وعادًة ما تكون َهِذِه البَيَانَات ُمتَاَحة عىَل املواقع الرَّْسميَّة للوزارات املختصَّ الصَّ
باملُْنتََجـــات، ومُيِْكـــن لَِصاِحِب املرَْشُوع من ِخالل َهِذِه الُخطْـــَوة التََّعرُّف عىَل َحْجم 

يَّات. وق من كَمِّ االْسِتهالك العامِّ من َهَذا املُْنتَج، وَحْجم الَعْجز، وما يَْحتَاجه السُّ

نُسوق ُهَنا مثااًل لفهم َهِذِه الُخطَْوة: تََخيَّْل أنَّ لَدى أحد ُروَّاد األَْعَمل فُرَْصة الفتتاح 
وق كاآلت: َمتَْجر يف املدينة )أ( أو يف املدينة )ب(، وكَانَت نتائج تَْقِييم َحْجم السُّ

)ب( )أ( املدينة

100 مليون جنيه 
إسرتلينّي

200 مليون جنيه 
إسرتلينّي

وق قيمة السُّ
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)ب( )أ( املدينة

1000 َعِميل "1000شكة 
صغرية"

َعِميالن فََقْط "شكتان 
كبريتان"

الُعَمالء املُْحتََملون

10 ُمَناِفِسنَي منافسان فقط املَُناِفُسوَن املُْحتََملون

فعىَل الرَّغم من أنَّ املدينة )ب( تبدو أَكَْث تََنافُِســـيَّة من املدينة )أ( الشـــتملها 
وق )100 مليون  عىل10 ُمَناِفِسنَي مقابل 2 يف الثَّانِية، وفرصة أصغر يف قيمة السُّ
جنيه إسرتلينّي مقابل 200 جنيه إسرتليني يف املدينة أ(، فإنَّها تلك 1000 َعِميل 
ُمْحتََمل، وَستَُكوُن بذلك يف الَواِقع ُسوقًا مُيِْكن الُوُصول إِلَيَْها أَكَْث من املدينة )أ( 

. َحيُْث َتْلِك فََقْط َعميلنَْي ُمْحتََملنَْيِ

املوقـــع Location: أي: تَْحِديد محّل َتَركُّز الُعَمـــالء املُْحَتَملِي للَمْشُوع 	 

وق. النَّاِشئ، وِذكْر أماكنهم بِدقَّة ف تَْحلِيل السُّ

ن وْصف تفضيالت 	  هات والِقَيم والهتاممات Psychographics: تََتَضمَّ التوجُّ

الَعِميل املُْحَتَمل واهتامماته، وَذلَِك من ِخالل تَْحلِيل أُْسلُوب حياته ومواصفاته 

ينيَّة الَِّتي نشأ َعلَْيَها. ْخِصيَّة ومنظومة الِقَيم املُْجَتَمعيَّة والدِّ الشَّ

لوكيَّة Behaviors: َهَذا هو ف األََساس امتداد لبعض املَْعلُوَمات 	  التَِّجاهات السُّ

ن شًحا تفصيليًّا لكيفيَّة تََسوُّق الُعَمالء  ـــاِبق؛ ألنَّه يتضمَّ ة باملحور السَّ الَخاصَّ

َاء.  املُْحَتَملِي وَدواِفعهم للشِّ

وق ِهَي جزء ُمِهّم من التَّْحلِيل، فُتساِعد 	  ة Trends: اتَِّجاهات السُّ التَِّجاهات الَعامَّ

مه املَْشُوع الَجِديد، وما  َمْعرَِفة التَِّجاهات ف تَْحِديد نوع املُْنَتج الَِّذي ســـُيقدِّ

ء الَّـــِذي يُْعَجب به الُعَمالء؟ كم هم عَل اســـتعداد لإلنفاق؟ ما ِهَي  ْ ُهـــَو الشَّ

التَِّجاهات األخَرى الَِّتي َقد تَْجِذب انِْتباَههم؟
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ـــوق بنَْي يوٍم وليلة وســـلوك الُعَمالء  من ناحية أخرى، مُيِْكن أن تَتََغريَّ اتَِّجاهات السُّ
يتغرّي دائًا معها، فيَتَأَثَُّروَن تَبًَعا لتََغـــريُّ املُْنتََجات أو الِخْدَمات وتَطَوُّرِها، وكََذلَِك تَبًَعا 
ة بشـــأن َهِذِه املُْنتََجات، فإذا ما الحظ َمالِك املرَْشُوع أّي اتَِّجاهات  لالتَِّجاهات الَعامَّ
ة؛ إيجابيَّة أو َســـلْبيَّة، تَِجاه املُْنتََجات املُمثِلَة للُمْنتََجات الَِّتي ينوي تقدميها، يَِجب  َعامَّ
َعلَيِْه تَْدوينها بالتَّْفِصيل وتَْحلِيلها بِدقَّة لالستفادة فيم بعد من نَتائِجها، فهذا مُيِْكن أن 

يَُكون فُرَْصة لتَطِْوير عمله وتََجنُّب الَفَشل. 
ث للُعَمالء املُْحتََملنِي عرب الَعِديد من الطُّرُق، مثل: االْسِتبْيانات  ومن املفيد للَغايَِة التحدُّ
أو التََّواُصـــل معهم عن طَِريق الربيد اإِللِْكرِتُويِنّ، أو عـــن طَِريق الهاتِف باالتَِّصال 
املُباِش؛ َحيُْث تَُعّد التَّْغِذية الَعْكِســـيَّة من أَهّم األُُمور لَِصاِحِب املرَْشُوع سواًء قَبَْل البَْدء 
فيه أو بعد الَعَمل، وِهَي تُتيح لَِصاِحِب املرَْشُوع التََّعرُّف عىَل حاجات املُْستَْهلِِكنَي وطَريَقِة 

تَلِْبيَِتها.

 :PEST وق املُْسَتْهَدفة ثالًثا: تَْحلِيل الِبيَئة الَخاِرِجيَّة املُِحيطَة بالسُّ

تحليل بيســـت PEST ُهَو مراجعة َشـــاِملَة للَعواِمل الَخارِِجيَّة املُِحيطَة بُســـوق عمل 
يَاسيَّة واالقِْتصاِديَّة واالْجِتمِعيَّة والتّْكُنولُوِجيَّة، ما يُساِعد مالَِكه عىَل  )1(؛ السِّ وعّ املرَْشُ
تَْحِديد الَعواِمل الَّتي ستُؤثِّر عىَل أدائه إيجابًا أو َسلبًا، وَمْعرِفَة األَنِْشطَة الَّتي تُؤثِّر عىَل 

قراراته التِّجاِريَّة الَّتي َسيَتَِّخُذَها فيم بعُد، والتَّْخطيط الَجيِّد للَعَمِل.
 )Political /يَاسة ويُطلق َعلَيِْه بيست PEST اختصاًرا لألحرف األوىَل منه، الَعواِمل )السِّ
 ،)Technological /( و)التَِّقِنيَّةSocial /( و)املُْجتََمـــعEconomical /و)االقِْتصاد

وتضّم َهِذِه الَعواِمل اآلت: 

ائَِدة 	  يَاسية العامة السَّ َياسية Political: ويُقصد ِبَها تَأْثرِي الحالة السِّ الَعواِمل السِّ
يف ِبيئَة عمل املرَْشُوع؛ مثل مَدى ســـيادة القانون ومَدى التَّأْثرِي الَِّذي تارســـه 

يَارَة 1 أبريل . 1 "تحليــل بيســت، تحديد الُفرَص والتَّهديدات"، موقع النَّجاح، 8 نوفمــرب 2018م، تَاِريُخ الزِّ
https://cutt.us/8UroY :2020م، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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ة بَجال  الُحُكوَمة عـــىَل ِبيئَة األَْعَمل، والتَّرْشيعات الرَّاِهَنـــة واملُتََوقََّعة الخاصَّ
ائِب أو األجور أو امللكيَّة  املرَْشُوع عىَل وجه التَّْحديد، الَِّتي قَد تَتَعلَّق بقوانني الضَّ
الِفْكِريّة، ومَدى انتشـــار الوساطة وصور الَفســـاد واإلِْجرَاَءات الَقانُونِيّة الَّتي 

ى لها، ومَدى ُوُجود قوانني تُدعِّم َعَمَل املرَْشُوع وغريها.  تَتََصدَّ

ه االْعِتبَارات االقِْتصاِديَّة 	  الَعواِمـــل الْقِتصاِديَّة Economical Factors: وتُوجَّ
ائَِدة يف بلد املرَْشُوع، مثل:  يف املقام األَوَّل إىَل تَْحلِيل وضع الِبيئَة االقِْتصاِديَّة السَّ
َات النُُّمّو االقِْتصاِدّي  ـــم، وُمَؤشِّ ل الَفائَِدة، وســـعر التَّباُدل، وُمعدل التََّضخُّ ُمعدَّ
وغريها، ما يُســـاِعد عىَل تَْقِييم تَْكلَِفة املُْنتَـــج وتَْحِديد الطَّلَب َعلَيِْه وفرص النُُّمّو 

. ع املُْستَْقبَِلّ والتََّوسُّ

الَعواِمـــل الْجِتامِعيَّـــة Social Factors: تَْشـــَمل َهِذِه الَعواِمـــل االْعِتبَارات 	 
ـــكَّايّن والتَّْوِزيع  ميُوْغراِفيَّة والثََّقاِفيّة للفئة املُْســـتَْهَدفة، مثل: َحْجم النُُّمّو السُّ الدِّ
ميُوْغـــرايِفّ وَخصائِص الُعَمـــالء الِفْكِريَّة والتَّْعليميـــة، وُميُولهم وَرَغباتهم  الدِّ
واْحِتياَجاتهـــم، وُســـلُوكهم الَوِظيفّي وغريها. فمثل َهِذِه الَعواِمل تَُســـاِعد َرائِد 
لون  األَْعَمل عـــىَل اختبار حاجات ُعَمالئه وتَْحِديد املََعاِيـــري الَّتي تجعلهم يُفضِّ

ُمْنتَجه عىَل ُمْنتََجات املَُناِفِسنَي.

الَعواِمل الّتكُْنولُوِجيَّة Technological Factors: وتَْشتَِمل عىَل الَعواِمل التِّْقِنيَّة 	 
املُتَاَحة يف ِبيئَة عمل املرَْشُوع وأَثَرَِها عىَل أنشـــطته وخططه املُْستَْقبَلِيَّة، وبا أنَّ 
ٍ ُمْســـتَِمّر، وَغالِبًا ما تدفع االبِْتـــكارات كُّل ِصَناَعة لألمام،  التِّْكُنولُوْجيَا يف تَُغريُّ
فإنَّ الُعَمالء َداِئًا ما مييلـــون إىَل َهَذا التََّغريُّ والتَّْجديد، ولذلك يَِجب عىَل َرائِد 
األَْعَمل أن يََضع يف اعتباره الَعواِمل املُتََعلَِّقة بالتَّْحِديثات التّْكُنولُوِجيَّة يف نِطَاق 
عمـــل املرَْشُوع واآللِيَّات املُتَاَحة لتَْحِقيق التَّْجديد واالبِْتكار يف املُْخرَجات، ومَدى 
الُقْدرَة عىَل التَّْشـــغيل اآليل ونرَْش االبِْتكار وتَْغِيريات الِبْنيَة التَّْحِتيَّة وغريها، فكل 

َهِذِه االْعِتبَارات جديرة باالهتمم يف َهِذِه الفئة.
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:Competitor Analysis رابًعا: تَْحلِيل املَُناَفَسة

ـــوق ال يَْكتَِمل دون تَْحلِيل ظُُروف املَُنافََســـة، والَهَدف من َهِذِه الُخطَْوة ُهَو  تَْحلِيل السُّ
يَّة  إعطاء نظرة عادلة للُمَناِفِســـنَي املُْحتََملِني للَمرْشُوع النَّاِشـــئ، فِباإلَِضافَِة إىَل أَهمِّ
ذلـــك يف َمْعرِفَة األَْعَمل التَِّجاِريَّة األخـــَرى الَِّتي تتنافس مع املرَْشُوع الَجِديد، فإنَّه 
ْعف لََديِْهم  ـــوق ونقاط الُقوَّة والضَّ يُوفِّر أيًضا تَْحلِياًل َجيًِّدا لوضع املَُناِفِســـنَي يف السُّ
أو لـــَدى ُمْنتََجاتهم أو ِخْدَماتهم، الَِّتي مُيِْكن االْســـِتَفاَدة منهـــا يف تَطِْوير املُْنتََجات 
أو الِخْدَمـــات وَمْلء الفجوات الَِّتي مل يُعالِجوهـــا، وَذلَِك بالتَّواِزي مع تَْوضيح امليزة 

التََّنافُِسيَّة للَمرْشُوع الَجِديد.

ن تَْحلِيل املَُناَفَسة التَّطَرُّق لَِهِذِه املَحاِور: ويََتَضمَّ

م ُمْنتََجات أو ِخْدَمات متشابهة . 1 ِكَات الَِّتي تُقدِّ املُناِفُســـوَن املُباِشوَن: وِهَي الرشَّ
َا يشـــرتيها الُعَمالء املُْحتََملُون حاليًا من َهِذِه  ا للُمْنتََجات الَجِديَدة، الَِّتي ُربَّ جدًّ

ِكَات. الرشَّ

ِكَات الَِّتي تُوفِّر حلواًل بديلة للمشكلة الَِّتي . 2 املُناِفُســـون غي املُباِشيَن: وِهَي الرشَّ
يُعالِجها املُْنتَج أو الِخْدَمة الَجِديَدة، عىَل َسِبيل املثال: تُعدُّ بَرَاِمج التَّْنِظيم والَجْدولة 
 Paper ِكَات الَِّتي تُنتج املذكرات الورقيَّة عرب اإلنرتنت منافًســـا غري ُمبَاِش للرشَّ

Sticky notes.صقة لتدوين املالحظات planners واألوراق الالَّ
ومن الَوَســـائِل الشـــهرية والنَّاِجحة يف إِْجرَاء التَّْحلِيل ِهَي تَْقِييم املَُناِفِســـنَي ِبَحْسِب 
وق، مثل: ِسْعر املُْنتَج أو الِخْدَمة، والَجْوَدة  الَعواِمل الرَّئِيَســـة املُؤَثِّرة عىَل الطَّلَب يف السُّ
َمة، والِخْدَمات اإلضافيَّة، وعدد املَُوظَّفني، واملَِبيَعات، واألَْربَاح وما إىَل ذلك، وِمن  املَُقدِّ

ة. ثَمَّ املقارنة بنَْي النَّتَائِج وَمْعرِفَة َخَصائِص كُّل منافس عىَل ِحدَّ
ث للُعَمالء املُْحتََملِني،  ومُيِكن القول: إنَّ أَفَْضل طَِريَقة للبحث عن املَُناِفِسنَي ِهَي التحدُّ
وســـؤالهم َعمَّ يَْشرَتُونَه حاليًّا، وما ِهَي الحلول البديلة الَِّتي يستخدمونها لحّل املُْشِكلَة 
الَِّتي يحلّهـــا املُْنتَج أو الِخْدَمة الَجِديَدة، وكََذلَِك مراقبة املَُناِفِســـنَي َجيًِّدا، وَذلَِك من 
ِخـــالل التَّعرُّض ملَواِقعهم اإِللِْكرِتُونِيَّة وصفحاتهم عـــىَل مواقع التََّواُصل االْجتمِعّي 
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ة بهم، الَِّتي يَْنرُشونهـــا، ومتابعة آراء النَّاس يف املُْنتََجات  ومتابعـــة املَْعلُوَمات الَخاصَّ
 Google ُمونها، وأســـعار ُمْنتََجاتهم، وتَتََوفَّر َهِذِه املَْعلُوَمات من ِخالل ِخْدَمة الَِّتي يُقدِّ
alerts، وِهَي أداة أو ِخْدَمة وفَّرتها جوجل ِبَهَدف إرســـال الرســـائل اإِللِْكرِتُونِيَّة لك 
حول املَُناِفِســـنَي وحول املَـــرْشُوع الَِّذي تبحث َعْنه عىَل جوجل، كَـــَم أنَّه تُوَجد أداة 
إِلِْكرِتُونِيَّـــة أخَرى ِهَي أداة Website grader وِهَي أداة تُِتيح للمســـتخدم تَْقِييم أداء 

املوقع اإِللِْكرِتُويِنّ الَخاّص به ُمَقارَنَة باملَُناِفِسنَي له.
كذلك من املُِهّم للَغايَِة تَْحلِيل البَيَانَات املنشـــورة؛ حيث يَِجـــب عىَل َصاِحب املرَْشُوع متابعة 
ْوِريَّة الَِّتي تُْنرَش عىَل املَواِقع اإِللِْكرِتُونِيَّة الرَّْسميَّة يف مجال عمله أو تقارير وأرقام  التقارير الدَّ
تَخصُّ املَُناِفِســـنَي وتَْحلِيل َهِذِه األرقام، وتَْحلِيل البَيَانَات يُساِعد َصاِحب املرَْشُوع يف تَْحِديد 

ْعف لديه وتَطِْويرها)1(. ْعف له وللُمَناِفِسنَي، ومن ثَمَّ ُمعالَجة نَِقاط الضَّ ة والضَّ نَِقاط الُقوَّ

نِقاط التَّفرُّد عن املَُناِفِسَي: أّي مالِك َمرْشُوع نَاِشئ ال يريد أن يَُكون ُصورَة طبق . 3
د نَِقـــاط اْخِتالف شكته أو ُمْنتَِجه أو  األصل من منافســـيه، لذلك يَِجب أن يُحدِّ

مه املُناِفسون.  ِخْدَمته َعمَّ يُقدِّ

ـــوق: يشتمل َهَذا املِْحَور عىَل تَْحِديد العوائق . 4 العوائق الَِّتي تَُحول دون دخول السُّ
وق املُْستَْهَدفة، ووصف أَنَْواع الِحَميَة املَْوُجوَدة لَدى َمالِك  أََمام االنخراط يف السُّ

ِكَات الَجِديَدة من التَّنافس معه أو رسقة أفكاره. املرَْشُوع ملنع الرشَّ

نْيِ للَغايَِة هم: "ما الَِّذي مينع أّي  وهنا يَِجب عىَل َرائِد األَْعَمل اإلَِجابَة عن سؤالنْيِ ُمِهمَّ
وق ذاتها، ويستحوذ عىَل %50 من  َشْخص من افتتاح َمرْشُوع ُممثِل لَنَشاطك يف السُّ
ا الثَّايِن فَُهَو "ما الَِّذي يجعلك تعتقد أنك ستنجح يف ُمحاَولة  الُعَمالء املُْستَْهَدفنَي؟" أمَّ
ـــوق؟ )البَْدء فقط("، وحينم يَِجيُب عنهم َســـيَُكوُن قَد تََنبَّأ بالَحواِجز  ُدخول َهَذا السُّ

وق واالستمرار فيه. َا تُعيقه عن دخول السُّ الَِّتي ُربَّ
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ومن األَْمِثلَة الَِّتي قَد تَُعدُّ عوائَق رَئيَســـة يَِجب عىَل َمالِك املرَْشُوع النَّاِشئ أخذها يف 
الت االْسِتثْمر املَطْلُوبَة  وِق، هي: ُمَعدَّ االْعِتبَار ِحني وضع ُخطَّة الَعَمل وإجراء تَْحلِيل لِلسُّ
للَمرْشُوع، االْحِتياج للتّْكُنولُوْجيَا املُتَطَوِّرَة، تكاليف إِنَْشـــاء الَعالَمة التَِّجاِريَّة با تَْشتَِمل 
ْخَمة املَطْلُوبَة للُوُصوِل إىَل مستَوى ُمعنيَّ  َعلَيِْه من تََكالِيف التَّْصميم والتَّْســـِويق الضَّ
اِخيص واالْمِتيَازات ِبَشـــْكٍل خاّص(، الُوُصول  من االْعرِتاف، وإجراءات التَّْنِظيم )الرتَّ
يَّة،  إىَل املَـــَوارِد والَفْوز بالحصيَّة مع املُورِِّديَن، والُوُصول إىَل قنوات التَّْوِزيع الَحْصِ

املوقع املُناِسب ملكان املرَْشُوع.

ة بهذه الَعواِمل كافَّة عىَل نوع الَعَمل الَِّذي ســـيَتْبَُعه َمالِك  وتَْســـتَِند املَْعلُوَمات الَخاصَّ
املرَْشُوع وفريق اإلَِدارَة وطَِبيَعة الَعالقَات الَِّتي سيقيمها مع أَْصَحاب املَْصلََحة "الُعَمالء/ 

َكاء/ املُورِِّديَن/ وغريهم". املُْستَثِْمِريَن/ الرشُّ

Pricing and forecasting :خامًسا: التَّْسِعي والّتَوقَُّعات

ة باملُْنتََجات  ـــوق َمرَْحلَة َمْعرِفَة األَْسَعار الَخاصَّ ن الُخطَْوة األَِخريَة يف تَْحلِيل السُّ تَتََضمَّ
الت املَِبيَعات، وَذلَِك من أجل التََّنبُّؤ بجزء  أو الِخْدَمـــات الَجِديَدة، وَوْضع تََوقَُّعات ملَُعدَّ

وق الَِّذي يُعتقد أنَّه مُيِْكن الُحُصول َعلَيِْه ِبَشْكٍل أَفَْضل. السُّ

ْعر الَخاّص بُْنتََجاته أو ِخْدَماته ُهَو أَكَْث  َويَِجب أوَّاًل أن يَتَأكَّد َمالِك املرَْشُوع من أنَّ السِّ
ْعر للُعَمالء  من تََكالِيف تَْصنيعه وتَْسِويقه، وبعد ذلك، يُفكِّر يف الرَِّسالَة الَِّتي يبعثها السِّ

املُْحتََملِنَي؛ ألنَّه عادًة ما يَْرِبُط الُعَمالُء األَْسَعاَر املرتفعَة بالَجْوَدة العالية.

ائـــح األعىَل دخاًل من الُعَمالء، فإنَّه  ه للرشَّ وهنـــا إذا ما قرَّر َمالِك املرَْشُوع أنَّه يَتوجَّ
بحاجة للتَّأَكُّد من أنَّ الُخطَّة التَّسِويِقيَّة تَْعتَِمد آليَّات تُِشري أيًضا إىَل أنَّ املُْنتَج أو الِخْدَمة 
َمـــة َعالِيَة الَجْوَدة بالِفْعِل، ســـواًء من َحيُْث تَْصِميـــم املُْنتَج أو الَعالَمة التَِّجاِريَّة  املَُقدَّ
عار وتجربة ِخْدَمة الُعَمالء وغريها، فيجب أن تأت األَْسَعار املرتفعة بتجربة َعالِيَة  والشِّ

الَجْوَدة أثناء عمليَّة املَِبيَعات بأكملها.
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وعىَل النَِّقيض من ذلك، إذا ما اختار َمالِك املرَْشُوع َميْزَة تََنافُِســـيَّة ملنتجه تقوم عىَل 

ْعر املُْنَخِفض عن املَُناِفِسنَي، فيجب َعلَيِْه التَّأكُّد من أنَّ الرََّسائِل التَّسِويِقيَّة وغريها  السِّ

كْر تبعث أيًضا بالرَِّسالَة ذاتها. من الَعواِمل سالفة الذِّ

لَع املُْنتََجة يف  ـــْعر املُتَداَول عىَل السِّ وبطبيعة الحال، يشـــمل تَْحلِيل األَْسَعار تَْحلِيل السِّ

وق  ـــوق، وِدَراَسة سلوك َهِذِه األَْسَعار من َحيُْث االستقرار من عدمه، ولتَْحلِيل السُّ السُّ

َمْنَهجيَّة وأدوات وطُرُق؛ ألنَّ األَْسَعار يعتمد تَْحِديدها عىَل َحْجم الَعرْض والطَّلَب َداِخل 

وق مُيِْكن التََّنبُّؤ  لَع َداِخل السُّ ـــوق، ومن ِخالل ِدَراَسة مضامني األَْسَعار وَحْجم السِّ السُّ

، ويعتمد املَُحلِّلُوَن عىَل الرُُّسوم البَيَانِيَّة والخرائط واألشكال كِتْقِنيَّات  ْعر املُْستَْقبَِلّ بالسِّ

َاتها)1(. مُيِْكن االْسِتَعانَة ِبَها لِدراَسة َحرَكة األَْسَعار وُمَؤشِّ

ــة الزَّوايا، وأهّمها زاوية الَعرْض  ـــوِق، وَذلَِك من كافَـّ ومُيِْكن القيام بتَْحلِيل فَنِّّي لِلسُّ

ِغـــريَة، والتَّْحلِيل الَفنِّّي يُركِّز عىَل  مها املرَْشُوَعات الصَّ والطَّلَب للُمْنتََجـــات الَِّتي تُقدِّ

مها َصاِحب املرَْشُوع  متابعة حركة األَْسَعار يف األَْسَواق، واملقارنة بنَْي األَْسَعار الَِّتي يُقدِّ

ِكَات املَُناِفَسة، ويُساعد التَّْحلِيل الفنّي لألسعار أَْصَحاب  مها الرشَّ واألَْســـَعار الَِّتي تُقدِّ

املرَْشُوَعات عىَل تَْحِديد اتَِّجاهات األَْســـَعار قبل البَْدء يف املرَْشُوع، وتَْحِديد مستَوى 

لْعة املُْستَْهَدف إنتاُجها، ويُســـاِعد كََذلَِك أَْصَحاب املرَْشُوَعات عىَل اتَِّخاذ  ـــْعر للسِّ السِّ

َائِيَّة، كََم مُيكن أن يُركِّز املُحلِّل عىَل تَْحلِيل ُســـلوكيَّات املُْستَْهلِك وتَْحلِيل  الَقرَاَرات الرشِّ

ْكيز عىَل تَْحلِيل أسعار املُْنتَج  ، والرتَّ َاء املتكرِّرَة عىَل ُمْنتَج ُمَعنيَّ أســـباب ُسلُوكيَّات الرشِّ

يَْعِكس الَكِثري من األنباء واملَْعلُوَمات املُعلَنة وغري املُعلَنة)2(.
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ـــْعر الَخاّص بُْنتََجاته أو  َدة عن السِّ وبَُجرَّد أن يَُكون لَدى َمالِك املرَْشُوع ِفْكرَة ُمَحدَّ
ِخْدَماته الَجِديَدة، حينئذ يَُفكِّر يف املقابل املَادِّّي املُناِسب الَِّذي يُتوقّع بَيُْعه، وهنا تفيد 
وق يف ذلك، فعىَل َسِبيل املثال:  ة باملَرَْحلَة األوىَل من تَْحلِيل السُّ َناَعة الَخاصَّ أبحاث الصِّ
إذا كَاَن املَـــرْشُوع َمتَْجرًا َجديًدا لبَيْع ُمْنتََجات البَقالَة، فملُِكه بحاجة ملعرفة مقدار ما 
يُْنِفقـــه الُعَمالء عىَل َمتاِجر الِبقالة يف املْنطََقة، ويَِجب أن تعكس تََوقَُّعاته جزًءا واقعيًّا 
من إِْجَميِلّ اإلنفاق يف املْنطََقة عىَل املُْنتََجات املمثلة للُمَناِفِسنَي، فمن غري الَواِقعّي 

وق ِخالل عامه األَوَّل. ة السُّ أن يحصل املرَْشُوع عىَل %50 من ِحصَّ
ا،  ومع ذلك، ال يَِجب افرِْتاض أنَّه ميِكنه ِبُســـُهولٍَة الُحُصول عىَل نِْســـبَة %1 من ُسوق كَِبري جدًّ
فهذه النِّْســـبَة رغم ضآلتها ُتَثِّل- عىَل َسِبيل املثال- نَْحو 30 مليون دوالر يف ُسوق َضْخم يبلغ 
حجمه 3 مليارات دوالر، ومن ثَمَّ تصبح َهِذِه النِّْســـبَة صعبة البلوغ، لَِكنََّها لَيَْســـت ُمْستَِحيلة، 
فََقْط يَْحتَاج َمالِك املرَْشُوع لَِفْهم وتَْوِضيح كيفيَّة حصوله بالِفْعِل عىَل َهَذا الَحْجم من الُعَمالء.
ن َهِذِه الُخطَْوة تَْحِديد قنـــوات التَّْوِزيع Distribution Channels فَِهَي  كم تَتََضمَّ
ا لَِنَجاِح األَْعَمل التَِّجاِريَّة، وبدونها لن يَُكـــون َمالِك املرَْشُوع قادًرا عىَل  ة جـــدًّ ُمِهمَّ
تَْوِصيل ُمْنتََجاته أو ِخْدَماته إىَل الُعَمالء ِبُســـُهولٍَة، ومن ثَمَّ تكوين ُصورَة ذهنيَّة َجيَِّدة 
وق  عن مَدى توافرها يف األَْسَواق املُِحيطَة بهم، لَِذلَِك تُْصبح عاماًل كبريًا يف تَْحلِيل السُّ
وتَْسِعري املُْنتََجات، ويشتمل تَْحلِيل قنوات التَّْوِزيع عىَل تَْحِديد مَدى توافرها وَجْودتها، 

وإذا ما كَانَت تَْحتَاج إىَل تَطِْوير أم ال.

وق َمَصاِدر الَبَيانَات لَِتْحلِيِل السُّ
هناك الَكِثري من املََصاِدر الَِّتي مُيِكن االْعِتمد َعلَيَْها لجمع البَيَانَات املَطْلُوبَة يف تَْحلِيل 

وق، وتنقسم من َحيُْث النَّْوع ملََصاِدر أَوَّلِيَّة وَمَصاِدر ثانويَّة)1(، ومن األَفَْضل ملالِك  السُّ
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ورَة الَِّتي  َعت املََصاِدر كَانَت الصُّ املَـــرْشُوع الَجِديد املَزُْج بني َهِذِه املََصاِدر، فُكلََّم تََنوَّ
لِيَّة: وق أَكَْث تفصياًل وَمْوثُوِقيَّة، ومن املََصاِدر األَوَّ نُها عن السُّ َسيَُكوِّ

َراَسة االستقصائيَّة واِحَدة من 	  َراَسات الســـتقصائيَّة Surveys: قَد تَُكون الدِّ الدِّ
وق، ولَِكنََّها طَِريَقة َجيَِّدة للَغايَِة،  أَكَْث الَوَســـائِل التَّْقلِيِديَّة لجمع البَيَانَات حول السُّ
وق وفهم  يَّة لِتَْحلِيِل السُّ وتَتََميَّز ِبُسُهولٍَة االْسِتْخَدام ودقَّة املَْعلُوَمات وتَْقِديم ُرًؤى كَمِّ

آراء املُْستَْهلِِكنَي عىَل نطاٍق واِسع.
ومُيِكن إِْجرَاء املُُســـوح ِبَشْكٍل َشْخّص أو عرب الهاتف أو عرب اإلنرتنت من ِخالل 
ـــهرية مثل: Survey Monkey فَُهَو عىَل األرجح برنامج  الَكِثري من الرَبَاِمج الشَّ
االستطالع األَكَْث شهرة، لكّن كُلَّ طريقة قَد تَْنطَِوي عىَل ُشبْهة انِْحياز أو ُمَحاباة 

يَِجب أخُذها يف االْعِتبَار عند تَْحلِيل البَيَانَات.

ْكيز Workshops and focus groups: مُيِْكن 	  ِوَرش الَعَمل ومجموعات التَّ
أن يَُؤدِّي إِْدَخال أَنَْواع ُمْختَلَِفة من الُعَمالء يف ورَْشة َعَمل واِحَدة إىَل إثراء املَزيج 
البَْحثـــّي ببعض األَفَْكار النَّْوعيَّة، وتتيح َهِذِه اآلليَّة طرح األَْســـِئلَة ذات النِّهايات 
املَْفتوحـــة والُحُصول عىَل تصوُّرات الُعَمالء ووجهات نظرهم األَكَْث عمًقا وردود 

الفعل العاطفيَّة عىَل الَعالَمة التَِّجاِريَّة النَّاِشئَة أو ُمْنتََجاتها أو ِخْدَماتها.

املَُوظَّفوَن Employees: فَِريق الَعَمل يف املرَْشُوع الَجِديد هم الطَّرَف الوســـيط 	 
بنَْي َمالِك املَـــرْشُوع وعالمته التَِّجاِريَّة وبني الُعَمالء، لذلك يَِجب أن يَُكون لَدى 
َهـــؤاُلء املَُوظَِّفنَي ُرًؤى فريدة حول ما يَُفكِّر فيه الُعَمالء ونقله إىَل َمالِك املرَْشُوع 
وق، كََذلَِك َسيَُكوُن لُكّل من َمْنُدوب  لوضعه يف االْعِتبَار عند إِْعَداد ِدَراَســـات السُّ
ة بشأن  املَِبيَعات وُمِديري الِحسابات وُمساِعدي املَتاِجر الَكِثري من البَيَانَات املُِهمَّ
باقي أَْصَحاب املَْصلََحة "املَُوزِِّعنَي/ املُْستَثِْمِريَن/ املُورِِّديَن/ وغريهم"، الَِّتي مُيِكن 

وِق. أن تُضيف إضافة َجيَِّدة إىَل ِدقَّة البَْحث النَّْوِعّي لِلسُّ

 	 CRM" Customer" الُعَمـــالء  َعالَقـــات  وإدارة  املَِبيَعـــات  بيانـــات 
relationship:management and sales data تَُســـاِعد بَيَانَـــات املَِبيَعات 
ـــوق إىَل  ة بإدارة الَعالقَات مع الُعَمالء عىَل دفع أبحاث السُّ واملَْعلُوَمـــات الَخاصَّ
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هة ِبَشـــْكٍل رَئِيٍس إىَل ِبيئَة  األمام، عىَل الرَّْغم من أن َهِذِه البَيَانَات قَد تَُكون موجَّ
وق إىَل حدٍّ بَِعيد. اِخلِيَّة، ولَيَْسْت ُمرتَِبطَة بالسُّ الَعَمل الدَّ

ومع ذلك، قَد يَُكون من الَجيِّد النَّظَر إىَل َهِذِه البَيَانَات، واستكشـــاف مَدى نََجاح 
وق، وقَد تَِزيد َهِذِه البَيَانَات  املرَْشُوع، ومُنُّو الَعالَمة التَِّجاِريَّة ومُنُّو ِحّصتها يف السُّ
من َعواِمل النََّجاح الرَّئِيَســـة للَمرْشُوع النَّاِشـــئ من َحيُْث عدد الُعَمالء وقنوات 

كَّانِيَّة وغريها. ْكِيبَة السُّ التَّْوِزيع وتوزيع الرتَّ

ة الَكِبريَة للبيانات 	  وســـائل التََّواُصل الْجتامِعّي Social media: تَتََمثَّل الُقـــوَّ
ـــَمح  االْجتمِعيَّـــة يف املُُرونَة الَِّتي تُوفِّرها لرُّوَّاد األَْعَمل، وَذلَِك عن طَِريق السَّ
ـــْخِصيَّة واالْســـِتْقصاءات اإِللِْكرِتُونِيَّة،  بتَْجِميع البَيَانَات من ِخالل التَّجارِب الشَّ
ـــوِق من ِخالل َمْجُموَعة من التِّْقِنيَّات، با يف  فيُْمِكن إجراء تَْحلِيل تَنافُّس لِلسُّ
لَة Trends الَِّتي ال تَُســـاِعد فقط يف فَْهم اتَِّجاه  َذلَِك ِقياس االتَِّجاهات ذات الصِّ

وق، بل تُساِعد أيًضا الِقطَاعات الَِّتي تَُحرِّك َهِذِه االتَِّجاهات. السُّ
عات  كم مُيِْكن أن يَْكشـــف البَْحث عرب وَســـائِل التََّواُصـــل االْجتمِعّي عن تجمُّ
كَّانِيَّة والتَّْخِطيطات  ْكِيبَة السُّ الُجْمُهور املُْختَلَِفة، ومن ثَمَّ مُيِْكن ِبُسُهولٍَة تَْحلِيل الرتَّ

كَّانِيَّة والتَّْقِسيمت الُجْغرافيَّة وغريها من َشَائِح الُجْمُهور املُْستَْهَدف.  السُّ
ات التََّواُصل االْجتمِعّي  ائِرَة عىَل ِمَنصَّ االْســـِتمع للُمحاَدثات والنِّقاَشـــات الدَّ
وق يُساِعد كذلك يف فهم اتَِّجاهات  ســـواًء بشأنَّ الَعالَمات التَِّجاِريَّة أو بشأنَّ السُّ
الُجْمُهور املُْســـتَْهَدف ورغباته وآرائه، وعىَل الرَّْغم من أنَّه ال يُساِعد يف التَّْوِزيع 
الفعّل للُمْنتََجات أو الِخْدَمات، فإنَّه يفيد يف زيادة تَْوِزيع املُْحتََوى التَّْســـِويقّي، 

اِبق. واكتشاف قنوات أخَرى مل تكن معروفة يف السَّ
َراَســـات االستقصائيَّة الَِّتي  ا َمَصاِدر البَْحث الثانوية فتَتََمثَّل يف البحوث والدِّ أمَّ
تُجريها َشِكَات االستشـــارات أو األبحاث وتَْنرَش بياناتها للجمهور الَعاّم، والَِّتي 
ة قَد  وق، لكن ما يَِعيبَها أنَّها تُِجيب عن أسئلة َعامَّ مُيِكن أن تُســـاِعد يف تَْحلِيل السُّ
ال تَُكون ذات ِصلة بجـــال عمل املرَْشُوع الَجِديد، وعىَل الرَّْغم من َهِذِه القيود، 
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ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

َناَعة  ة عىَل الصِّ فـــإنَّ مثل َهِذِه املََصاِدر ُمِفيَدة للَغايَِة يف الُحُصول عىَل نظرة َعامَّ
وق ِبُصورَة أَكَْث ِدقَّة، واملَْعرِفَة الَوثِيقة بالُعَمالء املُْحتََملِني واآلفاق الَِّتي  وفَْهم السُّ

ْعف يف املَُناِفِسنَي. من شأنها تحسني التَّْسِويق، وكشف نَِقاط الضَّ

وِق من َحيُْث الَحْجم  ّي ونَْوِعّي لِلسُّ وق ُهَو تَْقِييم كمِّ خالصة َهَذا املَْبَحث: أنَّ تَْحلِيل السُّ
ة بهم، وأوضاع املَُنافََســـة  َاء الَخاصَّ والِقيَمـــة، وشائح الُعَمالء املُْختَلَِفة وأمناط الرشِّ
وُمْنتََجات املَُناِفِســـنَي وَمزَايَاها وعيوبها، والِبيئَة االقِْتصاِديَّة من َحيُْث عوائق انِْدماج 
ِغري يف األجواء املُِحيطَة وإجراءات تَْنِظيم الَعَمل، وأنَّه يتكوَّن من أربع  املَـــرْشُوع الصَّ
َناَعة، وتَْحِديد  ة حول مجال عمل املرَْشُوع أو نَْوع الصِّ مراحـــل: ِهَي ِصيَاَغة نظرة َعامَّ
وق املُْستَْهَدفة. وتَْحلِيل ظُُروف املَُنافََسة. وَمْعرِفَة أَْوضاع املَُناِفِسنَي، وأِخريًا تَْحِديد  السُّ

سياسات التَّْسِعري وتََوقَُّعات املَِبيَعات.
ـــوِق ُهَو ُممرََسة جديرة باالهتمم للَغايَِة، سوف  وأخريًا، فإنَّ تَْصميم تَْحلِيل َجيِّد لِلسُّ
تَُساِعد َرائِد األَْعَمل النَّاِشئ عىَل كشف نَِقاط قُّوته وَضْعفه، وإعداد َمرْشُوعه الَجِديد 
ِكَات األُْخَرى، واألهّم من ذلك، َســـْوَف يُســـاِعده عىَل فَْهم ُعَمالئه  للتَّنافُس مع الرشَّ

املُْحتََملنِي، حتَّى يتمكَّن من تَْقِديم أَفَْضل ُمْنتَج أو ِخْدَمة ُمْمِكَنة لهم.
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املَْبَحث الثَّاِن

ِغريَة َعواِمل َفَشــل املَْشُوَعات الصَّ

ْعم من ُمْخَتلَف  ة من أصحابها ومزيٍد من الدَّ تحتاج املََشاِريع النَّاِشَئة لرعاية َخاصَّ
الِجَهـــات الُحكُوِميَّة واملََدنِيَّة، وَذلَِك نظًرا لوجود الكَِثي من العوائق الَِّتي َتُّر ِبَها 
وق ومروًرا بَراِحل التَّْنِفيذ وحَتى َمرَْحلَة التَّْقِييم  بدًءا من التَّْخِطيط وِدَراَسة السُّ

والتَّطْوير، الَِّتي َقد تَُؤثِّر َسلًْبا فيام بعد عَل نَجاِحها واْسِتْمرارها.

وتَْختَلِـــف تِلَْك الُقيُود بطَِبيعة الحال مـــن َدْولٍَة إىَل أخرى، ومن َرائِد أَْعَمل إىَل آخر؛ 
ــق باإلِْجرَاَءات اإلداريَّة والرُّوتِينيَّة وغريها من الَعَقبَات الَِّتي تَُحّد  إذ إنَّ ِمْنَها ما يَتََعلَـّ
من االبِْتكار واإِلبَْداع وتُِعيق انطالق ُروَّاد األَْعَمل وتُِصيبهم باإلحباط كنتيجة طبيعيَّة 

ِغريَة، وتنقسم َهِذِه القيود إىل: لَفَشل َمَشاِريعهم الصَّ

َقات الداريَّة والتَّْنِظيِميَّة ًل: املَُعوِّ أَوَّ
قَات اإلداريَّة أَهّم الَعَقبات الَِّتي تُواِجه ُروَّاد األَْعَمل، من َحيُْث إسهامها يف  تَُعدُّ املَُعوِّ
طَة نَِتيَجة االفِْتقار إىَل الُقْدرَة  ِغريَة واملُتََوسِّ تَبِْديد الُجُهوِد املَبُْذولَة لَِدْعِم املرَْشُوَعات الصَّ
عىَل التَّْخِطيط، ولصياغة وتَْنِفيذ االْســـرِتَاتِيِجيَّات الَِّتي تتكيَّف مع الِبيئَة االقِْتصاِديَّة، 
َمات إدارة  ِغريَة َسبَبُه نَْقُص ُمَقوِّ وقَد اتَّضح أنَّ حوايل %90 من إخفاق املُْنَشـــآت الصَّ
تِلَْك األَْعَمل، وقَد َخلَُصْت ِدَراَســـة ميدانيَّة قَاِئَة عىَل اْســـِتطاْلعات رَأٍْي حول أبرز 
ِغريَة، أُْجِريَت يف الواليات املُتَِّحَدة األَْمريِكيَّة إىَل أنَّ  املشاكل الَِّتي تُواِجه املََشاِريع الصَّ
ِغريَة تعود إىَل نَْقص الِخرْبَات واملََهاَرات  نَْحو %90 من أســـباب فََشل املرَْشُوَعات الصَّ
اإلداريَّة، يف ِحني أنَّ %45 من َهِذِه املرَْشُوَعات مل يكن ُهَناَك حاجة إلنشـــائها من 

الِبَدايَة؛ نظرًا لَِعَدِم كفاءة أصحابها)1(.

يَارَة . 1 ِغرية"، موقع كنانة أون الين، 2 أبريل 2011م، تَاِريُخ الزِّ الكردي، أحمد. "أسباب فََشل الَْمرْشُوَعات الصَّ
goo.gl/B2CFT8 :29 مايو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط
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الباجــوري، خالــد عبدالوهاب. ِريَاَدة األَْعَمل مفتــاح التَّْنِميَة ااِلقِْتصاِديَّة يِف العالَم العــرب، اتَِّحاد الُغرَف . 1
العربيَّة: دائرة البحوث ااِلقِْتصاِديَّة، 2017م، ص 13.

اد  وَّ َقات الداريَّة الَِّتي تقف عقبة أََمـــام التَّْجِديد والبِْتكار لرُّ ومُيِْكـــن َحْص املَُعوِّ
األَْعاَمل فيام ييل:

سوء املَُناخ التَّْنِظيِمّي واالنِْتقاد املُبَكِّر لألَفْكار الَجِديَدة دون انِْتظار النَّتَائِج.	 
ن تَـــَدينِّ األُُجور والرََّواتِب وَعَدم كفاية 	  ُســـوء الظُُّروف الْقِتصاِديَّة الَِّتي تَتََضمَّ

يَاِديَّة إىَل التَّسُّب  الَحواِفز، ِممَّ يدفع الَعاِملِنَي أَْصَحاب الِخرْبَة يف املُْنَشـــآت الرِّ
ْكيز  الت األََداء ويَْنَخِفض الرتَّ ْخل، فتَِقلُّ ُمَعدَّ ِمْنَها أو اللُُّجوء لعمل إَضايِفّ لزيادة الدَّ

يف الَعَمل األَْصل أو تَِقّل فُرَص االبِْتكار.
ِغريَة 	  يَات املُْخَتلَِفة الَِّتي تُواِجه املُْنَشـــآت الصَّ عدم الُقْدَرة عَل التََّعاُمل مع التََّحدِّ

يف َمرَاِحل ُمْختَلَِفة من النُُّمّو، كتَطِْوير املُْنتَج وزيادة االْسِتثْمر يف املخزون وزيادة 

الطَّاقَة اإلِنْتَاِجيَّة)1(.
ات منهم.	  ْمْشكالت التََّعاُمل مع الُعَمالء، وتحصيل املستحقَّ
ِغريَة وغريها؛ فَضْعف 	  ِغياب الكاِدر الِدارّي، وِهَي ُمْشِكلَة تعاين ِمْنَها املََشاِريع الصَّ

ـــْكل  ِغريَة بالشَّ الـــكاِدر اإلَداِرّي وَعَدم تَأِْهيلِه وقدرتِه عىَل إَِدارَة املرَْشُوَعات الصَّ
املَطْلُوب؛ وكََذلَِك انِْخَفاض مستواه اإلَداِرّي واملَُحاَسِبّي واالقِْتصاِدّي والَفنِّّي َداِخل 

املرَْشُوع ِهَي ُمْعِضلَة تَُؤدِّي يف األخري إىَل فََشل املرَْشُوع.
لَع وُمْستَلْزَمات اإلِنْتَاج، وغريها. 	  نَْقص املَْعلُوَمات عن أَْسَواق املََوارِد والسِّ
ِغريَة 	  الهامل ف التََّنبُّؤ وَفَشل التََّوقَُّعات، وَهِذِه ُمْشِكلَة ُمتََعاِظَمٌة يف املرَْشُوَعات الصَّ

َول النَّاِميَة الفِْتقار أصحابها إىَل وْضع ُخطَّة َشاِملَة للَمرْشُوع؛ خاصًة يف جانب  بالدُّ
طَة. ِغريَة واملُتََوسِّ َسات الصَّ األُطُر والتَّْعليمت الَِّتي تَْهتَّم بتَْنِظيم عمل املَُؤسَّ

عدم ُوُجود اْســـرِتاتِيِجيَّة ُمْســـتَْقبَلِيَّة للَمرْشُوع؛ إذ تَُعّد تِلَْك االْسرِتاتِيِجيَّة املرتكز 	 
ن وْضع  الرَّئِيـــس للَمرْشُوع، فاَل بُدَّ من ُوُجود تَْخِطيـــط ُمتَكاِمل للَمرْشُوع، يَتََضمَّ

اِبع / املَبَْحث الثَّايِن الَفْصل السَّ
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يَارَة 29 . 1 ِغرية، الجامعة اإلســالميَّة يِف غزة، فلسطني، فرباير 2010م، تَاِريُخ الزِّ البحيص، خالد. املََشــاِريع الصَّ
goo.gl/mzxEVf :مايو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط

طَة"، صحيفة . 2 ِغريَة واملُتََوسِّ "َضْعف الِْخرْبَة وشوط التَّْمويل يَُعرِْقالن طُُموح الرَّاِغِبنَي يِف تَأِْســيس املََشــاِريع الصَّ
https://cutt.us/ci1jP :يَارَة 29 مايو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط االتِّحاد اإلماراتيَّة،21 أبريل 2013م، تَاِريُخ الزِّ

وق،  ُخطَّة اْسرِتاتِيِجيَّة ُمْسبََقة؛ وِدَراَسة الَجْدَوى االقِْتصاِديَّة وَمْعرِفَة اْحِتيَاَجات السُّ
ِغري،  وجميعها َعَناِص تُســـاِهم يف مُنُّو وتَطِْوير األَْعَمل لالرتقاء باملرَْشُوع الصَّ
ِغريَة تَْفتَِقر إىَل َهيَْكلَة  وَعـــات الصَّ وبخالف اْســـرِتاتِيِجيَّة املرَْشُوع، فبعض املرَْشُ
َراَسات  إداريَّة اْســـرِتاتِيِجيَّة ُمناِسبَة للَمرْشُوع، وُهَو ما يعود إىَل َعَدم القيام بالدِّ

َراَسات األَوَّلِيَّة قبل إِنَْشاء املرَْشُوع)1(. زَِمة سواًء ِدَراَسات الَجْدَوى أو الدِّ الالَّ
ِغياب ِسَياَســـة التَّْسِعي، فَُهَناَك من املََشـــاِريع الَِّتي يَضع أْصحابُها أسعاًرا َعالِيَة 	 

ملُْنتََجاتهم، ومن ثَمَّ فاَل تُبَاُع ِبَسبَب غالئها، ويف املقابل ُهَناَك َمَشاِريع تضع أسعاًرا 
رَِخيصة للُمْنتََجات لَِكنََّها ال تُبَاع كََذلَِك لفقدان الزَّبُون ثقته باملُْنتَج ِبَســـبَب سعره 
َدة يَْحتَاج املستثمر أو َصاِحب املرَْشُوع  الرَِّخيص، وعليه فإنَّ التَّْســـِعري عمليَّة ُمَعقَّ
بْح دون َخسارَة  إىَل وضع ِسياَســـة واِضَحة وواقعيَّة للتَّْسعري تَضمن له تَْحِقيق الرِّ

ثَِقة املُْستَْهلِك)2(.
ِسنَي 	  َكاء املَُؤسِّ س أو الرشُّ عدم الْهِتاَمم باملَْشُوع: فنجاح أّي َمرْشُوع يَْحتَاج ِمن املَُؤسِّ

إىَل إَِدارَة املَـــرْشُوع بعنايـــة دقيقة َعرْبَ قَضاء وبَْذل ســـاعات طَِويلَة ِخالل اليَْوم 
بالتَّواُجـــد وُمراقَبة الَعَمل، وتَِقييم األََداء وتَْحلِيل النَّتَائِج، وُمَحاَولَة االرْتِقاء بَســـرْي 
ِغري ِبَشْكٍل َعاِجل. الَعَمل؛ ألنَّ أّي تَْقصري ِمن اإلَِدارَة سيَُؤدِّي إىَل فََشل املرَْشُوع الصَّ

عدم وجود َفِريق ُمَتكاِمل وُمَتناِســـق للَمْشُوع: أيًضا َهِذِه املسألة تُساِهم يف 	 
فََشل وتَْقويض تطوُّر املرَْشُوع، ومن ثَمَّ َخسارَته؛ فاالفِْتقار إىَل الَكفاَءات اإلداريَّة 
ِهَي ُمْشـــِكلَة تَُؤدِّي إىَل ُصُعوبة تَْوِفري ُوُجود املُْنتَج أو الِخْدَمة املَطْلُوبَة؛ َحيُْث إنَّ 
َذلَِك يَُؤدِّي إىَل الَفَشـــل اإلدارّي؛ ال ِســـيََّم أنَّ اإلَِدارَة ِهَي علٌم وفّن تَْحتَاج إىَل 
َمَهاَرات وِخرْبَات وكفاءات، ســـواًء يف مجاالت التَّْسِويق أو التَّْمويل أو املُْشرَتيات 

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة



- 294 -

ْولِيَّة للتدريب، 6 مايو 2011م، . 1 مة يِف إَِدارَة املََشاِريع"، َمْجُموَعة كتب أجنبيَّة مرتجمة، موقع األكاِدميِيَّة الدَّ "مقدِّ
goo.gl/ZFwt7r :يَارَة 29 مايو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط تَاِريُخ الزِّ

عوديَّة، 24 . 2 طَة بحاجة إلعادة تَطِْوير هيكل يِف كيان ُمْستَِقّل"، صحيفة الْيَْوم السُّ ِغريَة واملُتََوسِّ "الَْمرْشُوَعات الصَّ
goo.gl/XocAZ8 :يَارَة 29 مايو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط فرباير 2004م، تَاِريُخ الزِّ

الباجوري، خالد عبدالوهاب. "ِرياَدة األَْعَمل مفتاح التَّْنِميَة ااِلقِْتصاِديَّة يِف الَعالَم الَعرّب"، مرجع سابق، ص 15.. 3

أو اإلِنْتَـــاج، وُهَو ما يؤكِّد عىَل رَضُورَة التَّْخِطيط وتوجيه الَعاِملِنَي ورفع قُُدَراتهم 
لة  ا اإلَِدارَة الفاشـــلة وغري املؤهَّ اإلداريَّة با يُســـاِهم يف مُنُّو ونجاح املرَْشُوع؛ أمَّ

وق عاِجاًل أم آَجاًل)1(. فإنَّها ستَُؤدِّي إىَل فََشل املرَْشُوع، ومن ثَمَّ ُخروجه من السُّ

َقات الَفنِّيَّة ثانًيا: املَُعوِّ
َضْعف الِنَْتاج وَعَدم الُقْدَرة عَل تلبية اْحِتَياَجات املُْسَتْهلِِكيَ: فعدم الُقْدرَة عىَل 	 

اإلِنْتَاج املَطْلُوب بَجْوَدة َجيَِّدة وِســـْعر ُمناِسب، ِباإلَِضافَِة إىَل َعَدم تََوفُّر الكَفاَءات 
بة القاِدرة عىَل اإلِنْتَاج الحقيقّي ِهَي أســـباب َجْوَهِريَّة تَُؤدِّي إىَل  لة واملَُدرَّ املؤهَّ

. ِغري ِبَشْكٍل حتميٍّ فََشل املرَْشُوع الصَّ

ة لَيَْست سهلة عىَل اإلطالق، وتَتَطَلَّب الَكِثري من 	  غياب عمليَّة التَّْسِويق: وِهَي ُمِهمَّ
اإلْمَكانِيَّات واملََهاَرات وكََذلَِك املَْعلُوَمات حول أذواق املُْســـتَْهلِِكنَي؛ فكّل َمرْشُوع 
سواًء كَاَن صغريًا أو كبريًا يَْحتَاج بالدرجة األوىَل إىَل تَْسِويق ناجح يضمن تَْرويج 
املُْنتَـــج، َمَحلِّيًّـــا أو َدْولِيًّا؛ لكن إذا أْهَمَل َرائِد الَعَمـــل وصاحب املرَْشُوع الَجانِب 

التَّسِويِقّي فَُهَو يَْحُكم عىَل َمرْشُوعِه باإلِفاْلس والَفَشل)2(.

الْفِتقار إىَل الِخرْبَات التَّسِويِقيَّة: ال ِسيََّم يف التََّعاُمل مع مشكالت ظهور ُمْنتََجات 	 
َجِديَدة بديلة وبتَْكلَِفة أقّل، أو انِْخَفاض أو تقلُّب الطَّلَب عىَل بَْعض املُْنتََجات، وَعَدم 

وق واملُْستَْهلِك)3(. القيام بالبحوث التَّسِويِقيَّة، وَعَدم تَوافُر َمْعلُوَمات عن السُّ
يع ف الِنَْتاج عَل ِحساب إِتْقان الَجْوَدة: وِهَي ُمْشِكلَة تُواِجه أَْصَحاب 	  ِ ع السَّ التََّوسُّ

لنَي للُحُصـــوِل عىَل ِربٍْح إضايفٍّ، فَيُْنِهُكوَن  ِغريَة املُْنَدِفِعنَي واملُتََعجِّ املََشـــاِريع الصَّ
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طَة، ِسلِْسلَة مقاالت، وحدة التَّْمويل األصغر، بنك السودان . 1 ِغريَة واملُتََوسِّ عبدالرحيم، بدر الدين. الَْمرْشُوَعات الصَّ
https://cutt.us/RFXRL :يَارَة 29 مايو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط املركزي، د. ت، تَاِريُخ الزِّ

ـــع مع اإلهمل يف  ة أنَّ التََّوسُّ لُون َمَشـــاِريعهم فوق طاقتِها؛ َخاصَّ قَُواهم ويُحمِّ
تَْقِدير الَعواِمل املُؤَثِّرة والظُُّروف املُِحيطَة يتسبَّب يف َخسارَة مؤكَّدة للَمرْشُوع.

َقات الْقِتصاِديَّة ثالًثا: املَُعوِّ
ر الُقُروض التَّْمِويلِيَّة: وِهَي مشكلة رَئِيَسة تَُؤدِّي إىَل إفالس 	  َضْعف التَّْمويل وتَأخُّ

ِغريَة من نقٍص  ِغري يف املَْهِد؛ فغالبًا ما تُعاين املرَْشُوَعات الصَّ وانهيار املرَْشُوع الصَّ
حادٍّ يف التَّْمويل، ال ِســـيََّم أنَّ املصـــارف تَْحتَاج إىَل ضمنات أَكَْث ووقت أطول 
ة مع َعَدم  ِغريَة َخاصَّ زم؛ ِممَّ يُسبِّب خسائر كَِبريَة للَمَشاِريع الصَّ لتَْمَنح التَّْمويل الالَّ

منات املَطْلُوبَة)1(. توفُّر الضَّ
فَُهَناَك صعوبات تُواِجه ُروَّاد األَْعَمل يف الُحُصول عىَل الُقُروض املُْختَلَِفة لِتَْمِويل 
وَعاتهم نَِتيَجًة لالشـــرتاطات واإلِْجرَاَءات الرُّوتِينيَّة املُْختَلَِفة، ومُيِْكن بيان  َمرْشُ

َمظاِهر َضْعف التَّْمويل كالتَّاِل:
َســـات التَّْمويلِيَّة 	  َمنَات املطلوبة ِمن ِقبَل املََصارف واملَُؤسَّ يَـــادة يف الضَّ الزِّ

ِغريَة. للَقبُول بتمويل املََشاِريع الصَّ
ـــطَة من ِقبَل 	  ِغريَة واملُتََوسِّ َمة للَمرْشُوَعات الصَّ انخفاض قيمة القروض املَُقدَّ

َسات املَالِيَّة. املُؤسَّ
التَّعقيدات اإلجرائيَّة واإلداريَّة املطلوبة للحصول عىل القروض التَّمويليَّة.	 
ْخَمة وإْحَجامها 	  َســـات املَالِيَّة لتمويل املََشاِريع الضَّ َميْل غالبيَّة البُُنوك واملَُؤسَّ

طَة. ِغريَة واملُتََوسِّ عن تويل املَشاريع الصَّ
التََّدخُّالت التَّْشـــِغيلِيَّة ِمن ِقبَل الِجَهات املَُموِّلَة يف إدارة املرَْشُوع، ومحاولة 	 

فَرْض الوصاية املَالِيَّة عليها.
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طَة.	  ِغريَة واملُتََوسِّ َمة للَمَشاِريع الصَّ االرتفاع الَحاّد يف نِْسبَة فََوائِد الُقُروض املَُقدَّ
ه للُمَموِّلنَِي املََحلِّيِّنَي، 	  ِغريَة عىل التََّوجُّ اقِتَصار املُســـتثمرين يف املََشاِريع الصَّ

وعدم االلتفات لُفرَص التَّْمويل الَخارِِجيَّة.

َضْعف امليزانيَّة وَفَشـــل ف التََّحكُّم بســـيولة املَْشُوع: وِهَي ُمْشِكلَة تَتَسبَّب يف 	 
القضـــاء عىَل أّي َمرْشُوع؛ فعدم التََّحكُّم بامليزانيَّـــة املَطْلُوبَة، وَعَدم الِتزَام َرائِد 
ل التَّكالِيف ِهَي أســـباب تَُؤدِّي إىَل فََشل  الَعَمل بالُخطَط املُْســـبَقة املُتََعلِّقة بتحمُّ
املرَْشُوع فََشاًل َذريًعا، ويف بَْعض األَْحيَان تَتَسبَّب يف ديون وأزمات َمالِيَّة لَِصاِحِب 

املرَْشُوع لفرتات زََمِنيَّة طويلة.

الَفَشـــل ف إدارة َرأْس املَالِ: وِهَي إحَدى أخطر املشـــاكل الَِّتي تَُؤدِّي إىَل فََشل 	 
ِغريَة فََشاًل ذريًعا، فَُهَناَك َمَشاِريع تَبْدأ بَرأْس َماٍل أقّل من الَّالزِم  املرَْشُوَعات الصَّ
بَســـبَب َعَدم توفُّر التَّْمويل الكايف إلِقاَمِتها، ورُسْعان ما يَفَشل َصاِحب املرَْشُوع، 
ويُْعلِن إِفاْلَسه؛ لَِعَدِم الُقْدرَة عىَل تَْغِطيَة كامل النََّفَقات؛ بينم ُهَناَك َمَشاِريع تَبَْدأ 
بَرأْس َماٍل أَكْرَب من الَقْدر املُناِسب لنوعيَّة املرَْشُوع، ولكنَّ املُْشِكلَة تَْكُمن يف إهمل 
اْسِتْخَدام رَأْس املَاِل ِبَشْكٍل ُمتَواِزن، ومن ثَمَّ يْفَشل املرَْشُوع، لذلك يَِجب االْعِتدال 

ِغري. وَوْضع ُخطٍَّة تويليَّة نَاِجَحة لَِعَدِم التَّْفريط بَرأِْسَمل املرَْشُوع الصَّ

َقات الْجتامِعيَّة رابًعا: املَُعوِّ
باب نَْحو الَعَمل  ه الشَّ هناك ُمْشِكالت اجتمعيَّة بالغة الُخطُورة قَد تُؤَثِّر سلبًا عىَل توجُّ

ِغريَة، ومنها: الحّر وتُساِهم إىَل حدٍّ بَعيٍد يف فََشل املُْنَشآت الصَّ

باب عىَل االلِتحاق بالَعَمل الُحُكوِمّي 	  ع الشَّ ائَِدة ف املُْجَتَمع، الَِّتي تَُشجِّ األعراف السَّ
ـــَنوية  الرَّْســـمّي ملا له من َمزَايَا َمادِّيَّة ُمْســـتَْقبَلِيَّة، منها: الَحواِفز واملَُكافَآت السَّ

ياَدة والَعَمل الُحّر. ب باتِّجاهه للرِّ ي واالْجتمِعّي، وال تُرحِّ حِّ والتَّأْمني الصِّ

الثََّقاَفة املُْجَتَمعية الَّتي تَْنبُذ األَْعَمل املِْهِنيَّة والِحرَف البَِسيطة وتَْستَِخفُّ بأصحابها 	 
وال تُولِيهم التَّْقِدير واالْحرتام الكايف.
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اِبق، ص 15.. 1 الباجوري، خالد عبدالوهاب. املرجع السَّ

ــة حاالتها االْجِتمِعيَّة؛ فتاة أو 	  العـــادات والتَّقالِيد الرَّاِفَضة لعمل املَْرأَة -بكافَـّ
َجة أو أرملـــة أو ُمطَلََّقة- وتؤِمن إميانًا ُمطلًقا بأنَّ واجبها الَوِحيد يَتََمثّل يف  ُمتَزَوِّ
العناية باألرسة وُشؤون األطفال دون أدَن ُمَشاَركَة اقْتصاِديّة يف تَْنِميَة املُْجتََمع.

َقات الُحكُوِميَّة والَقانُونِيَّة خاِمًسا: املَُعوِّ
د التَّْشيعـــات الَقانُونِيَّة املَُنظَِّمة لِْجراءات الَعَمـــل، وما يرََتَتَّب َعلَيَْها من 	  تََعدُّ

تَضارُب وتََعطُّل يف األَْعَمل؛ نظرًا لكثة وطُول اإلِْجرَاَءات املَطْلُوبَة من املُْنَشـــآت 
ِغريَة ِخالل فرَْتَة التأسيس. الصَّ

ِغيَة، وَضْعف الحوافز 	  ِغياب ثَقافة الْهِتاَمم بِريَاَدة األَْعاَمل وَدْعم املََشاِريع الصَّ
َمة لهم. أو االْمِتيَازات الُحُكوِميَّة املَُقدَّ

لَة بجال الَعَمل، 	  نَْقـــص املَْعلُوَمات عن األَنِْظَمة والَقَراَرات الُحكُوِميَّة ذات الصِّ
ائِب والتَّأِْمينات االْجتمِعيَّة  مثل: أَنِْظَمة تَْســـِجيل املرَْشُوَعات والَحواِفـــز والضَّ

وقوانني الَعَمل)1(.

َول النَّاِمَية ِغيَة ف الدُّ َعواِمل َفَشــل املَْشُوَعات الصَّ
قَات  اِبق ذكرها، فإنَّ هناك بَْعض املَُعوِّ قَات السَّ بخالف َعواِمل الَفَشل النَّاِجَمة عن املَُعوِّ
ْولَة نفســـها،  الَِّتي تَُعود إىَل الِبيئَة الَخارِِجيَّة واملُِحيطَة باملرَْشُوع، وِهَي أمور تَتََعلَّق بالدَّ
ًة النَّاِميَة منها، ِهـــَي األجدر بتابعة املرَْشُوَعات  َول، َخاصَّ فعىَل الرَّْغم مـــن أنَّ الدُّ
يَّة كَِبريَة يف اْسِتثَْمر  ِغريَة، والوقوف عىَل أسباب مُنُّوها وتَطِْويرها؛ ملا لها من أَهمِّ الصَّ
َخرَات وُرؤوس األَْمَوال املََحلِّيَّة، وتلبية الطَّلَب عىَل تنشـــيط االْســـِتثْمر اإلِنْتَاجّي  املُدَّ
والتَّْصِنيِعّي، عىل الرَّغم من ذلك فِإنَّ ُهَناَك َمشـــاكل عديدة تُواِجه تِلَْك املرَْشُوَعات، 

َول والُحُكومات نَْفِسها. ِبَسبَب الدُّ

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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فبداًل من الَعَمل عىَل إنجاح تِلَْك املرَْشُوَعات الواِعَدة الَِّتي تَتَِّســـم عادًة بِصَغر َحْجم 
االْسِتثْمرات؛ ِممَّ يُِتيح ألكرب عدٍد ُمْمكٍن من املُْستَثِْمِريَن اإلقدام عىَل إقامتها، إَِضافَة 
إىَل انِْخَفاض َحْجم الَخسائر املَالِيَّة النَّاِجَمة عنها، وتوجيه اْسِتثَْمرات تِلَْك املرَْشُوَعات 
َول العراقيل أََمام مُنُّو وازدهار  ِبَشْكٍل ُمبَاِش إىَل َعَملِيَّات اإلِنْتَاج فََقْط، تََضع بَْعُض الدُّ
َذلَِك الِقطَاع التَّْنَمِوّي الَحيَِوّي، وُهَو ما يَرْتَِبط بشاكل الِبيَئة الَخاِرِجيَّة، الَِّتي مُيِْكن 

تَلِْخيص أَبَْرِز ُصَوَرها ف هذه النِّقاط:

َياِسيَّة: وِهَي ُمشكلة قَد تُواِجهها املََشاِريع الَِّتي تنشأ يف مناطق 	  الَقضايا واملَشاِكل السِّ
غري ُمستِقرَّة أو يف ُدَول تعاين من اْضِطرابات أو قاَلِقل أَْمِنيَّة؛ ومن ثَمَّ رسعان ما 
تَفَشـــل َهِذِه املََشاِريع الَِّتي ال تجد ِبيئَة ُمناِسبَة للَعَمِل، ومثال َذلَِك تَأْثِري اْعِتداءات 
االْحِتالل اإلرسائيّل َســـلْبًا عىَل املرَْشُوَعات االقِْتصاِديَّة وخصوًصا املرَْشُوَعات 
ة  يعات والقوانني الَخاصَّ ِغريَة يف األرايض املُْحتَلَّة، كََم يُســـاِهم ِغياب التَّرْشِ الصَّ

ِغريَة ِبَشْكٍل ُمالئم يف فََشلها ورُسَْعة انِْهيارِها)1(. بتَْنِظيم عمل املرَْشُوَعات الصَّ

ِديدة من املََشاِريع الكَِبيَة: وِهَي أيًضا من املشاكل الَِّتي يَْصُعب حلّها 	  املَُناَفَسة الشَّ
ِبُســـُهولٍَة؛ فَُهَناَك دائًا ُمنافََسة َشِديدة وكَِبرية من ِقبَل املرَْشُوَعات الَكِبريَة تَِجاه 
طَة؛ فعدم االْسِتَفاَدة من َحواِفز االْسِتثْمر الَِّتي ُتنح  ِغريَة واملُتََوسِّ املرَْشُوَعات الصَّ
ِغريَة مقارنًة بتلك  للَمرْشُوَعات الَكِبريَة، والُفرَص الَِّتي تَضيع عىَل املرَْشُوَعات الصَّ
ِغريَة، وتَُحدُّ  الَِّتي تَتََمتَّع ِبَها املُْنَشـــآت الَكِبريَة، ِهَي أمور تُرِْهق كاِهل املُْنَشآت الصَّ

يف بَْعض األَْحيَان من إنتاجها، بل قَد تَُؤدِّي إىَل فََشلها بالُكلِّيَّة.

م وتَبايُن األَْســـَعار: وتَُعدُّ َهِذِه املُْشـــِكلَة من أَبَْرِز املشاكل الَخارِِجيَّة الَِّتي 	  التََّضخُّ
م من َحيُْث تَأْثريه عىَل ارْتَِفاع أسعار املََوادِّ  ِغريَة، فالتََّضخُّ تُِحيط باملرَْشُوَعات الصَّ

اِبع / املَبَْحث الثَّايِن الَفْصل السَّ

ِغريَة املَُموَّلَة . 1 قَات الَِّتي تواجه َتِْويل الَْمرْشُوَعات الصَّ املشــهراوي، أحمد حسني وآخرون. "أَهّم املشــاكل واملَُعوِّ
ـَمت األْجَنِبيَّة الَْعاِملَة يِف ِقطَاع غزة من وجهة نظر الَْعاِملِنَي فيها"، َمَجلَّة جامعة األقص، )سلســلة  مــن املَُنظَـّ
goo. :العلوم اإلنسانيَّة( املَُجلَّد التَّاِسع عرش، العدد الثَّايِن، ص ص 160-125، يونيو 2015م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط

gl/JxfPNW
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لِيَّـــة وتَْكلَِفة الَعَمل يَُؤدِّي حتًم إىَل ارتفاع تََكالِيف التَّْشـــغيل، ومن ثَمَّ تُواِجه  األَوَّ
ِغريَة ُمْشِكلَة رَئِيَسة تَتََمثَّل يف تَضارُب األَْسَعار بينها وبني املرَْشُوَعات  املُْنَشآت الصَّ
ِغريَة، ويَُحدُّ من  الَكِبريَة ذات ُخطوط اإلِنْتَاج الِعَمالقة؛ ِممَّ يَُعوق املرَْشُوَعات الصَّ

قدرتها عىَل رفع األَْسَعار ملَُواكَبَة ارْتَِفاع أجور الَعَملَة وأسعار املََواّد األَوَّلِيَّة)1(.

ِغريَة 	  يِبيَّة: فَفي الَوقْـــت الَِّذي تحرص فيه املرَْشُوَعات الصَّ ِ غياب العدالة الرضَّ
ات املفروضة َعلَيَْها؛ مثَّة ِغياب تَاّم ملفهوم  ائِب واملُْستََحقَّ طَة عىَل أداء الضَّ واملُتََوسِّ
ًة أِلَْصَحاِب املرَْشُوَعات غري  َول النَّاِميَة، َخاصَّ يِبيَّة، يف الَعِديد من الدُّ ِ العدالة الضَّ
نُدوق االْجتمِعّي  وَعاتُهم من الِجَهـــات االْجتمِعيَّة التَّْنَمِويَّة، كالصُّ املَُموَّلَة َمرْشُ
ِغريَة  لِلتَّْنِميـــة يف ِمْص مثاًل، بل يف بَْعض األَْحيَان يَِتـــّم ُمَقارَنَة املرَْشُوَعات الصَّ
ائِب والرُُّسوم، وِهَي  ـــطَة مع أَْصَحاب املرَْشُوَعات الَكِبريَة يف َدفْع الضَّ واملُتََوسِّ
َول الَِّتي  ُمْشـــِكلَة تَْختَلِف من َدْولَة إىَل أخرى؛ لَِكنََّها تَظَْهر ِبَشْكٍل الفٍت يف تِلَْك الدُّ
ائِب، فتَظَْهر َهِذِه املُْشِكلَة أِلَْصَحاِب املرَْشُوَعات من ِجَهتنَْي:  تعيش عىَل جباية الضَّ
يِبيَّة الكافية عن َهِذِه  ِ ائِب من جهة، وَعَدم تََوفُّر البَيَانَـــات الضَّ ارْتَِفـــاع الضَّ

املُْنَشآت من جهة أخرى)2(.

ِغريَة: َحيْـــُث تعاين كثري من 	  َضْعـــف التََّعاُمـــل التَِّجاِرّي مـــع املرَْشُوَعات الصَّ
ِكَات  ار الجملة أو الرشَّ طَة من َعَدم توفُّر شبكة من تجَّ ِغريَة واملُتََوسِّ املرَْشُوَعات الصَّ
ل الَكِثري ِمْنَها اللُُّجوء إىَل  وَعاتهم؛ َحيُْث يُفضِّ الُكـــرْبى، وَذلَِك لرشاء ُمْنتََجات َمرْشُ
ِكَات واملرَْشُوَعات الكربَى للتَّْسِويق لَُهم والتََّعاُمل معهم؛ لَِذلَِك تلجأ  أَْصَحاب الرشَّ
ْغَرى يف تَْسِويق ُمْنتََجاتها إىَل االْعِتمد عىَل التََّعاُمل املُباِش بنَْي  املرَْشُوَعات الصُّ

املرَْشُوَعات واملُْستَْهلِك النَِّهاِئّ ِممَّ يَُقلِّل فاعليّتها التَّسِويِقيَّة ِبَشْكٍل كبري.

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

ِغرية"، َمَجلَّة جس التَّْنِميَة، املعهد العرّب للتَّْخِطيط، املَُجلَّد 10، الكويت، . 1 خض، حســان. "تنمية املََشــاِريع الصَّ
2002م، ص 4.

َة!" صحيفة األهرام املصيــة، 1 أكتوبر 2016م، تَاِريُخ . 2 ِغــريَة مازالت ُمتََعثِّ َناَعات الصَّ الصقــار، وجيــه. "الصِّ
https://cutt.us/8G22i :يَارَة 29 مايو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط الزِّ
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َرة: وِهَي ُمْشـــِكلَة 	  ِغـــيَة عن ُمواكََبة التِّكُْنولُوْجَيا املَُتطَوِّ عجز املَْشُوَعات الصَّ
ْعم الكامل لَســـداد النََّفَقات  ِغريَة الَِّتي ال َتْلِك الدَّ تُواِجهها بَْعض املرَْشُوَعات الصَّ
َول النَّاِميَة، والَِّتي نشـــأت فيها  ة يف الدُّ زَِمة ملَُواكَبَة التَّطَوُّر التِّْكُنولوجي، َخاصَّ الالَّ
لَع ذات النَّْوعيَّة املاُلِئَة  وق املََحلِّيَّة من السِّ َهِذِه املرَْشُوَعات لتَأْمني اْحِتيَاَجات السُّ
ملُْستَويات املَِعيشة املُتَواِضعة يف َهِذِه البُلَْدان، الَِّتي تعاين من الجهل والتََّخلُّف)1(.

ِغريَة  ب َهِذِه املشـــاكل الَخارِِجيَّة الَِّتي قَد تتعرَّض لها املرَْشُوَعات الصَّ د وتَشعُّ ومع تََعدُّ
ـــطَة، ال ننَس أيًضا أنَّ حالة الرُّكُود والجمود االقِْتصاِدّي الَِّتي تعيشـــها بَْعض  واملُتََوسِّ
َول النَّاِميَة قَد تَُؤدِّي إىَل َضْعف األَْربَاح وتقليص َعَملِيَّات اإلِنْتَاج، ومن ثَمَّ تسيح  الـــدُّ

ِغريَة. ل وإفشال املرَْشُوَعات الصَّ الُعمَّ

، الَِّذي ُهَو َجْوَهر  ّ كم مُيِْكن لحركة االسترياد الَخارِِجيَّة أن تَُشكِّل َخطَرًا عىَل اإلِنْتَاج املََحلِّ
َول النَّاِميَة؛ ال ِسيََّم أنَّ املُْنتَج الخارِجّي يَتَِّسم بَزَايَا  ِغريَة، يف بَْعض الدُّ عمل املرَْشُوَعات الصَّ
، وعىَل صعيـــد آخر ُتَثِّل الظُُّروف الِبيئيَّة إحَدى  اِخِلّ وَخصائـــص ال تَتََوفَّر يف املُْنتَج الدَّ
ِغريَة ال ِسيََّم تِلَْك الَِّتي تَتَطَلَّب تَوافُر َمَوارِد طَِبيعيَّة غري  الَعَقبات أََمام قيام املرَْشُوَعات الصَّ
ِغريَة، ما يَْعِني تزايد تَْكلَِفة اإلِنْتَاج، ومن ثَمَّ ارْتَِفاع ســـعر  َمْوُجوَدة يف محيط املُْنَشـــأَة الصَّ

املُْنتَج النَِّهاِئّ للَمرْشُوع وَعَدم قدرته عىَل املَُنافََسة، ومن ثَمَّ فََشله.

اِبع / املَبَْحث الثَّايِن الَفْصل السَّ

َناعة العربيَّة، وزارة التِّجارَة . 1 ــطَة يِف تَْنِميَة الصِّ ِغريَة واملُتََوسِّ األرسج، حســني عبد املطلَّب. َدْور الَْمرْشُوَعات الصَّ
َناعة املصيَّة، يونيو 2011م. والصِّ
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املَْبَحث الثَّالِث

ِغري؟ كَْيَف تَتَجنَّب َفَشل َمْشُوعك الصَّ

ة  ِغي رِصاًعا ُمْحَتِدًما لَتْحِقيق النََّجاح َخاصَّ ف عامل األَْعاَمل يَْشـــَهد املَْشُوع الصَّ
ِكَات  ـــَنَوات التَّكِْويِنيَّة األوىَل من ُعمره، فُيواِجه ُمناَفَسة َشديدة من الشَّ ِخالل السَّ
ـــوق، لكن  ِكَات الكَِبيَة الحّد من نفوذه ف السُّ ِغيَة األُْخَرى، بَْيَناَم تُحاِول الشَّ الصَّ
لَْيَس معَنى َذلَِك أنَّ النََّجاح مستحيل، فالنََّجاح يتحّقق حينام تجتمع الُفرْصة املُناِسَبة 
ِغي أن مَيَْتلِك  مع التَّْحضي الَجيِّد، لَِذلَِك فجزء ُمِهّم من التَّْخِطيط للَمْشُوع الصَّ
َات ُتَكِّنه من قياس إنجازات عمله، وتُساِعده عَل تَْحِديد مَدى  َرائِد األَْعاَمل ُمَؤشِّ
مـــه نَْحو أهدافه وأهداف َمْشُوعه، وتقوده نَْحو الِْجَراَءات التَّْصِحيِحيَّة الَِّتي  تقدُّ

مُيِْكن اتَِّخاذها حال ُحُدوث أّي قصور ف جانب من َجَوانِب الَعَمل.

ة باملرَْشُوع، فإنَّ َرائِد األَْعَمل -دون شّك-  ودون تَْحِديد َعواِمل النََّجاح الرَّئِيَسة الَخاصَّ
أصبح يواجه خطر الحاجة إىَل إِْجرَاء تَْغِيريات باِهظَة التَّكالِيف يف ُخطَّة الَعَمل؛ ألنَّه 
َات نََجاح عمله، لذلك يَِجب َعلَيِْه قبل  مل يَُقم منذ الِبَدايَـــة بُواَءَمة أهدافه مع ُمَؤشِّ

ا إلنجاح َمرْشُوعه. اتَِّخاذ أيَّة خطوة أن يفكِّر َجيًِّدا يف ما يَْحتَاج ِفعلَه حقًّ

ِغي قَد  قـــد يَتََصوَّر البَْعض أنَّ عمليَّة إِْعَداد َعواِمل النََّجاح الرَّئِيَســـة للَمْشُوع الصَّ
ء، لكنَّ العكس ُهَو الصحيح، فََقْط يَْحتَاج َرائِد األَْعَمل لإلجابة  ْ تَُكون َصْعبَة بَْعض الشَّ
عن ســـؤال: "ما ِهَي املََهاّم الرَّئِيَســـة الَِّتي إذا ُقْمُت بها ِبَشـــكٍل َجيِّد، سَتْضَمن نََجاح 
ــة الَعَمل يف ُصورِة قَاِئٍَة  َمْشُوعي كعمـــل تَِجاِرّي؟" وأن يُْدرَِج إجابَته ِضْمَن ُخطَـّ
َات الَِّتي ثََبَتت  َات الرَّئِيَســـة لَِنَجاِح َمرْشُوعه، وفيم يل بعٌض من َهِذِه املَُؤشِّ باملَُؤشِّ

فاعلّيتها ف نََجاح الكَِثي من األَْعاَمل التَِّجاِريَّة النَّاِشَئة:

قابلية الِفكْرَة للتَّْنِفيذ: بحيث يَُكون للَمرْشُوع ُخطَّة واضحة وتكون ُمَناِسبَة للبيئة 	 
الَِّتي ســـيتّم تَْنِفيذ املرَْشُوع فيها، وَذلَِك ضمنًا لَِعَدِم املَُخاطَرة ِبَشْكٍل كبريٍ بالَوقْت 
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والجهد واملَـــال، فَُهَناَك الَكِثري من األَفَْكار الَِّتي تبدو ُمْذِهلَة يف بداية األَْمر؛ إالَّ 
أنَّه عند تطبيقها ال تَلَْقى نجاًحا أو قَبواًل؛ وَذلَِك لَِعَدِم تقبُّل الُعَمالء املُْســـتَْهَدِفنَي 

لها أو تَلِْبيَتها لحاَجتهم األََساِسيَّة.
رة يف الِبَدايَة،  ومـــن األَفَْضل أن يُطَبِّق َرائِد األَْعَمل ِفْكرَة َمرْشُوعه ِبُصورَة ُمَصغَّ
حتَى يَتَأَكَّد من َجْدواها وقابليتها للنَّجاح، ومن ثم يُطْلِقها ِبَشـــكٍل أوسع ويَْستَمر 

ع فيها.  يف تَطِْويرها والتَّوسُّ

ْخِصيَّة لصاحبها: أْي أْن تَتَوافق ِفْكرَة املرَْشُوع 	  تََواُفق الِفكْرَة مع الهتاممات الشَّ
مـــع خربة صاحبه أو مالكه، وقدرته عىَل إتام املرَْشُوع وتشـــغيله، فالَعَمل الُحّر 
ل ِفيَها املَْســـُؤولِيَّة، ويتحىلَّ  يادي أن يحيا حياَة كِفاٍح وِصاٍع يَتََحمَّ يَتَطَلَّب من الرِّ
ِفيَهـــا بُروح املُبَاَدرَة والتَّْضِحيَة والَعِزمية واإلصار من أجل تَْحِقيق أهداِفه؛ ألنَّها 
الَحيَـــاة الَّتي تَْفِصل بَـــنْي البقاء والعدم، ولذلك َعلَيْـــِه أن يَْختار َمجااًل ُمالِئًا 
ملرَْشُوعـــه ويَتواَءم مع قُُدَراته وِخرْبَاته حتَى تَُكـــون لديه الُقْدرَة عىَل الَعَمل فيه 
يْطَرة عىَل أََدقِّ تَفاِصيل املرَْشُوع، فنجاح املرَْشُوع يَتََوقَّف ِبَشْكٍل كبريٍ  بَحمٍس والسَّ

عىَل مَدى تََوافُقه مع ِخرْبَات صاِحبه الَعَملِيَّة.
ِغري، أن يتوىَل  ـــَنوات الثالث األوىَل من ُعمر املرَْشُوع الصَّ ويُفضل أَيًْضا يف السَّ
َرائِد األَْعَمل تَأِْســـيس َمرْشُوعه بنفســـه وإدارته كليًة، بداًل من تعيني ُمرْشِف أو 

ُمِدير للَمرْشُوع.

ـــْخيِصّ املُْسَتِمّر: النََّجاح يف مثل َهِذِه األَفَْكار 	  ات والتَّطْوير الشَّ الْعِتامد عَل الذَّ
يَرْتَِبط أَيًْضا بُقْدرَة َصاِحب املرَْشُوع عىَل التَّطْوير من نفسه والتَّْدريب الَجيِّد حتَّى 
يتمكَّن من إَِدارَة املرَْشُوع بهارة ودون مساعدة، فال يَِجب أن يتوقع َرائِد األَْعَمل 
الُحُصول عىَل املُســـاَعَدة من أصدقائه أو أقاربه، فَغالِبًا ما ســـيقوم َهؤاُلء بَدْوِر 
املُتََفرِّج عىَل ِمْشـــوار َحياته، ومنهم من ُسيَُؤدِّي َدْور النَّاِصح املَُنظِّر أو الَحاِسد، 
وَهؤالِء يَِجب َعلَيِْه تجنُّبهم بشتَّى الطُّرُق وَمْنعِ إقامة أي نَْوع من الَعالقَات معهم، 

وتأطري َعالقَات األقارب الَِّذيَن يَْسَعْون لجذبه إىَل األَْسفل.
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كم يَِجب َعلَيِْه أن يَتََمَسَك َجيًِّدا ويَتََحىلَّ باملُثَابَرة والِكفاح من أجل تَْحِقيق أهدافه 
الَّتي وَضعها لنفسه، وأن يُواِصل تَْنِميَة ذاته والتَّطْوير من شأنه.

َر الله -وقد يَْخَس َرائِـــد األَْعَمل يف يوم من األيام- فلن  وعند الَخســـارة ال قَدَّ
يسانده إاِلَّ القلّة القليلة من األصدقاء ثُمَّ يَرَْحلون، لذلك يَِجب َعلَيِْه االْعِتمد عىَل 
نْيَِويَّة  ذاته فََقْط وَعَدم التَّْفكري يف االْعِتمد عىَل البرش، بل يأخذ باألســـباب الدُّ

والَغيِْبيَّة، ويُواِصل االْسِتمرار يف إِنْجاِز َعَمله.
ـــَنوات الثَّالث األوىَل من ُعْمر املرَْشُوع، يكتسب َرائِد األَْعَمل  لكن بعد مرور السَّ
ـــوق، ويكون قادًرا بنفسه عىَل تَطِْوير ُمْنتَِجه وِصياَغة  الِخرْبَة الكافية يف فَْهم السُّ

ُخطَطه االْسرِتَاتِيِجيَّة املُْستَْقبَلِيَّة.
ق َهِذِه املَُوازَنَة الَهَدف الرِّئِيس 	  الْهِتامم بَوْضع ُموازَنَة َجيَِّدة للَمْشُوع: ِبَحيُْث تُحقِّ

لَِصاِحِب املرَْشُوع، الَِّذي يَِجـــب أن يَُكون واضًحا وُمركَّزًا، فتَْحديد املِيزَانِيَّة يَْحتَاج 
لِدقَّة كَِبريَة حتَّى ال يَِتّم َهْدر األَْمَوال وتَْحِديد َحْجم املرَْشُوع وطَريَقة إقاَمته ومكانه؛ 

وعند االْسِتَعانَة بخبريٍ َمايِلّ يف تَْحِديد َحْجم رَأْس املَاِل املَطْلُوب للَمرْشُوع.
الْسِتشـــارة الَجيِّدة ف األُُمور الَفنِّيَّة: فَفي حالة َضْعف الِخرْبَة الَعَملِيَّة لَِصاِحِب 	 

ِقيقة واالْسِتشـــارَة  ُورَة للُحُصوِل عىَل املعلومة الدَّ املَـــرْشُوع فَإنَّه يَْحتَاج بالـــضَّ
ِصنَي وخرباء يف األُُمور الَّتي تُساِهم يف تكوين ِفْكرَة َشاِملَة  اِدقَة من ُمتََخصِّ الصَّ
ـــوق املســـتهدفة منه، با يَُؤدِّي إىَل ُوُضوح الُخطَط والتَّْنِفيذ  عن املرَْشُوع والسُّ

ِقيق لها ومن ثَمَّ بلوغ األَْهَداف بنََّجاح. الدَّ
ويَتَطَلَّب النَّجـــاح من َرائِد األَْعَمل الحرص عىَل استشـــارة الخرباء من رجال 
األَْعـــَمل املُتََميِِّزيَن الَِّذيَن جمعوا بنَْي العلـــم والِخرْبَة يف مجال عمله، فَيَْعرُِض 
عليهم ِفْكرَة املرَْشُوع ِبَشكٍل عاّم، وال َشّك أنَّ االْسِتَعانَة بهؤالء الخرباء من َعواِمل 

نََجاح املرَْشُوع.
ِغري ال مُيِْكن أن يَْستَْهدف 	  اْخِتَيار َمْيزَة ُمَتَفرَِّدة للَمْشُوع: املرَْشُوع التَِّجاِرّي الصَّ

بُْنتََجاته أو ِخْدَماته َجِميع الُعَمالء دون استثناء، لَِذلَِك يَْحتَاج َرائِد األَْعَمل لَِنْحِت 
وق، ويتأتَّ َذلَِك عن طَِريق َمْعرِفَة ما الَِّذي يجعل  ة بَرْشُوعه يف السُّ مكانة َخاصَّ
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َعَملَُه فريًدا حتَى يتمكَّن من االْسِتَفاَدة من َهِذِه املَيْزَة يف جهوده التَّسِويِقيَّة، عىَل 

م تَْجِربَة  م املرَْشُوع ُمْنتََجات تَْختَلِف عن املَُناِفِسنَي أو يَُقدِّ َســـِبيل املثال: هل يُقدِّ

م ُمْنتَج أو  ـــوق املََحلِّيَّة؟ أو هل يُقدِّ تَســـوُّق ُمَميَّزَة أو ِخرْبَات غري ُمتَواِفرة يف السُّ

ِخْدَمة قَاِئَة بالِفْعِل ولَِكنََّها تُلبِّي اْحِتيَاَجات الُعَمالء املُْستَْهَدِفنَي ِبطَِريَقة ُمبْتََكرَة؛ 

وق ليُلبِّي حاجته، كََم أنَّ املُْنتَج أو  فالَعِميل دائًا ما يبحث عن كُّل جديد َداِخل السُّ

الِخْدَمة الَجِديَدة تفتح آفاقًا تنمويَّة َجِديَدة من ِخالل تَْقِديم ِخْدَمات أو ُمْنتََجات 

ُمْستَْحَدثة مُيكن املَُنافََسة ِبَها فيم بعد.

ومُيكن تَْحِديـــد نوع الِخْدَمة الَجِديَدة من ِخالل ِدَراَســـة وافية لَنْوع الُجْمُهور 

املُْستَْهَدف، والَكْشـــف عن الحاجات الَِّتي يَْرَغبون يف الُحُصول َعلَيَْها والحديث 

َراَســـة الَجيَِّدة للُعَمالء تَْجَعل َصاِحب املرَْشُوع قادًرا عىَل  معهم حولها، وَهِذِه الدِّ

تَْحِقيق أَفَْضل النَّتَائِج املُْمِكنة واملَكاِسب االقِْتَصاِديَّة املَطْلُوبَة.

امل 	  إعداد ِدَراَسة َشاِملَة للَمْشُوع قبل تَْنِفيذه: ال ِسيََّم أنَّ التَّْخِطيط النَّاِجح والشَّ
ُهـــَو من أَهّم الُخطُـــَوات الَِّتي يَِجب أن يقوم ِبَها مديـــر املرَْشُوع، فاملَُخطَّطَات 
ِقيقة، وُمَخطَّطَات تَْوِزيع املََهاّم، وَوْضع ُخطَط اْســـرِتاتِيِجيَّة تَُعدُّ  التَّْنِظيِميَّـــة الدَّ
األََســـاس الَوحيد لَِنَجاِح أّي َمرْشوع، وُوُجودها ضمنـــة حقيقيَّة لرَائِد األَْعَمل 

ِغري. لتََجنُّب الَفَشل وَخسارَة املرَْشُوع الصَّ

بَب 	  ُخول بَرأْس َماٍل مناسب للَمْشُوع: إذ غالبًا ما يَُكون نَْقص رَأْس املَاِل السَّ الدُّ
ِغري وغريه، لَِذلَِك يَْنَصح الخرباء بضورة عمل ِدَراَسِة  األَبْرز يف فََشل املرَْشُوع الصَّ
َجْدَوى اقْتصاِديَّة َدقيقة قدر املستطاع، وبناء ميزانيَّة تَُضّم َجِميع أجزاء املرَْشُوع 

ومراحله، ومن ثَمَّ َعَدم اإلرساف أو البُْخل بيزانيَّة املرَْشُوع)1(.

ِغرية"، البيان اإلماراتيَّة، 21 يناير 2016م، تَاِريُخ . 1 عبدالكريم، عبدالله. "9 أســباب وراء فََشــل الَْمرْشُوَعات الصَّ
goo.gl/U35r2i :يَارَة 20 يونيو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط الزِّ
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عدم تََوقُّع أرباح كبية مع انطالق املَْشُوع: وِهَي من ُمَسبِّبَات فََشل املرَْشُوَعات 	 
طْح  ِغريَة؛ إْذ يَْعتَِقد كثري من ُروَّاد األَْعَمل أنَّ املال واألَْربَاح ســـتَطْفو عىَل السَّ الصَّ
مع انِْطالق املرَْشُوع، َهِذِه بالطَّبْعِ نَظْرَة قاِصة؛ إذ إنَّ معظم املََشاِريع تَْحتَاج من 
ِســـتَّة أشهر إىَل سنة، حتَّى تُِدّر عائًدا َمْقبُواًل يُساِهم يف تَْغِطيَة املَصاِريف األَوَّلِيَّة، 

ومن ثَمَّ تَْحِقيق األَْربَاح.

ة األَْربَاح يف  َدد التَّأْكِيد عىَل تََجنُّب اإلنفاق من ِحصَّ ُوِري يف َهَذا الصَّ ومن الضَّ

ياِدي بضائقة َمالِيَّة طَارِئة قَد تَتَســـبَّب يف انهيار  بداية املرَْشُوع، حتَى ال مَيّر الرِّ

الَعَمل كُلِّيًَّة، ومن املمكن أن يكتفي بالُحُصول عىَل راتِب َشْهري بسيط يَُسّد حاجته، 

وال يُثقل عىَل ميزانية َمرْشُوعه.

الحرص عَل اْخِتَيار املَكَان والزَّمان املَُناِســـَبْيِ لنطالق املَْشُوع: فُعْنصا الزََّمان 	 
واملَـــَكان ال ِغَنى عنهم لَِنَجاِح أّي َمرْشُوٍع صغري، فمن املُِهّم أن يعرف َرائِد األَْعَمل 
كَيَْف يََضع تَْوِقيت إطاْلق ُمْنتَِجه أو ِخْدمته لَدى الُجْمُهور املُْستَْهَدف، والتَّْوِقيت املِثَايِلّ 
ا لتجربة املُْنتَج أو الِخْدَمة، ويكون فيه  ُهَو التَّْوِقيت الَِّذي يَُكون فيه الُجْمُهور ُمستِعدًّ
املَـــرْشُوع قادًرا عىَل تقدميه لَُهم ِعْنَدَمـــا يَْحتَاجون إليه، قد يُطلِق َصاِحب املرَْشُوع 
ُمْنتََجـــه ُمبَكِّرًا، وال يَُكون الُعَمالء جاهزين لرشائـــه أو تجربته، ُهَنا مُيِْكن مواجهة 
األَْمر بتَثِْقيف الُعَمالء املُْحتََملنِي حول ما يُوفِّره َهَذا املُْنتَج من َمزَايَا، أو كَيَْف مُيِْكنهم 
االْســـِتَفاَدة من التِّْكُنولُوْجيَا املســـتخَدَمة يف الِخْدَمة الَجِديَدة، أو قَد يَُكون تَْوِقيت 
وق ُمْشبًَعا بثل َهَذا املُْنتَج أو الِخْدَمة، ومُيِْكن مواجهة َذلَِك  ا والسُّ رًا جدًّ اإلِطاْلق ُمتأخِّ

عن طَِريق تَْغلِيف املُْنتَج ِبطَِريَقة َجِديَدة من شأنها أن تَْجِذب الُعَمالء إليه.

ومن املُتََوقَّع وبنسبة كَِبريَة أن يحدث تََخبُّط أو هبوط يف َمسار الَعَمل -خاصًة يف 

ل قلياًل وتَْعديل  َنة األوىَل من ُعمر املرَْشُوع- وَهَذا يَْعِني رَضُورَة التََّوقُّف والتَّأَمُّ السَّ

ات الطَّارِئة. املَسار القديم وتَطِْوير مَنُوذَج الَعَمل ملواكبة التََّغريُّ

ل ومدرَّب: يَْحتَاج َرائِد األَْعَمل للَعَمِل مع فَِريق ُمَميَّز يُساِعده 	  اْخِتَيار َفِريق عمل مؤهَّ
ق املَِزيد مـــن اإلِنْتَاِجيَّة مقارنًة بالَعَمل  عىَل إنجـــاح َمرْشُوعه، فالَعَمل الَجمِعّي يَُحقِّ
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ُورية  نة األوىَل أَكَْث من اْحِتيَاَجات املرَْشُوع الضَّ الَفرْدي، لكن ال يَِجب أن يَُوظِّف يف السَّ
الَّتـــي ال ِغَنى عنها؛ ألنَّ الَعَمـــل مع الَفِريق بَقْدِر ما ُهَو ُمْرِبح ِبَقْدِر ما قَد يَُكون تَْحديًّا 

صعبًا لرَائِد األَْعَمل يَتَطَلَّب منه بَْذَل املَِزيد من الُجْهد لَكْسب أعضاء َهَذا الَفِريق.

ك رجل األَْعَمل بِفْكرَة الِعَصاِمّي البَطَل، 	  َكاء: من الخطأ أن يَتََمسَّ التَّواُفق بَْي الشُّ
ن يشاركه النَّجاح، فربا قَد يَُكون من األَفَْضل له عند  بل يَِجب َعلَيِْه أن يبحث َعمَّ
ة شاكة مقابل املجهود. ويف حالة كَانَت  بداية تَأِْسيس املرَْشُوع إعطاء آخرين ِحصَّ
ُهَناَك شاكـــة يف املرَْشُوع، فيجب تَْحِديد َدْور كُّل شيك بحيث يَُكون لُِكّل منهم 
د للقيام به، وال تَْختَلِط املَْسُؤولِيَّات أو املََهاّم، حتَّى تَِتمَّ املُحاَسبة عىَل أُُسس  َدْوٌر ُمحدَّ
َكاء إِْهدار الَوقْت واملَال، والُوُصول باملرَْشُوع إىَل بَرِّ األَمان. سليمة ويَتََجنَّب الرشُّ

بَْيـــع كُلِّ وْحَدة من املُْنَتج أو الِخْدَمة بِربْحٍ ُمْخَتلِف: من األَفَْضل لرَائِد األَْعَمل 	 
مها للُعَمالء عىَل ِحَدة، وتَْحِديد ما إذا كَانَت عوائد  أن يَُقيِّم كُّل ُمْنتَج أو ِخْدَمة يُقدِّ
البَيْع مربحة أم ال. وإذا مل يكن األَْمر مفيًدا ِبالنِّْســـبَة له، فإنَّه يَْحتَاج إىل إِْجرَاء 
تعديالت فوريَّة عىَل اْســـرِتاتِيِجيَّة الَعَمل ِبَحيْـــُث يجعل املَِبيَعات الحاليَّة ُمْرِبَحة، 
سواًء كان َذلَِك عن طَِريق تَْخِفيض تََكالِيف اإلِنْتَاج أو زيادة ِسْعر املُْنتَج أو الِخْدَمة.

ة: كََم َســـبََق أْن ذَكَرْنَا قَد يَُكون من األَفَْضل لرَّائِد األَْعَمل 	  تَْقلِيل النََّفَقات الَعامَّ
أن يَبَْدأ بُوازَنة َمْحُدودة، ال ِســـيََّم إذا كَاَن َمرْشُوعه األَوَّل، ولذلك يَِجب َعلَيِْه أن 
ة، فيُْمِكنه  يُحاِفـــظ عىَل النََّفَقات إىَل الحّد األدَن عن طَِريق تقليل النََّفَقات الَعامَّ
عىَل َسِبيل املثال: اْسِتئْجار أَرَْخص مبَنى يُلبِّي اْحِتياجاته أو يَتََعلَّم قَْدَر اإلْمكان ما 

يحتاجه من مهارات فَنِّيَّة لتََجنُّب َدفْع تكاليفها.

ة 	  ة: يَِجب أن يَُكون انِْخَفاض النََّفَقات الَعامَّ الْسِتمرار ف َخْفض التَّكالِيف الَعامَّ
هدفًا ُمتَواِصاًل للَمرْشُوع النَّاِشـــئ، عن طَِريق التَّْقِييم الدورّي لَِهِذِه النََّفَقات وما 
يُستجّد َعلَيَْها وتَْحلِيل َجْدَوى ما تَمَّ إلغاؤه منها، مثل: تَْقِييم مَدى االْحتياج للتَّأِْمني 
مي  ات املرَْشُوع، أو تَْقلِيل االْعِتمد عىَل االْسِتشاريِّنَي الخارجيِّنَي أو مقدِّ عىَل ُمَعدَّ
الَة  وِريَّة. وتُفيد اإلَِدارَة الَفعَّ ُ ات غري الضَّ الِخْدَمات، أو َخْفض اإلِْمـــدادات واملَُعدَّ
ِغري  ة، فَِهَي تُساِعد َمالِك املرَْشُوع الصَّ ة باملرَْشُوع عىَل ُمْســـتََويَات عدَّ للتَّكالِيف الَخاصَّ
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عـــىَل تَْوِفري النََّفَقات عن طَِريق تََجنُّب التَّداِبري الَعْكِســـيَّة وُتَكِّنه من اتَِّخاذ قرارات 
َجيَِّدة بشـــأنَّ املَُوازَنَة، عىَل َســـِبيل املثال؛ قَد يُقرِّر َرائِد األَْعَمل التََّخلِّ عن مندوب 
املَِبيَعات غـــري املُْنِتجني مع زيادة بََدل الَوَجبَات اليَْوِميَّة لباقي الَفِريق، فسيُســـاِعد 

َخْفض النََّفَقات هنا يف زيادة إنْتَاِجيَّة فَِريق املَِبيَعات وكفاءته يف الَعَمل.

تَطِْوير ُمْنَتَجات أو ِخْدَمات َجِديَدة مع الِحَفاظ عَل الَجْوَدة العالية للُمْنَتَجات 	 
الحاليَّـــة: يَِجب أن يتأكَّد َرائِـــد األَْعَمل من أن ُمْنتََجاتـــه الحاليَّة أو تِلَْك الَِّتي 
ورّي  ِ سيَطْرَُحها ُمْستَْقباًل تاُلِمس اْحِتيَاَجات ُعَمالئه املُْستَْهَدفنَي، لَِذلَِك من الضَّ
للَغايَِة أن يَطْلب ِباْسِتْمرَار مالحظات َهؤاُلء الُعَمالء عىَل ُمْنتََجاته أو ِخْدَماته من 
َراَســـات االستقصائيَّة أو التََّفاُعل املُبَاِش معهم أو َعرْبَ الهاتِف أو  ِخالل إِْجرَاء الدِّ
الرَبِيد اإِللِْكرِتُويِنّ؛ ملعرفة ما ِهَي الَعَناِص الَِّتي يَْحتَاجونها ويتوقّعونها من الَعَمل.

وق الَِّذي سيتّم الَعَمل به، 	  صياغة َنُوَذج َعَمل تَْسِويقّي َجيِّد: بعد ِدَراَسة وفَْهم السُّ
ة باملرَْشُوع للتَّْســـِويق، ولكن يَِجب  يَِجب أن يَِتّم تخصيص جزء من املَُوازَنَة الَخاصَّ
ى اإلنفاق َحْجَم املادَّة  الَحَذر من كثة اإلنفاق فيتّم إهدار املال، بل يَِجب أالَّ يَتََعدَّ
املَطْلُوبَة، كم يَِجب االْعِتمد عىَل كافَّة طُرُق التَّْسِويق ومن أَفَْضلها وأيَْسها وأقَلّها 
تَْكلِفة ُهَو اْســـِتْخَدام َمواقع التََّواُصل االْجتمِعّي إالَّ أنَّ َهَذا ال مينع من اْسِتْخَدام 

أَكَْث من وسيلة يف ضوء اإلْمَكانِيَّات املُتَاَحة.

َائِيَّة: تَُنّص قاعدة التَّْســـِويق 	  الَبْحـــث والْحِتفاظ بُعَمالء ُمرْتَِفعي الُقْدَرة الشِّ
الشـــهرية The 80/20 rule املعروفـــة أيًضا باســـم "مبدأ باريتو"، نســـبًة إىَل 
االقِْتصاِدّي اإليطايّل فيلفريدو باريتو، عىَل أنَّ %80 من الَعَمل يأت من نِْســـبَة 
%20 مـــن الُعَمالء، أْي أنَّ %80 من مبيعات املرَْشُوع تأت من %20 من الُعَمالء، 
وِبطَِريَقة أَكَْث تفصياًل؛ مُيِْكن القول: إنَّ %20 ِممَّ يفعله َرائِد األَْعَمل ميثل 80% 

من نتائج َهَذا النََّشاط عىَل وجه التَّْحديد)1(.

1. Rivard, J. The Marketing 80/20 Rule and How to Take Advantage of it. 22 February 
2017. Retrieved 11 April 2020, from https://bit.ly/3egFdn1



- 308 -

اِبع / املَبَْحث الثَّالِث الَفْصل السَّ

يَّة بكان أن يَبْذل َمالِك املرَْشُوع النَّاِشئ ُجهًدا إضافيًّا لَِضَمِن  ولذلك، من األَهمِّ

َائِيَّة العالية. ُخول املُرْتََفَعة والُقْدرَة الرشِّ بْح الَخاّص بالُعَمالء َذِوي الدُّ اْحِتفاِظه بالرِّ

وهذه بَْعض الْسِتَاتِيِجيَّات الَّتي َقد تَُساِعد َرائِد األَْعاَمل ف تَْرِكيز انتباهه وَمَوارِده 
عَل الـ%20 األَْفَضل من الُعَمالء، مثل:

َا يَُكون لَدى املرَْشُوع النَّاِشـــئ املئات من الُعَمالء 	  اكتشـــاف أَْفَضل الُعَمالء: ُربَّ
لِنَي عىَل قوائم فَِريق التَّْسِويق، سواًء عرب الهاتف أو املوقع اإِللِْكرِتُويِنّ أو  املســـجَّ
صفحـــات مواقع التََّواُصل االْجتمِعّي إذ يَِجـــب ُهَنا عىَل فَِريق الَعَمل االْحِتفاظ 
رًا  بعالمـــات تبويب وثيقة عىَل الُعَمالء الَِّذيـــَن قاُموا بَعَملِيَّات شاء َضْخَمة مؤخَّ
أو ُمْشـــرَتِيَن ُمتََكرِّرين، وبَُجرَّد تَْحِديدهم، يَبْدأ تَرْكِيز االْهِتَمم عليهم كأولويَّة 
قصَوى لجهود املَِبيَعات والتَّْســـِويق، واستخدام بَيَانَات َهؤاُلء الُعَمالء يف العثور 

عىَل َجمِهري َجِديَدة وَجْذبها. 

تَْحِديـــد املوقع الجغرافّ للُعَمالء املَُميَِّزيَن: إيالء اهتمم خاّص ألماكن َتَرْكُز 	 
أَفَْضـــل الُعَمالء من أبرز ُخطَُوات االْحِتفاظ بهم، فيَِجب عىَل َرائِد األَْعَمل تَْحلِيل 
ة بأماكن التَّْوِزيع والبَيْع، فيُْمِكن اســـتنتاج  قَوائِم Point Of Sale " POS"الَخاصَّ
ـــوق  أنَّ بَْعض األحياء أو املََناِطق أو املدن ِهَي األَكَْث ِربِْحيَّة من بقية َمناِطق السُّ
املُْســـتَْهَدفة من ُمْنتََجات املرَْشُوع، ومُيِْكن بعد َذلَِك االْسِتَفاَدة من َهِذِه املَْعلُوَمات 

لتَْعِزيز املَِبيَعات واْسرِتَاتِيِجيَّات التَّْسِويق يف َهِذِه املَواِقع.

ُمالَحظة ُســـلُوكيَّات الُعَمالء: ِخـــالل َدْورَة البَيْع، من املُْحتَمل أن يُصاِدف فَِريق 	 
اء، مُيِْكن  املَِبيَعات الُعَمالء الَِّذيَن يُظهرون ُســـلوكيَّات ُمَعيََّنة تُشـــري إىَل نِيَّة الرشِّ
اســـتخدام َهِذِه املَْعلُوَمات لِتَْحِديد الَقواِسم املُْشرَتَكة بنَْي االْحِتمالت املَملُْحوظَة 

الت املَِبيَعات. َاء، واالْسِتَفاَدة منها يف تَطِْوير ُمَعدَّ للرشِّ
تََجنُّب إِْهامل ِكباِر الُعَمـــالء والَبْحث عن آخرين ُجُدد: قَد يَُكون بَْعض الُعَمالء 	 

دائًا من كبار املُْشـــرَتين، لكن من املُِهّم َعَدم اعتبارهم كأمٍر مســـلَّم به فَيَِتّم 
ْكيز فقط مع الُحُصول عىَل ُعَمالء ُجدد أو  تَجاُهلُهم والتَّغافُل عن إرْضائهم، والرتَّ
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ائِم مع  التََّعاُمـــل مع الُعَمالء الغاِضبني، إذ يَِجب عىَل فَِريق املَِبيَعات التََّواُصل الدَّ
أَفَْضل الُعَمالء وتَْوِفري تَْجِربَة أَفَْضل لهم يف كُّل تَْجِربَة شاء أو زيارة للَمتَْجر.

إنشـــاء أعَل مســـتَوى من رضا الُعَمالء والِحَفاظ علَيه: قَد ال يَتَمكَّن املرَْشُوع 	 
ِكَات األكرب فيم يَتََعلَّق بالتَّْســـِعري، ِممَّ يزيد من  ِغـــري من التَّنافس مع الرشَّ الصَّ
زَِمة  ة للَغايَِة والالَّ الحاجة إىَل تَْقِديم ِخْدَمة ُعَمالء فائِقة، وأحد َعواِمل النََّجاح املُِهمَّ
للِحفاظ عىَل نََجاح املرَْشُوع ُهَو تَْقِديم أَفَْضل الِخْدَمات للُعَمالء، فذلك يُساِعد عىَل 
بناء الَوالء للُمْنتََجـــات أو الِخْدَمات، ومن ثَمَّ بناء الَوالء للَعالمة التَِّجاِريَّة وَعَدم 

التَّحوُّل للُمَناِفِسنَي.
واألَكَْث جدَوى من تَْقِديم أَفَْضل الِخْدَمات للُعَمالء، ُهَو أن مينح َرائِد األَْعَمل أَكَْث 
ِممَّ يَتََوقَّع الُعَمالء أنفســـهم، فهم يطمحون دائًا إىَل الُحُصول عىَل املَِزيد، لَِذلَِك 
َمة ملكافأة الُعَمالء، با يَُؤدِّي إىَل الِحَفاظ  َسيَُكوُن من املُثِْمر للَغايَِة تَبَنِّي بَرَاِمج ُمصمَّ
ن َهِذِه  عليهم كُعَمالء مواظبني وزيادة مستَوى رضاهم وتعميق والئهم، وقَد تَتََضمَّ
ايِنّ للُمْنتََجات أو الِخْدَمات، أو دعوة الَعِميل لتجربة ُمْنتَج  الرَبَاِمـــج: التوصيل املَجَّ
أو ِخْدَمة َجِديَدة دون ُمقاِبل، أو الُحُصول عىَل كروت شائيَّة للَخْصم أو التََّســـوُّق، 
ة، أو برنامج  ة أو الَخاصَّ أو إرســـال هدايا تَْذكاريَّة ِخالل املَُناِسبات املُْختَلَِفة؛ الَعامَّ
َســـْحب الجوائز، أو برنامج اسرِتْداد النُّقود، الَِّذي يُِتيح للُعَمالء إرجاع نِْسبَة ُمَعيََّنة 

من النُُّقود مقابل كُّل عمليَّة شاء، ميِكن للعميل الُحُصول َعلَيَْها فيم بعد.

ما َســـبََق لَيَْس سَوى عدد قليل من َعواِمل النََّجاح الرَّئِيَسة الَِّتي مُيِْكن أليِّ َرائِد أَْعَمل 
اْســـِتْخَدامَها يف تَْقِييم َمرْشُوعه وحميته من الَفَشل، لكن يَِجب أن تَْشَمل ُخطَّة عمله 
الَكِثري من الَعواِمل األخَرى يف َجِميع َجَوانِب عمله، بدًءا من التَّْنِفيذ والتَّْمويل والتَّْسِويق 

يَّة وغريها.  وتَطِْوير املُْنتََجات واملَِبيَعات وِخْدَمة الُعَمالء واملََوارِد البَرَشِ
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كيف تُقلِّل من َمَخاِطر الَبْدء يف َمْشُوع؟

ة تََتَعلَّق  ربا يَكُون من املُناِســـب ف نهاية َهَذا الَفْصـــل تَناُول نُْقطة ِمْحَوِريَّة ُمِهمَّ
يَاِديَّة  وَعـــات الرِّ بكيفيَّـــة إَِداَرة املََخاِطـــر النَّاِجَمة عن األَْفـــكَار اِلبَْداعيَّة واملَْشُ
 Risk( اد األَْعاَمل، ويُعَنى بـــإدارة املَُخاطَرة أو إَِداَرة الخطر الَِّتـــي يَْضطَلِع ِبَها ُروَّ
Management( َعَملِيَّة ِقياس وتَْقييم للَمخاِطِر وتَطِْوير اْســـِتَاتِيِجيَّات إدارتها، 
ن َهِذِه الْســـِتَاتِيِجيَّات نقل املََخاِطر إىَل جهة أخَرى وتََجنُّبها وتَْقلِيل آثارها  تََتَضمَّ

لِْبيَّة وَقُبول بَْعض أو كُّل تبعاتها. السَّ

كم مُيِْكن تَعريف إَِدارَة املََخاِطر بأنَّها َذلَِك النََّشـــاط اإلَداِرّي الَِّذي يَْهدف إىَل التََّنبُّؤ 
َســـة، وكيفيَّة التََّحكُّم بها؛ من  ِكَة أو املَُؤسَّ والِقيـــاس وتَْقِييم املََخاِطر الَِّتي تُواِجه الرشَّ
ـــلِْبيَّة،  ِخالل تَطِْوير اْســـرِتَاتِيِجيَّات إدارتها الَِّتي تعمل عىَل تََجنُّبها وتَْقلِيل آثارها السَّ

وتَْخِفيضها إىَل ُمْستََويَات مقبولة وقَبُول بَْعض أو كُّل تبعاتها)1(.

وهناك أَنَْواع عّدة إلدارة املََخاِطر، مثل: إَِدارَة املََخاِطر التَّْقلِيِديَّة الَِّتي تُركِّز عىَل املََخاِطر 
النَّاتِجة عن أسباب َمادِّيَّة أو قَانُونِيَّة كالَكوارِث الطَِبيِعيَّة أَِو الَحرائق، أَِو الحوادث، أَِو 

عاَوى الَقضائيَّة.  املوت أَِو الدَّ

وإدارة املََخاِطر املَالِيَّة هي تلك الَِّتي تُركِّز عىَل املََخاِطر الَِّتي مُيِْكن إدارتها ِباْسِتْخَدام 
أَْدَوات املَُقايََضة املَالِيَّة، وإدارة املََخاِطر غري املَملُْموَســـة هـــي الَِّتي تُعرَف بأنَّها نوع 
َجِديد من املََخاِطر، والَِّتي تَُكون احتَملِيَّة حدوثها %100 ولَِكنَّ يَِتّم تَجاَهلها من قبل 

َسة، وَذلَِك ِبَسبَب االفتقار ملقدرة التََّعرُّف َعلَيَْها.  املَُؤسَّ

يَارَة 23 يونيو . 1 ـة الربيطانيَّة للتَّْعلِيم العايل، د. ت، تَاِريــُخ الزِّ "تعريــف إَِدارَة املََخاِطــر"، األكاِدميِيَّة العربيَـّ
https://cutt.us/u3suv :2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط
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"إدارة املََخاِطــر تعريفهــا وخطواتها وكيفية تَْحِديد املََخاِطــر والتََّعاُمل معها"، املنتَدى العرب إلدارة املََوارِد . 1
cutt.us/zKwBF :يَارَة 23 يونيو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط البرشيَّة، 14/9/2014م، تَاِريُخ الزِّ

يَارَة 23 . 2 الكــردي، أحمد الســيد. "مفهوم إَِدارَة املََخاِطر"، موقع كنانة أوناليــن، 7 يونيو 2010م، تَاِريُخ الزِّ
cutt.us/Bgb3S :يونيو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط

اِبع / املَبَْحث الرَّاِبع الَفْصل السَّ

ومثاُل ذلك: َمَخاِطر املَْعرِفَة الَِّتي تحدث عند تَطِْبيق َمْعرِفَة ناقصة كتَْشِغيل أجهزة تِْقِنيَّة 
زَِمة لتشغيلها، وكََذلَِك َمَخاِطر الَعالقَات، الَِّتي تحدث عند  من غري اْمِتالك املهارة الالَّ
ال بنَْي أعضـــاء فَِريق الَعَمل، أو عند َضْعف الُقُدَرات االتَِّصاليَّة  ُوُجـــود تَعاُون غري فَعَّ
ِكَات الُكرْبَى  َداِخل املُْنَشـــأَة. وبغضِّ النَّظَر عن نوع إَِدارَة املََخاِطـــر، فإنَّ َجِميع الرشَّ

ة بِإدارَة املََخاِطر)1(. ْغَرى لديها ِفرَق ُمْختَصَّ ِكَات الصُّ وكََذلَِك املجموعات والرشَّ

من ُهَنا مُيِْكن اعتبار أنَّ إَِدارَة املََخاِطر جزٌء أســـايّس يف اإلَِدارَة االْســـرِتاتِيِجيَّة أليِّ 
َســـات ِبَشْكٍل ُمَنظَّم ملُواَجهة األخطار  َســـة، وتشمل اإلِْجرَاَءات الَِّتي تَتَِّبُعَها املَُؤسَّ ُمَؤسَّ
ْكيز األََسايّس  املُصاِحبة ألَنِْشطَتَها، ِبَهَدف تَْحِقيق املَزَايَا املُْستَداَمة من كُلِّ نشاط، والرتَّ
إلدارة املََخاِطـــر الَجيَِّدة ُهَو التََّعرُّف عـــىَل وُمعالَجة َهِذِه األخطار، ويكون هدفها ُهَو 

َسة. إَِضافَة أقَص قيمة مضافة ُمْستَداَمة لُكّل أَنِْشطَة املَُؤسَّ

لِْبيَّة املُْحتََملَة لُكّل الَعواِمل  وتُســـاِعد إَِدارَة املََخاِطر عىَل فَْهِم الَجوانِب اإليجابيَّة والسَّ
َسة، وتُساِهم يف تَْحِديد وتَْحلِيل وُمعالََجة َعواِمل الَخطَر طوال  الَِّتي قَد تُؤَثِّر عىَل املَُؤسَّ
حياة املرَْشُوع من أجل تَْوِفري أســـاس عقاليّن التَِّخاذ الَقـــرَاَرات فيم يَتََعلَّق بجميع 
املََخاِطر، فَِهَي تزيد من احتمالت النََّجاح وتخفِّض كُاًل من احتمالت الَفَشـــل وَعَدم 

َسة)2(. ة للُمَؤسَّ التَّأكُّد من تَْحِقيق األَْهَداف الَعامَّ

يْطَرة عىَل األحداث املُْستَْقبَلِيَّة املُْحتََملَة،  ـــلِيَمة للَمخاِطِر عىَل السَّ وتَْنطَِوي اإلَِدارَة السَّ
وِبَذلَِك تُعدُّ معالجة استباقيَّة ولَيَْست تفاعليَّة لألحداث، ولذلك يَِجب أن تَُكون ُمْدرََجة 
ضمـــن عمليَّة التَّْخِطيط األويّل للَمرْشُوع، فهذا َســـْوَف يُقلِّل -ليس فََقْط من اْحِتَمل 

وقوع حدث سلبّي- ولَِكْن أيًضا من َحْجم تَأْثرِيه.
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واإلَِدارَة املثاليَّة للَمخاِطِر تتَّبع أُْسلُوب األولويَّات، ِبَحيُْث تعالج املََخاِطر ذات الخسائر 
الَكِبريَة واحتَملِيَّة الحدوث العالية أَوَّاًل، بَيَْنَم املََخاِطر ذات الخسائر األقّل واحتَملِيَّة 
ا، كََم أنَّ  ُحُدوث أقّل تُعالَج فيم بعُد، لكنَّ تَْحِقيَق َذلَِك َعَملِيًّا قَد تَُكون عمليَّة َصْعبَة ِجدًّ
املَُوازَنَة ما بنَْي املََخاِطر ذات االحتَملِيَّة الَعالِية والَخسائر الَقليلة ُمقاِبل املََخاِطر ذات 

االحتَملِيَّة الَقلِيلة والَخسائر الَعالِيَة قَد يَِتّم تَْقِديرُها ِبَشْكٍل َسيِّئ.

َعواِمل زيادة املََخاِطر
ِغريَة،  ومن الَعواِمل الَِّتي مُيِْكنها أن تَُؤدِّي إىَل زيادة نِْســـبَة املََخاِطر يف املََشاِريع الصَّ

وتُعدُّ أحد َمكاِمن الَخطَر ف املَْشُوَعات التَِّجاِريَّة ِبَشكٍْل عاّم: 

مه 	  َمخاِطر املُْنَتج: يَِجب أن يتَّخذ َرائِد األَْعَمل قراًرا واضًحا بشـــأن ما ســـيُقدِّ
َمرْشُوعه للجمهور املُْســـتَْهَدف، وقَد يَرى الَكِثريون أنَّ َهَذا األَْمر يبدو َهيًِّنا، لكنَّ 
الُقْدرَة عىَل شح ماهيَّة املُْنتَج أو الِخْدَمة، واملُْشـــِكلَة الَِّتي يحلّها، وملاذا يَْســـتَِحّق 

االْسِتثْمر ِفيَها أصعب بكثري ِممَّ يبدو.
َويَِجب أن يَُكون تَْحِديد املُْنتَج أو الِخْدَمة األولويَّة القصَوى عند بَْدِء أّي نََشـــاط 
ِغريَة، وإذا مل يَتََمكَّن َمالِك املرَْشُوع من القيام ِبَذلَِك  تَِجاِرّي، ال ِسيََّم املََشاِريع الصَّ

بِدقَّة، فاَل مُيِْكنه أبًدا توقُّع اهتمم الُجْمُهور أو املُْستَثِْمِريَن بَرْشُوعه.
ـــيْطَرة عليه، فََقْط يَْحتَاج  لكن مُيِْكن القول: إنَّ َهَذا النَّْوع من املََخاِطر مُيِْكن السَّ
َرائِد األَْعَمل التَّأكُّد من أنَّ ُمْنتَجه أو ِخْدَمته يَتََناَول ُسوقًا كَِبريَة با يكفي، وفرصة 
ـــوق، ويف الَوقْت املُناِسب ال بُدَّ من إجراء البَْحث والتَّْقِييم  ُمناِســـبَة يف َذلَِك السُّ

وتَْوِضيح كيفيَّة ُمالَءمة الَعَمل يف سياق َهَذا املشهد.

ـــوق: َمْعرِفَة الُعَمالء املُْســـتَْهَدفنَي من املرَْشُوع، وملاذا وكيف، وأين 	  َمَخاِطر السُّ
لَة، ِهَي أَهّم عامل َخطَر يَِجب تقييمه قبل  يَْشرَتون املُْنتََجات أو الِخْدَمات ذات الصِّ
إطالق املُْنتَج أو الِخْدَمة الَجِديَدة، لذلك يَِجب عىَل َرائِد األَْعَمل البَْحث عن َهَذا 
وق، ويف حدود املَُوازَنَة املَالِيَّة املُْدرََجة  بِدقَّة، وتَْحِديد الَوَســـائِل املمكنة لِبُلُوِغ السُّ
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د ِبُسُهولٍَة نََجاح املرَْشُوع،  يف ُخطَّة الَعَمل، والتََّعاُمل الَجيِّد مع َهِذِه املَُخاطَرة يُحدِّ
وق ُمبَكِّرًا.  وق لصالحه واستطاع ُمْنتَُجه َغزَْو السُّ ال ِسيََّم إذا انَْخَفَضْت َمَخاِطر السُّ

َمخاِطـــر َفِريق الَعَمل: َحيُْث يَُؤدِّي تَْعيني َعملة تَْنُقُصهم الِخرْبَة لَضْعف اإلِنْتَاج 	 
وتعطُّل الَعَمل؛ نظرًا لحاجتهم إىَل فرَْتَة طَِويلَة من الَوقْت للتََّعلُّم والتَّطْوير. ومُيِْكن 
تَْقلِيل نسبة َهَذا الَخطَر عن طَِريق َجْدَولَة وقْت ُمتََدرِّج للَعاِملِنَي الُجُدد يَُكون كافيًا 
لحصولهم عىَل ِقْسط مناسب من التَّْدريب والتَّْعليم، كذلك يَْشتَِمل َهَذا العاِمُل عىَل 
َمَخاِطر َعَدم التزام بَْعض أعضاء الَفِريق بلوائح الَعَمل وَمعاِيري الَجْوَدة املَطْلُوبَة، 
وِغيـــاب التَّعاُون وُروح الَعَمل الجمعّي عن ِبيئَة املرَْشُوع، وفقدان اإلميان بِقيَم 

وأهداف املرَْشُوع وَعَدم الحرص عىَل إنْجاِحه. 

َمَخاِطـــر التَّْنِفيذ: مُيِْكن للَعِديد من ُروَّاد األَْعـــَمل أن يُْغرِقُوا يف تفاصيل تَْنِفيذ 	 
املرَْشُوع إىل َحدِّ فُْقدان املَســـار الرَّئِيس للَمرْشُوع واْسرِتاتِيِجيَّة الَعَمل، أو العكس، 
ة الَِّتي قَد تَُؤدِّي لحدوث مشاكل كبرية يف التَّْنِفيذ، لذلك  أْي: يُْغِفلُون التَّفاِصيل املُِهمَّ
قَد يَُكون من األَفَْضل تَْقِســـيم املََهاّم واتِّبَاع نَْهج ُمزَْدَوج يف تَْقِييم التَّفاِصيل، عىَل 
ِديد يف  ْكيز الشَّ األقّل يف املَرَاِحل املُبَكِّرَة من انِْطالق املرَْشُوع، مع الِحَفاظ عىَل الرتَّ

تَْنِفيذ األَْعَمل ِبَشْكٍل عاّم وُمواَءَمتها مع األَْهَداف االْسرِتاتِيِجيَّة وُخطَّة الَعَمل)1(.

َمَخاِطر الَفْتَة الزََّمِنيَّة لنْجاز املَْشُوع: فاملََشـــاِريع الَِّتي تَتَجاَوز مّدتها ســـنة 	 
ن الَكِثري من األُُمور غري املعروفـــة ملالكها وفريق الَعَمل، ومن ثَمَّ  واِحـــَدة تَتََضمَّ
تَْنطَِوي عىَل نســـبة َمَخاِطر أَكَْث، تَْنتُج عن كثة التَّْغيريات املُتََوقَّعة الَِّتي قَد تطرأ 

عىَل التِّْقِنيَّات واألَْسَواق وبيئة الَعَمل ذاتها، وغري ذلك)2(.
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َمَخاِطـــر املََهاّم: يَِجب التَّأكُّد إْن كَاَن ُهَناَك الَكِثري من املََهاّم املَُجْدَولَة يف الَوقْت 	 
نفسه؛ حتَّى لو كَاَن تَْنِفيذ َهِذِه املََهاّم يَِتّم بواسطة أشخاٍص ُمْختَلِفني، فإنَّ ُحُدوث 
ًة  عدد كَِبري منها يف الَوقْت نفســـه يَُؤدِّي إىَل إنشاء َمَخاِطر يف املرَْشُوع، وَخاصَّ

يف نهايته)1(.

ِغريَة؛ نظرًا لِصَغر َحْجم 	  املََخاِطر املَالِيَّة: ترتفع نسبة َهِذِه املََخاِطر يف املََشاِريع الصَّ
رَأْس املَاِل املُْســـتَثَْمر فيها، وصعوبة ثقة املُْستَثِْمِريَن بأصحابها من ُروَّاد األَْعَمل 
ْعم الُحُكوِمّي ملثل َهَذا النَّْوع من املََشاِريع. ولذلك ُهَناَك  النَّاِشئني، وِشبْه ِغياب الدَّ
الَكِثري من الُخطَُوات ملساعدة َرائِد األَْعَمل يف الحّد من املََخاِطر املَالِيَّة لألعمل 

الَجِديَدة، منها)2(:

وضع ُخطَّة عمل واضحة: فقبل أن يتورَّط يف التَّْنِفيذ َعلَيِْه أن يعرف مقدار الَوقْت 	 
وق الَِّتي تنحه  ورَأْس املَاِل الَِّذي سيستثمره يف عمله الَجِديد، وإجراء أبحاث السُّ

ِفْكرَة َشاِملَة وصادقة َعمَّ إذا كَاَن لَدى املرَْشُوع النَّاِشئ فُرَْصة للنََّجاح أم ال.

التَّأكُّـــد من َمَصاِدر التَّْمويل: يَِجب أن يَِتـــّم َذلَِك قبل بدء التَّْنِفيذ، وتَْحِديد 	 
د بوضوح متَى وكم َعلَيِْه  املََجاالت الرَّئِيَسة لإلنفاق ووضع جداول زََمِنيَّة تُحدِّ

أن ينفق من املال.

إجراء اختبارات مراقبة الَجْوَدة: وَذلَِك من ِخالل ُمرَاَجَعات ِخْدَمة الُعَمالء 	 
للُمْنتََجات أو الِخْدَمات الَجِديَدة قبل تقدميها عىَل نطاٍق واســـع حتَّى يتمّكن 
من تحســـينها قبل اإلطالق الحقيقي، وتََجنُّب إطالق ُمْنتَج أو ِخْدَمة سيَْحتَاج 

إىَل عمل كَِبري حتَى يصبح قاباًل للتَّْسِويق والبَيْع.



- 316 -

اِبع / املَبَْحث الرَّاِبع الَفْصل السَّ

س َمالِك املرَْشُوع النَّاِشئ نِظَاًما 	  ت املَالِيَّة: يَِجب أن يَُؤسِّ ـــِجالَّ الْحِتفاظ بالسِّ
ت يعمل منذ الِبَدايَة، َهَذا يُساِعد عىَل تَْوِفري الَوقْت واملَال،  ـــِجالَّ لِحْفظ السِّ

يِبيَّة. ِ ة ِعْنَدَما يحني وقت دفع الفواتري أو تَْقِديم اإلقرارات الضَّ َخاصَّ

الَحـــّد من الُحُصول عـــَل الُقُروض: إذا اْضطَرَّ َرائِـــد األَْعَمل يف بداية 	 
َمرْشُوعه للُحُصوِل عىَل قَرْض تَِجاِرّي، فعليه أن يجعله ُمْنَخِفًضا قَْدر اإلمكان 
مع اْخِتيَار نِظَام َسداد ُمناِسب لُقُدَراته ووضعه املَايِلّ ونَْوع النََّشاط التَِّجاِرّي 
الَِّذي يخوضه، مع رَضُورَة االْســـِتمرار يف تَْوِفري رَأْس املَاِل وَخْفض النََّفَقات 
ة، وإذا ما كَاَن ممكًنا َتِْويل املرَْشُوع دون قُُروض، فَسيَُكوُن َذلَِك ِمثَالِيًّا  الَعامَّ

للَغايَِة يف تقليل املََخاِطر املَالِيَّة.

تتبُّع املال املُْســـَتَحّق لفائدة املَْشُوع: فمن أجل االستمرار يف الَعَمل، يَْحتَاج 	 
ة والتَّأكُّد من أنَّ الُعَمالء  َمالِك املرَْشُوع الَجِديد إىَل تَتَبُّع حســـاباته املُْستََحقَّ
د، فنجاح املرَْشُوع أو فََشله يَتََمثَّل يف الُقْدرَة  يدفعون الفواتري يف الَوقْت املحدَّ

عىَل املحافظة عىَل التََّدفُّق النَّْقِدّي الَخاّص باملرَْشُوع.

ْخل 	  ْخل: من املفيد ملالك املرَْشُوع أن يعتمد عىَل أَكَْث من َمْصَدر للدَّ تَْنِويع الدَّ
كُلََّم كان َذلَِك ممكًنا، وأن يَِصيغ ُخطَطًا للطََّواِرِئ حال مل ينجح املرَْشُوع، فإنَّ 

ُوُجود ُخطَّة احتياطيَّة إلبقائه خارج نِطَاق اإلفالس أمر منطقّي ورضورّي.

التَّأمـــي عَل املَْشُوع: اتِّبَـــاع إجراءات التَّأمني ِضـــدَّ ُمْختَلَف الحوادث 	 
والكوارث الَِّتي قَد تَُعرِّض املَـــرْشُوع للخطر قَد تُكلِّف املالك بَْعض املال، إالَّ 
ن لـــه التَّْعِويض املَادِّّي وتحميه من َمَخاِطر  أنَّها تســـتحق التَّْكلِفة؛ أِلَنََّها تَُؤمِّ

فقدان كُّل يشء.

كَْيَف نتعامل مع َهِذِه املََخاِطر؟
هذه املََخاِطر الرَّئِيَســـة يف بَْدء أّي َعَمٍل تِجارّي، إذا َتَكََّن َرائِد األَْعَمل من تحديدها 
ِغري.  ُمبَكِّرًا وَمْعرِفَة كيفيَّة التََّعاُمل األَْمثَل معها، فســـتزيد فُرَصه إلنجاح َمرْشُوعه الصَّ
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ومُيِْكـــن أليِّ َرائِد أَْعَمل أو َصاِحب َمرْشُوع َصِغـــري إَِدارَة املََخاِطر من ِخالل بَْعض 
ها: األساليب املُْختَلَِفة، ولََعّل أَهمَّ

تََجنُّب املََخاِطر: َحيُْث يُعدُّ تََجنُّب املََخاِطر نَْهًجا مفيًدا إذا أدَّى أحد أَنِْشـــطَة املرَْشُوع 	 

إىَل نَتَائِج خطرية. عىَل َســـِبيل املثال، قَد يَُؤدِّي اْســـِتْخَدام َعَملِيَّات تَْصِنيع لتَْسلِيمت 

َمرْشُوَعنْيِ يف الَوقْت نفسه إىَل وضع توقيت املرَْشُوع يف دائرة املََخاِطر، بداًل من ذلك، 
بإمكان مدير املرَْشُوع تََجنُّب املََخاِطر ِباْسِتْخَدام َعَملِيَّات التَّصنيع ِبَشْكٍل ُمتََسلَْسل.

تَْخِفيـــف املََخاِطر: َحيُْث يبْحث َرائِـــد األَْعَمل عن طُرُق لتَْخِفيف املََخاِطر. عىَل 	 
َســـِبيل املثال، قَد تَُقرِّر اْسِتْخَدام عمليَّة تَْصنيع بســـيطة، ومُيِْكن فَْهُمَها ِبطَِريَقة 

َجيَِّدة إذا تبنيَّ لَك أنَّ إِْعَداد َعَمليَّة ُمبْتََكرَة وُمَكلَِّفة سيَْستَْغرق الَكِثري من الَوقْت.

نَْقـــل املََخاِطر: فيُْمِكن لرَائِد األَْعَمل التََّحكُّـــم يف املََخاِطر َعرْبَ نَْقلِها إىَل مورِّد 	 
خارجّي. عىَل َســـِبيل املثال، إذا تبنيَّ لك أنَّ وثائق نِظَام فَْرِعّي للكمبيوتر كَِبريَة 
د، فيُْمِكنك التَّعاقُد  اِخلِيَّة إكملها يف الَوقْت املَُحدَّ ر عىَل املََوارِد الدَّ إىَل حّد َسيَتََعذَّ

مع ُمَورِّد خارجّي للَعَمِل عىَل أجزاء منها.

التََّعلُّم من املََخاِطر: فاَل مُيِْكن اعتبار كُّل املََخاِطر َسيِّئَة. فقد تفتح املََخاِطر أحيانًا 	 
الباب أََمام الُفرَص. فعىَل َســـِبيل املثال، إذا تبنّي لك، بعد استكشاف املََخاِطر يف 

َمرْشُوعك، أنَّ النِّظَام الَفْرِعّي لربنامج يَِتّم تَطِْويره كجزء من عمليَّة تَْصنيع كبرية 

ُهَو ِبَحدِّ ذاته قابل للتَّْسِويق، فقد تَُقرِّر إعادة تعيني أَفَْضل املهندسني يف شكتك 
لتَطِْوير النِّظَام الفرعّي)1(.

فريق املََخاِطر: ال توجد وِســـيلَة ُتكِّن َشـــْخًصا واحًدا من التََّغلُّب عىَل املََخاِطر 	 

املُرْتَِبطَة باملََشاِريع التَِّجاِريَّة مهم كَانَت خربة وكفاءة َهَذا الشخص، وُهَناَك بَْعض 
املََخاِطر الَِّتي مُيِْكن التََّحكُّم فيها، والبَْعض اآلخر ال مُيِْكن تجاوزه، وليك ينجح َرائِد 
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األَْعَمل، فإنَّه يَْحتَاج دائًا الستشـــارة اآلَخِريَن بشأن كيفيَّة التَّخفيف من اآلثار 
بَب من املُِهّم للَغايَِة أن يَُكون  ـــلِْبيَّة للَمخاِطِر أو تجاوزها إن أمكن، ولَِهَذا السَّ السَّ
الَة  لَدى َرائِد األَْعَمل فَِريق كُْفٍء ومتعاون من األَفْرَاد أو حتَّى حاِضنة أَْعَمل فَعَّ
من أجل مســـاعدته عىَل بدء تشغيل املرَْشُوع ومواجهة كُّل تحدٍّ يُواِجهه والِحَفاظ 

عىَل نََجاح املرَْشُوع ومُنُّوه بوترية تَصاُعِديَّة.
ز أفراده عىَل ِفْعل  كم يَِجب أن يؤِمن َرائِد األَْعَمل بُقُدَرات َهَذا الَفِريق وأن يَُحفِّ
كُلِّ ما ُهَو أَفَْضل، مع االْســـِتثْمر الَجيِّد يف األَْشـــَخاص الَِّذيَن يؤمنون بَرْشُوعه 
وأهدافه ويغرســـون شـــعوًرا بالثَِّقة يف اآلَخِريَن بأنَّهم يســـتطيعون النََّجاح يف 
ـــَمح أبًدا أليِّ شـــخص يف  ي ودفع املرَْشُوع إىَل النََّجاح، لكن ال يَِجب السَّ التََّحدِّ
الَفِريق بأن يَُكون له تأثري ِبِنْســـبَة %100 يف عمليَّة ُصنع الَقرَار، فََقْط املَُشـــاَركَة 

الَة دون انفراد بُسلطة اإلَِدارَة. الَفعَّ
 

ُخطَُوات تَْقلِيل املََخاِطر 
ِغريَة أو  ننتقل اآلن للحديث عن ُخطَُوات تَْقلِيل املََخاِطر ســـواًء قبل تَْنِفيذ املََشاِريع الصَّ

ن ما ييل: أثناء سري املرَْشُوع، وتََتَضمَّ

تَْحِديـــد املََخاِطر ف وقت ُمَبكِّر من تَْنِفيذ املَْشُوع: ويأت َذلَِك عن طَِريق ُمراَجَعة 	 
قوائم َمَصاِدر املََخاِطر املُْحتََملَة أو تِلَْك الَِّتي يتوقّعها فَِريق الَعَمل بناًء عىَل ما يتمتَّع به 
ْهِنّي ملناقشة وتَْحلِيل َجِميع  من خربة وَمْعرِفَة، كََم مُيِْكن اْسِتْخَدام جلسات الَعْصف الذِّ
املََخاِطر املُْحتََملَة، وُمَحاَولَة إِيَجاد ُحلُول ُمسبقة لها، وتوزيع املََهاّم عىَل أَفْرَاد الَفِريق.

يَّة 	  ائِم بشـــأنَّ املََخاِطر: يَِجب أن يُدرك َمالِك املرَْشُوع النَّاِشـــئ أَهمِّ التََّواُصل الدَّ
ْوِريَّة أو َعرْبَ  التََّواُصل مع فريقه بشـــأنَّ املََخاِطر املُْحتََملَة ِخالل االجتمعات الدَّ
يَات الَِّتي قَد تُواِجه  ـــْخِصّ املُباِش، والِتمس الُحلُول املُْمِكَنة للتََّحدِّ التََّواُصل الشَّ
يَّة  املرَْشُوع ســـواًء يف املَرَْحلَة الحاليَّة واملُْستَْقبَلِيَّة، والتَّأكُّد من يقينهم بشأن أَهمِّ

إَِدارَة املََخاِطر يف إنجاح الَعَمل.



- 319 -

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

تَْقِييـــم الُفرَص والتَّْهِديدات عند تَْقِييم املََخاِطر: يف ِحني أنَّ املََخاِطر غالبًا ما 	 
يَُكون لها داللة سلبيَّة عىَل أنَّها ضارَّة باملََشاِريع التَِّجاِريَّة، إالَّ أنَّها قَد تنطوي أيًضا 
عـــىَل فُرَص أو َمَخاِطر إيجابيَّة قَد تَُكون مفيدة للَغايَِة للَمرْشُوع النَّاِشـــئ، لذلك 
يَِجـــب عىَل َرائِد األَْعَمل التَّأكُّد من تَْوِفري الَوقْت للتََّعاُمل مع الُفرَص املُتَاَحة يف 
د الَفِريق بَْعض الُفرَص ذات الَعائِد املرتفع، الَِّتي  املَـــرْشُوع، فمن املحتمل أن يُحدِّ
قَد ال تَتَطَلَّب اْســـِتثَْمًرا كبريًا يف الَوقْت أو املََوارِد، َهِذِه الُفرَص ستجعل املرَْشُوع 

ينمو بوترية أَفَْضل وأَكَْث رسعة وأكرب ِربِْحيَّة.

ترتيب املََخاِطر من َحْيُث األولويَّة: بَْعض املََخاِطر لها تَأْثِري أقَوى واحتمل أعىَل 	 
مـــن غريها، لَِذلَِك يَجب عىَل َمالِك املرَْشُوع وفريـــق الَعَمل قضاء بَْعض الَوقْت 
مًعا لتقييم املََخاِطر وترتيبها، وتَْحِديد تِلَْك الَِّتي تَُســـبِّب أَكْرَب الخسائر أو املكاسب 
وأَكَْثها احتماًل، فيَتََجاَوز عدد املََخاِطر الَِّتي يَِتّم تَْحِديدها عادًة الُقْدرَة الزََّمِنيَّة 

لفريق املرَْشُوع عىَل تَْحلِيل الحاالت الطَّارِئة وتَطِْويرها. 
لذلك، تَُساِعد عمليَّة تَْحِديد األولويَّات فَِريق املرَْشُوع عىَل إدارة تِلَْك املََخاِطر ذات 
التَّأْثِري الكبري واالحتمل األَكَْث للحدوث، وللقيام ِبَذلَِك ِبَشـــْكٍل َجيِّد يُساِعد عىل 

تَْصِميم أو اْسِتْخَدام أداة تَْقِييم لتَْصِنيف املََخاِطر وترتيب أولويَّاتها.

َفْهم ســـبب وتأثي املََخاِطر املُْحَتَملَة: عادًة ما يَِتّم حّل املُْشـــِكالت التَّْقلِيِديَّة بعد 	 
تَْحِديدها، لَِذلِـــَك قبل أيَّة ُمحاَولَة لِتَجاُوز املََخاِطر يَْنبَِغي أوَّاًل تَْحِديد أســـبابها 
ـــبُل إلدارتها،  الَجْذِريَّة وَعواِمل مُنُّوها، ثُمَّ االنِْتقال إىَل مرحلة تَْحِديد أَفَْضل السُّ
وأّي خطر يحدث عىَل ُمْستََويَات مختلفة يَِجب أوَّاًل عىَل فَِريق الَعَمل فَْهم أسبابه، 
ومُيِْكن أن تُســـاِهم َهِذِه األَْســـِئلَة يف ذلك، مثل: ما الَِّذي يسبب كُّل خطر؟ وكَيَْف 
ة الزََّمِنيَّة، وَجْوَدة  ســـيُؤَثِّر كُّل خطر عىَل املرَْشُوع؟ )عىَل مستَوى التَّكالِيف، واملُدَّ

املُْنتَج أو الِخْدَمة، ورَأْس َماٍل املرَْشُوع، وغريها(.
ستُوفّر إجابات َهِذِه األَْسِئلَة َمْعلُوَمات قيَِّمة مُيِْكن االْسِتَعانَة بها يف ِصيَاَغة ُرًؤى 
لتَجـــاُوز املََخاِطر وتَْحِديد الَعَناِص الرَّئِيَســـة الَِّتي يَْحتَاجها املرَْشُوع للعثور عىَل 

الَة لتحسني تِلَْك التهديدات وتحويلها لُفرَص َجيَِّدة. اْسِتَجابَات فَعَّ
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الَة لالْسِتجابَة للَمخاِطِر يُِضيف 	  تَطِْوير الْســـِتَجابَات للَمخاِطِر: تَطِْوير ُخطَّة فَعَّ
لِْبيَّة  قيمة إىَل املرَْشُوع؛ ألنَّه مينع ُحُدوث تَْهِديدات ُمَضاَعَفة، ويُقلِّل من اآلثار السَّ

لها.
ومن أَْجِل إكمل تَْقِييم املََخاِطر يَْحتَاج فَِريق الَعَمل لِتَْحِديد "ما الَِّذي مُيِْكن القيام 
به للَحدِّ من اْحِتَمل كُّل خطر؟" و"ما الَِّذي مُيِْكن ِفْعلُُه إلدارة كُّل خطر عىَل ِحَدة؟ 
وهل يَِجب أن يحدث َذلَِك تحديًدا أم تُوَجد بدائل أخرى؟" و"ما الَِّذي مُيِْكن ِفْعلُُه 

لضمن َعَدم ضياع الُفرَص املُْحتََملَة من تِلَْك التَّْهِديدات؟".

تَطِْويـــر َمَهاّم التَّْدبي الوقاّئ للَمخاِطـــِر: تأت اآلن ُخطَْوة التَّْفكري يف كيفيَّة 	 
َمْنع ُحُدوث َخطَر أو تَْقلِيل اْحِتَملِيَّة ُحُدوثه. وللِقيام بذلك، مُيِْكن لفريق املرَْشُوع 
دها إىَل َمَهاّم عاِجلَة أو آجلة، والَِّتي من شأنها  ِغري تَْحويل تِلَْك األَفَْكار الَِّتي حدَّ الصَّ

ًدا أو القضاء َعلَيَْها تاًما. أن تُساِعد يف تَْقلِيل احتَملِيَّة املَُخاطَرة مجدَّ

ِصياَغـــة ُخطَّة للطَّواِرئ لكُّل َخطَـــر: من املُِهّم أن يَُكون لَدى َمالِك املرَْشُوع أو 	 
ة للطَّواِرئ يف حالة ُحُدوث خطٍر ما مل يَِتّم توقُّعه من قبل،  فَِريق الَعَمل ُخطَّة ُمَعدَّ
بحيث تَُكون َمْوِضَع التَّْنِفيذ رسيًعا وتُساِعد عىَل تجاوز األَْمر بأقّل َخسائِر ُمْمِكَنة، 

ل فريق إَِدارَة األَزََمات. ودون تََدخُّ

ِصياَغة ِســـِجّل لَِمخاِطر املَْشُوع: من األَفَْضل ملالك املرَْشُوع االْحِتفاظ بِسِجّل 	 
للَمخاِطِر الَِّتي واَجهت املرَْشُوع منذ بَْدء الَعَمل، وتوضيح أسبابها وكيفيَّة ُمعالََجتها 
واإلِْجـــرَاَءات الوقائيَّة ملنع حدوثها ُمْســـتَْقباًل، فذلك يُســـاِعد فَِريق الَعَمل عىَل 

ائِم أليِّ َمَخاِطر ومينحه تَْجِربَة ثريَّة من الَواِقع. االْسِتْعداد الدَّ

وِريَّة 	  ُ تََتبُّع املََخاِطر واملََهاّم املُرْتَِبطَة بها: تُعدُّ َمَهاّم التتبُّع من املََهاّم اليَْوِميَّة الضَّ
لُكّل مدير أو مالك َمرْشُوع ناشـــئ، فدمج َمَهاّم املَُخاطَرة "من تَْحِديد املُْشـــِكلَة، 
وتَْحلِيلها، وصياغة ُحلُول لها" ضمن الرُّوتنِي اليومّي لفريق الَعَمل ُهَو الحّل األَكَْث 
ظًا  ـــلِْبيَّة، ويُساِعده عىَل البََقاء ُمتَيَقِّ فاعليَّة لتََجاُوز أيَّة َمَخاِطر وتَفاِدي آثارها السَّ

أََمام أّي طارئ قَد يَطَْرأ عىَل َسرْي املرَْشُوع.
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وكُخالَصـــٍة ملا َســـَبَق تعريفه وتَْحلِيله، فقد انصبَّت دراســـتنا يف َهَذا الَفْصل عىَل 
غرى، وتَْسلِيط  َسات املََشاِريع الصُّ التَّْعريف بَعواِمل النََّجاح وأسباب الَفَشـــل يف ُمَؤسَّ
ـــْوء عىَل االختالفات بنَْي مَنُوَذجِي النََّجاح والَفَشـــل يف ِريَاَدة األَْعَمل، وُهَو ما  الضَّ

أفَض إىَل بلوغ خالصات َرئِيَسة تََتَمثَّل ف النقاط الثالث التَّالَِية: 

وَعـــات النَّاِجحة ِهَي تِلَْك الَِّتي َتْتَلِـــك ِبيئَة إيجابيَّة، يف ِحني أنَّ 	  األُوىَل: املرَْشُ
التََّمْوُضع يف ِبيئَة غري ُمواتِية دائًا ما يقود إىَل الَفَشل.

ًدا، 	  الثَّانِية: املرَْشُوَعات النَّاِجحة ِهَي تِلَْك الَِّتي َتْتَلِك شكاًل تَْنِظيِميًّا ُمناِسبًا وُمتََجدِّ
وهي يف َهَذا تَْختَلِف عن تِلَْك النَّمِذج التَّْنِظيِميَّة املُْعتََمدة واملَُكرَّرَة يف املرَْشُوَعات 

الفاِشلَة.

الثَّالِثة: املرَْشُوَعات النَّاِجحة ِهَي الَِّتي َتْتَلِك اْسرِتاتِيِجيَّة عمل ِعلِْميَّة استرشافية، 	 
ُمْختَلَِفة عن تِلَْك املُْعتََمدة يف املرَْشُوَعات الفاِشـــلَة الَِّتي تَتَِّسم غالبًا باالرتجاليَّة 

َشة. والرُّؤية املَُشوَّ

قَات الَِّتي تُقاِبل َرائِد األَْعَمل  َدة، واملَُعوِّ وأخيًا؛ فإنَّه إذا كَانَت َعَناِص الَفَشـــل ُمتََعدِّ
كثرية وُمتََشـــاِبَكة، فإنَّ َهَذا ال يَْعِني تَثِْبيـــط َرائِد األَْعَمل عن القيام بَرْشُوعه، ويف 
د َعواِمل النََّجاح  املقابل ال يَِجب عىَل َرائِد األَْعَمل أن يُْفرَِط يف الثَِّقة بالنََّجاح ملَُجرَّد تعدُّ

ْفر. ووجود مناذج نَاِجَحة بدأت من الصِّ

فعناص الَفَشـــل؛ من ســـوء تَْخِطيط، وعدم ُوُجود َمَوارِد َمالِيَّة، أو تَْضِييق ُحُكوِمّي، 
ائِب وغريها، مُيِْكن عالجها ِبُســـُهولٍَة، وعناص النََّجاح سواًء  وزيادة يف فرض الضَّ
كَانَـــت داِخلِيَّة؛ كإعداد ِدَراَســـات جدوى، وتَْحِديد األَْهـــَداف واألدوار، أو َخارِِجيَّة 
ع عىَل الَعَمل، كُلّها َعواِمل  زم، والِبيئَة املُِحيطَة الَِّتي تشـــجِّ كالُحُصول عىَل التَّْمويل الالَّ
مُيِْكن اكتســـابها ِبُسُهولٍَة؛ لكنَّ األَْمر يَْحتَاج إىَل تعلُّم واكِْتساب َمَهارات، وَوقْت وَصرْب 

وَمْجُهود كَِبري يَْنبَِغي بَْذلُه، فالنََّجاح ال يأت أبًدا ُصْدفًَة.
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الَفْصل الثَّاِمن 

النَُّموَذج التَِّجاِرّي وُخطَّة الَعَمل

ِغري للَمْشُوع الصَّ

َمة • ُمَقدِّ
ِغي • املَْبَحث األَوَّل: ُنُوَذج الَعَمل التَِّجاِرّي للَمْشُوع الصَّ

مَنَاِذج األَْعَمل	 
مُنُوذَج الَعَمل التَِّجاِرّي	 
ِخْدَمات ما بعد البَيْع 	 

يَّة واملَُتطَلََّبات والحدود • املَْبَحث الثَّاِن: ُخطَّة الَعَمل.. املاهيَّة واألَهمِّ
ملاذا التَّْخِطيط للَعَمِل؟ 	 
ُمتَطَلَّبَات التَّْخِطيط للَعَمِل	 
حدود ُخطَّة الَعَمل	 

املَْبَحث الثَّالِث:  ِكَتابَة ُخطَّة الَعَمل •
املَُكوِّنَات الرَّئِيَسة لُخطَّة الَعَمل	 
عناص ُخطَّة الَعَمل	 
لَُغة ُخطَّة الَعَمل	 

املَْبَحث الرَّاِبع:  الُخطَّة التَّْشِغيلِيَّة.. املاهيَّة واألَْهَداف  •
أهداف الُخطَّة التَّْشِغيلِيَّة	 

•  IE Matrix اِخلِيَّة والَخاِرِجيَّة املَْبَحث الخامس: َمْصُفوَفة تَْقِييم الَعواِمل الدَّ
اِخلِيَّة للُمَنظََّمة	  تَْحلِيل الِبيئَة الدَّ
تَْحلِيل الِبيئَة الَخارِِجيَّة للُمَنظََّمِة	 

اِدس: إِْعَداد الُخطَّة التَّْشِغيلِيَّة • املَْبَحث السَّ
اِبع: ُمراَقَبة تَْنِفيذ ُخطَّة الَعَمل • املَْبَحث السَّ
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الَفْصل الثَّاِمن

ِغري النَُّموَذج التَِّجاِرّي وُخطَّة الَعَمل للَمْشُوع الصَّ

َمة ُمَقدِّ
ـــاِبق ف تَْحلِيل َمَعاِيي الَفَشل ف عالَم األَْعاَمِل، mالَِّتي  قنا ِخالل الَفْصل السَّ تعمَّ
َات وَعواِمل  اَحة يَِتّم َعرْبَ ُجْملَة اعتبارات؛ من ثوابَت وُمَتَغيِّ تَُؤكِّد أنَّ َخْوَض َهِذِه السَّ
وق واألَْربَاح، وقياس مستَوى  ة السُّ َشتَّى، مثل: َحْجم األَْعاَمل، وعدد املَُوظَّفَي، وِحصَّ
َياسة املنَتَهَجة مع الُعَمالء،  املَُناَفَســـة واألََداء، والَعالَقة التََّعاُقِديَّة مع املُورِِّديَن، والسِّ

وق... إلخ. وامتدادات السُّ

َســـات  ِكَات واملَُؤسَّ وهذا ما يُفيض بنا إىَل الحديث عن مركزية التَّْخِطيط يف عمل الرشَّ
ال أحد أَهّم  ــة عىَل اْخِتالف أَنَْواعها؛ َحيْـــُث تُعدُّ الُقْدرَة عىَل التَّْخِطيط الَفعَّ االقِْتصاِديَـّ
ـــَمت الَِّتي يَِجب أن يتمتَّع ِبَها  بْح وَرواج األَْعَمل، ومن أَبَْرِز السِّ ُمرْتََكزات تَْحِقيق الرِّ
املديرون وُروَّاد األَْعَمل عىَل اْخِتالف مجاالتهم. ال َشـــكَّ أنَّ عمليَّة التَّْخِطيط تَْحتَاج 
إىَل نََشاط ذهنّي وإجراّئ، وتَْستَلْزم القيام بعدٍد من الُخطَُوات الَِّتي تُساِعد يف تَْحِديد 
ة َعواِمل: أَهّمها تِلَْك األحداث الَِّتي  طَِريَقة القيام باألَْعَمل املَطْلُوبَة، وَذلَِك بناًء عىَل ِعدَّ
نَُخطِّط لها، وكََذلِـــَك اإلمكانات املُتَاَحة وَعواِمل الزََّمان واملََكان، والَكِثري من الَعواِمل 
ْوء َعلَيَْها، والَعَمل عىَل تَْحلِيلها وإيضاحها. األخَرى الَِّتي يسَعى َهَذا الَفْصل إىَل إلقاء الضَّ

وإســـقاطًا ملا ذكره جورج أورويّل)George Orwell )1 ذات َمرَّة: "يف ِسّن الخمسني 
َسات أو املقاوالت  )2(، عىَل أوضاع املَُؤسَّ يَُكون لُكّل َشـــْخص الوجه الَِّذي يَْســـتَِحّقه"ّ

جــورج أورويــل صحفــي وِرَواِئّ بريطَايِنّ ولد عام 1903م يِف البنغال؛ َحيْــُث كَاَن والده يعمل يِف دائرة . 1
األفيون يِف حكومة الهند ِخاَلل ِحْقبَة االحتالل الربيطايّن لشبه الَقارَّة الهنديَّة، َوقَد ُعرف أورويل بكتاباته 
ُموليَّة بعد الحرب الَعالَِميَّة الثَّانِية، ومن أشهر رواياته: "مزرعة الحيوانات"، ورواية بعنوان  ِضّد األنظمة الشُّ

https://cutt.us/hdx0s :العام "1984م". للَمِزيد: َمْوِقع ِويِكيِبيْديا املَْوُسوَعُة الُحرَُّة، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط
2 .goo.gl/ :يَارَة 4 يوليو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط اقتباســات جورج أورويل، موقع املكتبة، د. ت، تَاِريُخ الزِّ

ncMDxU
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ة الزََّمِنيَّة تبدو كافية لتبيان كفاءتها ودورها الَحيَِوّي  ـــطَة، فهذه املُدَّ ِغريَة واملُتََوسِّ الصَّ
يف النُُّهوض بِقطاعات اقْتصاِديَّة عريضة يف ُمْختَلَف بلدان العالَم، بل ُمواَجَهة َهيَْمَنة 

َشِكَات رَأْس املَاِل "املُتََوحِّش" يف ِصيَِغها االْحِتكاريَّة والعابرة للحدود والَقارَّات.
ولََعّل َذلَِك مل يَتَأَتَّ من فراغ؛ َحيُْث إنَّ تَطِْبيق املََناِهج الَجِديَدة والحلول املُبْتََكرَة لتلبية 
وق عىَل نَْحٍو أَفَْضل، يَُعربِّ عن خطط تَشِغيلِيَّة  اْحِتيَاَجات الُعَمالء ومواكبة أولويَّات السُّ
ْمعة املراد تقدميها  تنمو وتَتَطَوَّر مع الزََّمن، لتصل إىَل غاية النُّْضج، والُحُصول عىَل السُّ
َســـة يف ُســـوق الَعَمل بات مرهونًا بتَْغِيريات ُمتاَلِحَقة وُمناِفَسة َشَِسة بنَْي  عن املَُؤسَّ

َسات النَّاِشئَة.  َسات الكربَى الَقاِئَة بالِفْعِل وبني املَُؤسَّ املَُؤسَّ

وقد َغلَب عىَل علوم اإلَِدارَة األكادمييَّة -حتَّى وقٍت قريب- االْهِتَمم بإدارة املََشـــاِريع 
الَقاِئَة وتَطِْويرها وتوسيع أعملها، ومل يكن ُهَناَك أّي الِتَفات لألعمل النَّاِشئَة حتَّى 
ِغريَة  َســـات الصَّ ة املَُؤسَّ تطوَّرت ِبيئَة األَْعَمل التَِّجاِريَّة عىَل نطاٍق واســـع، وبَزََغْت بُقوَّ
مه علم إَِدارَة األَْعَمل للرُّوَّاد  طَة، فظََهرَْت فَْجَوة كربَى بنَْي الَواِقع وبني ما يُقدِّ واملُتََوسِّ
ـــباب، وأَْصَحاب املََشاِريع النَّاِشئَة، فلم يكن جاهزًا لتقديم أَْدَوات تساعدهم عىَل  الشَّ

ِكَات وإنجاحها. تأسيس َهِذِه الرشَّ

ــة والَعَملِيَّة الَِّتي لبَّت  هـــذه الفجوة تقلَّصت مع ظهور الَكِثـــري من األََدَوات النَّظَريَـّ
اْحِتيَاَجات ُروَّاد األَْعَمل يف التَّْخِطيط ملََشاِريعهم النَّاِشئَة قبل إطالقها، مثل: ُمَخطَّط 
 Business plan وُخطَّة الَعَمل Business Model Canvas مَنُوذَج الَعَمـــل التَِّجاِرّي

وِدَراَسة الَجْدوى Feasibility study وغريها.

وهنا يستعرض الَفْصل بعَض َهِذِه األََدَوات الَحِديثَة للتَّْخِطيط لألعمل النَّاِشئَة، ويَبَْدأ 
ِغريَة، وكيفيَّة إعداده، ثُمَّ يَتَطَرَّق ملاهيَّة ُخطَّة  بَنُموذَج الَعَمل التَِّجاِرّي للَمرْشُوَعات الصَّ
وِريَّة لكتابتها، وال ينظر املحتَوى للُخطَّة  ُ يَّتها ووظائفها واملُتَطَلَّبَات الضَّ الَعَمـــل وأَهمِّ
عـــىَل أنَّها جامدة وثابتة مُيِْكن االْعِتمد َعلَيَْها ِبَشـــْكٍل مطلق يف إِيَجاد الحلول، ولِكنَّه 
يَتََناَولها ويَُحلِّل أبعادها ِباْعِتبَارَِها عمليَّة ِديناِميِكيَّة واجبة التَّْغيري والتَّطْوير با يتناسب 

اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة للَمرْشُوع.  مع أوضاع وتََقلُّبَات الِبيئَة الدَّ

الَفْصل الثَّاِمن
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ن تَْحِديد الَغرَض  ثُـــمَّ يَْنَعِطف الَفْصـــل عىَل ُخطَُوات كِتَابَة ُخطَّة الَعَمل، الَِّتـــي تَتََضمَّ
َمة واملَْعلُوَمات األََساِســـيَّة، ثُمَّ تَْحِديد األَْهَداف والغايات، ثُمَّ  من الُخطَّة، وكتابة املَُقدِّ
تَرْتِيب األَْهَداف يف الُخطَّة املذكورة ِباْسِتْخَدام طَِريَقة ذكيَّة، مع اْسِتْغالل اإلْمَكانِيَّات 
املَطْلُوبَـــة، وتَْحِديد الُقيُود والَعَقبَات الَِّتي تَِقـــف يف طَِريق املرَْشُوع، وكيفيَّة تالفيها، 

وتَْحِديد املَْسُؤولِيَّة اآلنيَّة واالْسرِتاتِيِجيَّة املُْستَْقبَلِيَّة الَِّتي سوف تَْعتَِمد َعلَيَْها.

ويَتََناَول كََذلَِك اللَُّغة املستِخْدَمة يف ُخطَّة الَعَمل، الَِّتي تَتََوقَّف عىَل َشخِصيَّة قارئ تِلَْك 
َات،  ــة، فإذا كَاَن القارئ ذا تَْكِوين َمايِلّ، فََحتًْم ســـوف يَْهتَّم باألرقام واملَُؤشِّ الُخطَـّ
وإذا كَاَن إداريًّا، فَُهَو يهتَّم بأســـلوب التَّْدبري ومَنَط اإلَِدارَة اللَّتنَْيْ تَمَّ االْعِتمد عليهم. 
ـــْخص فَنِّيًّا، فَُهَو يَْحتَاج لقراءٍة يف تِْقِنيَّات الَعَمل وترابطاته، وال َشـــكَّ  ا إذا كَاَن الشَّ أمَّ
ة وطريقته يف الِكتَابة والتَّْعِبري عن ماهيَّة  ــا من تِلَْك االْعِتبَارات له لَُغته الَخاصَّ أنَّ أيًـّ

الُخطَّة وجوهرها.

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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املَْبَحث األَوَّل

ِغري مَنُوَذج الَعَمل التَِّجاِرّي للَمْشُوع الصَّ

اد  يَُعـــّد ُمَخطَّط َنُـــوَذج الَعَمل من األََدَوات الثَّْوريَّة الَِّتي مـــن ِخاللها يتمكَّن ُروَّ
ِغيَة وشكاتهم النَّاِشـــَئة، فهذا النَُّموَذج  وَعاتهم الصَّ األَْعـــاَمل من التَّْخِطيط ملَْشُ
بْح من ِخالل تَْحِديـــد املُْنَتَجات أو الِخْدَمات الَِّتي  ُهـــَو ُخطَّة املَْشُوع لَتْحِقيق الرِّ
وق املُْســـَتْهَدفة والنََّفَقات املَُتَوقَّعة، وُهَو طَِريَقة بصيَّة تخطيطيَّة  مها والسُّ سُيقدِّ
يَِتّم اْســـِتْخَدامَها ف َمرَْحلَة ُمَبكِّرَة من التَّْخِطيط للَمْشُوَعات، ل ِسيَّاَم املَْشُوَعات 

البِْتكاريَّة غي التَّْقلِيِديَّة.

فاملََشـــاِريع التَّْقلِيِديَّة ال تَْحتَاج الَكِثري من التَّْخِطيط مقارنًة باملََشاِريع االبِْتكاريَّة الَِّتي 
تتطلَّب املَِزيد من التَّْخِطيط قبل الُوُصول ملرحلة ِصيَاَغة الُخطَّة وِدَراَسة الَجْدوى؛ ألنَّ 
ذنا املرَْشُوع بهذه املعطيات، هل سريبح  ِدَراَســـة الَجْدَوى تُجيب عن سؤال: "إذا ما نفَّ
ذ املرَْشُوع وندير أنشطته؟"  أم يخس؟" بَيَْنَم تجيب ُخطَّة الَعَمل عن سؤال: "كيف سننفِّ
ل  لكنَّ مَنُوذَج الَعَمل Business Model يَبَْدأ من َمرَْحلَة ُمبَكِّرَة للَغايَِة، فَُهَو شح ُمفصَّ
بْح من ِخالل األَْعَمل التَِّجاِريَّة املُْختَلَِفة، ِبَحيُْث يَتََناَول اإلَِجابَة عن  لكيفيَّـــة تَْحِقيق الرِّ
يَحة من الُعَمالء؟ وما ِهَي  مه املَـــرْشُوع؟ وأليَّة َشِ تســـاؤالت: "ما الَِّذي يَِجب أن يُقدِّ
األَنِْشطَة الَِّتي يَِجب َعلَيِْه القيام ِبَها من أجل تَْحِقيق هدفه؟ وُهَو بَيْع املُْنتَج أو الِخْدَمة 

بْح". والُحُصول عىَل الرِّ

وبدون َهَذا املُخطَّط ال يَتََمكَّـــن َرائِد األَْعَمل من ِصيَاَغة ُخطَّة َعَمل َجيَِّدة ملرَْشُوعه، 
ومن ثَمَّ فإنَّ ِدَراَسة الَجْدَوى لن تَُكون َدِقيَقة أيًضا وستصبح غرَي ذاِت جدوى. من ُهَنا 
يَّة عمل ُمَخطَّط دقيق لَنُموذَج الَعَمل قبل اإلقدام عىَل أيَّة خطوة يف التَّْنِفيذ. تكمن أَهمِّ



- 330 -

ومُيِْكن القول: إنَّ مَنُوذَج الَعَمل عادًة ما يَرْتَِبط بتَْمِثيل الَواِقع؛ أْي: إنَّه ُمحاكاة عمليَّة لبيئة 
املرَْشُوع وظروف التَّْشـــغيل، ِبَهَدف مســـاعدة َصاِحب املرَْشُوع يف تَْنِفيذ الَعَمل وَمْعرِفَة 
الُخطَُوات الَِّتي يَِجب اتِّبَاعها لتَْنِفيذه عىَل الوجه السليم، ولتدارك أيَّة أخطاء مُيِْكن أن تقع 
ِخـــالل التَّْنِفيذ.وقد ذكَر الباحثون مصطلح "مَنُوذَج األَْعَمل" للمرَّة األوىَل عام 1957 )1(
يع  ِ )Bellman et al.، 1957(، لَِكنَّه مل يبزغ كثريًا قبل عقد التِّْسِعينيَّات، ومع التَّطَوُّر السَّ
لِتْكُنولُوْجيَا املَْعلُوَمات ظهر اْســـِتْخَدام مَنُوذَج األَْعَمل وانترش ِبُصورَة رسيعة مع املَُؤلِِّفني 
أليكس أوســـرتفالدر Alexander Osterwalder وإيـــف بينورYves Pigneur اللََّذيْن 
ما املَُخطَّط العام 2010م يف كتابهم "Business Model generation"، وتُرِْجَم للَُّغة  قدَّ

العربيَّة العام 2014م بعنوان "ابتكار مَنُوذَج الَعَمل التَِّجاِري")2(.
ويَرْتَِبط نََجاح أّي مَنُوذَج لألعمل بوجود اْســـرِتاتِيِجيَّة واضحة مُيِْكن االْسِتَفاَدة ِمْنَها فيم بعد 
يف بناء قُُدَرات ديناميكيَّة لَدى املَُوظَّفني أو أَْصَحاب املرَْشُوَعات ُتَكِّنهم من التََّعاُمل مع حاالت 
ـــط وقصري املدى"، واغتنام الُفرَص  الطـــوارئ، وتزوِّدهم بالُقْدرَة عىَل التََّنبُّؤ "طويل ومتوسِّ

كْل التَّاِل: املمكنة وتََجنُّب أيَّة تهديدات محتَملَة، والُقْدرَة عىَل التَّنافس، كام ُهَو ُمبيَّ ف الشَّ

1. Suvi, N., & Kaj, S. Business model design: Conceptualizing networked value co-creation. International 
Journal Of Quality And Service Sciences, 2010,  2. doi: DO - 10.1108/17566691011026595

2. Stringfellow, W. ”Business Model Generation“ Summary and Review. 3 January 2018,  Retrieved 11 
April 2020, from https://bit.ly/2RrAo0w
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َنَاِذج األَْعاَمل
َدة واملتزايدة  ونظرًا الرتباط األَْعَمل التَِّجاِريَّة بإشـــباع االْحِتيَاَجات املُْختَلَِفة واملُتََجدِّ
لألفراد، فإنَّ مَنَاِذج الَعَمل بالتَّايِل قابلة للتَّطِْوير واالبِْتكار ِبُصورَة ُمْســـتَِمرَّة، ومُيكن 
أليِّ َرائِد أَْعَمل تعديل مَنُوذَج قائم بالِفْعِل أو حتَّى ابِْتَكار آخر َجِديد يُْشِبع احتياجاته 
وأهدافه ويتالءم مع طَِبيَعة عمله النَّاِشئ، وُهَناَك الَكِثري من أَنَْواع مَنَاِذج الَعَمل، مُيكن 

تلخيصها يف التَّايِل: 

النَُّمـــوَذج التَِّجاِرّي: وُهَو من أَقَْدم مَنَاِذج الَعَمـــل يف الظُُّهور وأَكَْثها وضوًحا 	 
وشـــيوًعا؛ َذلَِك ألنَّه يَُغطِّي كافَّة مجاالت الَعَمل الحياتيَّة، وُهَو يستند لعمليَّة شاء 
ـــوق  د، ثُمَّ إعادة طَرْحه يف السُّ ُمْنتَج ما من الطَّرَف املَُصنِّع أو املُْنِتج بســـعٍر محدَّ
وبيعه لرشيحة ُمَعيََّنة من املُْســـتَْهلِِكنَي بسعٍر أعىَل من سعر الرشاء، ِبَهَدف تَْحِقيق 
بْح، وَذلِـــَك بعد َخْصم التَّكالِيف األُْخَرى، مثل: تََكالِيـــف نَْقل املُْنتَج وتوزيعه  الرِّ

وتَْسِويقه، وغريها.

كْر، 	  النَُّموَذج العقاري: ويَُعّد َهَذا النَّْوع أحد أفرع النَُّموذَج التَِّجاِرّي ســـالف الذِّ
لِكنَّه يَْختَلِف عنه بأنَّه يضـــّم َجِميع األَْعَمل التَِّجاِريَّة ذات الطَّابَع العقارّي، عىَل 
َســـِبيل املثال َمرْشُوع شاء أو بيع ُمْنتَج عقارّي )أراٍض/وحدات ســـكنيَّة/ قَرى 
ســـياحيَّة(، أو َمرْشُوع تَطِْوير األرايض وتَْوِفري الِخْدَمات التَّكاُمليَّة ملالكيها مثل 
التَّْخِطيط والتَّْسِويق وغريها. ونظرًا للتَّطوُّر الكبري يف األَْعَمل التَِّجاِريَّة العقاريَّة 

يف العالَم، شهد َهَذا النَُّموذَج رواًجا كبريًا وِخالل فرتات زََمِنيَّة قَِصريَة للَغايَِة. 

ص َهَذا النَُّموذَج يف الَعَملِيَّات التَّصنيعيَّة الَِّتي تقوم 	  َناعّي: ويتخصَّ النَُّمـــوَذج الصِّ
عىَل تَْحِويل َمَواّد اإلِنْتَاج األَوَّلِيَّة رخيصة الثمن لِسلَع أو ِخْدَمات َجِديَدة يَْحتَاجها 
د، ويشتمل  املُْستَْهلِكون ويُقِبلون عىَل شائها أو اْسِتْخَدامَها مقابل دفع سعر ُمحدَّ
وق بصورتها الحاليَّة مثل:  َناِعيَّة الَِّتي تُطَرح يف السُّ َهَذا النَُّموذَج عىَل املُْنتََجات الصِّ
ـــيَّاَرات أو األجهزة الكهربائيَّة أو املُْنتََجات الثانويَّة الَِّتي تَْدُخل يف صناعات  السَّ

أخَرى كَمَواّد تكميليَّة مثل: ِقطَع الغيار.

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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َراعّي والحيواّن: ويَتََناَول َهَذا النَُّموذَج كافَّة األَْعَمل الَِّتي تَْختَّص 	  النَُّمـــوَذج الزِّ
جاج، فيُمكن للُمستَثِْمر  بالزِّراعة أو االتِّجار بالحيوانات املُْنتََجة مثل: األبقار والدَّ
الزِّراعّي االْعِتمد عىَل النَُّموذَج الزَِّراعّي عند ِدَراَســـة َمرْشُوع الســـتئجار أو بيع 
األرايض الزِّراعيَّة أو َمرْشُوع زراعة النباتات وبيع محصولها عىَل َســـِبيل املثال، 
كََم مُيكن للُمْستَثِْمر الحيوايّن االْسِتَعانَة بَنُموذَج الَعَمل الحيوايّن عند اإلقدام عىَل 

َمرْشُوع تَأِْسيس مزرعة لألبقار وبيع ُمْنتََجات األلبان واللُّحوم.

النَُّموَذج الِخْدِمّي: ويشـــتمل َهَذا النَُّموذَج عىَل األَْعَمل الَِّتي تَْعتَِمد عىَل تَْقِديم 	 
، مثل: َمرْشُوع  ِخْدَمة ما لرشيحة املُْســـتَْهلِِكنَي املَْعِنيِّني مقابـــل مبلغ َمادِّّي ُمَعنيَّ
بَة بالخـــارج، أو َمرْشُوع لتوفري ِخْدَمات  يَّة املَُدرَّ مكتـــب إللحاق الَعَناِص البَرَشِ
يانـــة والنَّظافة املنزليَّة أو ِخْدَمات نَْقل األثـــاث، ويَلَْقى َهَذا النَُّموذَج َرواًجا  الصِّ
عه  ع نََشاط الِخْدَمات ِبُصورَة ملحوظة يف كافَّة دول الَعالَم وتنوُّ كبريًا نظرًا لتوسُّ

لِيَْشَمل الَكِثري من املََجاالت.

َنُوَذج الَوَســـاطَة: يَتََميَّز َهَذا النَُّموذَج ِبِسَمة رئيسة ِهَي اشتمله عىَل طرٍف ثالٍث 	 
وســـيٍط بنَْي الطَرَفنَْي؛ املُْنِتج أو البائع واملشرتي، فَُهَو يَتََناَول كافَّة األَْعَمل الَِّتي 
َدة من  ن ِخْدَمات الوساطة مقابل تقايض مبلغ ُمَعنيَّ من املال أو نِْسبَة ُمَحدَّ تَتََضمَّ
ق للطرفني من إتام َهِذِه الَعَملِيَّة، مثل: مكاتب الوســـاطة املَالِيَّة أو  بْح املُتََحقِّ الرِّ
ــة أو الَفنِّيَّة، لكنَّ مثل َهِذِه الِخْدَمات تَْحتَاج من صاحبها خربة كبرية يف  العقاريَـّ
َدة  ة ُمتََعدِّ وق وظروف الَعَمل وعالقات َعامَّ املََجال واطِّالع ُمْستَِمّر عىَل أحوال السُّ
بَة، وعىَل الرَّْغم من َذلَِك تَتََميَّز أَْعَمل الوساطة بعدم احتياجها للكثري من  وُمتََشعِّ
املََوارِد املَالِيَّة، فيُمكن تَْنِفيذ َمَشاِريع ناشئة للوساطة بأقّل اْسِتثَْمرات َمادِّيَّة ُمْمِكَنة 

لَِكنََّها تنطوي عىَل تََوقَُّعات ِربْح مرتفعة.

عاية والعالن: واملســـتفيد الرَّئِيس من َهَذا النَُّموذَج املستثمرون يف 	  َنُوَذج الدِّ
ِْويج لفكرة ما  عايَة؛ َحيُْث مُيِْكنهم إتام َمَشاِريع نَاِجَحة للرتَّ وَســـائِل اإلعالم والدِّ
أو ُمْنتَج وِخْدَمة ُمَعيََّنة َعرْبَ ما ميلكونه من ُصُحف ورقيَّة أو إِلِْكرِتُونِيَّة أو محطَّات 
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ـــات التََّواُصل االْجتمِعّي، وَذلَِك مقابل تقايِض أجٍر  إذاعيَّة وتلفزيونيَّة أو ِمَنصَّ
ُمَعنيَّ أو نسبٍة ُمتََّفق َعلَيَْها من الِجَهات املُْعلََنة. 

َنُـــوَذج الْقِتصاد التَّشـــاُرِكّ: واملقصود به َذلَِك النَُّمـــوذَج املُبْتََكر الَِّذي يَْخِدم 	 
كِيَّة عىَل  ِْويج ملُْنتََجاتها أو ِخْدَماتها عرب التَّطبيقات الذَّ ِكَات التَِّجاِريَّة يف الرتَّ الرشَّ
الهواتف املحمولة، ومن ِخالل ُمزوِّدي ِخْدَمة ُمْســـتَِقلِّنَي عنها، وَذلَِك مثل: شكتا 

"أوبر" و"كريم" للنَّْقل الذَّكّ.
وق اِللِكِْتُونِيَّة: يُعدُّ َهَذا النَُّموذَج من النَّمِذج املُبْتََكرَة الَِّتي أوجدتها 	  َنُوَذج السُّ

ات التََّواُصل  الثورة التِّكُنولُوِجيَّة الَكِبريَة وتَزايُد االْعِتمد عىَل مواقع الِويب وِمَنصَّ
رًا الَكِثري من املواقع اإِللِْكرِتُونِيَّة الَِّتي تَْعرِض آالف  االْجتمِعّي، فقد نشـــأت مؤخَّ
ـــوق  ة واِحَدة فيم يُشـــبه السُّ َاء ومن ِخالل ِمَنصَّ َعة للبيع والرشِّ املُْنتََجـــات املُتََنوِّ
َاء  التَّْقلِيِديَّة. مثل َهِذِه املََشـــاِريع تتيح ملالكيها االْسِتَفاَدة من َعَملِيَّات البَيْع والرشِّ
الَِّتي تتّم من ِخاللها، ِبَحيُْث يحصلون عىَل نِْسبَة من املقابل املَادِّّي الَِّذي يَِتّم دفعه، 

واملثال عىَل ذلك: موقع "ُسوق دوت كوم" و"جوميا" و"أولكس".
َنُـــوَذج التِّجاَرة اِللِكِْتُونِيَّة: يســـتند َهَذا النَّْوع من مَنَـــاِذج الَعَمل أيًضا عىَل 	 

كِيَّة عرب الهواتف املحمولة،  االْسِتْخَدام واســـع النِّطَاق لإلنرتنت والتَّطبيقات الذَّ
ـــاِبق بأنَّ النََّشاط التَِّجاِرّي فيه يعتمد عىَل تَْسِويق  ولِكنَّه يَْختَلِف عن النَُّموذَج السَّ
ســـلعة ما أو ِخْدَمة ُمَعيََّنة وتوصيلها إىَل الُعَمـــالء، كم يف املَتاِجر التَّْقلِيِديَّة، فاَل 
وق اإِللِْكرِتُونِيَّة،  يعرض املوقع َهَذا الكّم الهائل من املُْنتََجات مثلم يحدث يف السُّ
َاء أو البيع،  كَـــَم أنَّ َمالِك املوقع ال يحصل عىَل "عمولة" مقابل إتام عمليَّة الرشِّ
لَْعة أو الِخْدَمة ورسوم التَّْوِصيل فقط. وقَد أصبح َهَذا  ولِكنَّه يحصل عىَل مثن السِّ
ة أليِّ َمرْشُوع تِجاِرّي أو خدمي، واملثال عىَل َذلَِك موقع  النَُّموذَج اآلن رَضُورَة ُملِحَّ

"أبل" أو "مايكروسوفت".
اِبقني 	  ِكَات التَّاِبَعة عرب النتنت: يُشبه َهَذا النَُّموذَج النَُّموَذجني السَّ َنُوَذج الشَّ

يف شـــأنَّ االْعِتمد ِبُصورَة رَئِيَســـة عىَل اإلنرتنت واملواقع اإِللِْكرِتُونِيَّة، ويَْختَلِف 
عنهم يف أنَّه ينطوي عىَل األَْعَمل التَِّجاِريَّة الَِّتي تَُســـوِّق لِخْدَمات َشِكَة أخَرى 
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عرب موقعها مقابل الُحُصول عىَل نِْســـبَة ُمَعيََّنة من األَْربَاح "الُعُمولة"، واملثال عىَل 
َذلَِك موقع "تريفاجو" لِخْدَمات حجز الغرف يف الفنادق.

الَة يف الواليات 	  َنُوَذج الُعروض والُحســـومات: يَُعّد َهَذا النَُّموذَج من النَّمِذج الَفعَّ
َول العربيَّة، ويَتََناَول األَْعَمل  املُتَِّحَدة األَْمريكيَّة، لَِكنَّه ال يزال غري ذائع االنِْتَشار يف الدُّ
ِكَات التَِّجاِريَّة أو الِخْدِميَّة،  ِْويج مع الرشَّ اكَة والرتَّ الَِّتي تَْشتَِمل عىَل إبرام اتَِّفاقات للرشَّ
ِبَحيُْث يحصل املُســـتثِمر أو َصاِحب املَـــرْشُوع عىَل الَكِثري من العروض والخصومات 
ِكَة مقابل تَْســـِويقها للُعَمالء الَِّذيَن يحصلون  ــزَة عىَل ُمْنتََجات أو ِخْدَمات الرشَّ املَُميَـّ
بدورهم عىَل جزء من الخصوم، مع احتفاظ َصاِحب املرَْشُوع بنســـبته من الخصوم 

كَِربْح، واملثال عىَل َذلَِك شكتا "إيفون" و"أوريفالم" ملستحضات التجميل.

َنُوَذج الشتاكات والعضويَّة: من أبرز األَْمِثلَة َعلَيِْه من حياتنا اليَْوِميَّة االشرتاكات 	 
الَِّتي تحصل َعلَيَْها َشِكَة الكهرباء أو البّث الفضاّئ شـــهريًّا من الُعَمالء مقابل 
ـــيَاق مُيكن ابِْتَكار الَكِثري من  َدة، وعىَل َهَذا السِّ تَْوِفري ِخْدَمة ما لفرتة زََمِنيَّة ُمَحدَّ

املََشاِريع التَِّجاِريَّة أو الِخْدِميَّة وتحصيل رسومها من الُعَمالء ِبُصورَة دوريَّة.

َنُوَذج َذِوي الهتاممات املشـــتكة واملصالح املتشـــابهة: يختّص َهَذا النَُّموذَج 	 
ــة الَقاِئَة عىَل جذب َذِوي االهتممات املشـــرتكة وعرض  باملََشـــاِريع التَِّجاِريَـّ
َاء والتَّْوِفيق بنَْي الباعة منهم واملُْشـــرَتِيَن مقابل نِْسبَة من  ُمْنتََجاتهم للبَيْع والرشِّ
األَْربَاح "عمولة"، ولَِذلَِك ينطوي عىَل الَكِثري من األَفَْكار املُبْتََكرَة للَمَشاِريع النَّاِشئَة، 
مثل: تَْدِشـــني موقع إِلِْكرِتُويِنّ يعرض املقتنيات القدمية لآلخرين للبيع، فيحصل 
من البائع عىَل مقابل َمادِّّي نظري اإلعالن عن منتجه، ويحصل من املشرتي عىَل 

نِْسبَة من املال نظري ِخْدَمة الوساطة.

َنُوَذج الَعَمل التَِّجاِرّي
ا بشـــأن َنُوَذج الَعَمل التَِّجاِرّي Business Model Canvas ِبَشكٍْل عاّم فَيَتكَوَّن،  أمَّ
وْفًقا ملـــا ذكره املَُؤلِِّفان أليكس أوســـتفالدر Alexander Osterwalder وإيف 
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بينورYves Pigneur ف كتابهام "Business Model Generation"، من تســـعة 
نَات رئيسة، وهي: ُمكَوِّ

1 .Value Proposition م الِقيَمة املُقرتََحة أو الَعرْض املُقدَّ
2 .Customer Segments شائح الُعَمالء املُْستَْهَدفنَي
3 . Distribution Channels قنوات التَّْوِزيع
4 .Customer Relationship الَعالقَة مع الُعَمالء
5 .Revenue Stream َمَصاِدر اإِليرَاَدات
6 . Key Resources املََوارِد األََساِسيَّة
7 .Key Activities األَنِْشطَة األََساِسيَّة
8 .Structure Costs َهيَْكل التَّكالِيف
9 .Key Partners َكاء األََساسيُّون الرشُّ

ْكل التَّايِل والَِّذي ورد يف  وتظهر َهِذِه املَُكوِّنَات الَِّتي ســـنتناولها تفصياًل من ِخالل الشَّ
النسخة العربية من الِكتَاب)1(:

يَارَة 10 يناير 2020م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط: . 1 ابِْتَكار مَنُوذَج الَْعَمل التجاري، موقع جبل ُعَمن japublishers، تَاِريُخ الزِّ
https://cutt.us/SVNb5
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 :Value Proposition م ًل: الِقيَمة املقتَحة أو الَعرْض املقدَّ أَوَّ

ويُقَصد ِبَها الِقيَمة املعنويَّة املُتََوقَّع الُحُصول َعلَيَْها من اقتناء ُمْنتََجات أو ِخْدَمات املرَْشُوع، 
ـــْعر ُهَو املبلغ املَايِلّ الَِّذي سيدفعه  وِهَي تَْختَلِف تاًما عن ســـعر املُْنتَج أو الِخْدَمة، فالسِّ
ـــْعر ُهَو ما يَِتّم دفعه بَيَْنَم الِقيَمة ِهَي ما  الَعِميـــل مقابل الُحُصول عىَل املُْنتَج، أْي أَنَّ السِّ
وق،  يَِتّم اكتســـابه، ومُيكن اعتبارها كُّل الَعَناِص الَِّتي ُتَيِّز املرَْشُوع عن منافسيه يف السُّ

ة من الِقيَمة املقرتحة ملرَْشُوعه، مثل: ويستطيع َرائِد األَْعَمل االْخِتيَار بنَْي أَنَْواع ِعدَّ

ـــوق 	  قيمة ُمْبَتكَرَة غي مســـبوقة: أْي طرح ُمْنتََجات أو ِخْدَمات ُمبْتََكرَة يف السُّ
املُْستَْهَدفة تُلَبِّي حاجات َجِديَدة للُعَمالء أو تُشبع حاجات مل تكن ُملَبَّاة من األََساس، 
فهذه الِقيَمة الَجِديـــَدة تَْدفَع الُعَمالء لرشاء َهَذا املُْنتَج الفريد أو تَْجِربَة الِخْدَمة 
 "Uber الَِّتـــي ال بديل لها، واملثال عىَل َذلَِك الِقيَمة الَِّتـــي طرحتها َشِكَة "أوبر

الة. لُعَمالئها من ِخالل تَْقِديم ِخْدَمات النَّْقل الذكّ عرب تطبيقات الهواتف النقَّ
ـــوق، 	  قيمة األََداء املرتفع: إذا كَاَن املُْنتَج الَجِديد مشـــابًها ملُْنتََجات أخَرى يف السُّ

مُيكن لرَائِد األَْعَمل تَْقِديم أداء مرتفع يف َمرْشُوعه ُمَقارَنًَة باملَُناِفِســـنَي، ِبَحيُْث 
ينعكس َهَذا األََداء عىَل َجْوَدة أعىَل أو تَْصِميم أَكَْث فخامة أو سهولة يف االْسِتْخَدام 
ـــيَّاَرات الَعالَِميَّة ِباْسِتْمرَار من  أو مواصفات األمان، مثل ما تطرحه َشِكَات السَّ

َْعة وُمَميِّزَات أخَرى يف املَُحرِّكَات وقُمرة القيادة، وغريها. أداء فائق السُّ
ًة له 	  َمة خاصَّ قيمة التخصيص: حينم يشـــعر الَعِميل بـــأنَّ املُْنتَج أو الِخْدَمة ُمَقدَّ

َاء، ولذلك قَد يَْحتَاج َرائِد األَْعَمل لتقديم  زه عىَل الرشِّ دون غـــريه، فإنَّ َذلَِك يُحفِّ
َصة يف َمرْشُوعه ِبَحْسِب رغبات كُّل عميل ِبَشْكٍل منفصل، مثلم فعلت  َمزَايَا ُمتََخصِّ
َشِكَـــة "موتوروال" للهواتف املحمولة ِعْنَدَما أتاحـــت لُعَمالئها تَْصِميم الهواتف 
ة بهم واْخِتيَار َمَواّد ِصَناَعة الغطاء الخلفّي لجهاز "موتو إكس"، وِهَي قيمة  الَخاصَّ

كِيَّة املَُناِفَسة لها)1(. ال تُوفِّرها َشِكَات الهواتف الذَّ

1. Levy, S. The Inside Story of the Moto X: The Reason Google Bought Motorola. 2013,  Retrieved 11 
January 2020, from https://www.wired.com/2013/08/inside-story-of-moto-x/
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ـــاِملة: إذا ما كَاَن املرَْشُوع النَّاِشـــئ يستهدف تَْوِفري ُمْنتََجات 	  قيمة الِخْدَمة الشَّ
ـــْعر املرتفع أو نُْدرَة ِقطَع الغيار،  تحمل قدًرا كبريًا من املَُخاطَرة للُعَمالء مثل السِّ
مُيِْكن حينئذ ملالك املرَْشُوع تَْقِديم قيمة كربَى للُعَمالء املُْحتََملِنَي من ِخالل تَْوِفري 
ـــْحن املجايّن، وِخْدَمة التَّْدريب عىَل  ـــاِملة مثل: ِخْدَمة النَّْقل أو الشَّ الِخْدَمة الشَّ
اِئة، وِخْدَمة الُعَمالء املباشة، فيستطيع بذلك  يانة الدَّ االْســـِتْخَدام، وِخْدَمة الصِّ

ِكَات املَُنافََسة الَِّتي تكتفي ببيع املُْنتَج فقط. مها الرشَّ تَْوِفري ِقيَم َجِديَدة ال تَُقدِّ
ْعر: ِهَي الِقيَمة األَكَْث انتشاًرا بنَْي املََشاِريع النَّاِشئَة، فيُمكن اْسِتْخَدامَها 	  قيمة السِّ

حينـــم يَُكون املُْنتَـــج أو الِخْدَمة الَجِديَدة غري ُمبْتََكـــرَة وال تَتََميَّز عىَل ُمْنتََجات 
املَُناِفِسنَي ســـواًء يف التَّْصِميم أو االْسِتْخَدام، فهنا ال يتبقَّى ملالك املرَْشُوع سَوى 
ْعر، وُهَو االتَِّجاه الَِّذي تتبنَّاه َشِكَات ِصَناَعة الهواتف  تَْقِديم قيمة ُمَميَّزَة يف السِّ
كِيَّة الصينيَّة الَِّتي تُوفِّر الَكِثري من املُْنتََجات بأســـعار متفاوتة تناسب َشَائِح  الذَّ

َعة من الُعَمالء. ُمتََنوِّ

:Customer Segments ثانًيا: َشَائِح الُعَمالء املُْسَتْهَدفَي

تَُعدُّ َشَائِح الُعَمالء والُجْمُهور املُْســـتَْهَدف أَهّم أحجار البناء األََساِسيَّة يف بناء مَنُوذَج 
َسة أو يستهدف  د الُعَمالء الَِّذيَن تســـتهدف املَُؤسَّ الَعَمل للَمرْشُوع التِّجاِرّي؛ أِلَنََّها تُحدِّ
َصاِحـــب املرَْشُوع الُوُصول إليهم وتَْقِديم الِخْدَمة أو املُْنتَج لهم، وبدون َهَذا الَحَجر ال 

مُيِْكن بناء مَنُوذَج عمل دقيق أليِّ َمرْشُوع تِجارّي.

َســـة أو أّي صاحب َمرْشُوع من االنِْتَشـــار وتَْحِقيق األَْهَداف  وحتَـــى تتمكَّن أيَّة ُمَؤسَّ
وق الَِّذي سيعمل فيه، هل ُهَو ُسوق التَّْعليم مثاًل أو  املَطْلُوبَة َعلَيِْه أوَّاًل تَْحِديد نَْوع السُّ
ُســـوق املََواّد الغذائيَّة أو غريها من أَنَْواع األَْسَواق، ثُمَّ تَْحِديد كُّل الُعَمالء املُْحَتَملَِي 
َائِح املُْستَْخِدمة  وق، فإنَّ كَاَن ُسوق التَّْعليم مثاًل فَستَُكوُن الرشَّ واملُْســـتَْخِدِمنَي لَِهِذِه السُّ
وق هي: املعلِّم وَويِلّ األَْمر والطالب، بعد َذلَِك يَِتّم تَْقِسيم َهُؤلء املُْسَتْخِدِمَي  لَِهَذا السُّ
املُْحَتَملَِي إىَل عّدة فئات، فيَِتّم تَْقِســـيم املَُعلِّم مثاًل إىَل ُمَعلِّم مدرسة ُحُكوِميَّة وُمَعلِّم 
ة، وكََذلَِك الطالب، بعد َذلَِك يَِتّم تقسيم َهِذِه الفئة ملجموعات أخرى،  مدرســـة َخاصَّ

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة



- 338 -

فُمَعلِّم املَْدرََسة الُحُكوِميَّة يَِتّم تقسيمه إىَل ُمَعلِّم ابتداّئ وُمَعلِّم إعدادّي وهكذا، ثُمَّ يَِتّم 
مها للطالب. تَْقِسيم املَُعلِّم إىَل نَْوع الَعَمل الَِّذي يقوم به والِخْدَمة الَِّتي يُقدِّ

َائِح من  ـــم َصاِحب املرَْشُوع هذا التقسيم ســـيجد أمامه الَكِثري من الرشَّ وبعدما يَُقسِّ
يَحة الَِّتي تتناسب مع الِخْدَمة أو  ِ الُعَمالء املُْســـتَْهَدفنَي، حينها مُيِْكنه تَْحِديد نَْوع الرشَّ
فْع والفئة الَِّتي مُيِْكن الُوُصول إِلَيَْها  مه، وتَْحِديد الفئة األَقَْدر عىَل الدَّ املُْنتَج الَِّذي سيُقدِّ
ِبُسُهولٍَة والفئة الَِّتي يتمكَّن املُْنتَج أو الِخْدَمة من تلبية احتياجاتها كاملة، ومن ثَمَّ يتمكَّن 

من تَْحِديد الفئة األنسب ِبالنِّْسبَة له ويُركِّز عىَل الُوُصول لها. 

يَحة الُعَمالء املَُناِســـبَة يَُكون َمالِك املرَْشُوع قادًرا حينئذ عىَل تَْحِديد  فعند تَْحِديد َشِ
يَحة عىَل  ِ َمة لَِهَذا النَّْوع من الُعَمالء، أو لَِهِذِه الرشَّ مواصفات املُْنتَـــج أو الِخْدَمة املَُقدَّ
وجه الخصوص، واْخِتيَار املواصفات التََّنافُِســـيَّة للتََّفوُّق عىَل ُمْنتََجات املَُناِفِسنَي، كََم 
َكاء املُْحتََملِنَي أو الفئات الَِّتي مُيكن التََّعاُمل َمَعَها  يُســـاِعد َذلَِك أيًضا يف تَْحِديد الرشُّ

يَحة من الُعَمالء. ِ لِخْدَمة َهِذِه الرشَّ

َدة من َشَائِح الُعَمالء والُجْمُهور، مثل:  َوُهَناَك أَنَْواع ُمَتَعدِّ

يَحة مـــن الُعَمالء لها ُمتَطَلَّبَات 	  ِ ص: َهِذِه الرشَّ ـــوق املتخصِّ شيحة ُعَمالء السُّ

ة يف مواصفات املُْنتَج وطريقة توصيله، ويَِتّم تحويل أَنِْشـــطَة املرَْشُوع كافًَّة  َخاصَّ

يَحة من  ِ لتلبيتهـــا، بل يهتّم َمالِك املرَْشُوع بتكويـــن َعالقَات ُمَميَّزَة مع َهِذِه الرشَّ

ة بإنشاء العقارات  ِكَات الَخاصَّ أجل كَْســـب رضاها وثقتها، واملثال عىَل َذلَِك الرشَّ

ِكَات الَِّتي تختّص ببَيْع أَنَْواع مرتفعة الثمن  والفيـــالت يف املََناِطق املَُميَّزَة أو الرشَّ

ا يف التََّعاُمل  م أسلوبًا خاصًّ َسات تُصمِّ ِكَات واملَُؤسَّ ـــيَّاَرات، فإنَّ َهِذِه الرشَّ من السَّ

مع ُعَمالئها ال يتناســـب مع غريهم من الُعَمالء؛ ألنَّ َهؤاُلء الُعَمالء يعيشـــون يف 

د من الرَّفَاِهيَة ال مُيكنهم التََّنازُل عنه، ومن ثَمَّ يَِجب أن تُوفِّر لَُهم  مســـتًوى ُمحدَّ

ِخْدَمة الُعَمالء الَقْدر الكايف من الِخْدَمات املُرَفََّهة أثناء تلبية طلباتهم. 
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وق: َهَذا النَّْوع من الُعَمالء هم الَِّذيَن يتَّفقون يف َرَغبَاٍت 	  شيحة ُعَمالء كامل السُّ
ه أَنِْشطَة  ـــيَّاَرات، فهنا تُوجَّ نَي باقتناء السَّ َدة واالهتمم بأمور ُمَعيََّنة مثل املُْهتَمِّ ُمَحدَّ
فات  وق ِباْعِتبَارَِها كُتْلًَة واِحَدة من الُعَمالء املُتََشاِبِهنَي يف الصِّ املرَْشُوع كاملًة إىَل السُّ
يَحة يَِجب أن يَُكون مهتمًّ  ِ والرََّغبَات، وعند إعداد مَنُوذَج عمل تِجاِرّي ملثل َهِذِه الرشَّ
ْخـــم، ويَُعّد َهَذا النَُّموذَج األَكَْث  برغبات واحتياجات َهَذا الُجْمُهور الواســـع والضَّ

ِكَات الَكِبريَة عىَل حّد سواء. شيوًعا ِبالنِّْسبَة إىَل املََشاِريع النَّاِشئَة والرشَّ

َعة: َهَذا النَّْوع من الُعَمالء يَِتّم تَْحِديد مَنُوذَج عمل 	  ـــوق املَُتَنوِّ شيحة ُعَمالء السُّ
ِكَة تلبية اْحِتيَاَجات أَنَْواع ُمْختَلَِفة من الُجْمُهور  خاّص به، فِعْنَدَما تســـتهدف الرشَّ
َعة، يَِجب أن تُِعّد مَنُوذَج عمل تتمكَّن  ن مَيْتَلِكون اهتممات وَرَغبَات وِقيَم ُمتََنوِّ ممَّ
ع، واملثال عىَل  د واملُتََنوِّ ِكَة من ِخالله من تلبية احتياجات َهَذا الُجْمُهور املُتََعدِّ الرشَّ
َذلَِك موقع "فيســـبوك" الَِّذي يُلَبِّي اْحِتيَاَجات املستخدمني الَعاِديِّنَي من جانب 
واحتياجات املُْعلنني واملَُســـوِّقني اإِللِْكرِتُونِيِّنَي من جانب آخر، واملشـــاهري من 

جانب ثالٍث، يف الَوقْت ذاته.

د الشائح )التَّْجزِئة(: هنـــاك بَْعض الِقطَاعات 	  ـــوق ُمَتَعدِّ شيحة ُعَمالء السُّ
د َشَائِح ُعَمالئها املُْســـتَْهَدفنَي، فعىَل َسِبيل املثال يقوم ِقطَاع البنوك  تتميَّز بتََعدُّ
ة بهم، َرْغم تََشابُه  بالتفريق بنَْي الُعَمالء من ِخالل َحْجم ونوع اإليداعات الَخاصَّ
ة بهذه الرشائح، إالَّ أنَّ طُرُق التََّعاُمل والتََّواُصل معهم تَْختَلِف،  االْحِتيَاَجات الَخاصَّ
وكََذلَِك أســـلوب تَْقِديم الِخْدَمات املَْصِِفيَّة، وعند تَْصِميم مَنُوذَج عمل ملثل َهَذا 
د َهِذِه  النَّْوع من َشَائِح الُعَمالء، يَِجب عىَل َمالِك املرَْشُوع أن يضع يف اعتباره تََعدُّ

الرشائح واختالف الطُّرُق الَِّتي يَِتّم التََّعاُمل بها مع َهؤاُلء الُعَمالء. 

بعـــد َمْعرَِفة أَنَْواع َشَائِح الُعَمالء، ننتقل لعدد مـــن الُخطَُوات الَِّتي مُيِْكن اتَِّباعها 
يَحة الُعَمالء بِدقَّة: لَِتْحِديد َشِ

ـــكَّانِيَّة ملعرفة األَْعَمل أو األجناس أو 	  الُخطَْوة األوىَل ِهَي البَْدء باإلحصاءات السُّ
ْخل واملََناِطق الجغرافيَّة، هذا يف حالة أن يَُكون الُعَمالء من األَفْرَاد،  َشَائِـــح الدَّ
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ِكَة واملْنطََقة  ِكَات، فيجب معرفة طَِبيَعة عمل الرشَّ ا يف حالة الُعَمالء مـــن الرشَّ أمَّ
الَِّتي تعمل فيها.

َاء 	  الُخطَْوة الثَّانِية فَِهـــَي أن يَتََعرَّف َصاِحب املُْنتَج أو املرَْشُوع عىَل عادات الرشِّ
ل َهِذِه  املنترشة يف الفئة العمريَّة أو يف َخَصائِص الُعَمالء املُْستَْهَدفنَي، وَهْل ستُفضِّ
ة الَِّتي َتُّر لحاجة  مها أم ال، واملُدَّ الفئة مـــن الُجْمُهور املُْنتَج أو الِخْدَمة الَِّتي تُقدِّ
َاء ِبَشْكٍل يومّي أم أسبوعّي  لَْعة من َجِديد مثل عادة الرشِّ املُْســـتَْهلِك أو الَعِميل للسِّ
م مُيكن شاؤه يوميًّا مثل: الَقْهَوة أو غريها من  أو شـــهرّي، فإنَّ كَاَن املُْنتَج املَُقدَّ
د َصاِحب املرَْشُوع  املُْنتََجات الَِّتي يَْحتَاجها اإلِنَْســـان ِبَشْكٍل يومّي؛ فيُْمِكن أن يُحدِّ
لَْعة بناًء عىَل َحْجم الحاجة لها ِمن ِقبَل الُعَمالء. قَْدر اإلِنْتَاج املَطْلُوب من َهِذِه السِّ

فْع الَِّتي 	  الُخطْـــَوة الثَّالِثة أن يُفكِّر َصاِحب املرَْشُوع يف نَْوع الُعَمالء، وطريقة الدَّ
َسة توفريها  تُناسبهم وما ِهَي أَنَْسب الطُّرُق الَِّتي مُيكن لَِصاِحِب املرَْشُوع أو املَُؤسَّ

فْع مثل: تَْوِفري ماكينة لبطاقات االئتمن. لهؤالء الُعَمالء للدَّ

لَْعة 	  َواِفع الَِّتي تدفع الَعِميل لإلقبال عىَل َهِذِه السِّ الُخطَْوة الرَّاِبعة ِهَي تَْحِديد الدَّ
َدة أو يوفِّر الَوقْت ِبالنِّْسبَة للُعَمالء  أو َهَذا املُْنتَج، فإنَّ كَاَن املُْنتَج يُلبِّي حاجات ُمَحدَّ
أو ســـيعمل املُْنتَج عىَل حّل ُمْشِكلَة للُعَمالء، كُّل َهِذِه األسباب ِهَي الَِّتي تدفع نوًعا 
َاء بناًء عىَل  ُمَعيًَّنـــا من الُعَمالء لإلقبال عىَل املُْنتَج، ولَِكنَّ يتَّخذ الُعَمالء قرار الرشِّ
ـــْعر املُناِســـب أو عىَل نَْوع املُْنتَج ذاته أو الِخْدَمة، ومن ثَمَّ من  َجْوَدة املُْنتَج أو السِّ
زَِمة عن  د َصاِحـــب املرَْشُوع املَْعلُوَمات الالَّ ِخـــالل َهِذِه املَْعلُوَمات مُيكن أن يُحدِّ

الَعِميل املُْستَْهَدف. 

لَْعة أو الِخْدَمة املَطْلُوب، 	  الُخطَْوة الخامسة ِهَي إجراء ِدَراَسة حالة لتوفري نَْوع السِّ
فِعْنَدَما يدرس َمالِك املرَْشُوع النَّاِشئ رغبات الُعَمالء فإنَّه يتمكَّن من تَْوِفري نَْوع 
د من الِخْدَمات أو املُْنتََجات لُِعَمالئِه املُْستَْهَدفنَي أو تَْقِديم ِخْدَمات وُمْنتََجات  ُمَحدَّ

يَحة من َهؤاُلء الُعَمالء.  تتناسب مع أَكَْث من َشِ
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:Distribution Channels ثالًثا: قنوات التَّْوِزيع

وتَْشـــتَِمل عىَل كافَّة الَوَســـائِل واآلليَّات الَِّتي سيعتمد َعلَيَْها املرَْشُوع يف الوصول إىل 
َشَائِح الُعَمالء املُْســـتَْهَدفنَي مع الِقيَمة الَِّتي يبحثون َعْنَها من ِخالل اقتناء املُْنتَج أو 
الِخْدَمة، أْي: ِهـــَي حلقة الوصل بنَْي ُمْنِتج املرَْشُوع أو الِخْدَمة من جهة وبني َشَائِح 

الُعَمالء من جهة أخرى. 

ة، منها: زيادة وْعي  الَة تُساِعد َمالِك املرَْشُوع يف تَْحِقيق أدوار عدَّ وقنوات التَّْوِزيع الَفعَّ
يَّتها  الُعَمـــالء باملرَْشُوع واملُْنتَج أو الِخْدَمة النَِّهائِيَّـــة وتعريفهم بوجودها، وتَْقِييم أَهمِّ
ة برشائها، وبعد اقتناء  ِبالنِّْسبَة لَُهم ومَدى حاجاتهم لها، وتذليل كافَّة الصعاب الَخاصَّ
املُْنتَج أو الِخْدَمة يُْفرَتض بقنوات التَّْوِزيع أن تَُســـاِعد املســـتخِدم عىَل نقل املُْنتَج أو 
الِخْدَمة واستهالكها يف املََكان الَِّذي يريده بفاعليَّة َعالِيَة فتكون رسيعة وغري ُمَكلَِّفة.
ـــاِبق كَانَت املرَْشُوَعات التَِّجاِريَّة والِخْدِميَّـــة تَْعتَِمد عىَل قنوات تَْوِزيع ثابتة  ويف السَّ
ا اآلن فتوجد الَكِثري من  ة ِبَها أو توكيلها لوكالء التجزئة، أمَّ سواًء كَانَت منافذ بيع َخاصَّ
بُل والقنوات اإِللِْكرِتُونِيَّة للبيع والتَّْوِزيع والتََّواُصل مع الُعَمالء، مثل: مواقع التِّجارَة  السُّ

الة، وغريها. اإِللِْكرِتُونِيَّة وتطبيقات الهواتف النقَّ

Customer Relationship:رابًعا: الَعالَقة مع الُعَمالء

تُعدُّ الَعالقَات املَُميَّزَة مع الُعَمالء ركيزة رَئِيَسة لَِنَجاِح املرَْشُوع النَّاِشئ وتَْحِقيق الَكِثري 
يَحة الُعَمالء املُْستَْهَدفنَي ونوعهم،  من املَزَايَا واألَْربَاح املُتََوقَّعة، لَِذلَِك بعد تَْحِديد َشِ
يَِجب أن يعكف َرائِد األَْعَمل عىَل ِصيَاَغة اْســـرِتاتِيِجيَّة َجيَِّدة يف التََّعاُمل مع َهؤاُلء 
ائِم واملُْستَِمّر عىَل َجْوَدة  َا أُوىَل خطوات َهِذِه االْسرِتاتِيِجيَّة الِحَفاظ الدَّ الُعَمالء، وُربَّ
َمة؛ ألنَّ الَعِميل الَِّذي يعتاد ويَْقبَل بســـتَوى معنيَّ من الَجْوَدة  املُْنتَج أو الِخْدَمة املَُقدِّ
ال يتنازل يف املُْستَْقبَل عن َهَذا املستوى، وال يربِّر تدنِّيه، وإذا ما نجح َمالِك املرَْشُوع 
يف الِحَفـــاظ عىَل الَجْوَدة املَطْلُوبَة فإنَّه يتمكَّـــن ِبَذلَِك من املحافظة عىَل الَعالقَات 
َســـة أو املُْنتَج  الَجيَِّدة مع الُعَمالء وبُلُوغ رَِضاُهم، ومن ثَمَّ ترتفع نِْســـبَة والئهم للُمَؤسَّ

َمة. والِخْدَمة املَُقدَّ
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وعادًة ما يحدث َهَذا األَْمـــر يف كُّل الِقطَاعات واملََجاالت التَِّجاِريَّة والِخْدِميَّة، فَفي 
َسة عىَل اكتساب الُعَمالء  وق، تعمل املَُؤسَّ العام األَوَّل من ُعمر املرَْشُوع النَّاِشئ يف السُّ
فقط، لكن مع مرور الَوقْت يَِجب أن تَتََمْحَور اْســـرِتاتِيِجيَّتها حول املحافظة عىَل والء 
الُعَمالء الحاليِّنَي أَكَْث من الِحرْص عىَل اكتســـاب املَِزيد من الُعَمالء املُْحتََملِنَي؛ ألنَّ 
نََجاح املَُنظََّمة يف ِصيَاَغة اْســـرِتاتِيِجيَّة نَاِجَحـــة للتََّعاُمل مع الُعَمالء يَُؤدِّي إىَل الفوز 
ـــْعر  بوالئهم وَدفْعهم لرشاء املَِزيد من املُْنتََجات والِخْدَمات، وقَبول أيَّة زيادة يف السِّ
َسة من الُحُصول  َســـة يف املُْستَْقبَل دون اعرتاض، ومن ثَمَّ تتمكَّن املَُؤسَّ دها املَُؤسَّ تُحدِّ

عىَل املَِزيد من األَْربَاح يف الَوقْت الَِّذي ترغب به.
ِكَة يَُروِّج لِخْدَماتها  ومن جهة أخَرى يَُكون الَعِميل املُْســـتَِمّر بثابـــة مندوب خارجّي للرشَّ
َســـة عىَل ُعَمالء ُجُدد من  وُمْنتََجاتها الَجيَِّدة يف محيطه االْجتمِعّي، ومن ثَمَّ تحصل املَُؤسَّ
ق املَِزيد من األَْربَاح دون تََكالِيف إضافيَّة، إذن فالَعالقَات الَجيَِّدة مع الُعَمالء  ِخالله وتُحقِّ

َسات، وتََتَمثَّل أبرز َهِذِه املَزَايَا فيام ييل: لها الَكِثري من الَفَوائِد واملَزَايَا ِبالنِّْسبَة للُمَؤسَّ

الَعالقَة املُْستَِمرَّة تعمل عىَل تخفيض تََكالِيف الُحُصول عىَل ُعَمالء ُجدد.	 
ِكَة من تَطِْوير ُمْنتََجاتها، وتغطيـــة الَكِثري من َجَوانِب التَّْكلِفة نَِتيَجة 	  تتمكَّـــن الرشَّ

الُحُصول عىَل األَْربَاح النَّاتِجة عن الِحَفاظ عىَل الُعَمالء.
الِحَفاظ عىَل الُعَمالء الحاليني يجلب مزيًدا من الُعَمالء الُجدد.	 
َســـة والُعَمالء تَُؤدِّي لتقليل الَكِثري من املُْشِكالت الَِّتي قَد تَتََعرَّض 	  الثَِّقة بنَْي املَُؤسَّ

َسة يف املُْستَْقبَل. لها املَُؤسَّ

ًرا، ِبَحيُْث  وقد استبدل خرباء األَْعَمل النُّظُم التَّْقلِيِديَّة يف التَّْسِويق إىَل نُظُم أَكَْث تَطَوُّ
َا اإلبقاء عىَل الُعَمالء الحاليِّنَي واكتســـاب والئهم،  ال تهتمُّ باجتذاب ُعَمالء ُجُدد، وإمنَّ
َصة إىَل أنَّ ُهَناَك فُرَْصة ترتاوح ما بنَْي %60 إىَل 70%  وقَد أشـــارت ِدَراَسات ُمتََخصِّ
إلتام َعَملِيَّات البَيْع لُكّل َعِميل ُمْســـتَدام للُمَنظََّمة، بَيَْنَم فُرَْصة اكتســـاب َعِميل آخر 

َجِديد والبَيْع له ترتاوح بنَْي 5 و%20 فقط)1(.

1. Levy, S. The Inside Story of the Moto X: The Reason Google Bought Motorola. 2013,  Retrieved 11 
January 2020, from https://www.wired.com/2013/08/inside-story-of-moto-x/
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لذلـــك تَتَِّجه غالبيَّة املَُنظََّمت اآلن الســـتخدام جهود التَّْســـِويق يف تَطِْوير َعالقَات 

َاء الَعاِديَّة دون أّي جهود  ُمتََميِّزَة مع ُعَمالئها القدامى؛ أِلَنََّها باتت تضمن َعَملِيَّات الرشِّ

ًة إذا ما نجحت يف تَْحِويل  تَْسِويقيَّة، ومن ثَمَّ يصبح َذلَِك أَكَْث ِربِْحيَّة وأقّل إنفاقًا، َخاصَّ

َهؤاُلء الُعَمالء إىَل ُسَفراء طَْوعيِّني للُمَنظََّمة وُمْنتََجاتها يف محيطهم االْجتمِعّي.

 Customer( َوُهَناَك اآلن يف علم التَّْســـِويق ما يُْعرَف بنظام إَِدارَة َعالقَات الُعَمالء

مة  Relationship Management- CRM(، ويُقَصد ِبَها "اْســـرِتاتِيِجيَّة أَْعَمل مصمَّ

ملســـاعدة ُمَنظََّمة ما عىَل فَْهم وتوقُّع اْحِتيَاَجات ُعَمالئهـــا الحاليِّنَي واملُْحتََملِنَي"، أو 

"َمِزيج من االْســـرِتاتِيِجيَّة التَّْنِظيِميَّة وأنظمة املَْعلُوَمات والتِّْكُنولُوْجيَا الَِّتي تُركِّز عىَل 

تلبية ُمتَطَلَّبَاتهم من املُْنتََجات أو الِخْدَمات، وتَْقِديم ِخْدَمة ُعَمالء أَفَْضل، وَذلَِك ِبَهَدف 

الُحُصـــول عىَل ُعَمالء ُجُدد واالحتفاظ بالُعَمالء الحاليِّنَي املَُناِســـبني وتنمية الَعالقَة 

معهم")1(.

الَة  ويَستخدم َهَذا النِّظَام تِْقِنيَة ناشئة تتيح للُمَنظََّمت تَْقِديم ِخْدَمة ُعَمالء رسيعة وفَعَّ

مـــن ِخالل تَطِْوير َعالقَات قَِويَّة مع كُّل َعِميل من ِخالل االْســـِتْخَدام الذَّكّ ألنظمة 

املَْعلُوَمات وقاعدة بَيَانَات الُعَمالء املتوافرة لَدى املَُنظََّمة. 

َوُهَناَك بَْعض الَعواِمل الَِّتي تُساِعد ف تَطِْوير َعالَقات ُمَتَميِّزَة مع الُعَمالء والبقاء 
عَل ولئهم، منها:

َمة: ويشمل َهَذا العامل رَضُورَة اإلبقاء 	  الحتفاظ بَجْوَدة املُْنَتج أو الِخْدَمة املَُقدِّ

عىَل مســـتَوى الَجْوَدة املَطْلُوب يف املُْنتَج أو الِخْدَمة وَعَدم التنازل َعْنَها بأّي حال 

من األحوال، وكََذلَِك مَدى توافره يف األَْسَواق املُِحيطَة بالُعَمالء.

1. Tohidi, H. The Relationship Between Company and Its Customer. International Journal Of Business 
And Management Studies, 2020,  4, 45-53. Retrieved from https://bit.ly/2UYI4cK
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ــه ِمْحَور االْهِتَمم من َجِميع 	  َفْهم رغبات الَعِميل: يَِجب أن يشـــعر كُّل عميل بأنَـّ
الَعاِملِنَي يف املَُنظََّمة، من ِخالل حديثهم وأســـلوبهم يف التََّعاُمل معه واستقبال 
مقرتحاته أو شـــكاويه، وكََذلَِك يف التوقيت الزمنّي لتقديم الِخْدَمة أو االستجابة 

يعة للشكوى.  ِ السَّ

م للعميل سواًء ِبطَِريَقة 	  َمة للُعَمالء: البَيَانَات الَِّتي تُقدَّ َشـــَفاِفَية املَْعلُوَمات املَُقدَّ
ِْويجيَّة تُســـاِهم يف تعزيز الثَِّقة باملَُنظََّمة وتوطيد  مبـــاشة أو عرب العروض الرتَّ
ـــفاِفية، سواًء  قَّة والشَّ الَعالقَات معها، لذلك يَِجب أن تَتَِّســـم كافَّة املَْعلُوَمات بالدِّ
يبَة املَُضافَة، وغريها. ِ يف وْصف البضائع أو الِخْدَمات، أو قَاِئَة األَْسَعار والضَّ

تَْحلِيـــل تََوقَُّعات الُعَمالء: من ِخالل الحرص عىَل إِْجرَاء مقابالت معهم ِبُصورَة 	 
دوريَّة وســـؤالهم عن املُْنتَج أو الِخْدَمة وتََوقَُّعاتهم املُْستَْقبَلِيَّة بشأنه، ويُساِعد ذلك 

يف فَْهم آرائهم وتَْقِييم مَدى رضاهم عن األََداء وقياس مَدى والئهم للُمَنظََّمة.

الْســـِتَفاَدة من آراء الُعَمالء: التَّوقَُّعات الَِّتـــي تحصل َعلَيَْها املَُنظََّمة من الُعَمالء 	 
ُورَة يف رفع مستَوى الِخْدَمة أو تَطِْوير املُْنتَج،  وُمَحاَولَة تَْنِفيذها تُســـاِهم بالضَّ
واالنتباه ألوجه الُقُصور والقضاء َعلَيَْها، واســـتنباط تِْقِنيَّات َجِديَدة الستقطاب 

ُعَمالء آخرين.

البقاء عَل تَواُصل مع الُعَمالء: من املُِهّم للُمَنظََّمة البقاء عىَل اتَِّصال مع ُعَمالئها 	 
ْخِصيَّة معهم، ومُيِْكن القيام ِبَذلَِك  ين، لتدعيم الَعالقَات التَِّجاِريَّة والشَّ املُْســـتَِمرِّ
من ِخالل إرســـال بطاقات العطالت Holiday cards، أو رسائل تذكري الربيد 

.Email reminders ّاإِللِْكرُتُويِن

الهتامم بالُعْنُص العاطفّي للُعَمالء: التَّأْثِري عىَل عاطفة الُعَمالء من أَكَْث الَوَسائِل 	 
َجْدوى للِحفاظ عىَل َعالقَـــات قَِويَّة مع الُعَمالء، لذا مُيِْكن للُمَنظََّمة تَزْويد ُعَمالئها 
َعة من املَزَايَا املُرْتَِبطَة بتخصيص الِخْدَمة، الَِّتي تزيد من ُعمق التَّفاُعل  بجموعة ُمتََنوِّ

ْخِصيَّة األُْخَرى. العاطفّي مع املَُنظََّمة، مثل: بطاقات عيد امليالد واملَُناِسبات الشَّ
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ِخْدَمات ما بعد الَبْيع 

َاء أو تَْجِربَة الِخْدَمة، بل توجد  ال تَتََوقّف الَعالقَة بنَْي املَُنظََّمة والُعَمالء عند َمرَْحلَة الرشِّ

يَّة َعمَّ ســـبق، وِهَي َمرَْحلَة "ما بعد البيع" فهنا يَْنبَِغي عىَل َرائِد  َمرَْحلَة تالية ال تقّل أَهمِّ

ّي يف الِخْدَمات الَِّتي مُيِْكن تقدميها للُعَمالء بعد عمليَّة البيع،  األَْعـــَمل التَّْفكري الجدِّ

وَمْعرِفَة الِخْدَمات الَِّتي قَد يرغب الُعَمالء يف الُحُصول َعلَيَْها بعد شاء املُْنتَج أو تَْجِربَة 

الِخْدَمـــة، وتَتََمثَّل أَهّم َهِذِه الِخْدَمات يف عمليَّة تســـليم املُْنتَج، وصيانته، واالهتمم 

بتوصيـــل كافَّة املَْعلُوَمات عنه للعميل، وتوجيه عدد مـــن التَّْعليمت للُعَمالء عند بدء 

اْســـِتْخَدام املُْنتَج أو االْسِتَفاَدة منه، مع تســـليم بَْعض الُكتَيبات الَِّتي تشمل تحذيرات 

ة  ْعم الفنِّّي واألَْســـِئلَة الَخاصَّ يانة وِقطَع الغيار، أو الدَّ بخصـــوص املُْنتَج، وعمليَّة الصِّ

بالتَّْشغيل، وغريها.

َسة ذاتها،  وهذه الِخْدَمات تعمل عىَل تعزيز حالة رضا املُْستَْهلِك عن املُْنتَج وعن املَُؤسَّ

َاء. وُهَناَك عدد  َسة والَعِميل، والحّث عىَل تكرار عمليَّة الرشِّ وتَطِْوير الَعالقَة بنَْي املَُؤسَّ

من الركائز لِخْدَمات ما بعد البيع، تَتََمثَّل يف:

َاء لَدى الَعِميل، حتَّى يَتََجاَوز مشـــاعر 	  الرَِّكيزَة األوىَل منها ف َدْعم قرار الشِّ

الَقلْق الَِّتي قَد تُصاِحب اتَِّخاذ مثل َهَذا الَقرَار.

ْعم 	  الرَِّكيـــزَة الثَّانِية ِهَي الَعرْض الَجيِّـــد لِخْدَمات ما بعد الَبْيع مثل أماكن الدَّ

الفنِّّي للُمْنتَج أو الِخْدَمة وتدريب الَعِميل عىَل كيفيَّة االْســـِتْخَدام والُحُصول عىَل 

يانَة. ِخْدَمات الصِّ

ة بالتََّعاُمل مع حالت َعَدم الرَِّضا من الُعَمالء، وُحْسن 	  الرَِّكيزَة الثَّالِثة َفِهَي َخاصَّ

االستمع لشـــكواهم، وَمْعرِفَة أسباب وَعواِمل املُْشـــِكلَة، وُمَحاَولَة حلّها، وآليَّات 

االعتذار للعميل وتعويضه عن أيَّة أرضار تكون قَد لَِحَقْت به من َجرَّاء اْســـِتْخَدام 

لِْبيَّة للمشكلة. املُْنتَج، وتعزيز حالة الوالء لديه، والتَّأكُّد من تَجاُوز اآلثار السَّ
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َسة لتَطِْوير وتوطيد 	  الرَِّكيزَة الرَّاِبَعة لِخْدَمات ما بعد الَبْيع فَِهَي أن تســـَعى املَُؤسَّ
عالقاتهـــا مع الُعَمالء ِبَشـــْكٍل عاّم من ِخالل َهِذِه الِخْدَمـــات؛ َحيُْث تؤكِّد َهِذِه 
مه، وتوفّر املَْعلُوَمات  َسة يف املُْنتَج الَِّذي تُقدِّ الِخْدَمات عىَل َجْوَدة املُْنتَج وثقة املَُؤسَّ
الكافية عنه ِبَحيُْث يَِتّم مـــّد الُعَمالء بكافَّة املَْعلُوَمات الَِّتي يرغبون يف الُحُصول 

َعلَيَْها، فتَُدعِّم َهِذِه الِخْدَمات عالقة قَِويَّة وطويلة املَدى مع الُعَمالء.

ِكَات  يَّة الَِّتي مكََّنت الَكِثري من الرشَّ إذن فِخْدَمات ما بعد البَيْع من األُُمور غاية يف األَهمِّ
من تَْحِقيق نجاحات َجيَِّدة يف األَْسَواق، والُحُصول عىَل مكانه ُسوقيَّة عالية، والُوُصول 

للمستَوى التَّنافّس املَطْلُوب. 

:Revenue Stream خامًسا: َمَصاِدر اِليَراَدات

ِكَة أو يحصل َعلَيَْها َصاِحب املرَْشُوع من  ويُقصد ِبَهـــا األَْربَاح الَِّتي تحصل َعلَيَْها الرشَّ
يَحة من َشَائِـــح الُعَمالء، وَذلَِك ِعْنَدَما يَُكون الَعِميل ُهَو  م لُكّل َشِ ِخـــالل املُْنتَج املقدَّ

ِمْحَور النََّشاط التَِّجاِرّي ِبالنِّْسبَة للَمرْشُوع.

ومُيِْكن تَْقِسيم َمَصاِدر اِليَراَدات إىَل ِقْسَمْي؛ 

الِقْســـم األَوَّل: ُهَو إيرادات املعامالت، وَهَذا النَّْوع من اإِليرَاَدات يعتمد عىَل الُعَمالء 	 
الَِّذيَن يدفعون مقابل الِخْدَمة لَِمرَّة واِحَدة فقط، أو الُحُصول عىَل املُْنتَج ملرَّة واحدة.

َرة وعادًة ما تكون َهِذِه اإِليرَاَدات من َعَملِيَّات 	  الِقْسم الثَّاِن: فَِهَي اِليَراَدات املتكرِّ
ِكَِة.  البَيْع املُْستَِمّر لِلرشَّ

وقـــد كَانَت الطَِّريَقة التَّْقلِيِديَّة لَتْحِقيق اِليَراَدات عن طَِريق بيع املُْنَتج أو الِخْدَمة 
ْعر. لكنَّ اآلن ُهَناَك الكَِثي من الطُُّرق، مثل: د ُهَو السِّ ّي محدَّ بقابل َمادِّ

ة ِبَها للُعَمالء، 	  ِكَة ببيع بَْعض األُُصول الَخاصَّ رســـوم بيع األُُصول: وُهَو قيام الرشَّ
ومن ثَمَّ يَُكون املشـــرتي قادًرا عىَل التصُّف يف َهِذِه األُُصول بعد دفع قَْدٍر من 

ِكَِة. املال لِلرشَّ
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َدة للُعَمالء كُلََّم زاد اْسِتْخَدام الِخْدَمة زاد 	  رسوم الْسِتْخَدام: وُهَو بَيْع ِخْدَمات ُمَحدَّ
مها َشِكَات االتَِّصاالت  دفع الَعِميل مقابل َهِذِه الِخْدَمة، مثل الِخْدَمات الَِّتي تُقدِّ
فْع عن َهِذِه الِخْدَمات، وكُلََّم ازداد اْسِتْخَدام الَعِميل لعدد دقائق أَكَْث ازدادت  بالدَّ

يف املقابل التَّْكلِفة املَطْلُوبَة.

رسوم الشـــتاك: أْي يدفع الَعِميل مبلًغا َمالِيًّا ُمَعيًَّنا ِخالل فرَْتَة من الزمن لقاء 	 
اْســـِتْخَدام الِخْدَمـــة أو املُْنتَج طوال فرَْتَة زََمِنيَّة ُمَعيََّنة، مثل: اشـــرتاك النوادي 
الرياضيَّة؛ َحيُْث يُْفرَض عىَل الُعَمالء دفع مبلغ شـــهرّي ُمَعنيَّ نظري اْســـِتْخَدام 

الجلسات الرياضيَّة.

َدة من 	  رســـوم اليجار: بَْعض املُْنتََجات أو الِخْدَمات يَْحتَاجها الُعَمالء لفرتة ُمَحدَّ
ِكَة بتأجريها نظري مبلغ  الزََّمـــن، لذا ال جدَوى من شائها بالكامل، وهنا تقوم الرشَّ
َمايِلّ ُمَعنيَّ ِخالل فرَْتَة زََمِنيَّة يختارها الَعِميل بنفسه، وبعد انقضائها يعود املُْنتَج إىَل 

يَّاَرات والعقارات وغريها. ِكَة من جديد، وَذلَِك مثل مكاتب تأجري السَّ ِملِْكيَّة الرشَّ

ة 	  ِْخيص: بحيث يَُكون الَعِميل قادًرا عىَل اْسِتْخَدام ُحُقوق املِلِْكيَّة الَخاصَّ رسوم التَّ
باملَـــرْشُوع عن طَِريق دفع ُمَقاِبل لَِهَذا االْســـِتْخَدام، فبعض املُْنتََجات ال تَطرحها 
فْع  َا تبيع رخصة اْسِتْخَدامَها فقط، وهنا يَُكون الدَّ ِكَة املالكة للبيع بالكامل، وإمنَّ الرشَّ
َمرَّة واحدة فََقْط عىَل عكس رُُســـوم االْسِتْخَدام، واملثال عىَل ذلك: نِظَام التَّْشغيل 

"ويندوزWindows " فالَعِميل يدفع لقاء االْسِتْخَدام وال ميلك كامل املُْنتَج. 

رســـوم الْمِتَياز التَِّجاِرّي )فرانشـــايز Franchising(، وُهَو َعْقد بنَْي طرفني 	 
 "Franchisor مستقلَّنْيِ َمالِيًّا وقَانُونِيًّا يُجيز َمْنح الطرف األَوَّل وُهَو "مانح االْمِتيَاز
للطرف الثَّايِن وُهَو "املمنوح Franchisee" املوافقة عىَل اْســـِتْخَدام َحّق أو أَكَْث 
َناعيَّة، مثل: االســـم التَِّجاِرّي أو الَعالَمة التَِّجاِريَّة  من ُحُقوق املِلِْكيَّة الِفْكِريَّة والصِّ
َناِعيَّة أو املَْعرِفَة الَفنِّيَّة، من أجل إِنْتَاج أو تَْوِزيع  أو براءة االخرتاع أو النَّمِذج الصِّ
مه أو الِخْدَمة الَِّتي يوفّرهـــا حصيًّا يف نِطَاق جغرايّف ُمَعنيَّ  املُْنتَـــج الَِّذي يُقدِّ
َدة بقابل َمـــادِّّي أو من أجل الُحُصول عىَل َمزَايَا أو مصالح  ولفـــرتة زمنيَّة ُمَحدَّ
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ة  اقْتصاِديَّة أخرى، لكن شيطـــة أن يَِتّم إرفاق املُْنتَج بالَعالَمة التَِّجاِريَّة الَخاصَّ
بانـــح االْمِتيَاز، ووفًقا لتعليمته وتحت إشافه، مع الِتزَام الطرف األَوَّل ِبتَْقِديم 

ْعم الفنّي للطرف الثَّايِن. الدَّ

ويَُعدُّ َنُوَذج الفرانشـــايز شـــائع النِْتَشار عامليًّا، ل ِســـيَّاَم ف ِقطَاع األغذية 
ة لعقود الْمِتَياز التَِّجاِرّي، هي: واملشوبات، وُهَناَك أَنَْواع ِعدَّ

م املَانِح بَْعض الِخْدَمات 	  امتيـــاز الِخْدَمات التَِّجاِريَّة: ويف َهَذا النَّـــْوع يُقدِّ
للممنـــوح وتحت تصُّفه، ِبَحيُْث يقوم الطرف الثَّايِن ِبتَْقِدميها للُعَمالء تحت 
شـــعار الطرف األَوَّل ومسؤوليّته، ويشتمل اْمِتيَاز الِخْدَمات ِبَشْكٍل رئيس عىَل 
األنظمة الواجب تطبيقها للُحُصوِل عىَل الُعَمالء، ومن األَْمِثلَة عىَل َذلَِك امتياز 
إَِدارَة الفنادق الَعالَِميَّة مثل: فنـــادق الهيلتون، واالْمِتيَاز القائم عىَل صيانة 

يَّاَرات. الِخْدَمات وحميتها مثل: تصليح السَّ

َناِعّي أو اْمِتَياز التَّصنيع: يختّص َهَذا النَّْوع بوافقة املَانِح عىَل 	  الْمِتَياز الصِّ
ـــَمح للممنوح بإعادة إِنْتَاج سلعة يُصنّعها باسم الَعالَمة التَِّجاِريَّة ذاتها،  السَّ
ودعمه باملَْعرِفَة النظريَّة والَفنِّيَّة الَِّتي يَْحتَاجها، وِبَذلَِك يستفيد املَانِح تَْحِقيق 

ْهرة ملُْنتَِجِه عىَل نِطَاق واسع ِباإلَِضافَِة إىَل املقابل املَادِّّي. الشُّ

امتياز آليَّة أو صيغة الَعَمل: يَُعدُّ َهَذا النَّْوع حديثًا نِْسِبيًّا مقارنًة بغريه، ويستند 	 
ملَْنح ُحُقوق آليَّات تَْسِويق أو تَْوِزيع سلعة أو ِخْدَمة ما أو املَْعرِفَة الَفنِّيَّة، أو منح 
ة بانح االْمِتيَاز مثل: االسم  َحّق اْسِتْخَدام أحد ُحُقوق املِلِْكيَّة الِفْكِريَّة الَخاصَّ

التَِّجاِرّي أو الَعالَمة التَِّجاِريَّة أو براءة االخرتاع.

الْمِتَيـــاز التَّْوِزيعّي أو اْمِتَياز التَّْوِزيع: يف َهَذا النَّـــْوع يَِتّم تَْقِديم املَْعرِفَة 	 
ـــلَع والتَّْمويل بواسطة مراكز تجاريَّة بالجملة يف مْنطََقة  ة بتوزيع السِّ الَخاصَّ
ما، وبناًء عىَل َذلِـــَك يَِتّم تَْقِديم املُْنتََجات من الطرف املَانِح للطرف املمنوح 
د باسم الَعالَمة التَِّجاِريَّة ذاتها، وَذلَِك مثل: تَْوِزيع  ِضْمن نِطَاق جغرايّف ُمحدَّ

َمَواّد التجميل أو األََدَوات الكهربائيَّة.
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يَّة 	  الْمِتَياز الْســـِتْثامرّي: يف َهَذا النَّـــْوع ال يقتص االْمِتيَاز عىَل تَْقِديم رِسّ
َسة  املَْعرِفَة واألســـاليب الَفنِّيَّة، بَيَْنَم يشتمل عىَل األََدَوات االْسِتثْمريَّة للُمَؤسَّ

كَُكّل، با يف َذلَِك اْسرِتاتِيِجيَّة الَعَملِيَّات التَِّجاِريَّة واإلعالنات وغريها.

انِيَّة املُْقَتََحـــة:Freemium ويعني تَْقِديم الحّد األدَن من الَعرْض 	  الِقيَمة املجَّ
ايِنّ تاًما، وعند طلب قيمة إضافيَّة  م أو الِقيَمة املقرتحة للُعَمالء ِبَشـــْكٍل مجَّ املقدَّ
ـــَحاِبّ الَِّتي  د، واملثال عىَل َذلَِك ِخْدَمات التَّخزين السَّ يَِتّم فَرْض مبلغ َمايِلّ محدَّ
َدة مجانًا، وإن أراد الَعِميل املَِزيد مع َمزَايَا أَكَْث فعليه  تُْعِطي مساحة تخزينيَّة ُمَحدَّ

َدفْع مبلغ َمايِلّ ُمَعنيَّ َسَنويًّا.

انًا 	  م املرَْشُوع املُْنتَـــج أو الِخْدَمة مجَّ اِليـــَراَدات ضمن التَّطبيقـــات: ِبَحيُْث يَُقدِّ
بالكامل، لكـــن تَُكون ُهَناَك َعَناِص مدفوعة الثَّْمن ضمـــن التَّطبيق، قَد تَُكون 
فْع  إجباريَّة أو اْخِتيَاريَّة الرشاء، وبهذا تشـــبه نوًعا ما Freemium إالَّ أنَّه عند الدَّ

ال يحصل الَعِميل عىَل قيمة َجِديَدة أعىل.

اِليَراَدات عرب العالنات: وِهَي املَْصَدر األَكَْث انتشـــاًرا اآلن، وتعتمد عىَل تَْقِديم 	 
؛ األوىَل: تَُكون مجانيَّـــة بالكامل ويعتمد عىَل بيع  املُْنتَـــج أو الِخْدَمة بنســـختنْيِ
ْخل، والثَّانِية: تَُكون مدفوعة الثمن، وِهَي الطَِّريَقة  اإلعالنات بداخلها لتَْحِقيق الدَّ

د. التَّْقلِيِديَّة َحيُْث مبادلة ُمْنتَج بسعر محدَّ

واإِليرَاَدات أو األَْربَـــاح بثابة شايني الَحيَاة التِّلْقائيَّة أليِّ َمرْشُوع، فِباإلَِضافَِة إىَل 
ع والنََّجاح فَِهَي تَُؤدِّي َدْوًرا ُمِهمًّ يف َجْذب املُْستَثِْمِريَن  أنَّها عامل لالســـتمرار والتََّوسُّ
ق إيرادات َجيَِّدة؛  َكاء للَمرْشُوع؛ ألنَّهم يبحثون دائًا عن األَْعـــَمل الَِّتي تُحقِّ والـــرشُّ
وِبَذلَِك يُســـاعد مَنُوذَج اإِليرَاَدات عىَل تعزيز ُصورَة الَعَمل أََمام املُْستَثِْمِريَن. لذا يَِجب 
يَحة من  َمة يف ُمْنتَجه لُكّل َشِ أن يحـــرص أّي َرائِد أَْعَمل أوَّاًل عىَل تَْقِييم الِقيَمة املَُقدَّ
ِقيق مُيكِّن املرَْشُوع من الُحُصول عىَل املَِزيد من  الُعَمالء بِدقَّة؛ ألنَّ َهـــَذا التَّْقِييم الدَّ
ِقيق يأت حينم ينجح َصاِحب املرَْشُوع يف اإلَِجابَة  َمَصاِدر اإِليرَاَدات، والتَّْقِييـــم الدَّ
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مها املُْنتَج للعميل حتَّى يجذبه  ة، مثل: ما ِهَي الَفَوائِد الَِّتي َسْوَف يُقدِّ عن تساؤالت عدَّ
فْع مقابل الُحُصول عىَل َهِذِه الِخْدَمة أو املُْنتَج؟ وما ِهَي الَفَوائِد الحاليَّة ِبالنِّْســـبَة  للدَّ
للُعَمالء؟ وكَّم املال الَِّذي يقوم الُعَمالء بدفعه حاليًّا يف الُحُصول عىَل املُْنتَج أو الِخْدَمة؟ 

فْع ِبالنِّْسبَة للُعَمالء؟ وما ِهَي الطَِّريَقة املُناِسبَة يف الدَّ

كم يَِجب أن يهتمَّ بتحديد مقدار َهِذِه التََّدفَُّقات والنِّْســـبَة املئويَّة من إِْجَميِلّ اإِليرَاَدات 
الَِّتي مُيثِّلها كُّل َمْصَدر من َمَصاِدر اإِليرَاَدات وَدَوَرات حياتها يف مَنُوذَج الَعَمل، وَذلَِك عن 
طَِريق ِدَراَســـة َدْورَة حياة املُْنتَج الَجِديد، فإذا كَانَت تَْكلَِفة اإلِنْتَاج أَكْرَب ِممَّ يرغب الَعِميل 
ة بهذا املُْنتَج فليس من املنطقّي  يف دفعـــه باملقابل، وأكرب من تدفُّقات اإِليرَاَدات الَخاصَّ

االستمرار يف اإلِنْتَاج؛ ألنَّ َهَذا يَْعِني فََشل املرَْشُوع والَكِثري من الخسائر املَالِيَّة.

د َصاِحب املرَْشُوع عند تَْكِوين َهيَْكل اإِليرَاَدات، هل َســـيَِتّم تجميع  كم يَِجب أن يَُحدِّ
مه َسيَُكوُن  َهِذِه اإِليرَاَدات ِبَشْكٍل ُمبَاِش من الُعَمالء، أم أنَّ الِخْدَمة أو الَعَمل الَِّذي يُقدِّ
بثابة وسيط؟ وَهْل سيَْحتَاج املُْنتَج الَخاّص بك إلِْذن أو ترخيص قبل البَْدء يف تداوله؟ 
وَهْل ســـيَْحتَاج ملَُســـوِّق للُوُصوِل للعميل أم أنَّه َسْوَف يقوم بالتََّعاُمل مع الُعَمالء ِبَشْكٍل 
َسة أو املرَْشُوع عىَل مَنَاِذج اإِليرَاَدات الَِّتي َسيَِتّم  ِكَة أو املَُؤسَّ مباش، وَهْل ستعتمد الرشَّ

وضعها؟ 

ومن املفيد أيًضا ملالك املرَْشُوع النَّاِشـــئ أن يَطَّلِع ِبَشـــْكٍل ُمْستَِمّر عىَل تَطَوَُّرات الَعَمل 
واإلِنْتَاج يف املََجال الَِّذي يعمل به، وُهَو األَْمر الَِّذي مُيكِّنه من تَْحِديد َمَصاِدر ُمناِسبَة 
وق،  لإليرادات والتََّنبُّؤ بََصاِدر أخَرى وإعادة النَّظَر ِفيَها وتَطِْويرها ِبَحْسِب ظُُروف السُّ
ولَِذلَِك أيًضا يَِجب أن يتَِّســـم النَُّمـــوذَج باملُُرونَة، فإذا مل يكن مَنُوذَج اإِليرَاَدات يعمل 
ق له األَْربَاح املَرَْجوَّة فيجب حينئذ تَْحِديد مَنُوذَج آخر لإليرادات  لصالح املرَْشُوع ويُحقِّ
بْح  ق الرِّ يَُكون أَكَْث مرونة من َحيُْث التََّنبُّؤ الَجيِّد والقابليَّة للتَّْعديل بالطَِّريَقة الَِّتي تُحقِّ
الَجيِّد للَمرْشُوع. كُّل َهِذِه األَْســـِئلَة تُجيب بوضوح عن أَنَْواع وَمَصاِدر اإِليرَاَدات، وُهَو 

وق. ِكَة عىَل الُحُصول عىَل مزيد من األَْربَاح واالستمرار يف السُّ ما يَْعِني قدرة الرشَّ
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:Key Resources سادًسا: املََوارِد األََساِسيَّة

وهي َجِميع الَعَناِص الرَّئِيَسة الَِّتي يَْحتَاجها املرَْشُوع لالنطالق والتَّْنِفيذ، وَهَذا الجزء 
زَِمة  من مخطَّط مَنُوذَج الَعَمل التَِّجاِرّي يشـــتمل فََقْط عىَل أبرز املََوارِد األََساِسيَّة الالَّ
إلنجـــاح مَنُوذَج الَعَمل الَِّتي بدونها ال مُيِْكـــن تَْنِفيذ املرَْشُوع وتَْقِديم املُْنتَج أو الِخْدَمة 
لرشيحة الُعَمالء املُْســـتَْهَدفنَي، حتَّى وإن كَانَت غـــري مملوكة لَِصاِحِب املرَْشُوع، وال 

يَتَطَرَّق بالتَّايِل للَمَوارِد الثانوية األُْخَرى.
ومُيِْكن تصنيف املََوارِد األََساِســـيَّة ِبَحْســـِب طبيعتها أو وظائفها يف املرَْشُوع، فَُهَناَك 
ل واملهندسني والخرباء، وُهَناَك املََوارِد املَادِّيَّة؛ أْي: َمَحّل  يَّة مثل: الُعمَّ الَعَناِص البَرَشِ
املَـــرْشُوع واآلالت وخطوط اإلِنْتَاج واملََواّد الَخاّم األَوَّلِيَّة وكّل يشء ملموس ورضوري 
لإلنتـــاج، وُهَناَك املََوارِد الِفْكِريَّة مثل: قواعـــد البَيَانَات والَعالَمة التَِّجاِريَّة وبراءات 
االخرتاع الَِّتي تَُعدُّ أََساِســـيَّة لِحَميَة ُحُقوق املِلِْكيَّة، وُهَناَك املََوارِد املَالِيَّة، وتَتََمثَّل يف 

َمَصاِدر النََّفَقات وحجم األجور، وغريها. 

 :Key Activities سابًعا: األَنِْشطَة األََساِسيَّة

ِباإلَِضافَِة للَمَوارِد الرَّئِيَسة والثانويَّة يَْحتَاج املرَْشُوع النَّاِشئ لبعض األَنِْشطَة الَِّتي تهدف 
إلخراج املُْنتَج أو الِخْدَمة النَِّهائِيَّة، فإيجاد الِقيَمة لرشيحة الُعَمالء املُْســـتَْهَدفنَي من 
ِخالل املُْنتَج الَجِديد يأت نَِتيَجة تدوير املََوارِد األََساِسيَّة يف بَْعض األَنِْشطَة األََساِسيَّة. 
ويف مَنُوذَج األَْعَمل يَِتّم ذكر فََقْط األَنِْشـــطَة األََساِسيَّة للَمرْشُوع؛ َحيُْث إنَّ الَكِثري من 
ِكَات النَّاِشئَة، لذا ال  األَنِْشطَة األخَرى تَُكون ثَانَِويَّة ال يُْفرَتَض أنَّها تُوَجد يف كافَّة الرشَّ
يَِتّم ِذكْرها يف النَُّموذَج؛ ألنَّها لَيَْست أََساِسيَّة يف الَعَمل، كم يَِجب أن يحتوي النَُّموذَج 
عـــىَل تَْوِزيـــع األدوار الَِّتي يَِجب أن يقوم ِبَها املَُوظَّفون وما ِهَي مســـؤوليَّاتهم، الَِّتي 

مُيِْكنهم من ِخاللها تَْحِقيق األَْهَداف املنشودة.

َوُهَناَك ثالثة أَنَْواع من األَنِْشـــطَة األََساِسيَّة الَِّتي يَِتّم تطبيقها ف املََشاِريع التَِّجاِريَّة 
والِخْدِميَّة، هي:
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الِنَْتاج: أْي عمليَّة إِنْتَاج املُْنتَج الَجِديد، وتحويل املََوارِد الرَّئِيَسة إىَل َهَذا املُْنتَج يف 	 
صورته النَِّهائِيَّة، وما يَْعُقبَُها من أَنِْشطَة التَّغليف والتَّْوِزيع والتَّْسِويق واملَِبيَعات.

حّل املشاكل: َهَذا النَّْوع يختّص باملََشاِريع الِخْدِميَّة الَِّتي تَْعتَِمد عىَل تَْقِديم ِخْدَمة 	 
ما للُعَمالء، ولَيَْس بَيْع ُمْنتَج، فمعرفة مشـــاكل الُعَمالء وُمَحاَولَة حلّها يَُعّد النََّشاط 

الرَّئِيس يف َهِذِه املََشاِريع.

ات: وَهَذا النََّشاط يقتص عىَل املََشاِريع الَِّتي تَُكون بثابة وسيط بنَْي طرفني أو 	  املَِنصَّ
م  أَكَْث، بحيث تَُكون وظيفتها األََساِسيَّة ِهَي التوصيل بينهم، فال ِهَي تُْنِتج ُمْنتًَجا أو تَُقدِّ
ة من تَطِْوير وتحسني فقط. ِخْدَمة، ولَِكنََّها ُتارِس أَنِْشطَتَها الدوريَّة املُتََعلَِّقة بهذه املَِنصَّ

:Costs Structure ثامًنا: َهْيكَل التَّكالِيف

َهيَْكل التَّكالِيف ُهَو الوزن النِّْســـِبّي من التَّكالِيـــف الثَّاِبتَة من اإلجمل الَعاّم ألصول 
املَـــرْشُوع)1(، ويُعرّف َهيَْكل التَّْكلِفة أيًضا بأنَّه أَنْـــَواع النََّفَقات املُْختَلَِفة الَِّتي تَتََكبَُّدها 

َة. ِكَة أو املرَْشُوع، وُهَو يتكّون من تََكالِيف ثابتة وتكاليف ُمتََغريِّ الرشَّ
التكاليـــف الثَّاِبَتة وِهَي تلك التَّكالِيف الَِّتي تَظَـــّل بدون تَْغِيري بغضِّ النَّظَر عن 	 

ة باملرَْشُوع وتكلفة  ِكَـــة أو املرَْشُوع، مثل: نفقات اإليجار الَخاصَّ َحْجم إِنْتَاج الرشَّ
ائِب، وتكلفة الَعَملَة األََساِسيَّة. الضَّ

َة وِهَي تلك التَّكالِيف الَِّتي تَتَغريَّ دائًـــا بتغريُّ َحْجم اإلِنْتَاج الَخاّص 	  التكاليـــف املَُتَغيِّ
َة من فرَْتَة ألخَرى ومن ُمْنتَج  ِكَـــة أو املرَْشُوع، وتَتََمثَّل يف تَْكلَِفـــة َمَواّد اإلِنْتَاج املُتََغريِّ بالرشَّ
ة بالتَّْســـِويق، وكََذلَِك  ة بالعاِملِنَي والنََّفَقات الَخاصَّ آلخر، وكََذلَِك تَْحِديد املكافآت الَخاصَّ
مي الِخْدَمات، وبعض التَّكالِيف الَِّتي تَرْتَِبط بعدِد ساعات الِخْدَمة  العموالت ِبالنِّْســـبَة ملُقدِّ
ة بأدوات  يانَة الَخاصَّ َعة مثل تََكالِيف الصِّ َمة، وُهَناَك أيًضا َمْجُموَعة من التَّكالِيف املجمَّ املَُقدَّ

ة. َدة آلالت اإلِنْتَاج لحساب هذه التَّكالِيف الَعامَّ اإلِنْتَاج، ويَِتّم تَْحِديد ساعات عمل ُمَحدَّ

َمة، دار اليازوري للَنرْش والتَّْوِزيع )األردن(، 2011م، ص 128-129.. 1 ِكات املُتََقدِّ آل شبيب، دريد كامل. إَِدارَة مالية الرشَّ
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ِكَة  َسة؛ وَذلَِك ألنَّ الرشَّ يَّة كَِبريَة ِبالنِّْســـبَة أليِّ َمرْشُوع أو أي ُمَؤسَّ ولَهيَْكل التَّكالِيف أَهمِّ
ِعْنَدَما ترغب يف تَْحِقيق أَكْرَب قَْدر من األَْربَاح فَعلَيَْها حســـاب التَّكالِيف والبَْحث يف 
كيفيَّة تَْوِفري هذه التَّكالِيف ِبطَِريَقة ُمناِسبَة، وَذلَِك باالْسِتَعانَة بحلِّلِني َمالِيِّنَي لِتَْحِديد 
ِكَة االستغناء َعْنَها دون أن تتأثَّر عمليَّة  بعض التَّكالِيف الزائدة الَِّتي مُيكن لَِصاِحِب الرشَّ
د َهيَْكل التَّْكلِفة الطُّرُق الَِّتي مُيكن اتِّبَاعها لخفض  اإلِنْتَـــاج أو َجْوَدة املُْنتَج؛ َحيُْث يُحدِّ
التَّْكلِفـــة، وعىَل املحلِّل املَايِلّ يف َهِذِه النقطة أن يعمل عىَل مراقبة اتَِّجاه التَّْكلِفة حتَّى 

يضمَن استقرار التََّدفَُّقات املَالِيَّة وَعَدم ُحُدوث أّي طفرات يف التكاليف)1(.
مي الِخْدَمات، بل يَْختَلِف  ار التجزئة وبني ُمقدِّ وعادًة ما تَْختَلِف هياكل التَّْكلِفة بنَْي تُجَّ
َهيَْكل التَّْكلِفة بنَْي خطوط اإلِنْتَاج املُْختَلَِفة وبني وحدات األَْعَمل واألقســـام املُْختَلَِفة 
ِكَة ذاتها وألنَّ  ة بالرشَّ ع األَنِْشـــطَة الَخاصَّ ِكَة الواِحَدة، وَذلَِك يرجع لتنوُّ َداِخـــل الرشَّ

ة بالتَّْكلِفة تَْعتَِمد عىَل الَعَناِص الَِّتي تندرج يف تَْكلَِفة املرَْشُوع.  البَيَانَات الَخاصَّ
َســـة عند رسم َهيَْكل التَّكالِيف أن يقوم بتقسيم  َويَِجب عىَل َصاِحب املرَْشُوع أو املَُؤسَّ
ة بالِخْدَمات  ة بخطوط اإلِنْتَاج وتكاليف َخاصَّ التَّكالِيف املَطْلُوبَة منه إىَل تََكالِيف َخاصَّ
ة بالُعَمالء مثل: التَّْسِويق وتكاليف اإلَِدارَة، وأن يكون َهَذا التَّْوِزيع عىَل  وتكاليف َخاصَّ

أساس قابل للِقياِس، وَذلَِك حتَّى يتمكَّن َصاِحب املرَْشُوع من حساب ِربِْحيَّة اإلِنْتَاج.

َسة أو أليِّ َمرْشُوع، والَعَمل عىَل رقابة هذه التَّكالِيف  َوِدَراَسة َهيَْكل التَّكالِيف أليِّ ُمَؤسَّ
ى بإدارة الكلفة االْسرِتاتِيِجيَّة للَمرْشُوع؛ َحيُْث مراقبة التَّكالِيف  والتَّْخِطيط لها يَُســـمَّ
ِبَشْكٍل مســـتِمّر، والَهَدف من َذلَِك ُهَو تخفيض هذه التَّكالِيف عىَل َصاِحب املرَْشُوع، 
َسة من  ـــْكل الَِّذي مُيكِّن املَُؤسَّ والَعَمل عىَل اْســـِتثَْمر كافَّة املََوارِد املُتَاَحة بكفاءة، بالشَّ
َسة  وق، َهِذِه املَزَايَا التََّنافُِسيَّة مُيِْكن لَِصاِحِب املَُؤسَّ تَْحِقيق َمزَايَا تََنافُِسيَّة َجيَِّدة يف السُّ

أو املرَْشُوع أن يحصل من ِخاللها عىَل رضا الُعَمالء)2(.

1. Cost Structure - Learn About Cost Allocation, Fixed & Variable Costs. Retrieved 7 April 2019, from 
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/cost-structure/

املسعودي، حيدر عل. إَِدارَة تََكالِيف الَجْوَدة اسرتاتيجيّاً، دار اليازوري للَنرْش والتَّْوِزيع )عمن-األردن(، ط1، 2010م، ص 119.. 2
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ة يف التََّسلُْســـل االْســـرِتاتِيِجّي للتََّعاُمل مع  ويَُعّد تحديد التَّكالِيف من الُخطَُوات املهمَّ
األَْربَاح يف أّي مَنُوذَج عمل، فليك تتمكَّن أّي َشِكَة أو أّي صاحب َمرْشُوع من تَْحِقيق 
بْح  ْعر االْسرِتاتِيِجّي وبعد َذلَِك يَِتّم َخْصم هامش الرِّ األَْربَاح املَطْلُوبَة، يَِجب تَْحِديد السِّ
د  املَطْلُوب منه، حتي يتمكَّن َصاِحب املرَْشُوع من تَْحِديد التَّْكلِفة املُْستَْهَدفة؛ َحيُْث تتحدَّ
ة باإلِنْتَاج، وليك  األَْربَاح ِعْنَدَما نضع ســـعر املُْنتَج ونخصم منه ســـعر التَّْكلِفة الَخاصَّ
ْعر عن طَِريق إَِضافَة التَّْكلِفة لسعر  د السِّ نَِصل لَهيَْكل التَّْكلِفة الســـليم ال يَِجب أن نُحدِّ
ِكَات أو أَْصَحاب املرَْشُوَعات يف التَّْقلِيل من التَّْكلِفة  املُْنتَج، وَهِذِه الُخطَْوة تُساعد الرشَّ
ِكَة وأَْصَحاب املََشـــاِريع مـــن تَْكِوين َهيَْكل تَْكلَِفة ُمْرِبح  ة باملُْنتَج، وُتكِّن الرشَّ الَخاصَّ

وُمالئِم للجمهور يف الَوقْت ذاته.

َوُهَناَك ثالث طُُرق رئيسة ف التَّْحديد السليم للتَّكْلِفة:

الطَِّريَقة األوىَل وِهَي االْعِتمد عىَل تبســـيط الَعَملِيَّـــات الِنَْتاِجيَّة واالْعِتمد 	 
ة بالتَّصنيع  املُْستَِمّر عىَل االبِْتكار يف الَعَملِيَّة اإلِنْتَاِجيَّة ِبَهَدف تقليل التَّكالِيف الَخاصَّ
وكََذلَِك بالتَّْوِزيع، فعىَل َســـِبيل املثال مُيِْكن استبدال املََواّد الخاّم ِبََواّد أخَرى أقّل 
َمة للجمهور مثل ِخْدَمة الُعَمالء الَِّتي تَتََعلَّق بالتَّْوِزيع  تكلفة، أو نقل الِخْدَمات املَُقدَّ
والتَّْسِويق ألماكن قريبة للجمهور أو اْســـِتْخَدام التِّْكُنولُوْجيَا واإلنرتنت يف مثل 

َهِذِه الِخْدَمات لتوفري التَّْكلِفة املَطْلُوبَة لها.

الطَِّريَقة الثَّانِيـــة ِهَي الْعِتامد عَل شاكات ف عمليَّة التَّْســـِويق والتَّْوِزيع، 	 
َاكات إىَل تقليل التَّْكلِفة املَطْلُوبَـــة للنَّْقل أو التَّْوزيع، ومن ثَمَّ  وتهـــدف َهِذِه الرشَّ
ِكَات أو يحاول أَْصَحاب املََشـــاِريع  مُيِْكـــن تَْحِديد تَْكلَِفة أقّل، فِعْنَدَما تُحاِول الرشَّ
ة باملرَْشُوع بفردها دون أيَّة شاكات؛ فهذا األَْمر يتسبّب  تَْنِفيذ كُّل املََهاّم الَخاصَّ
َسة من تَْحِقيق  َسة، ولن تَتََمكَّن املَُؤسَّ ة باملرَْشُوع أو املَُؤسَّ يف ارْتَِفاع التَّْكلِفة الَخاصَّ

وق ِبَسبَب ارْتَِفاع التَّْكلِفة. املَُنافََسة املَطْلُوبَة يف السُّ

َسة أو يتمكَّن َصاِحب املرَْشُوع من الُوُصول 	  الطَِّريَقة الثَّالِثة وِهَي أن تتمكَّن املَُؤسَّ
لَْعة، فعىَل َسِبيل املثال  ْعر الرَّئِيِسّ للسِّ بْح املُناِسب دون أن يَِتّم تقليل السِّ لهامش الرِّ
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لَع الَِّتي تَُكون منفعتها وقتيَّة ِبالنِّْسبَة للعميل أو  مُيِْكن لَِصاِحِب املرَْشُوع تَْحِديد السِّ
ِكَة أو يتمكَّن َصاِحب املرَْشُوع  املُْستَْهلِك، ويقوم بتأجريها له، ومن ثَمَّ تتمكَّن الرشَّ

من تَْحِقيق األَْربَاح املَطْلُوبَة)1(.

:Key Partners َكاء األََساسيُّون تاسًعا: الشُّ

كاء الَِّذيَن يتعامل معهم َمالِك املرَْشُوع؛   يختّص َهَذا املحور يف مَنُوذَج الَعَمل بسد الرشُّ
ُورَة  إذ إنَّ أّي َمرْشُوع ناشـــئ؛ تِجاِرّي أو خدمّي يوجد يف ُسوق مفتوحة يَْحتَاج بالضَّ
للكثـــري من األطراف للقيام بََهاّم فرعيَّة ُمْختَلَِفة تُْكِمل عمله الرَّئِيس، مثل: املورِّدين 

َكاء يف رَأْس املَاِل، وغريهم. واملُوزِّعني والِجَهات املَُموِّلَة والرشُّ

ًة  ِكَات النَّاِشـــئَة، َخاصَّ وتُعدُّ ِفْكرَة التعاقد مع جهات َخارِِجيَّة أمرًا ُمِهمًّ لتَطَوُّر ومُنُّو الرشَّ
ِغريَة؛ فَِهَي تَُساِعد عىَل تحسني أعملها وزيادة َحْجم اقِْتَصاَداتها، والحّد من  املُْنَشآت الصَّ
ة يف بداية الَعَمل، ما يُســـاِهم يف تقليل فُرَص  املََخاِطـــر املُْحتََملَة الَِّتي قَد تواجهها َخاصَّ
َعة للَمَوارِد واألَنِْشطَة الَِّتي يَْحتَاجها املرَْشُوع؛  َدة وُمتََنوِّ الَفَشل، والُحُصول عىَل َمَصاِدر ُمتََعدِّ
ِكَات املتعاقدة بعضها مع بَْعض من  إذ إنَّ الرشاكات تُِتيح تبادل االْسِتَفاَدة ِممَّ َتْتَلِكه الرشَّ

يَّة ُمَميَّزَة، وَذلَِك بأقّل تَْكلَِفة تُْذكَر. ات وُمْخترََبات وَمَوارِد برََشِ أجهزة وُمَعدَّ
ا ذائع  ِكَات النَّاِشـــئَة فََحْســـب، بل باتت اتَِّجاًها عامًّ اكَات عىَل الرشَّ وال تقتص الرشَّ
ِكَات الَعالَِميَّة، فقد طّورت َشِكَة "أبلApple " يف سبتمرب  االنِْتَشـــار بنَْي عملقة الرشَّ
َسات أخَرى َتْتَلِك ُمْنتََجات وِخْدَمات  2016م مَنُوذَجها التَِّجاِرّي بعقد شاكات مع ُمَؤسَّ
ُمَميَّزَة، ِمْنَها َشِكَة "ناييك" للُمْنتََجات الرياضيَّة، وَذلَِك ِباْسِتْخَدام تَطِْبيق الرَّكْض يف 
ساعة اليَد، وكََذلَِك َشِكَة "نينتندو" املُْنِتِجة لأللعاب من أجل اْسِتْخَدام لعبتها "بكيمون 

جو" يف ُمْنتََجاتها الَجِديَدة)2(.

الباز، محمد. املحيط األزرق، دار فصلة للَنرْش والتَّْوِزيع )القاهرة( ن ط1، 2019م، ص 101-102.. 1
2. Apple & Nike Launch the Perfect Running Partner, Apple Watch Nike+. 2016, September, 7. Retrieved 

12 April 2020, from https://apple.co/2RyAsf8
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َكاء الَِّذيَن يَْحتَاجهم يف بداية نََشـــاط  وهنـــا يَْحتَاج َمالِك املرَْشُوع للتَّْمِييز بنَْي الرشُّ
َكاء الرَّئِيِســـيِّنَي  َمة، وكََذلَِك التفريق بنَْي الرشُّ َكاء يف املَرَاِحل املُتََقدِّ ِكَة وبني الرشُّ الرشَّ
ْولِيَّة، وَذلَِك يُســـاِعد  ة والدَّ َكاء من الِجَهات الَخاصَّ من الهيئات الُحُكوِميَّة وبني الرشُّ

عىَل َمْعرِفَة االْشرِتاطات الَقانُونِيَّة والرَّْسميَّة للتََّعاُمل مع كُّل َهِذِه الِجَهات عىَل ِحدة.

نخلُص ِمامَّ سبق أنَّه ك يتمكَّن أّي صاحب َمرْشُوع ناشئ من إعداد مَنُوذَج َجيِّد للَعَمِل 
ة أسئلة تخصُّ طَِبيَعة الُعَمالء املُْحتََملِنَي أو املوجودين  التِّجاِرّي، يَِجب أن يجيب عىَل ِعدَّ
مه َصاِحب املرَْشُوع، وأن يشـــمل مَنُوذَج الَعَمل اْسرِتَاتِيِجيَّات  وطَِبيَعة املُْنتَج الَِّذي يُقدِّ
التَّْســـِويق وقنوات التَّْوِزيع الَِّتي مَيْتَلِكها، وحجم وطَِبيَعة املََواّد الَخاّم وعدد املَُوظَّفني 

َكاء وطَِبيَعة أدوارهم. وكافَّة نفقات اإلِنْتَاج وعدد الرشُّ

يَّة تعديل وتغيري الهياكل التَّْنِظيِميَّة  كم يَِجب أن يُنبّه النَُّموذَج َصاِحب الَعَمل عىَل أَهمِّ
ِبَشْكٍل مستِمّر، وكَيَْف مُيِْكن تَْحِقيق ميزة تََنافُِسيَّة للَمرْشُوع، وتخيُّل الَعالقَات املتبادلة 

بنَْي الُعَمالء واملرَْشُوع. 
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املَْبَحث الثَّاِن

يَّة ُخطَّة الَعَمل.. املاهيَّة واألَهمِّ

واملَُتطَلََّبات والحدود

ل شـــكَّ أنَّ ِمْفَتاح النََّجاح ف ِريَاَدة األَْعاَمل ُهَو اْمِتالك ُخطَّة َعَمل نَاِجَحة؛ فالَبْدء 
ف َمْشُوع تِجاِرّي َجِديد أو حتَّى تَطِْوير الَعَمل ف َمْشُوع قائم بالِفْعِل ِسيَّان من 
لِيم عرب ُخطَّة عمل تَْنِفيذيَّة ُمْحكََمة، تبدأ من إِْجَراء  َحْيُث الحاجة إىَل التَّْوجيه السَّ
التَّْحلِيل النَّْقِدّي لجميع َعَنارِص الَعَمل، من أجل إكساب التَّْخِطيط ِصْبَغة الَواِقعيَّة، 

ِحيحة املَْوُضوَعة ُمسبًقا. ائِم من اللِتزَام بالتَِّجاهات الصَّ والتَّأكُّد الدَّ

اِخل، وتَْقِديم الثَِّقة يف مســـتقبل تِلَْك  وتُْعترََب الُخطَّة "وســـيلة لتنظيم األَْعَمل من الدَّ
َنَوات العرش األوىل، وفًقا  األَْعَمل، وبدونها؛ تَفَشل نصف األَْعَمل الَجِديَدة ِخالل السَّ
َراَســـات املَْعِنيَّة، لسبٍب أَسايِسّ يَتََعلَّق بغياب التَّْخِطيط؛ َحيُْث ثَبََت أنَّ أَفَْضل الطُّرُق  للدِّ

لتَْحِقيق النََّجاح ُهَو التَّْخِطيط ومتابعة تَْنِفيذ الُخطَط املرسومة سلًفا")1(.

ح إطار وأهداف املرَْشُوع واألسباب الَِّتي تجعل  ومُيِْكن تعريفها أيًضا بأنَّها "وسيلة تُوضِّ
زَِمة  َنة االْســـرِتاتِيِجيَّة الالَّ واضعيها يعتقدون أنَّه مُيِْكنهم تَْحِقيق تِلَْك األَْهَداف، متضمِّ
لتَْحِقيق َهِذِه األَْهَداف الَِّتي يســـتخدمها املستثمرون كوسيلة لتَْقِييم أعملهم وتوصيل 

رؤيتهم إىَل اآلَخِريَن")2(.

حسني، عادل حنفي. "ُخطَّة الَْعَمل: أداة لَِنَجاِح الَْمرْشُوَعات واخرتاق اأْلَْسَواق"، َمَجلَّة إَِدارَة األَْعَمل، مص، . 1
العدد: 87، 1999م، ص38.

يَارَة 30 مايو 2017م، ُمتَاح عىَل . 2 ـة الَْعَمل"، موقع معهد امللك ســلمن لِرياَدة األَْعــَمل، د.ت، تَاِريُخ الزِّ "ُخطَـّ
goo.gl/tp6yFJ :الرَّاِبط
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وتُْعَنى عمليَّة التَّْخِطيط بالتَّْفكري يف املُْستَْقبَل، وما سيحدث فيه، وما مُيِْكنك أنت، كرَائِد 

أعمل، القيام به من أجل َهَذا املُْســـتَْقبَل، بالطَّبْع ال يعني َهَذا أنَّ َجِميع األَفْرَاد يَِجب 

أن يسريوا وفق الُخطَّة املَْوُضوَعة، ولَِكْن إْن قُْمَت، كرَائِد أعمل، بالتَّْخِطيط ملرَْشُوعك 

ِبَشْكٍل َجيِّد وُمْحَكم، فإنَّ َهَذا يَْعِني أن قُْدرَتك عىَل الُوُصول إىَل هدفك َستَُكوُن أسهل 

رْي بدون ُخطَّة. وأَيَْس كثريًا من ُمَجرَّد السَّ

يَّة كبرية يف عمليَّة إَِدارَة املَُنظََّمت  ــة، إذن، من أَْعَمل اإلَِدارَة الُعلْيَا، ولهـــا أَهمِّ الُخطَـّ

َسة، والَِّذي  د الَهَدف األََســـاس الَِّذي تَسَعى إليه املَُنظََّمة أو املَُؤسَّ َســـات؛ إذ تحدِّ واملَُؤسَّ

يدور حوله كافَّة األَْعَمل األُْخَرى، كََم تحتوي عىَل أَهّم الُخطَُوات واملَرَاِحل الَِّتي يَِجب 

اتِّبَاعها من أجل الُوُصول إىَل األهداف العليا. 

ومُيكن تَْعِريف ُخطَّة الَعَمل عىَل َهَذا النَّْحو، بأنَّها عمليَّة نِظَاِميَّة يف املقام األَوَّل، تبدأ 

بوضـــع هدف ما، ومن ثَم تضع أَفَْضل الطُّرُق الَِّتي مُيِْكن من ِخاللها الَعَمل من أجل 

الُوُصول لَِهَذا الَهَدف. ويَِجب أن تَتََميَّز الُخطَّة بإطار اسرتاتِيِجّي مُيِْكن من ِخالله أن 

يَِتّم تَْعِريف األولويَّات وتَْحِديد النقاط الَِّتي يَِجب االرتكاز َعلَيَْها أثناء الَعَمل.

بُل الَِّتي مُيِْكن  َا تحتوي عىل أَهّم السُّ والُخطَّة املُْحَكَمة ال تحتوي عىَل الَهَدف فقط، وإمنَّ

َسة أو املَُنظََّمة من أجل الَعَمل عىَل الَهَدف األََساس لها، وكََذلَِك تضع  أن تنتهجها املَُؤسَّ

د موقع وَدْور كُّل فرد يف  النََّمـــط املَطْلُوب من الَعَمل للُوُصوِل إىَل َهَذا الَهَدف، وتحدِّ

َسة. ومن ثَمَّ فالُخطَّة باختصار ِهَي "رؤية متكاملة يَِتّم من  بلوغ الَهَدف الرَّئِيس للُمَؤسَّ

ِخاللهـــا تَْحِديد الَهَدف الرَّئِيس، وَعواِمل تَْحِقيقه املُْختَلَِفة من أَفْرَاد وُخطُوات، وأيًضا 

تََحرُّكَات، من أجل ضمن مستقبل أَفَْضل")1(.

1. Nickolas, F. Strategy Definitions & Meanings. 2016,  Retrieved from https://www.nickols.us/
strategy_definitions.pdf
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ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

ملاذا التَّْخِطيط للَعَمِل؟ 
َا يعتقد الَكِثري أنَّ الَعَمل دون ُخطَّة يشء إيجاِبّ العتبارات املَدى الزََّمِنّي، بالنَّظَر  ُربَّ
إىَل احتياج التَّْخِطيط للكثري من الَوقْت، وكََذلَِك الجهد واإلمكانات، وُهَو األَْمر الَِّذي 
قَد ينجح، ولكن ِبِنْســـبَة ضئيلة للَغايَِة؛ ألنَّ الَعْفِويَّة يف الَعَمل قَد تتســـبَّب يف تَضارُب 
املََهاّم، ومن ثَمَّ ستأت بنتائج عكسيَّة تاًما؛ َحيُْث يُساِعد وضع الُخطَّة كثريًا يف تََجنُّب 
األَزََمات أو الكوارث الَِّتي قَد تطرأ عىَل الَعَمل، ويُســـاِعد كذلك يف إِيَجاد َحّل فَْوِرّي 
إذا ما حدثت أّي أزمة خارجة عن سيطرة اإلَِدارَة. والَواِقع يَُؤكِّد أنَّ ما يَِتّم إنفاقه من 
وقت وجهد وتكاليف من أجل وْضع ُخطَّة ُمْحَكَمة للَعَمِل يؤت مثاره ِبَشْكٍل يفوق كثريًا 

االنطالق باملرَْشُوع من دون وضع ُخطَّة عمل.

ــة الَعَمل أمٌر غري ُمْجٍد؛ َحيُْث ال يلتزم أحد  وأحيانًـــا أيًضا تعتقد اإلَِدارَة أنَّ وضع ُخطَـّ
ــة الَعَمل املَْوُضوَعة يف الغالب، وقَد يكون َهَذا األَْمر صحيًحا، ولَِكنَّ َدْور اإلَِدارَة  بُخطَـّ
َســـة ُهَو متابعة َسرْي الَعَمل، والتَّأكُّد من أنَّ الُخطَّة املَْوُضوَعة يَِتّم تَْنِفيذها  يف أّي ُمَؤسَّ
ُروا أبًدا عن تَْنِفيذ ُخطَّة  ــة، وبالطَّبْعِ يَِجب أن تَِعَي اإلَِدارَة أنَّ الَعاِملِنَي لـــن يَتَأخَّ بِدقَـّ
العمل ما داموا شكاء يف وضعها وتَطِْويرها، ال ِســـيََّم إن كَانَت َهِذِه الُخطَّة َمْنِطِقيَّة 

وقابلة للتَّْنِفيذ.

ق الَكِثري من املكاســـب الَِّتي قَد تخَفى  ويعتقـــد كبار رجال اإلَِدارَة أنَّ التَّْخِطيط يَُحقِّ
عن الَكِثريين؛ فامتالك وتَْنِفيذ ُخطَّة َجيَِّدة للَعَمِل يف أّي ُمَنظََّمة أو َمرْشُوع يُســـاِعد 
ِبَشْكٍل كبريٍ عىَل بلوغ األَْهَداف املرغوبة، فَِهَي أوَّاًل تُّد اإلَِدارَة الُعلْيَا بَفْهٍم واضح حول 
ِر الَعَمل ونجاحه وزيادة  مـــا يَِجب أن يُفَعل من أجل تَْحِقيق األَْهَداف الَِّتي تَتََعلَّق ِبتَطَوُّ
اإلِنْتَاج، واالرْتَِقاء بَجْوَدة املُْنتََجات، وَتُّدها أيًضا باألََدَوات الَِّتي تَُســـاِعد عىَل توصيل 

َسة أو املَُنظََّمة. ُرْؤيَة اإلَِدارَة لجميع الَعاِملِنَي باملَُؤسَّ

وتُساِعد الُخطَّة كََذلَِك عىَل وضع طَِريَقة عمل صارمة وُمْحَكَمة لتَْنِفيذ األَْهَداف؛ أِلَنََّها 
تُســـاِعد يف وضع َهِذِه األَْهَداف بخطوٍط عريضٍة يُْدرِكَُها العاملون املســـؤولون عن 
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التَّْنِفيذ بوضوح، كََم تعمل كدليل يوّجه اإلَِدارَة يف تَْحِديد األولويَّات وَعَملِيَّات صناعة 
الَقرَار من ِخالل تركيزها عىَل اإلْمَكانِيَّات واملََصاِدر املُتَاَحة الَِّتي مُيِْكن االْسِتَفاَدة منها 
يف الَعَمل، إَِضافًَة إىَل أنَّها تُحاِفظ عىَل بقاء التََّواُصل ُمســـتِمرًّا بنَْي فَِريق املَُنظََّمة أو 

املرَْشُوع واملحيطني ببيئة الَعَمل املباشة.

ة، ِممَّ يتيح لإلدارة استغاللها واالْسِتَفاَدة منها،  تركز ُخطَّة الَعَمل أيًضا عىَل نَِقاط الُقوَّ
ْعف املُْحتََملَة يف املرَْشُوع ومراحل التَّْنِفيذ  ويف الَوقْت ذاته تَُساِعد عىَل عالج نَِقاط الضَّ
ـــوق ملُْنتََجات أو ِخْدَمات  األوىَل ومـــن ثَمَّ تزيد فُرَص اقتناص الُفرَص املُتَاَحة بالسُّ
املرَْشُوع وتَُقلِّل من احتمالت الخطر أو التهديد الَِّتي قَد تطرأ عىَل الَعَمل، وتضع أساًسا 

مها املرَْشُوع.  َصلْبًا لتَطِْوير وتحديث املُْنتََجات والِخْدَمات الَِّتي يُقدِّ

ق اإلَِدارَة من سالمة األَفَْكار املَْوُضوَعة قبل  وتَُعدُّ ُخطَّة الَعَمل أَفَْضل وِســـيلَة ليك تَتَحقَّ
االنغـــمس يف األَْعَمل الرُّوتِينيَّة اليَْوِميَّة وأحداثها املتكـــرِّرَة، إَِضافًَة إىَل أنَّها تَْخلُق 
االنطبـــاع العاّم الَِّذي يعطي ُصورَة كاملة عن مَدى تَْنِظيـــم األَْعَمل الَِّذي يَتمتَّع به 
ة  رََجة األوىَل كُّل من يتعامل مـــع املرَْشُوع وبِصَفٍة َخاصَّ ــِذي يَُهّم بالدَّ املَـــرْشُوع، والَـّ

املُْستَثِْمِريَن واملُْقرِِضنَي.

فُخطَّة الَعَمل تَُعّد "ترجمة عمليَّة مكتوبة لقدرة اإلداريني عىَل ِصيَاَغة وإدارة أعملهم 
ْعف  وتَطِْويرها ِبَشـــْكٍل يدعـــو إىَل التَّأْكِيد عىَل َمَواِطن الُقـــوَّة ومعالجة َمَواِطن الضَّ
ابة لتقديم أَْعَمل املرَْشُوَعات للغري، وِهَي املرآة  واالنحرافات، وِهَي كََذلَِك وِســـيلَة جذَّ

وَعاتهم")1(. ك واإلَِدارَة من ُرْؤيَة مستقبل َمرْشُ الَِّتي ُتَكِّن املُمالَّ

َسة تعطي ُرْؤيَة صحيحة وواضحة للوضع الرَّاِهن؛  فالُخطَّة الَِّتي تُوَضع ف أّي ُمَؤسَّ
أِلَنََّها تجيب عَل تساؤلت عّدة مثل: "أين نحن؟" و"ما ُهَو هدفنا؟" وبالطَّْبعِ تُوفِّر 

حسني، عادل حنفي. "ُخطَّة الَْعَمل: أداة لَِنَجاِح الَْمرْشُوَعات واخرتاق اأْلَْسَواق"، مرجع سابق، ص ص 38-39.. 1
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الُخطَّة َمْنَهِجيَّة الَعَمل واألســـاليب الَِّتي تَُيسِّ الُوُصول للهدف من ِخالل طرحها 
سؤال: "ما ِهَي أَْفَضل الطُُّرق للُوُصوِل إىَل الَهَدف؟" كََذلَِك تَُقيِّم ُخطَّة الَعَمل بِدقَّة 
النََّتائِـــج الَِّتي وصل إِلَْيَها الَعَمل باملقارنة مع األَْهَداف املَْوُضوَعة، وَذلَِك من ِخالل 

الَِجابَة عَل تساؤل: "كيف نعرف أنََّنا وصلنا؟"

ُمَتطَلََّبات التَّْخِطيط للَعَمِل 
َدة تَْحتَاج إىل الَكِثري من الَوقْت والجهد والبَْحث والتَّْكلِفة  صياغة ُخطَّة للَعَمِل عمليَّة ُمَعقَّ
من أجل خروجها ِبُصورٍَة ُمْكتَِملٍَة، ومن ثَمَّ فإنَّ ُهَناَك الَعِديد من املُتَطَلَّبَات الَِّتي يَِجب 

توافرها قبل وأثناء التَّْخِطيط للَمرْشُوع، منها:

وق واملَُناِفِســـنَي واملُورِِّديَن واإلِْجرَاَءات والترشيعات 	  تَواُفر املَْعلُوَمات حول السُّ
املَُنظَِّمة للَعَمِل وكافَّة املََوارِد واإلمكانات املُتَاَحة لَدى املَُنظََّمة وغريها من التَّفاِصيل 

قَّة والحداثة. لَة، عىَل أن تتَِّسم َهِذِه البَيَانَات بالدِّ ذات الصِّ

َدة األَْهَداف وقابلة للِقياِس، ســـواًء كَانَت َهِذِه 	  أن تَكُون الُخطَّة واضحة وُمَحدَّ
األَْهَداف ِربِْحيَّة أو توسعيَّة أو أهدافًا لها عالقة باملَْسُؤولِيَّة االْجتمِعيَّة؛ ألنَّ األصل 
يف الُخطَّة ُهَو تَْحِديـــد الَهَدف النَِّهاِئّ من الَعَمل، واملََعاِيري املَطْلُوبَة، وبناًء عىَل 
ة باحتمالت  يَاسة الَِّتي ستسري َعلَيَْها الُخطَّة والتَّوقَُّعات الَخاصَّ َذلَِك يَِتّم رسم السِّ
تطبيقها وَربْط أَْهَداف املرَْشُوع باملََوارِد املُتَاَحة، الَِّتي يَِجب أن تَُكون معروفة َجيًِّدا 

حتَّى يَِتّم اْسِتْخَدامَها عىَل النَّْحو األَْمثَل وتََجنُّب إهدارها.

تحديد التَِّجاه الَعاّم املعنّي بســـتقبل املَـــرْشُوع أو املَُنظََّمة، واإلطار الَِّذي يَِتّم 	 
من ِخالله تحفيـــز الَعاِملِنَي عىَل التَّعاُون مًعا من أجل تَْحِقيق األَْهَداف النَِّهائِيَّة 
للَمرْشُوع كُلٌّ ِبَحْســـِب موقعه املُناِسب من عمليَّة التَّْنِفيذ، وكََذلَِك تَْحِديد الجداول 

ة بالتَّْنِفيذ والكيفيَّة الَِّتي َسيَِتّم ِبَها َسرْي الَعَمل. الزََّمِنيَّة الَخاصَّ

تحديد املََوارِد والمكانات املَُتاَحـــة لَدى املَُنظََّمة لتَْحِقيق أَْهَداف الُخطَّة وَوْضع 	 
َهِذِه املََوارِد كاملًة عىَل أُْهبَة االستعداد عند وضع وبناء الُخطَّة.
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ق ِبَشكٍل كامل من ُمْخَتلَف َعَنارِص الُخطَّة واملََوارِد والْمكَانِيَّات املَْوُجوَدة 	  التََّحقُّ
قبل البدء يف التَّْنِفيذ.

ة 	  يجب أن تَْشَتِمل الُخطَّة عَل ُخطط ُمصغرة تتناول النََّشاطات التَّنِفيِذيَّة املُِهمَّ
د  الَِّتي يَِجب القيام ِبَها من أجل إنجاز الَهَدف األكرب للُخطَّة الرَّئِيَســـة، والَِّتي تحدِّ
كََذلَِك املََهاّم الَِّتي يَِجب القيام ِبَها من أجل الُوُصول إىَل األَْهَداف املرحليَّة، ومن 

ثَمَّ الُوُصول للهدف األكرب.

ة اعتبارات أخَرى ل ِغَنى َعْنَها عند بناء ُخطَّة عمل ناجحة، لَعلَّ أهّمها:  َوُهَناَك ِعدَّ

األسبقيَّة: فالتَّْخِطيط ُهَو أَوَّل الَعَملِيَّات اإلداريَّة الَِّتي يَِجب القيام ِبَها عند تَْنِفيذ 	 
َمرْشُوع ناشئ أو تَطِْوير عمل ما، وال يَْنبَِغي أن تسبقه أيَّة ُخطَُوات أخرى، بل يَِجب 

أن يتلو وضع الُخطَّة كافَّة الَعَملِيَّات اإلداريَّة األُْخَرى.

ُموليَّة: ويُقَصد ِبَها جانبان: 	  الشُّ
الَجانِب األَوَّل اشـــتمل الُخطَّة عىَل كافَّة األَنِْشطَة والَوَسائِل واألساليب الَِّتي . 1

تَرْتَِبط بالَهَدف، وكََذلَِك تَْحِديد كافَّة املُْشـــِكالت أو الُفرَص الَِّتي قَد تطرأ أثناء 
تَطِْبيق الُخطَّة، وتوضيح كيفيَّة استغاللها أو تجاوزها، وتحسني الُقُدَرات واملََوارِد 
ة وتَطَوُّر، والتقليل قَْدر  ة بفريق الَعَمل وتحويلها لنقاط قُوَّ ـــالت الَخاصَّ واملَُؤهِّ
ْعف، والتغلُّب َعلَيَْها من أجل تَْحِقيق األَْهَداف الُكرْبى. املستطاع من نَِقاط الضَّ

الَجانِـــب الثَّاِن فيُْقَصد به أنَّ َمْســـُؤولِيَّة وضع الُخطَّة تقع عىَل فَِريق الَعَمل . 2
كَُكّل، من ِخالل اشـــرتاك كافَّة ُمْستََويَات اإلَِدارَة يف عمليَّة التَّْخِطيط، وُهَو 
أمٌر رضوريٌّ يُســـاِعد يف وضع ُخطَط طَِويلَة املَدى نَاِجَحة ِبَشْكٍل أكرب؛ َذلَِك 
ألنَّ التَّْخِطيط يف األََســـاس ُهَو عمل جمعّي، ومن ثَمَّ يَِجب أن تَُكون الُخطَّة 
َسة  املَْوُضوَعة للَعَمِل ِهَي انعكاس لِِوْجَهاِت نَظَر وقناعات الَعاِملِنَي يف املَُؤسَّ
أو املَُنظََّمة، ويشمل َذلَِك: اإلَِدارَة الُعلْيَا وكََذلَِك اإلدارات التَّنِفيِذيَّة؛ وَذلَِك ألنَّ 
َمات الَِّتي تجعلها عاماًل أساســـيًّا يف  كُّل إَِدارَة من َهِذِه اإلدارات َتْتَلِك املَُقوِّ

وضع الُخطَّة.
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َسة بأكملها،  اِملة عىَل املَُؤسَّ لْطَة والنَّظرة الشَّ واإلَِدارَة الُعلْيَا َتْتَلِك الِخرْبَة والسُّ
َراَسات املُتََعلَِّقة بسري الَعَمل، يف ِحني َتْتَلِك  َكَم أنَّ لديها كافَّة املَْعلُوَمات والدِّ
اإلدارات التَّنِفيِذيَّة املُْختَلَِفة ِخرْبَات الَعَمل التَّطبيقّي املكتَســـبَة من سياقات 
اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة، وُهَو ما يجعل لها َدْوًرا بارزًا يف وضع ُخطَّة  ِبيئَة الَعَمل الدَّ
ذ، يف األخري، بأيديهم عىَل أرض الَواِقع، فاألَفْرَاد العاملون  الَعَمل، الَِّتي ستَُنفَّ
َسة هم َمن يقومون باإلِنْتَاج والتَّْشغيل  بتلك األقسام اإلداريَّة املُْختَلَِفة يف املَُؤسَّ

واالحتكاك املُبَاِش مع عناص ِبيئَة الَعَمل.
َويَِجـــب التَّأْكِيد عىَل أنَّ من يقوم بإعداد الُخطَّة األَْشـــَخاُص املعنيُّون بها، 
ل أن يقوم بإعداد الُخطَّة فريٌق  ولَيَْسوا أشخاًصا من خارج نِظَام الَعَمل، ويَُفضَّ
متكامل من إَِدارَة التَّْخِطيط، ومعه معاونون من اإلدارات الُعلْيَا، وكََذلَِك من 
اإلدارات التَّنِفيِذيَّة؛ وَذلَِك ألنَّ َهَذا سيُساِعد عىَل وضع ُخطَّة عمل أَدّق وأَكَْث 
قابليَّـــة للتَّْنِفيذ، كََذلَِك كُلََّم كَاَن لألفراد من ُمْختَلَف اإلدارات َدْور يف وضع 

ًسا عىَل تَْنِفيذها. الُخطَّة كانوا أَكَْث تحمُّ

الَهَدفيَّة: التَّْخِطيط عمليَّة هادفة باألََساس، أْي تنطوي عىَل ُسبُل تَْحِقيق هدٍف ما، 	 
د تتضارب املََهاّم ويضيع الَوقْت والجهد  وبغياب اشـــتمل الُخطَّة عىَل هدف ُمحدَّ
املبـــذول ِفيَها وتُْهَدر املََوارِد املُتَاَحة ملاليك املَـــرْشُوع املَادِّيَّة واملعنويَّة. وينبغي أن 
د. ّي ُمحدَّ تَُكون األَْهَداف واضحة وقابلة للِقياِس، أْي: أن يَِتّم التَّْعِبري َعْنَها ِبَشْكٍل كمِّ

ة فيم يخّص 	  الِعلميَّة: يَِجب االْعِتمد عىَل األسلوب العلمّي يف وضع الُخطَّة، َخاصَّ
األَنِْشـــطَة واألَْعَمل املَطْلُوب أداؤها، واإلمكانـــات الَِّتي مُيِْكن من ِخاللها تَْنِفيذ 
األَْهَداف، وَعَملِيَّات التنبُّؤ، ويَِتّم َذلَِك من ِخالل جمع املَْعلُوَمات حول حالة الَعَمل 

والنَّتَائِج واألَْهَداف، ومن ثَمَّ تَْحلِيلها للُوُصوِل إىَل نَتَائِج َدِقيَقة وُمْحَكَمة.

َات الَِّتي 	  املُُرونَة: كثرٌي من الُخطَط انهارت ِبَســـبَب جمودها وفقدان تكيُّفها للتََّغريُّ
ال تَوافُر  َمات التَّْخِطيط الَفعَّ تطـــرأ عىَل ظُُروف الَعَمل، ولَِذلَِك من أحَد أَهّم ُمَقوِّ
املُُرونَة فكرًا وتَْنِفيًذا، أْي تبنِّي أَْهَداف وَمَهاّم رَئِيَســـة وأخَرى بديلة حال صعوبة 
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تَْنِفيذ األوىَل ســـواًء ألسباب ُمتََوقَّعة مستقباًل أو ِبَســـبَب ظُُروف تطرأ عىَل ِبيئَة 
الَعَمل دون توقُّع، وَذلَِك يفيد يف تجاوز ُمْختَلَف العوائق واســـتمرار الَعَمل ونجاح 
املَـــرْشُوع، ولذلك يَِجب أن تَتََميَّز الُخطَّة وعناصها املُْختَلَِفة باملُُرونَة يف التَّْنِفيذ 
دون تضييق أو تفرُّد بالَقرَار واملسار، ِبَحيُْث مُيِْكن تغيريها يف أّي وقت وأّي زمان 

اِخلِيَّة. َات الحاصلة سواًء يف الِبيئَة الَخارِِجيَّة أو الدَّ وفًْقا للُمتََغريِّ

ائِم، فَِهَي 	  الثََّبات: املُُرونَة سابقة الذِّكر ال تعني أن تَُكون الُخطَّة ُعرضًة للتَّْغِيري الدَّ
باألصـــل يَِجب أن تَُكون موضوعة بِدقَّة وعناية لتكون ثابتة؛ ألنَّ كثة التَّْغيريات 
ذيها حتَّى إنَّها قَد  تُْفِقدها جوهرها كََم تثري الَكِثري من ردود الفعل يف نفوس منفِّ

تُضِعف الِتزاَمهّم ِبَها وتُخفِّف من شعورهم باملَْسُؤولِيَّة نحوها.

الَواِقعيَّـــة: وِهَي أمٌر جوهرّي من أجل الوقوف عىَل أرضيَّة ثابتة أثناء التَّْخِطيط 	 
با مُيِكن معه تَْنِفيذ إطار الَعَمل املَطْلُوب، فالَواِقعيَّة واملنطقيَّة يف تَْحِديد وتَْنِفيذ 
األَْهَداف؛ سواًء الرَّئِيَسة أو املرحليَّة، يُساِعد فَِريق الَعَمل عىَل أداء املََهاّم والتََّميُّز 
ا املبالغة يف صياغتها فيتســـبَّب يف إحباط الَعاِملِنَي والتوقُّف عن  يف الَعَمل، أمَّ

املحاولة، ومن ثَمَّ فََشل تَاّم للَمرْشُوع.

املُْسَتْقَبلِيَّة ف اتَِّخاذ الَقَراَرات: التَّْخِطيط يقوم باألََساس عىَل االْهِتَمم باملُْستَْقبَل، 	 
واســـتقرائه بَْدًءا من الحارض، مع رضورة تَْحِديد بدائل مُيِْكـــن اتِّبَاع أّي ِمْنَها 
ُمْســـتَقباًل؛ َحيُْث إنَّه يَْهتَمُّ بتحديد األَْهَداف طَِويلَة األمد، والَوَســـائِل املُْستَْخَدَمة 
لتَْحِقيقهـــا، ويف الَوقْت ذاته يُعدُّ التَّْخِطيط" تحديًدا ُمَنظًَّم للُفرَص والتَّْهِديَدات 
ْعف  املُْســـتَْقبَلِيَّة املُِحيطَة بالِبيئَة الَخارِِجيَّة، الَِّتي تَرْتَِبط بتقدير مواقع الُقوَّة والضَّ
اِخلِيَّة، وَذلَِك من أجل محاولة تعظيم َهِذِه الُفرَص  َداِخـــل املَُنظََّمة ويف بيئتها الدَّ
وتحجيم التَّْهِديـــَدات يف آٍن واحد، والَعَمل عىَل تَْنِميَة املركز التََّنافُِسّ للُمَنظََّمة، 

وحينئٍذ يَُكون التخطط أَكَْث جدَوى وفاعليَّة")1(.

ضمــور، موفق محمد. واقع التَّْخطيط ااِلْســرِتاتِيِجّي للَمــَوارِد البرشيَّة يِف الِْقطَاع العاّم يِف األردن، أطروحة . 1
دكتوراه، األكاِدميِيَّة العربيَّة للعلوم الَْملِيَّة واملصفيَّة، كُلِّيَّة العلوم الَْملِيَّة واملصفيَّة، 2008م، ص ص 31-32.
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التَّعاُونيَّة: كََم ذكرنا سابًقا أنَّ التَّْخِطيط عمل جمعّي يشرتك فيه الَفِريق كاماًل 	 
صه وموقعه يف التَّْنِفيذ، وتَعاُون األقسام اإلداريَّة والتَّنِفيِذيَّة يف  كُلٌّ ِبَحْسِب تخصُّ
َســـة وأخذ رَأْي الَعاِملِنَي بَشأِْن الُخطَط املقرتحة والطَّلَب إليهم باإلسهام يف  املَُؤسَّ
وضعهـــا وتطبيقها أمٌر حتمّي لَِنَجاِح الُخطَّة، فالَفِريق الواحد أقَْدر عىَل مواجهة 

الَعَقبَات الَِّتي قَد تقف حائاًل دون الُوُصول لألهداف النَِّهائِيَّة.
ًة من الَعاِملِنَي  ومـــن أجل ضمن أَفَْضل تَْحِقيق للُخطَّة، وأَفَْضـــل فَْهم لها، َخاصَّ
ِذيَن  املسؤولني عن تَْنِفيذها ومتابعتها، يَِجب عىَل املَُنظََّمة نرَْش الُخطَّة إلطاْلِع املَُنفِّ
َعلَيَْها، فهذا االطِّالع سيُلْزُِمِهّم أَدِبيًّا يف املَُشاَركَة يف التَّْخِطيط والتَّْنِفيذ كََم يزيد 
من حمســـهم لها وإبداء مقرتحاتهم وآرائهم لتُؤَْخـــذ يف االْعِتبَار عند َعَملِيَتَِي 
التَّْخِطيط والتَّْنِفيذ، كََم من شأنه أن يُشِعرهم بدورهم الفاعل واملُؤَثِّر يف الَقرَاَرات 
املُتََّخَذة من ِقبَل اإلَِدارَة الُعلْيَا، كََذلَِك فإنَّ َهَذا األسلوب يُساِعد الَعاِملِنَي يف فَْهم 

الُخطَّة، ويضعهم أََمام َمْسُؤولِيَّة تطبيقها.

وجود الحافزيَّة: تََسلُّل مشاعر اليأس أو اإلحباط لفريق الَعَمل َحال ظهور أيِّ عقبات 	 
أثناء وضع الُخطَّة أو أثناء التَّْنِفيذ من أبرز عوائق فََشل املَُنظََّمت واملََشاِريع التَِّجاِريَّة، 
وَهِذِه األُُمور من الوارد حدوثها من وقٍت آلخر. ومن ثَمَّ يَِجب أن تُراِعي الُخطَّة العامَل 
ز أو كمعطِّل الستمرار الَعَمل، وأْن  النَّْفسَّ باْعِتبَارِه من أَهّم الَعواِمل الَِّتي تعمل كمحفِّ
عهم عىَل التََّميُّز يف األََداء وتَجاُوز الَحوائل. تُوفِّر حوافز ُمناِسبَة ألعضاء الَفِريق تَُشجِّ

املَْوُضوِعيَّة: ويُْقَصد ِبَذلَِك أن يَُكون واِضُعو الُخطَّة ُمتََوازِننَْيِ يف طموحاتهم، أْي 	 
َعـــَدم التََّحيُّز للُخطَّة املَْوُضوَعة، فيكون لَدى فَِريق الَعَمل التََّفهُّم الكامل إلمكانيَّة 
التخـــلِّ عنها يف حال ثبوت َعَدم جدواها وَعَدم االســـتمرار يف تَْنِفيذها؛ ألنَّ 
التفاؤل املُْفرِط يف فُرَص نجاحها قَد يَْنتُج عنه فََشـــل الُخطَّة، أو أن يَُكون التحيُّز 
ضدَّ الُخطَّة وتوقُع فََشـــلها، فالتشاؤم واإلحباط املُْســـبَق يولِّد طاقة سلبيَّة تُِعيق 
الَعَمل، لَِهَذا ال بُدَّ من أْن يتحىلَّ املَُخطِّط باملَْوُضوِعيَّة؛ ألنَّ املَْوُضوِعيَّة ُتَثِّل الُعْنُصَ 
الحاسم للتَّْخِطيط الَجيِّد، وحتَّى تتَّضح َمعالِم الُخطَّة وآثارها يَِجب َمْنُحَها الَوقْت 

. الكايف لتَْقِييم نتائجها بحياٍد تامٍّ
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َسة 	  الهيكلِّيَّة: يَِجب أن تَْستَْوِعب ُخطَّة الَعَمل طَِبيَعة الَعالقَات التَّْنِظيِميَّة َداِخل املَُؤسَّ
أو املَُنظََّمة، ومَدى سالســـة انتقال املََهاّم من أعىَل الَهرَم الوظيفّي إىَل أســـفله 
ائِم بنَْي فريَقِي اإلَِدارَة  وبالعكس، فذلك من أَهّم الَعواِمل الَِّتي تضمن التََّواُصل الدَّ

الُعلْيَا والتَّنِفيِذيَّة، ومن ثَمَّ التَّْنِفيذ الَجيِّد للُخطَّة.

ق األَْهَداف املَْوُضوَعة 	  التَّْقييِميَّة: التَّْقِييم املُْســـتَِمّر لألداء ومقارنتـــه بَدى تحقُّ
َمات النََّجاح،  زَِمة ِباْســـِتْمرَار من أَهّم ُمَقوِّ يف ُخطَّة الَعَمل وإجراء التعديالت الالَّ
ـــوق وتعمل يف  َســـات أو املَُنظََّمت الَِّتي تَرْتَِبط بالَعَمل يف السُّ ة يف املَُؤسَّ وَخاصَّ
، كََذلَِك يشمل التَّْقِييم إِْجرَاء املقارنات املرحليَّة واالختبارات الدوريَّة  ُمَناخ تََنافُِسّ
ة فيم يَتََعلَّق  نَْت بناًء عـــىَل البَيَانَات واملَْعلُوَمات، َخاصَّ ة التَّنبُّؤُات الَِّتي تََكوَّ لِصحَّ

بنتائج املَرَاِحل املاضية والُخطَّة املَْوُضوَعة للمستقبل. 

حدود ُخطَّة الَعَمل
ُوع يف َعَمليَّة التَّْخِطيط يَِجب أن تَُكون إَِدارَة املَُنظََّمة أو املرَْشُوع عىَل وْعي  ِعْنـــَد الرشُّ
ببعض الحدود الَِّتي تَتََشـــكَّل بوجبها ُخطَّة الَعَمل، والَِّتي تستند باألََساس للمعلومات 
ة بالَهَدف األخري أو النَِّهاِئّ للُخطَّة املَْوُضوَعة واملََوارِد  األَوَّلِيَّة الَِّتي يَِتّم جمعها والَخاصَّ

املُتَاَحة لَدى املَُنظََّمة.

ة ف التَّاِل: وِبَشكٍْل عاّم؛ تََتلَخَّص أبرز الحدود املُِهمَّ

َسة أو املَُنظََّمة، وكََذلَِك تاريخها وحالتها يف الَوْضع الَحايِلّ، 	  الَوْضع الَخاّص باملَُؤسَّ
َسة أو املَُنظََّمة. كََذلَِك أيًضا التََّعرُّف عىَل أَهّم صفات َهِذِه املَُؤسَّ

الَهْيكَل التَّْنِظيِمّي املَُناِســـب، فتوفري الهيكل التَّْنِظيِمّي املُناِســـب يُســـهِّل عمليَّة 	 
ال بنَْي واضعي الُخطَّة وفريق التَّْنِفيذ، ويُســـاِعد عىَل تََسلُْسل عمليَّة  االتَِّصال الَفعَّ
االتَِّصال عرب القنوات التَّْنِظيِميَّة املَْوُضوَعة، ِممَّ يَُؤدِّي إىَل تَْحِديد املســـؤوليَّات، 

ومن ثَمَّ سهولة اكِْتَشاف األخطاء، ومحاسبة مرتكبيها.

الَفْصل الثَّاِمن / املَبَْحث الثَّايِن
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َمة وفوائدها وحقوق املِلِْكيَّة، وأيًضا 	  لْعة أو الِخْدَمة املَُقدَّ املالمح األََساِســـيَّة للسِّ
لَْعة أو الِخْدَمة. ة بهذه السِّ ِريَّة الَخاصَّ املَرَْحلَة التَّطَوُّ

ـــوق املُْســـَتْهَدفة من املَْشُوع أو الَِّتي تعمل فيها، وكََذلَِك أَكَْث 	  حجم وُنُّو السُّ
َناِعيَّـــة املُتَاَحة، وكََذلَِك الِبيئَة  ـــلَع رواًجا فيها، وأيًضا البنيّة الصِّ البضائـــع أو السِّ

التََّنافُِسيَّة واملَُناِفِسنَي، وأَهّم الُفرَص املُتَاَحة للتََّميُّز عليهم.

َسة، وحجم اإلنفاق واإِليرَاَدات واألَْربَاح 	  ـــاِبق للُمَؤسَّ الوضع املَاِلّ الَحاِلّ والسَّ
املُتََوقَّعة، وكََذلَِك َمْعرِفَة َمَصاِدر واستخدامات التَّْمويل واملََخاِطر املَالِيَّة املُتََوقَّعة.

َسة أو 	  القنوات املَُتاَحة للتَّْســـِويق من ِخاللها، والوضع التَّسِويِقّي الَحايِلّ للُمَؤسَّ
املَُنظََّمة واْســـرِتاتِيِجيَّة التَّْسِعري، وقواعد التِّجارَة اإِللِْكرِتُونِيَّة، ومَدى نَْفِعيَّة نِظَام 
َسة، وأيًضا طَِبيَعة اْسرِتاتِيِجيَّة املَِبيَعات. التََّواُصل الَخاّص بإدارات التَّْسِويق للُمَؤسَّ

َسة،  إذن فعمليَّة وضع الُخطَّة تَْحَتاج لوضوح معلوماّت كبي؛ سواًء ف بناء َهْيكَل املَُؤسَّ
ا خطط التَّطْوير والتَّْنِظيم فإنَّها تَْحَتاج  أو تَْحِديد األَْهَداف، أو طَِريَقة الَعَمـــل، أمَّ

ملشاركة معلوماتيَّة من َفِريق الَعَمل كُلّه؛ من أجل وضع ُخطَّة عمل قابلة للتَّْنِفيذ. 
ـــَياق، مُيِْكن أن تضطلع إَِداَرة التَّْخِطيط بعمل ُخطَّة الَعَمل عَل أساس  وف َهَذا السِّ
َســـة، ســـواًء كان َذلَِك بإجراء َمْسح آلراء  الُحُصول عَل َمْعلُوَمات من َخاِرج املَُؤسَّ
ة بالَعَمل ف املواقع  الُجْمُهور املُْسَتْهَدف من الَعَمل، أو من ِخالل الصفحات الَخاصَّ
اِللِكِْتُونِيَّة والعالنات، أو أّي مصدر َقد يَكُون مفيًدا ف الُحُصول عَل املَْعلُوَمات 

من أجل وضع ُخطَّة عمل أَْفَضل وأَكْرَث جدوى.
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كتابة ُخطَّة الَعَمل

َســـة ســـواًء الداريَّة أو  الُخطَّة ِهَي اآلليَّة الَِّتي ستســـي وْفَقَها األَْعاَمل َداِخل املَُؤسَّ
التَّنِفيِذيَّـــة، ومن ثَمَّ يَِجب أن يَِتّم فيها تَْحِديد الكَِثـــي من الَعَنارِص، وأن تُراِعي 
كافَّة التَّفاِصيل املَُتَعلَِّقة بالَعَمل والنَّواحي املُْخَتلَِفة ف بيئته، سواًء ف املايض أو ف 

الَوْقت الَحاِلّ، وكََذلَِك أيًضا تََوقَُّعات املُْسَتْقَبل.

د الَهَدف من َهِذِه الُخطَّة يف األََســـاس،  لكن، قبل كِتَابَة ُخطَّة الَعَمل يَِجب أوَّاًل أنَّ نحدِّ
د طَِريَقة َسرْي الَعَمل؟ أم أنَّها تسَعى للُوُصوِل إىَل  هل ِهَي لوضع دليل اسرتشاِدّي يُحدِّ
ن لعمل جديد؟ أم أنَّها ُخطَّة  هدف رَئِيس ما يف الَعَمل؟ هل ِهَي ُخطَّة تَأِسيِســـيَّة تَُدشِّ

ط عماًل قائًا بالِفْعِل؟ وهكذا.  تَطِْويريَّة تَُنشِّ

وبعـــد تَْحِديد الَهَدف من الُخطَّة وجمع املَْعلُوَمات، تأت َمرَْحلَة كتابة مَنُوذَج ُمْختََص 
ن أَكْرَب قَْدر ُمْمِكن من املَْعلُوَمات الَِّتي تَمَّ تجميعها  للُخطَّة، ولكن يف الَوقْت ذاته يتضمَّ
وتنقيحها، وعىَل الرَّْغم من أنَّ َذلَِك يبدو متناقًضا إالَّ أنَّ َهِذِه املُْعِضلَة مُيِْكن حلُّها عن 
طَِريق إجابة الُخطَّة عن تساؤالت جوهريَّة من قبيل: َمن سيقوم بها؟ ماذا يَِجب َعلَيِْه 
القيام به؟ أين َسيَِتّم تَْنِفيذ الُخطَّة؟ متَى َسيَِتّم بدء التَّْنِفيذ ومتَى ستنتهي؟ كَيَْف َسيَِتّم 

التَّْنِفيذ؟ كم ستَُكلِّف؟

لذا يَِجب أن تبدأ فقرات ُخطَّة الَعَمل باألَْســـِئلَة، سالفة البيان، ومن ثَمَّ اإلَِجابَة َعلَيَْها، 
نها الفقرات  وبعد َذلَِك مُيِْكن أن يُوَضع بيان نهاّئ لوضع كافَّة املَْعلُوَمات الَِّتي مل تَتََضمَّ
الَِّتي تجيب عن تساؤالت الُخطَّة. مع العلم أنَّه ال يوجد َحْجم ِمثَايِلّ لُخطَّة الَعَمل )من 
َحيُْث عدد الصفحات أو الكلمت(، ولكن يف الغالب ترتاوح ُخطَّة الَعَمل املُْســـتَْوِفيَة 
لكافَّة البَيَانَات ما بنَْي الثالثني إىَل األربعني صفحة، ويكون من ضمنها املســـتندات 

والوثائق الَِّتي تدعم الُخطَّة.
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ن تِلَْك األقسام، الَوقْت املَطْلُوب  وعادًة ما يَِتّم تفريع الُخطَّة إىَل أقسام، عىَل أن تَتََضمَّ
، وبالطَّبْعِ تَْحتَـــاج ُخطَّة الَعَمل الَكِثري من االطِّالع والجهد  للتَّْنِفيـــذ، والَهَدف املَرَْحِلّ
يَّة والُخُصوِصيَّة أيًضا، ولذلك قَد تحتاج إَِدارَة التَّْخِطيط عىَل األقّل إىَل  ِّ والَوقْت والسِّ

أسبوعني لوضع ُخطَّة عمل ُمؤَثِّرة وقَِويَّة ومتمسكة.

بَيْـــَد أنَّه مُيِْكن إلدارة التَّْخِطيط أن تَُوفِّر الَكِثري من الَوقْت بتجميع كافَّة املســـتندات 
والوثائـــق الَِّتـــي تحتاجها قبل البَْدء يف كِتَابَة الُخطَّة، األَْمر الَِّذي يُســـاِعد كثريًا يف 

ْكل األَْمثَل ويف أقص وقت ممكن. إنجازها بالشَّ

نَات الرَّئِيَسة لُخطَّة الَعَمل املُكَوِّ
ة منها يَِجب أن تحتوي عَل  قة للَغايَِة املَرُْجـــوَّ حتَّـــى تَكُون الُخطَّة نَاِجَحة ومحقِّ

الَعواِمل التَّالَِية الَِّتي تَْعَتِمد َعلَْيَها الُخطَّة اعتامًدا كليًّا، وهي:

الربنامج/ الجداول الزََّمِنيَّة للتَّْنِفيذ )ِخالل عام واحد فقط(: وتشـــمل املوعد 	 
املقرتح لبداية الَعَمل وانتهائه، ومواقيت بَْدء وانتهاء املَرَاِحل الفرعيَّة للتَّْنِفيذ.

َسة الرَّئِيَسة والفرعيَّة أو النَّتَائِج النَِّهائِيَّة املرغوب 	  ن أَْهَداف املَُؤسَّ األَْهَداف: وتَتََضمَّ
َدة بِدقَّة  تَْحِقيقها أثناء َسرْي املرَْشُوع أو بعد انتهائه، ويَِجب أن تَُكون واضحة وُمَحدَّ

لَِضَمِن التزام َجِميع اإلدارات بها. 

ُمَتطَلََّبات التَّْنِفيذ: ويُقَصد ِبَها كافَّة املََوارِد الَِّتي َســـيَِتّم تخصيصها للتَّْنِفيذ، سواًء 	 
يَّة أو َمادِّيَّة، وما يَرْتَِبط ِبَها من َجَوانِب َمالِيَّة أو إداريَّة أو فَنِّيَّة. َمَوارِد برََشِ

ة بجموعة من 	  الفتاضات: وِهَي َمْجُموَعة من االفرِْتاضات واملَْعلُوَمات الَخاصَّ
األَنِْشطَة والُخطَُوات أو اإلِْجرَاَءات املَطْلُوب تقدميها يف َجِميع َمرَاِحل التَّْنِفيذ)1(.

1 .goo. :يَارَة 2 يونيو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط "مفهوم الُخطَّة التَّْشغيليَّة"، موقع Ocean X، د. ت، تَاِريُخ الزِّ
gl/Rc1g9y
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م املُْحَرز يف َمرَاِحل الُخطَّة وتَْقِييم 	  ّي: وُهَو معيار لرَْصد مَدى التََّقدُّ املقياس الكَمِّ
َقة، وكََذلَِك املعيار املَطْلُوب لقياس َجْوَدة املُْنتََجات أو الِخْدَمات  األَْهـــَداف املُتََحقِّ

ة باملَُنظََّمة أو املرَْشُوع، وإحكام الرَّقَابَة َعلَيَْها. الَخاصَّ

عنارص ُخطَّة الَعَمل
ة َعَنارِص ل ِغَنى عنها، تََتَمثَّل ف  ن ِعدَّ وتَتَِّخذ الُخطَّة املكتوبة شـــكاًل واضًحا يََتَضمَّ

التَّاِل:

الغالف: أول صفحة من ُخطَّة الَعَمل يَِجب أن تَُكون صفحة الغالف الَِّتي يَِجب أن 	 
ِكَة / عناوين  ِكَة / شعار الرشَّ ِكَة / هواتف الرشَّ ِكَة / عنوان الرشَّ ن: اسم الرشَّ تَتََضمَّ
ِكَِة / تاريخ إصدار الُخطَّة  وأرقام هواتف الفروع املُْختَلَِفة واإلدارات املُْختَلَِفة لِلرشَّ

/ أسمء من قاموا بإعداد الُخطَّة.

َمة: ال يَتََجـــاَوز عادًة الصفحة الواِحَدة، وُهَو عبارة عن 	  البيـــان الفتتاحي/ املَُقدِّ
ُملَخَّص ملا ســـيأت يف ُخطَّة الَعَمل من معلومات، مـــن أجل أن يَتََعرَّف َمن يقرأ 
م ملحًة  ــة عىَل طَِبيَعـــة الَعَمل، وعىَل الَهَدف ِمن الُخطَّة ِبَشـــْكٍل عاّم، فيقدِّ الُخطَـّ
ة الَجِديَدة الَِّتي تريد املَُنظََّمة القيام بها، أو الَهَدف من الُخطَّة،  مختصة عن املُِهمَّ
ْوء عىَل مشاكل أو فُرَص اْسِتثَْمر مع وْضع مختص بسيط حول كيفيَّة  ويُلِْقي الضَّ

ة. تَْنِفيذ الحلول أو اْسِتْغالل الُفرَص، من تَْحِقيق َهِذِه املُِهمَّ

ـــص ملََهاِمّها وأهدافها 	  َســـالة: وهـــم من ركائز عمل املَُنظََّمة وُملَخَّ ؤية والرِّ الرُّ
ْوء عليهم، وتوضح  ــة الَعَمل الضَّ ــة واملُْجتََمعية، ولذا يَِجب أن تُلقي ُخطَـّ التِّجاِريَـّ
ْؤيَة )Vision( ِهَي النَّتيجة  مَدى ُمَســـاهَمة املرَْشُوع الَجِديد يف تَْحِقيقهم، والرُّ
النهائية الَّتي تَســـَعى لبلوغها، ورســـم الطريق الَِّذي ستسري فيه من أجل بلوغ 
مكانة أَفَْضل ِممَّ كَانَت عليه يف املايض، ولَِذلَِك تشـــمل األَْهَداف العامة؛ البعيدة 
ْور العام  َسالَة )Mission( فَِهَي املهمة أو الدَّ ا الرِّ ـــطَة وقصرية املدى، أَمَّ واملُتَوسِّ
ــِذي تَُؤدِّيه املَُنظََّمة، وِهَي ملخص للرُّْؤيَة، وتنّص عىَل كينونة املَُنظََّمة وما الَِّذي  الَـّ
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ـــبب من وجودها، وتُلَخِّص فلســـفتها وأََهّم  ح ما ُهَو الغرض أو السَّ تريده، وتَُوضِّ

األَْهَداف الَّتي تسَعى لتَْحِقيقها يف الَفرْتَة الحالية، وتجيب رسالة أي ُمَنظََّمة عىَل 

ة،  ســـؤالنّي، هم )ما ِهَي املَُنظََّمة؟ وماذا تريد؟(، فتختص ِبَذلَِك ُهِويّتَها الَخاصَّ

د طَِبيَعة الَعَمل فيها، وتُركِّز عىَل أَنِْشـــطَتَها وُعَمالئها  والَهَدف من ُوُجودها، وتُحدِّ

ـــعار التَِّجاِري املَُميَّز الَِّذي يرَُتِْجم أهدافها وأَنِْشطَتَها تلك  وكيانها التَِّجاِري، والشِّ

يف عبـــارات قَِصريَة واضحة وُمؤَثِّرَة، وِبَذلِـــَك نِجد أن ُهَناَك فرقًا ملحوظًا بنَْي 

دة بحّد معني أي إنها اتجاه ال حدَّ له. وغاية  الرَِّســـالَة والرُّؤية، فاألوىَل غري ُمحدَّ

د والَهَدف الواضح الَِّذي تريد املَُنظََّمة أن  ا الرُّؤية فَِهـــَي املقصد املُحدَّ تَُحّس، أَمَّ

قه، وبالتَّايِل ِهَي نَِتيَجة كَّمية تُقاس وتُحَسب. تَُحقِّ

تعريف النََّشاط: وُهَو من أَهّم األجزاء يف الُخطَّة؛ َحيُْث إنَّه يرشح تَفاِصيل الَعَمل 	 
أو طَِبيَعة النََّشـــاط الَِّذي تقوم به املُْنَشأَة، والَغرَض منه أو إىَل أين تَطَْمح أن تَِصَل 

ِخالل فرَْتَة الُخطَّة.

َوْصف الَعَمل: وَهَذا الجزء ُهَو الَِّذي يَِتّم فيه ِذكْر تَفاِصيل أَكَْث ِدقَّة حول الَعَمل، 	 
وبالطَّبْـــعِ يَِجب أن يَبَْدأ َهَذا الجزء من الُخطَّة بُلخَّص حول الَعَمل، ومن ثَمَّ يَِتّم 
ـــع وَعرْض التَّفاِصيل املُتََعلَِّقة بالَعَمل، وأهّم املوضوعات الَِّتي تَطَْرح نَْفَسها  التََّوسُّ
يف إطار الَعَمل، مع تَْقِديم ُرْؤيَة َشـــاِملَة وكاملة عن الَعَمل واألَْهَداف، ويَِجب أن 

يجيب َهَذا القسم عن ثالثة أسئلة:

مـــا ِهَي الُفرَص والحاجـــات الَِّتي يوفِّرها الَعَمل؟ ومـــاذا يحدث من أجل . 1
الُوُصول إىَل َهِذِه الُفرَص؟

ما ِهَي املبادئ واملعتقدات الَِّتي تقود الَعَمل؟. 2
ما ُهَو املُْستَْقبَل املُتََوقَّع للَعَمِل، والتَّطَوُّر الَِّذي قَد يطرأ عليه؟ . 3

ويُرَاَعى يف َهَذا الجزء من الُخطَّة تَرابُط الحقائق املذكورة وتسلســـلها ِبَشـــْكٍل 
منطقّي، عىَل أن تُرْفَق كافَّة الوثائق الَِّتي تَمَّ اســـتقاء املَْعلُوَمات الَِّتي ذُكِرَْت يف 

َهَذا الجزء منها يف آخر الُخطَّة.

الَفْصل الثَّاِمن / املَبَْحث الثَّالِث
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َسة تَْحِقيقها 	  م َهَذا القسم شًحا لألهداف الَِّتي تريد املَُؤسَّ األَْهَداف الرَّئِيَسة: يَُقدِّ
ِخالل فرَْتَة الُخطَّة من حيث: التَّْسِويق، التَّْمويل، اإلِنْتَاج.

ن ُخطَّة الَعَمـــل الحديث عن املواقع الَِّتي 	  ا أن تَتََضمَّ املوقـــع: من الضوري جدًّ
َسة وما يَتََعلَّق ِبَها من اعتبارات النَّْقل والتَّْسِويق، ونحو ذلك. َسيَُغطِّيَها عمل املَُؤسَّ

ث كََذلَِك عن الُقُدَرات 	  الَِداَرة: ويصف َهَذا الجـــزء من يقف وراء الَعَمل، ويتََحدَّ
ة فيم  ة بالَعاِملِنَي، ويَِجب أن يكون َهَذا الجزء يف منتَهى الصاحة َخاصَّ الَخاصَّ

زَِمة. يَتََعلَّق باملواقع اإلداريَّة والتَّنِفيِذيَّة الَِّتي ينقصها الِخرْبَات أو الكفاءات الالَّ

لِْبّي، ولَِكنََّها تشري ُهَنا إىَل من سيقوم بالَعَمل، 	  توزيع املََهاّم: لَيَْست ُهَنا باملعَنى السَّ
ويف َهَذا الجزء يَِتّم ببســـاطة وْضع كُلِّ َشْخص يف َمْوِقعه وَدْوره من إتام الَعَمل 
ْور ِبَشْكٍل تفصيّل، وكَيَْف مُيِْكن أن يَِتّم االْسِتَفاَدة من كُّل  عىَل حسب الكفاءة والدَّ

شخص يف موقعه املُناِسب له.

ن الُخطَّة املَْوُضوَعة للَعَمِل بَيَانَات تفصيليَّة للَعواِمل 	  يَّة: يَِجب أن تَتََضمَّ الَعواِمل املَادِّ
املَادِّيَّة الَِّتي سوف تَُكون من أَهّم الَعواِمل املُؤَثِّرة عىَل نََجاح ُخطَّة الَعَمل أو فََشلها، 
بُل الَِّتي مُيِْكن  ومن َسيَُكوُن مسؤواًل عن القيام بهذه األَْعَمل كذلك، وما أَهّم السُّ

من ِخاللها توظيف َهِذِه الَعواِمل املَالِيَّة.

َدة لتوفري ِبيئَة آمنة 	  تأمي ِبيَئة الَعَمل: ويف َهَذا الجزء تتناول الُخطَّة آليَّات ُمَحدَّ
للَعَمِل واإلِنْتَاج، فتأمني ِبيئَة الَعَمل من أَهّم الَعواِمل الَِّتي تَُساِعد عىَل نََجاح الَعَمل 
ْخِصيَّة وبرامج اإلسعافات  ـــالَمة الشَّ كلّه. وقَد يتضّمن َذلَِك قواعد الِحَميَة والسَّ

األَوَّلِيَّة والتََّعاُمل مع الكوارث والحوادث، وغريها.

ُخطَّة التَّْسِويق: وَهَذا القســـم من الُخطَّة يَْختَّص بكافَّة البَيَانَات الَِّتي تُساِهم يف 	 
ة بالوضع  عمليَّة التَّْسِويق، وبالطَّبْعِ يَِجب أن يشتمل َهَذا الجزء عىَل املَْعلُوَمات الَخاصَّ
َسة،  الَحايِلّ للَعَمِل، وما يَتََعلَّق بكافَّة املَْعلُوَمات حول االْسرِتاتِيِجيَّة الَِّتي َستَتَِّبُعَها املَُؤسَّ
وق  وق الَحايّل، والسُّ وبيئة التَّْسِويق، والُعَمالء الَحاليِّنَي والُعَمالء املُْستَْهَدفنَي والسُّ
املُْستَْهَدف، وكََذلَِك أيًضا املَُنافََســـة املُْنتَظَرَة، وكيفيَّة تَْوِزيع الِخْدَمات أو املُْنتََجات 

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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النَّاتِجـــة عن الَعَمل، وكََذلَِك منظومة اإلعالن واألَْســـَعار، وتصميم املُْنتَج نفســـه، 
بْح املُتََوقَّع للعام املقبل، كََم يَِتّم ِفيَها تفصيل  واألَْهـــَداف املَْوُضوَعة للمبيعات، والرِّ

زَِمة لتَْحِقيق األَْهَداف التَّسِويِقيَّة املَْوُضوَعة. وتوضيح األفعال واإلِْجرَاَءات الالَّ
وتقوم الُخطَّة التَّســـِويِقيَّة ِبَربْـــِط واضح بنَْي األَْهـــَداف واإلِْجرَاَءات؛ فرتتِّب 
ِكَة؛ إىَل أين تريد الُوُصول، وما الَوَسائِل الَِّتي  ح مســـار الرشَّ األولويَّات، كََم تُوضِّ
د املََوارِد املَطْلُوبَة، وأَفَْضل الطُّرُق يف توزيعها، وأيًضا  ستَُمكُِّنها من الُوُصول، وتحدِّ
َســـة عىَل التَّْفكري  د املســـؤوليَّات، واملََهاّم، والربنامج الزََّمِنّي، وتحثُّ املَُؤسَّ تَُحدِّ
باْسرِتَاتِيِجيَّات َجِديَدة، وإدخال التَّْجِديد والتَّْنويع، وإيجاد أَفَْضل الَوَسائِل للقيام 
بأَنِْشـــطَتَها، ومن ضمن األَْشيَاء الَِّتي تُوفِّرها َهِذِه الُخطَّة تَْخِفيف املََخاِطر؛ أِلَنََّها 
وق وتهديداته وأخطاره وتََقلُّبَاته، وتَْقِديم َمْنَهج لقياس وتحسني  تَتََنبَّأ بشاكل السُّ

وتَطِْوير األَنِْشطَة التَّسِويِقيَّة)1(.

بيـــان الْســـِتْخَدامات والتَّْمويل: ويُضاف َهَذا الجزء يف حالـــة كَانَت الُخطَّة 	 
ة باالقرِْتَاض  ـــح النوايا الَخاصَّ تخـــصُّ ُمَموِّل الَعَمل؛ وَذلَِك ألنَّ َهَذا الجزء يُوضِّ
ة بالَعَمل يف  واالْسِتْخَدامات املَالِيَّة، ومن ثَمَّ من الضوري أن تُْذكَر النوايا الَخاصَّ
الُخطَّة املَْوُضوَعة، وبالطَّبْعِ يَِجب أن تُرْفَق كافَّة البَيَانَات الَِّتي تَُدعِّم َهَذا البيان.

تََدفُّـــق األَْمَوال "امليزانيَّة": فوثائق امليزانيَّة ِهَي أيًضا الَِّتي تَُدعِّم ُخطَّة الَعَمل، 	 
اِخِلّ أيًضا،  وترَُتَْجـــم باألرقام، وبالطَّبْع تفيد َهـــِذِه البَيَانَات يف التَّْخِطيط الدَّ
كََم ُتَكِّن َهِذِه الُخطَْوة اإلَِدارَة من تَْحِديد َمَصاِدر اإلنفاق األََساِســـيَّة وَمَصاِدر 

ْخل كذلك. الدَّ

يَات: من الَعَناِص الَّتي يَِجب أن تتناولها ُخطَّة الَعَمل بدقّة ِهَي 	  املََخاِطـــر والتََّحدِّ
أبـــرز املََخاِطر الَّتي قَد يتعرض لها املرَْشُوع، وقد تناولناها بالتفصيل يف الفصل 

اِبق.  السَّ

عوِديَّة، مرجع سابق.. 1 َعة السُّ َمة لجامعة املَُجمَّ نجم، خميس. الُخطَّة التَّشِغيلِيَّة، ورقة بحثيَّة مقدَّ
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َســـة: تَْشمل املَُوظَّفنَي كََم تشمل اإلَِدارَة الُعلْيَا؛ َحيُْث 	  بعض املَْعلُوَمات حول املَُؤسَّ
َســـات عادًة، ويَْشَغلُُه مديرو  ة الَهرَم التَّْنِظيِمّي للُمَؤسَّ يقع َهَذا املســـتوى، يف ِقمَّ
يَاتِهم املُْختَلَِفة: املدير الَعاّم، املدير التَّنِفيِذّي، ونائب املدير  اإلَِدارَة الُعلْيَا بَُســـمَّ
الَعاّم، وأحيانًا َمْجُموَعة إداريِّنَي، يُطْلَق عليهم: أعضاء مجلس اإلَِدارَة. إىَل جانب 
َمْعلُوَمات حول الخلفيَّة املَالِيَّة للُمْنَشأَة يف املايض والحارض، والتَّوقَُّعات الحاليَّة 
املُتََعلَِّقة بالَعائِد عىَل رَأْس املَاِل، وتَفاِصيل عن املبالغ املَطْلُوبَة لِتَْمِويل الُخطَّة، وأين 

ستُْصَف)1(.

امللّخص: بعد كُّل ما ســـبق من تغطية لُكّل املَِســـاَحات واملَْعلُوَمات الَِّتي تحتاجها 	 
الُخطَّة، يأت َهـــِذِه الجزء كُملَخَّص أخري، يَْرِبط أجـــزاء الُخطَّة بعضها ببَْعض، 
ويَتََناَول املََهاّم واألَْهَداف، وَوْصف املُْنتَج وكََذلَِك اإلْمَكانِيَّات والتَّوقَُّعات والتَّْسِويق، 
والَفِريق اإلَداِرّي، والَعَناِص األََساِســـيَّة يف التَّْنِفيذ، والتَّْمويل واإلنَْفاق وَمَصاِدر 
بْح، كََذلَِك فُرَص االْسِتثْمر، ويَتََناَول كََذلَِك املُْشِكالت الَِّتي قَد تَِقُف أََمام تَْنِفيذ  الرِّ

الُخطَّة والُحلُول املُْقرَتََحة لَحّل َهِذِه املُْشِكالت.

التَّْعلِيـــق النَِّهاّئ: وغالبًا ما يُِعيد ِصيَاَغة الَهَدف األََســـاس، واألَْهَداف الَفْرِعيَّة 	 
ٍء من العاطفة والحمس با يُساِعد يف إنجاز الَعَمل من أجل الُوُصول  للُخطَّة بَشْ

إىَل َهَذا الَهَدف.

الوثائق واملستندات: َهَذا الجزء ُهَو آخر َمرَاِحل وضع ُخطَّة الَعَمل، وفيه يَِتّم إرفاق 	 
ة بالَعَمل، الَِّتي َستَُدعِّم ُخطَّة الَعَمل/ مثل؛  ت الَخاصَّ ِجالَّ املستندات والوثائق والسِّ
البيان املَادِّّي لَِصاِحِب الَعَمل / تقارير االئِْتمن / نَُســـخ الُعُقود / خطابات ِجهات 

ة األُْخَرى. املُراَجَعة / الُعُقود / الوثائق الَقانُونِيَّة / الوثائق املُِهمَّ

ة باألَْشَخاص املشاركني يف الَعَمل، ووظيفة كُلٍّ منهم.	  ْخِصيَّة: الَخاصَّ َي الشَّ السِّ

البارودي، منال. القائد املُتََميِّز وأرسار اإِلبَْداع القياِدّي، املجموعة العربيَّة للتدريب والَنرْش، 2015م، ص 24.. 1
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وأخـــيًا؛ يَِجب أن يَُكون املَظَْهر الَخاّص بالُخطَّة مقبواًل، وأالَّ تَُكون الُخطَّة أطَْول من 

ــالزِم فتُِصيب قارئها باملَملَل، فيُْمِكن أن تقّع فيـــم يرتاوح بنَْي ثالثني إىَل أربعني  الَـّ

صفحة، كََم َسلَف بيانه، من ضمنها الوثائق، ويُراَعى ِفيَها التنسيق قَْدَر املستطاع حتَّى 

ة نَُسخ من الُخطَّة،  ة بالتََّواُصل، وتَْوِفري ِعدَّ تبدو َمْقبُولة َشْكلِيًّا، وَوْضع البَيَانَات الَخاصَّ

ومراجعـــة الُخطَّة قبل تقدميها والقيام بكافَّة التَّْغيـــريات أو التَّْعديالت املَطْلُوبَة مع 

وْضع احتَملِيَّة وقوع أّي مشـــكلة يف الُحْسبَان حتَّى يَِتّم تََجنُّبها أو حلّها بِدقَّة ورسعة 
حال وقوعها.

لَُغة ُخطَّة الَعَمل
ـــيَاق ذاته، يَِجب التَّأْكِيد عىَل أنَّ لغـــة ُخطَّة الَعَمل من أبرز َعواِمل نجاحها أو  يف السِّ
ذيَها وأَْصَحاب املَْصلََحة اآلَخِريَن  فََشلها، فاللَُّغة ِهَي الوسيط بنَْي واضعي الُخطَّة وُمَنفِّ
املَْعِنيِّني بنشاط املَُنظََّمة )ُمْســـتَثِْمِريَن/ شكاء/ وكالء/...( لذا يَِجب أن تتسّم بوضوح 
ة العبارات ِبطَِريَقة مُيِْكن َمَعَها الَفْهم والتَّأْثرِي دون عناء. ياغة وقُوَّ األَْهَداف ودقّة الصِّ

ة اعتبارات صياغيَّة تََتَمثَّل ف  مـــن هنا، يَِجب أن يُراَعى ف وْضـــع ُخطَّة الَعَمل ِعدَّ
النقاط التَّالَِية:

ة بالَعَمل فيم يَُخّص تَْحِديد املســـتفيدين من 	  ُوُضـــوح ِصيَاَغة الغايـــات الَخاصَّ

مها  ــة، وتَْحِديد طَِبيَعة املُْنتَج أو الِخْدَمة الَِّتي تقدِّ َســـة بِدقَـّ ِخْدَمات أو إِنْتَاج املَُؤسَّ

َســـة صاحبة الُخطَّة، أيًضا تَْحِديد التِّْقِنيَّات التَّكُنولُوِجيَّة الَِّتي تُستخَدم من  املَُؤسَّ

أجل تَْنِفيذ أو إِنْتَاج املُْنتَج أو الِخْدَمة.

وضـــوح لغة ُخطَّة الَعَمـــل يف مجاالت النَّتَائِج الرَّئِيَســـة، وَذلَِك من أجل تَْحِديد 	 

املََجاالت الَِّتي ســـتحتاج لبَْذِل الُجْهِد أو الَوقْت، وكََذلَِك تَْحِديد اإلمكانات، سواًء 

يَّة أو املَادِّيَّة، الَِّتي ستَْحتاُجها َهِذِه املََجاالت. البَرَشِ
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د بِدقَّة 	  ة بـــُكّل مجال، ويَِجب أن تَُحدَّ َات األََداء والفاعليَّة الَخاصَّ توضيـــح ُمَؤشِّ
بقاييس واضحة وال يُْستََحّب يف ُخطَّة الَعَمل أن يَُكون الِقياس تَْقِريِبيًّا، بل يَِجب 

أن يَُكون قياًسا دقيًقا، وله َمَعاِيري واِضحة)1(.

َسة بِدقَّة من ِخالل ُجَمل قَِصريَة تَْهِدف ِبَشْكٍل عاّم 	  َهات وأهداف املَُؤسَّ َعرْض تََوجُّ
َســـة أو املَُنظََّمة أََمام الرَّأْي الَعاّم، كََذلَِك زيادة الفاعليَّة  إىَل تحسني ُصورَة املَُؤسَّ
الت تَرْك  يَّة، أيًضا زيادة ُمَســـاهَمة الُعَمالء، وَخْفض ُمَعدَّ ة باملََوارِد البَرَشِ الَخاصَّ
َسة  الَوظَائِف، وتَْخِفيض االْسِتهالك للطَّاقَات، وكََذلَِك الِحرْص عىَل إبراز َدْور املَُؤسَّ

يف املُْجتََمع املُِحيط بها.

صياغـــة األَْهَداف بِدقَّة، وَذلَِك من أجل تَْحِديد اتَِّجاه الَعَمل يف املَرَْحلَة املَُخطَّط 	 
يَاَسات الَِّتي يسري َعلَيَْها الَعَمل، با يُْسِهم  لها ورســـم خطوط رَئِيَسة للُخطَط والسِّ
يف َعَملِيَّات تَْقِييم األََداء، والتَّأكُّد ِممَّ وصل إليه الَعَمل، وتسهيل الَوِظيَفة الرِّقَاِبيَّة، 
َســـة  ويُْنَصح بأن تجيب َهِذِه النقطة عن األَْســـِئلَة الثالثة: ما ِهَي أَْهَداف املَُؤسَّ
َسة من وراء تَْحِقيق َهَذا الَهَدف؟ ومتَى  االْسِتثْمريَّة؟ وماذا مُيِْكن أن تَْجِني املَُؤسَّ

ق َهَذا الَهَدف؟ مُيِْكن أن يَتََحقَّ

طَة، أو قَِصريَة املدى.	  َعرْض كافَّة ُمْستََويَات األَْهَداف بِدقَّة سواًء كَانَت؛ طويلة، أو ُمتََوسِّ

َســـة بعضها مع بَْعض، ويَِجب التََّحقُّق من 	  ة باملَُؤسَّ عدم تَعارُض األَْهَداف الَخاصَّ
م األَْهَداف وتُرَتَّب عىَل حسب  َذلَِك قبل الصياغة األَِخريَة للُخطَّة، كم يَِجب أن تَُقسَّ

ِكَة. َسة أو املَُنظََّمة أو الرشَّ أولويَّاتها يف التَّْنِفيذ ِبالنِّْسبَة للُمَؤسَّ

ِكَة، عىَل أن تَُكون 	  صياغة اْسرِتاتِيِجيَّة الُخطَّة با يتَّسق مع قَناعات الَعاِملِنَي بالرشَّ
الرُّؤيـــة الَِّتي تُطَْرح يف ُخطَّة الَعَمل ِهَي اإلطار الَعاّم لألهداف وللتََّوقَُّعات الَِّتي 

َسة للُوُصوِل إليها. تسَعى املَُؤسَّ

يَارَة 30 مايو . 1 َسات"، َمَجلَّة املنال، يونيو 2016م، تَاِريُخ الزِّ يَّة الكفاءة والفاعليَّة يِف املَُؤسَّ باخرمة، خديجة. "أََهمِّ
goo.gl/nQ6O7u :2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط
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الُخطَّة التَّْشِغيلِيَّة
املاهيَّة واألَْهَداف 

ِكَات أو املَُنظَّاَمت  تنشأ ُخطَّة الَعَمل أو ِفْعل التَّْخِطيط باألََساس من رغبة ُمْخَتلَف الشَّ
َعة، ولَِذلَِك تَْســـَتْخِدم َهِذِه  ف تَْحِقيق نََتائِج ُمَعيََّنة أو بلوغ أَْهَداٍف ما كثية وُمَتَنوِّ

املَُنظَّاَمت أَنَْواًعا ُمْخَتلَِفة من التَّْخِطيط، وَذلَِك وفًقا ألغراضها املُْخَتلَِفة.

ة، مثل: التَّْخِطيط ِبَحْسِب  ومُيِْكن تصنيف التَّْخِطيط وفًقا لَِذلَِك عَل َضْوء َمَعاِيي عدَّ
املَدى الزمنّي )طويل/ قصري األََجل(، والتَّْخِطيط ِبَحْســـِب املَدى الوظيفّي )التَّْخِطيط 
التَّْنِفيذّي/ التَّْخِطيط املَايِلّ/ التَّْخِطيط التَّْســـِويقي/.....(، والتَّْخِطيط ِبَحْسِب مَدى 

التَّأْثِي وُهَو النَّْوع األَكْرَث شيوًعا، وينقسم لـ:

ًل: التَّْخِطيط الْسِتاتِيِجّي أَوَّ
يَُعدُّ التَّْخِطيط االْســـرِتاتِيِجّي من أَهّم أَنَْواع التَّْخِطيط؛ َحيُْث تُوَضع َجِميع أَنَْواع الُخطَط 
ة املُرْتَِبطَة باألََجل الطويل.  يف إطار الُخطَّة االْسرِتاتِيِجيَّة عن طريق تَْحِديد األَْهَداف الَعامَّ
ة  وانطالقًـــا من َهِذِه األَْهَداف تُوَضع باقي أَنَْواع الُخطَط؛ َحيُْث تَرْتَِبط األَْهَداف الَخاصَّ

 .Survival واالستمراريَّة Growth ع بالُخطَّة االْسرِتاتِيِجيَّة يف العادة بأهداف التََّوسُّ

مه لـــإلدارة من َمزَايَا تَتََمثَّل يف أنَّه  يَّة التَّْخِطيط االْســـرِتاتِيِجّي فيم يُقدِّ وتظهر أَهمِّ
ة للَمرْشُوع،  ح الطَِّريق نَْحو املُْســـتَْقبَل الَِّذي تسري َعلَيِْه وصواًل إىَل األَْهَداف الَعامَّ يُوضِّ
زَِمة، وتعظيم الَعائِد منها يف ضوء ِسلِْسلَة من الُخطَط  وأنَّه يُساِعد عىَل تَْعِبئَة املََوارِد الالَّ
يعة أو املتالِصَقة؛ َحيُْث  ِ َات الِبيئيَّة السَّ والرَبَاِمج، ويُساِعد أيًضا يف التََّعاُمل مع املُتََغريِّ
زَِمة للتََّكيُّف َمَعَها إذا ما كَانَت خارجة عن  مُيِْكن التََّنبُّؤ ِبَها ُمْســـبًَقا وإْعداد الُخطَّة الالَّ

نِطَاق التََّحكُّم.
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ثانًيا: التَّْخِطيط التِّكتيِكّ:
ط املدى،  وهذا النَّْوع من التَّْخِطيط ُتارِســـه اإلَِدارَة الُوْسطَى والُعلْيَا، وتأثريه ُمتََوسِّ
ويُوَضع ملســـاعدة التَّْخِطيط االْسرِتاتِيِجّي، ومن أمثلته: تَْقِدير َحْجم الطَّلَب عىَل سلعة 

وق. ُمَعيََّنة يف السُّ

ثالًثا: التَّْخِطيط التَّْشغييّل:
ط املَدى أيًضا، وُهَو "وثيقة تخطيط  نْيا وتأثريه ُمتََوسِّ وهذا ُتَارِسه اإلَِدارَة الُوْسطَى الدُّ
ح  ِكَة أو جهة الَعَمل وتَُوضِّ َســـة، والَعَملِيَّات اليَْوِميَّة الَِّتي تقوم ِبَها الرشَّ تَْنِفيذيَّة للُمَؤسَّ
إَِدارَة الَعالقَة مع الُعَمالء واملُورِِّديَن واملَُوزِِّعنَي والوكالء، وتســـليم الطَّلبات، واستالم 
زَِمة الَِّتي تَْختَلِف حســـب  املََواّد األَوَّلِيَّة وِخْدَمة الَعِميل، إَِضافًَة إىَل الُخطَط التِّْقِنيَة الالَّ

طَِبيَعة املُْنتَج والتََّحكُّم بالتكاليف واملِيزَانِيَّات")1(.

ويُعرَّف أيًضا التَّْخِطيط التَّْشـــغيل بأنَّه عمليَّة َربْط الغايات واألَْهَداف االْسرِتاتِيِجيَّة 
بالغايـــات واألَْهَداف التَّْكِتيِكيَّة. وُهَو يَِصـــُف َمرَاِحل وشوط النََّجاح، ويرشح كيفيَّة 
إِْدَخال ُخطَّة اْســـرِتاتِيِجيَّة ما، أو أّي جزٍء من أجزائها َســـيَِتّم إدخاله إىَل َحيِّز التَّْنِفيذ 
ِخالل فرَْتَة تَْشـــِغيلِيَّة ُمَعيََّنة، يف حالة التَّطبيق التَِّجاِرّي أو الســـنة املَالِيَّة، أو أّي مًدى 
َنِويَّة،  ٍد آَخَر يف امليزانيَّة، والُخطَّة التَّْشِغيلِيَّة ِهَي أساس طَلَِب ميزانيَّة التَّْشغيل السَّ ُمَحدَّ
ومن ثَمَّ فإنَّ الُخطَّة االْســـرِتاتِيِجيَّة الخمسيَّة تَتَطَلَّب عادًة ُوُجود َخْمس ُخطٍَط تَْشِغيلِيَّة 

توِّلها َخْمُس ميزانيَّاِت تَْشِغيل.

وُتَثِّل عمليَّة التَّْخِطيط التَّْشـــغيّل األََســـاس الَعَمِلّ يف ضمن تَطِْبيق التَّنِفيِذيَّة، من 
ح "كيف" َســـتَِتّم عمليَّة  ِخالل َمْجُموَعة من الُخطَُوات واإلِْجرَاَءات اليَْوِميَّة الَِّتي تُوضِّ

1 .https:// :تخطيط الَْعَمل والتََّحكُّم يِف املََوارِد"، منتَدى املحاسب العرب، 22 أبريل 2015م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط"
cutt.us/ASoOn
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التَّطبيق الفعّل للُخطَط التَّنِفيِذيَّة، وتَُعدُّ عمليَّة التَّْخِطيط التَّْشغيّل "عماًل إَداِريًّا تُطَبُِّقه 
وتُتاِبُعـــه داخليًّا كُلُّ إَِدارَة لَِضَمِن تَْحِقيق األَْعَمل واملُْســـتَْهَدفات الواردة يف الُخطَط 
التَّنِفيِذيَّة، وِهَي ِبَذلَِك تَُعّد إحدى أَهّم األََدَوات الرَّئِيَسة الَِّتي ُتَكِّن الَعاِملِنَي يف اإلَِدارَة 

عىَل إنجاز ما تَمَّ اعتمده من ُخطَط تَْنِفيذيَّة")1(.
ن كافَّة األَنِْشطَة واإلِْجرَاَءات  ا الُخطَط التَّْشِغيلِيَّة فتُعرَّف بأنَّها "ُخطَط تفصيليَّة تَتََضمَّ أمَّ
د،  املُتََعلَِّقة بتَْنِفيذ مبادرات الُخطَّة االْســـرِتاتِيِجيَّة، والتَّْوِقيتات الزََّمِنيَّة ِبَشـــْكٍل ُمَحدَّ

ِباإلَِضافَِة إىَل الِجَهات واملَراكِز الَوِظيفيَّة املسؤولة عن التَّْنِفيذ")2(.

ث بلغة اإلَِدارَة أَكَْث فأَكَْث، فيُْمِكننا القول: إنَّ الُخطَّة التَّْشـــِغيلِيَّة ِهَي  وإذا أردنا التََّحدُّ
َســـة، أيًّا كَاَن َحْجمها  الُعْنُص األَوَّل يف الَعَملِيَّة اإلداريَّة، وِهَي املَْنَهج الَِّذي تَتَِّبُعُه املَُؤسَّ
ونَْوع نَشـــاِطها، يف تَْدِبري أعملها َســـْعيًا لتَْحِقيق أَْهَداٍف ُمَعيََّنة، تَُكون نَِتيجتها اتَِّخاذ 
قـــرارات ُمَعيََّنة تُِفيد يف الَوقْت الحارض، ويكون لها َدْور إيجاِبّ يف املُْســـتَْقبَل. كََم 
تُوَصف بأنَّها أحد األســـاليب الِعلِْميَّة الَِّتي تَرْسم خططًا وسياسات للُوُصوِل إىَل إِنْتَاج 

ِسلَع وِخْدَمات تُْشِبع رغبات املُْستَْهلِِكنَي.

وغالبًا ما يســـَعى ُروَّاد األَْعَمل من ِخالل الُخطَّة التَّْشـــِغيلِيَّة ملحاكاة تسلسل نشاطات 
َدة ومرتابطة ِبَشْكٍل مَنَِطّي ُمَنظَّم إلنجاز أولويَّات تََنافُِسيَّة، وترشيد استعمل َمَوارِد  ُمَحدَّ
املَُنظََّمة لتَحقيق قيمة مضافـــة، إىَل جانب ضمن األََداء األَْمثَل نَْحو تَْحِقيق األَْهَداف 
االْســـرِتاتِيِجيَّة ضمن املعطيات الَواِقعيَّة املُتَاَحة، ومن ثَمَّ تَْحِقيق الرباعة/ التََّميُّز من 
ِخالل اْمِتالك الُقْدرَة عىَل القيام بنشاطات تَُؤدِّي إىَل درجة َعالِيَة من الَجْوَدة، وأخريًا؛ 

تَْحِقيق نُظُم عمل ذات نَتَائِج ُمستِقرَّة، قابلة للِقياِس، وممكنة التَّْكرار ِبَنَجاح دائم.

: الَقواِعد الرئيِسيَّة املَُنظَِّمة لبناء . 1 َسة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي الخرييَّة، دليل التَّْخطيط التَّْشِغيِلّ ُمَؤسَّ
ُخطَط تشغيليَّة فاعلة، مكتبة امللك فهد الَوطَِنيَّة للَنرْش والتَّْوِزيع، السعودية. الرياض، 1437هـ، ص 7.

يَارَة 2 يونيو 2017م، . 2  . الحيــاري، إميان. "مراحل التَّْخطيــط"، موقع موضوع، 14 مارس 2016م، تَاِريُخ الزِّ
goo.gl/YJ04Cf :ُمتَاح عىَل الرَّاِبط
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أهداف الُخطَّة التَّْشِغيلِيَّة
اِخّل والَخارِجّي، فاألَوَّل مينح  ِعيدين الدَّ َدة عىَل الصَّ تُلَبِّي ُخطَّة األَْعَمل أهدافًا ُمَحدَّ
األَْشـــيَاء قابليَّة التَّْنِفيذ، من اْســـرِتاتِيِجيَّة وإدارة، وأيًضا االتَِّجاه الَِّذي َسيَْعتَِمُدُه َرائِد 
ا الثَّايِن،  األَْعَمل لتفعيل َمرْشُوعه من َمرَْحلَة التَّْخِطيط عىَل الورق إىَل أرض الَواِقع. أمَّ
فإَِلِثْبات َجْدَوى املرَْشُوع، ولإلقناع ولتَْحِفيز ثَِقة الُعَمالء، ومن ثَمَّ جذب املُْستَثِْمِريَن. 
وإذا كَاَن الَهـــَدف يَُدّل عىَل نَِتيَجة أّي عمل طَِبيِعّي، فإنَّ َهَذا يَْعِني تدبُّر العواقب من 
، وِبطَِريَقة مختلفة،  ِّبَـــة عىَل تصُّف ما يف موقٍف ُمَعنيَّ َحيُْث نتائجها املُْحتََملَة املرَُتَت
واإلفادة ِممَّ ُهَو ُمتََوقَّع لتوجيه املالحظة والتَّْجربة، فالَهَدف ما ُهَو إالَّ بيان بالنَّتيجة 

د. ي وموعد ُمَحدَّ املَطْلُوب تَْحِقيقها ضمن مقياس كمِّ

وِبَشكٍْل عاّم يســـَعى َهَذا النَّْوع من الُخطَط إىَل تَْحِقيق ُجْملٍَة من األَْهَداف، وَذلَِك 
عَل النَّْحو التَّاِل:

تَْحِقيق النَّتَائِج عىَل املَدى القصري.	 

َنة الحاليَّة)1(.	  تَْنِفيذ جزء من الُخطَّة االْسرِتاتِيِجيَّة املُتََعلَِّقة بالسَّ

َسة تعمل ِبَشْكٍل جمعّي.	  التَّأكُّد من أنَّ كُّل أجزاء املَُؤسَّ

َسة.	  يَّة يف تَْحِقيق أَْهَداف املَُؤسَّ اشرتاك َجِميع املََوارِد البَرَشِ

َسة كَُكّل، ولكلِّ وحدة تنظيميَّة من وحداتها.	  تقديم َمْنَهِجيَّة معتمدة للُمَؤسَّ

ة إىَل 	  تحديد النَّتَائِج واألَْعَمل املَطْلُوبَة ِبَشـــْكٍل دقيق با يرَُتِْجم املوضوعات الَعامَّ

نَتَائِج ملموسة.

َسة.	  َمْنح اتَِّجاه واضح للخطط اإلداريَّة، وخطط األَفْرَاد األََساسيني يف املَُؤسَّ

َات يف القيادة. 	  َسة حتَّى يف حالة ُوُجود تََغريُّ تَْحِقيق استمرارية املَُؤسَّ

(، معهد الكويت لألبحاث العلمية، إَِدارَة . 1 تََعلَّم التَّْخطيط ِف ساعات )مبادئ التَّْخطيط والتَّْخطيط التَّْشِغييِلّ
يَاسات والتَّْخطيط. مكتب التَّْخطيط، أغسطس 2007م، ص 15. السِّ

الَفْصل الثَّاِمن / املَبَْحث الرَّاِبع
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SWOT Analysis بَاِعّي التَّْحلِيل الرُّ
بَاِعّي  ومُيِْكن صياغة أَْهَداف الُخطَط التَّْشِغيلِيَّة للَمرْشُوَعات باعتمد أُْسلُوب التَّْحلِيل الرُّ
دة، الَّتي تَتَِّسم  ة يف تَْحلِيل املواقف املعقَّ SWOT Analysis، الَِّذي يَُعدُّ من األََدَوات املُِهمَّ
ِبَها طَِبيَعة الَقرَاَرات االْســـرِتَاتِيِجيَّة للُمَنظََّمِة، َحيُْث يُعدُّ األداة األَكَْث ُشْهرَة ورواًجا يف 
َسة  َعَملِيَّة التَّْخطيط االْسرَتاتِيجي، َحيُْث يَْهتَّم بتَْحلِيل وتَْقِييم الَعَناِص الَّتي تلكها املَُؤسَّ
ِبُصـــورَة واِقِعيَّة وفّعالة، ِباإلَِضافَِة إىَل الَعواِمل الَخارِِجيَّة املُرْتَِبطَة ببيئة الَعَمل وظروف 
ْعف الَّتي تلكها استناًدا لطبيعة عواملها  ة والضَّ وق واملَُنافََسة، بَغرَض بيان نَِقاط الُقوَّ السُّ
اِخلِيَّة، وتَْحِديد ما يوجد يف الِبيئَة الَخارِِجيَّة من فُرَص أو تَْهِديدات، وُهَو ما يُساِعد  الدَّ
يف اتَِّخاذ قرارات صائبة تتناســـب مع َمَوارِدها وقدراتهـــا وُمواَجهة ُمتَطَلَّبَات الِبيئَة 

الَخارِِجيَّة املُِحيطَة بها، واْخِتيَار البدائل االْسرِتَاتِيِجيَّة املُناِسبَة لها يف الَوقْت املَُناِسب.

هات االْسرِتَاتِيِجيَّة، الَِّتي تَْعتَِمد عىَل نَتَائِج  ويســـتند َهَذا التَّْحلِيل إىَل أربعة أبعاد للتََّوجُّ
ْعف  اِخل والَخارِِجّي، وِهـــَي )نقاط الُقوَّة Strength ونقاط الضَّ التَّْحلِيـــل الِبيِئي الدَّ
اِخلِيَّة و)الُفرَص Opportunities والتَّْهِديَدات Threats( الَخارِِجيَّة،  Weakness( الدَّ
ولَِذلَِك يُطلق َعلَيِْه تَْحلِيل ســـوات SWOT، وُهـــَو اختصار األحرف األوىَل من َهِذِه 

األبعاد األربعة.

اِخلِيَّة للُمَنظََّمِة إىل: وتنقسم الَعواِمل الدَّ

نَِقـــاط الُقوَّة: وِهَي الَعَناِص أو املََوارِد الَّتي َتْتَلِكها املَُنظََّمة وُتَيِّزُها عن غريها . 1
ة داِخلِيَّة( أْي توجد  ة إىَل )نقاط ُقوَّ من املَُنظَّمت، ومُيِْكن أن تَْنَقِســـم نَِقاط الُقوَّ
َداِخـــل املَُنظََّمة ذاتها، مثل: اْمِتالك فَِريق عمـــل ُمَميَّز أو اْمِتالك َمَوارِد َضْخَمة 
ة َخاِرِجيَّة( توجد َخارِج املَُنظََّمة مثل: َعالقَات ُمَميَّزَة  َمالِيَّـــة أو فَنِّيَّة، و)نقاط ُقوَّ

وق. مع الِجَهات الُحُكوِميَّة أو مكانة املَُنظََّمة يف السُّ

ْعف: وهي الَعَناِص الَّتـــي ال بُدَّ للُمَنظََّمِة أن َتْتَلِكها ولَِكنََّها بالِفْعِل ال . 2 نَِقـــاط الضَّ
تلكها يف الَوقْت الرَّاِهن أو تلكها ولَِكنََّها لَيَْســـت ُمْكتَِملَة األركان، وتنقسم أَيًْضا 
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إىَل )نقـــاط َضْعف داِخلِيَّة(، مثل: َعَدم توافر ُعْنُص اإِلبَْداع يف فَِريق الَعَمل أو 
َعَدم وجود فَِريق َخاّص بالتَّْســـِويق، و)نقاط َضْعف َخاِرِجيَّة(، مثل: َعَدم توافر 

وكالء للُمَنظََّمِة يف املََناِطق النَّائِيَة.

ا الَعواِمل الَخاِرِجيَّة للُمَنظََّمِة فتنقسم إىل: أمَّ

الُفرَص: وِهَي الُفرَص املتوافرة أََمام املَُنظََّمة ومُيكن استغاللها لتَْحِقيق األَْهَداف . 1
االْسرِتَاتِيِجيَّة سواًء يف الَوقْت الرَّاهن أو يف املُْستَْقبَل، مثل: َعَدم ُوُجود ُمَناِفِسنَي 

وق أو انِْخَفاض أسعار املََواّد الَخاّم. يف السُّ

َســـة يف الَوقْت . 2 د املَُؤسَّ التَّْهديـــدات: وِهَي املََخاِطر الَخارِِجيَّة الَّتي مُيِْكن أن تُهدِّ
ـــوق أو ُوُجود حركة  الَحايِلّ أو يف املُْســـتَْقبَل، مثل: ظُُهور ُمناِفس َجِديد يف السُّ

وق ستُؤدِّي إىَل رفع أسعار الخامات. تََقلُّبات يف السُّ

ِكَِة )سواًء كَانَت  من ُهَنا مُيِْكن االْســـِتَعانَة بأسلوب سوات التَّْحلِيّل عند التَّْخطيط لِلرشَّ
َراَسة والتَّْحلِيل،  قَاِئَة فعاًل، أو ُمَجرَّد ِفْكرَة فقط(، ووضع َمَوارِدها وَمَصاِدرها موضع الدِّ
ِكَة، ومن ثَم تفعيلها ودعمها  ة والُفرَص املُتَاَحة لَدى الرشَّ ق إىَل َمَصاِدر الُقوَّ والنَّظَر بتََعمُّ
ِكَة،  ْعف والتَّْهِديَدات الَِّتي تَتََعرَّض لها الرشَّ وتَطِْويرها، وكََذلَِك النَّظَر إىَل نَِقـــاط الضَّ
ومـــن ثَمَّ الَعَمل للقضاء َعلَيَْها، أو التَّْقلِيل من تأثريها، أو االبِْتعاد عن َمَصاِدر التهديد 

إذا مل يكن من املمكن تفاديها كُلِّيًّا.

ِكَات، وال  ة تُســـاِعد أَْصَحاب الرشَّ م عادًة َهَذا النَّْوع من التَّْحلِيل َمْعلُوَمات ُمِهمَّ ويَُقدِّ
ِسيََّم النَّاِشئَة منها، عىَل إقامة نَْوع من التَّوافُق بنَْي املََصاِدر والُقُدَرات املُتََوفِّرَة لديها، 
ِكَات، ومُيِْكن  ـــوق الَِّذي تتعامل فيه َهِذِه الرشَّ والُفـــرَص املُتَاَحة واملَْوُجوَدة ضمن السُّ
اعتمد َهَذا األســـلوب يف ِصيَاَغة األَْهـــَداف؛ إذ يَِجب قبل كُّل يشء تَْحِديد كُّل نقطة 
ِكَِة أو املَُنظََّمة، فقد تَُكون  ة، واملحافظة َعلَيَْها، أو تنميتها؛ فهذا بَحّد ذاته هدٌف لِلرشَّ قُوَّ
نقطة الُقوَّة مثاًل وجود فَِريق ُمتَمِسك وُمتآلف، فيكون هدف أَْصَحاب الَعَمل الِحَفاظ 

عىَل َهَذا التَّآلف.
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وبالتَّواِزي مع ذلك يَِجب رصد كُّل نقطة َضْعف ومعالجتها، فمثاًل قَد يَُكون فَِريق الَعَمل 
َسة هنا  ضعيًفا يف اْسِتْخَدام التِّْكُنولُوْجيَا الَحِديثَة والوسائط التَِّقِنيَة، فيكون َدْور املَُؤسَّ
ُهـــَو وضع ُخطَّة لتدريبهم ورفع مهاراتهم إزاء َهَذا النَّْوع من التِّْكُنولُوْجيَا، ويتبع َذلَِك 
رصد كُّل الُفرَص املُتَاَحة، ويف الَوقْت نفســـه رصد كُّل خطر ُمتََوقَّع، ويكون َمْنع َهَذا 
ِكَة مغادرة  الخطر أو تالفيه هدفًا بَحّد ذاته. وكمثال قَد يَُكون الخطر القائم يف الرشَّ
َســـة  املديـــر أو انتقاله لرشكة أخرى، رغم مهاراته العالية الَِّتي ميلكها، وحاجة املَُؤسَّ
لها، ويكون ُمواَجهة َهَذا الخطر حســـب تَْحلِيل " SWOT"، ُهَو تدريب اثنني أو ثالثة 

أشخاص من َذِوي الكفاءة ليَِحلُّوا محّل َهَذا املدير يف حال غيابه.

ـــْخص املســـؤول عن وْضع  وبعد رَْصد كُّل َهِذِه التَّفاِصيل يَِجد َصاِحب املَُنظََّمة أو الشَّ
َا ال تَِقّل عن 8 وال تزيد عن 26 هدفًا(، فتكون  َدة )ُربَّ ُخطّتهـــا أنَّه مَيْتَلِك أهدافًا ُمتََعدِّ
 S.M.A.R.T. كِيَّة)1(، أو الُخطْـــَوة التَّالِيَة صياغة َهِذِه األَْهَداف ِبطَِريَقة األَْهَداف الذَّ
ِكّ يَِجب أن يحتوي يف ِصياَغته عىَل  Goals القابلـــة للِقياِس؛ فالَهـــَدف الَجيِّد أو الذَّ
اِبق، واملُتََعلِّق بتدريب املَُوظَّفنَي عىَل  د، فِبالنِّْســـبَة ملثالنا السَّ ي وَمْوِعد ُمَحدَّ مقياس كَمِّ
د  َمَهاَرات التِّْكُنولُوْجيَا الَحِديثَة يُصبح الَهَدف قاباًل للِقياِس من ِخالل وضع جدول ُمَحدَّ
م فيها،  وواضح مثل التَّْخِطيط لتنظيم َخْمس دورات ُمَعيََّنة، وتَْحِديد الرَبَاِمج الَِّتي َستَُقدِّ
اعات التَّْدريبيَّة، فيُْصِبح ِبَذلَِك الَهَدف الذَّك  واملادَّة التِعلِْميَّة الَِّتي ستُْمَنح ِباإلَِضافَِة للسَّ

مثاًل: تدريب 100 ُمَوظَّف عىَل َخْمس دورات ِخالل ِستَّة أشهر.

ق َهِذِه األَْهَداف، والَوَسائِل  وبعد ِصيَاَغة األَْهَداف ال بُدَّ من تَْحِديد الَوَسائِل الَِّتي تَُحقِّ
ذة لذلك، وِهَي َمْجُموَعة من اإلِْجرَاَءات واألَنِْشـــطَة والفعاليَّات الَِّتي تَُؤدِّي إىَل  املنفِّ

ِكيَّــة مَنُوذَج عمّل، اْحــرِتَايِفّ لتحويل الرََّغبَات العظيمة ألهداف ذكيَّــة كلمة SMART تَتََكوَّن . 1 اأْلَْهــَداف الذَّ
 Specific، Measurable، Attainable، :لِيم وهي من الحروف األوىَل للَخْمس ِصَفات اأْلََساِســيَّة للهدف السَّ
َدة، قَاِبلَة للقياس، مُيِْكن تَْحِقيقها، ذات ِصلَة، يِف الَْوقْت الُْمَناِسب.  Relevant، Timely، وبالعربيَّة هي: ُمَحدَّ

/https://nour.academy/smart-goals :للَمزيِد: َمْوِقُع نُور أَكاِدميِي، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط
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تَْحِقيق الَهَدف، ومُيِْكن صياغة َهِذِه الَوَســـائِل أيًضـــا ِبطَِريَقة ذَكِيَّة، وللُحُصوِل عىَل 
َعة لتَْحِقيق أّي هدف مُيِْكن اعتمد إحَدى الَوَســـائِل التَّالِيَة: "ِخرْبَاتك  وَســـائِل ُمتََنوِّ
ـــاِبَقة، وَسائِل املَُناِفِسنَي، الكتب واملَرَاِجع الِعلِْميَّة، السفر لزيارة املَُنظََّمت الشبيهة  السَّ
الشـــهرية، اإِلبَْداع"، كََم مُيِْكن اللُُّجـــوء إىَل "االْعِتمد عىَل األََداء يف املايض، والتََّنبُّؤ 
باملُْستَْقبَل، اْسِتْغالل املََوارِد املُتَاَحة بأقَص طاقة ُمْمِكَنة، اْحِتيَاَجات وتََوقَُّعات الِجَهات 

َسات ُمَمثِلَة")1(. املستفيدة، املَُقارَنَة بأداء ُمَؤسَّ

عند وضع األَْهَداف يَِجب أن يُؤَخذ بالُحْسبَان تََعارُض تَْحِقيق َهِذِه األَْهَداف أو الُوُصول 
ر، ومَدى إمكانيَّة الُوُصول  إليها، فعند وضع األَْهَداف والتَّْخِطيط لتَْحِقيقها ال بُدَّ أن تَُقدَّ
يَّة والَوقْت  إِلَيَْها عن طَِريق ِدَراَسة اإلمكانات املُتََوفِّرَة كاملََوارِد املَالِيَّة واإلْمَكانِيَّات البَرَشِ
ــر وغريها؛ إذ عند وضع أو تَْحِديـــد األَْهَداف يَِجب أن تُؤَخذ َجِميع اإلْمَكانِيَّات  املُتََوفِـّ
واملََوارِد املُتََوفِّرَة يف الُحْسبَان، وتقدير َحْجم األَْهَداف، ومَدى إمكانيَّة تَْحِقيقها؛ حتَّى 

ال تتعارض أو يُؤَثِّر أحدها عىَل اآلخر.

كم ذكرنا ســـابًقا، قَد يجد املَُخطِّط نفسه أََمام عدد يَتََجاَوز العرشين هدفًا، قَد تَُكون 
ة  َسة ال تسمح له يف الَوقْت الَحايِلّ بتَْنِفيذها كُلّها، وهنا يَُكوُن أََماَمه ُمِهمَّ إْمَكانِيَّات املَُؤسَّ
َسة تَْكُمن يف اْخِتيَار  كَِبريَة وصعبة تَتََمثَّل يف املفاضلة بني َهِذِه األَْهَداف، فكفاءة املَُؤسَّ
يَّة، واملقياس للتَّْقديم أو  يَّة، وتأخري أو إلغاء أَْهَداف أخَرى أقّل أَهمِّ أَكَْث األَْهَداف أَهمِّ
َسة، وإنتاجيّتها، وحجم املُْشِكلَة  التَّأِْخري ُهَنا هو يف َمرُْدوِدها الكبري عىَل فاعليَّة املَُؤسَّ
الحاليَّة وتأثريها، فمثاًل نجد يف الَجانِب اإلَداِرّي أهدافًا مقرتحة تَتََعلَّق مثاًل بتَطِْوير 
ِْقيَّات، أو باالرتفاع بنوعيَّة التَّْدريب  نظام تَْقِييم أداء املَُوظَّفنَي، أو بدراســـة نِظَام الرتَّ

الخارجي.. إلخ.

م إىَل كُلِّيَّة الرتبية الرياضيَّة، جامعة املنيا، . 1 عبدالحفيظ، محمد فتحي، مقدمة يِف اإْلَِدارَة الرياضيَّة، بحث ُمَقدَّ
goo.gl/aj3NKi :يونيو 2014م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط
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فُكّل نََشـــاط أو هدف يَتَطَلَّب َمَوارِد، واملفاضلة تَتَطَلَّب َمْعلُوَمات صحيحة وكثرية، فقد 
ال ِبِنْســـبَة %80 أو أَكَْث،  تُظهر َهِذِه املَْعلُوَمات مثاًل أنَّ نظام تَْقِييم أداء املَُوظَّفنَي فَعَّ
ِْقيَّات ُمنخِفض الكفاءة بدرجة كبرية، ولَِهَذا تَأْثِري عىَل إنتاجيَّة  يف ِحـــني أنَّ نِظَام الرتَّ

ِقطَاع كَِبري من املَُوظَّفنَي. 

ِْقيَّات، بل قَد تُلَغـــى ِفْكرَة تَطِْوير نِظَام  ــة لتَطِْوير نِظَام الرتَّ مـــن ُهَنا تُعطَى األولويَـّ
األََداء نهائيًّا، لالتَِّســـاق مع َذلَِك الَوْضع، وقَد تُظِْهر املَْعلُوَمات أنَّ املُْشـــِكلَة لَيَْست يف 
ِحيحة  نِظَام التَّْقِييم، بل يف إدارته؛ ألســـباب ال عالقة لهـــا بالنِّظَام، فاملَْعلُوَمات الصَّ
ا يف تَْحِديد أهدافها،  اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة تُســـاِهم مســـاهمًة كَِبريَة ِجدًّ عن البيئتني الدَّ

وحجمها، وتوقيتها، وأولويّتها، واالْخِتيَار األصعب.

َا يرجع َذلَِك إىَل جملة من  ْهل، وُربَّ واملفاضلة بي َهِذِه األَْهَداف لَْيَست باألَْمر السَّ
العوامل؛ أهّمها:

ع 	  َســـة، وتنوُّ الت والِخرْبَات والقناعات الَفرِديَّة للَعاِملِنَي يف املَُؤسَّ اختالف املَُؤهِّ
د أهدافهم. طموحاتهم وتعدُّ

َسة وإدراكه ألهدافها من الُخطَّة.	  االختالف يف فَْهم فَِريق الَعَمل لرسالة املَُؤسَّ

فَاع عن قناعاتهم.	  عدم رغبة البَْعض يف الدِّ

الخوف أو َعَدم الرَّْغبَة يف اتَِّخاذ قرارات فوريَّة يف بَْعض املََجاالت، والرَّْغبَة يف 	 

ل املَْسُؤولِيَّة. تأجيلها تََجنُّبًا لتحمُّ

ة، وطموحات 	  وجود أَْهَداف َشـــخِصيَّة غري ُمْعلََنة، قَـــد تَتََمثَّل يف؛ مصالح َخاصَّ
َشخِصيَّة، وعداوات بنَْي بَْعض أعضاء الَفِريق... إلخ.
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املَْبَحث الخامس

َمْصُفوَفة تَْقِييم الَعواِمل

 IE Matrix اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة الدَّ

ـــاِبق ألحد أبـــرز األََدَوات الشـــائعة ف ِصَياَغة األَْهَداف  تَطَرَّْقنـــا ف املَْبَحث السَّ
باِعّي، واآلن نتناول التَّْعريف بأداة  الْســـِتَاتِيِجيَّة وُهَو تَْحلِيل سوات SWOT الرُّ
اِخلِيَّة  باِعّي، وُهَو َمْصُفوَفة تَْقِييم الَعواِمل الدَّ يَّة عن التَّْحلِيل الرُّ أخَرى ل تَِقّل أََهمِّ
اِخلِيَّة والَخاِرِجيَّة  والَخاِرِجيَّة IE Matrix، الَِّذي يُعدُّ تَْحلِياًل شاِماًل لَعواِمل الِبيَئة الدَّ
 Internal Factor اِخلِيَّة للُمَنظََّمِة، َفُهَو يَْدِمج بَْي كلٍّ من نتائج تَْحلِيل الِبيَئة الدَّ
 External Factor )1(ونتائج تَْحلِيل الِبيَئة الَخاِرِجيَّة Evaluation )IFE( Matrix

.Evaluation )EFE( Matrix

اِخلِيَّة للُمَنظََّمة تَْحلِيل الِبيَئة الدَّ
اِخلِيَّة للُمَنظََّمِة خطوتنّي؛ ن َعَملِيَّة تَْحلِيل الِبيئَة الدَّ وتَتََضمَّ

اِخلِيَّة، ويُْقَصد ِبَها َجِميع اإلْمَكانِيَّات  األوىَل: ِهَي تَْحِديد الَعواِمل الْســـِتَاتِيِجيَّة الدَّ
ن املََجاالت الَوِظيِفيَّة املُْختَلَِفة )اإلِنْتَاج/ الَّتي تَتَوافر َعلَيَْها املَُنظََّمة داخليًّا، والَّتي تَتََضمَّ

الَعَملِيَّات، البحوث والتَّطْوير، التَّْسِويق، التَّْمويل، األَفْرَاد(.
ة  ا الُخطَْوة الثَّانِية: فَِهَي تَْقِييم َهِذِه العوامل، فبعد تَْحِديد الَعواِمل تَُقيَّم كنقاط الُقوَّ أمَّ

Strengths أو نَِقاط َضْعف Weaknesses، وتَُقيَّم من ِخالل أربعة َمَداِخل هي:

املقارنة مع إْمكَانِيَّات وأداء املَُنظََّمة ف املايض: فعادًة ما تَْستَْخِدم املَُنظََّمة ِخرْبَاتها . 1
اِخلِيَّة؛ ألنَّ إدارتها تَُكون عىَل علٍم تَاّم بأنشطة  اِبقة كأساس لتَْقِييم َمَوارِدها الدَّ السَّ

م إىَل كُلِّيَّة الرتبية الرياضيَّة، جامعة املنيا، . 1 عبدالحفيظ، محمد فتحي، مقدمة يِف اإْلَِدارَة الرياضيَّة، بحث ُمَقدَّ
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املَُنظََّمة املُْختَلَِفة؛ التَّْســـِويقية واملَالِيَّة واإلِنْتَاِجيَّـــة ولديها إملام كاٍف بإْمَكانِيَّات 
اِخلِيَّة كنقاط َضْعف للُمَنظََّمِة  املَُنظََّمة ومشاكلها، وعىَل َهَذا فإن تَْقِييم الَعواِمل الدَّ

اِخلِيَّة. ة بالِخرْبَة الدَّ ة َسيَتَأَثَّر ِبِشدَّ أو نَِقاط قُوَّ
ويلعب التَّْحلِيل املَايِلّ َدْوًرا رَئِيًســـا يف َهَذا املَْدَخل من ِخالل حساب َمْجُموَعة من 
اِبق للُمَنظََّمِة ومقارنة أدائها الَحايِلّ أَيًْضا  النَِّســـب املَالِيَّة للتَّعرُّف عىَل األََداء السَّ

بأداء املَُناِفِسنَي.

وق: تُؤَثِّر َدْورَة حياة املُْنتَج يف . 2 املقارنة بَعواِمل النَّجاح طبًقا لَوْضعِ املُْنَتج ف السُّ
ْورَة يف تَْحِديد  تَْقِييم نََجاح أو فََشـــل املَُنظََّمة، ولَِذلَِك َغالِبًا ما تُْســـتَْخَدم َهِذِه الدَّ
وْضعِ املَُنظََّمة وبيان مجاالت قُوَّتها وَضْعِفها، فعىَل َسِبيل املثال: تَْحتَاج املَُنظََّمة يف 
وق إىل تَْكِثيف نََشاط البحوث  املَرَْحلَة األوىَل من ُعمر املُْنتَج وِهَي تقدميه يف السُّ
والتَّطْوير وبالتَّايِل زيادة اإلنفاق عىَل َهَذا النََّشاط، وهنا إما تَُكون املََوارِد املَالِيَّة 

للُمَنظََّمِة َمْصَدر قوتها أو نقطة َضْعفها.
يع للُمْنتَج  ِ أمـــا يف َمرَْحلَة مُنُوِّ املُْنتَج فُمتَطَلَّبَات النَّجاح مختلفة، َحيُْث يُصاِحب النُُّمّو السَّ
وق، وعىَل َهَذا فإْن مل تكن الحملة التَّْسِويقية للُمْنتَج نَاِجَحة  ظهور ُمَناِفِسنَي ُجدد يف السُّ
وُمَميَّزة عن حمالت املَُناِفِسنَي فإنَّها َستَُكوُن نقطة َضْعف ُمؤَثِّرة قَد تُساِهم يف فََشل املُْنتَج.
ـــوِقيَّة وتتَِّسع َشَائِح الُعَمالء  ته السُّ وِعْنَدَما يدخل املُْنتَج َمرَْحلَة النُّْضج تَزْداد ِحصَّ
ِْويِجيَّة ومَدى  ْعريَّة أو الرتَّ ة املَُنافََسة، وهنا قَد تصبح املَيْزَة السِّ ُورَة ِحدَّ وتزداد بالضَّ
اِخلِيَّة للُمَنظََّمِة يف َهِذِه املَرَْحلَة.  ْعف الدَّ ة أو الضَّ انتشار املُْنتَج من أَهّم أوجه الُقوَّ
ة  وأخـــريًا ِعْنَدَما يَِصل املُْنتَج إىَل َمرَْحلَة التََّشـــبُّع أو االنِْحدار ترََتَكَّز َعواِمل الُقوَّ
ْعف حول مَدى تَرِْشيد التَّكالِيف وطَِبيَعة الَعالقَات مع املَُورِّدين واملُْستَْهلِكني. والضَّ

املقارنة مع املَُناِفِســـَي أو مع األَْفَضل Benchmarking: وهنا تقارن املَُنظََّمة . 3
وضعها مع أَفَْضل املَُناِفِســـنَي لها يف مجال عملها ذاته، ِبَحيُْث تَُحلِّل إْمَكانِيَّاتهم 
هم معياًرا رئيًســـا تسَعى للُوُصوِل إليه،  وَمَوارِدهم ونقاط َتَيُّزِهم وَضْعفهم، وتَُعدُّ
ى املقارنة باألَفَْضل Benchmarking، وعىَل َهَذا تستطيع املَُنظََّمة  وُهَو ما يَُســـمَّ

االرتقاء بستواها وتَْحِقيق التَّنافُِسيَّة.
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ن . 4 َناعة الَّتي تعمل ِفيَها املَُنظََّمة: ويتََضمَّ املقارنة بَعواِمل النَّجاح األََساِسيَّة ف الصِّ
َناعة ذاتها وتَْحِديد الَعواِمل األََساِســـيَّة للنَّجاح فيها، مثل:  َهـــَذا البُعد تَْحلِيل الصِّ
َرَغبَات املســـتهلكني وقنوات التَّْوِزيع املُتَاَحة وعوائق دخول ُمَناِفِسنَي ُجُدد إليها، 
ِبَحيُْث مُيِْكن اْسِتْخَدام َمَعاِيري النَّجاح هذه يف قياس إْمَكانِيَّات املَُنظََّمة وتقسيمها 

ة أو ضعف.  إىَل أوجه قُوَّ

وبعد االنتهاء من تَْقِييم الَعواِمل يـــأت َدْور الُخطَْوة األَِخيَة وِهَي إِْعَداد َمْصُفوَفة 
اِخلِيَّة Internal Factor Evaluation )IFE( Matrix، الَِّتي  تَْقِويم الَعواِمـــل الدَّ

تَتََكوَّن بَدْورِها من َخْمِس َمرَاِحَل أََساِسيَّة، هي:

ة األََساِسيَّة للُمَنظََّمِة.. 1 ْعف أو الُقوَّ اِخلِيَّة إىَل نَِقاط الضَّ تَْصِنيف الَعواِمل الدَّ

تَْحِديد أوزان كُّل عامل، ِبَحيُْث ترتاوح األوزان بنَْي ِصْفر )غري ُمِهّم(، وواحد َصِحيح . 2
ا(، ويشـــري َهَذا الَوْزُن إىَل األََهِميَّة النِّْسِبيَّة لُِكّل ُعْنِص يف املَُساهَمة يف  )ُمِهّم جدًّ
ة أو نقطة َضْعف.  نََجاح املَُنظََّمة أو املرَْشُوع، بَصْف النَّظَر عن كونه مُيَثِّل نقطة قُوَّ

ة أو . 3 د أََمام كُّل ُعْنُص درجة مـــن 1 إىَل 4 لِتَْحِديد ما إذا كَاَن مُيَثِّل نقطة قُوَّ نَُحـــدِّ
ْتِيب = 2( يَْعِني نقطة  ْتِيب = 1( نقطة َضْعف َخِطرية، بَيَْنَم )الرتَّ َضْعف، ويُعّد )الرتَّ
ْتِيب = 4(  ا الرتَّ ة ثَانَِويَّة، )أمَّ ْتِيب = 3( فيعني نقطة قُوَّ ــة، بَيَْنَم )الرتَّ َضْعف ثَانَِويَـّ

ة أََساِسيَّة. فيعني نقطة قُوَّ

َحة لُِكّل ُعْنُص، وَذلَِك بضب درجة أو رُتْبَة كُّل ُعْنُص . 4 رََجة املُرَجَّ الُحُصول عىَل الدَّ
يف الوزن النِّْسِبّي له.

َحة لجميع . 5 رَجات املُرَجَّ َحة الُكلِّيَّة، وَذلَِك بَجْمعِ الدَّ رََجـــة املُرَجَّ الُحُصول عىَل الدَّ
ـــط سوف يَُكون  َحة ال يَِجب أن تزيد عن ٤، واملُتََوسِّ رََجة املُرَجَّ الَعَناِص؛ فإنَّ الدَّ
َحة الُكلِّيَّة الَّتي تَِقّل عن 2.5 فإنَّها َســـْوَف تشـــري إىَل  ا الدرجات املُرَجَّ 2.5، أَمَّ
رََجة  ة، بَيَْنَم تشـــري الدَّ أنَّ مثل َهِذِه املَُنظََّمة تعاين من حالة َضْعف داِخلِيَّة َعامَّ
َحة الُكلِّيَّة الَّتي تزيد عن 2.5 إىَل أن مثل َهِذِه املَُنظََّمة تتمتع بَوْضع َداِخِلّ  املُرَجَّ

قوّي نِْسِبيًا.

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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َويَِجب أن تحتوي َهِذِه املَْصُفوفَة عىَل عدد من الَعَناِص يرتاوح ما بنَْي خمســـة إىَل 
َحة  رََجة املُرَجَّ ــر يف تَرْتِيب الدَّ عرشيـــن ُعْنًصا، ولَِكنَّ عدد الَعَناِص ال يَِجب أن يُؤَثِـّ

الُكلِّيَّة كََم سبق أن ذكرنا.

اِخلِيَّة: مثال افتايض ملَْصُفوَفة تَْقِويم الَعواِمل الدَّ

الدرجة 
َحة الكُلِّيَّة املُرَجَّ

ْتِيب التَّ الوزن النِّْسِبّي
اِخلِيَّة  الَعَنارِص الدَّ
األََساِسيَّة للُمَنظََّمِة

م

.44 2 0.22 انخفاض الرُّوح 
املعنويَّة لفريق الَعَمل

1

.72 4 0.18 درجة َعالِيَة من َجْوَدة 
املُْنتَجات

2

.30 3 0.10 هامش ربح يفوق 
َناعة ط الصِّ ُمتََوسِّ

3

.45 3 0.15 وفرة وزيادة يف رَأْس 
املَاِل العامل

4

.30 1 0.30 غياب َهيَْكل تَْنِظيِمّي 
ال َجيِّد وفَعَّ

5

.10 2 0.05 عدم ُوُجود قسم 
للبحوث والتَّطْوير

6

2.31 1 املجموع
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تَْحلِيل الِبيَئة الَخاِرِجيَّة للُمَنظََّمِة
ا َعَملِيَّة تَْحلِيل الِبيئَة الَخارِِجيَّة للُمَنظََّمِة فتَِتّم من ِخالل ُخطَُوات َخْمس، هي: أمَّ

َات الِبيِئيَّة الرَّئِيَســـة: وِهَي الَعواِمل الِبيِئيَّة الرَّئِيَسة يف ِبيئَة الَعَمل، . 1 تَْحِديد املَُتَغيِّ
ات مُيِْكن أن تَْختَلِف بدرجة  الَِّتي تُؤَثِّر َسلْبًا أو إيجابًا عىَل أداء املَُنظََّمة، وَهِذِه املُتََغريِّ
كَِبريَة من ُمَنظََّمة ألُْخَرى، ومن وقٍت آلخر بالنِّْســـبَة للُمَنظََّمِة ذاتها، وَذلَِك ِبَحْسِب 
َناعة الَّتي تنتَمى إليها، ومُيِْكن أن تَْشتَِمل َهِذِه  وق، والصِّ موقفها املَايِلّ وظُروف السُّ
ائَِدة  يَاسية والَقانُونِيّة واالقِْتصاِديَّة واالْجِتمِعيَّة السَّ َات عىَل الظُُّروف السِّ املُتََغريِّ
َناعة،  يف الِبيئَة املُِحيطَة باملَُنظََّمة، وكََذلَِك مَدى التَّطَوُّر التُّْكُنولُوِجّي يف مجال الصِّ

وظُُروف املَُنافََسة وطَِبيَعة املَُناِفِسنَي وُمَميِّزَات منتجاتهم ونقاط َضْعفها.
َات إِيَجاِبيَّة أو َســـلِْبيَّة قَد تحدث يف َهِذِه الَعَناِص َسْوَف تُْنِتج دون شّك  وأيّة تَغريُّ
يف طَلَب الُعَمالء عىَل ِســـلَع أو ِخْدَمات املَُنظََّمة، وُهَو ما يَْســـتَْدِعي معه تَطِْوير 

وق، وتَْحِديد ظُُروف املَُنافََسة. املُْنتَجات، وتَْحلِيل اْسرِتَاتِيِجيَّات السُّ

َات ننتقل إىَل . 2 اْخِتَيار املََصاِدر الرَّئِيَســـة للمعلومات الِبيِئيَّـــة: بعد تَْحِديد املُتََغريِّ
ِقيَقة َعْنَها واالْخِتيَار بنَْي املََصاِدر املُْختَلَِفة  الُخطَْوة الثَّانِية وِهَي جمع املَْعلُوَمات الدَّ
ات الِبيِئيَّة، وعادًة ما  للمعلومات من أجل تَْنِظيم مراجعـــة َدِقيَقة وفّعالة للُمتََغريِّ

تنقسم َمَصاِدر املَْعلُوَمات إىَل: 

َمَصاِدر أولّية: اْســـِتطاْلعات رَأْي الُعَمالء، وبحوث التَّْســـِويق، واملحادثات 	 
واملقابـــالت املُبَاِشَة مع األطـــراف املَُعيَّنة املُْختَلَِفة، واملؤتـــرات الِعلِْميَّة 
قَّة والُوُضوح لكنه يَْحتَاج إىل وقت طويل  صة، وميتاز َهَذا النَّْوع بالدِّ املتخصِّ

وتَكالِيَف َضْخَمة.

حف، 	  َصة، والصُّ ْوِريَّات املُتََخصِّ َمَصـــاِدر ثَانَويَّة: ومن أمثلة َهِذِه املََصاِدر الدَّ
ص، وقواعد  والتَّقاِرير الرَّْسِميَّة، والوثائق الُحُكوِميَّة، والُكتُب، والدليل املتخصٍّ
البَيَانَـــات اإِللِْكرِتُونِيّة، ومن ُمَميِّزَات َهَذا النَّـــْوع أنَّه يَُوفِّر الَوقْت والجهد 

قَّة والُوضوح يف بَْعض األَْحيَان. ويَِعيبه َعَدُم الدِّ
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َات الِبيِئيَّة بسعة التََّغريُّ من حاٍل . 3 اْســـِتْخَدام أَْدَوات وأساليب التََّنبُّؤ: تَتَِّسّم املُتََغريِّ
َات، إاِلَّ أَنَّه َستَظَّل ُهَناَك  د َمَصاِدر املَْعلُوَمات عن َهِذِه املُتََغريِّ إىَل حال، ورغم تََعدُّ
حالـــة من َعَدم اليقني والتَّأَكُّد التاّم، وهنا يَْحتَاج املَُخطِّط االْســـرِتَاتِيِجّي للتََّنبُّؤ 
ق للُمَنظََّمِة َمزَايَا تَنافُِســـيَّة  ِقيَقة تَُحقِّ ــُروف الِبيِئيَّة املُِحيطَة، فالتََّنبُّؤات الدَّ بالظّـُ
ة، وتَُعّد ذات جدَوى كربَى لُِكلِّ من التَّْخطيط االْسرِتَاتِيِجّي واتخاذ الَقرَاَرات،  ُمِهمَّ

ومُيكن االْسِتَعانَة بأساليب التََّنبُّؤ الَِّتي تنقسم إىَل قسَمنْي هم:

ْخصيَّة والتَّْقِدير 	  َوَسائِل َشْخِصيَّة ف التََّنبُّؤ: وِهَي تلك الَّتي تَْعتَِمد عىَل الِخرْبَة الشَّ
َات الَّتي يصعب قياسها وتحويلها إىَل  ات، وتتناسب َهِذِه الَوَسائِل مع املُتََغريِّ الذَّ
يَاسية والَعواِمل االْجِتمِعيَّة  يّتها القصوى، مثل: الظُُّروف السِّ يَّة َرْغم أَهمِّ ِقيَم كمِّ
يَّة الَحِديثَة يف قياسها وتَْحلِيلها  والَقانُونِيّة؛ فإنَّه مهم تّم االْسِتَعانَة بالَوَسائِل الَكمِّ
ْخص القائم عىَل الِخرْبَات  يَّة كربَى للتَّْقِدير والُحكم الشَّ فَســـتَظَّل ُهَناَك أََهمِّ

َقة لألحداث املُِحيطَة. املرَُتَاكَِمة، والرُّؤية النَّاِفَذة واملُتََعمِّ

َات إاِلَّ أَنَّ ُهَناَك 	  ْخِصّ عىَل املُتََغريِّ يَّة الُحْكم الشَّ يَّة للتََّنبُّؤ: رغم أََهمِّ َوَسائِل كَمِّ
َات الِبيِئيَّة  ال باملُتََغريِّ وَسائِل أخَرى للتَّْحليل الَكّمي، الَِّتي تَُساِعد عىَل التََّنبُّؤ الَفعَّ
املُْختَلَِفة املُِحيطَة باملَُنظََّمة، ومن أبرز َهِذِه األســـاليب: النَّمِذج االقِْتصاِديَّة، 

وتَْحلِيل االتجاه العام.
ة يَْنبَِغي بَـــْذل املَِزيد من الجهد  وعنـــد التَّْخطيط للقرارات االْســـرِتَاتِيِجيَّة املُِهمَّ
ْخصيَّة  يَّة والشَّ عة، واملَزْج بنَْي األســـاليب الَكمِّ والَوقْت للتَّأَكُّد من املَْعلُوَمات املَُجمَّ
َات  ق التََّنبُّؤ الكامل للُمتََغريِّ د يَُحقِّ يف التَّْحلِيل، فاَل مُيِْكن الُوُصول إىَل أُْسلُوب ُمَوحَّ

م التُّْكُنولُوِجّي ذروته. مهم بلغت درجة التََّقدُّ

تَكِْوين َمْصُفوَفة الَعواِمل التَّناُفِســـيَّة: تَُعّد الظُُّروف التَّنافُِسيَّة من أَهّم الَعواِمل . 4
الِبيِئيَّة املُؤَثِّرة عىَل الَوْضع االْســـرِتَاتِيِجّي أليَّة ُمَنظََّمة أو َمرْشُوع تَِجاِرّي، ولَِذلَِك 
ـــاِبَقة يف َعَملِيَّة تَْحلِيل الَعواِمل الَخارِِجيَّة  فإنَّ الُخطَْوة التَّالِية بعد الُخطَُوات السَّ

ِهَي بناء َمْصُفوفَة املالِمح التَّنافُِسيَّة للُمَنظََّمِة، وتتّم كاآلت:
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اْخِتَيار َعواِمل النَّجاح الرَّئِيَسة ف أداء املَُنظََّمة: ويُْقَصد ِبَها الَعَناِص األَكَْث 	 
تأثريًا يف نََجاح املَُنظََّمة، وقَد تَْختَلِف َهِذِه الَعَناِص من َمجال َعَمٍل إىَل آخر، 
ومن ُمَنظََّمة إىَل أخرى، لكن ِبَشكٍل َعاّم من أبرز َهِذِه الَعواِمل وأَكَْثها شيوًعا: 
ـــوِقيَّة للُمَنظََّمِة، التَّحالُفات الَخارِِجيَّة الناجحة، َجْوَدة الِخْدَمة أو  ة السُّ الِحصَّ
ِْويج واإلعالن. ْعر التَّنافُِسّ للُمْنتَج أو الِخْدَمة، فعاليَّة َحَمالت الرتَّ املُْنتَج، والسِّ

تَْحِديد الَوْزن النِّْســـِبّي: أي تَْحِديد وزن لـــُكّل ُعْنُص من الَعَناِص املختارَة 	 
َناعة  يَّته النِّْســـِبيَّة لتَْحِقيق النَّجاح يف املَُنظََّمة ويف مجال الصِّ يشري إىَل أَهمِّ
ِبَشـــكٍل عاّم، ومُيِْكن تَْحِديد أوزان تَْقِريِبيَّة من ِخالل املَُقارَنَة بنَْي املَُناِفِسنَي 
النَّاِجحني، وغري النَّاِجحني يف مجال الَعَمل ذاته، لَِكنََّها تَتََدرَّج َهِذِه األَْوزَان 
ا(، ويَِجب أن يَُكون  ألّي ُعْنُص بنَْي صفر )غري ُمِهّم(، وواحد َصِحيح )ُمِهّم جدًّ

مجموع العمود ألوزان َجِميع الَعَناِص يُساَوى واحًدا صحيًحا.

ْعف: وتَْشتَِمل َهِذِه املَرَْحلَة عىَل ترتيب 	  ة والضَّ تَرْتِيب الَعَنارِص من َحْيُث الُقوَّ
اِبقة أََمام كُلِّ منافس للُمَنظََّمِة، ِبَحيُْث ما إذا  كُّل عامل من َعواِمل النَّجاح السَّ

ة أو ُعْنُص َضْعف. كَاَن ميثل له ُعْنُص قُوَّ

َحة تُســـاِوي )الوزن النِّْســـِبِي لُِكّل 	  رََجة املُرَجِّ َحة: والدَّ َرَجة املُرَجِّ تَْحِديد الدَّ
َحة لُِكّل ُعْنُص من َعَناِص  رََجـــة املُرَجِّ ُعْنـــُص× ترتيبه(، وَذلَِك لِتَْحِديد الدَّ
رََجة إىَل  ِكات املَُنافََسة. وتشري َهِذِه الدَّ اِبقة أََمام كل َشِكَة من الرشَّ النَّجاح السَّ
ْعف النِّْسِبيَّة لُِكّل منافس بالنِّْسبَة لُكّل ُعْنُص من الَعَناِص  ة أو الضَّ درجة الُقوَّ

َناعة. األََساِسيَّة لَِنَجاِح الصِّ

ة التَّناُفِسيَّة: عن طريق تَْحِديد مجموع العمود 	  َرَجة النِّهائِيَّة للُقوَّ تَْحِديد الدَّ
رََجة  َحة(، ومُيَثِّل النَّاتِج الدَّ األخري الَِّذي تَمَّ الُحُصول عليه يف )الدرجات املُرَجِّ
ة التَّنافُِسيَّة النِّْسِبيَّة  َحة الكليّة لُِكّل ُمْنَشـــأَة ُمناِفســـة، والَِّتي توضح الُقوَّ املُرَجِّ
لرشكة ما ُمَقارَنَة بأَهّم منافســـيها، وكُلََّم زادت َهِذِه الدرجة كَاَن معَنى َذلَِك 
رََجة  ة بالنِّْســـبَة للمنافســـني والعكس صحيح، وترََتاَوح الدَّ زيادة درجة الُقوَّ

َحة الُكلِّيَّة من واحد َصِحيح إىَل أربعة. املُرَجِّ
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مثال اْفِتَايِضّ ملَْصُفوَفة تَْقِويم األَْربَاح التَّناُفِسيَّة:

5 . The External Factor تَكِْويـــن َمْصُفوَفـــة تَْقِويم الَعواِمـــل الَخاِرِجيَّـــة
Evaluation Matrix: وَهـــِذِه الُخطَْوة ِهَي األَِخريَة يف إتام مراجعة الَعواِمل 
الَخارِِجيَّة للُمَنظََّمـــِة، فبعد بناء َمْصُفوفَة املالمح التَّنافُِســـيَّة يأت َدْور تَْصِميم 
َمْصُفوفَة تَْقِويم الَعواِمل الَخارِِجيَّة الَِّتي تُلَخِّص أَهّم الُفرَص والتَّْهِديَدات الرَّئِيَسة 
الَّتي تُواِجه املَُنظََّمة أو املرَْشُوع، وفحص وِدَراَســـة الَعالقَات املُتَداِخلَة فيم بنَْي 

َات الِبيِئيَّة الَخارِِجيَّة. املُتََغريِّ

املَُنظََّمة املَُناِفَسة 
الثَّانِية

املَُنظََّمة املَُناِفَسة 
األوىل

املَُنظََّمة املَْعِنيَّة

ِّْسِبّي الوزن الن

َعواِمل 
النَّجاح 
َرجة األََساِسيَّة الدَّ

َحة املُرَجِّ
ْتِيب التَّ

َرجة  الدَّ
َحة املُرَجِّ

ْتِيب التَّ
َرجة  الدَّ
َحة املُرَجِّ

ْتِيب التَّ

.4 2 .4 2 .6 3 .20
ة  الِحصَّ
وِقيَّة السُّ

2. 1 .8 4 .2 1 .20 ْعر السِّ

1.6 4 .4 1 .8 2 .20
الَوْضع 

املَايِلّ

.3 3 .3 3 .4 4 .10
َجْوَدة 
الِخْدَمة

.3 3 .3 3 .3 3 .10
والء 
الَعِميل

2.8 2.2 2.3
رََجة  الدَّ
َحة  املُرَجِّ

الُكلِّيَّة
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ـــص ُخطَُوات إِْعـــَداد َمْصُفوَفة تَْقِويم الَعواِمـــل الَخاِرِجيَّة ف َخْمس  وتََتلَخَّ
مراحل، هي:

َات 	  ِكَة يف ضوء املُتََغريِّ تَْحِديـــد أَهّم الُفرَص والتَّْهِديَدات الَّتي تُواِجـــه الرشَّ
املوجودة.

تَْقِدير وزن نســـبي لُِكّل من الُفرَص والتَّْهِديدات يرََتاوح ما بنَْي صفر )غري 	 
يَّة  ا(، ويُِشري َهَذا الوزن إىَل أََهمِّ ُمِهّم عىَل اإلطالق(، وواحد َصِحيح )ُمِهّم جدًّ
َناعة ِبَشكٍل عاّم، وال يَِجب أن يزيد مجموع أوزان  الُعْنُص النِّْسِبيَّة لَِنَجاِح الصِّ

َجِميع الَعَناِص عن واحد صحيح.

ا، 	  تَْقِدير تَرْتِيب لُِكّل ُعْنُص من 1 إىَل 4 َحيُْث مُيَثِّل تَرْتِيب )1( تهديًدا كَِبريًا جدًّ
بَيَْنـــَم تَرْتِيب )2( مُيَثِّل تهديـــًدا ثانويًّا، بينم مُيَثِّل تَرْتِيب )3( فُرَْصة ثانوية، 

ا. ة جدًّ ومُيَثِّل تَرْتِيب 4 فُرَْصة ُمِهمَّ

َحة لُِكّل عنص، وَذلَِك بضب الوزن النِّْســـِبّي 	  رََجة املُرَجِّ الُحُصـــول عىَل الدَّ
للعنص يف ترتيبه الَخاّص.

َحة 	  رََجة املُرَّجَحة الُكلِيَّة للُمَنظََّمِة، وَذلَِك بجمع الدرجات املُرَجِّ الُحُصول عىَل الدَّ

َحة الُكلِيَّة  لجميع الَعَناِص، وال يَْنبَِغي أن يزيد املجموع النَِّهاِئّ للدرجة املُرَجِّ

ـــطَة ِهَي 2.5 وتشـــري درجة  رَجة املُتَوسِّ عن 4 وال يقّل عن واحد صحيح، والدَّ

ابة وأمامهـــا الَكِثري من الُفرَص  ِكَـــة تَُناِفـــس يف ِصَناَعة جذَّ 4 إىَل أنَّ الرشَّ

َحة الُكلِّيَّة "واحد" إىَل أنَّ املَُنظََّمة تَُناِفس  رََجة املُرَجِّ الَخارِِجيَّة، بَيَْنَم تشري الدَّ

ابة وأمامها الَكِثري مـــن التَّْهِديَدات الَخارِِجيَّة، وبِصَفٍة  يف ِصَناَعـــة غري جذَّ

ة فإنَّ عدد الَعواِمل األََساِسيَّة للُفرَص والتَّْهِديَدات الَّتي يَِجب أخذها يف  َعامَّ

االْعِتبَار إلعداد َهِذِه املَْصُفوفَة يرتاوح ما بنَْي خمسة إىَل عرشين ُعْنًصا.

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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اِخلِيَّة: مثال اْفِتَايِضّ ملَْصُفوَفة تَْقِويم الَعواِمل الدَّ

اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة يَِتّم َدْمُجهم يف َمْصُفوفَة  بعد االنتهاء مـــن َمْصُفوفَتَِي الَعواِمل الدَّ
رجات  ، هم: مجموع الدَّ واحدة، ِبَحيُْث تَْعتَِمد املَْصُفوفَة الَجِديَدة عىَل بُعَديْن رَئِيَسنْيِ
رجات  يِنّي، وإجَميِلّ الدَّ اِخلِيَّة IFE عىَل املحور السِّ َحة من َمْصُفوفَة الَعواِمل الدَّ املُرَجِّ

اِدي. َحة يف َمْصُفوفَة الَعواِمل الَخارِِجيَّة EFE عىَل املحور الصَّ املُرَجِّ

َحة  َرَجة املُرَجِّ الدَّ
الكُلِّيَّةش

ْتِيب التَّ
الوزن 
الِنْسِبّي

الَعواِمل الَخاِرِجيَّة 
الرَّئِيِسيَّة 

م

0.20 1 0.20
ة املَُناِفس  ع ِحصَّ توسُّ

الرَّئِيس
1

0.40 4 0.10 َياسيَّة تََقلُّب الظُُّروف السِّ 2

0.60 2 0.30
ويجيَّة  الَحَمالت التَّ

النَّاجحة
3

0.40 2 0.20 4

0.80 4 0.20 نُظم َمْعلُوَمات إِلِكِْتُونِّية 5

2.40 1 املجموع

الَفْصل الثَّاِمن / املَبَْحث الخامس
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اِدس املَْبَحث السَّ

إعداد الُخطَّة التَّْشِغيلِيَّة

بعد وضع أَْهَداف الُخطَّة التَّْشـــِغيلِيَّة ِبَشـــكٍْل واضح، وتَْحِديد النََّتائِج املَْرُغوب ف 
تَْحِقيقها ِبَشـــكٍْل مدروس أيًضا، تأت َمرَْحلَة وضع ُخطَّة الَعَمل التَّْشـــِغيلِيَّة الَِّتي 
ة تتاوح بَْي  ح األَنِْشـــطَة واملِيزَانِيَّات لكُّل ِقْســـٍم من أقسام املَُنظََّمة ِخالل ُمدَّ تُوضِّ
مها  سنة إىَل ثالث سنوات، أْي: إنَّها تَْرِبط الُخطَّة الْسِتاتِيِجيَّة باألَنِْشطَة الَِّتي تَُقدِّ
ها األَْفَراد الَِّذيَن سيشـــاركون ف  زَِمة لتقدميها، ويَِجب أن يُِعدَّ املَُنظََّمة واملََوارِد الالَّ
التَّْنِفيذ، وأن تَْعَتِمد عَل الحوار بَْي الدارات؛ ألنَّ الُخطَط الَِّتي يضعها أحد أقسام 

املَُنظََّمة ل بُدَّ أن يَكُون لها انعكاسات عَل األقسام األُْخَرى.

وتُحاِول الُخطَّة التَّْشِغيلِيَّة الَِجابَة عَل أربعة أسئلة:

وق وبني املَُناِفِسنَي؟	  َسة اآلن وما ُهَو موقعها يف السُّ أين تقف املَُؤسَّ
َسة أن تكون يف املُْستَْقبَل؟	  أين تريد املَُؤسَّ
َسة لَِهَذا الَهَدف؟	  كيف تصل املَُؤسَّ
م الَِّذي أحرزته يف املايض وتُْحِرزُه يف الَوقْت الحارض؟	  َسة التَّقدُّ كيف تقيس املَُؤسَّ

وقبـــل وْضع الُخطَّة يَِجب ُمراَجعة َمْجُموَعة َعواِمـــل ُمَؤثِّرة، والتَّأكُّد من أنَّها مل 
تُْغِفْل أيًّا منها، وهي:

ؤال التَّايِل: 	  تأثي الُخطَّة الْســـِتاتِيِجيَّة والتَّْشِغيلِيَّة: هنا يَِجب اإلَِجابَة عىَل السَّ
َدتَْها لتَْنِفيذ ُخطَّتك أّي ســـلبيَّات  هل توجد بنَْي الُخطَُوات أو اإلِْجرَاَءات الَِّتي حدَّ
قَد تُؤَثِّر عىَل أهدافـــك. ومن ناحية أخَرى هل يُوَجد ما قَد يَُدعِّم أهدافًا أخَرى 

يف نَْفس الَوقْت)1( ؟

الهاليل، أشف. "كيف تَُخطِّط أهدافك التَّْشغيليَّة؟: إِْعَداد الُخطَط التَّْنِفيذيَّة"، مدونة أشف الهاليل، 9 أكتوبر . 1
cutt.us/JBuxN :2012م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط
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التَّأْثِي الْقِتصاِدّي: ويشمل َهَذا األَْمر ِدَراَسة التَّأْثرِيات عىَل رَأْس املَاِل املستثَمر 	 
ـــيُولة النَّْقِديَّة، وِدَراَسة الظُُّروف االقِْتصاِديَّة الحاليَّة، ومَدى ُمالَءَمتها  وعىَل السُّ

للبَْدء بالُخطَّة املَْوُضوَعة.

تَوفُّر املََوارِد: يَِجب ِدَراَســـة اإلْمَكانِيَّات واملََواّد املُتَاَحة، والتَّأكُّد إن كَانَت تُوفِّر أو 	 
تســـتطيع ُمتَطَلَّبَات الَعَمل مثل تَْوِفري األيدي الَعاِملَة، واملََواّد األَوَّلِيَّة، واملَْعلُوَمات، 

وقنوات التَّْوِزيع وَمَوارِد أخَرى الزَِمة إلتام الُخطَّة.

ا، وهنا 	  مواكبة التَّطَوُّر: ألنَّنا نعيش يف زمٍن ُمتَساِرٍع، فموضوع التَّطَوُّر التَِّقِنّي ُمِهّم ِجدًّ
يَِجب أن تســـأل: هل مُيِْكن للتَّطَوُّر التِّْكنولُوِجّي أن يجعل ُخطّتك تبدو قدمية؟ هل أنت 
َات؟ َرات التِّْكُنولُوْجيَا ِبَحيُْث تستطيع تعديل ُخطّتك وفًقا للتََّغريُّ عىَل اطِّالع كاٍف بتَطَوُّ

الظُُّروف الِبيئيَّة: يَِجب إيالء االْهِتَمم بَعواِمل الطَّقس واملَُناخ واملََوارِد الطَِبيِعيَّة، 	 
ِباإلَِضافَِة إىَل الظَّواِهر الُجْغرافيَّة الَِّتي تظهر فجأة وتُؤَثِّر عىَل ُخطَطك ِبَشـــْكٍل 

سلِبّي أو إيجاّب.

الظُُّروف السَياِســـيَّة: األَْســـِئلَة الَِّتي يَِجب طرحها هنا: هل أنت قادر عىَل تعديل 	 
َات السيَاِسيَّة يف  ُخطَّتك ِبَشْكٍل ُمْستَِمّر وَمرِن ِبَحيُْث تستطيع أن تتمَش مع التَّغريُّ
مْنطََقة عملك؟ هل أنت ُمرْتَِبط ِبَشـــْكٍل كَِبري بزبائنك الرئيسيِّنَي، أعضاء مجلس 
َسة األُّم، املديرين التَّْنِفيذيني، املَُنظََّمت الحقوقيَّة، اإلعالم والرَّأْي  اإلَِدارَة، املَُؤسَّ

العاّم، بُعَمالئك؟

اللِتزَامات بالُعُقود املرُْبََمة: هل ُهَناَك ُعَمالء أو أَْعَمل أو أّي الِتزَام قَانُويِنّ آخر، 	 
يُلْزُِمك بإجراءات ُمْختَلَِفة وغري اعتياديَّة؟

َنة، كاإلجازات الرَّْسِميَّة، أو املََعارِض 	  َسَنة الَعَمل: هل مُيِْكن ألحداث ُمَعيََّنة ِخالل السَّ
أو طَْرح ُمْنتَج َجِديد عىَل نِطَاق واسع أن تُؤَثِّر عليك ِبَشْكٍل سلِبّي أو إيجاّب؟

ُخطَّة بديلة )ُخطَّة طوارئ(: يَِجب توفُّر ُخطَّة بديلة أو طارئة يَِتّم اللُُّجوء إِلَيَْها عند 	 
َات  ُحُدوث يشء غري ُمتََوقَّع، ومل يَِتّم أخذه بالُحْسبَان، ومن َهِذِه األحداث التَّغريُّ

السيَاِسيَّة، والتََّقلُّبَات املَُناِخيَّة، وغريها.

اِدس الَفْصل الثَّاِمن / املَبَْحث السَّ
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وبعد التَّأكُّد من كُّل َهِذِه الَعواِمل يَِتّم البدء بعدد من الُخطَُوات، تََتَمثَّل ف التَّاِل:

ال، وبدون املَْعلُوَمات 	  جمع املَْعلُوَمـــات: َهِذِه أول ُخطَُوات بدء التَّْخِطيـــط الَفعَّ
ثَة يَُكون التَّْخِطيط ناِقًصا وغري مدروس بعناية، وستزيد احتمالت  ِقيَقة واملَُحدَّ الدَّ
فََشـــل الُخطَّة، فاملَْعلُوَمات ِهَي األرضيَّة الرَّئِيَسة الَِّتي يُبَْنى َعلَيَْها نََجاح التَّْخِطيط 
وفَاِعليَّته، وكُلََّم كَانَت املَْعلُوَمات أَكَْث ِدقَّة وشـــموليَّة ساعد َذلَِك فَِريق الَعَمل عىَل 

إنجاز املََهاّم املَطْلُوبَة منه وبلوغ األَْهَداف من أقص الطُّرُق.

تحديد مجالت الُخطَّة: ك تَُكون الُخطَّة َشاِملَة الحتياجات املَُنظََّمة أو املرَْشُوع، 	 
ينبغي تَْحِديد املََجاالت الَِّتي ســـتهتّم ِبَها الُخطَّة )فَنِّيَّة/ تَْســـِويقيَّة/ إداريَّة/.....(، 

وستعمل من ِخاللها.
ومُيِْكن النَّظَر إىَل َهِذِه املََجالت من زاويتي: 

ة املُناطَة بإدارٍة ما لتَْنِفيذها، وِهَي األَكَْث . 1 صيَّة: تَتََعلَّق باملََهمَّ مجـــالت تخصُّ
َقة يف املََجال الَِّذي  يَّـــة؛ ألنَّها تَْحتَاج من فَِريـــق الَعَمل خربة عمليَّة متعمِّ أَهمِّ

تتناوله الُخطَّة، وال يَْنبَِغي أن تُْسَند لفريٍق آخر أو فَِريق ذي كفاءة أقّل.

مجالت إداريَّة: تَرْتَِبط باملََهاّم واألَْهَداف اإلداريَّة يف املقام األَوَّل، وتشرتك . 2
ِفيَها َجِميع ِفرَق الَعَمل بختلف املَُنظََّمت، وتَتََعلَّق بالتَّْخِطيط وتَطِْوير الَعاِملِنَي 

وتقوميُِهّم ومراجعة اللََّوائِح والنُّظُم ومَنَاِذج وإجراءات الَعَمل.

تحديـــد أَْهَداف الُخطَّة: تَُعدُّ َهِذِه املَرَْحلَـــة ِهَي املَرَْحلَة األَهّم يف إِْعَداد الُخطَّة 	 
التَّْشِغيلِيَّة، فبعد جمع املَْعلُوَمات املَطْلُوبَة يَِجب أن يجتمع فَِريق الَعَمل لعقد َجلَْسات 
مون ِفيَها أفكارهم ومقرتحاتهم للَعَمِل ِبَشْكٍل حّر، ودون نَْقد  ْهِنّي يَُقدِّ للَعْصِف الذِّ
لألفـــكار ودون تَْنِظيم أو تَأِْطري للتَّفكري؛ ألنَّ املَطْلُوب الُحُصول عىَل أَكْرَب كّم من 
األَفْـــَكار، وبعد ذلك يَِجب تَْصِنيف َهِذِه األَفَْكار وتقييمها وفًْقا إلمكانيَّة التَّطبيق. 

ة لتَْقِييم األَفَْكار. َدد إِْعَداد استمرة َخاصَّ ومُيِْكن يف َهَذا الصَّ
بعد تَْنِظيم األَفَْكار تأت َمرَْحلَة صياغتها عىَل ُصورَة هدف قابل للتَّْنِفيذ والقياس، 
ومن ثَـــمَّ مرحلة تَْحِديد َمَعاِيري لألداء، واملقصود بهـــذا املصطلح "الَحّد األدَن 

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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ق الَهَدف")1(،  ذت تَُحقِّ املَطْلُوب لتَْنِفيذ الَهَدف"، أو "النِّْسبَة من الَهَدف الَِّتي إذا نُفِّ
َدة أو قبل  ة ُمَحدَّ ولتَْوِضيٍح أَكَْث فإنَّ بَْعض األَْهَداف يُشـــرَتَط إنجازُهـــا يف ُمدَّ
وقٍت محدد، وعىَل َســـِبيل املثال قَد يَُكون الَهَدف "تعبئة استمرات تَْقِويم األََداء 

الوظيفّي"، واملعيار ُهَو "تعبئة َجِميع االستمرات قبل األسبوع الخامس عرش".

تَْحِديد األَنِْشطَة والرَبَاِمج: املقصود بهذه املَرَْحلَة الَجانِب التَّطِْبيِقّي من الُخطَّة 	 
التَّْشِغيلِيَّة، ويَِتّم التَّْخِطيط لها بجمع فَِريق الَعَمل، ثُمَّ مناقشة األَْهَداف واحًدا تِلَْو 
اآلخر، حسب األولويَّة، ويَِتّم يف َهَذا االجتمع االْسِتَفاَدة من نَتَائِج جلسة الَعْصف 

اِبَقة، أو قَد تَْحتَاج لَعْقد جلسة َعْصف َجِديَدة إْن لَزَِم األَْمر. ْهِنّي السَّ الذِّ
ِحيح  َذت عىَل الوجه الصَّ يجب وْضع وَسائِل أو أَنِْشطَة أو بَرَاِمج لُكّل هدف، فإذا نُفِّ
ق الَهَدف، وأحيانًا يَُكون الَهَدف ُهَو نفسه برنامًجا  د ســـيَتََحقَّ وَوفْق املعيار املَُحدَّ

فتعيد كتابِتِه ثانيًة.

ِذين: يَِجب تَْحِديد املسؤول عن تَْنِفيذ الُخطَّة، وغالبًا ما تَُكون َمْسُؤولِيَّة 	  اْخِتَيار املَُنفِّ
اإلَِدارَة أوَّاًل وآخرًا، فَعلَيَْها تقع َمْســـُؤولِيَّة تَْنِفيذ الُخطَّة بُكلِّ مستوياتها، وَعلَيَْها تقع 
ص ضمن  َمْســـُؤولِيَّة تَْنِفيذها وتَطِْويرها، وقد يَُكون ُهَناَك َشْخص أو قسم متخصِّ

عمليَّة التَّْخِطيط بالتَّطْوير فقط، وتشجيع املديرين عىَل تَطِْوير الُخطَّة.
ذي الُخطَّة، وهي: ويف ميدان الَعَمل يُوَجد ثالثة أمناط ملنفِّ

منفِّذ: ُهَو من سيباش تَْنِفيذ النََّشاط أو الربنامج بذاته.. 1
َور، لِكنَّه . 2 مشـــارك: ُهَو من سيشـــارك يف تَْنِفيذ الربنامج بأيّة ُصورَة من الصُّ

لَيَْس املسؤول األَوَّل عنها، مهم كَانَت درجة املَُشاَركَة.
مشف )متابع(: ُهَو من سيتوىلَّ متابعة تَْنِفيذ الربنامج، والتَّأكُّد من تَْنِفيذه . 3

د)2(. وفْق املعيار املحدَّ

األمــريي، أحمــد الرباء. "فن تَْحِديد اأْلَْهَداف وتَْحِقيقها"، شــبكة األلوكة الرشعيَّــة، 5 يونيو 2014م، تَاِريُخ . 1
goo.gl/9Tw946 :يَارَة 2 يونيو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط الزِّ

سليمن، محمود حنفي. التَّْفكري املََخاِطر، املكتبة األكاِدميِيَّة، الطبعة األوىل، 2012م، ص30.. 2
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تَْقِييم ِبيَئة الَعَمل الَخاِرِجيَّة: تَْختَّص َهِذِه املَرَْحلَة بدراسة االتَِّجاهات الَخارِِجيَّة 	 
الرَّئِيَســـة لبيئة الَعَمل واملُؤَثِّرة ِفيَها ســـلبًا أو إيجابًا، سواًء الَفنِّيَّة أو السيَاِسيَّة، أو 
االقِْتصاِديَّة أو االْجتمِعيَّة، وتَْشتَِمل أيًضا عىَل رَْصد االتَِّجاهات املُتََوقَّعة الَِّتي قَد 

تَُشكِّل تهديًدا، وكََذلَِك االتَِّجاهات الَِّتي مُيِْكن أن توفِّر فُرًَصا يَِجب استغاللها. 

ِكَة يف 	  ِكَِة أو املَُنظََّمة: أْي رَْصد األَْشيَاء الَِّتي تتفوَّق الرشَّ إجراء تَْقِييم داخيّل لِلشَّ
تَْنِفيذها أو إنتاجها، واألَْشيَاء الَِّتي تقوم بإنتاجها دون املستوى، وأيًضا يَِجب رَْصد 

ْعف الواضحة. ة املَُميَّزَة ونقاط الضَّ نَِقاط الُقوَّ

تحديد األَْهَداف الفرعيَّة: بعد انتهاء َهِذِه التَّْقِييمت يَِتّم تَرْتِيب األَْهَداف ِبَحْسِب 	 
أولويّاتها؛ أْي تقسيمها ألهداف قَِصريَة األََجل وأهداف أخَرى طَِويلَة األََجل.

تَْحلِيل الُقَوى املَُؤثِّرة عَل كُّل هدف من أهدافك: أْي: تَْحِديد الُقَوى الَِّتي تعمل 	 
لصالـــح أو ضّد تَْحِقيق األَْهَداف، وتصنيفها جميًعا يف قوائم وتقييمها ِبَحْســـِب 

درجة الخطورة أو الَجْدوى. 

وضع ُخطَّة لكُّل هدف من األَْهَداف: بعد الكشف عن الُقَوى املُؤَثِّرة سلبًا وإيجابًا 	 
رَة بحيث يَُكون لُكّل هدف َمْجُموَعة أعمل يَِجب  عىَل األَْهَداف، تُوَضع ُخطط مصغَّ
ـــلِْبيَّة َعلَيَْها، أو يزيد  أن يقوم ِبَها الَفِريق با مُيِْكن أن يُقلِّل من تَأْثرِي الُقَوى السَّ

من فاعليَّة الُقَوى اإليجابيَّة.

مراجعة الُخطَّة بِصَفٍة َدْوِريَّة: التَّْخِطيط عمليَّة ُمْســـتَِمرَّة وال تَتََوقَّف عند َمرَْحلَة 	 
ُمَعيََّنة، كََم أنَّ الظُُّروف االقِْتصاِديَّة واالْجتمِعيَّة يف تََغريُّ ُمْستَِمّر، ومن ثَمَّ الِبيئَة 
ذ ِفيَها الُخطَّة لَيَْست ُمستِقرَّة، ولذلك يَِجب مراجعة تَْنِفيذ الُخطَّة، ومَدى  الَِّتي تَُنفَّ
مها أو فََشلها بِصَفٍة ُمْستَِمرَّة، غالبًا ما تَُكون كُّل ثالثة أشهر، وتكشف  جدواها، وتقدُّ
َهـــِذِه املراجعات عن األخطاء الَِّتي قَد يقع ِفيَها الَفِريـــق أثناء التَّْنِفيذ أو ُوُجود 
مســـاحة لوضع أَْهَداف َجِديَدة تحّل محّل األَْهَداف غري املُناِسبَة، كم قَد تكشف 

الحاجة إىَل خطط َجِديَدة لبعض األَْهَداف األُْخَرى.

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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بَِقَي أن نشـــري إىَل أنَّ نِظَـــام متابعة التَّْنِفيذ يَِجب أن يشـــتمل عىَل وقت للُمراَجعة، 
ـــطَة ســـنويًّا لتَْشـــِخيص االنِْحراف قبل  وااللِتزَام بُراَجعة الُخطَط الطويلة واملُتََوسِّ
اْسِتْفحالِه. وسنتناول يف املَبَْحث املقبل آليَّات مراقبة تَْنِفيذ الُخطَّة، ومتابعة إجراءات 

يَّة ذلك يف نََجاح التَّْخِطيط وبلوغ أهدافه. التَّْشغيل، وأَهمِّ
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اِبع املَْبَحث السَّ

مراقبة تَْنِفيذ ُخطَّة الَعَمل

يَّة  تنشأ املََشاِريع التَِّجاِريَّة باألََساس ِبَهَدف الْسِتْثامر ف الَوْقت واملَال واملََوارِد الَبَشِ
، ولَِذلَِك ميّر املَْشُوع بثالث  يَّـــة ِخالل إطار زََمِنّي ُمَعيَّ وف موقع ُمَعـــيَّ واملَادِّ
َمَراِحل أََساِســـيَّة هي: التَّْخِطيط والتَّْنِفيذ والتَّْقِييم، وبالنَّظَر ألنَّ املَْشُوع يَتَشكَّل 
َدة؛ َرئِيَســـة وثانويَّة، فإنَّ الُخطَّة أيًضا تّر براحل العداد  من ُخطَط َعَمٍل ُمَتَعدِّ
اِبَقة عن ُخطَُوات العداد والَعواِمل الَِّتي  ثنا ف املباحث السَّ والتَّْنِفيذ والرََّقابَة. تحدَّ
ـــى اآلن الحديث عن مراقبة الُخطَّة ذاتها، وِهَي  تضمـــن التَّْنِفيذ النَّاِجح لها، وتََبقَّ
يَّة عن العداد والتَّْنِفيذ؛ أِلَنََّها تُساِعد ف التحقُّق من مَدى جدَوى  َمرَْحلَة ل تَِقّل أَهمِّ
ِذيَن وكافَّة املســـتفيدين من املَْشُوع  الُخطَّـــة ذاتها، وتعطي الِجَهات املَانِحة واملَُنفِّ
مها وفًقا للجدول الزمنّي املوضوع لها، وُتكِّن واضعيها  ة حول تقدُّ مالحظات مهمَّ

َعة ف اتَِّخاذ الَقَراَرات وتحسي األََداء. من اْسِتْخَدام املَْعلُوَمات املجمَّ

يَّة َهِذِه البَيَانَات يف تَْحِديد ما إذا كَانَت املُْدَخالت يف املرَْشُوع تُْســـتَْخَدم  وتَتََمثَّل أََهمِّ
ِبَشـــْكٍل َجيِّد أم ال، وتَْحِديد املُْشـــِكالت الَِّتي تواجه الُخطَّة أو املرَْشُوع وإيجاد الحلول 
ال لجميع األَنِْشـــطَة ِبَشـــْكٍل َصِحيح ِمن ِقبَل  املُناِســـبَة لها، وتَْقِييم مَدى التَّْنِفيذ الَفعَّ
األَْشَخاص املَُناِسبني ويف الَوقْت املَُناِسب، وتَْحِديد ما إذا كَانَت الطَِّريَقة الَِّتي تَمَّ ِبَها 
التَّْخِطيط للَمرْشُوع ِهَي الطَِّريَقة األنَْسب لتَْحِقيق الَهَدف وحّل املُْشِكلَة املطروحة أم ال.

ومُيِْكن تَْعِريف الرَّقَابَة بأنَّها عمليَّة ُمْنتَِظَمة يَتَأَكَّد من ِخاللها املُديرون من مَدى تَْنِفيذ 
الَة وذات كفاءة عالية، وِهَي ُجْهد  الُخطَط، وتَْحِقيق األَْهَداف، وِباْســـِتْخَدام طُرُق فَعَّ
ُمَنظَّم لِتَْحِديد مقاييـــس لألداء لتَْحِقيق األَْهَداف املخطَّطَة)1(، ويعرِّفها البَْعض بأنَّها 

1. Higgins, J. The management challenge: An introduction to management )1st ed.(. Canada: Collier 
Macmillan, 1991. Higgins, J. The management challenge: An introduction to management )1st ed.(. 
Canada: Collier Macmillan, 1991.
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"تلك الَعَملِيَّة الَِّتي تُحاِول التَّأْكِيد عىَل أنَّ النََّشـــاطات الِفْعلِيَّة تتالءم مع النََّشـــاطات 
املرغوب فيها، أو األَْهَداف الَِّتي سبَق تحديدها")1(.

َوُهَناَك نَْوع آخر من الرَّقَابَة يَرْتَِبط أيًضا بالُخطَط التَّْشـــِغيلِيَّة وِهَي الرَّقَابَة الَِّتي يقوم ِبَها 
نْيا؛ من ِخالل إشافهم عىَل تَْنِفيذ الُخطَط التَّْشِغيلِيَّة، ومتابعة  مديرو املستويات اإلداريَّة الدُّ
ِحيحة عند الطَّلَب، وإعداد الجداول،  النَّتَائِج اليَْوِميَّة لألنشـــطة، واتَِّخاذ اإلِْجـــرَاَءات الصَّ
صة لألفراد، وعادًة ما  َدة عادًة مـــا تَُكون ُمخصَّ واملوازنـــات، والقواعد، وُمْخرََجات ُمَحدَّ
م َهِذِه الرَّقَابَة تغذية راجعة َعمَّ يجري يف املُْنَشـــأَة، عىَل املَدى القريب، وتوضيًحا ملا  تقدِّ
تَمَّ تَْحِقيقه ِبالنِّْسبَة لألهداف القصرية والطويلة األََجل، وتَُعدُّ َهِذِه الرَّقَابَة الوسيلة الَِّتي من 

ِخاللها مُيِْكن تَْحِقيق األَْهَداف والُخطَط ِباإلَِضافَِة إىَل وظائف اإلَِدارَة األُْخَرى.

ـــاِبق نستنتج أنَّ الرَّقَابَة تلعب َدْوًرا ُمِهمًّ يف مساعدة ُروَّاد األَْعَمل  ومن التَّْعريف السَّ
يَات عّدة؛ هي: واملديرين عىَل تَجاُوز تََحدِّ

ء يف تَْقِدير 	  ْ ــة ُمبَالِِغنَي بَْعض الشَّ انحرافـــات التَّْنِفيذ: قَد يَُكون واضعو الُخطَـّ
نتائجها سلبًا أو إيجابًا، أو قَد تحمل الُخطَّة ذاتها خطأ يف التَّنبُّؤُات والتَّْقِديرات، 
وتتســـبَّب َهِذِه الَعواِمل بعضها أو كلّها يف ُحُدوث انحرافات يف التَّْنِفيذ َعمَّ ُهَو 
َمرْســـوم أساًسا يف أصل الُخطَّة، ولَِذلَِك يُساِعد الرَّْصد عىَل تاليف َهِذِه املبالغات 

والتََّعاُمل املباش مع املعطيات الَواِقعيَّة.

التََّغلُّب عَل املُْشـــِكالت واملََصاَعب ف حالت َعَدم التَّأكُّد: الَواِقع قَد ال يَتَمَش 	 
َســـة الَِّتي َســـيَِتّم تَْنِفيذها  ُورَة مع الُخطَط املَْوُضوِعيَّة أو أَْهَداف املَُؤسَّ بالـــضَّ
وتَْحِقيقها مســـتقباًل؛ ألنَّ ُهَناَك الَكِثري من الَعواِمل الِبيئيَّة املُِحيطَة بعمل املَُنظََّمة 
الَِّتي قَد تُْحِدث تغيريات ُمْســـتَِمرَّة يف أَنِْشـــطَتَها وُخططها، ومن ُهَنا نشأت كلمة 
ُغُموض أو حاالت َعـــَدم التَّأكُّد مثل: حالة الطَّلَب عىَل املُْنتَج، ومَدى وفْرَة املادَّة 

1. Aldag, R., & Stearns, T. Management )1st ed.(. Cincinnati: South-Western Pub. Co, 1987.
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ال مُيَكِّن لإلدارة متابعة أَنِْشـــطَتَها  الَخاّم، لكن من ِخالل تَطِْوير نِظَام رقاّب فَعَّ
ِباْسِتْمرَار، ورسعة الكشف عن االنحرافات وتصحيحها وتََجنُّب تكرارها، وتَْحِقيق 

األَْهَداف املَْوُضوَعة.
يَّة الرَّقَابَة يف كشف األَْشيَاء غري املُْنتَِظَمة 	  كَْشف األَْشَياء غي املُْنَتِظَمة: تَتََمثَّل أَهمِّ

أو العيوب غري املرغوب فيها يف املُْنَشأَة، مثل: عيوب املُْنتََجات، وارتفاع النََّفَقات، 
ل دوران الَعَمل، ونقص التَّْنِســـيق بنَْي املعنيِّنَي بتَْنِفيذ الُخطَّة، وسوء  وارتفاع ُمَعدَّ
فَْهٍم ِمن ِقبَل الَعاِملِنَي حول أَْهَداف وغايات الُخطَّة. األَْمر الَِّذي يســـبِّب تضاربًا 
وارتباكًا يف الَعَمل وبني الَفِريق، وِبَذلَِك فإنَّ الكشـــف املُبَكِّر عن األَْشـــيَاء غري 
الَعاِديَّة يف الغالب قَد يوفِّر للُمْنَشأَة الَوقْت واملَال والجهد ويحدُّ من املُْشِكالت أو 

ِغريَة، الَِّتي قَد تصبح أَكَْث تعقيًدا فيم بعد. املصاعب الصَّ

ْكيز 	  تحديد املَِزيد من الُفرَص أو التَّْهِديَدات: تُساِهم الرَّقَابَة عىَل الُخطَّة يف الرتَّ
أو اإلشارة إىَل املواقف أو الَعَملِيَّات الَِّتي تَُؤدَّى ِبُصورَة َجيَِّدة وغري ُمتََوقَّعة، الَِّتي 
ه اإلَِدارَة إىَل فُرَص مســـتقبليَّة أخَرى ُمْحتََملَة، غري تِلَْك  من شـــأنها أن تَُنبِّه وتَُوجِّ

الَِّتي تَمَّ اإلشارة إِلَيَْها أثناء اإلعداد، ومن ثَمَّ الَعَمل عىَل استغاللها ِبُصورَة ُمثىَْل.
وباملثل قَد تكشـــف املراقبة عن تهديدات َجِديَدة ُمْحتََملَة ظهرت مالمحها أثناء 
يَاسيَّة أو االقِْتصاِديَّة،  وِقيَّة أو السِّ التَّْنِفيذ نَِتيَجة تََغريُّ بَْعض الَعواِمل أو الظُُّروف السُّ
وهنا يُســـاِعد الكشـــف املُبَكِّر عنها يف تاليف حدوثها وتََجنُّب املَِزيد من املشاكل 

ِخالل َسرْي الَعَمل. 
ْعبة: مع مرور الَوقْت قَد ينمو ويتَّســـع َحْجم املُْنَشأَة أو تَرْتَِبط 	  إدارة املَواِقف الصَّ

َدة، ومن ثَمَّ ال بُدَّ من اْسِتْخَدام الَعَملِيَّة الرِّقابيَّة  بََشـــاِريع وَعَملِيَّات كَِبريَة وُمَعقَّ
لتَْعِزيز َعَملِيَّة التَّْنِسيق بنَْي الُخطَط واملََشاِريع الجاريَّة، وتََجنُّب ُحُدوث أّي ارتباك 

يف التَّْنِفيذ با يستتبعه من َهْدر للوقت والجهد واملََوارِد املَادِّيَّة.
كذلك تفيد الرَّقَابَة يف املََشـــاِريع الَِّتي قَد تَُكون ذات نِطَاق إقليمّي أو دويّل؛ ألنَّ 	 

ْولِيَّة غالبًا ما يحمل معه مزيًدا من اإلِْجرَاَءات  الَعَمل يف ِظلِّ القواعد اإلقليميَّة والدَّ
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ة تواجهها اإلَِدارَة ِممَّ يدعو إىَل رضورة ُوُجود نِظَام رِقاّب  َدة وصعوبات جمَّ املعقَّ
ْعبَة بِحْكَمٍة وفاعليَّة.  يَات الصَّ ُمَميَّز يُِدير األَزََمات والتََّحدِّ

ع املديرين عىَل 	  ـــلْطَة: ُوُجود نِظَام رِقَاِبّ َجيِّد يعزِّز ويُشـــجِّ تَجاُوز مركزية السُّ

نيا، وَهَذا يَْعِني أنَّ  ـــلُطَات للمســـتويات اإلداريَّة الدُّ اتَِّخاذ قرارات بتَْفِويض السُّ

َدات والُقُدَرات اإلِنَْسانيَّة، كََم أنَّها تُساِعد  الرَّقَابَة تَُساِعد اإلَِدارَة يف تَجاُوز املَُحدِّ

يَّة الُكْفء،  يف عمليَّـــة التَّْنِظيم من ِخالل الُحُصول عىَل املََصـــاِدر املَادِّيَّة والبَرَشِ

ل املَْسُؤولِيَّة وتَْحِقيق الَهَدف. وتوجيهها نَْحو تََحمُّ

مالحظة الظُّـــُروف الَخاِرِجيَّة: قَد تَُكون الُخطَّة ســـليمة، وُمْحَكَمة من َجِميع 	 

النَّواحي، كََم أنَّ عمليَّة التَّْنِفيذ قَد تَّت طبًقا ملا ُهَو مرسوم يف الُخطَّة وبأداء َجيِّد، 

ـــبَب ظُُروف َخارِِجيَّة  ورغم َذلَِك يُوَجد انحراف عن املخطَّط، وهنا قَد يَُكون السَّ

يَّة الُخطَّة البديلة لِتَِحّل  طارئـــة، مثل الظُُّروف الطَِبيِعيَّة املَُفاِجئَة، وهنا تظهر أَهمِّ

َسة؛ ِممَّ  َمَحلَّها لتََجنُّب وقوع أيِّ إرباك يف الَعَمل، ويُؤَثِّر بالتَّايِل عىَل نََشاط املَُؤسَّ

ر. َ يصيب املنتفعني بالضَّ

وتَْشَتِمل مراقبة الُخطَّة عَل َمْجُموَعة من الُخطَُوات وهي:

تَْصِميم جدول بكافَّة التَّفاِصيل املُرْتَِبطَة باألَنِْشـــطَة الَِّتي تَْشتَِمل َعلَيَْها )ما يَِجب 	 
عمله، ومتى، وكيف، وأين(.

 	. تحديد املسؤوليَّات واألدوار املَطْلُوبَة من كُّل فرد يف الَفِريق بوضوٍح تامٍّ

يَّة ونوعيَّة )َمعاِيري( مُيِْكن 	  َات الرَّْصد والرََّقابَة، وِهَي َعالَمات كَمِّ تحديـــد ُمَؤشِّ
م يف تَْنِفيذ الُخطَّة وتَْقِييم األََداء ومَدى إنجاز  اْســـِتْخَداُمَها لِدراَســـة مَدى التَّقدُّ

ح مَدى تَْحِقيق أَْهَداف كُلِّ نشاط. أَنِْشطَتَها وأهدافها؛ ِبَحيُْث تُوضِّ

َات،  ِذين واملَُخطِِّطنَي االتَِّفاق منذ الِبَدايَة عىَل َهِذِه املَُؤشِّ ويتعـــنيَّ عىَل املَُنفِّ
ق ِمْنَها ِبَشـــْكٍل  وأن تَُكـــون صيحًة وذات ِصلة بجال الَعَمل، ومُيِْكن التَّحقُّ

موضوعّي.
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َات الرَّْصد ألربعة أَنَْواع، وهي: وتنقسم ُمَؤشِّ

َات املُْدَخالت: وتَِصف ما يجري يف املرَْشُوع )عىَل َســـِبيل املثال: عدد 	  ُمَؤشِّ
َمَواّد البناء الَِّتي ُجلِبَت يف موقعٍ ما لبناء مدرسة يف إحَدى املََناِطق، ومقدار 

األَْمَوال املُْنَفَقة عليه(.

َات املُْخرََجات: وتِصف نََشـــاط املَـــرْشُوع ونتائجه املُتََوقَّعة )مثل: عدد 	  ُمَؤشِّ
َراِسيَّة املبنيَّة(. الفصول الدِّ

ق من ُمْخرََجات النََّشـــاط )عىَل 	  َات النََّتائِج: وتَِصف النَّتَائِج الَِّتي تَتَحقَّ ُمَؤشِّ
َسِبيل املثال: عدد التالميذ املُملْتَِحِقنَي يف كُّل فصٍل درايّس ويف املَْدرََسة كَُكّل(.

ــِذي يُْحِدثه املرَْشُوع يف ظُُروف 	  َات التَّأْثِي: وتَِقيس مَدى التَّأْثِري الَـّ ُمـــَؤشِّ
يَّة يف املُْجتََمع(. املُْجتََمع )عىَل َسِبيل املثال: انِْخَفاض األُمِّ

َات  د كَيِْفيَّة َجْمع البَيَانَات عن املَُؤشِّ َات الرَّْصد تَُحدَّ وبعد االتِّفاق عىَل ُمَؤشِّ
املَْوُضوَعة، واْخِتيَار املسؤول عن جمع َهِذِه البَيَانَات ومستخدميها، ومن لَُهم 
َحـــّق اتَِّخاذ الَقرَاَرات املُْختَلَِفة، وأخريًا تَْصِميم نِظَام لجمع وتَْحلِيل التَّقاِرير، 
ِبَحيُْث يُوَضع جدول للتَّْنِفيذ النَِّهاِئّ يُســـاِعد يف تنسيق البَيَانَات واملَْعلُوَمات 
 ، ذ إىَل املسؤولني، وأيًضا االتَِّجاه الَعْكِسّ ِبُســـُهولٍَة وانتقالها من الطاقم املنفِّ

ذين لتَطِْوير أدائهم. ة إىَل املنفِّ أْي: التَّْغِذيَّة املُرْتَدَّ
ورَة اإلِْجملِيَّة لعمليَّة التَّْخِطيط. وُهَناَك أشـــكال  ومُيَثِّل َهـــَذا الَجْدول الصُّ
ـــْكل التقليدّي الَِّذي  ُمْختَلَِفـــة لَِهَذا الَجْدول، إالَّ أنَّ أَكَْثها شـــيوًعا ُهَو الشَّ
يحتوي عىَل أعمدة رَئِيَســـة تعربِّ عن )النََّشـــاط الرَّئِيس، األَنِْشطَة الفرعيَّة، 
ة التَّْنِفيذ موزَّعة  ة التَّْنِفيذ، تاريخ التَّْنِفيذ، املََكان، املسؤول عن التَّْنِفيذ، ُمدَّ ُمدَّ
ل البَْعُض وْضَع َعَناِص  ـــَنَوات ِبَشْكٍل بَيَايِنّ(، وفضَّ عىَل األيام والشهور والسَّ
ل َمْصُفوفَة املتابعة  أخرى، مثل املسؤول عن املتابعة. وُهَناَك اتَِّجاه آخر يَُفضِّ
عـــن جداول التَّْنِفيذ، وتحتوي َهـــِذِه املَْصُفوفَة عىَل َمْجُموَعة عناص، مثل: 
َات التَْحِقيق، َمَصاِدر البَيَانَات، املسؤول عن املتابعة، طُرُق  )النََّشـــاط، ُمَؤشِّ

َجْمع البَيَانَات، مستخدم البَيَانَات، مالحظات أثناء التَّْنِفيذ، الَقرَاَرات(.
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نخلُـــص إذن من َهـــَذا الَفْصل أنَّه يَْنبَِغـــي لرَائِد األَْعَمل أالَّ ينظـــر لُخطَّة الَعَمل 
ِباْعِتبَارَِها قَيًْدا ُملْزًِما أو إكْراًها َعَملِيًّا، ولَِكْن ِباْعِتبَارَِها فُرَْصة للتَّفكري بُعْمق يف كُلِّيَّات 
ْعف  وُخُصوصيَّـــات املرَْشُوع الَخاّص به، للتََّمكُّن من أبعاده، وإدراك نَِقاط الُقوَّة والضَّ
املُْحتََملَة، والُقَوى الَِّتي يُحتاج إىَل االســـتناد َعلَيَْها واالْســـِتَفاَدة منها، إلنتاج َمرْشُوع 

متمسك وذي جدَوى ِربِْحيَّة ومعنويَّة.

فالُخطَّة التَّْشـــِغيلِيَّة ِهَي تَْجِســـيٌد للقدرة عىَل التََّعرُّف عىَل األوجه الَعَملِيَّة للَمرْشُوع 
وضبط األولويَّات، ومن ثَمَّ إمكانيَّة تحويلها إىَل َهيَْكلَة َجيَِّدة وِبْنيَة متمسكة املنطلقات 
والنَّتَائِج، بِصَفٍة ُمتَناِســـَقة وُمْنَسِجَمة، ويف آجاِل تَْنِفيٍذ واقعيَّة. واألَهّم هنا ُهَو الَوْعي 
اخلنَْي بنَْي ُمْختَلَف الَعَناِص الرَّئِيَســـة )إنتاج،  ابُط واالْســـِتقالل الدَّ وفَْهم نَِقاط الرتَّ
يَّة وتِْقِنيَّة( للَمرْشُوع املراد تَْنِفيذه، مع التََّحلِّ بضوابط  تَْســـِويق، اْسِتثَْمر، َمَوارِد برََشِ
ـــْكل، الَِّذي يجعل اْخِتيَارات َرائِد  امة، واملنطق، والتََّمكُّن من الُعْمق أَكَْث من الشَّ الصَّ

األَْعَمل ُمرَبَّرَة وَمْوُضوِعيَّة.
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الَفْصل التَّاِسع 

فريق الَعَمل: اإلَِداَرة واملَُحاَسَبة

َمة • ُمَقدِّ
يَّة • املَْبَحث األَوَّل: تَْخِطيط املََوارِد الَبَشِ

يَّة	  يَّة".. املَْفُهوم واألَهمِّ "تَْخِطيط املََوارِد البَرَشِ
يَّة	  َمراِحل تَْخِطيط املََوارِد البَرَشِ
يَّة	  مشاكل تَْخِطيط املََوارِد البَرَشِ
يَّة	  قَات التَّْخِطيط للَمَوارِد البَرَشِ ُمَعوِّ

املَْبَحث الثَّاِن: استقطاب الَعاِملَِي ف املََشاِريع •
َمات • املَْبَحث الثَّالِث:  النِّظَام املَُحاَسِبّي.. الَخَصائِص واملَُقوِّ

مراحل بناء النِّظَام املَُحاَسِبّي	 
املَْبَحث الرَّاِبع: النِّظَام املَُحاَسِبّي اِللِكِْتُوِنّ  •

َمَخاِطر النِّظَام املَُحاَسِبّي اإِللِْكرِتُويِنّ	 



- 412 -



- 413 -

الَفْصل التَّاِسع

فريق الَعَمل: اإلَِدارَة واملَُحاَسَبة
َمة ُمَقدِّ

ع تَْصِنيَفات ُمْنَشـــآت األَْعاَمل ِطْبًقا للَحْجم أو طَِبيَعة النََّشاط أو الَهَدف، فقد  تتنوَّ
طَة أو كبية، ومن  تَُصنَّف املَُنظَّاَمت من َحْيُث الَحْجم إىَل ُمْنَشـــآت َصِغيَة أو ُمَتَوسِّ
َحْيُث طَِبيَعة النََّشـــاط الَِّتي يشتك األَْفَراد ف أدائها لَتْحِقيق هدفهم فُتصنَّف إىَل 
ُمْنَشآت ِصناِعيَّة أو تَِجاِريَّة أو اْسِتْخراِجيَّة )ِزَراعٌة أو تَْعِديٌن( أو ِخْدِميَّة كالبنوك أو 

ُمْنَشآت التَّأمي أو املستشفيات... إلخ.

بْح وأخَرى  ا من َحيُْث الَهَدف الَِّذي تسَعى لتَْحِقيقه املُْنَشأَة فَُهَناَك ُمْنَشآت هادفة للرِّ أمَّ
بْح كاملُْنَشآت الُحُكوِميَّة أو الَخرْيِيَّة. ومهم كَاَن شكل املَُنظََّمة فإنَّ اإلَِدارَة  غري هادفة للرِّ
ِهَي األداة الَِّتي تَتََحكَّم يف تَْشِغيل أّي من َهِذِه األَنَْواع بالطَِّريَقة الَِّتي ُتَكِّنها من تَْحِقيق 
ة بنجاح، من ِخالل اتَِّخاذ الَقرَاَرات الَِّتي ُتكِّن من القيام بالَعَملِيَّة  األَْهـــَداف املَرُْجوَّ
ــة لَوظَائِف املَُنظََّمة بكفاءة، وَهِذِه الَقـــرَاَرات تَتََعلَّق بتَْخِطيط وتَْنِظيم وتَْوِجيه  اإلداريَـّ
يَّة وغريها من األَنِْشطَة الَِّتي  ورقابة أَنِْشطَة اإلِنْتَاج والتَّْسِويق والتَّْمويل واملََوارِد البَرَشِ

ال ِغَنى َعْنَها أليِّ ُمَنظََّمة.

يَاِديَّة ِضْمن وْضِعيَّة ُمْختََصَة  ـــْهل اْخِتزال َمَهاّم إَِدارَة املََشاِريع الرِّ لذلك لَيَْس من السَّ
َعة  ن َهِذِه الَعَملِيَّة َمْجُموَعة َعَناِص ُمتََنوِّ وشاملة: "إدارة األَْعَمل"، فَفي الَواِقع، تَتََضمَّ
ة، ال تَْختَلِف أساِســـيَّات الَعَملِيَّـــة اإلداريَّة يف كافَّة ُمَنظََّمت  ومتداخلة. وبِصَفٍة َعامَّ
األَْعَمل، لكن َهَذا ال مَيَْنع من انِْعَكاس طَِبيَعة أو َحْجم أو هدف املَُنظََّمة عىَل أََسالِيب 
ـــَمت املَُميَّزَة  وأََدَوات إدارتها، لَِذلَِك يَتَطَلَّب تَْحِديد َهِذِه االنِْعَكاســـات أوَّاًل تَْحلِيل السِّ

لُكّل نَْوٍع منها.
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ْوء عىَل أَهّم َركَائِـــز إَِدارَة األَْعَمل، الَِّتي تَتَلَخَّص يف  ويف َهَذا الَفْصل، ســـُنلِْقي الضَّ
يَّة، واألُُســـس الَواِجب اتِّبَاُعهـــا الْخِتيَار َهِذِه الُقَوى،  التَّْخِطيـــط الَجيِّد للُقَوى البَرَشِ
ـــطَة املَدى أو  وتَطِْويرهـــا ِخالل فرَْتَة التَّْخِطيط، ســـواًء كَانَت ُخطَّة قَِصريَة أو ُمتََوسِّ
َســـة، وتَْحِديد  ــى طَِويلَة املََدى، با يَْهِدف لَضبْط وتَْنِظيم املَُوازَنَة الوظيفيَّة للُمَؤسَّ حتَـّ
اْحِتيَاَجاتهـــا للَفرْتَة املُْقِبلَة، كََم يَتَطَرَّق الَفْصل للتَّْدبري املَُحاَســـِبّي؛ فيَُحلِّل بالتَّْفِصيِل 
َماته، ورَضُوَرات تَْقِديم  يَّته وفََوائِده وُمَقوِّ يَاِدّي، وأَهمِّ وِع الرِّ النِّظَام املَُحاَسِبّي للَمرْشُ
بَيَانَات َمالِيَّة وتََقاِرير دوريَّة عن األََداء بَغرَض متابعة نََشـــاط املَُنظََّمة واملساعدة يف 

اتَِّخاذ الَقرَاَرات.

كم يَتََناَوُل الَفْصُل النِّظَاَم املَُحاَســـِبّي اإِللِْكرِتُويِنّ، وُهَو نِظَام مؤدَّاه تَطِْوير وتَيِْســـري 
ِقيَقة  َْعة واملَْنَهِجيَّة الدَّ الَعَملِيَّات املَُحاَســـِبيَّة وتَْوثِيقها ِبَشْكٍل أَكَْث ِدقَّة، وهو يَتََميَّز بالسُّ
للَقَواَعِد املَُحاَسِبيَّة املُْعتََمَدة واملُتَطَوِّرَة، وُمَكوِّنَات َهَذا النِّظَام وأبرز ِسَمته الَِّتي يَتََميَّز 
ِبَها عن النِّظَام املَُحاَسِبّي التَّْقلِيِدّي، وكََذلَِك املََخاِطر املُْقرَتَنَة باالْعِتمد عىَل تِْكُنولُوْجیَا 

املَْعلُوَمات يف املَُعالََجة املَُحاَسِبيَّة.

الَفْصل التَّاِسع
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يَّة تَْخِطيط املََوارِد الَبَشِ

ة التَّْنِظيم وَتاُسكه وفاعليَُّته بِظاللِها اِليَجاِبيَّة عَل َعَملِيَّة إَِداَرة األَْعاَمل  تُلِْقي ُقوَّ
َسة أو  دة ل ِغَنى عنه لكُّل ُمْنَشـــأَة أو ُمَؤسَّ ة التَّْنِظيم ُمَحدَّ ِبطَِريَقة ُمْثَل، كَاَم أنَّ ُقوَّ
يَاَدة ف َمَجالت َعِديَدة وُمْخَتلَِفة؛ األَْمر الَِّذي  ُمَنظََّمة نَِشـــيطَة تَْسَعى للنََّجاح والرِّ
اَمنة الَحِقيِقيَّة  يَْعِني أنَّ الْسِتْغَراق ف ِبناء َهْيكَل تَْنِظيِمّي َقِوّي وُمَتامِسك ُهَو الضَّ

لَتَدفُّق الَعَمل بانِْسَيابيَّة وفاِعليَّة ف أّي َمْشُوع ِريَاِدّي، َصِغيًا كَاَن أم كَِبيًا.

وِع تَْستَلْزِم بَْذل ُجُهود ُمتََشاِبَكة  وعليه فإنَّ َعَملِيَّة بناء تَْنِظيم إَداِرّي ُمتَمِســـك للَمرْشُ
ــة التَّْنِظيِميَّة أو املالكة، وبعضها اآلخر يَْعتَِمد عىَل  بَْعضهـــا يَْعتَِمد عىَل الِجَهات اإلداريَـّ
َســـة أو املُْنَشـــأَة واملرافق املُرْتَِبطَة بها يف شتَّى مجاالت تََدخُّالتها، وَذلَِك  ل املَُؤسَّ ُعمَّ
ل- األداة التَّْشـــِغيلِيَّة واإلِنْتَاِجيَّة املحرِّكة للَعَمِل، وَمْصَدر الِفْكر  باْعِتبَارِهـــم -أْي الُعمَّ
ِكَِة بكفاءة وفعاليَّة، وِهَي  والتطوُّر، والقادرة عىَل تَْوِظيف وتَْشـــِغيل املََوارِد املُتَاَحة لِلرشَّ
َســـة  أمـــوٌر ال بُدَّ من التَّوافُق َعلَيَْها يف َمرَْحلَة التَّْخِطيط لِبناء الَهيَْكل اإلَداِرّي للُمَؤسَّ

ِبَحْسِب طَِبيَعة األَْهَداف واملُْخرََجات اإلِنْتَاِجيَّة أو الِخْدِميَّة.

َســـة أو َشِكَة ما، مُيِْكن إِْجرَاء  وللتَّْدليل عىَل فَاِعلِيَّة التَّْنِظيم ونََجاَعِة الَهيَْكلَة يف ُمَؤسَّ
نَاتها إِلِْعطاء أَفَْضل النَّتَائِج  ُمَقارَنَة مع َهيْئَة ِرياضيَّة كَِبريَة وناِجَحة، تَْســـتَْخِدم كُّل ُمَكوِّ
وتَْحِقيـــق األلَْقاب والبُطُوالت يف نَِهايَة املَطاف مـــع أخَرى ُمتََضاِربَة االْخِتَصاَصات 
وفَِقريَة يف ِبنائها اإلَداِرّي تَْنتَِقل من إِْخَفاٍق إىَل إِْخَفاٍق ومن فََشل إىَل آخر. لَِهَذا يَِجب 
وِع، وتَْحِفيز املَُوظَّفنَي واألُطُر  ُمالَءَمـــة الَعَمل واألَْهَداف مع الَهيَْكل الَخاّص للَمـــرْشُ

لة لتَْحِسني األََداء ِباْسِتْمرَار، ِبطَِريَقة متَِّسَقة ومتناغمة. الَفنِّيَّة املكمِّ
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لإلَِدارَِة إذن َدْور أََســـايِسّ يف إِنَْجاح املََشاِريع، ومن َمَهاّمها تَْكِوين فَِريق الَعَمل اإلَداِرّي 
َدات التََّميُّز؛ فالِقْسم اإلَداِرّي أو الَفنِّّي يف  ًدا حاِسًم من ُمَحدِّ ان ُمَحدِّ والَعَملَة اللََّذيِْن يَُعدَّ
َسة بنفسه أو يُوَكِّل  ِغريَة، يَتََكوَّن من فَِريق عمل يرأسه املالِك الَِّذي يُِدير املَُؤسَّ املُْنَشـــأَة الصَّ
َمـــن يَُنوُب عنه يف جزٍء من َمَهاّمه، وكال الَجانِبَنْي؛ اإلَداِرّي والفنّي، يَتَطَلَّبَان تَوافُر َعَدد 

زَِمة إلدارة الَعاِملِنَي يف املُْنَشأَة، وتَطِْوير وتَْحِفيز ِفرَق الَعَمل. من املََهاَرات الِقياِديَّة الالَّ
ة الَعاِملَة، ِبَحْســـِب نََشاط عمل  د من الُقوَّ َســـة ال بُدَّ من تَوافُر َعَدٍد ُمَحدَّ ويف أي ُمَؤسَّ
َسة؛  َسة، يعملون بنظام فَِريق الَعَمل الواحد با يضمن أداًء إيجابيًّا فاِعاًل يف املَُؤسَّ املَُؤسَّ
ـــاِغرَة  صاتهم وَمَعاِيري املََناِصب أو الَوظَائِف الشَّ َحيُْث يَِتّم اْخِتيَار الَفِريق وفًْقا لتََخصُّ
ة للجانب اإلَداِرّي كََم هـــو يف الَهيَْكل التَّْنِظيِمّي  َســـة، وتُوَكَّل َهِذِه املُِهمَّ َداِخل املَُؤسَّ
َسة، وُخطَْوة الزَِمة لبناء األقسام  نًا رئيًســـا يف ِبْنيَة املَُؤسَّ واإلَداِرّي للَعَمِل باْعِتبَارِه ُمَكوِّ

َسة وتَْحِديد مسؤوليَّات كُّل قسم.  واإلدارات املُْختَلَِفة للُمَؤسَّ

َسة أو َمن يقود فَِريق الَعَمل مُيَثِّل املِْحَور الرَّئِيس يف إَِدارَة  ومُيِْكن القول: إنَّ ُمِدير املَُؤسَّ
فَِريق الَعَمل؛ من ِخالل االْخِتيَار الَجيِّد وُحســـن التَّْوجيه واستمرار اإلشاف واملتابعة، 

يَّة. وُهَو ما مُيكن إدماجه ِضْمن َعَملِيَّة التَّْخِطيط للَمَوارِد البَرَشِ

يَّة يَّة".. املَْفُهوم واألَهمِّ "تَْخِطيط املََوارِد الَبَشِ
التَّْخِطيط باملعَنى الَعاّم ُهَو ُصورَة مســـتقبليَّة لوضعٍ ما يَِتّم من ِخالله اتَِّخاذ جملة من 
ورَة املُْستَْقبَلِيَّة املَطْلُوب تَْحِقيقها كنتيجة، ونجاح َعَملِيَّة  الَقرَاَرات املُثىَل لبناء منط الصُّ
ة واإلِْجرَاَءات املُتََعلَِّقة بالُوُصول إىَل الَهَدف بأقّل  يَاَسات املَُعدَّ التَّْخِطيط تَْعتَِمد عىَل السِّ

التَّكالِيف املُْمِكَنة والجهد املمكن.
يَّة "محاولة إداريَّة اســـترشافيَّة لِتَْحِديد  من َذلَِك مُيِْكن اعتبار تَْخِطيط املََوارِد البَرَشِ
اْحِتيَاَجات املَُنظََّمة أو املرَْشُوع من الُقَوى الَعاِملَة ِخالل فرَْتَة زََمِنيَّة ُمَعيََّنة، وِهَي الَفرْتَة 
الَِّتي يَُغطِّيها التَّْخِطيط، وِهَي ســـنة واحدة يف العادة. وباختصار فإنَّ تَْخِطيط املََوارِد 
يَّة يَْعِني أساًســـا تَْحِديد أَْعداد وأنِْشـــطَة وَمَهاَرات الَعَملَة املَطْلُوبَة ِخالل فرَْتَة  البَرَشِ

َدة لها والَعَمل عىَل تَْحِقيقها".  الُخطَّة، وَوْضع أَْهَداف ُمَحدَّ
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يَّة عىَل أنَّه: "تلك الَعَملِيَّة الَِّتي تَْسَعى املَُنظََّمة  وقد َعرَّف كثريون تَْخِطيط املََوارِد البَرَشِ
لِنَي  من ِخاللها إىَل الُحُصول، ويف الَوقْت املَُناِسب، عىَل اْحِتيَاَجاتها من الَعاِملِنَي املَُؤهَّ
والقادريـــن عىَل تَْنِفيذ املََهاّم املوكَلَة إليهم لتَْحِقيق أَْهَداف املَُنظََّمة)1(، أي: إنَّه تَْقِدير 
االْحِتيَاَجات املُْســـتَْقبَلِيَّة من الُقَوى الَعاِملَة، من َحيُْث العَدد واملََهاَرات، لُكّل ُمَنظََّمة أو 

ِصه، يف فرته زََمِنيَّة ُمَعيََّنة. ِقطَاع عىَل ِحَدة، كُلٌّ َحْسَب تََخصُّ

يَّة  يَّة "وسيلة لَِضَمِن الُحُصول عىَل املََوارِد البَرَشِ كم مُيِْكن اعتبار تَْخِطيط املََوارِد البَرَشِ
ليَّة  َسات ويَتََناَول التََّنبُّؤ بُْستَقبل االْحِتيَاَجات الُعمَّ املَطْلُوبَة، وُجْهد َحِثيث يُواِجه املَُؤسَّ
يَّة بأقّل تَْكلَِفة ممكنة وباالْعِتمد  واملُِحيطَة الَِّتي تواجه عمل ونشاط جهاز املََوارِد البَرَشِ

عىَل شتَّى طرق الرَّقَابَة والتَّْقِييم املتوافرة")2(.

ة الَعَمل املُْســـتَْهَدفة للمستقبل من ِخالل وضع أُُسس الْخِتيَار  ويُعربِّ التَّْخِطيط عن قُوَّ
طَة  َهِذِه الُقَوى، وتَطِْويرها ِخالل فرَْتَة التَّْخِطيط، ســـواًء كَانَت ُخطَّة قَِصريَة أو ُمتََوسِّ
املَدى أو حتَّى طَِويلَة املدى، مع األخذ يف االْعِتبَار ِخْدَمة الُعْنُص البَرَشِّي يف املُْستَْقبَل، 
َدة ِخالل زمٍن  وتَْعِيني االْخِتَصاِصّ املَطْلُوب، با يتناســـب مع املََهاّم املُْستَْقبَلِيَّة املَُحدَّ
د. وتَتَِّسم َهِذِه الَعَملِيَّة بأنَّها َمْجُموَعة من اإلِْجرَاَءات الَِّتي تهدف لَضبْط وتَْنِظيم  محدَّ

يَّة للَفرْتَة املقبلة. َسة، وتَْحِديد اْحِتيَاَجاتها من املََوارِد البَرَشِ املَُوازَنَة الوظيفيَّة للُمَؤسَّ

يَّته  يَّة، مُيِْكن اســـتنباط أَهمِّ ـــاِبَقة للتَّْخِطيط للَمَوارِد الَبَشِ ومن التَّْعريفات السَّ
للُمَنظََّمة من حيث:

ِقيق 	  يَّة من ِخـــالل التََّنبُّؤ الدَّ َخْفـــض التَّكالِيف املُرْتَِبطَـــة بعناصها البَرَشِ  	
باالْحِتيَاَجات املُْستَْقبَلِيَّة لُكّل وظيفة من وظائف املَُنظََّمة.

يَارَة . 1 يَّة"، كنانة أونالين، 13 يونيو 2011م، تَاِريُخ الزِّ السبيعي، نهاد عمر. "تنمية املََوارِد، تَْخِطيط املََوارِد البَرَشِ
goo.gl/DCLWU6 :2 يوليو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط

يَّة من منظور اســرتاتيجّي، دار النَّْهَضة العربيَّة، ط1، بريوت، 2002م، ص . 2 بلوط، حســن. إَِدارَة املََوارِد البَرَشِ
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توفري املُْدَخالت املَطْلُوبَة مثل )املََهاَرات، والقابليَّة للَعَمِل واإلنجاز، والَخَصائِص( 	 
يف الَوقْت املَُناِسب.

نجاح بَرَاِمج التَّْخِطيط وتَطِْوير املََســـار املِْهنّي للُمَوظَّفني، وتَْحِديد مســـتقبلهم 	 
ِْفيه. ن أَنِْشطَة التَّْدريب والنَّْقل والرتَّ وظيفيًّا با يَتََضمَّ

ق َهِذِه املَُوازَنَة 	  يَّة وأهداف املَُنظََّمـــة؛ ِبَحيُْث تَُحقِّ املَُوازَنَـــة بنَْي أداء املََوارِد البَرَشِ
َسة. كفاءة األََداء الَفرْدّي والتَّْنِظيِمّي َداِخل املَُؤسَّ

يَّة 	  يَّة ُهَو اللَِّبَنة األوىَل لَِنَجاِح ُخطَط وسياسات املََوارِد البَرَشِ التَّْخِطيط الَجيِّد للَمَوارِد البَرَشِ
األُْخَرى، مثل: االْخِتيَار املثايّل للَكَفاَءات ِبُصورٍَة تَْنَســـِجم مع اْحِتيَاَجات وُمتَطَلَّبَات املَُنظََّمة 
ة الَعَمل املُتَاَحة، وكَْشف أَْسباب  وَسياَسات التَّْدريب والرَتِْقيَة والتَّْحِفيز املُْستَْقبَلِيَّة، وتَْحلِيل قُوَّ

ُمغاَدرَة الَوِظيَفة أو البقاء ِفيَها ومَدى رضا املَُوظَّفني عن الَعَمل واملَُنظََّمة ِبَشْكٍل عاّم.
الت اإلِنْتَاج وَمراِحل تَْنِفيذ املرَْشُوع.	  َات ُمفاِجئَة يف ُمَعدَّ تََجنُّب ُحُدوث ُمتََغريِّ
يَّة.	  الَعَمل عىَل التخلُّص من الَفائِض وَسّد الَعْجز يف املََوارِد البَرَشِ
تَْحِديد التَّْكلِفة الِقيَاِسيَّة الَِّتي تَتَطَلَّبها َعَملِيَّات اإلنَْجاز التَّْقِديريَّة أليِّ عمل.	 
اِخلِيَّة أو الَخارِِجيَّة.	  ُات الظُُّروف الدَّ ِكَة أو املَُنظََّمة ِبَحْسِب تََغريُّ تَْقِدير إْمَكانِيَّات الرشَّ
يَّة الَعَملَة الَفائَِضة 	  ح كَمِّ املســـاعدة عىَل التخلُّص من البَطَالَة املَُقنََّعة؛ َحيُْث تُوضِّ

عن حاجة املَُنظََّمة، الَِّتي مُيِْكن إِنْجاز الَعَمل بدونها.
َسات وفْق حاجات املَُنظََّمة املُْستَْقبَلِيَّة.	  بَْحث ُسوق الَعَمل وتَْوِجيه املَُؤسَّ
املَُساهَمة يف تَْقِنني املََوارِد واْسِتُغاللها ِبَشْكٍل يَتَناَسب مع وارَِدات املَُنظََّمة وقُُدَراتها املَالِيَّة.	 
اِغرة وُمْستََوى الِخرْبَات واملََهاَرات املَطْلُوبَة لشغلها.	  تَْحِديد فُرَص الَعَمل الشَّ

َمة من التَّْخِطيط تُعرف بـ"التَّْخِطيط االْسرِتاتِيِجّي للَمَوارِد  ولذلك ُهَناَك َمرَْحلَة ُمتََقدِّ
ــة"، ويُقَصد به كافَّة اإلِْجرَاَءات الَِّتي تَْضَمـــن للُمَنظََّمة الُحُصول عىَل العدد  يَـّ البَرَشِ
يَّة ويف أماكن الَعَمل املُناِسبَة واألوقات الصحيحة،  والنَّْوعيَّة املُناِسبَة من الَعَناِص البَرَشِ
ة للُمَنظََّمة  ويَرْتَِبط َهَذا النَّْوع من التَّْخِطيط االْسرِتاتِيِجّي مباشة باالْسرِتاتِيِجيَّة الَعامَّ

وِريَّة لتَْنِفيذ اْسرِتاتِيِجيَّة املَُنظََّمة. ُ ِبَهَدف تأمني الُقَوى الَعاِملَة الضَّ

الَفْصل التَّاِسع / املَبَْحث األَوَّل
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من ُهَنا تُوَجـــد َعالقَة وثِيَقة بنَْي الُخطَّة االْســـرِتاتِيِجيَّة للُمَنظََّمة وبني ُخطَّة املََوارِد 
ا الثَّانِية  يَّة، أمَّ ها اإلَِدارَُة الُعلْيَا وإدارة املََوارِد البَرَشِ ــة تَتََمثَّل يف أنَّ األُوىَل تُِعدُّ يَـّ البَرَشِ

فتَْختَصُّ بفردها بإعداد الُخطَّة الثَّانِية.
يَّة نفعيَّة، فُكلََّم  يَّة ذو أَهمِّ يَّة جزٌء من ِعلْم املََوارِد البَرَشِ إذن فالتَّْخِطيط للَمَوارِد البَرَشِ
يَّته أَكَْث فأَكَْث، والعكس صحيح.  ِحيحة ازدادت أَهمِّ َكانَت َمَوارِده مبنيَّة عىَل أسسها الصَّ
ع  َات التَّْنِظيِميَّة والتِّكُنولُوِجيَّة، فعىَل َســـِبيل املثال تَوسُّ كََم أنَّه يتأثَّر بالَعِديد من املُتََغريِّ
مها ترفع من الحاجة للَمَوارِد  د املُْنتََجات أو الِخْدَمات الَِّتي تَُقدِّ نََشـــاط املَُنظََّمة وتعدُّ
ِقيق لها، وتُؤَثِّر التِّْكُنولُوْجيَا أيًضا تَأْثرِيات ُمتَباِيَنة عىَل التَّْخِطيط  يَّة والتَّْخِطيط الدَّ البَرَشِ
ع عند االْسِتَعانَة بالتِّْكُنولُوْجيَا  د الُخطَط املستخَدَمة وتتفرَّ يَّة؛ َحيُْث تَتََعقَّ للَمَوارِد البَرَشِ
بَة، لَِذلَِك تســـَعى كافَّة  يَّة املَُدرَّ غري املباشة؛ أِلَنََّهـــا تزيد من الحاجة للَمَوارِد البَرَشِ

ة بالتَّنبُّؤُات يف ِظّل ِبيئَة غري مستقرَّة. ُعوبَات الَخاصَّ املَُنظََّمت للتَّْخِطيط َرْغم الصُّ

يَّة َمراِحل تَْخِطيط املََوارِد الَبَشِ
يف أيِّ َمرْشُوع ناِشـــئ أو ِفْكرَة رياديَّة، ُهَناَك َمرَاِحل تَْخِطيط أََساِســـيَّة فيم يَتََعلَّق 
يَّة، تُساِعد يف تَْحِديد الُخطَُوات األَوَّلِيَّة وتقييمها، ثُمَّ بعد َذلَِك الُخطَُوات  باملََوارِد البَرَشِ
الَعَملِيَّة يف الَواِقع لَِضَمِن املُطَابََقِة بينهم وبلوغ أَْهَداف املرَْشُوع، ال ِسيََّم فيم يَتََعلَّق 

م َهِذِه املَرَاِحل عىَل النَّْحو التَّايِل: بهذا املستوى، ومُيِْكننا أن نَُقسِّ

يَّة: ًل: َمرَْحلَة التََّنبُّؤ بالطَّلَب عَل املََوارِد الَبَشِ أَوَّ

يَّة؛ أِلَنََّها تشمل تَْقِدير النََّشاط املُتََوقَّع عمله  وهي من أبرز َمرَاِحل التَّْخِطيط للعناص البَرَشِ
يف املَُنظََّمة ِخالل فرَْتَة الُخطَّة، من ِخالل تَْحِديد كم األَفْرَاد املَطْلُوبني وَمْعرِفَة نوعيَّة الَعَمل، 

يَّة: وتَْعتَِمد َعَملِيَّة تَْحِديد االْحِتيَاَجات عىَل بَْعض األََسالِيب؛ النَّْوِعيَّة والَكمِّ

األُوىَل )النَّْوِعيَّة( فتستند غالبًا لتَْقِدير الُخرَباء لالْحِتيَاَجات املُتََوقَّعة يف إداراتهم 	 
ــع وتَْقِدير تِلَْك االْحِتيَاَجات  ُمْســـتَْقباًل؛ وَذلَِك ألنَّ املديرين هم األَقَْدر عىَل توقّـُ
اِخلِيَّة  ات املُْستَْقبَل عىَل َصِعيد الِبيئَتنَْي؛ الدَّ استناًدا إىَل اْعِتبَاَرات الَواِقع وُمْستََجدَّ

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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َدد أســـلوب تَْوِزيع  وِع، ومن األََســـالِيب املُْعتََمَدة يف َهَذا الصَّ والَخارِِجيَّة للَمرْشُ
االْسِتبانة عىَل الخرباء للُحُصوِل عىَل بَيَانَات تُْستَْخَدم يف التَّنبُّؤُات النَِّهائِيَّة.

ة، مثل: كّم 	  َات تََنبُِّئيَّة َخاصَّ َدة، وتَْعتَِمد عىَل ُمـــَؤشِّ يَّة( وِهَي ُمتََعدِّ الثَّانِيـــة )الَكمِّ
د َذلَِك من ِخالل مستَوى املَِبيَعات  الطَّلَب عىَل ُمْنتََجات أو ِخْدَمات املَُنظََّمة، ويتحدَّ

الت اإلِنْتَاج وتَْقِديرات األَْربَاح، وغريها. أو ُمَعدَّ

يَّة "إحصائيَّة" أخَرى مُيِْكن الْسِتَعانَة بها، مثل:  َوُهَناَك أََسالِيب كَمِّ
طريقة إســـقاط االتَِّجاهات Trend Projection Method، ويَِتّم بوجبها 	 

يَّة ِخالل الَفرْتَة املاضية للُمَنظََّمة وتعميمها  َات يف املََوارِد البَرَشِ متابعة التَّغريُّ

َنَوات التَّالِيَة للُخطَّة، من ِخالل رسم َخّط مستقيم بنَْي  َنة الحاليَّة والسَّ عىَل السَّ

النِّقاط الَِّتي تُِشـــري إىَل التََّغريُّ يف عدد الَعاِملِنَي للَفرْتَة املاضية. وَهِذِه اآلليَّة 

تَتَطلَّب فََقْط رَْسم َخّط أُفُقي مُيَثِّل عدد الَعاِملِنَي وخّط عمودّي مُيثّل الفرتات 

الزََّمِنيَّة، لكْن يُؤََخذ َعلَيَْها أنَّها تَْعتَِمد عىَل بَيَانَات الزَّمن املايض، ومن ثَمَّ قَد 

قَّة. ال تَُكون ُمناِسبَة للمستقبل وذات نَتَائِج تَْفتَِقد للدِّ

آليَّة عبء الَعَمل Workload Analysis، وتَْعتَِمد عىَل تَْحِديد املََهاّم واألعباء 	 
الت إنتاجيَّة ُمَعيََّنة، ُمَقارَنًَة بَحْجم النََّشاط الَِّذي  زَِمة من أجل تَْحِقيق ُمَعدَّ الالَّ
يقوم به العامل الواِحد فعليًّا، ســـواًء كان َهَذا النََّشـــاط إنتاجيًّا أو ِخْدِميًَّا، 
فعىَل َســـِبيل املثال إذا كَاَن َحْجم اإلِنْتَاج املُخطَّط يســـاوي 1000 وحدة يف 
ل إنتاجيَّة العامل تساوي 500 وحدة يف الشهر، إًذا عدد األَفْرَاد  الشهر، وُمَعدَّ

زَِمنْي لبلوغ الَهَدف ُهَو 1000/ 500= )20( عاماًل. الالَّ
ــة تَْحِديد إنتاجيَّة العامل  ــة نتائج َهِذِه اآلليَّة تَْعتَِمد باألََســـاس عىَل ِدقَـّ ودقَـّ
َة  الت اإلِنْتَاج املَطْلُوبَة، وهذان العامالن من األُُمور املُتََغريِّ الواِحد، ودقَّة ُمَعدَّ
ل التِّْكنولُوِجّي أو التَّْغيري  ة، ِمْنَها ما يَتََعلَّق بأمور فَنِّيَّة مثل: التََّدخُّ ألســـباب عدَّ

التَّْنظيمّي، ومنها ما يَتََعلَّق بأمور شخصيَّة تخّص الَعاِملِنَي أنفسهم.
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اِخِلّ لُكّل 	  سلســـلة ماركوف Markov Model، الَِّتي تَْعتَِمد عىَل الَعرْض الدَّ
نَـــْوع من أَنَْواع الَوظَائِف ِخالل فرَْتَة زََمِنيَّـــة ُمَعيََّنة، وتَْحلِيل حركة الَعاِملِنَي 
بنَْي الَوظَائِف واألقســـام املُْختَلَِفـــة، وتَأُْخُذ َهِذِه الطَِّريَقـــة بعني االْعِتبَار 
االْســـرِتَاتِيِجيَّات املُْختَلَِفة إلدارة املَُنظََّمـــة، كََم أنَّها ُمالِئة للتَّْخِطيط قَِصري 
املـــَدى ُمَقارَنًَة بالتَّْخِطيط للفرتات الطَِّويلَة الَِّتـــي يُصاِحبها تَْغيريات بيئيَّة 

َدة وغري منظورة)1(. ُمتََعدِّ

َات ف املايض للتََّنبُّؤ باملُْسَتْقَبل: ثانًيا: َمرَْحلَة التَّْحلِيل الحصاّئ للُمَتَغيِّ

يَّة  ـــة باملََوارِد البَرَشِ اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة الَخاصَّ ــل الظُُّروف الدَّ ويف َهـــِذِه املَرَْحلَة تَُحلَـّ
للُمَنظََّمـــة، من ِخالل املَُقارَنَة بنَْي حـــاالت الَعرْض والطَّلَب عىَل الُقَوى الَعاِملَة َداِخل 
د كُّل من عدد األَفْرَاد الَِّذيَن يَْحتَاجهم  وخارج املَُنظََّمة؛ َحيُْث يُحلَّل الطَّلَب، وِخالله يَتََحدَّ
الَعَمل يف كُّل قســـم من أقسام املَُنظََّمة، وكََذلَِك الَعَمل املَطْلُوب منهم وتَْحلِيل املََهاَرات 
املَطْلُوبَـــة من األَفْرَاد والتَّْكلِفة املُتََوقَّعـــة الجتذابهم، ومن ثَمَّ يُحلَّل الَعرْض إحصائيًّا، 

وفًْقا ملَساَريْن؛ أحدهم داخّل، واآلخر خارجّي.

اِخيِلّ )من َداِخل املَُنظََّمة(	  الَعرْض الدَّ

اِخِلّ )من َداِخل املَُنظََّمة( فيَِتّم فيه تَْحِديد عدد الَعاِملِنَي الَحالِيِّنَي،  ا الَعرْض الدَّ أمَّ
وُمَميِّزَاتهم من َحيُْث الَخَصائِص واملََهاَرات واملُْستََوى التَّْدِريِبّي ودرجة االْسِتْعَداد 
لإلنتاج والتَّطْويـــر، وتَْقِدير اْحِتيَاَجات املَُنظََّمة مـــن َمْخزُونها الَحايِلّ للَمَوارِد 
يَّة، وَهْل الَكّم الحايّل يَتَناَســـب مع الَوظَائِف الحاليَّة واملُْســـتَْقبَلِيَّة )تَْحِديد  البَرَشِ
اِخلِيَّة(، وَذلَِك تَبًَعا لُخطُواِت الَعرْض  ْعف أّي الظُُّروف الِبيئيَّة الدَّ ة والضَّ نَِقاط الُقوَّ

يَّة التَّالِيَة:  دها اإلَِجابَة الواِفية عىَل التَّساُؤالت الَكمِّ الَِّتي تَُحدِّ

يَّة: األهميَّة، الخطوات، األََسالِيب"، كلية اإْلَِدارَة . 1 عبدالرحيم، ثناء عبدالكريم. محارضة "تَْخِطيط املََوارِد البَرَشِ
shorturl.at/jsESY :وااِلقِْتصاد، جامعة بابل، 14 أكتوبر 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط
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َسة يف كُّل تَْصِنيٍف وِظيِفّي؟	  كم عدد األَفْرَاد املَْوُجوِدين حاليًّا باملَُؤسَّ
َسة؟	  كم عدد األَفْرَاد الَِّذيَن سيَْستَِمرُّوَن يف كُّل وظيفة من وظائف املَُؤسَّ
كم عدد األَفْرَاد الَِّذيَن سينتقلون إىَل وظائف أخَرى َداِخل املَُنظََّمة؟	 
كم عدد األَفْرَاد الَِّذيَن َسيَرْتُكون وظائفهم إىَل َخارِج املَُنظََّمة؟	 

اِخيِلّ الَعواِمل التَّالَِية: وغالًبا ما تََتَحكَّم ف الَعرْض الدَّ
يَّة: وَهَذا يَتََميَّز ِبُســـُهولٍَة التََّنبُّؤ به، عن طريق 	  التَّْعيي الَجِديد للعنارص الَبَشِ

يَّة من ِخالل املَدى القصري لتعيينهم. تَْحِديد طَِبيَعة الحاجة املُْستَِمرَّة للَمَوارِد البَرَشِ
غياب الَعاِملَِي الَحالِيَِّي: ويَتََمثَّل ذلك يف اإلجازات املُْختَلَِفة )دراسيَّة، بعثة، زواج، 	 

إنجاب، وقف مؤقَّت عن الَعَمل(، وكََذلَِك العودة للَعَمِل بعد انقضاء فرَْتَة الغياب.
ل املَُوظَّفي بَْي ُمْنَشـــآت املَُنظََّمة: ويَتََميَّز َهَذا العامل ِبُسُهولٍَة التََّنبُّؤ به، 	  تََنقُّ

ال ِســـيََّم إذا حدثت حاالت االنِْتقال ألَْسباب تَتََعلَّق بإنشاء وحدات إداريَّة أو 
تَْنِظيميَّة َجِديَدة، فهنا تَُكون اإلَِدارَة قَد خطَّطت مسبًقا النتقال الَعاِملِنَي بنَْي 

فروعها الَجِديَدة.

الَعرْض من َخاِرج املَُنظََّمة	 

ــُروف الِبيئيَّة الَخارِِجيَّة )الُفرَص  الَعـــرْض من َخارِج املَُنظََّمة يختّص بتَْحلِيل الظّـُ
والتَّْهِديَدات( من َحيُْث تََوافُر الكفاءات الَخارِِجيَّة وإمكانيَّة اســـتقطابها، ودرجة 
تَوافُر املَُناِفِسنَي املُؤَثِّريَن عىَل سياسات تحفيزيَّة لَِجْذِب الكفاءات، وَهَذا يَتََوقَّف 
وق والتَّنبُّؤُات باألوضاع االقِْتصاِديَّة القادمة ومستويات النُُّمّو  عىَل ِدَراَســـات السُّ
يِجنَي  الت البَطَالَة، ومســـتَوى الِخرِّ ْولَة َمَحّل املَـــرْشُوع، وُمَعدَّ والَوْعـــي يف الدَّ

والِخرْبَات املِْهِنيَّة املُتَاَحة، ونحو ذلك.

َات مُيِْكن حسابها  يَادة أو النُّْقصان غالبًا ما يخضع ملُتََغريِّ فََعرُْض الُقَوى الَعاِملَة بالزِّ
ر التََّنبُّؤ ِبَها  زَِمة بشـــأنها، لكـــنَّ البَْعض ِمْنَها يَتََعذَّ والتََّنبُّؤ ِبَها وأخذ اإلِْجرَاَءات الالَّ
يَّة اعتمد األََسالِيب الِعلِْميَّة وتََجنُّب  ِبُصورَة َدِقيَقة؛ لذا يَِجب عىَل إَِدارَة املََوارِد البَرَشِ

يَّة. التَّْخِمني أو اللُُّجوء للَحْدس يف رَْصِد وتَْحلِيل ظاهرة َعرْض املََوارِد البَرَشِ
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يَّة: ثالًثا: مرحلة تَْحلِيل املتاح من املََوارِد الَبَشِ

يَّة الَِّتي تلكها املَُنظََّمة، ومُيِْكن  اِخِلّ للَمـــَوارِد البَرَشِ ويتـــّم ِخاللها تَْقِدير الَعرْض الدَّ
إجراء َذلَِك بطُرٍُق شتَّى، مثل: 

طريقة مخزون املََهاَرات: وفيها تَُعدُّ قَاِئَة بأسمء املَُوظَّفنَي الحاليِّنَي يف املَُنظََّمة 	 
َوَرات  َراسيَّة، وِخرْبَاته، والدَّ الته الدِّ تضّم املَْعلُوَمات التَّْفِصيليَّة لُكّل ُمَوظَّف؛ )مؤهِّ

التَّْدريبيَّة الَِّتي اجتازها، وتطلُّعاته، تَْقِييم مديره املباش… إلخ(.

ح للمخطِّطني ُصورَة َشاِملَة 	  م أَْشـــَكال بيانيَّة تُوضِّ خرائط الحالل: وفيها تَُصمَّ
ة، واملَُوظَّفنَي املُتََوقَّع  للَوْضع القائم َداِخل املَُنظََّمة والَخاّص ببعض الَوظَائِف املُِهمَّ
إحاللهم مســـتقباًل، بحيُث تَْحتَِوي َهِذِه األشـــكال عىَل بَيَانَات ُمتََعلَِّقة بــ)ســـّن 
ح اآلخر للوظيفة، ومستَوى أدائه،  املَُوظَّف الحايّل، ومستَوى أدائه، وســـّن املرشَّ

وقُُدَراته وَمَهاَراته، نَِقاط تيُّزه عن املَُوظَّف الحايل… إلخ(.

يَّة يف أّي ُمَنظََّمة، ومن  وهذه الطَِّريَقة تتيح للُمَخطِِّطنَي التَّْقِدير الِفْعِلّ للَمَوارِد البَرَشِ
فْع  ثَمَّ َمْعرِفَة ما تحتاجه أو ما قَد تســـتغني عنه إَِدارَة املَُنظََّمة مستقباًل. وهكذا يَِتّم الدَّ
نَْحو تَطِْوير املَُنظََّمة إىَل جانب إمكانيَّة تَْحِديد اْخِتيَار طَِريَقة التَّْقِدير الَِّتي تتناســـب 

مع قُُدَراتها وإمكاناتها والَعاِملِنَي لديها.

رابًعا: َمرَْحلَة تَْصِميم وتَطِْوير الرَبَاِمج البديلة ملوازنة الطَّلَب والَعرْض:

يَّة وَعرْضَها، يَِتّم يف َهِذِه  بعد اســـتكمل مراحل تَْحِديد االْحِتيَاَجات من املََوارِد البَرَشِ
املَرَْحلَـــة ُمَقارَنَة نتائج تَْحلِيل املَْعلُوَمات والتَّْوِفيـــق بنَْي الَعرْض والطَّلَب، وتَْحِديد كّم 

يَّة املَطْلُوبَة بِدقَّة، وَذلَِك ِبَحْسِب كُلٍّ من: ونوعيَّة الَعَناِص البَرَشِ
يَّة، الَِّتي َقد 	  البدائـــل املَُتاَحة للُمَنظََّمة من أجل ســـّد العجز ف املَـــَوارِد الَبَشِ

د ف: تََتَحدَّ

يَّة املَطْلُوبَة.	  تَْخِفيض شوط تَْعيي الَعَنارِص الَبَشِ
الْسِتَعانَة بالَعاَملَة املؤقََّتة حتَّى انتهاء املَْشُوع أو أحد مراحله.	 
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إطالة سّن التقاعد للُمَوظَّفي األَكْفاء.	 
اعات الضافيَّة.	  رة أو إدراج نِظَام السَّ زيادة عدد ساعات الَعَمل املقرَّ
تَطِْوير سياسات األجور والَحواِفز.	 
التَّْنويع ف املََهاّم وتَْوِفي ُفرَص للَعاِملَِي الحاليِّي ملاُمَرَسة َمَهاّم إضافيَّة.	 
يَّة.	  ترقية الَعاِملَِي الَحالِيَِّي ملستويات وظيفيَّة أَكْرَث أَهمِّ
إجراء التََّنقُّالت بَْي الَوظَائِف املُْخَتلَِفة وإعداد بََراِمج تدريبيَّة ُمناِسَبة.	 

زيادة الَعرْض عَل الطَّلَب )الفائض(، أي يَكُون ُهَناَك فائض ف بَْعض الَوظَائِف 	 
زَِمة ملعالجة الفائض  ونَْقـــص ف أخرى، ول بُدَّ ُهَنا مـــن اتَِّخاذ الجراءات الالَّ

وسّد الفجوة، مثل:
َرة.	  َخْفض ساعات الَعَمل املقرَّ
يح وتَْشجيع التَّقاُعد املَُبكِّر )سياسة التََّقاُعد املَرِنَة(.	  التَّْسِ
تخفيض َعَملِيَّات التَّْوِظيف الَجِديد.	 
الْسِتَعانَة بالَعاَملَة املَُؤقََّتة رخيصة التَّكْلِفة.	 

يَّة مشاكل تَْخِطيط املََوارِد الَبَشِ
بعـــد مطابقة الَعرْض والطَّلَب وتَْحِديـــد االْحِتيَاَجات ِبُصورَة دقيقة، ننتقل إىَل تَطِْبيق 
الُخطَّة ومراجعتها ِباْسِتْمرَار من ِخالل التَّْغِذية العكسيَّة؛ إذ هنالك الَعِديد من املُْشِكالت 

ْكل املَطْلُوب، والَِّتي من أهّمها: الَِّتي قَد تعيق من ظهوره أو إكمله بالشَّ
يَّة التَّْخِطيط لَدى الَكِثري من الَعاِملِنَي يف األجهزة 	  غياب أو َضْعـــف الَوْعي بأَهمِّ

اإلداريَّة.
زَِمـــة إلِنَْجاح التَّْخِطيط نَِتيَجة قلَّة عدد الخرباء، أو 	  ــة اإلْمَكانِيَّات الثََّقاِفيَّة الالَّ ِقلَـّ

َضْعف ِخرْبَاتهم الِعلِْميَّة والثََّقاِفيَّة، ِممَّ يزيد من احتَملِيَّة ُحُدوث األخطاء.
زَِمة للَعَملِيَّة التَّْخِطيطيَّة، كمًّ ونوًعا، وافتقار املَُنظََّمة 	  ِقيَقة الالَّ نُْدرَة املَْعلُوَمات الدَّ

يَّة. ة بإدارة املََوارِد البَرَشِ لُنظُم املَْعلُوَمات الَخاصَّ
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يَّة يف التَّْخِطيط عىَل وجه 	  ُصُعوبـــة تَْحِديد َمَعاِيري َدِقيَقة ملََهاّم إَِدارَة املََوارِد البَرَشِ
التَّْحديد.

الَفْصل بنَْي َمْســـُؤولِيَّة وْضع الُخطَّة وتَْنِفيذها؛ َحيُْث يَتََهرَّب املسؤولون يف أغلب 	 
األَْحيَان من التَّْنِفيذ بادَِّعاء كونها َمْسُؤولِيَّة األجهزة اإلداريَّة. 

َعة لَجْذب 	  ـــزَات املُتََنوِّ عـــدم االْهِتَمم برعاية أَْصَحاب املََهـــاَرات وَوْضع املَُحفِّ
الكفاءات.

ة بها، 	  صات املَالِيَّة الَخاصَّ زَِمـــة للتَّْخِطيط أو َضْعف التخصُّ ِقلَّة املََوارِد املَالِيَّة الالَّ
ة مع ازدياد الحاجة لِخرْبَات َخارِِجيَّة يف غالبيَّة األحوال. َخاصَّ

يَّة 	  ْكيز عىَل أَهمِّ انشغال اإلَِدارَة الُعلْيَا للُمَنظََّمة بأهداف ووظائف أخرى، وَعَدم الرتَّ
يَّة. التَّْخِطيط للَمَوارِد البَرَشِ

يَّة َقات التَّْخِطيط للَمَوارِد الَبَشِ ُمَعوِّ
يَّة،  قَات التَّْخِطيط للَمَوارِد البَرَشِ وتَُعدُّ تِلَْك الَعواِمل ِباإلَِضافَِة إىَل َعواِمل أخَرى ضمن ُمَعوِّ
يَّة باملَُنظََّمت ِممَّ  ة باملََوارِد البَرَشِ أهّمهـــا؛ َعَدم الُحُصول عىَل قاعدة البَيَانَات الَخاصَّ
قَات  يجعلها غري موثوقة ِبالنِّْســـبَة لَحْجم الَعَملَة والُقَوى املُْنِتَجة، َهَذا إىَل جانب املَُعوِّ

املَادِّيَّة املُتََعلَِّقة بامليزَانِيَّات املُناِسبَة لتَْخِطيط املََوارِد ال ِسيََّم يف املُْجتََمعات النَّاِميَة.

يَّة،  ِمامَّ سبق مُيِْكن تصنيف الَعواِمل الَِّتي تَُؤثِّر ف َعَملِيَّة التَّْخِطيط للَمَوارِد الَبَشِ
إىَل َعواِمل داِخلِيَّة وأخَرى َخاِرِجيَّة:

اِخلِيَّة: 	  الَعواِمل الدَّ
وهي تِلَْك الَعواِمل النَّاِبَعة من َداِخل املَُنظََّمة نفسها، وِهَي َمْجُموَعة من اإلِْجرَاَءات 
ــرة يف تَْحِديد َحْجم املََوارِد  اِخلِيَّة للُمَنظََّمة واملُؤَثِـّ ِســـيّة املتَّصلة بالِبيئَة الدَّ املَُؤسَّ

يَّة املَطْلُوبَة مستقباًل، والَِّتي من أهّمها: البَرَشِ

أهداف املَُنظََّمة: وِهَي األَْهَداف الَِّتي تَُعّد القاعدة األََساِســـيَّة يف رَْسم حاجة 	 
املَُنظََّمة من األيدي الَعاِملَة وَحْجمها. 
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يَّة وتَْحِديدها، 	  : ويشمل التَّْكلِفة التَّْقِديريَّة لتَْخِطيط املََوارِد البَرَشِ الَوْضع املَاِلّ
والَِّذي يُؤَثِّر ِبَشْكٍل أو بآخر عىَل استقطاب الُقُدَرات واملََهاَرات األَكَْث كفاءة، 

وكذا عىَل اْسرِتَاتِيِجيَّات التَّْحِفيز والرَبَاِمج التأهيليَّة.

َات التَّْنِظيِميَّة: وتَتََمثَّل يف تَْوِزيع الَعاِملِنَي وتدويرهم عىَل الَوظَائِف 	  الّتَغـــيُّ
صاتهم واهتمماتهم الِعلِْميَّة والَعَملِيَّة حسب ما تَتَطَلَّبه املََوارِد  ِبَحْســـِب تخصُّ

ًة فيم يَتََعلَّق بتدريب وتنمية الَعاِملِنَي. يَّة، َخاصَّ البَرَشِ

َصة 	  يَّة املُخصَّ َحْجم الَعَمل: ويَْعتَِمد َهَذا األَْمر عىَل تَْحِديد َحْجم املََوارِد البَرَشِ
إلنجاز عمل ُمَعنيَّ ومقارَنَِتِه بَحْجم َذلَِك الَعَمل ونوعيّته. 

الَعواِمل التَِّقِنَية: ويُْقَصد ِبَها التِّْكُنولُوْجيَا املســـتِخْدَمة يف آليَّات الَعَمل، الَِّتي 	 
يَّة املَطْلُوبَة إلتام  الت احتياج املَُنظََّمة للعناص البَرَشِ تُؤَثِّر بدورها عىَل ُمَعدَّ
الَعَمل وتَْحِقيق األَْهَداف، وكََذلَِك نوعيّتهـــا، واملََهاَرات الَِّتي تَتََمتَّع بها، وأثر 
َذلَِك عىَل بَرَاِمج تدريب الَعاِملِنَي وتَطِْويرهم أو االستغناء عنهم ِبُصورَة مؤقَّتَة 

أو دائة.

الَعواِمل الَخاِرِجيَّة:	 
وهـــي تِلَْك الَعواِمل الَِّتي تَْنبُع من الِبيئَة املُِحيطَة بالَعَمل )الِبيئَة الَخارِِجيَّة(، والَِّتي 

تَتََمثَّل يف عدٍد من النقاط، من أهّمها:

الَخلِْفيَّة الْقِتصاِديَّة: َحيُْث تَتَأَثَّر املَُنظََّمت باألوضاع االقِْتصاِديَّة الَخارِِجيَّة 	 
الت البَطَالَة،  م االقِْتصـــاِدّي، وازدياد ُمَعدَّ املُِحيطَـــة بها، مثل: ارْتَِفاع التََّضخُّ
الت البَطَالَة مثاًل يَُؤدِّي لفائض يف ُسوق  ورفع أســـعار الَفائَِدة؛ فارتفاع ُمَعدَّ
يَّة املَطْلُوبَة. الَعَمل، وُهَو ما يَْعِني تَوفُّر فُرَص أَكْرَب لالْخِتيَار من املََوارِد البَرَشِ

يَاَسات 	  ْولَة: الَِّتي تَتََمثَّل يف السِّ ة بالَعاَملَة ف الدَّ يَعات الَقانُونِيَّة الَخاصَّ التَّْشِ
ْولَة لتَْنِظيم ِبيئَة الَعَمل الُحُكومّي والَخاّص، مثل: سياســـات  الَِّتي تََضُعها الدَّ

ل، وغريها. الحّد األدَن لألجور، وقوانني ِحَميَة ُحُقوق الُعمَّ
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َات املُْختَلَِفة الَِّتي تطرأ عىَل ُسوق الَعَمل ِباْسِتْمرَار؛ 	  َوْضع ُسوق الَعَمل: التَّغريُّ
يَّة والكفاءات النَّاِدرة، وما  من َحيُْث الفائض أو الَعْجـــز يف الَعَناِص البَرَشِ
يَْنتُـــج عن َذلَِك من إمكانيَّة توفُّر االْحِتيَاَجات املَطْلُوبَة للُمَنظََّمت من املََوارِد 
يَّة يف َهِذِه  يَّة تُؤَثِّر ِبَشـــْكٍل أو بآخر عىَل َعَملِيَّة التَّْخِطيط للَمَوارِد البَرَشِ البَرَشِ

املَُنظََّمت.

الَعواِمل التََّناُفِســـيَّة: كُلََّم ازدادت املَُنافََسة بنَْي املَُنظََّمت الَعاِملَة يف املََجال 	 
بَة وماِهرَة. يَّة مدرَّ ذاته، أصبحت حاجة املَُنظََّمة أَكْرَب لكفاءات برََشِ

يَّة املَُساِفرَة للخارج أو املَُهاِجرَة، 	  يَّة: وتَتََمثَّل يف الَعَناِص البَرَشِ الَعواِمل الَبَشِ
وكََذلِـــَك حركة األَفْرَاد وانتقالهم من مْنطََقة جغرافيَّة إىَل أخَرى َداِخل البلد 
يَّة وُسوق الَعَمل. الواحد، وما تَتََسبَّب فيه من فائض أو َعْجز يف املََوارِد البَرَشِ
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املَْبَحث الثَّاِن

استقطاب الَعاِملَِي يف املََشاِريع

يَّة وَدْورها املَْحـــوِرّي ف إنجاح أّي عمل،  يَّة املوارد الَبَشِ ل يَْخَفـــى عل أحـــد أَهمِّ
بَة يَُعّد َمْيزَة تََناُفِســـيَّة  لَة وُمَدرَّ يَّة ُمَؤهَّ فاملَُنظََّمة أو املَـــْشُوع املَُتَميِّز بكوادر بََشِ
اد األْعاَمل الهتامم بَقِضيَّة استقطاب  َجيَِّدة ف ُســـوق الَعَمل؛ لذلك يجب عل ُروَّ
الَعاِملَِي، والَعَمل عل اتَِّخاذ الجراءات املطلوبة للتََّمكُّن من الُوُصول ألفضل كَاِدر 
بََشِّي، وبالتَّأِْكيد فإنَّ سياســـات وإجراءات التَّوِظيف هي الوسيلة الَِّتي يَِتّم وْفَقها 
وق؛ وانطالًقا  اســـتقطاب الَعاِملَِي للَمَشـــاِريع الجديدة أو الَعاِملَة ُمْسَبًقا ف السُّ
يَّة الكربى ســـنتناول مراحل وطُُرق استقطاب الَعاِملَِي إىل املََشاِريع  من هذه األَهمِّ

ِغيَة. الصَّ

َمَراِحل التَّْوظيف ف املََشاِريع
يَُعدُّ موضوع التَّْوظيف من أَكَْث املواضيع ِدَراَســـًة وُمتَابََعًة يف املُْجتََمعات كَُكّل؛ كَْونَه 
ة اقِْتَصاد البلد، وعن ثقة البالد يف ِصَناَعة مســـتقبلها. واتَِّخاذ الَقرَار  يَُعـــربِّ عن ِصحَّ
بشـــأن التَّْوظيف لَيَْس قراًرا َعْشوائيًّا، وال ميكن َعّده قراًرا ُمْستَِقاًل باملُطْلَق، فهو يَتَأَثَّر 
َرات التِّْكُنولُوِجيَّة إضافًة للبيئة  ، والتَّطَوُّ ّ بُجْملٍَة من العوامل كَحالَة ُســـوق الَعَمل املََحلِّ

يِعيَّة والَقانُِونِيَّة الَِّتي تَُنظِّم قضايا الَعَمل.  التَّرْشِ
وتكتمل َعَملِيَّة التَّْوظيف بإنجاز َمْجُموَعة من األَنِْشـــطَة الَّتي تَتََمثَّل يف االْســـِتْقطَاب 
أو الَجـــْذب، واالْخِتيَار، والتَّْعِيني. فتَُعرَّف َعَملِيَّة التَّْوظيـــف بأنَّها الُقْدرَة عىَل َجْذِب 
ِحيحة أثناء االْخِتيَار. فالُحُصول عىَل يَِد عاملة ُمتََميِّزَة  الكفاءات، واتَِّخاذ الَقرَاَرات الصَّ

يُساِهم يف تَْحِقيق النَّجاح االْجتمِعّي واالقِتصادّي للتَّْنِظيم ومجموعات الَعَمل)1(.

يَّة"، محارضة بُكلِّيَّة إَِدارَة األَْعَمل، جامعة التَْكِوين املتواصل، الجزائر، 19 . 1 منري، ليل. "توظيف املََوارِد البَرَشِ
 goo.gl/c54BFn :يَارَة 4 يوليو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط سبتمرب 2010م، تَاِريُخ الزِّ
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ويف َهَذا اإلطار يَِجب معرفة اْحِتيَاَجات املرَْشُوع للتَّْوِظيف ُمْسبًَقا من ِخالل تَْخِطيط 
اِبق؛ وقبل البَْدء يف َعَملِيَّات  يَّة، والَِّتي تناولناها بالتَّْفِصيل يف املَبَْحث السَّ املََوارِد البَرَشِ
التَّْوظيف يَِجب عىَل املسؤول عن ِقطَاع التَّْوظيف يف قطاعات الَعَمل املُْختَلَِفة أن يأخذ 

يَّة؛ وهي: َمْجُموَعة من االْعِتبَارات موضع األهمِّ

وق؛ بالنَّظَر إىَل حالة كُلٍّ من الَعرِْض والطَّلَب؛ لِتَْحِديد ميزانيَّة التَّْوظيف 	  حالة السُّ
واألجور وَمعاِيري االْخِتيَار.

ِحنَي ُمبْتَِدئنَِي، أم من أَْصَحاب الِخرْبَات؛ كَْونَها 	  ُحوَن املَْعِنيُّوَن؛ إن كانوا ُمرَشَّ املُرَشِّ
تُؤَثِّر يف االْسِتثْمر.

شوط التَّْوظيف وَمعاِيريه.	 
هل ُهَو إحالٌل داخّل أْم ترقية أم تَْوِظيف خارجّي؟	 

الْسِتْقطَاب أو الَجْذب
اِغرَة  م لَشْغل الَوظَائِف الشَّ وهو الَعَملِيَّة الَّتي يَِتّم من ِخاللها َجْذب طالبي الَعَمل، للتَّقدُّ
حاليًّا أو املتوقَّع ُشـــُغورها، وال بُدَّ من تََوفُّر اْسرِتَاتِيِجيَّات لَِهِذِه الَعَملِيَّة ك تَُكون ذات 
ق ِفيَها َعَملِيَّة َدْمج املَُورِّد  جدَوى وفَاِعلِيَّة، فاالْســـِتْقطَاب يَُعدُّ اللَّْحظَة األُوىَل الَّتي تَتَحقَّ
البَـــرَشِّي يف املَُنظََّمة، ويَتَطَلَّب َعَملِيَّة تَْحلِيل وتوصيف منصب الَعَمل الَجِديد، وتَْحِديد 

ُوط الواجب توفُّرها فيمن يَْشَغلُه ِبَشكٍل ُمْسبٍَق. الرشُّ

اغرة، من خالل  منَي للوظائف الشَّ ويهدف االْسِتْقطَاب إىَل تَْقلِيل أعداد األَفْرَاد املُتَقدِّ
َدة، ِممَّ يُـــَؤدِّي إىَل تقليل تَْكلَِفة االْخِتيَار وتَْوِفري  طَلَب ُشُوط َشـــْخِصيَّة وِمْهِنيَّة ُمَحدَّ
ِمنَي من التَّأَكُّد املُْسبَق من أن تِلَْك الَوظَائِف ُمناِسبَة  الَوقْت والجهد، كََم يُساِعد املُتَقدِّ

التهم وقُُدَراتهم. لطَِبيعة ُمَؤهِّ

د َمَصاِدر االْســـِتْقطَاب أو الَجْذب فقد تَُكون َمَصـــاِدر اإلمداد داخليَّة، والَِّتي  وتتعدَّ
ِْقية أو النَّْقل، أو من َمَصاِدر َخارِِجيَّة يف حال  تَتَحقَّق عموًما من ِخالل سياســـات الرتَّ
ـــِحنَي املَُناِسبنَي َداِخل املَُنظََّمة، أو يف حال َرْغبَة املَُنظََّمة يف تعيني  َعَدم إِيَجاد املُرَشَّ
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ُمَوظَِّفـــنَي مَيْتَلِكون نظرة ُمْختَلَِفة عّم لديها، وقد يكون االســـتقطاب ِمن ِخالل نرَْش 
ُحف املََحلِّيَّة أو اإلعالنات التلفزيونيَّة أو عىل موقع املرَْشُوع  ُعُروض الَوظَائف يف الصُّ

اإللكرِتُويِنّ.

ُمون للوظائف ُشيُوًعا،  اتيَّة من أكث الَوَسائل الَِّتي يَْستَْخِدمها املُتََقدِّ ـــريَة الذَّ وتَُعدُّ السِّ
فَِهَي نقطة التَّواُصل األوىَل بنَْي َصاِحـــب الَعَمل وطَالِِبه، وتَْحِمل االنِْطبَاع األَوَّل عن 
ـــريَة  ُوِري أن تُعطي السِّ م للوظيفة لَِصاِحِب الَعَمل، ولَِذلَِك من الضَّ ـــْخص املُتَقدِّ الشَّ
اتيَّـــة االنْطبـــاَع الَجيِّد با تحتويه من بَيَانَات ومعلومات؛ ويجب عىل َمْســـُؤويل  الذَّ
ـــرَي بِدقٍَّة، والَعَمل عىل تَْنِقيتَها وتَْخِفيض َعَدِدَها ِمن ِخالل  التَّوِظيف ِدَراَسة هذه السِّ

اسِتبَْعاد تلك الَِّتي تُلَبِّي ُمتَطَلَّبَات الَوِظيَفة املُْعلَن َعْنَها.

اتيَّة أو "Curriculum Vitae" يف اللَُّغة اإلنجليزيَّة، يَْعِني "مجَرى  ريَة الذَّ مصطلح السِّ
ْويج ملََهاَراته، َهَذا وتنبع  الَحيَـــاة"؛ فَِهَي إعالن دينامييّك َخاّص للباحث عن الَعَمل للرتَّ
يّتَهـــا بالنَّظَر إىَل كَـــْون أَْصَحاب األَْعَمل يَْعتَِمدون َعلَيَْهـــا كأداة لَغْربَلَة طَلَبَات  أََهمِّ

التَّْوظيف وفًْقا لعنص املاُلَءمة)1(.

اتيَّة والُخالَصة، يَرَاُهَم البَْعض مصطلحنْي  ـــريَة الذَّ بَيَْد أنَّ مَثَّة خلطًا شـــائًعا بنَْي السِّ
ء، باْعِتبَارِهم يُْسِهَمن يف تَْحِقيق الَهَدف نفسه، كأََدَوات ُمْكتَِملَة  ْ ن عىَل نَْفس الشَّ يَدالَّ
اِغر املَُناِسب، إاِلَّ أنَّه  يســـتخدمها الباحثون عن َعَمٍل ِخالل رحلة بَْحثهم عن العمل الشَّ

اتيَّة من جهة، والُخالَصة من جهة أخرى. ريَة الذَّ يوجد فروقات مختلفة بنَْي السِّ
اتيَّة َعرًْضا ُموَجزًا ُمَنظًَّم يَتََعلَّق بالِخرْبَات املَِهِنيَّة  ـــريَة الذَّ م السِّ فمن َحيُْث الطول؛ تُقدِّ
م الُخالَصة املَْعلُوَمات نفسها لكْن  والتَّْعليم واملنشـــورات والتَّْقِديرات... إلخ. بَيَْنَم تَُقدِّ
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يَارَة . 1 طلعت، هاجر. "كيف مُيِْكن كِتابَة ســرية ذاتيَّة قَِويَّة؟" موقع وييك كيف، 11 أغســطس 2015م، تَاِريُخ الزِّ
 goo.gl/DMabu1 :4 يونيو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط
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فحة الواِحَدة بَيَْنَم الخالصة تقتص  اتيَّة الصَّ ريَة الذَّ ى السِّ ِبُصورَة أَكَْث إيجازًا، فتتعدَّ
اتيَّة قياسيَّة تهدف  ريَة الذَّ ص، فتكون السِّ ا من َحيُْث التََّخصُّ عادًة عىَل صفحٍة واحدٍة، أمَّ
لتعزيز التالؤم للفرصة املُْحتََملة، بَيَْنَم تُصاغ الُخالَصة لتَُناِســـَب املَْنِصب املُْستَْهَدف 
ل املســـرية املَِهِنيَّة  اتيَّة وفْق تَرْتِيٍب زََمِنّي واضح يُفصِّ ـــريَة الذَّ فقط، كََم يَِتّم تَرْتِيب السِّ

ِبَشكٍل كامٍل)1(.

اتيَّـــة، كلٌّ ِمْنَها له َمْيزَاته وأْهَدافه، فعَل صعيد  ـــية الذَّ َدة للسِّ َوُهَناَك أَنَْواع ُمَتَعدِّ
اتيَّة هام: يَة الذَّ الَهَدف ُهَناَك نوعان من السِّ

الته، 	  م بَسْد ِخرْبَاتِِه وُمَؤهِّ ريَة يقوم املُتََقدِّ اتيَّة الَوِظيِفيَّة: ويف هذه السِّ يَة الذَّ السِّ
َراَسة ِمن ِقبَل َمْسُؤويل  ريَة َسْهلَة الدِّ يَّة، وتَُعدُّ هذه السِّ وتَرْتِيبَها وفًْقا العتباراِت األَهمِّ
، ِممَّ  الت والِخرْبَات ِبَشْكٍل ُمبَاِشٍ التَّْوِظيف يف املََشـــاِريع؛ كَْونها تُرَكِّز عىل املَُؤهِّ

يَُسهِّل َعَملِيَّة الَقبُول املَبَْدِئّ أو الرَّفْض. 

الته وِخرْبَاته 	  م برتتيب ُمَؤهِّ ريَة يقوم املُتََقدِّ اتيَّة الزََّمنيَّة: ويف هذه السِّ ية الذَّ السِّ
ة العمل يف كُّل وِظيَفٍة سابقٍة، وهي  حسب تاريخ كُّل َشَهادة أو خربة، مع تبيان ُمدَّ
م بيانات ومعلومات  األكث ِدقَّة؛ كَْونَها وتفضيل ِمن ِقبَل إدارة املََشاِريع؛ كَْونها تَُقدِّ

ريَة الَوِظيِفيَّة. أكَث ِدقَّة من السِّ

ـــْخِصيَّة،  اتِيَّة عموًما من أربعة أجزاء رئيســـة، هي البيانات الشَّ ـــريَة الذَّ وتتألف السِّ
ن االســـم والعنوان والِجْنِسيَّة والُعْمر ومعلومات االتَِّصال؛ والِخرْبَات الِعلِْميَّة،  وتَتََضمَّ
م، وتشمل  َوَرات التَّْدريِبيَّة الَِّتي خَضع لها املُتََقدِّ ـــَهادات األكادمييَّة والدَّ ن الشَّ وتتضمَّ
لَة نتيجة العمـــل يف املَُنظََّمت وقطاعات الَعَمل  الِخـــرْبَات الِعلِْميَّة الِخرْبَات املُتََحصَّ
األخـــرى، واملعلومات اإلَضاِفيَّة، وهي معلومـــات قد تَطْلُب املَُنظََّمة أو إدارة املرَْشُوع 

ة. ِذكْرها كاللَُّغات وبعض املهارات الَخاصَّ

1 .goo.gl/d5TaLu :يَارَة 4 يونيو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط اتِيَّة"، موقع أبل أبالي فورم، د. ت، تَاِريُخ الزِّ رية الذَّ "السِّ
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اتِيَّة َي الذَّ دراسة السِّ
َراَسة يَتَِّخذ  َمة، وبناًء عىل الدِّ اتِيَّة املَُقدَّ رَي الذَّ يَّة بدراســـة السِّ تقوم إدارة املوارد البَرَشِ
ِغريَة قد يقوم رائد  ريَة أو رَفْضها؛ ويف املََشاِريع الصَّ ِقْســـم التَّْوِظيف قراره بَقبُول السِّ
ْكِيز عىل  اتِيَّة الرتَّ رَي الذَّ اتِيَّة؛ ويجب عند دراسة السِّ رَي الذَّ األعمل بنفســـه بدراسة السِّ

ُجْملَة نقاط، نُبَيَِّنها فيم يل:

َوَرات 	  الت الِعلِْميَّة والدَّ ْكِيز عىل الحقائق واألرقام، كعدِد سنوات الِخرْبَة، واملَُؤهِّ الرتَّ
الت منها. التَّْدريِبيَّة، واملراكز الِعلِْميَّة واملَِهِنيَّة الَِّتي تمَّ الُحُصول عىل املَُؤهِّ

لَة بوضوع الوظيفة املَْعُروَضة، فبعض 	  الت ذات الصِّ االهتمم بالخربات واملَُؤهِّ
م، والَِّتي قد ال تناسب الوظيفة،  ُروَّاد األْعَمل قد يَْنبَِهُروَن بالخربات الَعالِيَة للُمتََقدِّ

ِممَّ يَُؤدِّي إىل قَبُول أناٍس ذوي مهارات عالية، ولكْن ليس يف املجال املطلوب.

م يف َعرْض ِخرْبَاته، كعدم تناسب 	  اتِيَّة الَِّتي تَِش بُبَالََغة املُتََقدِّ رَي الذَّ استبعاد السِّ
الت مع  الت الِعلِْميَّة، أو عدم تناســـب الِخرْبَة واملَُؤهِّ الخـــربة املعروضة مع املَُؤهِّ

م. ُعْمر املُتََقدِّ

م  ًرا َمبَْدئِيًّا حول ُمالَئَة املُتََقدِّ م تََصوُّ اتِيَّة تَُقـــدِّ ـــرَي الذَّ وهنا يجب التَّأْكِيد عىل أنَّ السِّ
ريَة  للوظيفة، إالَّ أنَّه ال ميكن االعتمد عليها قَطِْعيًّا يف الَقبُول؛ فبعد الَقبُول املَبَْدِئّ للسِّ

. ْخِصيَّة واالختبار الَعَمِلّ اتِيَّة يجب االنتقال إىل َمرَاحل أخرى كاملَُقابَلَة الشَّ الذَّ
 

ْخِصيَّة املَُقابَلَة الشَّ
م للوظيفة وبني رائد األعمل أو َمن يَُنوب عنه يف  وهي اللَِّقاء الَِّذي يجمع بني املُتََقدِّ
املرَْشُوع، وقد يكون هذا اللَِّقاء ُمبَاِشًا أو افرتاضيًّا عرب وسائل االتَِّصال التِّْكُنولُوِجيَّة، 
م، ال مُيِْكن اكتشافها  ْخِصيَّة إىل توفري معلوماٍت إَضاِفيَّة َحْول املُتََقدِّ وتَْهِدف املَُقابَلَة الشَّ
ـــَمت والَخَصائِص ال تَتَِّضح من ِخالل  من ِخالل الَوَســـائِل األُْخَرى، فالَكِثري من السِّ
ِمنَي فكرًة  اتيَّة كاملَظَْهر العاّم وطريقة التََّصُّف، كم تَْهِدف إىل إعطاء املُتََقدِّ ريَة الذَّ السِّ
أَْوَضح وأَدّق َحْول طبيعة املرَْشُوع وطبيعة الَوِظيَفة املَْعُروَضة، وقد تكون هذه املقابالت 
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ـــْخِصيَّة َشـــائَِعة االنتشار يف اختيار الَعاِملِنَي يف  فَرِْديَّة أو َجَمِعيَّة، وتَُعّد املَُقابَلَة الشَّ
ِغريَة. املَُنظََّمت الُكرْبَى ويف املََشاِريع واملََشاِريع الصَّ

ع أَْشَكال وأَنَْواع ُمَقاباَلت التَّْوظيف ِبَحْسِب الَهَدف من املَُقابَلَة، ونَْوِعيَّة الكفاءات  وتتنوَّ
اِخِلّ املُْعتََمد يف  َسة، وِبَحْسِب التَّْنظيم الدَّ م للُمَؤسَّ ْخص املُتَقدِّ املَطْلُوب توافرها يف الشَّ
يًَّة يف تَْحِديد نَْوع وَشْكل  ِكَة أو املَُنظََّمة. مع التَّأْكِيد أنَّ لَخَصائِص ُسوق الَعَمل أهمِّ الرشَّ

وأسلوب إِْجرَاء ُمَقاباَلت التَّْوظيف.

ة أشكاٍل؛ أهّمها: خِصيَّة إىَل ِعدَّ ع أَْشكَال ُمَقابَلَة التَّْوظيف الشَّ وعادًة ما تتنوَّ

ِكَة، فتكون 	  ـــخِصيَّة الَفرِديَّة: ِهَي املَُقابَلَة الَّتي يُجريها فرٌد واحٌد َداِخل الرشَّ املَُقابَلَة الشَّ
الته واستعداده للَعَمِل. م للَعَمِل للتَّأكُّد من َمَهاَراته وُمَؤهِّ وجًها لَوْجٍه بنَْي املسؤول واملُتَقدِّ

ـــخِصيَّة الَجامِعيَّة: تَِتّم يف العادة بنَْي مســـؤول التَّْوظيف وعدد من 	  املَُقابَلَة الشَّ
التهم، أو املَُقاباَلت الَّتي تَِتّم بنَْي  مني للَعَمِل، للتَّأكُّد من َمَهاَراتهـــم وُمَؤهِّ املُتَقدِّ
ح لشـــغل الَوِظيَفة، مثل َهَذا النَّْوع من املَُقاباَلت يَِتّم  عدد من املســـؤولني واملرشَّ

للوظائف الُعلْيَا.

ِمنَي ِبَشـــكٍل تَتَابُِعّي، فمسؤول 	  املَُقاباَلت املَُتَدرَِّجة: ِهَي املَُقاباَلت الَّتي تَِتّم للُمتَقدِّ
التَّْوظيـــف يف الِبَدايَـــة، وِمن ثَمَّ مدير اإلَِدارَة، وهكذا… الْخِتيَار األنســـب من 

مني)1(. املُتَقدِّ

َدة يف األشـــخاص املَُكلَِّفني بإجراء املَُقاباَلت  الت ومزايا ُمَحدَّ ـــب توافر ُمَؤهِّ ويتوجَّ
َفات: الت والصِّ ْخِصيَّة، وفيم يل أََهّم هذه املَُؤهِّ الشَّ

م 	  الُقْدرَة عىل صياغة األســـئلة ذات العالقة املُبَاِشَة بالوظيفة، واألسئلة الَِّتي تَُقدِّ
يَّة يف اتِّخاذ قَرَار الَقبُول من َعَدِمِه. معلومات ذات أَهمِّ

الَفْصل التَّاِسع / املَبَْحث الثَّايِن

1 .goo. :يَارَة 4 يونيو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط "أرسار النََّجاح لِلُْحُصوِل عىَل وظيفة"، موقع إنرتفيو، د. ت، تَاِريُخ الزِّ
gl/52VuD6
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م 	  ْخِصيَّة للُمتََقدِّ ِقيَقة واالستنتاج، ومعرفة الَخَصائِص الشَّ الُقْدرَة عىل املاُلَحظَة الدَّ
الَِّتي ذات صلة بالوظيفة.

اإلملام التَّاّم بالَوِظيَفة املَْعُروَضة؛ من حيث ُمتَطَلَّبَاتَِها الَجَسِديَّة والنَّْفِسيَّة واملَْعرِِفيَّة.	 

ة بُكّل تفاصيل املرَْشُوع، وليس بالوظيفة املَْعُروَضة فحسب.	  املَْعرِفَة التَّامَّ

اتِيَّة واملَُقابَلَة  ـــريَة الذَّ وتَْجـــُدر اإلشـــارة إىل أنَّ بعض الوظائف قد ال يكفي معها السِّ
ْخِصيَّة، فقد تَلَْجأ إدارة املرَْشُوع يف هكذا حاالت إلجراء اختبارات كِتَاِبيَّة أو َعَملِيَّة،  الشَّ

كم قد تُْخِضع املَْقبُولني لفرتة اختباريَّة تتناسب ُمّدتَُها مع نَْوِعيَّة الوظيفة.

ِحني املَُناِسِبنَي يَِتّم إْخطَارُُهم بالَقبُول، كم يَِجب ُمرَاَسلَة غري املَْقبُولنَِي  وبَْعد قَبُول املُرَشَّ
وُشْكرهم عىل اْهِتَمِمِهم باالنضمم لفريق عمِل املرَْشُوع؛ ألنَّ هذه املُرَاَسلَة واالهتمم 

ِحنَي كَافَّة تَُساِعد عىل تَْعِزيز ُصورَة املرَْشُوع يف ُسوق الَعَمل. باملُرَشَّ

وِريَّة لتدعيم َعَملِيَّة التَّْوظيف،  بعد التحاق املَُوظَّف باملَُنظََّمة، تبدأ فرَْتَة اإلدماج، فَِهَي رَضُ
مني واملقبولني لُِكّل  ومُيِْكـــن أن تَتَحقَّق من ِخالل التَّْكِوين الجمعـــي ملجموع املُتَقدِّ
ـــاِغرَة، أو أن تَُكون فَرِديَّة يقـــوم ِبَها ُمدرِّب، ويَِتّم التَّْعريف ِفيَها بثقافة  الَوظَائِف الشَّ

املَُنظََّمة وِقيَمها واختبار كفاءات األَفْرَاد وتَْحِديد إمكانيَّات التَْكِوين)1(.

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

َمة بحــاالت تَطِْبيِقيّة"، كُلِّيَّة العلوم ااِلقِْتصاِديَّة والتِّجاِريَّة . 1 يَّة ُمَدعَّ لينــدة، رقام. "دروس يِف أُُســس إَِدارَة املََوارِد البَرَشِ
https:// :يَارَة 4 يونيو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، الجزائر، 2015م، تَاِريُخ الزِّ

cutt.us/gGxJK
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املَْبَحث الثَّالِث

النِّظَام املَُحاَسِبّي.. الَخَصائِص واملَُقوَِّمات

ـــط، َمْجُموَعة َعَنارِص  ِكَات باملَْفُهوم املَُبسَّ يَاِديَّة أو الشَّ ن إَِداَرة املََشـــاِريع الرِّ تََتَضمَّ
ه واكتامل بنيانه،  ًل إىَل تَْحِديد آليَّة بَْدِء املَْشُوع، وُنُوِّ َعة ومتداخلة، تيل أوَّ ُمَتَنوِّ
ثمَّ ضامن َســـْي أَْعاَمله عَل الوجه األَْمَثل، وُهَو مـــا يََتطَلَّب إَِداَرة كافَّة التَّفاِصيل 
ة بالَعَمل: املَالِيَّة والداريَّة والَفنِّيَّة. ويَْخَتصُّ النِّظَام املَُحاَسِبّي بإدارة َجِميع  الَخاصَّ
ملّفاتها املَالِيَّة وأَنِْشطَتَها الْقِتصاِديَّة للَعَمِل التَِّجاِرّي ِبُصوَرة تَكُْفُل تَْحِقيق األَْهَداف 
َسة  ة للُمَؤسَّ الَِّتي يسَعى إِلَْيَها القسم املَاِلّ أو املَُحاَسِبّي، ومن ثَمَّ بلوغ األَْهَداف الَعامَّ

أو املَُنظََّمة.

ومُيِْكن تَْعِريف املَُحاَســـبَة بأنَّها "َعَملِيَّة تَْحِديد وِقياس وتَْوِصيل َمْعلُوَمات اقْتصاِديَّة 
ِبطَِريَقة ُتكِّن من اْسِتْخَدامَها يف َعَملِيَّة التَّْقِويم واتَِّخاذ الَقرَاَرات بواسطة ُمْستَْخِدمي 
َهِذِه املَْعلُوَمات"، وَهَذا التَّْعريف يسي عىَل ما يُطَبَّق من أَنِْظَمة ُمَحاَســـِبيَّة يف َجِميع 
الوحدات أو املَُنظََّمت سواًء االقِْتصاِديَّة أو االْجتمِعيَّة منها، وِبَصِْف النَّظَر عن ما إذا 
بْح أم أنَّها تهدف إىَل تَْقِديم ِخْدَمات  كَانَت َهِذِه الَوَحَدات تسَعى أساًسا إىَل تَْحِقيق الرِّ

ة ألفراد املُْجتََمع أو ِفرَق أو جمعات ِمْنَها)1(. إلشباع حاجات َعامَّ

ل كافَّة الَحرَكات واملعامالت  كذلك فالنِّظَام املَُحاَســـِبّي هو َذلَِك "النِّظَام الَِّذي يَُسجِّ
املَالِيَّة يف املُْنَشأَة ليتمَّ تلخيصها عىَل شكل تََقاِرير وقوائم َمالِيَّة يف وقت قصري وأقّل 
كلفـــة، والَهَدف من َهَذا النِّظَام ُهَو تَْوثِيق الحركات إِلِْكرِتُونِيًّا عىَل جهاز الَحاُســـوب 
الَِّذي يحتوي عىَل بَرْنَاَمج ُمَحاَســـِبّي تعمل َعلَيِْه وحدة املَالِيَّة أو قســـم املَُحاَسبَة يف 

عشموي، ِفْكِرّي عبدالحميد. تَطِْوير النِّظَام املَُحاَسِبّي الُحُكوِمّي، ندوة أََسالِيب تَطِْوير النِّظَام املَُحاَسِبّي الُحُكوِمّي . 1
وورشة عمل: مَنَاِذج مكافحة الفساد املايّل، املَُنظََّمة العربيَّة لِلتَّْنِمية اإلداريَّة، مص، 2007م، ص ص 30-31.



- 438 -

املُْنَشـــأَة؛ َحيُْث يضمن َهَذا الرَبْنَاَمج سهولة الرجوع إىَل البَيَانَات واملَْعلُوَمات يف أّي 
وقت كان")1(.

ة  والنِّظَام املَُحاَســـِبّي ُهَو "ُخطَّة ُتَثِّل َمْجُموَعة من اإلِْجـــرَاَءات والُخطَُوات الَخاصَّ
بالَجانِب التَّطِْبيقّي للُمَحاَســـبَة، الَِّتي تَُساِعد عىَل إتام الَوظَائِف الرَّئِيَسة للُمَحاَسبَة 
َسة، أيًّا كَاَن نَْوُعها  يف َحْص وتَْسِجيل وتَْصِنيف وتَلِْخيص نَتَائِج الَعَملِيَّات املَالِيَّة للُمَؤسَّ
وَحْجمها وطَِبيَعة نشاطها، يف شـــكل قوائم َمالِيَّة، ِبَشْكٍل يَْكُفل تَْحِقيق األَْهَداف الَِّتي 

َسة أو املَُنظََّمة")2(. تسَعى إِلَيَْها املَُحاَسبَة باملَُؤسَّ

لذلك مُيِكن النَّظَر إىَل النِّظَام املَُحاَســـِبّي باْعِتبَـــارِه اإلطار العاّم الَِّذي يحتوي عىَل 
فاتر  َسة، تِلَْك الَِّتي تَْستَِند إىَل جملة من املُْستََنَدات والدَّ املبادئ والفروض املَالِيَّة للُمَؤسَّ
َسة، والَِّتي  ت، وتشـــمل َجِميع اإلِْجرَاَءات واألََدَوات والتَّْعليمت املَالِيَّة للُمَؤسَّ ِجالَّ والسِّ
يَِجـــب اتِّبَاعها إلحكام َعَملِيَّات القياس وطُرُق َعرْض النَّتَائِج ومراقبتها ِبَشـــْكٍل دقيق 

َسة. وُمَحايد للجهات اإلداريَّة املَْعِنيَّة يف املَُؤسَّ

ومَثَّة تعريفات أخَرى للنِّظَام املَُحاَسِبّي، وفًْقا الختالف الزَّاوية الَِّتي يُنظر ِمْنَها للنِّظَام 
املَُحاَسِبّي، لَِكنََّها ال تخرج عن اعتباره "نظاًما يشمل َعَملِيَّات تَْسِجيل وتبويب الَعَملِيَّات 
فاتِر، وتَْحِديد اإلِْجرَاَءات الَِّتـــي تُتَّبَع يف َجِميع املَْعلُوَمات  وتَْصِميم املُْســـتََنَدات والدَّ
َفقات الَِّتي تَْعِقُدها الوحدة املَُحاَسِبيَّة، وطُرُق  املُْختَلَِفة املُتََعلَِّقة باملعامالت املَالِيَّة أو الصَّ

تَْسِجيلها، ووسائل الرَّقَابَة َعلَيَْها، وأََسالِيب عرض نتائجها".

ومع أنَّ املبادئ املَُحاَسِبيَّة األََساِسيَّة، ِبَشْكٍل عاّم، قابلة للتَّطِْبيق عىَل َجِميع أَنَْواع الوحدات 
َسات واملَُنظََّمت، إالَّ أنَّه ال يوجد نِظَام ُمَحاَسِبّي ُمالئِم لَجِميع  املَُحاَسِبيَّة يف كافَّة املَُؤسَّ

الَفْصل التَّاِسع / املَبَْحث الثَّالِث

1 .http://cutt.us/0UYF :العبادي، كفاية. َمْفُهوم النِّظَام املَُحاَسِبّي، موقع موضوع، 19 ديسمرب 2016م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط
عــالم، عبدالعزيز كمل. النِّظَام املَُحاَســِبّي، مدونة املحاســب املصي، 29 نوفمــرب، 2016م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط: . 2

http://cutt.us/nY5Ot
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َسات؛ فربا تَْحتَاج كُّل ُمَنظََّمة نظاًما ُمَحاَسِبيًّا ُمَميّزًا ملعلوماتها املَالِيَّة يتَّفق  أَنَْواع املَُؤسَّ
د طَِبيَعة  وخصائصها وطَِبيَعة عملهـــا، ومن ثَمَّ ُهَناَك َمْجُموَعة من الَعواِمل الَِّتي تُحدِّ
ْكل  َسة، مثل: طَِبيَعة النََّشاط التَِّجاِرّي أو الخدمّي، والشَّ النِّظَام املَُحاَســـِبّي يف كُّل ُمَؤسَّ

الَقانُويِنّ للُمَنظََّمة، وَحْجم الَعَملِيَّات الَِّتي تقوم بها، وغري ذلك.

َدات سالفة البيان  وعَل الرَّْغم من إمكانيَّة اْخِتالف األَنِْظَمة املَُحاَسِبيَّة، وْفًقا للُمَحدِّ
وغيها، فإِنَّ مَثََّة َخَصائِص مشـــتكة يَِجب توفرها ف النِّظَام املَُحاَســـِبّي الَجيِّد؛ 

تََتَمثَّل ف:

قَّة 	  ت والَوثَائِق املَُحاَســـِبيَّة الَقانُونِيَّة، ِبَهَدف تحرِّي الدِّ ـــِجالَّ فاتِر والسِّ تََوافُر الدَّ
َســـة  ة للُمَؤسَّ َْعة يف تَزِْويد اإلَِدارَة الَعامَّ يف تَْنِفيذ وتقويم الَعَملِيَّات املَالِيَّة، والسُّ
بالبَيَانَات املَالِيَّة والتَّقاِرير املَُحاَســـِبيَّة الَِّتي تَُساِعدها عىَل اتَِّخاذ الَقرَاَرات ورَْسم 

ة والفرعيَّة. يَاَسات والُخطَط املَالِيَّة الَعامَّ السِّ
ات قَد تطرأ َعلَيَْها، وتوضيح ما 	  َسة وأيَّة تغريُّ اإلملام الكايف باملََوارِد املُْختَلَِفة للُمَؤسَّ

َعة، وتَْقِدير قيمتها املَالِيَّة الَحِقيِقيَّة، وَمْعرِفَة كافَّة االلِتزَامات  لها من أصول ُمتََنوِّ
َداِد. َدة للسَّ ة للَغرْي وآجالها املَُحدَّ املَالِيَّة املُْستََحقَّ

ــة يف إِْعَداد التَّقاِرير املَالِيَّة، فيمكن ِقيـــاس فعاليَّة أّي نِظَام بَدى َجْوَدة 	  قَـّ الدِّ
التَّقاِريـــر الَِّتي يُْنِتجها، ومعيار َهِذِه الَجْوَدة يَتََمثَّل يف ِدقَّة البَيَانَات الواردة فيه، 
د  ولتَْحِقيق َذلَِك يجب تََوفُّر َعَناِص من بينها التََّواُزن املَُحاَسِبّي ووجود نِظَام ُمحدَّ
للتَّْوجيه املَُحاَسِبّي، وتَلِْخيص الَعَمليَّات املُْختَلَِفة بحيث تَُكون التََّقاِرير املَالِيَّة ُمَمثِّاًل 

َحِقيِقيًّا للَمرْكز املَايِلّ للُمَنظََّمة.
ـــْعي الجاّد لتقليل 	  النََّجـــاح يف املَُوازَنَة بنَْي إيرادات املَُنظََّمة وَمْصُوفَاتها، والسَّ

ْف، ويف الَوقْت ذاته الِحرْص  َحْجم اإلنفاق، والرَّقَابَة املُْستَِمرَّة عىَل َعَملِيَّات الصَّ
عىَل تَْعِظيم اإِليرَاَدات، واالرْتَِقاء بأداء املَُنظََّمة املَايِلّ.

قَّة يف آٍن 	  تَْقِديم التَّقاِرير املَالِيَّة يف الَوقْت املَُناِسب، وُهَو من األُُمور املالزمة للدِّ
واحـــٍد، ومُيكن الَجْمع بينهم يف إِْعَداد التَّقاِرير بحيث يَِجب الِحرْص عىَل تَْقلِيل 
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الَفْجَوة الزََّمِنيَّة بني إِْعَداد التََّقاِرير املَالِيَّة واتَِّخاذ الَقرَاَرات يف الَوقْت املَُناِسب، 
ر. مت يف وقٍت متأخِّ فكثري من التََّقاِرير تَْفقد قيمتها إذا قُدِّ

ائة وقََواَعد َضبْط الحســـابات املَالِيَّة املُْختَلَِفة 	  ْوِريَّة والدَّ توفري آليَّات الرَّقَابَة الدَّ
َسة، والتَّْقِييم املُْستَِمّر لألداء العاّم. للُمَؤسَّ

َات املَالِيَّة املُْستَْقبَلِيَّة؛ املُتََوقَّعة والطَّارِئة، فنظام 	  زَِمة ملُواَجَهة كافَّة التَّغريُّ املُُرونَة الالَّ
املَْعلُوَمات املحاسبيَّة الَجيِّد يُساِعد عىَل َمْعرِفَة أحداث املُْستَْقبَل بدرجة تَْقرَتِب إىَل 

َحدٍّ ما من الَواِقعيَّة واملصداقيَّة، وتَْوِجيه املََوارِد النَّاِدرة نَْحو االْسِتْخَدام األَْمثَل.
تَْحِقيق التََّواُزن بني تَْكلَِفة النِّظَام املَُحاَســـِبّي واألَْهَداف املَطْلُوبَة منه، فاالْهِتمم 	 

، دون أن  بجانـــب التَّْكلِفة يف إِْعَداد التََّقاِرير يعني ُمحاَولة تَْقلِيلها حتَّى حدٍّ ُمعنيَّ
يكون َذلَِك عىَل حساب الَهَدف من إعداد َهِذِه التََّقاِرير.

مراحل بناء النِّظَام املَُحاَسِبّي
ويَْشَتِمُل النِّظَام املَُحاَسِبّي عَل عدد من املََراِحل تََتَمثَّل ف التَّاِل:

ًل: َمرَْحلَة املُْدَخالت )َمْجُموعة الَوثائِق املُْسَتَنِديَّة(: أَوَّ
وهي األحداث املَالِيَّة الَِّتي يهتّم النِّظَام بتَْسِجيلها وتبويبها والتَّْقرير عنها، الَِّتي تَُكون 
نِتَاج تَفاُعل املَُنظََّمة بالِبيئَة املُِحيطَة بها، ســـواًء مع الُعَمالء أو غريها من املَُنظََّمت أو 
مـــع الوحدات الترشيعيَّة يف املُْجتََمع املحيط بها، وتَْشـــتَِمل َهِذِه املَرَْحلَة عىَل الَوثَائِق 

املَُحاَسِبيَّة أو "املجموعة املُْستََنِديَّة".
وتَْعتَِمد املَُحاَســـبَة يف األََساس عىَل ُوُجود ُمْستََنَدات مؤيَِّدة للَعَملِيَّات واملبادالت املَالِيَّة 
الَِّتي تَُخصُّ املُْنَشـــأَة ِبَشْكٍل عاّم، واملُْســـتََنَدات ِهَي الَوثَائِق املَُحاَسِبيَّة الَِّتي تدّل عىَل 
ـــيكات والفواتري واإليَصاالت وَسَندات  َســـة، مثل: الشِّ ُحُدوث معاملة َمالِيَّة ما للُمَؤسَّ

فْع والَقبْض. وللُمْستََنَدات أَنَْواع عدة؛ فمنها: الدَّ

اِخلِيَّة 	  اِخلِيَّة، وِهَي تِلَْك املَُحرَّرَة بعرفة املُْنَشأَة، وتشمل الَعَملِيَّات الدَّ املُْسَتَنَدات الدَّ
ُه داخليًّا، مثل: إذن  ا تَُوجَّ الَِّتي تتمُّ بنَْي اإلدارات أو األقســـام َداِخل املرَْشُوع وإمَّ
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ْف للنَّْقديَّة أو اســـتالم النَّْقديَّة، وإذن َصْف املخازن، أو ُمْستََنَدات تَْنَشأ أو  الصَّ
داد. ه خارجها مثل: فاتورة البَيْع، وإيصاالت السَّ تَُحرَّر بعرفة املُْنَشأَة، وتُوجَّ

املُْســـَتَنَدات الَخاِرِجيَّـــة، وِهَي املحرَّرة بعرفة الَغرْي، وتشـــمل البَيَانَات املُتََعلَِّقة 	 
َسات  َســـة بتَباُدلِها مع املَُؤسَّ بالَعَملِيَّات التَّباُدليَّة أو الَخارِِجيَّة؛ أْي: الَِّتي تقوم املَُؤسَّ
األُْخـــَرى، ســـواًء يف ُصورَة صفقـــات تجاريَّة أو معامالت َمالِيَّـــة يف ُمْختَلَف 
َاء أو  َاء أو شـــيكات البنك أو أصـــل فاتورة الرشِّ وَعـــات، مثل: أوامر الرشِّ املرَْشُ

ُمْستََنَدات َمْصُوفَات اإليجار والكهرباء والنَّْقل.

ومُيكن كََذلَِك التَّْمِييز بَْي نوعْيِ أساســـَيْيِ من املُْسَتَنَدات الَِّتي تُكرِّس من ِخاللها 
املَُنظََّمة الَعَمل املَُحاَسِبّي، وهام؛

َوثائِق الْســـِتدلل: وِهَي ُمْســـتََنَدات قَانُونِيَّة تَُخوِّل املحاســـب إِْجرَاء التَّْسِجيل 	 
املَُحاَســـِبّي، ِبَحيُْث تَْعِكس انِْتقال الِقيَم والتََّدفَُّقات املَالِيَّة ســـواًء َداِخل أو َخارِج 
ْورَة املَالِيَّة الواِحَدة، وتَتَجـــىلَّ َهِذِه الَوثَائِق يف َجِميع  املَُنظََّمة وعـــىَل امتداد الدَّ
َهة لنشـــاط  األوراق الثُّبوتيَّـــة الَِّتي تَْحُص من ِخاللها َحرَكِيَّة التََّدفَُّقات املُتََوجِّ
ُخول  ـــَنَدات اإلْذنِيَّة وأذونات الدُّ املَُنظََّمة، وَذلَِك مثل: الفواتري والشـــيكات والسَّ

والخروج وفواتري االستحقاق.
َســـات باالْحِتفاظ ِبَها كأََدَواِت إثْباٍت  ع املَُؤسَّ وَوثَائِق االْســـِتْدالل َهِذِه أَلْزََم املرَُشِّ
ة ال تَِقّل عن 10 َســـَنَوات ِبَهَدف اْسِتْخَدامَها واالْحِتكام إليها يف كُّل ُمرَاقَبَة أو  ملُدَّ

ُمرَاَجَعة َمالِيَّة أو حتَّى ُمنازََعة قََضائِيَّة.

َوثَائِق املَُعالََجة املَُحاَسِبيَّة: وِهَي الَوثَائِق الَِّتي يُكرَّس من ِخاللها الَعَمُل املَُحاَسِبّي 	 
ليَْنَعِكس يف شكل قُيُود وأَرِْصَدة حسابات عن محتَوى نََشاط املَُنظََّمة وعىَل اْمِتداد 

ْورَة املَالِيَّة الواِحَدة. الدَّ

وتَلَْعب َهِذِه الَوثَائِق َدْوًرا ُمِهمًّ حال نشـــوء منازعات قضائيَّة بنَْي املُْنَشأَة والغري، فَِهَي 
فاتِر  دليل إثبـــات َمادِّّي عىَل تَفاِصيل املعاملة املَالِيَّة، كََم أنَّها أســـاس الَقيْد يف الدَّ
املَُحاَسِبيَّة، إَِضافَة إىَل اْســـِتْخَدامَها فيم بعد يف َعَملِيَّات املُرَاَجَعة الحسابيَّة، ويُطلَق 
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فاتِر  فرَْتِيَّة"، أْي: اْســـِتْخَدام الدَّ ْورَة الدَّ ْورَة املُْســـتََنِديَّة" أو "الدَّ عىَل َهِذِه الَعَملِيَّة "الدَّ
ت يف إثبات قَيْد املُْستََنَدات سالفة الذِّكر حتَّى تَتَمكَّن املَُنظََّمة يف نَِهايَة الَفرْتَة  ِجالَّ والسِّ
ْورَة  بْح أو الخسارة، وِبَذلَِك تَُكون املُْستََنَدات ِهَي أصل الدَّ املَالِيَّة من تَْحِديد صايف الرِّ
فاتِر، وال مُيِْكن  املَُحاَســـِبيَّة، ومن دونها ال مُيِْكن إثبات أو نَْفي أّي َعَملِيَّة َمالِيَّة يف الدَّ
يّل "اليَْوِميَّة"، فاَل بُدَّ من مســـتند لُكّل َعَملِيَّة َمالِيَّة  إثبات أّي قُيُود يف َدفرَْت الَقيْد األَوَّ

تَْحُدث يف املرَْشُوع أو املَُنظََّمة.

وتُْدَرج البَيَانَات الواردة يف املُْستََنَدات عىَل النِّظَام املَُحاَسِبّي، مثل: الشيكات وفواتري 
َاء واإليصاالت وغريها، يف ُصورَة كُُشوف أو قوائم مكتوبة، وتكون بثابة  البَيْع والرشِّ
ة ُصَور كم يف  ورَة أو ِعدَّ تعزيز للَعَملِيَّة املَُحاَســـِبيَّة، ويَتََكوَّن املُْستََند من األصل والصُّ

بَْعض املُْنَشآت ِبَحْسِب حاجة اإلَِدارَة.

ثانًيا: َمرَْحلَة املَُعالََجة:

وهي املَرَْحلَة الَِّتي تَْخَتصُّ بإجراءات تَْشِغيل النِّظَام املَُحاَسِبّي، وتَْشَتِمل عل:

لِيل املَُحاَسِبّي 	  ى تِلَْك التَّْعليمت بالدَّ التَّْعليامت املَُحاَسِبيَّة: يف بَْعض املَُنظََّمت تَُسمَّ
اِخلِيَّة للنِّظَام املَُحاَســـِبّي، وِهَي من أََساِسيّات أّي نِظَام ُمَحاَسِبّي،  ئَِحة الدَّ أو الالَّ
الَِّتي تعطي وْصًفا وتَْحِديًدا َدِقيًقا لطَِبيَعة الَعَمل املَُحاَسِبّي يف املَُنظََّمة؛ من َحيُْث 
تَْدِوين املعامالت املَالِيَّة وإثباتها، وآليَّات َجْمع تِلَْك املَْعلُوَمات والتَّأكُّد منها، وتَْحِديد 
ت املَطْلُوب إعدادها، والتَّْسِجيل فيها، وكََذلَِك مسؤوليَّات األَفْرَاد  ِجالَّ النَّمِذج والسِّ

يف اإلعداد والتَْوثِيق والتَّْصِديق َعلَيَْها.

ْفَتيَّة": النِّظَام املَُحاَسِبّي الَجيِّد واملُتَكاِمل يف 	  ت املَُحاَسِبيَّة "املجموعة الدَّ ِجالَّ السِّ
ة  أيَّة ُمَنظََّمة ال يَْعتَِمد فََقْط عىَل وثَائِق أَوَّلِيَّة تُثِْبت ُحُدوث املعامالت املَالِيَّة الَخاصَّ
ت  بهـــا، بل يَْحتَاج لنقـــل تِلَْك املَْعلُوَمات املَالِيَّة املَْوُجوَدة يف الَوثَائِق إىَل ِســـِجالَّ
ت من  ِجالَّ َدة، وِبَحْســـِب طَِريَقة إجرائيَّة ُمَعيََّنة، وتَْختَلِف َهِذِه السِّ ُمَحاَسِبيَّة ُمَحدَّ

ة أَنَْواٍع أهّمها: ُمَنظََّمة ألخرى، لَِكنََّها ِبَشْكٍل عاّم تَْنَقِسم إىَل ِعدَّ
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فاتِر اإللزاميَّة الَِّتي يَُنصُّ 	  َدْفـــَت الَقْيد األوّل "َدْفَت الَيْوِميَّة": وُهَو من الدَّ
ــة، وتَُقيَّد فيه الَعَملِيَّات املَالِيَّة  القانـــون عىَل ُوُجودها يف أّي ُمَنظََّمة تجاريَـّ
َســـة أو املُْنَشـــأَة وفًْقا لقاعدة الَقيْد املزدوج، أوَّاًل بأَوَّل، حسب تََسلُْسل  للُمَؤسَّ
فاتِر وفًْقا لخطوات  تاريخ حدوثها، ويَِتّم التَّْســـِجيل يف َهَذا النَّـــْوع من الدَّ

َدة تَتََمثَّل يف: ُمَحدَّ

كِتابَة التَّاريخ.. 1
طْر األَوَّل من الَقيْد . 2 كِتابَة اســـم الحساب املَِدين يف خانة البَيَان عىَل السَّ

)أقَص اليمني( مع قيمة املبلغ.
طْر الثَّايِن من الَقيْد . 3 ائِن يف خانة البَيَان عىَل السَّ كِتابَة اسم الِحساب الدَّ

)أقَص اليسار( مع قيمة املبلغ.
كِتابَة نبذة ُمْختََصَة لُكّل َعَملِيَّة بعد كُلِّ قَيْد.. 4
ترك َسطْر دون كِتَابَة بعد كُّل قَيْد لتَْحِقيق اْسِتقالل وُوُضوح كُّل قَيْد عن . 5

غريه من الُقيُود األُْخَرى.
التَّأكُّد من تَساِوي املبالغ املَِديَنة مع املبالغ الدائنة.. 6
الَقيْد أو التَّْســـِجيل يف َدفرَْت اليَْوِميَّة، الَِّتي تشمل الَقيْد البسيط؛ ويكون . 7

ائِن ِحســـاٌب واحد فقط، وكََذلَِك  يف كُلٍّ مـــن طرفه املَِدين وطرفه الدَّ
ائِن أو كليهم من أَكَْث  الَقيْـــد املُرَكَّب، ويَتََكوَّن طرفُه املَِدين أو طرفه الدَّ

من حساب.

َدْفَت الَجرْد: ويَْختَصُّ بتَْسِجيل املَْخزُون الفعّل للَمَوارِد والبضائع الَِّتي تلكها 	 
َنة املَالِيَّة؛ كمًّ ونَْوًعا وِسْعرًا. املُْنَشأَة يف نَِهايَة السَّ

فاتِر الثانويَّة 	  َدْفَت الَقْيد النَِّهاِئّ "َدْفَت األســـتاذ": وُهـــَو من َمْجُموَعة الدَّ
املُســـاِعدة الَِّتي جَرى الُعرف املَُحاَسِبّي عىَل اْسِتْخَدامَها، وغري ُملزَمة بنّص 
القانون غالبًا، ولَِذلَِك تَْختَلِف من ُمْنَشـــأَة ألخَرى ِبَحْسِب طَِبيَعة وأهداف كُّل 
لَت يف َدفرَْت  ل )تُْنَقل( إليه َجِميع الَعَملِيَّات الَِّتي ُسجِّ ِجّل تُرَحَّ ُمْنَشأَة، وَهَذا السِّ
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ع الَعَملِيَّات املُتَجانَِسة، أْي من ذات النَّْوع يف  اليَْوِميَّة، سالِف البَيان؛ َحيُْث تَُجمَّ
فَاتِر يكون يف بَْعض الحاالت بنّص القانون  حساب واحد، وإمساك َهِذِه الدَّ

ْولَة الَِّتي ُتَارِس ِفيَها املَُنظََّمة نشاطاتها. أو النِّظَام التَِّجاِرّي املُطبَّق يف الدَّ

ِميزان املُراَجَعة: ُهَو كشـــف أو قَاِئَة تَظَْهُر ِفيَها أَرِْصدة الِحسابَات املَْفتُوَحة 	 
يف َدفرَْت األستاذ، وُهَناَك نوعان من موازين املُرَاَجَعة؛ وهم ِميزَان املُرَاَجَعِة 

املَُساِعد، وِميزَان املُرَاَجَعِة العاّم.

ثالًثا: َمرَْحلَة املُْخرََجات )املَْعلُوَمات املَُحاَسِبيَّة(:

تَتََمثَّل يف التَّقاِرير املَُحاَسِبيَّة واملَالِيَّة، الَِّتي تَُعّد نِتَاًجا لِتَْحلِيِل املَْعلُوَمات وَعرِْضها؛ ألنَّ النِّظَام 
املَُحاَســـِبّي لَيَْس غايًة يف َحدِّ ذاتِه، بل ُهَو وِســـيلَة الْسِتْخدام البَيَانَات واملَْعلُوَمات يف تَْقِييم 

ق أهدافها يف النِّهايَة وتَْشتَِمل َهِذِه املَرَْحلَة عىل: وتَْقِويم نََشاط املَُنظََّمة املَايِلّ، با يَُحقِّ

التَّقاِرير املَُحاَسِبيَّة "التَّقاِرير املَالِيَّة": وتَُعدُّ تِلَْك التَّقاِرير ِهَي املََحطَّة النَِّهائِيَّة يف 	 
َسة؛ ألنَّ  يَّة لإلَِدارَِة املَالِيَّة أليِّ ُمَؤسَّ الَعَمل املَُحاَسِبّي، والعامل األََساس واألَكَْث أَهمِّ
َهَدَف النِّظَام املَُحاَســـِبّي ُهَو تَْجِميع وتَْسِجيل وتَبِْويب املَْعلُوَمات املَالِيَّة املُؤَثِّرة يف 
أُصول وُخُصوم املَُنظََّمة، ومن ثَمَّ اْســـِتُخراج تََقاِرير َمالِيَّة بنتيجة تِلَْك الَعَملِيَّات 
ح نِْسبَة املَِبيَعات  اِخِلّ والخارجّي بها، تَُوضِّ يف شـــكل قوائم َمالِيَّة لاِلْسِتْخدام الدَّ
اِدرات وغريها من الَعَملِيَّات  والَعْجز واملَْصوفَات وَمْســـُؤوليَّات الواردات والصَّ
َســـات واملُْنَشـــآت التَِّجاِريَّة  الَِّتي تقوم َعلَيَْها الِجَهات املَالِيَّة واإلداريَّة يف املَُؤسَّ
ــة وغريها، الَِّتي تُْكتَب بناًء عـــىَل املَْعلُوَمات الواردة من ِخالل َهِذِه  واالقِْتصاِديَـّ
َسات من فرَْتَة ألخَرى ِخالل  ْعف للُمَؤسَّ ة والضَّ د َجَوانِب الُقوَّ التَّقاِرير املَالِيَّة، وتَُحدِّ

َعَملِيَّة التَّْشغيل املُْعتََمَدة.
َوُهَناَك نوعان من التَّقاِرير املَالِيَّة؛

ح فيه َحرَكَة املَِبيَعات 	  ـــة، ويَُوضِّ م لإلَِداَرِة الَعامَّ األَوَّل: التَّْقِريـــر الَِّذي يُقدَّ
واملُْشـــرَتِيات ِخالل الَفرْتَة ورَِصيد املَْديُونِيَّات والِتزَاَمات املَُنظََّمة وفيه يَِتّم 

تَْحلِيل للَمْصُوفَات ِخالل الَفرْتَة الَِّتي يَْصُدر َعْنَها التَّْقِرير.

الَفْصل التَّاِسع / املَبَْحث الثَّالِث
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م لـــإلَِداَرِة يَِتّم فيه تَْحلِيل َجِميع بنود املَْركَز املَاِلّ 	  الثَّـــاِن فَُهَو تَْقِرير يُقدَّ
ْخل بِنَســـب مختلفة، وُمَقارَنَة َهِذِه النَِّسب بفرتات َمالِيَّة أخَرى أو  وقامئة الدَّ

بَُنظََّمت أخَرى منافسة، وَهِذِه النَِّسب يُْقَصد ِبَها إما:

ـــُيولَة، وِهَي تِلَْك الَِّتي تَْهدف ملَْعرِفَة قُْدرَة املرَْشُوع أو املَُنظََّمة . 1 نَِسب السِّ

عىَل َسداد ما َعلَيَْها من ُديُون وتَْقِييم مركزها النَّْقِدّي.

بِْحيَّة: فمن أَْهَداف املَُنظََّمة الرَّئِيَســـة تَْحِقيق أَكْرَب قَْدر من . 2 نَِســـب الرِّ

بْح إىَل إِْجَميِلّ املَِبيَعات، أو قياس  بِْحيَّة، فيتّم قياس نِْسبَة ُمجَمل الرِّ الرِّ

بْح إىَل َمْجُموع  بْح إىَل إِْجَميِلّ املَِبيَعات، أو نِْســـبَة صايف الرِّ صايف الرِّ

بْح إىَل ُحُقوق  األُُصول الَِّتي َتْلِكها املَُنظََّمة، أو بِقياس نِْســـبَة صايف الرِّ

ْخل. ِملِْكيَّة املَُنظََّمة، أو التَّْحلِيل الِنْسِبّي لبُنود قَاِئَة الدَّ

نَِســـب النََّشاط: ِبَهَدف َمْعرِفَة مَدى اْسِتْخَدام املُْنَشأَة لكامل طاقَتها من . 3

ل َدَوَران َمْجُموع األُُصول، أو قياس  عدمـــه، وَذلَِك من ِخالل ِقياس ُمَعدَّ

ل َدَوَران املَْخزُون. ُمَعدَّ

نَِسب ُحُقوق املِلِْكيَّة: أْي: ِقياس َمَدى ُمَساهَمة كُلٍّ من أَْصَحاب رَأْس املَاِل . 4

ائنني يف َتِْويل نََشاط املُْنَشأَة، وَذلَِك عن طَِريق ِقياس نِْسبَة األَْمَوال  والدَّ

املُْقرَتََضة إىَل ُحُقوق املِلِْكيَّة، أو نِْســـبَة األُُصول الثَّاِبتَة إىَل ُحُقوق املِلِْكيَّة، 

أو نِْسبَة الُخُصوم املُتََداولَة إىَل ُحُقوق املِلِْكيَّة.

ْورَة املَُحاَسِبيَّة"،  وختاًما، تَِتّم جميع تِلَْك الَعَملِيَّات ســـالفة الذِّكر فيم يُعرَف باسم "الدَّ
الَِّتـــي تَتََكوَّن من َعَدد من املَرَاِحل، وهي: ُحُدوث الَعَملِيَّة املَالِيَّة، إْصدار املُْســـتََنَدات، 
ْحيل إىَل َدفرَْت األستاذ، التَّلِْخيص وإعداد ِميزَان  التَّْســـِجيل يف َدفرَْت اليَْوِميَّة، ثُمَّ الرتَّ
ة  املُرَاَجَعـــِة، عرض النَّتَائِج من ِخالل إِْعَداد التَّقاِرير املَالِيَّة والقوائم الختامية الَخاصَّ

َسة. ْخل الَخاّص باملَُؤسَّ باملركز املايِلّ والدَّ
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املَْبَحث الرَّاِبع

النِّظَام املَُحاَسِبّي اإِللِكِْتُوِنّ

تَتَّجه َغالِِبيَّة ُدَول الَعالَم اآلن لَتْفِعيل اْسِتْخَدام تِْقِنيَّات الثَّْوَرة التِّكُنولُوِجيَّة الَحِديَثة 
وتَطِْبيـــق األَنِْظَمـــة اِللِكِْتُونِيَّة ف ُمْخَتلَف الوحـــدات الْقِتصاِديَّة؛ الُحكُوِميَّة 
ة، األَْمر الَِّذي أتاح اْســـِتْخَدام تِكُْنولُوْجَيا املَْعلُوَمات ف أَنِْظَمة املَُحاَســـَبة  والَخاصَّ
قَّة ف تَْوِفي  َْعة واملُُرونَة والدِّ املَالِيَّة والْسِتَفاَدة من ُمَميِّزَاتها املُْخَتلَِفة من َحْيُث السُّ
كافَّـــة املَْعلُوَمات املَالِيَّة لإلدارات املعنيَّة؛ املَالِيَّة والتَّنِفيِذيَّة والَِداَرة الُعلَْيا للُمَنظََّمة، 
وتَْوِفـــي الَوْقت ف إنجاز املعامالت املَالِيَّة وتَْحلِيـــل الَبَيانَات وتَْقِييم األََداء املَاِلّ 

بِصَفٍة َدْوِريَّة.

فرَْتيَّة  ـــِسّ اإلَداِرّي واملَايّل عىَل املُْســـتََنَدات الَورَِقيَّة والدَّ ولطاملا اعتمد النِّظَام املَُؤسَّ
واألَيْـــِدي الَعاِملَة يف األَنِْظَمة املَُحاَســـِبيَّة ِطيلَة قُروٍن َخلَْت، قبل أن يَتََحوَّل األَْمر إىَل 
الَواِقع اإِللِْكرِتُويِنّ الَِّذي َحوََّل الَعَملِيَّات الِحَساِبيَّة والتَّقاِرير املَالِيَّة التَّْقلِيِديَّة إىَل بَرَاِمج 

تتّم بواسطة النِّظَام املَُحاَسِبّي اإِللِْكرِتُويِنّ.

َصة لأليدي  والنِّظَام املَُحاَســـِبّي اإِللِْكرِتُويِنّ ُهَو "نظام مؤدَّاه تَْقلِيص التَّكالِيف املَُخصَّ
الَعاِملَة يف َهَذا املََجال، وتَْسِهيل الَعَملِيَّات املَُحاَسِبيَّة وتَْوثِيقها ِبَشْكٍل أَكَْث ِدقَّة، إَِضافَة 
ِقيَقة للَقَواَعِد املَُحاَســـِبيَّة املُْعتََمَدة واملُتَطَوِّرَة"، وُهَو  َْعة واملَْنَهِجيَّة الدَّ إىَل عامـــل السُّ
أيًضا "َمْجُموَعة من األجزاء املُتََكاِفئَة واملرَُتَاِبطَة الَِّتي ُجِمَعْت ونُظَِّمْت ملُعالََجة البَيانَات 
إِلِْكرُتُونِيًّا، ِبَحيُْث يَِتّم تَْخِزين البَيَانات كُمْدَخالت تَمَّ تشغيلها وإنتاج نتائجها كُمْخرََجات 
وفًْقا لتَْعلِيمت الرَبْنَامج، الَِّذي يَْشـــتَِمل عىَل تَْعلِيَمت تَْفِصيليَّة ُخطَْوة بُخطْوة ملا يجب 

عمله لتَْحِقيق َهَدِف التَّْشِغيل".
ويُعرف بأنَّه "النِّظَام املَُحاَسِبّي الَِّذي يَْعتَِمد عىَل تِْكُنولُوْجيَا الَحاُسوب لَجْمعِ وتَْخِزين 
َراَســـات املُحاَسِبيَّة  ى يف الدِّ وُمعالََجِة البَيَانَات املَالِيَّة يف املَُنظََّمت املُْختَلَِفة، وتَُســـمَّ

باملَُحاَسبَة اإِللِْكرُتُونِيَّة أو نُظُم املَْعلُوَمات املُْستَْخَدَمة للَحاُسوب". 
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يَّة، بل ِهَي  ويف الَعْص الرَّاِهن، باتت األَنِْظَمة املَُحاَســـِبيَّة اإِللِْكرِتُونِيَّة واِســـَعة األَهمِّ
العامل األََســـاس عند َعَملِيَّة تَْكِوين املُْنَشـــآت واملَُنظََّمت التَِّجاِريَّة واملَالِيَّة؛ إذ تُوفِّر 
يعة التِّكُنولُوِجيَّة واملِْهِنيَّة،  ِ الَوقْـــت والُجْهد مًعا، إَِضافَة إىَل ُمواكَبَِتها للتَّْغِيـــريات السَّ
َسات املُْختَلَِفة؛ َحيُْث باتت تلعب َدْوًرا َحيَويًّا يف تَْحِقيق  املُتََعلَِّقة بالنُّظُم املَالِيَّة يف املَُؤسَّ
ِقيَقة والِفْعلِيَّة النَِّشطَة؛ إذ  ِمْصَداقيَّة النَّتَائِج ِبَشـــْكٍل أكرب، وَذلَِك يف إطار ُمَميِّزَاتها الدَّ
تَُعدُّ رافًدا أََساِســـيًّا للثَِّقة يف ُمَنظََّمة َعَمل بَْنكيَّة أو تَِجاريَّة أو ُمْنَشآت أخرى، وَهَذا ما 

اِمنة لَِنَجاِح اإلَِدارَة املَُحاَسِبيَّة واملَالِيَّة.  وط الضَّ ًقا للرشُّ يراه كثريون محقِّ

وتَُعدُّ آليَّة الَعَمل يف النِّظَام املَُحاَســـِبّي اإِللِْكـــرِتُويِنّ ِهَي ذاتها آليَّة الَعَمل يف النِّظَام 
التَّْقلِيِدّي، ولَِكنَّ باختالف بسيط، وُهَو أن يقوم فَِريق عمل الحسابات بتَْوِجيه الرَبْنَاَمج 
املحوسب )اإِللِْكرِتُويِنّ( باتِّبَاع نَْفس آليَّات الَعَمل املَُحاَسِبّي عند إِْدَخال البَيَانَات إليه، 
ويَْقتَِص عمل املُحاِســـب بعدها عىَل إِْدَخـــال املَْعلُومة ليس أَكَْث ليقوم الجهاز بتَْنِفيذ 

الُخطَُوات املتعارَف َعلَيَْها.

ولكن قبل إِْدَخال البَيَانَات للَحاُسوب، ال بُدَّ لَفِريق َعَمِل الِحسابات وبَُساَعَدة ُمرَبِْمج 
ُمْحرَتِف، إِنَْشـــاء بَرْناَمج األوامر ِبَشْكٍل مسبَق، ِبَحيُْث يَِتّم إِنَْشاء آليَّة تَرِْميز للِحسابات 
كم يف النِّظَام اليدوّي، الَِّتي من ِخاللها ميكن جعل الرَبْنَاَمج مُيَيِّز نَْوَع وطَِبيَعة الَعَمل 
املَُحاَســـِبّي، وإنشاء َدفرَْت يَْوِميَّة ُمرَبَْمج وفًْقا آلليَّة تَرِْميز الِحسابات، وإنْشاء ِحَسابات 
ة يف َدفرَْت األســـتاذ العام وِحسابات تَْفِصيلِيَّة ُمرَبَْمَجة يف َدفرَْت األستاذ املَُساِعد،  َعامَّ

وإنَْشاء آليَّة تَرِْحيل ُمرَبَْمَجة للِْحسابات، وتَْصِميم قَوائم َماليَّة ُمرَبَْمَجة.

َْعة والنْجاز ف اْســـِتْخَدام النِّظَـــام اِللِكِْتُوِنّ ملُعالََجة  ية السُّ وإىَل جانَب َخاصِّ
الَعَملِيَّات املَُحاَسِبيَّة، ُهَناَك الكَِثي من الخواّص األُْخَرى، الَِّتي مُيكن تلخيص أبرزها 

من ِخالل النِّقاط التَّالَِية:

رُسَْعة إِْدَخال املَْعلُوَمات للنِّظَـــام اإِللِْكرِتُويِنّ وإْجراء التَّعديالت عىَل املُْدَخالت، 	 
وإعداد التََّقاِرير املَالِيَّة.
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ِدقَّة النَّتَائِج النَِّهائِيَّة ونُْدرَة ُحُدوث أخطاء أو تَناقُضات يف ُمْخرََجات النِّظام، با 	 
يُساِعد عىَل إمكانيَّة االْعِتمد عىَل البَيَانَات النَّاتجة عنه.

الَكفاءة والَفَعاليَّة يف تَْخِزين وُمعالََجة واْسرِتُجاع البَيَانَات، وتَباُدلها مع األطراف 	 
لَة، وَعرْض املَْعلُوَمات ِبَحْســـِب حاجة املُْســـتَِفيد من رُُسوم وُمَخطَّطَات  ذات الصِّ

َدة له. بيانيَّة، وتَْحِقيق األَْهَداف واملُتَطَلَّبَات املَُحدَّ
تَْقلِيص اإلِْجرَاَءات الرُّوتينيَّة املُْستَْخَدمة يف األَنِْظَمة املَُحاَسِبيَّة التَّْقلِيِديَّة، وتَْخِفيض 	 

األَْعباء املَالِيَّة عن كاِهل إَِدارَة املَُنظََّمة.
ط، وتَلِْبيَة 	  املُُرونَة يف التََّعاُمل، والُقْدرَة عىَل تَْوِصيل املَْعلُوَمات ِبَشـــْكٍل يسريٍ وُمبَسَّ

حاجات املُْستَويات اإلِداريَّة املُْختَلَِفة با يُْستَجّد من تَقاِرير.
املَْوثُوِقيَّة يف البَيَانَـــات النَّاتِجة عن النِّظَام وإمكانيَّة االْعِتمد عليها؛ أِلَنََّها تتَّفق 	 

مع الَواِقع الفعلِّ ِبُصورٍَة كبريٍة.
تَْقِديـــم املَْعلُوَمات والبَيَانَات املاُلِئة فََقْط الَِّتي يَْحتَاجها متَِّخُذو الَقرَار، وتَْجِنيب 	 

املَْعلُوَمات الثانوية َمْنًعا للتََّشتُّت.
يَّة البَيَانَات، وإمكانيَّة تَْحِديد َصالِحيَّات 	  تَْوفري أَْمن املَْعلُوَمات واملُحافَظَة عىَل رِسِّ

املُْستَْخِدمني يف النِّظَام، واْسرِتْجاع البَيَانَات يف حالة فُْقدانها. 

ـــاِبَقة، تُوَجد َمزَايَا أخَرى للنِّظَام املَُحاَســـِبّي  وِبالَِضاَفـــِة لَِهِذِه الَخَصائِص السَّ
اِللِكِْتُوِنّ، منها:

فاتِر واملُْســـتََنَدات املَُحاَسِبيَّة، وتَْسِهيل َعَملِيَّات تَْجِميعها 	  تَطِْوير َعَملِيَّات ِحْفظ الدَّ
وتَْخِزينها واْسرِتجاعها يف َشْكل َمْعلُوَمات وبيانات رقميَّة.

رسعة إنجاز وتَْوثِيق الَعَملِيَّات املَالِيَّة املتشـــابهة يف وقٍت واحٍد، وِباْسِتْخَدام عدد 	 
أقّل من األَفْرَاد.

اتيَّة عىَل تَْسِجيل وتَْنِفيذ الَعَملِيَّات املَالِيَّة، ِبَحيُْث يُِتيح 	  اِخلِيَّة والذَّ إحكام الرَّقَابَة الدَّ
قَّة يف اْســـِتُخراج النَّتَائِج النَِّهائِيَّة، وتاليف األخطاء يف َمرَاِحل التَّْشغيل  َذلَِك الدِّ

املُْختَلَِفة أوَّاًل بأَوَّل. 
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زيادة الثَِّقة يف املَْعلُوَمات النَّاتِجة عن النِّظَام اإِللِْكرِتُويِنّ، ِبَحيُْث مُيِْكن اْسِتْخَدامَها 	 
دون قلق ِمن ِقبَل ُمتَِّخِذي الَقرَاَرات، كأساس سليم وموثوق به.

توفري املُُرونَة الكاملة يف تَْصِميم وتَطِْوير نُظُم املَْعلُوَمات املَُحاَسِبيَّة. 	 

َمَخاِطر النِّظَام املَُحاَسِبّي اِللِكِْتُوِنّ
َدة، فِإنَّ مخاطره  ورغم ما يتمتَّع به النِّظَام املَُحاَســـِبّي اإِللِْكرِتُويِنّ من َمزَايَـــا ُمتََعدِّ
أيًضا كثرية وعىَل َجَوانِب شـــتَّى، لكنَّ التَّْهديدات واملََخاِطر ال تَْقتَِص فََقْط عىَل نِظَام 
ى للنِّظَام املَُحاَسِبّي اليََدوّي، قَد يكون َذلَِك  املَْعلُوَمات املَُحاَســـِبّي اإِللِْكرِتُويِنّ، بل تَتَعدَّ
بدرجة أقّل ُمَوازَنَة با يتعرَّض له النِّظَام اإِللِْكرِتُويِنّ، وبطبيعة الحال تزداد التَّْهديدات 

بدرجة كبرية كُلََّم ازداد اْسِتْخَدام تِْكُنولُوْجيَا املَْعلُوَمات.

َعة؛ فمن َحيُْث  ة وفًْقا لَعواِمل ُمتََنوِّ وتُصنَّف َمَخاِطر نُظُم املَْعلُوَمات املحاسبيَّة ألَنَْواع عدَّ
املَْصَدر: هناك َمَخاِطر داخليَّة قَد تَْنتُج عن ُمَوظَّفي املَُنظََّمة الَِّذيَن بإمكانهم الُوُصول 
للبيانات وإمكانيَّة إتالفها أو تَْحِريفها أو املُتاَجرة بها، وُهَناَك َمَخاِطر خارجيَّة تَتََمثَّل 
يف أشـــخاص َخارِج املَُنظََّمة ليس لَُهم َعالقَة ُمباِشَة لهـــا، مثل: قَراِصَنة املَْعلُوَمات 
واِبـــط الرَّقاِبيَّة للنِّظَام ِبَهَدف الُحُصول عىَل  أو املَُناِفِســـنَي الَِّذيَن قَد يَْخرَتِقُون الضَّ

يَّة. َمْعلُوَمات رِسِّ

وتنقســـم املََخاِطر من َحيُْث النَّْوع لــــَمَخاِطر ناتجة عن الُعْنُص البَرَشِّي، وِهَي الَِّتي 
دة )نتيجة خطأ أو ســـهو( أو عن قصد  يَّة غري املتعمَّ تنتج عن بَْعض التََّصُّفَات البَرَشِ
ِبَهَدف الرتبُّح والغّش، وَمَخاِطر طبيعيَّة ليس لإلنسان َدْخل فيها، الَِّتي تَُكون ناتجة عن 

الَكوارِث الِبيئيَّة مثل: الزَّلَزِال وحوادث الحريق وغريها.

ـــَمَخاِطر املُْدَخالت، مثل:  ـــا من ُحيُْث َمرَاِحل النِّظَام اإِللِْكرِتُويِنّ، فتنقســـم إىلـ  أمَّ
إِْدَخال بيانات زائفة وغري ســـليمة ِباْسِتْخَدام مَنَاِذج وُمْستََنَدات سليمة، وتُوَضع داِخل 
َمْجُموَعة من الَعَمليَّات دون أن يَِتّم اكتشـــافها، أو إِْدَخـــال بيانات أَكَْث من َمرَّة، أو 
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ا  حذف بَْعض املُْدَخالت واســـتبعاد بيانات ُمَعيََّنة قبل إدخالها للحاسب اإِللِْكرِتُويِنّ إمَّ
بطريقة مقصودة أو غري مقصودة. وُهَناَك َمَخاِطر تشغيل البَيَانَات، وتَتََمثَّل يف تعديل 
وتحريف الرَبَاِمج أو تَْصِميم نَُســـخ غري قانونيَّة من الرَبَاِمج، أو اْســـِتْخَدام الرَبَاِمج 

ح ِبَها قانونًا، أو رسقة البَيَانَات املَْوُجوَدة عىَل الحاسب اآليّل. ِبُصورَة غري ُمَصَّ

كذلك توجد َمَخاِطر املُْخرََجات، وتَرْتَبط تِلَْك املََخاِطر باملَرَْحلَة النَِّهائِيَّة من املَُحاَســـبَة 
اإِللِْكرِتُونِيَّة، وِهَي ُمْخرََجات عمليَّات املَُعالََجة، وما يَْصُدر عن َهِذِه املَرَْحلَة من قوائم 
أو تقارير وكيفيَّة اســـتالم تِلَْك املُْخرََجات، ومُيكن أن تَتََمثَّل يف إخفاء أو تَْدِمري بنود 
ُمَعيََّنـــة من املُْخرََجات، أو تَْقِديم ُمْخرََجات زائفة، أو رسقة البَيَانَات والتَّقاِرير املَالِيَّة، 
يَّة من البَيَانَات أو الخطأ يف تَْوِجيه التَّقاِرير لجهات غري  أو تَرِْســـيب ونَْقل نَُســـخ رِسِّ

ُمَخوَّل لها باْسِتالِمها أو َمْعرِفَتها.

لذلك عند تَْصِميم بَرَاِمج املَُحاَســـبَة اإِللِْكرِتُونِيَّة ال بُـــدَّ للُمَنظََّمة من مراعاة َعواِمل 
ـــاِبَقة وتقييم أســـبابها وآثارها واتَِّخاذ اإلِْجرَاَءات املُسبقة بشأنها، حتَّى  املََخاِطر السَّ
ع املََخاِطر فِإنَّ نُظَُم  ِكَة، فَرْغم كـــثة وتََنوُّ ال تَُكون َعـــْثَة أََمام تَْحِقيق أَْهَداف الرشَّ

املَْعلُوَمات املَُحاَسِبيَّة تبَقى رَضُورَة َحتِْميَّة ال ميكن االْسِتْغناء عنها.

ـــْكل الِخْدِمّي  ويف الختام، ما أوردناه هنا يف َهَذا الَفْصل يَظَّل جزًءا بســـيطًا من الشَّ
َدة،  الَعاّم للنِّظَام املَُحاَســـِبّي وَمْفُهومه اإلَداِرّي واملَايّل، كََذلَِك نجد أنَّ أقســـامه ُمتََعدِّ
وجوانبه مختلفة؛ كُلٌّ ِبَحْســـِب النََّشاط الَِّذي تَتَِّســـم به أو ُتَارِسه الَهيْئَات واملَراِفق 

الِخْدِميَّة واإلداريَّة والتَِّجاِريَّة واالقِْتصاِديَّة املُْختَلَِفة.
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الَفْصل الَعاِش  

ِغري تَْسِويق املَْشُوع الصَّ

َمة • ُمَقدِّ
ِغي • يَّة التَّْسِويق ف نََجاح املَْشُوع الصَّ املَْبَحث األَوَّل: أَهمِّ
املَْبَحث الثَّاِن:التَّْسِويق واملَِزيج التَّْسِويِقّي •

املَِزيج التَّْسِويِقّي	 
ْويج للُمْنتَج الَجِديد	  الة للرتَّ اْسرِتاتِيِجيَّة فعَّ

املَْبَحث الثَّالِث: الُخطَّة التَّْسِويِقيَّة •
تعريف الُخطَّة التَّْسِويِقيَّة	 
يَّة الُخطَّة التَّْسِويِقيَّة 	  أَهمِّ
أَنَْواع الُخطَط التَّْسِويِقيَّة	 
ُخطَُوات التَّْخِطيط التَّْسِويِقّي	 
عقبات تُواِجه َعَملِيَّة التَّْخِطيط التَّْسِويِقّي	 
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الَفْصل الَعاِش 

ِغري تَْسِويق املَْشُوع الصَّ

َمة ُمَقدِّ
ِغيَة عَل ُحســـن تَْســـِويقها؛ َفَبْعَد الستقرار عَل نَْوع  يَْعَتِمد نََجاح املَْشُوَعات الصَّ
مها املَْشُوع، يأت التَّْسِويق ف املَرَْحلَة الثَّانِية كجزء  املُْنَتج أو الِخْدَمة الَِّتي ســـُيقدِّ
أََســـاِسّ من نََجاح األَْعاَمل التَِّجاِريَّة، وبدون التَّْسِويق ل مُيِْكن للجمهور التََّعرُّف 
عَل طَِبيَعة عمل املَْشُوع أو اْســـِتْخَدام ُمْنَتَجاته أو تَْجِربَة ِخْدَماته، وبدون ُعَمالء 

لن تَكُون ُهَناَك مبيعات ول أرباح، ولن يَكُون ُهَناَك عمل تِجاِرّي من األََساس.

ِغري الَكِثري من املَزَايَا، أبرزها: الُقْدرَة عىَل تَْحِديد  وِع الصَّ التَّْســـِويق الَجيِّد يُوفِّر للَمرْشُ
َشَائِح الُعَمالء املُْســـتَْهَدفنَي، ِدَراَسة خصائصهم وِســـَمتهم، التََّعرُّف عىَل َرَغبَاتهم 
واْحِتيَاَجاتهـــم من املرَْشُوع، ومن ثَمَّ تَْوِجيه الَعَملِيَّـــة اإلِنْتَاجيَّة وفًْقا لَِهِذِه الَرَغبَات، 
فالَعَملِيَّة التَّْسِويِقيَّة َعَملِيَّة إداريَّة ديناميكيَّة ُمتََكاِملَة األركان، تهُدف لتَْحِقيق التَّْخِطيط 

بْح الَجيِّد من ِخالل قَْدر ُمتََميِّز من املَِبيَعات. وِع، وتَْحِقيق الرِّ العلمّي للَمرْشُ

ع، وتَْحِقيق َميْزَة  كم يهدف التَّْســـِويق أيًضا إىَل تَْحِقيق النُُّمّو الَجيِّد واالنِْتَشار والتََّوسُّ
وق املُْستَْهَدفة با يضمن البََقاء داخلها واستمراريَّة اإلِنْتَاج والتَّطْوير.  تنافسيَّة يف السُّ
ِغريَة، فلم تَُعْد  يَّة التَّْسِويق للَمرْشُوَعات الصَّ ث عن أَهمِّ ويف َهَذا الَفْصل َســـْوَف نتحدَّ
َعائِيَّة للُمْنتَج أو الِخْدَمة ِبَشْكٍل عاّم، بل يشتمل  يَّته عىَل ِصيَاَغة الرَّسائل الدِّ تَتََوقَّف أَهمِّ
اليَْوم عىَل الَكِثري من األَنِْشطَة االْسرِتاتِيِجيَّة الَِّتي سنتناولها تفصياًل الحًقا، كََم يَتَطَرَّق 
الَفْصل للَمِزيج التَّْســـِويِقّي التَّْقلِيِدّي، وكَيِْفيَّة تَطَوُّره تبًعـــا ملُْعطَيات الَعْص الرَّاِهن، 

نَة للَمِزيج ولالْسرِتاتِيِجيَّة التَّْسِويِقيَّة املُعاِصَة.  والَعَناِص الَجِديَدة املَُكوِّ

كذلك يَتََناَول الَفْصل تَْعِريف التَّْخِطيط التَّْســـِويِقّي والُخطَّة التَّْسِويِقيَّة كوثيقة تَْشِغيليَّة 
ذها املَُنظََّمة لِتَْحِديد الُعَمالء املُتََوقَّعني والُوُصول  د اْسرِتاتِيِجيَّة اإلعالن الَِّتي ستنفِّ تُحدِّ
وق املُْســـتَْهَدفَة، وطُرُق ِقياس املَُنظََّمة لتَأْثرِي َهِذِه االْسرِتَاتِيِجيَّات يف الَوقْت  إىَل السُّ

الرَّاِهن وُمْستَْقباًل، وتَْوثِيق نتائجها الَعَملِيَّة.
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املَْبَحث األَوَّل 

يَّة التَّْسِويق يف نََجاح أَهمِّ
ِغري املَْشُوع الصَّ

ة، بدأت بفاهيَم بسيطٍة، وانتقل ُخطَْوًة  َرات ِعدَّ َعرََف التَّْسِويق بفهومه الَعاّم تَطَوُّ
ة ليصل إىل املفهوِم الَحاِلّ، فبدايته كانت ف بداية  بُخطَْوٍة خالل مراحل زََمِنيَّة ِعدَّ
القـــرن العشين مع ظُُهور مفهوم التَّْســـِويق النَْتاِجّي، وانتقل بعدها إىل املفهوم 
ه للُمْســـَتْهلِك ليصل ف وقتنا الحاّل إىل مفهومه األوسع  البيعّي، ومنه إىل التََّوجُّ
اِمل، وتُْعَترَب مرحلة ما بعد الحرب الَعالَِميَّة  ع أو الشَّ واألشـــمل، وهو التَّْسِويق املَُوسَّ
الثَّانية املرحلة األكرث ِغًنى بتطوُّر التَّْسِويق كمفهوٍم وتطبيٍق، ول يُعدُّ التَّْسِويق ُمَجرَّد 
َا َقد يعني نََجاح  عاِمل َرئِيس ف نََجاح األَْعاَمل التَِّجاِريَّة النَّاِشَئة ِمْنَها أو الكَِبيَة، إنَّ
الَعَمل ذاته أو َفَشله، فكّل يشٍء يَْخَتصُّ باملَْشُوع يَْعَتِمد اعتامًدا كليًّا عَل الْسِتاتِيِجيَّة 
م املَْشُوع؟ ومن هم الُعَمالء املحتَملُون واملَُناِفُسوَن  التَّْسِويِقيَّة، بَْدًءا من "ماذا سيقدِّ
كْل النَِّهاِئّ للُمْنَتج وتَْوِقيت طَرْحه  وق املُْسَتْهَدفة؟ وما ُهَو الشَّ املَُتَوقَّعون؟ وما ِهَي السُّ
ة  ـــْعر املُناِسب للُمْنَتج؟ وما ِهَي اْسِتاتِيِجيَّة التَّْوِزيع الَخاصَّ وق؟ وما ُهَو السِّ ف السُّ
وَرة املَُتكَاِملَة للَمْشُوعِ،  باملُْنَتج؟…" إىَل آخر َهِذِه األَْسِئلَة الَِّتي تُشكِّل ف النَِّهايَة الصُّ

َات نجاحه أو إخفاقه. د فيام بعد ُمَؤشِّ وتَُحدِّ

فالتَّْســـِويق يَُغطِّي الَعِديد من األَنِْشطَة املُْختَلَِفة يف املرَْشُوع الواحد، ولَِهَذا فَُهَو يَتََمتَّع 
يَّة كربَى لَدى رجال األَْعَمل وأَْصَحاب املََشـــاِريع النَّاِشـــئَة واملختّصني ببحوث  بأَهمِّ
ودراســـات إَِدارَة األَْعَمل، باْعِتبَارِه مرآًة للنََّجاح ال ِســـيََّم يف َهَذا الَوقْت الَِّذي يشهد 
لَع والِخْدَمات، وتَزَايُد املَُنافََسة الَقِويَّة بنَْي  د السِّ الَعالَم فيه وفْرَة كبرية يف اإلِنْتَاج وتعدُّ
املُْنِتِجنَي من شـــتَّى األنحاء، وُهَو ما يجعل َعَملِيَّة التَّْسِويق ركيزة اهتمم ُروَّاد األَْعَمل 

من أجل تَْحِقيق النََّجاح املَطْلُوب يف َمَشاِريعهم النَّاِشئَة.
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الَفْصل الَعاِش/ املَبَْحث األَوَّل

ِغري يَِجب أن يهتمَّ َرائِد األَْعَمل أوَّاًل ِبتَْقِديم  وليك يَُكون التَّْسِويق فّعااًل يف املرَْشُوع الصَّ
مه، ِبَحيُْث تكون َهِذِه الرَِّسالَة  رســـالة جوهريَّة حول َمرْشُوعه، ونوع املُْنتَج الَِّذي يُقدِّ
َهة للُمْستَْهلِِكنَي املُْستَْهَدفنَي بالطَّريَقة الَِّتي تُؤدِّي الجتذابهم وإقناعهم.  واضحة وموجَّ

 
أَنِْشطَة التَّْسِويق الْسِتاتِيِجيَّة

َعائِيَّة للُمْنتَج أو املرَْشُوع ِبَشْكٍل عاّم،  يَّة التَّْسِويق عىَل ُحسن ِصيَاَغة الرََّسائِل الدِّ ال تتوقَّف أَهمِّ
يَّتها يف الَكِثري من األَنِْشطَة االْسرِتاتِيِجيَّة الَِّتي تَْشتَِمل َعلَيَْها الَعَملِيَّة التَّْسِويِقيَّة  بل تكُمن أَهمِّ
بأكملها، وتُساِهم جميُعها يف تَْحِقيق األَْهَداف املُْختَلَِفة للَمرْشُوِع من زيادة املَِبيَعات وتَْحِقيق 

بْح وبناء الوالء لَدى الُعَمالء تَِجاه املُْنتَج أو الَعالَمة التَِّجاِريَّة، ومن َهِذِه األَنِْشطَة: الرِّ

 	:Identifying Customer Needs تَْحِديد َرَغَبات واْحِتَياَجات الُعَمالء
م للعميل؟" "وهل يَْحتَاج الَعِميل  التَّْسِويق النَّاِجح ُهَو أن تعرف بالَضبْط "ماذا ستُقدِّ
بالِفْعـــِل لَِهَذا املُْنتَـــج أو الِخْدَمة أم ال؟" وُهَو ما يَْحتَاج إلجراء ِدَراَســـات مكثَّفة 
ـــوِق املُْستَْهَدفَة وخصائص الُعَمالء املُْستَْهَدِفنَي وَرَغبَاتهم  وبحوث ُمستفيضة لِلسُّ
واْحِتيَاَجاتهم وقُُدَراتهم الرشائيَّة، واألسباب الَِّتي تدفعهم لتفضيل نَْوع ُمَعنيَّ من 
ـــلَع دون غريها، واملَُميِّزَات اإلضافيَّة الَِّتي يَْحتَاجونها يف املُْنتََجات املَْوُجوَدة  السِّ

ا بَفْهم املُْستَْهلِك املُْحتََمل.  ال ُهَو الَِّذي يَبَْدأ حقًّ بالِفْعِل، فالتَّْسِويق الفعَّ
وقد كَاَن ُهَناَك فََشـــل تَْسِويِقّي َشِهري انترشت أَْصداُؤه يف القرن الحادي والعرشين، 
ني، والَفَشل  ِكَات األَْمريكيَّة بَيْع ُمِزيالت روائح التََّعرُّق يف الصِّ ويَتََعلَّق بحاوالت الرشَّ
ِكَات يف إدراك أنَّه مـــن الناحية البيولوجيَّة، ال يوجد لَدى  بـــدأ مع إخفاق َهِذِه الرشَّ
يِنيِّنَي يُعّدون  الصينيني نَْفس مشاكل رائحة الجسم مثل الغربيِّنَي، وأنَّ املُْستَْهلِِكنَي الصِّ
ي النِّظَام البيولوجّي للجسم البَرَشِّي، ولَيَْس كم ُهَو شائع بنَْي  التََّعرُّق نشاطًا ِصحيًّا يَُنقِّ

املواطنني األَْمريكيِّنَي أنَّ رائحة الَعرَق "مشكلة اْجِتمِعيَّة")1(.

1. Gleeson, P. The Importance of Marketing for the Success of a Business. Small Business, Chron.com. 
6 February 2019, Retrieved from https://bit.ly/2V0QaS7
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ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

 	:Build Brand Awareness إنشاء الَوْعي باملُْنَتج
َوَذلَِك عن طَِريق َخلْق اْحِتيَاَجات َجِديَدة للُمْستَْهلِك، وقَد تكون َهِذِه االْحِتيَاَجات ِفْعلِيَّة 
مل يكن الَعِميل يُدرك أنَّه يَْحتَاجها بالِفْعل، أو اْحِتيَاَجات كَملِيَّة نجح التَّْسِويق يف َخلْق 
يَّتها ورضورة اقتناء َهَذا املُْنتَج إلِْشبَاعها. ومن االْسرِتَاتِيِجيَّات  الَوْعي لَدى الُعَمالء بأَهمِّ

ز الرَّْغبَة يف امتالكه، ما يل:  الشائعة لَخلْق الَوْعي باملُْنتَج وإعطائه سياقًا يُحفِّ

عاء نُْدَرة املُْنَتج وُصُعوبة تَواُفره Demonstrating scarcity: إشاعة ُوُجود . 1 ادِّ
يَّتـــه ودقَّة ُصنعه والحاجة  كميَّات قليلة من املُْنتَج يُكِســـب الَعِميل شـــعوًرا بأَهمِّ
 Apple َاء، وقَد اســـتخدمت شكة أبل زه عىَل رسعة الرشَّ المتالكه، ومن ثَمَّ يُحفِّ
َهِذِه االْســـرِتاتِيِجيَّة لزيادة الطَّلَب عىَل منتجها Apple 5؛ َحيُْث أوقفت ُشْحَنات 
ز مزيًدا من  ة أسبوَعنْي فور إعالن اإلصدار، وُهَو ما حفَّ إضافيَّة من الهاتف ملُدَّ
يَّته والخوف من َعَدم  الطَّلَب عىَل الهاتف؛ فقد أوجدت شعوًرا لَدى الُعَمالء بأَهمِّ
إمكانيَّة الُحُصول عليه، فََوفَّرَْت ِبَذلَِك دافًعا قويًّا لسعة اقتنائه َحاَل وجوده يف 

وق َمرَّة أخرى)1(. السُّ

2 . Developing تَطِْوير قواســـم اْجِتامِعيَّة مشـــتكة بَْي املُْنَتج وبي الُعَمالء
a "we" bond between customers and product: ويتـــأتَّ َذلِـــَك غالبًا 
يًصا  عـــن طَِريق املحتَوى اإلعاليّن وما يُبَّث للُعَمالء عن أنَّ َهَذا املُْنتَج ُصِنَع ِخصِّ
ملجموعـــة ُمَعيََّنة من األَفْرَاد قَد تَُكون األرسة أو األَْصِدقاء أو النُّْخبَة، مثل: إعالن 
 "Emerald ية الخـــاّص بخطوط "اتَِّصاالت إمريالد َشِكَة "اتَِّصاالت" املصَّ
ائح الُعلْيَا من املستخِدمني)2( ، وكََذلَِك إعالن َشِكَة "فودافون"  املوّجهة للرشَّ

ائح ذاتها)3(. املصيَّة لخطوط "فودافون ريد RED" للرشَّ

1. Gleeson, P. )2019, February 06(. The Importance of Marketing for the Success of a Business. 
Small Business - Chron.com. 6 February 2019, Retrieved from https://bit.ly/2V0QaS7

2. Etisalat Misr. Emeraldانت مش أي حد  [Video file[. 27 September 2017,  Retrieved from https://
www.youtube.com/watch?v=JwRfCamSrdY

3. Vodafone Egypt. Vodafone Red Him & Her [Video file[, 10 October 2015,  Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=FB3UiSKgVOc
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َا مُيكن تَْحِقيق القواسم املشرتكة أيًضا عرب دعوة املُْستَْهلِِكنَي للُمشاَركَة  وُربَّ
يف تَطِْوير املُْنتَج أو طَْرح ُمْنتَج َجِديد كليًّا، وقَد اْستَْخدمت َهِذِه االْسرِتاتِيِجيَّة 
َشِكَة "دانجو" املصيَّة ملُْنتََجات األلبان؛ َحيُْث أتاحت لبعض األطفال تصنيع 

ُمْنتََجات َجِديَدة من الزَّبادي بالطَّْعم الَِّذي يرغبون ِفيه من الفواكه)1(.

3 . :Interacting with social media التََّفاُعل مع وَسائِل التََّواُصل الْجتامِعّي
التََّواُصل املُْستَِمّر مع الُعَمالء عرب وَســـائِل التََّواُصل االْجتمِعّي يُساِهم يف 
التََّعرُّف عليهم عن قُرب واالستمع آلرائهم ومقرتحاتهم، ومن َهِذِه التَّْعليقات 
مُيكن اســـتخالص اْحِتيَاَجات َجِديَدة دون قصد أو تَْوِجيه املُْستَْهلِِكنَي لتبنِّي 
اتِّجاهات َجِديَدة إزاَء ُمْنتَج ما، وغالبًا ما تُْستَْخَدم َهِذِه االْسرِتاتِيِجيَّة ِمن ِقبَل 

املََشاِريع الرَّائَِدة يف ُمْختَلَف املََجاالت.

 	 Responding to Customers الستجابة للُعَمالء عرب التَّطْوير املُْسَتِمّر للُمْنَتج
:With Ongoing Product Development

املَُنظََّمت واملََشاِريع النَّاِجَحة ال تُطْلِق ُمْنتََجات ثُمَّ تنتقل إىَل ُمْنتََجات َجِديَدة، بل تظّل 
عىَل اطِّالع دائم بوضع ُمْنتََجاتهم الحاليَّة وردود ِفْعل الُعَمالء بشأن َجْوَدتها، وعىَل َهَذا 
األََســـاس تَْستَمّر يف التَّطْوير والتَّْعِديل لألَفَْضل، عىَل أن يشمل َهَذا التَّطْوير تحسني 
يّل، وآليَّات التَّْعِبئَة والتَّْغلِيف، وسياســـات  املُْنتََجـــات أو الِخْدَمات حتَّى قبل البَيْع األَوَّ
التَّْســـِعري، وحتَى اْخِتيَار أَفَْضل طُرُق التَّْوِزيع؛ فَفي عصنا هذا، مُيِْكن أن تؤدِّي ُسبُل 

الُوُصول للُمْنتَج أو الِخْدَمة إىَل النََّجاح أو الَفَشل.
وقد كَانَت َشِكَة أبل Apple وال زالت بارعة ِبَشـــْكٍل خاّص يف اْســـرِتاتِيِجيَّة التَّطْوير 
املُْســـتَِمّر للُمْنتَج، فَِهَي تحرص عىَل إِْجرَاء تحديثات ُمتََكـــرِّرَة للربامج املَْوُجوَدة يف 
َقة حول َهِذِه  هواتفهـــا، وتَُدعِّم ُعَمالءها بإصـــدارات ومعلومات واضحـــة ومتعمِّ

"دانجو إدَّاهم الُفرْصة تاين يختاروا طَْعم وَشْكل الُعلْبَة الل بيحبوه",Youtube website, Mar 2019, ُمتَاح عىَل الرَّاِبط . 1
https://www.youtube.com/watch?v=oPyIZnLdX_4

الَفْصل الَعاِش/ املَبَْحث األَوَّل
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ِكَة يف َعَملِيَّات  التَّْحِديثَـــات، وَهَذا يُبِْقي الُعَمالء يف حالة ُمَشـــاَركَة دائة مـــع الرشَّ
ِكَات الَعالَِميَّة من  َمة بنَْي الرشَّ التَّطوير، ولَِذلَِك ال عجْب أنَّ Apple تتمتَّع بكانة ُمتََقدِّ

َحيُْث االْحِتفاظ برضا ووالء الُعَمالء)1(.

 	 Finding the العثور عَل أقص الطُّـــُرق بَْي الَعِميل والَعالَمـــة التَِّجاِريَّة
:Shortest Path Between the Customer and the Brand

ات جزًءا مهمًّ من تَْجِربَة  مع تَطَوُّر وَســـائِل التََّواُصل االْجتمِعّي أَْصبََحت َهِذِه املَِنصَّ
ّ يكُمن يف  الُعَمـــالء، وقَد أثبتت الَكِثري مـــن املَُنظََّمت الَعالَِميَّة النَّاِجحـــة أنَّ السِّ
بَكات االْجتمِعيَّة، واستخدام َهِذِه الَوَسائِل  مشـــاركتها املُْستَِمرَّة مع الُجْمُهور عرب الشَّ
عائيَّة املُْختَلَِفة ويف الَوقْت املَُناِسب، ال ِسيََّم وأنَّ َهِذِه الَوَسائِل تَْضَمن  يف الَحَمالت الدِّ
الُحُصـــول عىَل نَتَائِج َجيَِّدة وُعَمالء ُجـــُدد كثريين دون تكبُّد الَكِثري من املال ُمَقارَنَة 

عايَة التَّْقليديَّة. بوسائل اإلعالن والدِّ
عىَل َســـِبيل املثال، ُمَنظََّمة "أوريو Oreo" الَعالَِميَّة للكوكيز، الَِّتي حصلت عىَل تَْصِنيف 
م من Adweek الْسِتْخَدامَها وَسائِل التََّواُصل االْجتمِعّي بَفاِعلِيَّة كبرية)2(، فََعرْبَ  ُمتَقدِّ
موقع إنســـتجرام Instagram تَُعّد صفحتها جاذبة ألَكَْث من مليويَنْ ُمســـتَْخِدم من 
ِخالل تَْدِشـــني حمالت دعائيَّة ُمْستَِمرَّة متَّصلة بأحداث اْجِتمِعيَّة كربى، ونرَْش ُصور 
عابة،  ـــُعور بُروح الدِّ ْوق اإِلبَْداعّي والشُّ ُمِثريَة لالهتمم مليئة بالطََّعام اللَِّذيذ مع الذَّ

ِْويج لَوَصَفات طعام غريبة وُمِثرية ِباْسِتْخَدام حلَوى األوريو. والرتَّ
َوَعرْب موقع "فيســـبوك Facebook" كَاَن أكرب نََجاح تَْسِويقّي للُمَنظََّمة العام 2012م 
 ،Oreo الَِّتي أُِقيَمت بُناِسبَة الذِّكَرى املِئَِويَّة مليالد ."Daily Twist" من ِخالل َحْملَِتَها
ة 100 يوم ُمتَتَالِيَة تَُعربِّ عن االحتفال  ـــن الحملة نرَْش ُصورَة َجِديَدة صباًحا ملُدَّ وتَتََضمَّ

1. Clover, J. Apple Devices Continue to Earn Highest Customer Satisfaction Score Among PC and 
Tablet Makers, 24 September 2019,  Retrieved 12 April 2020, from https://bit.ly/2Vh3j8I

2. Ratcliff, C. )2013, December 1(. How Oreo owns social media through Twitter, Instagram, Vine and 
Pinterest, 1 December 2013, Econsultancy. Retrieved 12 April 2020, from https://bit.ly/3b2qSbT

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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 Cyber Grand Prix بحـــدث ُمَميَّز يف اليَْوم ذاته، وقَد فازت َهِذِه الحملة بَجائَِزِت
ْويِلّ لإِلبَْداع" للعام 2013م، والُحُصول عىَل 433 مليون مشاهدة  يف َمْهرََجان "كان الدَّ

.shares وزيادًة ِبِنْسبَة %280 يف عدد املشاركات ،Facebook عىَل
ى  وَعرْب موقع "فاين vine" تشـــتهر Oreo بسلســـلة مقاطع فيديو َصِغريَة تَُســـمَّ
#OreoSnackHacks، ِبَحيْـــُث تعكس َهِذِه املقاطع إمكانيَّة اْســـِتْخَدام حلَوى 
الكوكيز يف وَصَفات طعام شهيَّة وغري مسبوقة، إىَل جانب َمقاِطع مصوَّرة أخَرى 

تربط الحلَوى بأفالم ُرْعب كالسيكيَّة شهرية.
ِغريَة التِّْكُنولُوْجيَا الَحِديثَة يف  ولذلك يَِجب أن يَْستَْخِدم أَْصَحاب املرَْشُوَعات الصَّ
ِغري أن يُْنِشـــئ مدوَّنة أو موقًعا  التَّْســـِويق ملُْنتََجاتهم، فعىَل َصاِحب املرَْشُوع الصَّ
إِلِْكرِتُونِيًّا أو صفحة رســـميَّة عرب مواقع التََّواُصل اإِللِْكرِتُويِنّ يَِتّم اْسِتْخَدامَها يف 

نرَْش املضامني التَّْسِويِقيَّة، والُوُصول ألكرب قَْدر ممكن من الُجْمُهور املُْستَْهَدف.

 	 Creating Campaigns إنشـــاء َحَمالت تستجيب رسيًعا لتفضيالت الُعَمالء
:That Respond Quickly to Customers Preferences

املَُنظََّمت واملََشـــاِريع الَِّتي عىَل ِعلٍْم دائم وُمْستَِمّر بتفضيالت ُعَمالئها وتحرص 
يعة لها، تزيد من وْعي ُمْستَْهلِكيها ِبُصورَة أَكْرَب من منافسيها،  ِ عىَل االستجابة السَّ
وتصبح قادرة ِبُســـُهولٍَة عىَل تَْوِجيه َهِذِه الَرَغبَات لصالحها، با يَْستَتِْبع معه زيادة 
مه  رضـــا الُعَمالء عن الَعالَمة التَِّجاِريَّة، ومن ثَمَّ والئهم لها، واملثال عىَل َذلَِك تَُقدِّ
ِْفيهيَّة األَْمريكيَّة، الَِّتي تَْستَعني بوسائط إعالميَّة  ُمَنظََّمة "نتفليكس "Netflix الرتَّ
شـــهرية، مثل: صحيفة نيويورك تاميز The New York Times يف َعَملِيَّات نرَْش 
وزيادة وْعي ُعَمالئها بقوائم األفالم واملسلســـالت املُْقِبلَة الَِّتي تنوي عرضها عرب 
ُورَة تَْفِضيالتهم وَرَغبَاتهم يف نوعيَّة األَْعَمل الَِّتي  شاشـــاتها، والَِّتي َتَّس بالضَّ

يرغبون يف مشاهدتها)1(.

1. Netflix Inc. Retrieved from https://www.nytimes.com/topic/company/netflix-inc.

الَفْصل الَعاِش/ املَبَْحث األَوَّل



- 463 -

 	 Establish strategic لة إقامة َشَاكَات اْسِتاتِيِجيَّة ُمَميِّزَة مع الِجَهات ذات الصِّ
:partnerships with relevant stakeholders

فِعْنَدَما يســـتعني َرائِد األَْعَمل باْسرِتاتِيِجيَّة تَْســـِويقيَّة ُمَميَّزَة وشاملة، فإنَّ َذلَِك 
لَة بنشاطه، من أجل بناء َعالقَات  يَْجِذب إليه الَعِديد من الِجَهات الفاعلة ذات الصِّ
ة وتَعاُون َجيِّد بنَْي الطَّرَفنَْي يَُؤدِّي إىَل تَْحِقيق إفادة كَِبريَة لهم؛  اْسرِتاتِيِجيَّة ُمِهمَّ
ِبَحيُْث يُســـاهم كّل طرف بالِخرْبَة الَِّتي مَيْتَلِكها ليُفيد الطَّرَف اآلخر، فالتَّْســـِويق 
ِغـــريَة من بناء الَكِثري من الَعالقَات الَِّتي  الَجيِّـــد مُيكِّن أَْصَحاب املرَْشُوَعات الصَّ
َعة وبناء  يَّة كَِبريَة لَِصاِحِب املرَْشُوع؛ َحيْـــُث تؤدِّي الَعالقَات املُتََنوِّ يَُكـــون لها أَهمِّ
َاكَات الَجِديَدة ملزيد من املِْصداقيَّة لَدى الُجْمُهور املُْســـتَْهَدف والُوُصول  الـــرشَّ

وق املُْستَْهَدف ِبُسُهولٍَة ويُْس. لقطاع عريض من الُجْمُهور واْخرِتَاق السُّ

 	:Create Good Imageتَكِْوين ُصوَرة ذهنية َجيَِّدة عن املَْشُوع
التَّْسِويق الَجيِّد واملبنّي عىَل املِْصداقيَّة يُساِعد عىَل تَْكِوين ُصورَة ذهنيَّة َجيَِّدة عن 
ْهِنيَّة تُسهم ِبَشكٍل كبري يف زيادة  ورَة الذِّ َصاِحب املرَْشُوع لَدى جمهوره، َهِذِه الصُّ

املَِبيَعات والُحُصول عىَل ُعَمالء ُجُدد.

خالصة القول: إنَّ َعَملِيَّة التَّْسِويق يَِجب أن تَْعتَِمد عىَل فّن ومهارة لَدى املَُسوِّق؛ فعىَل 
املَُسوِّق أن يَْعتَِمد عىَل أَْدَوات تَْرويج مبتَكرَة وطُرُق تَْسِويقيَّة جاِذبة للُعَمالء املُْستَْهَدفنَي، 
وأن يَْعرِف َجيًِّدا كَيَْف يصل إليهم، كم يَِجب أن يَْحرِص املَُسوِّق عىَل اْخِتيَار األََسالِيب 
ِغريَة ميزانيَّة مرتفعة  التَّْســـِويِقيَّة األقّل تكلفة؛ َحيُْث ال مَيْتَلِك أَْصَحاب املرَْشُوَعات الصَّ
ِْويجيَّة األقّل  للتَّْسِويق؛ لذا يَِجب أن يَْعتَِمد التَّْسِويق عىَل األَفَْكار واإِلبَْداع واألََدَوات الرتَّ
تكلفة، مثل اإلنرتنت ومواقع التََّواُصل االْجتمِعّي، وألن طَِبيَعة املُْســـتَْهلِِكنَي عادًة ما 
ِغري أن يربط  تَرْتَِبط برشاء ما يُرِْشُدُهْم إليه اآلخرون، ولذا مُيِْكن لَِصاِحِب املرَْشُوع الصَّ
ِكَات األخَرى غري املَُناِفَسة،  املُْنتَج الخاص به مع ُمْنتَج آخر بالتَّعاُون مع أَْصَحاب الرشَّ

وُهَو أمٌر يَُعدُّ َدْعًم قَويًّا للُمْنتَج الَخاصِّ بك.

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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املَْبَحث الثَّاِن 

التَّْسِويق واملَِزيج التَّْسِويِقّي

ع  بْح، وزيادة التََّوسُّ ِغيَة لَتْحِقيق الرِّ اد األَْعاَمل وأَْصَحاب املََشـــاِريع الصَّ َيَْهُدف ُروَّ
والنِْتَشـــار ملُْنَتَجاتهم أو ِخْدَماتهم، وَهَذا لن يحدث دون تَْحِقيق ُمْسَتًوى عاٍل من 
التََّواُصل مع جمهورهم املُْســـَتْهَدف، والُحُصول عَل رضاهم، والْحِتفاظ بولئهم، 
ة الرَّئِيَسة للتَّْسِويق؛ فالتَّْسِويق ُهَو "فنٌّ يقوم عَل َمْجُموَعة من األَنِْشطَة  وِهَي املهمَّ
الَِّتي تهدف ِلْشـــَباع وإرضاء حاجات وَرَغَبات املَُتَعاِملي؛ من ِخالل تسهيل َعَملِيَّة 
تَْوِفي وَعرْض وتََباُدل املُْنَتَجات بُْســـَتًوى عاٍل مـــن التََّواُصل ِضْمن إطار الِبيَئة 

بْح". التَّْسِويِقيَّة، ِبَهَدف تَْوِسيع أَنِْشطَة املَُنظََّمة وتَْحِقيق الرِّ

ويُعرَّف التَّْسِويق أيًضا عىَل أنَّه َمْجُموَعة من األَنِْشطَة الَغرَُض منها ُهَو تَْسِهيل املُعاَمالت 
ْكيز  ـــوق، وُهَو من النََّشاطات الَِّتي تعمل عىَل الرتَّ واملُباَدالت، وَذلَِك وفًْقا لظُُروف السُّ
عىَل حاجات الُعَمالء واملُْستَْهلِِكنَي، وَذلَِك من ِخالل عمل تَْسِويقّي ُمَنظَّم يَُكون الَهَدف 

الرَّئِيس له ُهَو إرضاء الُعَمالء وتَْوِفري حاجاتهم.

يَّة التَّْســـِويق يف كَْونِِه الَعَملِيَّة الَِّتي تَْرِبط املَُنظََّمة بختلف هياكلها وأنظمتها  وتَتََمثَّل أَهمِّ
باملُْجتََمع، وباألَْسَواق الَِّتي تعمل املَُنظََّمة عىَل خدمتها، وإِْشبَاع اْحِتيَاَجات أفرادها؛ وَذلَِك 
لَْعة أو  من ِخالل تَْحِديد وقياس الطَّلَب لَدى نســـبة كَِبرية من املُْســـتَْهلِِكنَي عىَل نَْوع السِّ
مها املَُنظََّمة، ثُمَّ التَّأْثرِي يف ُمْختَلَف الجمعات واألَفْرَاد الَِّذيَن يرغبون  الِخْدَمة الَِّتي تُقدِّ
يف الُحُصول عىَل أَفَْضل سلعة بأَفَْضل سعر، والتَّأْثرِي عىَل البائعني الَِّذيَن يُواِجهون الَعِديد 

يَات يف األَْسَواق فيم يخصُّ الُعَمالء املُْستَْهَدفنَي، وكَيِْفيَّة الُوُصول إليهم. من التََّحدِّ
والتَّْســـِويق من النََّشـــاطات املَُميَّزَة الَِّتي تَرْتَِبط ِبَخلْق املنافع للجمهور املُْستَْهلِك، فَُهَو 
لَع املَطْلُوبَة، وإعالم املُْستَْهلِك  يعمل أوَّاًل عىَل إِْشـــبَاع حاجات وَرَغبَات األَفْرَاد من السِّ
ق له منفعة مكانيَّة  ــر كَافَّة املَُميِّزَات الَِّتي يطلبها يف ُمْنتَج ما دون غريه، كََم يَُحقِّ بتََوفّـُ
لَع الَِّتي يبحث َعْنَها َسْوَف تَتََوفَّر يف أماكن قريبة  من ِخالل إعالم املُْســـتَْهلِك بأنَّ السِّ
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ق  منه، ومن ثَمَّ يَتَمكَّن من الُحُصول َعلَيَْها دون جهد، وُهَناَك منفعة أخَرى زمنيَّة تَتََحقَّ
ِعْنَدَما يعرف املُْستَْهلِك من ِخالل األَنِْشطَة التَّْسِويِقيَّة األوقات الَِّتي تَُوفِّر ِفيَها املَُنظََّمة 

مها.  املُْنتََجات أو الِخْدَمات الَِّتي تَُقدِّ
َعـــة تَتََمثَّل يف تَْحِقيق التفضيالت  م الُجُهود التَّْســـِويِقيَّة َمناِفع أخَرى ُمتََنوِّ كـــم تَُقدِّ
ُمها املَُنظََّمة عن غريها،  لِســـلَعٍ ُمَعيََّنة دون غريها، وَذلَِك ِبَعرِْض املَُميِّزَات الَِّتـــي تَُقدِّ
من، وِخْدَمات البَيْع بالتَّْقِســـيط، وغريها من  يانَة، وِخْدَمات الضَّ مثل: ِخْدَمات الصِّ
لَع الَقاِئَة بالِفْعِل  الِخْدَمات، بل تُساِهم البحوث واألَنِْشطَة التَّْسِويِقيَّة عىَل تَطِْوير السِّ

وإنتاج ِسلَع َجِديَدة تُشبع اْحِتيَاَجات غري مسبوقة.

من ُهَنا مُيِْكن القول بأنَّ التَّْســـِويق َعَملِيَّـــة اْجِتمِعيَّة ُمتََكاِملَة غايتها تَْحِقيق أَْهَداف 
مها  ـــلَع الَِّتي يُقدِّ املُْجتََمـــع من ِخـــالل املُواَءَمة بنَْي املَْعروض غري املُتَجانِس من السِّ

لَع ِمن ِقبَل املُْستَْهلِِكنَي. املُْنتَجون، وبني الطَّلَب غري املُتَجانِس عىَل السِّ

وبناًء عَل َذلَِك يقوم التَّْسِويق عَل َمْجُموَعة من الجهود، من أهّمها:

التََّعرُّف عىَل الفئة املُْستَْهَدفة من الُعَمالء واملُْستَْهلِِكنَي، عرب تجميع املَْعلُوَمات حول 	 
ائيَّة. سلوكيَّاتهم وعاداتهم الرشِّ

التََّعرُّف عىَل الُعَمالء واملُْســـتَْهلِِكنَي وَرَغبَاتهـــم والَعَمل عىَل تَْحِقيقها، من ِخالل 	 
تَْوِجيه الجهود اإلِنْتَاجيَّة لتَلِْبيَة َهِذِه املُتَطَلَّبَات، وَذلَِك يف األوقات املُناِســـبَة؛ ألنَّ 
ا يف الَعَملِيَّة التَّْســـِويِقيَّة، فتلبية حاجات املُْستَِفيِديَن بعد مرور  التَّْوِقيت ُمِهّم جدًّ

ق أيَّة نتائج. د لها يَُكون ال داعي له وال يَُحقِّ الَوقْت املَُحدَّ
تَْحِديد مواَصَفات وســـلوك الُعَمالء، ومن ثَمَّ الَعَمل عـــىَل تَْحِديد الَخَصائِص الَِّتي 	 

تَُناِسبُهم من املُْنتَج، والَعَمل عىَل تَْقِديم ُمْنتَج ِذي َجْوَدة تتناسب مع ُمتَطَلَّبَات الُعَمالء.
ل الرَِّضا لَدى الُعَمالء، وكَيِْفيَّـــة تَْحِقيق املَِزيد من الرَِّضا واالْحِتفاظ 	  قيـــاس ُمَعدَّ

بوالئهم.
ق مزيًدا من الرَِّضا للُعَمالء 	  توفري سياســـات تَْســـِعري ُمناِســـبَة للُمْنتَج، با يَُحقِّ

َسة من جانٍب آخر. بْح واالنِْتَشار للُمَؤسَّ املُْستَْهَدِفنَي من جانب والرِّ

الَفْصل الَعاِش/ املَبَْحث الثَّايِن
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ومام سبق مُيكن استنتاج أنَّ النََّشاط التَّْسِويِقّي مَيُّر بثالث مراحل:

املَرَْحلَة األوىل: وِهَي َمرَْحلَة التَّْســـِويق قبل الِنَْتـــاج، ويف َهِذِه املَرَْحلَة يقوم 	 
الَعاِملون عىَل التَّْسِويق بالتََّعرُّف عىَل املُْستَْهلِِكنَي املُْستَْهَدفنَي وَرَغبَاتهم وَحاَجاتهم؛ 

ِبَهَدف إِْشبَاع َهِذِه الحاجات والَرَغبَات.

املَرَْحلَة الثَّانِية: َمرَْحلَة بَْيع املُْنَتَجات، فبعد البَْدء يف اإلِنْتَاج يعمل فَِريق التَّْسِويق 	 
زَِمة  ِْويج للُمْنتََجات ِبَشـــْكٍل ياُلئم طَِبيَعة األَْســـَواق، وتَْقِديم التَّْوِعية الالَّ عىَل الرتَّ
الة  للُمْستَْهلِِكنَي حول طَِبيَعة املُْنتَج وخصائصه، وَذلَِك من ِخالل َعَملِيَّات تَْرِويج فعَّ

وقَِويَّة، حتَّى يَِتّم الُحُصول عىَل النِّْسبَة األكرب من املَِبيَعات.

املَرَْحلَـــة الثَّالِثة: ِهَي َمرَْحلَة ما بعد الَبْيع، وفيها يتأكَّد فَِريق التَّْســـِويق من أنَّ 	 
املُْنتَج قَد حقَّق رضـــا الُجْمُهور، فضاًل عن تَْوِفري ِخْدَمات ما بعد البَيْع واإلعالن 
من، وغريها من  يانَة واالستبدال والضَّ عنها، والتَّْســـِويق لها، وِهَي ِخْدَمات الصِّ

ق الرَِّضا املَطْلُوب للُعَمالء. الِخْدَمات الَِّتي تُحقِّ

املَِزيج التَّْسِويِقّي
املَِزيج التَّْســـِويِقّي ُهـــَو عدٍد من الَعَناِص الَِّتي تقوم َعلَيَْها َعَملِيَّة التَّْســـِويق، أو ُهَو 
املَُكوِّن الحقيقّي لالْسرِتاتِيِجيَّة التَّْسِويِقيَّة، وقَد قام خبري التَّْسِويق جريوم مكاريث)1( 
ـــتِّينيَّات بإنَْشاء ُمْصطَلح 4Ps كأساس للَمِزيج  E. Jerome McCarthy يف فرَْتَة السِّ

جــريوم مكاريث E. Jerome McCarthy ُهَو منظِّر تَْســِويق أمرييّك شــهري، وُمَحــارِض يِف الَْعِديد من الجامعات مثل: . 1
جامعة والية ميشيغان وجامعة نوتردام، ُولَِد عام 1928م يِف الواليات املتَِّحَدة اأْلْمِريِكيَّة، حصل عىَل الدكتوراه من جامعة 
مينيسوتا عام 1958م، لَِعَب َدْوراً بارزاً يِف تَطِْوير املََواّد التَّْعليمية والتَّْدريبية َحيُْث َعِمَل أستاذاً يِف الَْكِثري من الجامعات 
َعة حول الطُّرُق التَّْعليمية يِف مجال التَّْســِويق، وأحد أشــهر كتبه ُهَو "التَّْســِويق  اأْلْمِريِكيَّــة الُْكــرْبى، ونرَْش مقاالت ُمتََنوِّ
اأْلََسايس- نهج إَداِرّي َعالَِمّي Basic Marketing – A Global Managerial Approach"، َوالَِّذي شارك يِف كتابته َمَع 
م  ويليام دي بريولت جونيور William D. Perreault jrوجوزيف ب. كانون Joseph P. Cannon، َويِف عام 1960م قدَّ
للعام نَظَِريّته التَّْسِويقيَّة الشهرية عن املزيج التَّْسِويقي Marketing Mix، َويِف عام 1987م تَمَّ تكرميه بجائزة َجْمِعيَّات 
التَّْسِويق اأْلْمِريِكيَّة Trailblazer، وِباإْلَِضافَِة إىَل ذلك، تَمَّ اْخِتيَاره كأحد أَفَْضل خمسة قادة يِف مجال التَّْسِويق.. للَمزيِد: 

https://cutt.us/efaaO :َمْوِقع ِويِكيِبيْديا املَْوُسوَعُة الُحرَُّة، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط
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- 468 -

التَّْســـِويِقّي)1(، الَِّذي تَمَّ استخدامه فيم بعد يف كليَّات إَِدارَة األَْعَمل يف َجِميع أنحاء 
العالَم. وبناًء عىَل َهَذا املَْفُهوم يتكوَّن املَِزيج التَّْسِويِقّي من أربعة َعَناِص أََساِسيَّة يُطلق َعلَيَْها 

4Ps؛ كَْون املَِزيج التَّْسِويِقّي يَتَأَلَّف من أربعة َعَناِص، وَجِميُعها تَبَْدأ بحرف "P" وهي:

 :)Product( ًل: املُْنَتج أَوَّ

واملُْنتَج ُعْنُص تَمَّ إنشـــاؤه أو إنْتَاُجه لتلبية اْحِتيَاَجات َمْجُموَعة ُمَعيََّنة من األشَخاّص، 
ومُيِْكن أن يَُكون املُْنتَج َملْموًســـا )ِسلًْعة( أو غرَي ملموٍس؛ أْي يف ُصورَة )ِخْدَمة(، وميّر 

أّي ُمْنتَج بَدْورَة حياة Cycle Life ُمرَتاِبطَة وُمتََكاِملَة تَتََكوَّن من َمرَاِحل عّدة، هي:

1 .:Development Stageَمرَْحلَة التَّطْوير

دة،  وق إىَل ُمْنتَج ُمَعنيَّ أو ِخْدَمة ُمحدَّ َوِهَي املَرَْحلَة الَّتي تَُحلَّل ِفيَها اْحِتيَاَجات السُّ
وتَطِْوير األَفَْكار املُتَاَحة لَدى الَفرْد أو املَُنظََّمة إلِْشبَاع َهِذِه االْحِتيَاَجات، فيتم ُصنع 
املُْنتَج أو تَْصِميم الِخْدَمة وتجريبها واختبارها وإجراء ِدَراَسات الَجْدَوى والُخطط 

واسرتاتيجيات البيع والتَّْسِويق وغريها.
ِحيح للُعَمالء  ُوِري أْن يتأكَّـــد َرائِد األَْعَمل من اْخِتيَار املُْنتَج الصَّ لذلك من الضَّ
وق  املُْستَْهَدِفنَي ِبَحيُْث يُْشـــبع اْحِتياًجا رَئِيًسا لديهم، وأن يَتَناَسب مع ظُُروف السُّ
وق من َحيُْث  املُْســـتَْهَدفَة، وأن يتَّسم كََذلَِك بِســـمٍت فريدة عن ُمناِفِسيه يف السُّ

ْعر. الَجْوَدة والتَّْصِميم واالنِْتَشار والسِّ
وعند التَّْفكي ف املُْنَتج املَُناِســـب، يَِجب عَل َرائِد األَْعاَمل الَِجابَة عن األَْسِئلَة 

التَّالَِية:
ماذا يريد الَعِميل من الِخْدَمة أو املُْنتَج؟	 
كيف َسْوَف يَْستَخدمه الَعِميل؟	 
أين سيستخدمه الَعِميل؟	 

1. Yudelson, J. Adapting Mccarthy’s Four P’s for the Twenty-First Century. Journal Of Marketing 
Education, 21)1(, 60-67. doi: 10.1177/0273475399211008, 1999.
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ما املَيْزَات الَِّتي يَِجب عىَل املُْنتَج أن يُلَبِّيها؟	 
وِريَّة؟	  هل ُهَناَك أّي َميْزَات رَضُ
م املُْنتَج ُمَميِّزَات ال يَْحتَاجها الَعِميل؟	  هل يقدِّ
ما اسم املُْنتَج؟	 
اب؟	  هل له اسم جذَّ
ما ِهَي األحجام أو األلوان املُتَاَحة؟	 
كيف يَْختَلِف املُْنتَج عن ُمْنتََجات ُمَناِفسيه؟	 
كيف يبدو املُْنتَج يف صورته النَِّهائِيَّة؟	 

2 .:Introduction Stage َمرَْحلَة التَّْقِديم

وق ويَُروَّج له، لتَبَْدأ َعَملِيَّة البَيْع الَِّتي تنمو ِبَشكٍل بطيء،  وفيها يُطَْرح املُْنتَج يف السُّ
ق أيّة أرباح يف َهِذِه املَرَْحلَة نَظَرًا لكثة تََكالِيف اإلطالق والتَّْوِزيع  ولذا قَد ال تَتََحقَّ
والتَّْســـِويق، ويف َهِذِه املَرَْحلَة يُواِجه املُْنتَـــج بالَكِثري من العوائق الَّتي تُؤَثِّر عىَل 

اء لَدى املُْستَْهلِك، مثل: قرارات الرشِّ

مقاومة ِفْكرَة إحالل ُمْنتَج َجِديد َمَحّل املُْنتَج القديم.	 
وق.	  د املَُناِفِسنَي يف السُّ تعدُّ
ارْتَِفاع سعر املُْنتَج نَِتيَجة ارْتَِفاع التََّكالِيف.	 
مقاومة تَْوِزيع املُْنتَج الَجِديد.	 

3 .:Growth Stage َمرَْحلَة النُُّمّو

ق َرواًجا كَِبريًا  وِخالل َهِذِه املَرَْحلَة يَتَّصّف املُْنتَج بالَقبول من جانب الُعَمالء ويَُحقِّ
بعد تََعرُّف املُْستهلِك َعلَيِْه وتجربته والثَِّقة بَجْوَدته وَتَيُّزه، وهنا يحدث مُنُّو مرتفع 
ـــق وتَزْداد تَْدِريِجيًّا مع زيادة عدد الُعَمالء،  يف املَِبيَعات وتبدأ األَْربَاح يف التَّحقُّ
وتَِقلُّ تَبًَعـــا لَِذلَِك تَْكلَِفة إِنْتَاج الَوْحَدة الواِحَدة، لكن َرْغم َذلَِك يَتَأَثَّر قرار الَعِميل 

اء بَعواِمل املَُنافََسة وانخفاض األَْسَعار من ِقبل املَُناِفِسنَي. بالرشِّ
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4 .Maturity Stage:َمرَْحلَة النُّْضج

اِبَقة؛  الت السَّ الت أقَّل من املَُعدَّ وِخالل هده املَرَْحلَة تَتَزايَد َمِبيعات املُْنتَج ولَِكْن بَُعدَّ
ِديَدة إىَل تَْخِفيض األَْســـَعار وازِْدياد نََفقات التَّْسِويق،  َحيُْث تَُؤدِّي املَُنافََســـة الشَّ
ويَتَأَثَّر قَرار ِشاء املُْســـتَْهلِك يف َهِذِه املَرَْحلَـــة بَدى إِْجرَاء تَْعِديالت قَويَّة عىَل 
َسات الَكِبريَة الَّتي  املُْنتَج، وبَدى انِْخَفاض عدد املَُناِفِســـنَي وبالتَّايِل بقاء املَُؤسَّ
تَتَِّصف بَزَايَا تَنافُِسيَّة. وهذا يُِفيد يف تَطِْوير املُْنتَج وفًْقا لَرَغبَات الُعَمالء وظُروف 
وِرية عليه؛ لتَْحِفيز املَِزيد من الطَّلَب َعلَيِْه وتجنُّب  ُ وق وإضافة التَّْعِديالت الضَّ السُّ

أو تَجاُوز انِْخَفاض املَِبيَعات.

5 .Saturation Stage:َمرَْحلَة التََّشبُّع

وق به، وهنا  ويف َهِذِه املَرَْحلَة تبَقى َمِبيعات املُْنتَج يف حالة ثبات أو تَِقلَّ نَظَرًا لتََشـــبُّع السُّ
اء  يَِجب االتِّجاه إلِْحالل َهَذا املُْنتَج بُْنتَج آخر أَكَْث َتَيُّزًا وجاِذِبيَّة، َحيُْث تَتأثَّر قرارات الرشِّ

ات يف منافذ التَّْوِزيع واستبدال املُْنتَج بآخر جديد. يف َهِذِه املَرَْحلَة بَدى ُحُدوث تََغريُّ

6 .:Decline Stage َمرَْحلَة النِْحدار أو الْضِمْحالل

وهنا يَِقّل الطَّلَب عىَل املُْنتَج وتَْنَخِفض املَِبيَعات وتَتَناقَص األَْربَاح حتَّى يختفي َهَذا 
وق، وَذلَِك قَد يَُكون لعدم إِْجرَاء أّي تَْغيريات إِيَجاِبيَّة عىَل املُْنتَج، أو  املُْنتَج من السُّ
لُوُجود ُمْنتَج آخر أَفَْضل وأَكَْث َجْوَدة ِبَسبَب التَّطَوُّر التّْكُنولُوجي، أو قَد يَُكون ِبَسبَب 

ة نَْحو طَِبيَعة املُْنتَج ذاته دون النَّظَر للَجْوَدة أو التَّطَوُّر.  تََغريُّ االتِّجاهات الَعامَّ
وبطَِبيَعة الحال، تَْختَلِف َهِذِه املَرَاِحل من ُمْنتَج إىَل آخر ِبَحْسِب طَِبيَعة كُّل منهم، 
فاملُْنتَجات املَْوِســـِميَّة تَْختَلِف عن املُْنتَجات التِّْقِنيَّة أو املُبْتََكرة، كََم أنَّ َدْورَة الَحيَاة 
تَتَأثَّر بظُروف املَُنافََسة وأذواق املُْســـتَْهلِكني والَوْضع االقِْتصاِدّي، وُهَو ما يَِجب 

ُمراعاته عند ِدَراَسة الَجْدَوى االقِْتصاِديَّة للُمْنتَج)1(.

ــالَمة الِبیِئیَّة"، كلية طب القص الَعيِْنّي- . 1 ة والسَّ حَّ لطفي، بھیرة محمد ســعید. "َدْورَة حیاة املُْنتَج وُمْنَعَكســات الصِّ
https://0i.is/jw4d :يَارَة 19 يناير 2020م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط القاهرة، 2015م، تَاِريُخ الزِّ
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 :)Pricing(ثانًيا: التَّْسِعي

وق، الَِّذي يدفعه الَعِميل للُحُصوِل  يُقَصد بالتَّْســـِعري َعَملِيَّة تَْحِديد ســـعر املُْنتَج يف السُّ
ا يف تَْعِريف املَِزيج التَّْسِويِقّي، ومن الَعَناِص  عليه، وتُعدُّ َهِذِه الَعَملِيّة ُعْنُصًا ُمِهمًّ جدًّ
الفاعلة يف نََجاح االْســـرِتاتِيِجيَّة التَّْسِويِقيَّة بأكملها؛ أِلَنََّها تُؤَثِّر ِبَشْكٍل كبريٍ عىَل تشكيل 
ْعر املُْنَخِفض َجْوَدة أقّل  ْهِنيَّة للُمْنتَج لَدى املُْســـتَْهلِِكنَي فعادًة ما يَْعِني السِّ ورَة الذِّ الصُّ
يف نظر املُْســـتَْهلِِكنَي؛ َحيُْث يُقارِنون دائًا بنَْي املُْنتَج الَجِديد وســـعره وبني ُمْنتََجات 
املَُناِفِســـنَي وأسعارها، كََم أنَّ األَْسَعار املرتفعة للَغايَِة ســـتجعل تََكالِيف اإلِنْتَاج تَُفوق 
الت الطَّلَب عىَل  بْح، وُهَو ما يُؤَثِّر ســـلبًا أو إيجابًا عىَل مقدار املَِبيَعات وُمَعدَّ مقدار الرِّ

املُْنتَج، ومن ثَمَّ مقدار ِربْح املرَْشُوع ومَدى بقائه أو فََشله.

َوُهَناَك ثالث سياسات َرئِيَسة للتَّْسِعي هي: 

يَاَسة يَِتّم تَْحِديد ِسْعر املُْنتَج بناًء عىل مقدار . 1 التَّْسِعي وفًقا للتكلفة: فَوفْق هذه السِّ
تكلفة اإلنتاج ُمَضافًا لها هامش ِربْح، مع تََجاُهل عوامل املَُنافََسة والَجْوَدة والِقيَمة 

املَُضافَة للعميل.

يَاَسة يَِتّم تحديد سعر املُْنتَج أو الِخْدَمة . 2 التَّْسِعي وفًقا للُمَناَفَســـة: ويف هذه السِّ
ْعر  وق املُْســـتَْهَدف، وذلك ِبَهَدف استخدام السِّ وفًْقا العتبارات املَُنافََســـة يف السُّ

كَميْزَة تََنافُِسيَّة.

التَّْســـِعي وفًقا للقيمة: ويُْقَصد بالقيمة هنا، القيمة املَُضافَة الَِّتي سيحصل عليها . 3
الَعِميل أو املُْســـتَْهلِك يف حال اقتنائه املُْنتَج أو اســـتعمله الِخْدَمة، وتبدو الِقيَمة 
املَُضافَة بالنِّْســـبَة للَعِميل من خالل الَجْوَدة الَِّتـــي يَتََمتَّع بها املُْنتَج، أو من خالل 
إشـــباع املُْنتَج أو الِخْدَمة لحاجات مل يسبق أْن أَْشـــبََعتَْها ُمْنتََجات أخرى بنفس 

رََجة؛ فالتَّْسِعري هنا للقيمة وليس للُمْنتَج. الدَّ

وِبَصْف النَّظَر عن االْســـرِتَاتِيِجيَّة الَّتي سيختارها َمالِك املرَْشُوع، فَإنَّه من األَفَْضل 
وضـــع اْعِتبَاَرات الُصنع واملَُنافََســـة والِقيَمة جميعها يف االْعِتبَار عند تســـعري املُْنتَج، 
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فيحتســـب أوَّاًل تََكالِيف إنتاجه ِبِدقَّة، ثُمَّ يتَّأكُّد من فَْحص أســـعار املَُناِفِسنَي وِسمت 
مه من َمزَايَا، وما يشتمل َعلَيِْه من عيوب،  ُمْنتََجاتهم، وكََذلَِك تَْقِييم َجْوَدة املُْنتَج وما يُقدِّ

وَوفًْقا لَِذلَِك يقوم بَعَملِيَّة التَّْسِعري املُناِسبَة.

ة الَِّتي تَُساِعد َرائِد األَْعَمل يف تَْحِديد سعر املُْنتَج: كم تَْكلَِفة  َوُهَناَك بَْعض األَْسِئلَة املهمَّ
إِنْتَاج املُْنتَـــج؟ ما ِهَي قيمة املُْنتَج املُتََصوَّرة للُعَمالء؟ هـــل يزيد االنِْخفاض الطَِّفيف 
ْعر الَحايِلّ للُمْنتَج  وق؟ هل مُيِْكن للسِّ ة املُْنتَج يف السُّ يف األَْســـَعار ِبَشْكٍل كبريٍ من ِحصَّ
ُمَواكَبَة ِسْعر ُمَناِفِسيه؟ وغريها من األَْسِئلَة الَِّتي تُساِهم يف اْخِتيَار أَفَْضل اْسرِتاتِيِجيَّة 

لتَْسِعري املُْنتَج.

اْسِتَاتِيِجيَّات التَّْسِعي:
 	:Market Penetration وق اْسِتاتِيِجيَّة اْخِتَاق السُّ

ْكيز عىَل بَيْع املُْنتَج أو طَْرح الِخْدَمة بأقّل ســـعر  ن اْســـرِتاتِيِجيَّة االْخرِتاق الرتَّ تَتََضمَّ
ة أعىَل بنَْي املَُناِفِسنَي يف أرسع  وق والُحُصول عىَل ِحصَّ ممكن ِبَهَدف التََّغلُْغل يف السُّ
وقٍت، وَهِذِه االْســـرِتاتِيِجيَّة ِهَي األَكَْث انتشاًرا بنَْي معظم املَُنظََّمت؛ أِلَنََّها تَْحِمل أقّل 
قدر ممكن من املََخاِطر. وتكون اْسرِتاتِيِجيَّة االْخرِتَاق أَكَْث َجْدوى يف فرَْتَة مُنُّو املُْنتَج 
ْعر املُْنَخِفض؛ أِلَنََّها تجذب ُعمالًء  ع مع السِّ فقط، فأثناء النُُّمّو تَْستَِمّر املَِبيَعات يف التََّوسُّ

م. ُجُدًدا عىَل استعداد لتجربة ُمْنتَج جديد، ولَِكنَّ بأقّل سعر ُمقدَّ

 	:Price Skimming اْسِتاتِيِجيَّة تََخطِّي األَْسَعار

تَْفرِض املَُنظََّمة بوجب َهِذِه االْسرِتاتِيِجيَّة أعىَل سعر َمبَْدِئّ يدفعه الُعَمالء للُمْنتَج 
قه للُعَمالء، وتستهدف يف الِبَدايَة الُعَمالء َذِوي  استناًدا لقيمة املُْنتَج ذاته وما يَُحقِّ
ة، ثُمَّ تقوم املَُنظََّمة بَخْفض  ـــوق بُقوَّ يَحة املرتفعة ودخول املَُنافََســـة يف السُّ ِ الرشَّ

يَحة أخَرى أَكَْث حساسيَّة لألسعار املرتفعة.  ْعر مع مرور الَوقْت لَجْذب َشِ السِّ
ومُيِْكن استخدام َهِذِه االْســـرِتاتِيِجيَّة بفعاليَّة يف األَْسَواق النَّاِشئَة؛ َحيُْث يرغب 
ْعر،  بَْعض الُعَمالء دائًا يف الُحُصول عىَل أحدث املُْنتََجات ِبَصِْف النَّظَر عن السِّ
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َكَم أنَّها تعمل ِبَشـــْكٍل َجيِّد مع املُْنتََجات يف َمرَْحلَة النُُّضوج؛ َحيُْث أدرك الُعَمالء 
بالِفْعِل قيمة املُْنتَج وأصبحوا عىَل اســـتعداٍد كبريٍ لدفع مثن ما يرون أنَّه يَْستَِحّق 

بالِفْعِل تَْكلَِفة الُحُصول عليه.

 	:Neutral Pricing اْسِتاتِيِجيَّة التَّْسِعي املحايد
ة بغّض النَّظَر عن  وق الَعامَّ يف َهِذِه االْسرِتاتِيِجيَّة يَِتّم تَْحِديد األَْسَعار من ِقبل السُّ
ُمَميِّزَات املُْنتَج أو قيمة الَعالَمة التَِّجاِريَّة، وتَتََمثَّل الَفائَِدة الرَّئِيَســـة الْسرِتاتِيِجيَّة 
التَّْســـِعري املَُحاِيَدة يف أنَّها تعمل يف َجِميع الفرتات األربع من َدْورَة حياة املُْنتَج، 
ة ُســـوِقيَّة  لكْن ما يَِعيبَُها ُهَو َعَدم تَْحِقيق زيادة يف األَْربَاح أو الُحُصول عىَل ِحصَّ
وق فقط، لَِكنََّها تبَقى  ـــْعر وفًْقا الشرتاطات السُّ أكرب؛ ألنَّها تَْعتَِمد عىَل تَْحِديد السِّ

الطَِّريَقة اآلمنة للتَّْسعري.

ْعر العاِدل للُمْنَتج كَْيَف مُيِْكن الُحُصول عَل السِّ
وقد يُراِوُد َرائَِد األَْعَمل ِفْكرَُة الُحُصول عىَل هاِمش ِربٍْح عاِدل ُدوَن ُمغاالٍة عىَل الَعِميل 
ْعر العاِدل ملُْنتَِجه فَإنَّه يَْحتَاج الْحِتساب َجِميع  أو إهداٍر لحقوقه املَالِيَّة، وك يَْحتَِسَب السِّ
دة الَّتي ال تَتََغريَّ بتََغريُّ  َة، فاألُوىَل هي التَّكالِيف املُحدَّ تََكالِيـــف اإلِنْتَاج؛ الثَّاِبتَة واملُتََغريِّ
ا التَّكالِيف  له، مثل: إيجار محـــلِّ املرَْشُوع وَرواتب الَفِريق، أمَّ ظُـــُروف اإلِنْتَاج أو ُمَعدَّ
ل واملوادِّ الَخام  ة فِهَي الَّتي تَرْتَِبط ُمباَشًة بالَعَملِيّة اإلِنْتَاجية، مثل: أجور العمَّ املُتََغريِّ

يبَة. ِ يانَة والضَّ ْحن والتَّْسِويق والصِّ وُمْستَلْزمات اإلِنْتَاج وتكاليف التَّْخِزين والشَّ
مها عىَل عدد الَوَحدات املُْنتََجة من املُْنتَج، للُحُصوِل  عة يَُقسِّ وبعد اْحِتَساب التَّكالِيف ُمَجمَّ
بْح الَِّذي  عـــىَل تَْكلَِفة إِنْتَاج الِوْحَدة الواِحَدة من املُْنتَج، ثُمَّ بعد َذلَِك يُضيف هاِمش الرِّ
بْح  ا للجهد الِفْكِرّي والبََديِنّ املَبْـــُذول يف ُمْنتَِجه، وقد يَُكون هاِمش الرِّ يراه ُمْســـتََحقًّ

ًدا أو نِْسبَة ِمئَِويَّة من إِْجَميِلّ التََّكالِيف. ا مبلًغا ُمحدَّ العاِدل إِمَّ

:)Place( ثالًثا: املَكَان
ى يف بعض أدبيَّات التَّْسِويق بالتَّوزيع؛ ويُِشري هذا الُعْنُص إىل قُْدرَة املَُنظََّمة أو  ويسمَّ
، ويَُعّد َمْوِضع  املرَْشُوع عىل إيصال املُْنتَج إىل املُْســـتَْهلِك يف الزََّمان واملََكان املَُناِسبَنْيِ
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ا من َمِزيج التَّْســـِويق، إذ يَْحتَاج  َعـــرْض املُْنتَج للبَيْع أو تَْجِربَة الِخْدَمة ُجزًْءا ُمِهمًّ جدًّ
الُعَمالء املُْحتََملنَي لطَْرح املُْنتَج وتَوِزيعه يف مكاٍن يَْســـُهل الُوُصول إليه، وُهَو ما يتأتَّ 
اِخل والخارج واكِْتشاف قََنوات  وِق املُْســـتَْهَدفَة من الدَّ مع الَفْهم املُْســـبَق والَعِميق لِلسُّ

وق. التَّْوِزيع والبَيْع األَكَْث كفاءًة وتَوافًُقا مع السُّ

َوُهَناَك الَعِديد من اْسِتَاتِيِجيَّات التَّْوِزيع املُْسَتِخْدَمة، با ف ذلك: 

 	:Intensive Distribution التَّْوِزيع املكثَّف
َوِهَي اْســـرِتاتِيِجيَّة تَْسِويقيَّة تقوم بوجبها املَُنظََّمة بتَْدِشني أَكْرَب عدد ممكن من 
املَناِفذ لتَْوِزيع املُْنتَج؛ ِبَحيُْث يَْعرَتض طَِريق املُْستَْهلِِكنَي يف أّي مكاٍن يذهبون إليه 
تَْقريبًـــا؛ يف املَتاِجر واملَراكِز التَِّجاِريَّة وَمَحطَّات الَوقَود وما شـــابَه ذلك، وِهَي 
االْسرِتاتِيِجيَّة األَكَْث انتشاًرا ِبالنِّْسبَِة لِغالِِبيَّة املُْنتََجات ال ِسيََّم يف َمرَْحلَة النُّْضج. 

 	:Exclusive Distribution التَّْوِزيع الَحْصّي

َوَهِذِه االْسرِتاتِيِجيَّة تَْستَِند إلبرام ُعقود تَْوِزيع َحْصيَّة بنَْي املَُنظََّمة وبعض الِجَهات 
ِبَحيُْث تسمح فََقْط لَُهم ببَيْع املُْنتَج الخاّص ِبَها أو تَْقِديم الِخْدَمة، فعىَل َسِبيل املثال، 
أبرمت َشِكَة Apple العام 2007م صفقة تَْوِزيع حصيَّة ملدة َخْمس ســـنوات مع 
َشِكَة AT&T لتوفري هواتف اآليفون للُمْســـتَْهلِِكنَي يف الواليات املتَِّحَدة، دون 

ِكات)1(. غريها من الرشَّ

 	:Selective Distribution التَّْوِزيع النِْتَقاّئ

َوِهَي اْســـرِتاتِيِجيَّة تزُج بنَْي التَّْوِزيع املكثّـــف والتَّْوِزيع الَحْصّي، وفيها تَْختار 
املَُنظََّمـــة عدًدا قلياًل من منافذ البَيْـــع بالتَّْجزِئَة لطَْرح ُمْنتََجاتها يف إطار مْنطََقة 

َدة. جغرافيَّة ُمَحدَّ

1. Patel, N. Engadget is now a part of Verizon Media. 10 May 2010, Retrieved 12 April 2020, 
from https://engt.co/2Rwd6Xf
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ـــة باملُْنَتج، يَِجب اللِتفات  وقبل تَْحِديد أو تَطِْوير اْســـِتاتِيِجيَّة التَّْوِزيع الَخاصَّ
لألَْسئلة التَّالِية:

أين يبحث الُعَمالء املُْحتََملوَن عن الِخْدَمة أو املُْنتَج الَجِديد؟	 
ما نَـــْوع املَتاِجر الَِّتي يذهب إِلَيَْها الُعَمالء املُْحتََملوَن؛ هل يتََســـوَّقون يف َمرْكز 	 

ص، أو عرب اإلنرتنت؟ تَِجاِرّي، أو يف َمتْجر ُمتََخصِّ
كيف مُيِْكن الُوُصول إىَل قََنوات التَّْوِزيع املُْختَلَِفة؟	 
ة باملُْنتَج عن ُمناِفسيه؟	  كيف تَْختَلِف اْسرِتاتِيِجيَّة التَّْوِزيع الَخاصَّ
هـــل يَْحتَاج املُْنتَج نَِقاط مبيعات قَِويَّة أو التَّواُجد يف املَعارِض التَِّجاِريَّة أو َمتَْجر 	 

عرب اإلنرتنت؟

:)Promotion( ِْويج رابًعا: التَّ
وهو ُعْنُص ُمِهّم للَغايَِة يف الَعَملِيَّة التَّْســـِويِقيَّة؛ ألنَّه مُيِْكن أن يَُعزِّز االعرتاف باملُْنتَج 
وزيادة املَِبيَعات أو بالعكس يُقلِّل االْهِتَمم به، ومن ثَمَّ زيادة الَخسائِر، ويَتََكوَّن ُعْنُص 

ِْويج من َعَناِص مختلفة، مثل: الرتَّ

 	:Sales Organization تَْنِظيم املَِبيَعات

ائِم  ال واإلشاف الدَّ ِقيق والتَّْنِســـيق الَفعَّ ويختّص َهـــَذا الُعْنُص بالتَّْخِطيط الدَّ
واملُْســـتَِمّر عىَل ُمْختَلَف اإلدارات والَوظَائِف األََساِسيَّة لتَْسِويق املُْنتََجات املصنََّعة 

َمة للُعَمالء وتقييمها وتَطِْويرها. ِمن ِقبَل املَُنظََّمة أو الِخْدَمات املَقدَّ

 	:Public Relations ة الَعالَقات الَعامَّ

َوِهَي االتَِّصاالت الَِّتي تُْجريها املَُنظََّمة للتَّْعريف بأَنِْشطَتَها وُمْنتََجاتها، وَهَذا يَْشَمل 
حافيَّة واملَعارِض وَصَفقات الرَِّعايَة والنََّدوات واملُْؤَترات. النَّرَشَات الصَّ

 	:Advertising العالن

يغطِّي اإلعالن عادًة طُرُق االتَِّصال الَِّتي يَِتّم اْســـِتْخَدامَها لإلعالم بُوُجود املُْنتَج 
ـــوق، ويشـــتمل عىَل اإلعالنات  وَمزَايَاه، وأماكن تَْوِزيعه، وتَْوِقيت طَرحه يف السُّ

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة



- 476 -

التِّلِِفْزيونيَّة، واإلعالنات اإلذاعيَّة، ووســـائل اإلعـــالم املَطْبوعة، ويَْنَدرِج تحت 
ات االْجتمِعيَّة ومواقع اإلنرتنت. اإلعالن أيًضا اإلعالنات اإِللِْكرِتُونِيَّة َعرْب املَِنصَّ

 	:Sales Promotion تَْرِويج املَِبيَعات

ِْويج  التََّواُصل املُبَاِش أو اإِللِْكرِتُويِنّ مع الُعَمالء يشـــتمل أيًضا عىَل نَْوع من الرتَّ
للُمْنتَج الَجِديد، فنجاح َهَذا التََّواُصل بنَْي موظَّفي املَِبيَعات وبني الُعَمالء -ســـواًء 
ِْويج  ات االْجتمِعيَّة- يُِفيد يف زيادة الرتَّ عـــرب التََّواُصل وجًها لوجه أو عرب املَِنصَّ
للُمْنتَج، وتَْحِقيق ارتفاٍع يف األَْربَاح، والُحُصول عىَل رضا الُعَمالء بتَواُصل إنْسايّن 
ناِجح وبُْنتََجات ذات قيمة كبرية، وَجْذبهم لبناء الَوالء مع املُْنتَج؛ من ِخالل تَْعزيز 

وِع. قيمة املُْنتَج لََديِْهم وتَرِْسيخ ُصورَة َجيَِّدة عن الَعالَمة التَِّجاِريَّة للَمرْشُ

ْويج للُمْنَتج الَجِديد اْسِتاتِيِجيَّة َفّعالة للتَّ
ْويج للُمْنَتج الَجِديد، يَْحَتاج َرائِد األَْعاَمل  الة للتَّ وعند إِنَْشـــاء اْســـِتاتِيِجيَّة فعَّ

الَِجابَة عن األَْسِئلَة التَّالِية:

كيف مُيِْكن إرسال رَسائل تَْسِويق نَاِجَحة للُعَمالء املُْحتََملني؟	 
ِْويج للُمْنتَج؟	  متَى يَُكون أَفَْضل وقت للرتَّ
هل َستَِصل الرَّسائِل للُجْمهور املُْحتََمل واملُْشرَتين من ِخالل اإلعالنات التِّلِفزيونيَّة فقط؟	 
ِْويج للُمْنتَج؟	  هل من األَفَْضل اْسِتْخَدام الَوسائِط االْجتمِعيَّة يف الرتَّ
ِْويج النَّاِجحة الَِّتي يَستخدمها املُناِفسون؟	  ما ِهَي اْسرِتَاتِيِجيَّات الرتَّ

دة  ِْويجيَّة املُْستَِخْدَمة عىَل املَُوازَنَة املُحدَّ ويف النَِّهايَة تَْعتَِمد َمْجُموَعة االْسرِتَاتِيِجيَّات الرتَّ
وق املُْستَْهَدفة. وِع، والرَِّسالَة الَِّتي يُريد َمالِك املرَْشُوع تَْوصيلها لُجْمهوره، والسُّ للَمرْشُ

انتقادات املَِزيج التَّْسِويِقّي
اِبق للَمِزيج التَّْسِويِقّي بَعناِصه األربعة تََعرََّض للَعديد من االنِْتقادات،  هذا املَْفُهوم السَّ
ًة يف ِظّل التَّطَوُّر الَكِبري الَِّذي َشِهَدتُْه الُعلُوم  فهو مل يَُعْد ُمناِســـبًا لوقتنا الحايّل، َخاصَّ
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اإلداريَّة، ويف ِظّل تََغريُّ أذواق وُســـلُوك املُْستَْهلِِكنَي، ومل يَُعد ُمَناِسبًا لطَِبيَعة الَعَملِيَّات 
باِعّي إىَل َمِزيٍح  ون لتَطِْوير املَِزيج التَّْسِويِقّي الرُّ التَّْسِويِقيَّة الَحِديثَة؛ ولذا دعا املختصُّ
تَْســـِويقي َجِديد تقوم اْسرِتَاتِيِجيَّاتُه عىَل إِْجرَاء تَْعِديالت يف املَُكوِّنَات الرَّئِيَسة وإدراج 
َعَناِص أخَرى َجِديَدة،)1( فقد تََحوَّلَت اْسرِتاتِيِجيَّة املُْنتَج)Product( من ُمَجرَّد ُصْنع 

لَع الَِّتي يرغب ِفيَها املُْستَْهلِكون والُعَمالء. ِْويج لها إىَل إِنْتَاج السِّ أو إِنْتَاج ِسلَع والرتَّ
وِق  فلم يَُعْد من املمكن فَرْض ُمْنتََجات بعينها عىَل الُعَمالء يف ِظّل الظُُّروف الحاليَّة لِلسُّ
َا يَْنبَِغي لَِصاِحِب  عها وازِْدياد وترِيَة التَّنافس بنَْي املُْنِتجني، وإمنَّ د املُْنتََجات وتََنوُّ وتعـــدُّ
املرَْشُوع تَْصِنيع املُْنتَج الَِّذي يُلبِّي الَرَغبَات والحاجات الكاملة للُمْستَْهلِك، وِبَذلَِك تَْعتَِمد 
االْســـرِتاتِيِجيَّة التَّْســـِويِقيَّة يف َهِذِه املَرَْحلَة عىَل إقناع املُْستَْهلِك بَدى الَفائَِدة الَِّتي 

سيحصل َعلَيَْها من اقتناء َهَذا املُْنتَج واملَُميِّزَات الَِّتي سيوفِّرها له دون غريه.

)Pricing(ا التَّْغيري يف الُعْنُص الثَّاِن من املَِزيج التَّْسِويِقّي فَُهَو أن يتحوَّل التَّْسِعري أمَّ
من ُمَجرَّد تَْحِديد ِســـْعر ُمناِفس وَجيِّد للَعِميل إىَل تَْحِديد تَْكلَِفة إســـعاد الُعَمالء وتَلِْبية 
ة بهم؛ فاملطعم الَجِديد مل يَُعد األَْمر لديه ُمَجرَّد تَْكلَِفة ِصَناَعة الطََّعام،  الطَّلَبَات الَخاصَّ
َا أيًضا تَْكلَِفة رَفَاِهيَة الَعِميل يف إِْشـــبَاع بَْعض االْحِتيَاَجات الفرعيَّة له مثل: كَيِْفيَّة  وإمنَّ
االنِْتقال للمطعم، وُوُجود َمواِقف لسيَّارات الُعَمالء، وتَْوِفري مساحة ألعاب ألطفالهم؛ 
َا توفري َهِذِه األُُمور  ـــْعر فََقْط للعميـــل، وإمنَّ فاألَْمـــر مل يَُعْد ُمْقتَِصًا عىَل تَْحِديد السِّ
َا بقيمة ما يَِتّم تقدميه من  جميعها، فاألَْســـَعار ال يَرْتَِبط تَْحِديدها فََقْط بقيمتها، وإمنَّ

ِخْدَمات وتوفريه لرَاَحة للُعَمالء.

عايَة  ـــا الُعْنُص الثَّالِث من َعَناِص املَِزيج التَّْســـِويِقّي فقد تحـــّول من ُمَجرَّد الدِّ أمَّ
ِْويج للُمْنتََجات )Promotion( إىَل تَْحِقيق حالة من التََّواُصل والحوار مع الُعَمالء  والرتَّ
واملُْســـتَِفيِديَن؛ حيث يَِجب أن يعمل فَِريق التَّْسِويق عىَل إقامة حوار ثَُناِئّ ُمَميَّز بينه 

1. Dhas, A.  Marketing Mix, Critical Review. 2014,  Retrieved from https://bit.ly/2XulXMV
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ِْويج نفسها؛  وبني الَعِميل، واالستمع آلراء املُْستَْهلِِكنَي وَرَغبَاتهم وانتقاداتهم لطُرُق الرتَّ
ق لَِصاِحِب املرَْشُوع تغذية عكسيَّة يستفيد ِمْنَها كثريًا يف املَرَاِحل املُقبلة. فهذا األَْمر يَُحقِّ
ـــلَع يف  ا ُعْنُص املََكان أو التَّْوِزيع )Place(؛ فيجب أن يتحوَّل من ُمَجرَّد تَْوِفري السِّ أمَّ
ْكل  ـــلَع يف التَّْوِقيت املَُناِسب، وبالشَّ األماكن الَِّتي تُناســـب املُْستَْهلِِكنَي إىَل تَْوِفري السِّ
ق راحة الُعَمالء وتلبيـــة َرَغبَاتهم، كذلك يَِجب أن يَتََوفَّر للُعَمالء  والطَِّريَقـــة الَِّتي تُحقِّ
فْع من ِخالل اإلنرتنت،  إمكانيَّة سداد الفواتري بالطَِّريَقة املُناِسبَة لهم، وأن يُتاح لَُهم الدَّ

ومن ِخالل بطاقات االئِْتَمن، حتَّى يَِتّم تَيِْسري األُُمور عليهم.

َعَنارِص املَِزيج التَّْسِويقي الحديث
ى بالَعَناِص التَّْقلِيِديَّة، والحًقا تَمَّ  اِبَقة للَمِزيج التَّْسِويقّي تَُسمَّ إنَّ الَعَناِص األربعة السَّ
ع ُمَؤلًّفا  تَْوِسيع املَِزيج التَّْقلِيِدّي؛ وذلك بإضافَة ثاَلثَة َعَناِص َجِديَدة ليُْصِبح املَِزيُج املَُوسَّ
 7Ps،)People, ّي املَِزيج الحديث بـ من 7 عناص، وَجِميُعَها تبدأ بحرف P أيًضا، فُسمِّ
Process, Physical evidence(، وَتَّت إَضافَة هذه العناص؛ كَْون املفهوم التقليدّي 
للتَّْسويق كان قَاِصًا عن اإلحاطة بُْختَلَف َجَوانب الَعَملِيَّة التَّْسِويِقيَّة، وكَْون التَّْسِويق 
الحديث تَطَرََّق إىل مفاهيَم جديدٍة مل تُْذكَر يف التَّْســـِويق التَّْقلِيِدّي، وَتَّت اإلَضافَة 

ِمن ِقبَل أساتذة جامعة هارفارد)1(.

:People ًل: النَّاس أو الُعَمالء أَوَّ

لُكلِّ ُســـوق ُمْستَْهَدفَة َمْجُموَعة من األَْشَخاص الَِّذيَن لَُهم ِصلة مباشة بعمل ُمَعنيَّ أو 
نََشـــاط تِجاِرّي ُمحّدد، لَِذلَِك من املُِهّم إِْجرَاء بحث شامل الكتشاف ما إذا كَاَن ُهَناَك 

جامعة هارفارد: أقَدم وأعرَق الجامعات األمريكيَّة، وإحدى أقَدم جامعات العالَم وأفضلها، وأكرب جامعة يف العالَم من . 1
َسها القّس الربوتستانتّي جون  حيث املســاحة والتَّجهيزات،  تََقع يف مدينة كامربدج بوالية ماساتشوســتس األمريكيَّة، أسَّ
هارفــارد عام 1636م لتَُناِظر َجامعتَْي كامربيدج وأوكســفورد يف بريطانيا. وتَُعــّد الجامعة أَحد أصعب جامعات العالَم 
يف قَبُول الطَّلبة؛ حيث إنَّ ترتيبها الخامس عامليّاً من حيث صعوبة الَقبُول، موقع ويكيبيديا املوســوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل 

https://cutt.us/tJ49o :الرَّاِبط
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ـــوق املُْستَْهَدفَة الخاّص باملرَْشُوع النَّاِشئ، وما ِهَي  عدٌد كاٍف من األَْشَخاص يف السُّ
اْحِتيَاَجاتهم، الَِّتي َسيَِتّم تحويلها إىَل ُمْنتََجات أو ِخْدَمات َجِديَدة، أو تَطِْوير املُْنتََجات 

الَقاِئَة بالِفْعِل ِبُصورَة تُريِْض َرَغبَاتهم.

وَن للَغايَِة يف التَّْسِويق؛  ويَْنَدرِج تحت َهَذا الُعْنُص أيًضا الَعاِملُون يف املرَْشُوع، فهم ُمِهمُّ
ُمو الِخْدَمة أو املسؤولون عن َعرْض املُْنتَج وَمزَايَاه عىَل الُعَمالء، لَِذلَِك  ألنَّهم هم ُمَقدِّ
فانتقاء الَعَناِص املُناِسبَة للتََّواُصل مع الُجْمُهور وتدريبهم املُْستَِمّر عىَل تَْقِديم الِخْدَمة 
املُْمتَازَة أو َمَهاَرات الَعرْض الَجيِّد للُمْنتَج، َســـيَُكوُن له أَكْرَب األثر يف نََجاح النََّشـــاط 

التَّْسِويِقّي.

ا ِبَهَدف  ومن جانٍب آخر، ِعْنَدَما يعث ُروَّاد األْعَمل عىَل أشخاص ُمَناِسِبنَي يؤمنون حقًّ
املرَْشُوع فإنَّهم َسيَْسَعْوَن جادِّين لتَطِْوير الَعَمل، وَسيَُكونُون أَكَْث انفتاًحا عىَل رَضُورَة 
بْق والتََّميُّز عىَل املَُناِفِسنَي من ِخالل َمزْج أفكارهم وَشَغفهم يف أُطُر الَعَمل  تَْحِقيق السَّ
يَّة مُيِْكن أن  املُْختَلَِفـــة، َهؤاُلء املوظَُّفني هم يف الحقيقة َميْزَة تَنافُِســـيَّة "داخليَّة" رِسِّ

وق. ًما عليهم يف السُّ ق مركزًا ُمتََقدِّ مَيْتلكها املرَْشُوع وتتفوَّق ِبَها عىَل منافسيها وتُحقِّ

:Process ثانًيا: الَعَملِيَّات

وهي كُّل األنشطة الَِّتي يقوم بها املرَْشُوع من بداية الَعَمل عىل تقديم املُْنتَج أو الِخْدَمة 
وتَســـتَِمّر ملَـــا بَْعد بيع املُْنتَج أو تقديم الِخْدَمة، فالقول بـــأنَّ ما يَُهّم الُعَمالء فقط هو 
الَعَملِيَّة الَِّتي يَِتّم بوجبها تسليم الِخْدَمة أو بيع استخدام املُْنتَج هو قوٌل َخاِطٌئ وطَْرح 
ـــاِبَقة للتَّْقِديم والبيع قد ال تكون ُمْدَركَة ِمن  َمْغلُوط، فعىل الرَّْغم من أنَّ الَعَملِيَّات السَّ
ِقبَـــل الَعِميل، إالَّ أنَّ لها أثرًا ُمْدَركًا، وتَتََحكَّم لدرجٍة كبريٍة بالَجْوَدة الحقيقيَّة واملُْدَركَة 
للِخْدَمـــة واملُْنتَج؛ فجميع َعَملِيَّات املرَْشُوع تُؤَثِّر عىَل تَْقِديم املُْنتَج يف صورته النَِّهائِيَّة، 
ويف كَيِْفيَّـــة تَْنِفيذ الِخْدَمة للُعَمالء، لذا يَِجب التَّأكُّد من أنَّ الَعَملِيَّات اإلِنْتَاجيَّة والَفنِّيَّة 
مة ِبُصورَة َجيَِّدة تخلو من األخطاء با يُســـاِعد عىَل إنجاز الَعَمل،  والتَّْســـِويِقيَّة ُمصمَّ

بْح. ق الرِّ ويَُقلِّل التَّكالِيف ويَُحقِّ
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:Physical Evidence ّي لِيل املادِّ ثالًثا: الدَّ

ى أحيانًا بالبيئة املَادِّيَّة، وهو جميع العناص املَملُْموَسة واملرئيَّة واملحسوسة  أو كم يسمَّ
لِيل املَادِّّي َدْوًرا بارزًا  املُتََعلَِّقة بشكٍل ُمبَاِش أو غري ُمبَاِش باملُْنتَج أو الِخْدَمة؛ ويلعب الدَّ
يف تعزيـــز إدراك الَعِميل للُمْنتَج أو الِخْدَمة؛ فعىل ســـبيل املثال يُْعترََب تََوافُر املََقاِعد 
املُريَحـــة ولَْون ِطالء الُجْدَران املَِريـــح للنَّظَر من الَعوامل الَِّتي تَُعزِّز رضا الَعِميل عن 
يَعة؛ كم يُْعترََب َعرْض املُْنتَج يف صاالت  َمة يف مطاعم الَوَجبَات السَّ الَوَجبَـــات املَُقدَّ

َنة من حيث الِخْدَمات الثانويَّة من عوامل الَجْذب للُعَمالء. ُمَكيََّفة وُمَؤمَّ

اِبَقة؛  ـــبَْعة السَّ إنَّ املَِزيج التَّْســـِويقّي النَّاِجح هو املَِزيج الَِّذي يأخذ جميع الَعَناِص السَّ
يَّة، فال يجوز تقســـيم َعَناِص املَِزيج  رََجة من األَهمِّ التَّْقلِيِديَّة والحديثة عىل نَْفس الدَّ
يَّة، وِبَقْدر ما يَْنَجح املرَْشُوع يف ِبَناء َمِزيج تَْسِويِقّي  ة وأخرى أقّل أَهمِّ إىل َعَناِص ُمِهمَّ
َجيِّد وُمتََناِســـب مع طَِبيَعة املُْنتَج أو الِخْدَمة، ِبَقْدر مـــا يَْنَعِكس هذا األمر عىل نََجاح 
املَـــرْشُوع بالكامل، ابتداًء بالَعَملِيَّة اإلنْتَاِجيَّة، وانتهـــاًء بتحقيق رَِضا الَعِميل وبالتَّايل 

تَْحِقيق َمِبيَعات عالية.
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املَْبَحث الثَّالِث 

الُخطَّة التَّْسِويِقيَّة

تُعدُّ الُخطَّة التَّْســـِويِقيَّة األََســـاس الَِّذي تقوم َعلَْيِه َعَملِيَّة التَّْسِويق بأكَْملَِها، وَذلَِك 
دة،  ة زمنيَّة ُمحدَّ مـــن أجل تَْحِقيق عدٍد من األَْهَداف الَِّتي يَِجب تَْنِفيذها ِخالل ُمدَّ
مها املَْشُوع ِبَشكٍْل َجيِّد للُعَمالء  متها تَْوِفي الِخْدَمات واملُْنَتَجات الَِّتي يُقدِّ ف ُمَقدِّ
وقيَّة املُْســـَتْهَدفة من َعَملِيَّة التَّْسِويق، وتَْحِديد  ائح السُّ املُْســـَتْهَدفَي، وتَْحِديد الشَّ

الطُُّرق الَِّتي مُيِْكن من ِخاللها الُوُصول لهؤلء الُعَمالء ِبُسُهولٍَة ويُْس.

تعريف الُخطَّة التَّْسِويِقيَّة
د اْسرِتاتِيِجيَّة  ممَّ ســـبق مُيكن تَْعِريف الُخطَّة التَّْسِويِقيَّة بأنَّها "وثيقة تَْشـــِغيليَّة تُحدِّ
ـــوق  ُذها املرَْشُوع لِتَْحِديد الُعَمالء املُتََوقَِّعنَي والُوُصول إىَل السُّ اإلعالن الَِّتي ســـيَُنفِّ
ذ عىَل  ة الَِّتي َستَُنفَّ ح حمالت التَّوعية، وأَنِْشطَة الَعالقَات الَعامَّ املُْستَْهَدفة." ِبَحيُْث تَُوضِّ
َمدار فرَْتَة زمنيَّة ُمَعيََّنة، مع شح لالْســـرِتَاتِيِجيَّات والرَبَاِمج الزََّمنيَّة املُْستَِخْدَمة من 
َدة وبناء َعالقَات َجِديَدة مع الُعَمالء، وتَْحِقيق التََّميُّز املَطْلُوب،  أجـــل تَْقِديم ِقيَمة ُمحدَّ
ن كََذلَِك طُرُق قياس املرَْشُوع لتأثري  وتَْحِديد املَْســـُؤولِيَّات الَِّتي يَِتّم تَْخِطيطها، وتَتََضمَّ

َهِذِه املبادرات يف الَوقْت الرَّاِهن ومستقباًل، وتَْوثِيق النَّتَائِج الَعَملِيَّة.

ومُيِكن القول أيًضا بأنَّ التَّْخِطيط التَّْسِويِقّي ُهَو "َعَملِيَّة تَرْكِيبيَّة تهدف لِتَْحِديد كَيِْفيَّة 
َكاء الرَّئِيِسيِّنَي، وَذلَِك من ِخالل  تَْقِديم الِقيَمة للُعَمالء ســـواًء للَمرْشُوع نَْفسه أو للرشُّ
ِقيق للَمْوقف الرَّاِهن، والَعَمل عىَل تَطِْوير وتَْوثِيق أَْهَداف  البَْحـــث املنظِّم والتَّْحلِيل الدَّ
ة به، ثُمَّ الَعَمل عىَل التَّْنِفيذ بعد ذلك،  َعَملِيَّة التَّْسِويق والرَبَاِمج واالْسرِتَاتِيِجيَّات الَخاصَّ
ة"،  وق ِبَهَدف تَْحِقيق األَْهَداف املرُجوَّ والَعَمل عىَل تَْقِييم وُمرَاقَبَة األَنِْشـــطَة َداِخل السُّ
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فالَغرَض األََســـايّس للُخطَّة التَّْسِويِقيَّة يَتََمثَّل يف تَْوِفري إطار ُمَنظِّم للَعَملِيَّة التَّْسِويِقيَّة، 
ولَِكْن يُشرَتَط أن يكون َهَذا اإلطار َمرِنًا ِبَهَدف َدفْع املَُنظََّمة أو املرَْشُوع لِتَْحِديد ِقيمته 
َات  وأَْهدافه وَعالقاته املُْستَْقبَلِيَّة، وبا مُيَكِّن املرَْشُوع أو املَُنظََّمة من التَّكيُّف مع املُتََغريِّ
َات  َْعة الَِّتي تتطلَّب التََّعاُمل مع َهِذِه املُتَغريِّ الِبيئيَّة الَِّتـــي يَتََعرَّض لها املرَْشُوع، وبالسُّ

ِبَهَدف تفادي أيَّة َمَخاِطر مُيِْكن أن يتعرَّض لها.

يَّة الُخطَّة التَّْسِويِقيَّة  أَهمِّ
يَّة الُخطَّة التَّْسِويِقيَّة يف أنَّها بثابة قاعدة بَيَانَات ُمتََكاِملَة للُخطَط املُْستَْقبَلِيَّة  تَتََمثَّل أَهمِّ
َدة،  وِع أو املَُنظََّمة واألَْهـــَداف الَِّتي تَْرَغب يف تَْحِقيقها ِخالل فرَْتَة زمنيَّة ُمحدَّ للَمرْشُ
ســـواًء كَانَت َهِذِه البَيَانَات أو األَْهَداف َمالِيَّة أو تَْسِويقيَّة أو إنتاجيَّة أو تَنافُسيَّة، َحْول 
كَّم اإلِنْتَاج املَطْلُوب يف املَُنظََّمة، واملواِصَفات املَطْلُوبَة يف املُْنتََجات وَخصائِصها، وكَيَْف 
يَِتّم َتِْويل َهَذا اإلِنْتَاج من ِخالل تَْحِديد املََوارِد الَِّتي مُيكن من ِخاللها الُحُصول عىَل 
ة باملَُنظََّمة،  التَّْمِويل الَّالزِم لتَْحِقيق األَْهَداف، وكََذلَِك تَْحِديد وظائف األقســـام الَخاصَّ
وتَْحِقيق َعَملِيَّة التَّفاُعل بنَْي أقسام املَُنظََّمة، وتَْحِديد الُفرَص التََّنافُِسيَّة وَمْعرِفَة املََصاِدر 

الَجِديَدة للُمْنتََجات.

هـــذا إىَل جانب بَْعض األَْهَداف الفرعيَّة الَِّتي تَتََعلَّق بالُعَمالء املُْحتََملنَي، مثل: تَْحِديد 
َشَائِحهم املُْســـتَْهَدفة وزيادة تَْحِقيق الَوْعي املَطْلُوب لديهـــم نَْحو املُْنتَج أو الِخْدَمة 
دة  واملَُميِّـــزَات الَجِديَدة الَِّتي يُوفِّرُها لهم، وتلبية الحاجات الَجِديَدة والَرَغبَات املتجدِّ

ة بهم.  الَخاصَّ

أَنَْواع الُخطَط التَّْسِويِقيَّة
يَْختَلِف نَْوع الُخطَّة التَّْســـِويِقيَّة وفًْقا لنوع املرَْشُوع أو نَـــْوع املَُنظََّمة الَِّتي تقوم بها، 
طور التَّالِية أََهّم أَنَْواع الُخطَط التَّْسِويِقيَّة وكَيَْف مُيِْكن  وســـوف نَْعرِض من ِخالل السُّ

تصنيفها: 
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َمة عَل حسب الزََّمن: ًل: الُخطَط التَّْسِويِقيَّة املُقسَّ أَوَّ

َوُهَو تَْقِسيم الُخطَّة الزمنيَّة إىَل ُخطَط زَمنيَّة طَِويلَة األََجل، وِهَي الَِّتي يَرْتَِبط تَْنِفيذها 
ة زمنيَّة قصرية. ة زمنيَّة طويلة، وُخطَط زمنيَّة قَِصريَة األََجل يَرْتَِبط تَْنِفيذها بُدَّ بُدَّ

َمة عَل حسب األسلوب: وتنقسم ُهَنا لـ: ثانًيا: الُخطَّة التَّْسِويِقيَّة املُقسَّ

ُخطَّة التَّْسِويق املَُباِشDirect Marketing Plan: وتُْستَْخَدم يف تَْرِويج املُْنتََجات 	 
والِخْدَمات ِبطَِريَقة ُمباِشة إىَل املُْستَْهلِك، وتَْشتَِمل طُرُق التَّْسِويق ُهَنا عىَل الربيد 
ِْويجيَّة  اإِللِْكرِتُويِنّ، ورســـائل الَجوَّال، ومواقع اإلنرتنت التَّفاُعليَّـــة، واملََواّد الرتَّ
ة، ومُيِْكن تَْحِقيق التَّْسِويق املُبَاِش عرب  َهة َشْخِصيًّا للُعَمالء واإلعالنات الَعامَّ املوجَّ
الهاتف ومن ِخالل املََواّد املطبوعة، أو من ِخالل اإلعالنات التلفزيونيَّة واإلذاعيَّة.

ُخطَّة التَّْســـِويق غي املباشIndirect Marketing Plan: وِهَي اْسرِتاتِيِجيَّة 	 
تَْســـِويق تََضُع تَرْكِيزًا أقّل عىَل املُْنتَج أو الِخْدَمة، وتُرَكِّز ِبَشْكٍل أَكْرَب عىَل املرَْشُوع 
ذاته، كأْن يَِتّم التَّرَبُّع املَادِّّي أو الَعيِْنّي للجمعيَّات الخرييَّة أو رعاية األحداث وذوي 
َاء، واملثال  ِْويج لَِذلَِك دون مطالبة املُْســـتَْهلِِكنَي بالرشِّ ة والرتَّ االْحِتيَاَجات الَخاصَّ
عىَل َذلَِك املَُنظََّمت الَِّتي تَُروِّج للمسابقات الَِّتي تنح جوائز للجمهور دون الحاجة 
ّ إىل شاء املُْنتَج أو تجربة  لرِشاء ُمْنتََجاتها؛ وهـــذه الُخطَّة تَْدفَع الُجْمُهور املََحلِّ
الِخْدَمة انطالقًا من إعجابهم باملرَْشُوع وبأهدافه، وهنا تَْجدر اإلشـــارة إىل أنَّ 

هذه الُخطَّة تحتاج إىل وقٍت طويٍل نِْسِبيًّا لظُُهور نتاجها.

ُخطَّة التَّْســـِويق املُرْتَِبطَة بقضيَّـــةCause Marketing Plan: وِهَي من ُصَور 	 
التَّْسِويق غري املُبَاِش الَِّذي يربط املرَْشُوع بالقضايا االْجتمِعيَّة أو أحداث الرَّأْي 
الَعاّم، فرُتَوِّج املَُنظََّمة املُْعلِنة ذاتها عىَل أنَّها صديقة للبيئة أو ُمتَضاِمنة مع الُفقراء 
واملُْعَوِزين، وُخطَّة التَّْســـِويق َهِذِه تَْستهدف باألََساس َجْذب الُعَمالء الَِّذيَن لََديِْهم 
نَْفـــس املَخاِوف الِبيئيَّة أو الحّس االْجتمِعّي بضورة َدْعم الفقراء، والَهَدف من 

مري الَعاّم كوسيلة لَجْذب الُعَمالء. حمالت التَّْسِويق تلك ُهَو االْعِتمد عىَل الضَّ

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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ُخطَّة تَْســـِويق الَعالَقات Relationship Marketing Plan: تَْسِويق الَعالقَات 	 
ُهَو اْســـرِتاتِيِجيَّة تُركِّز ِفيَها املَُنظََّمة عىَل رضا الُعَمـــالء، وتَْقِدير املَُنظََّمة للَعِميل، 
ن َهَذا النَّْوُع من اْســـرِتاتِيِجيَّة التَّْسِويق تَْقِديم ُخصومات وهدايا  وغالبًا ما يَتََضمَّ
للُعَمالء الحاليِّنَي وإرســـال بطاقات تهنئة يف ُمْختَلَف املَُناِســـبات، وبرامج بناء 

الوالء، وغريها.

صNiche Marketig Plan: والَغرَض من َهِذِه الُخطَّة 	  ُخطَّة التَّْسِويق املَُتَخصِّ
الُوُصول لجمهور ُمَعنيَّ تَمَّ تجاهله، أو تَْقِديم ُمْنتََجات أو ِخْدَمات تختصُّ بقطاع 
ِحنَي لرشاء نَْوع ُمَعنيَّ  محدود من الُعَمالء، مثل تَْصِميم حمالت الســـتهداف الَفالَّ

من األسمدة.

ُخطُوات التَّْخِطيط التَّْسِويِقّي
عند وْضع الُخطَّة التَّْســـِويِقيَّة يَِجب أن يُراِعي املَُســـوِّق أْن تَتََميَّز الُخطَّة التَّْســـِويِقيَّة 
فات: البســـاطة، وكََذلَِك أن تَُكون الُخطَّة التَّْسِويِقيَّة  بِصَفات ُمَميَّزَة، من أهّم َهِذِه الصِّ

ُمباِشة وقاِدرة عىَل تَْحِقيق أهدافها. 

والُخطَّة التَّْســـِويِقيَّة لها عدد من الَعَناِص ِهَي: أْن يَُكون لها أَْهَداف واضحة واْسرِتاتِيِجيَّة 
ُمْحَكَمة، وتكاليف يَتَطَلَّبها التَّْنِفيذ، لَِذلَِك يَْحتَاج فَِريق التَّْسِويق لإلجابة عىَل عدٍد من األَْسِئلَة؛ 
أولهـــا: ما األَْهَداف الَِّتي ترجو املَُنظََّمة تَْحِقيقها؟ ومـــا الَِّذي يَِجب فعله اآلن حتَّى تتمكَّن 
املَُنظََّمـــة من تَْحِقيق َهِذِه األَْهَداف؟ وما ِهَي املجهـــودات اإلضافيَّة املَطْلُوبَة لتَْحِقيق َهِذِه 
األَْهَداف؟ وما الَِّذي يَِجب فعله وما الَِّذي ســـتبدأ املَُنظََّمة يف تَْنِفيذه؟ وماذا َســـْوَف تفعل 

املَُنظََّمة لتَْحِقيق َهِذِه الغايات؟ بعد َذلَِك يَبَْدأ التَّْنِفيذ الِفْعل، ومتابعة َهَذا التَّْنِفيذ.

والُخطَّة التَّْسِويِقيَّة عادًة تبدأ ب:

ة للُمَنظََّمة )أو املُْنتَج(.. 1 ؤية الَعامَّ تَْحِديد الرُّ

تَْحِديد رسالة ورؤية وَمَهاّم املَُنظََّمة )أو املُْنتَج(.. 2
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تَْحلِيل املنظومة التَّْسِويِقيَّة الَحالِيَّة للُمَنظََّمة والَعَمل عىَل تَْكِوين منظومة َجِديَدة.. 3

لْعة الَِّتي يستهدف َصاِحب املرَْشُوع إنتاجها أو الِخْدَمة . 4 تَْحلِيل الَوْضع الحاّل للسِّ
ـــلَْعة أو الِخْدَمة يف  َقته السِّ الَِّتي ينوي تقدميها؛ من َحيُْث َحْجم املَِبيَعات الَِّذي حقَّ

يَات الَِّتي تُواِجهها املَُنظََّمة للِحفاظ  ـــوق، ومَدى حاجة املُْستَْهلِِكنَي لها، والتََّحدِّ السُّ

عىَل الُعَمالء الُقداَمى وتَْولِيد ُعمالء ُجُدد، والقوانني الَجِديَدة الَِّتي قَد تُؤَثِّر عىَل 

َرات الَِّتي وَصَل إِلَيَْها املُناِفسون يف َهَذا املََجال، كم يَِجب أن  طَِريَقة الَعَمل، والتَّطَوُّ

وق؟  وق املُْستَْهَدفة؛ ما هي َهِذِه السُّ ة بالسُّ يَْهتَّم َصاِحب املرَْشُوع بالبَيَانَات الَخاصَّ

وق مُيِْكن  مه املرَْشُوع؟ وللمساعدة يف تَْحِديد السُّ ومن ُهَو املشرتي املُْحتََمل ملا يُقدِّ
طَْرح تساؤل بشأن كَيَْف يُســـاِعد املُْنتَج أو الِخْدَمة النَّاس؟ واكتشاف األَْشَخاص 

الَِّذيَن يَْحتَاجون بالِفْعِل َهَذا املُْنتَج.
وق املُْستَْهَدفة واْحِتيَاَجاتها يُساِعد َرائِد األَْعَمل أو املَُسوِّق عىَل تَْصِميم رسائل  معرفة السُّ

ة بها، وبثّها باآلليَّة الَِّتي َستَظْهر َعرْبَها َهِذِه الرََّسائِل فعاليَّة أكرب. تَْسِويقيَّة َخاصَّ

َدة، . 5 تَْحِديـــد الغايات واألَْهـــَداف املَُراَدة من الُخطَّة ِخالل َفـــْتَة زمنيَّة ُمَحدَّ

وهنـــا يَْنبَِغي مراعاة اْخِتيَار أَْهَداف واضحـــة وَدِقيَقة، مثل: زيادة قَاِئَة الربيد 

اإِللِْكرِتُويِنّ بقدار x عىَل مدار العام املُْقِبل، أو َجْذب عدد x من الُعَمالء الُجُدد، 

ّي حتَّى مُيِْكن  ومن املُِهّم للَغايَِة أن تكون َهِذِه األَْهَداف َمرِنَة وقابلة للِقياِس الَكمِّ
تَْقِييم مَدى فَاِعلِيَّة ُخطَّة التَّْسِويق فيم بعُد.

وق . 6 تَْحِديد أََســـالِيب التَّْســـِويق الَِّتي سيستخدمها املَُســـوِّق للُوُصوِل إىَل السُّ

وق ذاتها كدليل  املُْسَتْهَدفة وتَْحِقيق األَْهَداف، وهنا مُيِْكن االْعِتمد عىَل طَِبيَعة السُّ

الة الَِّتي مُيِْكن االْسِتَعانَة بها، فعىَل َسِبيل  يف اْخِتيَار اْســـرِتَاتِيِجيَّات التَّْسِويق الفعَّ

ات التََّواُصل االْجتمِعّي، فيُْمِكن أن  ـــوق املُْستَْهَدفة ِهَي ِمَنصَّ املثال إذا كَانَت السُّ

َا  تَُكون وِسيلَة التَّْسِويق ِهَي إِنَْشاء صفحات Pages أو مجموعات Groups، أو ُربَّ
االْسِتثْمر يف اإلعالنات اإِللِْكرِتُونِيَّة مدفوعة الثََّمن. 
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ة الَِّتي يَِجب أن يأت ِذكْرُها يف الُخطَّة . 7 الَبَيانَات املَالِيَّة أيًضا ضمن التَّفاِصيل املُِهمَّ
ن كم ستَتََكلَّف الُخطَّة ِبَشْكٍل عاّم؟ وما ُهَو كّم النََّفَقات املَطْلُوبَة  التَّْسِويِقيَّة، وتَتََضمَّ
لكلِّ بنٍد من بنودها: فهل ستَُنظِّم املَُنظََّمة مؤترًا عىَل َسِبيل املثال أو حفاًل دعائيًّا؟ 
َعوات للزُّوَّار؟ أو كم ستدفع املَُنظََّمة  ـــَفر وإرســـال الدَّ وما ِهَي تَْكلَِفة رحالت السَّ
ُحف وبثّها عرب شاشات التلفاز؟ أو كم يتكلّف إِنَْشاء  مقابل نرَْش اإلعالنات يف الصُّ

موقع إنرتنت أو أجور فَِريق ُمَسوِّقي التََّواُصل االْجتمِعّي؟ وهكذا.

القيام بَتْحلِيل ســـوات SWOT وُهَو تَْحلِيل ُمَكوَّن من أربعة عناص، هي: تَْحلِيل . 8
ْعف، وأهّم الُفرَص املُتَاَحة أمامك،  ة بهذا املرَْشُوع، ونقاط الضَّ ة الَخاصَّ نَِقاط الُقوَّ

يَات. وأََهّم التََّحدِّ

َوْضع إطار عاّم للُخطَّـــة التَّْنِظيِميَّة والطار الزََّمِنّي للتَّْنِفيذ، وكََذلَِك الُخطَط . 9
الفرعيَّة والرَبَاِمج واملوازنات التَّْخطيطيَّة.

زَِمة لَتْنِفيذ َهِذِه الُخطَّة، وآليَّـــة تَْنِفيذها، والَعالقَات . 10 تَْحِديد الِْجـــَراَءات الالَّ
املتباَدلَة بني َهِذِه اإلِْجرَاَءات وكَيِْفيَّة تَأْثرِي كّل معادلة عىَل األُْخَرى.

ل لكلِّ خطوة من ُخطَُوات الُخطَّة، وأن يُوضع تَْقِدير . 11 تَْحِديد جدول زََمِنّي ُمفصَّ
َمبْـــَدِئّ للتَّكالِيف املَطْلُوبَة للُخطَّة التَّْســـِويِقيَّة الَِّتي ُوِضعت ولكلِّ إِْجرَاء من َهِذِه 

اإلِْجرَاَءات.

َويَِجب أْن يَْعلَم املَُسوِّق َجيًِّدا أنَّ اْخِتيَاره لألََدَوات التَّْسِويِقيَّة الَِّتي سيتبعها يف تَْنِفيذ ُخطَّته 
ة  وق وُمتَطَلَّبَاته واألَْهَداف الَخاصَّ يَّة، فبعد تَْحِديد السُّ التَّْســـِويِقيَّة أمٌر غاية يف األَهمِّ
َدة لتَْنِفيذ الُخطَّة التَّْسِويِقيَّة، يَِجب أن يعمل َصاِحب املرَْشُوع عىَل  والَفرْتَة الزمنيَّة املُحدَّ
ة بهذه  اْخِتيَار األََدَوات التَّْســـِويِقيَّة املُناسبة له، كم يَِجب أن يَِتّم تَْحِديد التَّْكلِفة الَخاصَّ
ُعوبة  َا الصُّ األََدَوات واألََسالِيب، وكَيِْفيَّة تَْنِفيذ الُخطَّة، فَوْضع الُخطَّة لَيَْس أمرًا َصعبًا، وإمنَّ
الَحِقيِقيَّة تكمن يف التَّْنِفيذ، فإذا اْخرَتَْت وَســـائِل التََّواُصل االْجتمِعّي كوسيلة أو أداة 
ا لصفحاتك عىَل مواقع  د هل ستَُعنيِّ مديرًا خاصًّ يف ُخطَّتك التَّْسِويِقيَّة فيجب أن تُحدِّ

التََّواُصل االْجتمِعّي، أم أنَّك َتْتَلِك املَْوِهبَة واألَفَْكار إلدارتها بنفسك؟ 

الَفْصل الَعاِش/ املَبَْحث الثَّالِث
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م  ولذلك يَِجب أن يَْحرص َرائِد األَْعَمل عىَل َمتابَعة َسرْي الَعَملِيَّة التَّْنِفيذيَّة ومَدى التََّقدُّ
َدة لتَْنِفيذ أَْهَداف الُخطَّة التَّْسِويِقيَّة، ومَدى جدَوى أُْسلُوب  املُْحَرز يف اإلِْجرَاَءات املُحدَّ
اإلِْشاف عـــىَل َهَذا التَّْنِفيذ، والتَّْعِديـــالت الَِّتي يَتَطَلَّب إدخالها عىَل ُخطَط اإلِْشاف 

والتَّْنِفيذ يف الَوقْت املَُناِسب. 

لكن مُيِْكن أن تُؤَثِّر الَكِثري من الَعواِمل فيم بعد عىَل نَتَائِج الُخطَّة التَّْسِويِقيَّة، با يف 
وق، ومَدى الطَّلَب عىَل املُْنتَج أو الِخْدَمة، وقضايا التَّْسِعري، وأََسالِيب  َذلَِك ظُُروف السُّ
التَّْســـِويق الَجِديَدة، وغريها، لَِذلَِك يَْحتَاج املَُســـوِّق دوًما لتَْحلِيل نَتَائِج الُخطَّة وتَْغِيري 
اْســـرِتَاتِيِجيَّاتها وتحديثها ِباْسِتْمرَار، فهذا يضمن نجاحها وبلوغ األَْهَداف املَْوُضوَعة 
ذها أن يكونا عىَل ِدرايَة  من أجلها، فُخطَّة التَّْسِويق وثيقة حيَّة يَْنبَِغي عىَل واِضعها وُمَنفِّ

زَِمة ويف الَوقْت املَُناِسب. بكلِّ ما يحيط ِبَها من ظُُروف وإجراء التَّْعِديالت الالَّ

عقبات تُواِجه َعَملِيَّة التَّْخِطيط التَّْسِويِقّي
تُوَجـــد َمْجُموَعة من الَعَقبات الَِّتي تقف يف وجه َعَملِيَّة التَّْخِطيط التَّْســـِويِقّي، وتُقلِّل 
من فعاليَّة التَّْخِطيط التَّْســـِويِقّي وتَُعوقُه دون تَْحِقيق األَْهَداف املنشـــودة، أهّم َهِذِه 

العقبات هي:

ًل: الَخلْط بَْي الُخطَط التَّْسِويِقيَّة طَِويلَة املَدى والُخطَط َقِصيَة املدى:	  أَوَّ

إذ يَتََميَّز كّل نَْوع من َهِذِه الُخطَط بطَِبيَعة وَمَهاّم وأَْهداف ُمْختَلَِفة عن اآلخر؛ لذا 
فإنَّ الَخلْط بنَْي َهَذيْن النَّْوَعنْيِ ِمن الُخطَط يَُؤدِّي لَعرْقَلَِة الُخطَّة االْســـرِتاتِيِجيَّة 
للتَّْخِطيط التَّْســـِويِقّي وتخبُّط عملها وإعاقة تَْحِقيق أهدافها، ويَِجب عىَل املَُسوِّق 
زَِمة للتَّْنِفيذ، فهذا يُيَسِّ  قبل وضع الُخطَّة تَْحِديـــد أهدافه بِدقَّة واإلِْجرَاَءات الالَّ

َعلَيِْه اْخِتيَار النَّْوع األَْمثَل من الُخطَط وبا يتناسب مع عمله وأهدافه.

ثانًيا: الَفْصل بَْي وظيفة التَّْسِويق وبي الَعَملِيَّات األخَرى َداِخل املَُنظََّمة أو املَْشُوع:	 

فَعَملِيَّة التَّْسِويق َعَملِيَّة شاِملة يَِجب أن تَتكاَمل ِفيَها األدوار بنَْي الُخطَّة التَّْسِويِقيَّة 
وبني باقي املََهاّم التَّْنِفيذيَّة األخَرى َداِخل املَُنظََّمة، لذا فإنَّ الَفْصل بنَْي الَوِظيَفة 
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التَّْسِويِقيَّة يجعل التَّْسِويق عماًل ُمستِقالًّ وُمْنَفرًدا عن كَافَّة الَعَملِيَّات َداِخل املَُنظََّمة، 
وُهَو ما يَْعِني َعَدم ُوُجود التَّكاُمل بينهم يف الرُّؤية والتَّْنِفيذ، ويف بَْعض األَْحيَان 
ة التَّْسِويِقيَّة يف النَِّهايَة وَعَدم  تََعارُض األَْهَداف وتََشتُّتها، وُهَو ما يَْعِني فََشل املََهمَّ

تَْحِقيق أهدافها.

ثالًثا: الَخلْط بَْي وظائف التَّْسِويق:	 
مل يَُعِد التَّْســـِويق اآلن يهتمُّ فََقْط بتلبية اْحِتيَاَجات الُعَمالء وَرَغبَاتهم، بل يشتمل 
َعة، وَحْص وظيفة  يف َمْفُهومـــه الَجِديد عىَل الَكِثري من الَوظَائِف الَحيَِويّة املُتََنوِّ
التَّْسِويق يف َهَذا األَْمر يَُعوق تَْحِقيقه بقيَّة األَْهَداف الَِّتي تَسَعى املَُنظََّمة للُوُصوِل 
إِلَيَْها من الُخطَّة التَّْســـِويِقيَّة؛ لذا فإنَّ الَخلْط بنَْي وظائف التَّْســـِويق األََساِسيَّة، 

ق النَّتَائِج املَطْلُوبَة. وَحْص وظائف التَّْسِويق يف تَلِْبيَة حاجات الُعَمالء ال يَُحقِّ

رابًعا: الَعَقَبات التَّْنِظيِميَّة:	 
مثل؛ عدم تَْحِديد األَْهَداف الَِّتي تسَعى املَُنظََّمة لتَْحِقيقها بدقَّة، أو اْخِتيَار َمْجُموَعة 
ّي،  ُمتناِقَضـــة من األَْهَداف، أو اْخِتيَار أَْهَداف غري َمرِنَة وغري قابلة للِقياِس الَكمِّ
أو َعَدم ُوُضوح ُرْؤيَة ورسالة املَُنظََّمة، أو عدم تَْحِديد األَْدوار ِبَشْكٍل دقيٍق لكلِّ فرد 
يف الَفِريـــق، كلُّ َهِذِه الَعَقبَـــات التَّْنِظيِميَّة وغريها قَد تُعيق آليَّات التَّْنِفيذ الِفْعِلّ 

والَجْدول الزَّمنّي إلِنْجاز الَعَمل.

ق للظواهر املُْخَتلَِفة الَِّتي تتعرَّض لها املَُنظََّمة:	  خامًسا: َضْعف التَّْحلِيل املَُتَعمِّ
ِقيق  فعدم تَْحلِيل املُْشِكالت عىَل أساس علمّي وتفسريها بعشوائيَّة يَُعوق الَفْهم الدَّ
ر تَْوِفري الحلول املُناِســـبَة لها، ومن ثَمَّ تُواِجه  والواضح ألســـاس املُْشِكلَة، ويُؤَخِّ
َدة وتصبح يف كثري من األَْحيَان ُمتَكرِّرَة. َعَملِيَّات التَّْسِويق وُخطَطه مشكالت ُمتََعدِّ

ُوِرية لَدى موظَّفي التَّْسِويق:	  سادًسا: نَْقص املَْعرَِفة واملََهاَرات الرضَّ
فعدم فَْهم أفراد فَِريق التَّْســـِويق لطَِبيَعة عملهـــم، وما يَِجب عليهم فعله، وَعَدم 
تَوفُّر حّس االبِْتكار واْصِطياد األَفَْكار الَجيَِّدة لََديِْهم يَُؤدِّي لُخطَّة تَْسِويقيَّة َضِعيَفة 
ُمَشـــتَّتة لن تُؤدِّي النَّتَائِج املَطْلُوبَة منها، بل وستُساِهم يف إهدار الَوقْت واملََوارِد 

دون َجْدوى.

الَفْصل الَعاِش/ املَبَْحث الثَّالِث
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سابًعا: عدم تَْحِديد أولويَّات األَْهَداف:	 
َســـْعي املَُنظََّمة لتَْحِقيق الَكِثري من األَْهَداف يَْنتُج عنه ُخطَّة تَْسِويقيَّة غري واضحة 
ْعي وراء ُجملة من األَْهَداف غري املرَُتاِبطَة،  املََعالِم، وفريق عمل ُمشـــتَّت يف السَّ
وِرية الَِّتي يَِجب أن تَْنتَبه لها املَُنظََّمة  ُ لَِذلَِك فتَْحِديـــد األولويَّات من األُُمور الضَّ
قبـــل البَْدء يف التَّْخِطيط والتَّْنِفيذ؛ حتَّى يَُكون الَفِريق قادًرا عىَل تَْحِديد أولويَّاته 

ة. وقياس أدائه، وتَْحِقيق األَْهَداف املَرُْجوَّ

ثامًنا: التَّْغيي الَداِرّي ِبُصوَرة ُمْسَتِمرَّة:	 
َدة تَُكون  َعَدم استقرار إَِدارَة املَُنظََّمة يَْنتُج عنه َعَدم ُوُجود فئة ُمَنظََّمة أو طَبََقة ُمحدَّ
قاِدرة عىَل تَْنِفيذ َعَملِيَّة التَّْخِطيط التَّْسِويِقّي، ومتابعة الُخطَّة التَّْسِويِقيَّة؛ فالتَّْغيري 
ال يف فََشـــل تَْحِديد مالمح التَّْخِطيط االْسرِتاتِيِجّي  املُْســـتَِمّر واملتكرِّر عامل فعَّ
التَّْســـِويِقّي براحله وُخطُواته املُْختَلَِفة، ومن ثَمَّ َعَدم تَْحِقيق النَّتَائِج املَطْلُوبَة من 

َعَملِيَّة التَّْسويق. 

يَّة كبرية يف مجال ِريَاَدة  خالصة القول: إنَّ َعَملِيَّة التَّْســـِويق بَكافَّة مراحلها لها أَهمِّ
ِغريَة قبل  يَّة ِبالنِّْســـبَِة أِلَْصَحاِب املرَْشُوَعات الصَّ األَْعَمل، فالتَّْســـِويق شـــديد األَهمِّ
ق االنِْتَشـــار والنُُّمّو والُقْدرَة عىَل تَْحِقيق أَفَْضل النَّتَائِج،  املرَْشُوَعات الَكِبريَة، فَُهَو يَُحقِّ
َمة،  ـــلَْعة املُْنتَجة أو الِخْدَمة املقدَّ والُوُصول للُمْســـتَْهلِك أو الَعِميل املُْستَْهَدف من السِّ
والتَّْســـِويق يَْعتَِمد عىَل االبِْتكار والتَّطْوير والِفْكـــر املُتََميِّز والعلم واملهارة، فَُهَو َعَملِيَّة 
َدة وال مُيِْكن أن تَْحُدث دون تَْدريب  ُمَنظََّمة تقوم عىَل أُُســـس وَمباِدئ وُخطُوات ُمَحدَّ
قَّة واالهتمم  وتَرْتِيب َجيِّد من َصاِحب املرَْشُوع أو املَُنظََّمة، كم يَِجب أن يَِتّم بنتَهى الدِّ
واملُتابَعة حتَّى تَتَمكَّن املَُنظََّمة أو املرَْشُوع من تَْحِقيق النَّتَائِج املَطْلُوبَة يف الَفرْتَة الزمنيَّة 

َدة للَحْملَة أو للُخطَّة التَّْسِويِقيَّة. املُحدَّ

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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الَفْصل الَحاِدي َعَش  

ِغري َحقُّ االْمِتَياز التَِّجاِرّي للَمْشُوعِ الصَّ

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: َحّق الْمِتَياز التَِّجاِري.. التَّْعريف، املَزَايَا والُعُيوب •

أَنَْواع َحّق االْمِتيَاز التَِّجاِرّي 	 
آليَّات َمْنح االْمِتيَاز التَِّجاِري	 
َمزَايَا الُحُصول عىَل َحّق االْمِتيَاز التَِّجاِرّي	 
ُعيُوب الُحُصول عىَل َحقِّ االْمِتيَاز التَِّجاِرّي	 

املَْبَحث الثَّاِن: أركان إَِداَرة الْمِتَياز والِتزَامات املَانِح واملَْمُنوح له •
الِتزَامات املَانِح واملَْمُنوح له َحّق االْمِتيَاز التَِّجاِري	 
َعواِمل نََجاح االْمِتيَاز التَِّجاِرّي 	 

املَْبَحث الثَّالِث: التَّأكُّد من جدَوى الْسِتْثامر ف الْمِتَياز التَِّجاِرّي •
كْل الَقانُوِنّ لُعُقود الْمِتَياز التَِّجاِري • املَْبَحث الرَّاِبع: الشَّ

أَنَْواع ُعُقود ُحُقوق االْمِتيَاز	 
َخَصائِص ُعُقود ُحُقوق االْمِتيَاز	 
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الَفْصل الَحاِدي َعَش 

ِغري َحقُّ االْمِتَياز التَِّجاِرّي للَمْشُوعِ الصَّ

َمة  ُمَقدِّ
يَْحَتـــاج أّي َرائِد أَْعاَمل ف الِبَدايَة إىل ِدَراَســـة الكَِثي من الخيارات املَُتَوفِّرَة أمامه 
ة للَمْشُوعِ التَِّجاِرّي مُيِْكن أن  ِغي، واملَُفاَضلَة بَْي َنَاِذج عدَّ لَتْدِشي َمْشُوعه الصَّ
لها  ِحيح نَْحو اْخِتَيار َمْشُوعه الَجِديد، وأوَّ ل للقرار الصَّ يَْبـــَدأ بها، من أجل التََّوصُّ
ْكيـــز عَل الَبْحث عن املَْعلُوَمات حول املََجال التَِّجاِرّي الَِّذي يرغب ف َخْوِضه،  التَّ
ـــوق املُْســـَتْهَدَفة واْحِتَياَجاتها، وطَِبيَعة الُعَمالء املُْحَتَملَي، والكََيان املُناِسب  والسُّ

لنشاط الَعَمل، وغيها.

ِغري،  ة خيارات اْسرِتاتِيِجيَّة أََمام َرائِد األَْعَمل لبَْدء َمرْشُوعه الصَّ وِبَشْكٍل عاّم ُهَناَك عدَّ
وٍع قائٍم بالِفْعِل، أو أن يحصل  وًعا جديًدا، أو أن يَْســـتَْحِوَذ عىَل َمرْشُ ا أن يَبَْدأ َمرْشُ فإمَّ
عـــىَل َحّق االْمِتيَاز التَِّجاِرّي من إحَدى الَعالَمـــات التَِّجاِريَّة النَّاِجحة، ولكلٍّ من َهِذِه 
الخيارات َمزَايَا وُعيُوب يتحتَّم َعلَيِْه أْن يدرسها َجيًِّدا قبل اْخِتيَار االْسرِتاتِيِجيَّة األَكَْث 

ُمالَءمًة له وملرَْشُوعه.

فعند اْخِتيَار اْسرِتاتِيِجيَّة البَْدء بَرْشُوع جديد، فإنَّ لرَائِد األَْعَمل فرصة كَِبريَة إلعداد 
ِدَراَســـة تَْفِصيلِيَّة ُمتََكاِملَة عن َهَذا املرَْشُوع قبل التَّْنِفيذ، واْخِتيَار املََجال املُتَواِفق مع 
الته وَرَغبَاته، وتَْحِديد مَدى َجْدَواه ونِْســـبَة  إمكاناتـــه املَالِيَّة والَفنِّيَّة وِخرْبَاته وُمَؤهِّ

ات املُتََعلَِّقة به. يْطَرَة فيم بعد عىَل كَافَّة الَجوانِب واملُْستََجدَّ نجاحه، والسَّ
لكـــنَّ َذلَِك ال مينع أنَّ تِلَْك االْســـرِتاتِيِجيَّة تَْحتَاج الَكِثري واملَِزيـــد من الجهد والَوقْت، 
َراَســـات والتَّْحلِيالت التَّْفِصيليَّة املُْسبََقة،  ـــيُولَة النَّْقِديَّة إلجراء الدِّ وقَْدًرا كبريًا من السُّ
يَّة املُناِســـبَة، وَدفْع األجور وغريها  وتَْوِفـــري املََوارِد واإلمدادات الَفنِّيَّة والتِّْقِنيَّة والبَرَشِ
من النََّفَقات، وَســـيَُكوُن مردود املرَْشُوع عىَل املَدى البَِعيد أْي سيَْحتَاج وقتًا طوياًل لبَْدء 
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تَْحِقيق اإِليرَاَدات املُْستَْهَدفة، كََم أنَّ املََشاِريع الَجِديَدة تَْنطَِوي عىَل نسبة كَِبريَة للَغايَِة من 
يَات، وقَد ال تتََوافُر لَدى َرائِد األَْعَمل الِخرْبَة الكاِفيَة للتَّعاُمل مع مثل  املَُجازَفَـــة والتََّحدِّ
عوبَات يف الِبَدايَة، ما يُِعيُقه بُقوَّة عن بلوغ أهدافه وتَْحِقيق النََّجاح املَطْلُوب. َهِذِه الصُّ

ا االْســـرِتاتِيِجيَّة الثَّانِية؛ وِهَي شاء َمرْشُوع قائم بالِفْعـــِل، فتَتَميَّز بعدم الحاجة  أمَّ
ـــوق وُعَمالئه  ة املرَْشُوع يف السُّ إلجـــراءات تَرِْخيص َجِديَدة، واالْســـِتَفاَدة من ِحصَّ
اِئني وشبكة ُمورِّديه واملتَعاِملِنَي معه يف شتَّى الَجوانِب، إىَل جانب االْسِتَفاَدة من  الدَّ
ْمَعة الَحَسَنة الَقاِئَة بالِفْعِل عىَل املرَْشُوع لَدى الُعَمالء، والِخرْبَة  ْهِنيَّة والسُّ ورَة الذِّ الصُّ
الَكِبريَة ملَُوظَّفيه وفريق الَعَمل يف إَِدارَة املََهاّم، كََم أنَّها تُِتيح االْسِتَفاَدة من استمراريَّة 

املرَْشُوع وإيراداته املُستَِمرَّة وُمَحاَولَة تنميتها.

َا  لكنَّ بَيْع الجزء أو الُكّل من املرَْشُوع القائم قَد يَْنطَِوي عىَل أسباٍب أو خفايا كامنة ُربَّ
َمات الَِّتي  تَُكون غري إِيَجاِبيَّة أو ُمرِْضيَة، وقَد ال تتََوافُر يف املرَْشُوع الَخَصائِص واملَُقوِّ
َراته  َـــا ال يَتَوافَق َهَذا املرَْشُوع بدرجة كبرية مع تصوُّ يبحـــث َعْنَها َرائِد األَْعَمل، وُربَّ
ْعر الَِّذي  َاء مرتفعة؛ ألنَّ السِّ ، وقد تَُكون أَيًْضا تَْكلَِفة الرشِّ وِع املُْستَْقبَِلّ وطُُموحاته للَمرْشُ

ْمَعة. ن َحّق املِلِْكيَّة واْسِتْغالل السُّ سيطلبه َمالِك املرَْشُوع األصّل سيتضمَّ

ـــى اآلن ِخيار َحّق االْمِتيَاز التَِّجاِرّي، الَِّذي ســـُنفرِد له الحديث يف َهَذا الَفْصل  ويتبقَّ
ِكَات  نَظَرًا لكونه أحد أََهّم الخيارات األَكَْث حيويَّة ِبالنِّْسبَِة لرُّوَّاد األَْعَمل الُجُدد والرشَّ
الَعالَِميَّة الكربَى عىَل حدٍّ سواء، باْعِتبَارِه الَوِسيلَة األَكَْث يُْسًا لتَْكِوين ُمْنَشآت األَْعَمل 
الت املَُخاطَرة فيه ســـواًء باملال أو بالُجْهد أو الَوقْت، وارتفاع  ِغريَة، وانِْخَفاض ُمَعدَّ الصَّ
َسات تِجاريَّة َمرُْموقة وكِيانات َضْخَمة ذات َشْعِبيَّة  نِْسبَة نجاحه ِبَسبَب التَّحالِف مع ُمَؤسَّ
عامليًّا، وَهَذا يُوفِّر للـــرُّوَّاد فُرًَصا مَثِينة للُحُصوِل عىَل بَرَاِمج تَْدِريِبيَّة وِمَهِنيَّة ُمتَطَوِّرَة 
َســـات، والَّتي تحرص عىَل ُحســـن تثيل عالمتها التِّجاِريَّة يف  ُمْعتََمَدة من َهِذِه املَُؤسَّ
شتَّى ُدَول الَعالَم من ِخالل االرتقاء بأداء ُمشرتي اْمِتيَازها والتَّطْوير املُْستَِمّر لقدراتهم 

وِخرْبَاتهم اإِلَداِريَّة والفنِّيَّة.

الَفْصل الَحاِدي َعرَش
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ويف الَجانِـــب املُقاِبل، يُعدُّ االْمِتيَاز التَِّجاِرّي اآلليَّة األَكَْث نجاًحا لتَْحِقيق االنِْتَشـــار 
ِبالنِّْســـبَِة للَعالَمات الشهرية يف ُمْختَلَف املََجاالت ويف غالبيَّة ُدَول العالَم، فعىَل َسِبيل 
املثال تُعـــدُّ َشِكَات "ماكدونالدزMcdonald's"، و"كنتـــاكKFC "، و"برجر كينج

يعة، وفَناِدق وُمْنتََجَعات  ِ Burger King " و"بيتـــزا هـــتPizza Hut " للَوَجبَات السَّ
"ماريوتMarriot " و"إنرتكونتننتالInterContinental " من أَكْرَب َشِكَات االْمِتيَاز 
يَّته  يف الَعالَم للعام 2018م. وســـوف نَتََناَول من ِخالل َهَذا الَفْصل َحّق االْمِتيَاز وأَهمِّ
قه َرائِد األَْعَمل  ِغريَة وُروَّاد األَْعَمل وما مُيِْكـــن أن يُحقِّ ِبالنِّْســـبَِة للَمرْشُوِعات الصَّ

الَجِديد من ِخالل َهَذا الحّق.
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َحّق االْمِتَياز التَِّجاِرّي
التَّْعريف، املَزَايَا والُعُيوب

َحّق الْمِتَياز التَِّجاِرّي )فرانشـــايز franchising( ُهَو إحَدى اآلليَّات املســـتحدثة 
لَة ف  لَِداَرة َعَمٍل تِجاِرّي قائم بالِفْعِل تحت اســـم تِجاِرّي َمْعُروف وَعالمة ُمَســـجَّ
ِكَة املَالِكَة لَِهِذِه  دة، ِبَحْيُث تقوم الشَّ مْنطََقة ُجْغراِفيَّة ُمَعيََّنة وِخالل َفْتَة زََمِنيَّة ُمَحدَّ
الَعالَمة التِّجاِريَّة )ويُطلـــق َعلَْيَها الِجَهة املَانَِحة لالْمِتَياز( بَْنح آَخِريَن )ويُطْلَق 
عليهم املُْشـــَتِيَن لالْمِتَياز( الحّق ف إِنَْتاج وبَْيع وتَْوِزيع أو تَْســـِويق ُمْنَتَجاتها أو 
ِخْدَماتها، با ف َذلَِك اْســـِتْخَدام اْسِمَها وعالَمتها التَِّجاِريَّة وإْجراَءاتها وتِْقِنيَّاتها 
ف الَبْيع والتَّْســـِويق، وَذلَِك نَِظي َدْفع َمْبلَغ من املال أو َســـداد نِْسَبة من املَِبيَعات 
، ويُطلَق عَل  ـــَنِويَّة الَّتي يَْحُصل َعلَْيَها ُمقاِبل اْسِتْخدامه لَِهَذا الَحقِّ الجاَملِيَّة السَّ
َهَذا املُقاِبل )ُرُسوم الْمِتَياز(، وَقد يتّم التَِّفاق بَْي الطَّرَفّي عَل َسَداد الثَْنْي مًعا 

وْفًقا لُشوط َعْقد الْمِتَياز املرُْبَم بينهام.

أَنَْواع َحّق الْمِتَياز التَِّجاِرّي 
هناك الَكِثري من أَنَْواع َحّق االْمِتيَاز التَِّجاِرّي الَِّتي تَتاَلَءم مع طَِبيَعة كُّل َمرْشُوع، ولَِذلَِك 
ق له األَْربَاح أو النَّتَائِج  يَْحتَـــاج َرائِد األَْعَمل لِتَْحِديد نَْوع االْمِتيَاز الَِّذي َســـْوَف يَُحقِّ

املُتََوقََّعة من الُحُصول عىَل َهَذا النَّْوع من االْمِتيَاز، ومن َهِذِه األَنَْواع:

ًل: اْمِتَياز التَّْصِنيع: أَوَّ

زَِمة للتَّْصِنيع أو تجميعها من  يَْعتَِمد َهَذا النَّْوع ِبَشكٍل رَئِيس عىَل نَْقل املَْعرِفَة الفنِّيَّة الالَّ
ِْخيص باْسِتْغالل بَرَاَءة  املَانِح إىَل املَْمُنوح له، ولَِذلَِك عادًة ما يَُكون َمَحّل َهَذا الَعْقد الرتَّ

َناعيّة. االْخرِتَاِع أَو َحّق من ُحُقوق املِلِْكيَّة الصِّ
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ويُْشرَتَط يف الَعْقِد ما يل:
أن يُعِطـــي مانِح االْمِتيَاز كَافَّة أَنَْواع املَْعرِفَـــة املَطْلُوبَة للَمْمنوح حتَّى يتمكَّن من 	 

تَْصِنيع ُمْنتََجاته ِبُصورَة تَتَطابَق مع ُمْنتََجات َعالَمته التِّجاِريَّة يف البَلَد األُّم.
الَحّق الكاِمل للمنِح يف املُراقَبَة والتَّْقِييم وتَْقِويم األََداء للتَّأَكُّد من َجْوَدة املُْنتَجات 	 

دها. الَّتي تَْحِمل َعالَمته وَمَدى ُمطابََقِتها للُمواَصَفات الَّتي حدَّ
ة بَعَملِيَّة 	  ُمراَعاة املَْمُنوح له النَّمِذج الِقياِســـية واملواَصَفات Standards الخاصَّ

التَّْصِنيع الَّتي يضعها املَانِح، للُحُصوِل عىَل ُمْســـتَوى الَجْوَدة املَطْلُوبَة يف اإلِنْتَاج، 
ْكل الخارجي والتَّْصِميم وآليَّات ِخْدَمة الُعَمالء وغريها. إىَل جانب َمَعاِيري الشَّ

الِتزَام املَْمُنوح له بَعَدم اتَِّخاذ أّي إِْجرَاء من َشأْنه أن يَُؤدِّي لحدوث تَْغِيري يف ُهِويَّة 	 
ْهِنيَّة لَدى الُعَمالء. الَعالَمة التِّجاِريَّة أو صورتها الذِّ

الِتزَام املَْمُنوح له بعـــدم َتِْرير َحّق االْمِتيَاز إىَل طَرَف ثالِث من البَاِطن لِيَتََوىلَّ 	 
َمَهاّم تَْصِنيع املُْنتَج بداًل منه، وقَد يَِتّم االتَِّفاق عىَل ِخالِف َذلَِك َصاحًة يف الَعْقد.

ويُعدُّ َهَذا النَّْوع من االْمِتيَاز شـــائًعا بُقوَّة يف مجال األَْغِذيَة واملرشوبات، ومن األَْمِثلَة 
عـــىَل َهَذا النَّْوع من االْمِتيَاز َشِكَة كوكاكوال )Coca Cola )1 الَعالَِميَّة للمياه الَغاِزيَّة 
الة لـــرَشِكات تَْعِبئَة وتَْوِزيع املرشوبات  الَّتـــي َتَْنح َحّق االْمِتيَاز الخاصِّ بادَّتها الَفعَّ
الَغاِزيَّة اإلقْلِيِميَّة، الَِّتي َتِْزج َهِذِه املَُكوِّنَات باملاء وزَُجاَجاِت املُْنتَج وتَِبيُعه يف بُلْدانها)2(.

ثانًيا: اْمِتَياز التَّْوِزيع:

أْي: أن يَُكون للَمْمُنوح َحّق تَْدِشـــني مراكـــز لتَْوِزيع املُْنتََجات والِخْدَمات الَِّتي يُنتجها 
املَانِح، دون التََّدخُّل يف َعَملِيَّة التَّْصِنيع ذاتها، ويهدف املَانِح من ِخالل َهَذا النَّْوع من 

ِكات يِف الواليات املتَِّحَدة . 1 كــوكا كــوال Coca-Cola ِهــَي أَكْرَب ُمْنِتج وُمَوزِّع للمرشوبــات الَغاِزيَّة يِف العالَم وواحدة من أَكْرَب الــرشَّ
 Dr. John ِكَة منذ عام 1886م َمَع ابِْتَكار املرشوب الَغاِزّي عىَل يَِد الدكتور اأْلَْمرييك جون إس بيمبريتون اأْلْمِريِكيَّة، بدأ تاريخ الرشَّ
ِكَة رســميّاً عام 1892م ويقع مقرّها الرَّئِيس يِف أتالنتا يِف والية جورجيا، وتَُوفِّر اآلن أَكَْث من  ســت الرشَّ S. Pemberton، لكن تأسَّ
ِكات ااِلْسِتْهالكِيَّة قيمة يِف العالَم، وَتَكََّنت الَعاَلَمة التِّجاِريَّة  2800 ُمْنتَج يِف أَكَْث من 200 َدْولَة، وتَُعدُّ َشِكَة كوكاكوال من أَكَْث الرشَّ
ِكَة يِف عام 2015م حوايل 120.3  قت الرشَّ لرشكة كوكاكوال من أْن تَْحتلَّ مكانة بنَْي العرشة َعاَلَمات التِّجاِريَّة األبرز يِف العالَم، وحقَّ
ِكَة قَاِئَة أََهّم َعرْش َعاَلَمات تِجاريَّة يِف العالَم..  رَْت فيه الرشَّ ن ِبِنْسبَة %12 عن عام 2014م، والَِّتي تََصدَّ مليار ُدَواَلر با يعادل تََحسُّ

. https://www.worldofcoca-cola.com :للَمِزيد: املوقع الرَّْسِمّي للرشكة، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط
2. Franchising | Boundless Business. 2020. Retrieved 12 April 2020, from https://courses.lumenlearning.

com/boundless-business/chapter/franchising/
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ع وفتح أَْسَواق َجِديَدة من ِخالل أَْصَحاب املرَْشُوَعات  االْمِتيَازات إىَل الَعَمل عىَل التََّوسُّ
ِغريَة من املَْمُنوِحنَي، وقَد يتكلَّف املَانِح يف َهَذا النَّْوع من االْمِتيَازات بعض التَّكالِيف  الصَّ
ا املَْمُنوح فيتوىلَّ أمر  ـــة بتَْجِهيز املََكان واألَْجِهزَة الَّالزِم تَوافُرها يف املََكان، أمَّ الَخاصَّ

ن َعْقد اْمِتيَاز التَّْوِزيع ما يل: إَِدارَة َمْنَفذ التَّْوِزيع وتَْشِغيله، ويَتََضمَّ
حّق املَْمُنوح يف اْسِتْعمل اسم املَانِح وعالمته التِّجاِريَّة، واْسِتْخَدام وَسائِل التَّْسِويق 	 

الفنِّيَّة باتِّباع تَْعلِيمت املَانِح.
الِتـــزَام املَانِح بتَْوِريد املُْنتَجات -محل الَعْقد- الَِّتـــي تَْحِمل َعالَمته التِّجاِريَّة إىَل 	 

د. ة الَعْقد وِضْمن اإلِطَار الُجْغرَايِفّ املَُحدَّ املَْمُنوح له ِخالل ُمدَّ
يانَة 	  الِتزَام املَانِح ِبتَْقِديم املُســـاَعدات الفنِّيَّة للَمْمُنوِح يف مجال التَّْســـِويق والصِّ

وتَْوِفري ِقطَع الِغيار وغريها.
يْطَرة واإلِْشاف عىَل أَْعَمل املَْمُنوح له.	  َحّق املَانِح يف ُممرََسة الرَّقابَة والسَّ
ِْويج أو بَيْع أيّة ُمْنتََجات أخَرى ُمناِفَســـة للَمنِح 	  َحّق املَانِح يف َمْنع املَْمُنوح من الرتَّ

يف ُسوق الَعَمل.

وَغالِبًا ما يَْنترَِش َهَذا النَّْوع من االْمِتيَاز يف الَعالَمات التِّجاِريَّة املُصنِّعة للُمْنتََجات الَكِبريَة، مثل: 
يَّارات تَْنَشط فورد)Ford()1( وجرال موتورز  يَّارات واألَْجِهزَة اإِللِْكرِتُونِيّة، فَفي مجال السَّ السَّ

)General Motors- GM()2(يف َمْنح ُحُقوق اْمِتيَاز تَْوِزيع َسيَّاراتها للوُكَالء يف العالَم.

ست عىَل . 1 ِكات الَعالَِميَّة لتَْصِنيع الَسيَّاَرات وأَكَْثها عراقة، تأسَّ فورد موتور كومباين )Ford Motor Company( ِهَي من أقَْدم الرشَّ
يَِد هري فورد Henry Ford عام 1903م بدعم من 12 مستثمراً ومشاركة 1000 مساهم، يقع َمَقرّها يِف والية ميشيجان اأْلْمِريِكيَّة، 

.https://corporate.ford.com :ِكَة، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط يَبْلُغ طاقم عملها نَْحو 199 ألف موظف.. للَمزيِد: املوقع الرَّْسِمّي للرشَّ
جرال موتورز )General Motors( ِهَي َشِكَة َسيَّاَرات أْمِريِكيَّة عريقة تسَعى لتَطِْوير تِْكُنولُوْجيَا النَّْقل ألَكَْث من 100 عام، َوِهَي . 2

ل كَْهربَاِئّ وأكياس  يَّات كَِبريَة من الَســيَّاَرات الكهربائية بأســعار ُمناِسبَة، َوأَوَّل َشِكَة تقوم بتَطِْوير ُمَشغِّ أَوَّل َشِكَة َســيَّاَرات تُْنِتج كَمِّ
ِكَــة يِف عام 1908م عىَل يَِد وليام "بيل" دورانــت William "Billy" Durant، الَِّذي بدأها كرشكة مصّنعة  ســت الرشَّ َهَوائِيَّــة، تأسَّ
للَسيَّاَرات الَّتي تََجرَّها الخيول، َويِف الِْبَدايَة كَانَت مملوكة لرشكة Buick Motor Company فََقْط َولَِكنََّها استحوذت عىَل أَكَْث من 
 Germany's  وأوبل األملانيَّة ،Pontiac املعروفة الْيَْوم باسم ،Oakland وأوكالند Cadillac 20 َشِكَة أُْخَرى، با يِف َذلَِك كاديالك
Opelوشيفروليه  Chevroletوفوكسهول Vauxhall، ويقّع مقرّها الرَّئِيس يِف مدينة ديرتويت يِف والية ميشيغان اأْلْمِريِكيَّة، وتَُوظِّف 
ِكَة يِف تَْقلِيِص  تَّة، وِخاَلل 14 َعَملِيَّة إطالق َجِديَدة لَسيَّاَراتها نجحت الرشَّ أَكَْث من 180 ألف شخص وتَُوفِّر منتجاتها يِف الَقارَّات السِّ
طُه 357 رطالً لُِكّل َسيَّارة، ِممَّ يَُوفِّر 35 مليون جالون من البنزين ويَُجنِّب 312 ألف طّن ِمرْتِّي من انبعاثات ثاين أكسيد  ما ُمتََوسِّ

.https://www.gm.com :الكربون َسَنويّاً.. للَمزيِد: املوقع الرَّْسِمّي للرشكة، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط
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ثالًثا: اْمِتَياز آليَّة أو ِصيَغة الَعَمل:

يَُعدُّ َهَذا النَّْوع عىَل وجه التَّْحديد من أَْشَهر أَنَْواع االْمِتيَازات التَِّجاِريَّة الرَّائَِجة عامليًّا، 
َســـة ُسْمَعة َجيَِّدة بنَْي  فيَْعتَِمد عىَل ُســـْمَعة املَُنظََّمة املَانَِحة لالْمِتيَاز، وكُلََّم كَاَن للُمَؤسَّ
الُجْمُهور وتتميَّز َعالمتها التَِّجاِريَّة بالثَِّقة كانت قادرة عىَل االنِْتَشار، وتَْحِقيق مبيعات 
أَكْـــَث، والُحُصول عىَل َهَذا النَّْوع من االْمِتيَـــازات يجعل َصاِحب املرَْشُوع قادًرا عىَل 
ِكَة املَانَِحة من  َسة املَانَِحة، بَيَْنَم تتمكَّن الرشَّ ْمَعة الَجيَِّدة للُمَؤسَّ االْسِتَفاَدة من َهِذِه السُّ
تَْحِقيق َمِزيد من االنِْتَشار والُوُصول أِلَْسواق َجِديَدة يف َمناِطَق ُمْختَلَِفة، ويكون املَْمُنوح 
قادًرا عىَل اْســـِتْخَدام مَنَط الَعَمل الخـــاصِّ باملَُنظََّمة يف الُوُصول للجمهور والُعَمالء 
وتَْحِقيق أرباح كبرية، كََم مُيِْكنه اْســـِتْخَدام النِّظَام اإلَداِرّي الكامل للمنِح يف طَِريَقة 
د مثل بقيَّة َسالِسل املَُنظََّمة،  الَعَمل، ومن ثَمَّ يتمكَّن املَْمُنوح من اْســـِتْخَدام منط ُموحَّ
يعة  ِ ويكون ِمثال َهَذا االْمِتيَاز يف َسالِسل املَطاِعم الَعالَِميَّة مثل: َمطاِعم الَوَجبَات السَّ
ماكدونالدز)McDonald's()1(الَّتـــي تُلزِم املَْمُنوحني الْمِتيَـــاز عالمتها التِّجاِريَّة 
ِباْسِتْخَدام مَنُوذَجها الَخاّص يف تَْصِميم الُفُروع والزِّيِّ الرَّْسمّي لفريق الَعَمل وعبارات 
ة  ِْحيـــب بالُعَمالء، ِباإلَِضافَِة إىَل االلِتزَام بَعاِيريها ومواِصَفاتها للَوَجبَات الخاصَّ الرتَّ
بهـــا، وبالتَّايِل فإنَّ فُروَعها يف العالَم تكاد تَتَطابَق بعضها مع بَْعض، ولَِذلَِك فَِهَي من 

أبرز مانحي االْمِتيَازات ُشْهرًة وَرواًجا يف العالَم.

رابًعا: الْمِتَياز التَّْوِزيعّي:

رًا الْمِتيَاز التَّْوِزيع، فَُهَو يَْنطَوي عىَل الِفْكرَة ذاتها؛ أْي يَِتّم تَْقِديم  يُعد َهَذا النَّْوع مَنُوَذًجا ُمَصغَّ
ـــلَع والتَّْمِويل باســـم الَعالَمة التَِّجاِريَّة ذاتها، لَِكنَّه يَْختَلِف عنه  ة بتَْوِزيع السِّ املَْعرِفَة الَخاصَّ

َســها مالكها ستيف اسرتبروك عام 1955م، . 1 ماكدونالدزMcdonald's، من الَعاَلَمات التَِّجاِريَّة الشــهرية يِف ُمْختَلَف ُدَول العالَم، أسَّ
ِكَــة يِف أمريكا واعتمــدت عىَل ِصَناَعة الهامربجر وتقدميها بطريقة ُمَميَّزَة لِلَْعَمِل َمــَع الِْحَفاظ عىَل َجْوَدة َعالِيَة حتَّى  وبــدأت الرشَّ
تّكنت من ااِلنِْتَشــار الواســع يف العالَم، واليوم هنالك أَكَْث من 36,000 فرعاً منترشاً يِف 120 َدْولَة يِف أنحاء العالَم )أَكَْث من 
13,000 ِمْنَهــا يِف الواليــات املتَِّحــَدة(. فروع ماكدونالدز تَْخِدم أَكَْث من 70 مليون زبون يوميّــاً. ملاكدونالدز أَكَْث من 1.9 مليون 
https://www.mcdonalds.com/sa/ar-sa/riyadh/ :عامل يِف أرجاء العالَم. للَمزيِد: املوقع الرَّْســِمّي للرشكة، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط

. ourcompany/history.html
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بأنَّ االْمِتيَاز يَُكون ُمْســـتَْهِدفًا لِنطاق ُجْغرايّف َضيِّق، أْي َداِخل البَلَد الواِحد، وَغالِبًا ما يَُكون 
ة  بواســـطة َمراكِز تجاريَّة بالجملة يف مْنطََقٍة ما، ومثل ذلك: تَْوِزيع َمَواّد التَّْجِميل الَخاصَّ

. ّ ِكات املََحلِّيّة يف َدْولَة ما من ِخالل َمراكِز تَْوِزيع ُمْنترَِشة يف نِطاقها املََحلِّ بإحَدى الرشَّ

خامًسا: الْمِتَياز الْسِتْثامرّي:
يَّة املَْعرِفَة واألََســـالِيب الَفنِّيَّة، بَيَْنَم  يف َهـــَذا النَّْوع ال يَْقتَِص االْمِتيَاز عىَل تَْقِديم رِسِّ
َسة كَُكّل، با يف َذلَِك اْسرِتاتِيِجيَّة الَعَملِيَّات  يشتمل عىَل األََدَوات االْســـِتثْمريَّة للُمَؤسَّ
التَِّجاِريَّة واإلعالنات وغريها، ولَِذلَِك ينترش َهَذا النَّْوع يف االْســـِتثْمرات الضخمة، 
مثل: الفنادق واملُْنتَجعات، ومن الَعالَمات التِّجاِريَّة الشـــهرية الَّتي تنح َهَذا االْمِتيَاز 
َمْجُموَعة هيلتون الَعالَِميَّة للفنادق واملُْنتَجعات)Hilton Hotels and Resorts)1 الَِّتي 
بدأت َهَذا النِّظام منذ العام 1965م، حتَّى أَْصبََحت فروعها تنترش يف نحو 100َدْولَة 

ومْنطََقة يف العالَم.
ويَْحتَاج شـــاري اْمِتيَاز فندق هيلتون لنحو 29 مليون ُدَوالر ِبَحّد أدَن لِبَْدء االْسِتثْمر، 

ِباإلَِضافَِة إىَل رُُسوم اْمِتيَاز أوليَّة قَْدرها 75000 دوالر)2(.

آليَّات َمْنح الْمِتَياز التَِّجاِرّي
قد يتصوَّر البَْعض أنَّ َمْنح االْمِتيَاز التَِّجاِرّي يأخذ ُصورَة واحدة يف ُمْختَلَف املََجاالت، 
وُهَو َمْنح االْمِتيَاز من طرٍف آلخر، وهذا يف املُْجَمل َصحيٌح، لكنَّ ُهَناَك آليَّات ُمْخَتلَِفة 

ملنح الْمِتَياز التَِّجاِرّي، وهي:  

يَافَــة يِف العالَم وأرسعها مُنُّواً، بدأت . 1 فنــادق ومنتجعــات هيلتــون Hilton Hotels & Resorts ِهَي َواِحَدة من أَكْرَب َشِكَات الضِّ
َسها كونراد هيلتون Conrad Hilton الَِّذي اشرتَى فندق موبل يِف سيسكو يِف والية تكساس عام 1919م، وعىَل  السلسلة َمَع ُمَؤسِّ
َنوات القليلة التَّالِية اشرتَى فنادق أُْخَرىَ ى يِف الوالية ذاتها، ما زاد من طُُموح هيلتون لتَْدِشني ِسلِْسلَة فنادق ضخمة، َويِف  مدار السَّ
عام 1925م افتتح فندق داالس هيلتون أَوَّل فندق يحمل اســمه، واآلن تلك السلســلة نَْحو 6 آالف فندق يِف 114 َدْولَة يف العالَم 
يافة، مثل: كونراد Conrad والدورف أســتوريا  وأَكْــَث مــن 939 غرفة فندقيَّة، كََم تُِدير 17 َعاَلَمة تِجاريَّة َشــِهريَة يِف مجال الضِّ

.https://www.hilton.com :للَمزيِد املوقع الرَّْسِمّي للفندق، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط ..  Waldorf Astoria
2. Hilton Hotels and Resorts Franchise Cost & Opportunities | Franchise Help. Retrieved from 

https://bit.ly/2VnZD51
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الَفْصل الَحاِدي َعرَش/ املَبَْحث األَوَّل

نظام الَوْحَدة األََساِســـيَّة: أْي، أْن يَُكون املرَْشُوع النَّاِشـــئ فرديًّا، ويقوم يف َهَذا 	 
النِّظَام َصاِحـــب االْمِتيَاز بَْنِح َحّق االْمِتيَاز لَوْحَداٍت فرديَّة أو َمالِك واحد فََقْط 
ّ للَمْنح؛ كأْن مَيْلُِك تاجٌر ما مصنًعا  ِبطَِريَقة مباشة وَهَذا يصلح يف النِّظَام املََحلِّ
إلنْتاِج نَْوع من املاَلِبس يف ُمحافَظٍة ُمَعيََّنة، ومَيْنح َحّق إِنْتَاج املالبس ذاتها ملالِك 

مصنعٍ آخَر يف ُمحافَظٍة أُْخرى.
َدة الوحـــدات )Master Franchise(: أْي: أْن يدفع املَْمُنوح 	  الْمِتَيـــازات املَُتَعدِّ

ة من الَعالَمة التَِّجاِريَّة صاحبة االْمِتيَاز  ًضا لرِشاء وْحَدات ِعدَّ مبلًغـــا إجَملِيًّا ُمَخفَّ
ـــْخِصّ وال يتصَّف فيه بالبَيْع أو اإليجار دون موافقة مسبَقة منها،  لحسابه الشَّ
مثل: تَرْخيص ِسلِْسلَة َمطاِعم ماكدونالدز يف العالَم، وُهَو نِظَام يتناسب مع َمْنح 

ِكَات الُكرْبى.  االْمِتيَاز للرشَّ
د الوحدات 	  بَْيع الفرنشايز من الباطن Sub-Franchise: أْي: َمْنح االْمِتيَاز املُتََعدِّ

د، ويَْنترَِش َهَذا النَّْوع  مع اْحِتفاظ املَْمُنوح بحقِّ بَيْع أو إيجار االْمِتيَاز يف إقليٍم ُمَحدَّ
، أْي يقوم َمالِك أحد  ّ يف مجـــال األَْغِذية واملرَْشوبات ولَِكْن عـــىَل النِّطاق املََحلِّ
ِهرية يف العاِصمة ِبَْنح اْمِتيَاز منتجاته آلخرين يف األقاليم الُكرْبى،  املَطاِعم الشَّ
والَِّذيـــَن بدورهم مُيَرُِّرون االْمِتيَاز ألطراٍف ثالِثـــة يف األقاليم ذاتها وبُوافََقِة 

الطَّرَف األول.

َمزَايَا الُحُصول عَل َحّق الْمِتَياز التَِّجاِرّي
ة يف تَطِْوير وتنمية املرَْشُوَعات  يُعّد الُحُصول عىَل َحّق االْمِتيَاز التَِّجاِرّي من األُُمور املُِهمَّ
ِغريَة والنُُّهوض بها؛ َحيُْث أصبح َهَذا املُْصطَلح من املُْصطَلََحات املنترشة يف عالَم  الصَّ
َدة االْسِتْخَدامات الَِّتي  التَّْنِميَة وتَطِْوير وِريَاَدة األَْعَمل، وُهَو من األََدَوات التَّْنَمِويَّة ُمتََعدِّ
ة ِبَهَدف تَْحِقيق التَّْنِميَة االقِْتصاِديَّة؛  ة والَخاصَّ مُيِْكن اْســـِتْخَدامَها يف املبادرات الَعامَّ
َحيُْث مُيكن اْســـِتْخَدام َهِذِه األداة يف تَطِْوير األَنِْشطَة االقِْتصاِديَّة املستَداَمة وتَطِْوير 
ق َحّق االْمِتيَاز الَكِثري من املَزَايَا لَِصاِحِب  الِخْدَمات با يوفِّره من َمزَايَا للطَّرفنَْي، فيَُحقِّ

يَاِدّي، أهّمها: املرَْشُوع الرِّ
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ْعم املُْستَِمّر من َصاِحب االْمِتيَاز 	  اْســـِتْخَدام الَعالَمة التَِّجاِريَّة والُحُصول عىَل الدَّ

األصّل يف التَّْدرِيب عىَل نُظُم اإلِنْتَاج والبَيْع والتَّْوِزيع والتَّْســـِويق ِبَشْكٍل مستِمّر 

ويف حالة ُحُدوث أيَّة مشكالت أو َعَثَات.

يُون؛ َحيُْث مُيِْكن َمْنح 	  إمكانيَّـــة الُحُصول عَل الْمِتَياز دون تكبُّد املَِزيد من الدُّ

َحّق االْمِتيَـــاز دون أن يضع َصاِحب املرَْشُوع التَّْكلِفـــة األُوىَل له، فتكون ُهَناَك 

ضمنـــات أخَرى لَِصاِحِب االْمِتيَاز الحقيقّي، كََم مُيِْكن أن يوفِّر َصاِحب االْمِتيَاز 

للَمْمُنوح جزًءا من رَأْس املَاِل الَعاِمل الَّالزِم للبَْدء يف َمرْشُوعه.

يع ف األَْسَواق، وتَْحِقيق الَكِثري من األَْربَاح، وتَْوِفري 	  ِ ـــع السَّ الُقْدَرة عَل التََّوسُّ

ْويّل؛ فالُحُصول عىَل َحّق  ّ أو الـــدَّ ـــوق املََحلِّ فُرَص مُنُّو َجيَِّدة للَمرْشُوِع يف السُّ

االْمِتيَاز مينح َصاِحب املرَْشُوع الحّق يف مُنُّو أَْعَمله ِبَشـــْكٍل رسيع والَفْوز بكانة 

كبرية يف ُسوق الَعَمل والُحُصول عىَل مركز قيادّي بنَْي املَُناِفِسنَي؛ وَذلَِك اعتمًدا 

ْمَعة الَجيَِّدة لَِصاِحِب االْمِتيَاز األََسايّس، وَعالَمته التَِّجاِريَّة الَِّتي  عىَل االنِْتَشار والسُّ
تَلَْقى قبواًل لَدى الُعَمالء. 

ِكَات صاحبة الْمِتَياز تَْحرِص عَل َعَدم ُوُجود ُمَناِفِسَي يستخدمون نفس 	  الشَّ
ُحُقوق الْمِتَياز ف املْنطََقة ذاتها الَِّتي يعمل ِفيَها املُْستَثِْمر الَجِديد، وُهَو ما يضمن 

له تغطية جغرافيَّة َجيَِّدة ومبيعات ُمرِْضيَة، َهَذا ِباإلَِضافَِة إىَل أنَّ اإلعالنات الَِّتي 

تنفقها الِجَهة املَانَِحة والتَّْدرِيب الَِّذي توفّره مع الِخْدَمات الَفنِّيَّة وَمعاِيري الَجْوَدة 

املَطْلُوبَة تَُســـاِعد عىَل فُرَص أرسع للنُُّمّو بداًل مـــن التخبُّط يف ِظالل التَّْجربة 
الَجِديَدة كُلِّيًَّة.

وق، فاالْمِتيَاز مُيَكِّن 	  انِْخَفاض املََخاِطر الَِّتي يََتَعرَّض لها َصاِحب املَْشُوع ف السُّ
ل َصاِحب  لَْعة ويتحمَّ يَّات الَكِبريَة من املُْنتَج أو السِّ َصاِحب املرَْشُوع من تَْخِزين الَكمِّ

وق، فالَكِثري من املََخاِطر حتَّى  االْمِتيَاز كَافَّة املَْسُؤولِيَّات واملََخاِطر الَِّتي تخصُّ السُّ

ِكَُة املَانَِحُة لالْمِتيَاز. تِلَْك الَِّتي تَُخّص اإلِْجرَاَءات الَقانُونِيَّة تَْرعاها الرشَّ
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اد األْعاَمل، 	  ة بُروَّ الُقْدَرة عـــَل تَكِْوين تَكاُمل ف َعَملِيَّات بناء الُقُدرات الَخاصَّ
وق والُعَمالء املُْستَْهَدفني  والُحُصول عىَل اْســـرِتَاتِيِجيَّات ُمَميَّزَة للُوُصوِل إىَل السُّ

وتَْحِقيق التََّنافُِسيَّة مع أَْصَحاب املرَْشُوَعات الَكِبريَة يف ُسوق الَعَمل.
توفي إمكانيَّة الُحُصول عـــَل الِخْدَمات املَْصِِفيَّة والُحُصول عَل املَْعلُوَمات 	 

ل الَفرْد للَمْســـُؤولِيَّة االْجتمِعيَّة واملَالِيَّة، وصياغة  املَطْلُوبَـــة، با يُعزِّز من تحمُّ
َدة. ُخطَط َتِْويل ُمتََعدِّ

وِق الَِّذي 	  صاحب الْمِتَياز الرَّئِيس ل يُعطي الْمِتَياز إلَّ بعد ِدَراَســـة َدِقيَقة لِلسُّ
ـــْخص املَْمُنوح له الْمِتَياز، ومن ثَمَّ يعمل َصاِحب االْمِتيَاز عىَل  سيعمل فيه الشَّ
ل للُحُصوِل عىَل  أرض َصلْبَـــة، ويف ُمَناخ من الثَِّقة أنَّ املََكان الَِّذي يعمل فيه ُمَؤهَّ

َهَذا األَْمر.
زَة؛ َحيُْث يُواِجه الَكِثري مـــن ُروَّاد األَْعَمل الُجُدد الَكِثري من 	  توفـــي إَِداَرة ُمَحفِّ

وِع، وعند الُحُصول عىَل َحّق االْمِتيَاز يُصبح  املُْشِكالت يف إِيَجاد مدير َجيِّد للَمرْشُ
لَِصاِحِب املرَْشُوع الحّق يف التَّْدرِيب عىَل إَِدارَة املرَْشُوع، ويَتََحوَّل َمالِك املرَْشُوع 
إىَل مديـــره وال يَُكون بحاجة إىَل البَْحث عن مدير ُمْختَّص، ولن يَُكون أّي مدير 
عىَل قَْدر من الحمس املَطْلُوب يف الَعَمل مثل َصاِحب املرَْشُوع نفسه، كََم أنَّ َهَذا 
األَْمر يوفِّر عىَل َصاِحب املرَْشُوع تَْكلَِفة الُحُصول عىَل مدير ُمَدرَّب براتب مرتفع، 
وِع، كََم يضمن َهَذا األَْمر  ة للَمرْشُ وُهَو ما يَْنَعِكس ِبَشْكٍل ُمبَاِشٍ عىَل األَْربَاح الَعامَّ
االلِتـــزَام طويل األمد وَعَدم التعرُّض لِتَْغِيـــري املديرين كُّل فرَْتَة والُحُصول عىَل 

أَفَْضل َجْوَدة ُمْمِكَنة يف الَعَمل.
َمْســـُؤولِيَّة َصاِحب الْمِتَياز الرَّئِيي عن الشاف املَُباِش عَل الِجَهات املَْمُنوح 	 

ـــة باالْمِتيَاز ومراقبتها َجيًِّدا،  ُوط الَخاصَّ لها الْمِتَياز ونََشـــاطَات التَّْنِفيذ والرشُّ
ِحيحة ويف  ْعم املُْســـتَِمّر واآلراء الصَّ تَْضَمن لَِصاِحِب املرَْشُوع الُحُصول عىَل الدَّ

الَوقْت املَُناِسب.
تَْحِقيق الكَِثي من األَْربَاح نَِتيَجة كُّل ما سبق من َمزَايَا اإلشاف واإلَِدارَة والتَّْوفري 	 

يف رَأْس املَاِل.

الَفْصل الَحاِدي َعرَش/ املَبَْحث األَوَّل
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ة باملَْشُوع، فُكلََّم تكَّن َصاِحب املرَْشُوع من تَْحِقيق 	  تَْحِسي التَّْقِييامت الَخاصَّ
يع واألَْربَاح املَطْلُوبَة تََضاَعَفْت قيمة التَّْقِييم الَخاّص بَرْشُوعه، كََم  ِ النُُّمـــّو السَّ

وق وبني املَُناِفِسنَي. مُيَكُِّنه َذلَِك من الُحُصول عىَل مكانة مرموقة يف السُّ

الُقْدَرة عَل اْخِتَاق األَْسَواق الثانويَّة؛ َحيُْث تَتََمثَّل الُقْدرَة عىَل تحسني الُقُدَرات 	 
املَالِيَّة للَمرْشُوِع يف تَيِْسري الُوُصول إىَل الَكِثري من األَْسَواق الثَّانويَّة الَّتي مل تُكن 
ُمْستَْهَدفة منذ الِبَدايَة ِضْمن ُخطط املرَْشُوع؛ فعىَل َسِبيل املثال ِعْنَدَما يحصل َرائِد 
األَْعـــَمل عىَل َحّق اْمِتيَاز تِجاِرّي يف العاِصَمـــة فَإنَّه مع نََجاح املرَْشُوع وازِْدياد 
يفيَّة ِباْعِتبَارَِها  ع يف األقاليم واملََناِطق الرِّ قُدراته املَالِيَّة يَُكون بإمكانه حينئذ التََّوسُّ
أَْســـَواقًا ثَانَِويَّة مل يكن يَْستَْهدفها منذ الِبَدايَة، لكن نََجاح االْمِتيَاز وتََوافُر املََوارِد 

زَه عىَل َخْوض أَْسَواق َجِديَدة وتَْوِسَعة رُقَْعِة نَشاطه التَِّجاِري. املَالِيَّة َحفَّ
ومن ِخالل تَْوِفري املََوارِد املَالِيَّة النَّاتِجة عن األَْربَاح، يَُكون للحاصل عىَل االْمِتيَاز 
َميْزَة النَّظَر يف األَْســـَواق الَفْرِعيَّة ومَدى ُمالَءمتها للنَّشاط الَِّذي ُتارُسه، وعادًة 
ق له املَِزيد من النََّجاح  ما يُفكِّر َصاِحب املرَْشُوع يف األَْســـَواق الَِّتي َســـْوَف تُحقِّ
زِم للُوُصوِل إىَل َهِذِه  والتَّطَـــوُّر، وقَد يُوفِّر َصاِحب االْمِتيَاز الرَّئيّس التَّْمِويل الالَّ

األَْسَواق يف حالة كَانَت ُمناِسبَة.

ُعُيوب الُحُصول عَل َحّق الْمِتَياز التَِّجاِرّي
ِغي بنظام الْمِتَياز  ة لبدء املَـــْشُوع الصَّ بالرَّْغم ِمامَّ ســـبق، فإنَّ ُهَناَك ُعُيوبًا عدَّ

التَِّجاِرّي، منها:
يُْجرِب َهَذا النِّظَام املَْمُنوح له َحّق الْمِتَياز عَل التَّقيُّد بتعليامت وُشوط الِجَهة 	 

املَانَِحة لالْمِتَياز، وُهَو ما يجلب معه محدوديَّة يف التََّصُّف باملِلِْكيَّة بســـبب َهِذِه 
االْشرِتاطات، وَذلَِك كُلّه نظرًا ألنَّ موقف األخري دائًا ما يَُكون األَكَْث قُوَّة ال ِسيََّم 

عند تَْوقيع َعْقد االْمِتيَاز.
وابط عَل املَْمُنوح له َحّق 	  ِكَات املَانَِحة لالْمِتَياز تَْفرِض الكَِثـــي من الضَّ الـــشَّ

الْمِتَياز ليس َفَقْط من النَّاِحَية املَالِيَّة َفَحْسب، بل من النَّاِحيَة التَّْشِغيلِيَّة كذلك، 

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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اِخِلّ للَمَقّر وتَْغلِيف املُْنتََجات أو آليَّة عرض الِخْدَمات وغريها  د التَّْصِميم الدَّ فتَُحدِّ
ِكَات املَانَِحة الَِّتي تَتََمتَّع برونة يف  مـــن األُُمور. وال مُيكن إنكار وجود بَْعض الرشَّ
التََّعاُمل مع َمْمُنوحي اْمِتيَازها؛ فتســـمح لَُهم بالتََّحكُّم يف بَْعض الجوانب، إالَّ أنَّ 
العـــدد َمْحدوٌد للَغايَِة، ولَِذلَِك فإنَّ َرائِد األَْعَمل غري التَّْقلِيِدّي الَِّذي ال يَْســـتَِطيع 
الَعَمـــل يف َجوٍّ من الرَّتَابَة واالْمِتثال للَقوانني واإلِْجرَاَءات، قَد ال يصلح له الَعَمل 

بنظام َحّق االْمِتيَاز ولن يَُكون الِخيَار األَْمثَل ِبالنِّْسبَِة له.
ُســـوم الَِّتي يُفتَض عَل املَْمُنوح له َحّق الْمِتَياز ســـداُدها للاَمنِح ِبُصوَرة 	  الرُّ

ق األَْهَداف املَالِيَّة الَِّتي يســـَعى  ُوَرة من ِربِْحيَّته، وال تُحقِّ دوريَّة َقد تُقلِّل بالرضَّ
إليها، ويف الَكِثري مـــن الحاالت يُلْزَم املَْمُنوح برشاء املََواّد الخاّم من املَانِح حتَّى 

وق، وُهَو ما يُقلِّل كََذلَِك من ِربِْحيَّته. ولو كَانَت أغىَل ِسْعرًا من سعر السُّ
ِكَة صاحبة الْمِتَياز ف ُعُقـــود بَْيع ُحُقوق الْمِتَياز َقَواَعد 	  غالًبـــا ما تضع الشَّ

َقانُونِيَّة َصارَِمة فيام مَيَسُّ تَْحِويل َحّق الْمِتَياز إىَل املُْشـــَتِي، أو تجديد وإنهاء 
ُوط عىَل املَدى البعيد أو  ا أن يَلْتَزم بتَْنِفيذ َهِذِه الرشُّ الَعْقـــد، وهنا عىَل املَْمُنوح إِمَّ
اإلِقْدام عىَل فَْســـخ الَعْقد؛ األَْمر الَِّذي يَتَسبَّب له يف َخسائر كُربَى عىَل املستََوينَْيِ 
املَادِّّي واألَدِبّ؛ ألنَّ َهَذا يعني َعَدم الِتزَامه وإرْضَارِِه بُســـْمَعة الَعالَمة التَِّجاِريَّة 
الَِّتي كَاَن مُيَثِّلها، وُهَو ما يرتتّب َعلَيِْه ُســـْمَعة َسيِّئَة للَمْمُنوح وصعوبة حصوله يف 

املُْستَْقبَل عىَل أيَّة ُعُقوٍد ممثلٍة)1(.
ِكَة املَْمُنوح لها َحّق الْمِتَياز سلًبا أو إيجابًا بأداء الفروع 	  كثيًا ما يتأثَّر أداء الشَّ

األخـــَرى للَعالَمة التَِّجاِريَّة صاحبة الْمِتَياز؛ فـــإذا ما كَانَت َهِذِه الفروع يف 
حالة غري َجيَِّدة أثَّر َذلَِك عىَل أداء الَفْرع النَّاِشئ للَمْمُنوح، والعكس َصِحيح تاًما، 
ولَِذلَِك فإنَّ املتابعة املُستَِمرَّة ألداء الفروع األخَرى املَُمثِّلَة للَعالَمة صاحبة االْمِتيَاز، 

ومراقبة أدائها من َعواِمل نََجاح أو فََشل املرَْشُوع الَجِديد.

الَفْصل الَحاِدي َعرَش/ املَبَْحث األَوَّل

البشتاوي، دعاء طارق بكر. ِدَراَسة ماجستري بعنوان "عقد الفرنشايز وآثاره"، جامعة النجاح الَوطَِنيَّة "نابلس، فلسطني"، عام 2008م، . 1
https://0i.is/A3yu :يَارَة 20 يناير 2020م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط ص113 و114، تَاِريُخ الزِّ
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َول العربية، جريدة الوطن الســعودية، . 1 يِعّي يِف الدُّ الشــمري، محمد عبدالرحمن. ُعُقود الفرنشــايز تعاين من فراغ ترَْشِ
يَارَة 20 يناير 2020م. العدد 1829، أكتوبر 2006م، تَاِريُخ الزِّ

املَْبَحث الثَّاِن 

أركان إَِدارَة االْمِتَياز والِتزَامات

املَانِح واملَْمُنوح له

يََتَميَّـــز نِظَام الْمِتَياز التَِّجاِرّي بوجود عدٍد من األركان ف تَكِْوينه، يَِجب عَل َرائِد 
ْور الَِّذي يقوم به كُّل عنٍص من أجل  األَْعـــاَمل َمعرفتها بدّقة حتَّى يُدرك َجيًِّدا الدَّ

اليَّة، وَهِذِه األركان تََتَمثَّل ف: إِنَْجاح الْمِتَياز وإدارته بَفعَّ

:)Franchisor( ِكَة املَانَِحة أو الطَّرَف املَانِح لَِهَذا الْمِتَياز ًل: الشَّ أَوَّ

ْمَعة  ة، منها: الَعالَمة التَِّجاِريَّة املرموقة والسُّ َمات عدَّ َويَِجب أن يتَّسم َهَذا الطَّرَف بَُقوِّ
الَجيَِّدة وُحُقوق ِفْكِريَّة تتمتَّع بالِحَميَة الَقانُونِيَّة وتَجارَب ِمَهِنيَّة قَِويَّة يف املََجال)1(.

:)Franchisee( ثانيًّا: الطَّرَف اآلخر الحاِصل عَل َهَذا الْمِتَياز

وهـــو الطَّرَف الَِّذي يَتََمتَّع أوَّاًل بالرَّْغبَة يف َخْوِض التَِّجارَة الُحرَّة ودخول مجاٍل بعينه، 
ثُمَّ يَتََمتَّع بالُقْدرَة اإلداريَّة واملَالِيَّة، واالْســـِتْعَداد لبَْذِل الُجْهد والَوقْت وااللِتزَام بنظام 

عمل َمانِح االْمِتيَاز وااللِتزَام بَدفْع رُُسوم االْمِتيَاز.
وبهذا يحّق لَِهَذا الطَّرَف اْســـِتْخَدام ُحُقوق املِلِْكيَّة الِفْكِريَّة اململوكة ملَانِح االْمِتيَاز يف 
َدة وامتالك النََّشـــاط التَِّجاِرّي وتَْشِغيله بنظام َمانِح االْمِتيَاز،  ة ُمَحدَّ مْنطََقة ُمَعيََّنة وملُدَّ

ومن ثَمَّ إدارته بنفسه.

:)Franchise Contract( ثالًثا: َعْقد الْمِتَياز

وهو االتَِّفاق الَقانُويِنّ املرُْبَم بنَْي طَرفنَْي مستقلَّنْيِ َمالِيًّا وقَانُونِيًّا يُِجيز َمْنح الطَّرَف األَوَّل 
وُهَو "َمانِح االْمِتيَاز franchisor" للطَّرَف الثَّايِن، وُهَو "املَْمُنوح له franchisee" املوافقة 
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َناِعيَّة، مثل: االْسم التَِّجاِرّي أو  عىَل اْسِتْخَدام َحّق أو أَكَْث من ُحُقوق املِلِْكيَّة الِفْكِريَّة والصِّ
َناِعيَّة أو املَْعرِفَة الَفنِّيَّة، من أجل إِنْتَاج  الَعالَمة التَِّجاِريَّة أو بَرَاَءة االْخرِتَاِع أو النَّمِذج الصِّ
مـــه أو الِخْدَمة الَِّتي يوفِّرها َحْصيًّا يف نطاٍق جغرايّف ُمَعنيَّ  أو تَْوِزيـــع املُْنتَج الَِّذي يُقدِّ
َدة بُقاِبل َمادِّّي أو من أجل الُحُصول عىَل َمزَايَا أو َمصالِح اقْتصاِديَّة  ولَفرْتَة زََمِنيَّة ُمَحدَّ
ة بَانِح االْمِتيَاز، وَوفًْقا  أخرى، لكن شيطة أن يَِتّم إرفاق املُْنتَج بالَعالَمة التَِّجاِريَّة الَخاصَّ

ْعم الَفنِّّي للطَّرَف الثَّايِن. لتَْعلِيمته وتحت إشافه، مع الِتزَام الطَّرَف األَوَّل ِبتَْقِديم الدَّ

وبهذا يشتمل الَعْقد عىَل أطراف الَعْقد Parties، والَفرْتَة الزََّمِنيَّة للعقد Period، وُحزَْمة 
 ،Franchisor Obligationsوالِتزَامات َمانِح االْمِتيَاز ،Franchise Package االْمِتيَاز
والِتزَامـــات املَْمُنوح له االْمِتيَـــاز Franchisee Obligations، واملْنطََقة الجغرافيَّة 

.Termination)1(وشوط إنهاء الَعْقد واألُُمور املرَُتَتِّبَة عىَل َذلَِك ،Territory

:)Franchise Package( رابًعا: حزمة الْمِتَياز أو سلَّة الْمِتَياز

وتَتََمثَّل َهِذِه الُحزَْمة يف ُحُقوق املَانِح يف اإلشاف والرَّقَابَة املباشة عىَل َسرْي الَعَمل، 
ْعم اإلَداِرّي  مه من املســـاعدات الَفنِّيَّة والتِّْقِنيَّـــةKnow-how، والدَّ مقابـــل ما يَُقدِّ
 Managerialْخص أو الِجَهة الحاصلة عىَل االْمِتيَاز والتَّْشـــغيّل الَِّذي يحصل َعلَيِْه الشَّ
ة باملَُنظََّمـــة املَانَِحة لالْمِتيَاز  Operational Support &، وطريقـــة الَعَمل الَخاصَّ
 ،Operating Manualsة بهذا االْمِتيَاز Business System، وأَِدلَّة التَّْشـــغيل الَخاصَّ

.Initial & On-going Training والتَّْدرِيب األويّل واملُْستَِمّر

:)Franchise Fees( خامًسا: ُرُسوم الْمِتَياز

د من املال الَِّذي يدفعه الحاصل عـــىَل االْمِتيَاز للجهة املَانَِحة مقابل  وهـــو مبلغ ُمَحدَّ
ِْخيصLicense Fees، وقَد تكون َهِذِه  ى رُُسوم الرتَّ االْســـِتَفاَدة بُحُقوق االْمِتيَاز وتُسمَّ
ًدا متََّفًقا عليه  وِع أو مبلًغا ُمَحدَّ ـــَنِويَّة للَمرْشُ الرُُّســـوم نِْسبَة من املَِبيَعات اإلجَملِيَّة السَّ

البشتاوي، دعاء طارق بكر. ِدَراَسة ماجستري بعنوان "عقد الفرنشايز وآثاره"، مرجع سابق ص24.. 1
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ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

 Know-How ّيِل ن أيًضا تَْكلَِفة نَْقِل نِظَـــام الَعَمل والتَّْدرِيب األَوَّ يف الَعْقـــد، وتَتََضمَّ
 Management Serviceو تَْكلَِفة املَُسانََدة الَفنِّيَّة واإلداريَّة ،Transfer & Training

.Marketing Levy ِْويج Fees، ورُُسوم التَّْسِويق والرتَّ

:Franchise Territory سادًسا: مْنطََقة الْمِتَياز

ويُقَصـــد ِبَها املْنطََقة الجغرافيَّة الَِّتي يَِتّم االتَِّفـــاق َعلَيَْها يف الَعْقد الَقانُويِنّ لالْمِتيَاز 
التَِّجاِرّي بنَْي َمانِح االْمِتيَاز والحاِصل َعلَيِْه لتَْشِغيل النََّشاط التَِّجاِرّي ضمن إطار َهِذِه 
املْنطََقة، سواًء يف وْحَدات تجاريَّة َمْملُوكَة كُلِّيًّا للَمْمُنوح له االْمِتيَاز أو عن طَِريق َمْنِحِه 

الْمِتيَازات فرعيَّة. 

الِتزَامات املَانِح واملَْمُنوح له َحّق الْمِتَياز التَِّجاِرّي
ِغري بِنظام َحّق االْمِتيَاز، الِتزَام الطَّرَفنْي باالْشـــرِتاطَات  ــب نََجاح املرَْشُوع الصَّ يَتَطَلَـّ
الَِّتي يَُنصُّ َعلَيَْها الَعْقُد املرُْبَم بينهم، فيشـــتمل َهَذا الَعْقد عىَل الَكِثري من االلِتزَامات 
طُور التَّالِية أهّم َهِذِه  الَِّتي تخصُّ كُّل طرَف عىَل ِحَدة، وســـوف نتناول من ِخالل السُّ

االلِتزَامات الَِّتي يَِجب أن يلتزم ِبَها املَانِح واملَْمُنوح.

ًل: الِتزَامات املَانِح: أَوَّ

يلتزم املَانِح بعدد من االلِتزَامات، هي:

ن 	  ة به: وتَتََضمَّ ِْخيص للَمْمُنوح له ِباْسِتْخَدام ُحُقوق املِلِْكيَّة الِفكِْريَّة الَخاصَّ التَّ
َناِعيَّة، وبراءات االْخرِتاع، واألرَْسار التَِّجاِريَّة،  الَعالَمة التَِّجاِريَّة، والنَّـــمِذج الصِّ

واملَْعرِفَة الَفنِّيَّة وبيانات التَّْصِنيع.

 نَْقل املَْعرَِفة الَفنِّيَّة والتِّْقِنيَّة للَمْمُنوح: وتَتََمثَّل املَْعرِفَة التِّْقِنيَّة يف كَافَّة املَْعلُوَمات 	 
ِكَة املَانَِحة يف إِنْتَاج ُمْنتََجاتها أو تَْقِديم  التِّْقِنيَّة والِتْكُنولُوجيَّة الَِّتي تَْعتَِمد َعلَيَْها الرشَّ
ُوط اإللزاميَّة  ِخْدَماتها للُعَمالء املُْستَْهَدفني، وَهِذِه املَْعرِفَة التِّْقِنيَّة والَفنِّيَّة من الرشُّ

يف َحّق االْمِتيَاز التَِّجاِرّي، َحيُْث تَُكون بثابة رِسّ املِْهَنة ِبالنِّْسبَِة لَِهَذا الَعْقد.
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َويَِجـــب أن تكون َهِذِه املَْعرِفَة قابلة للتََّعلُّم واالنتقال وال تقتص عىَل ُمَجرَّد خربة 

َشـــْخص واحد فََقْط، كم يَِجب أن تَتَِّسم َهِذِه املَْعرِفَة بقدرتها عىَل َجْذب األَْربَاح، 

أْي: إنَّ تطبيقهـــا يَْجلِـــب املَِزيد من األَْربَاح ملســـتخدميها، وإذا أخّل املَانِح بهذا 
االلِتزَام فهذا يَْعِني إلغاء الَعْقد ذاته)1(.

تَْقِديم املُســـاَعدة الَفنِّيَّة للَمْمُنوح له: فحتَى يتمّكن املَْمُنوح له من تَطِْبيق املَْعرِفَة 	 

زَِمة له،  الَفنِّيَّة ِبَشـــكٍل َجيِّد ال بُدَّ من تَْدِريبه ِمن ِقبَل املَانِح وتَْقِديم املســـاعدة الالَّ

زَِمة لتَيِْسري الَفْهم عىَل املَانِح. بحيث يَُكون املَانِح ُملْتزًِما بتوفري كَافَّة األََدَوات الالَّ

زَِمة والتَّْدرِيب الَجيِّد عىَل  وتَتََمثَّل أشـــكال َهِذِه املُساَعدة يف تَْقِديم النَّصائح الالَّ

تَْنِفيذ املَْعرِفَة الَفنِّيَّة، والرَّقَابَة املُستَِمرَّة عىَل األََداء لَِضَمِن َسرْي الَعَملِيَّة اإلِنْتَاجيَّة 

ـــلِيم، وتَْعريف املَْمُنوح بَكافَّة وَســـائِل َجْذب الُعَمالء والزَّبائِن مثل:  ْكل السَّ بالشَّ
اْسِتْخَدام الَعالَمة التَِّجاِريَّة واالسم والُعنوان التَِّجاِرّي.

تَْزِويد املَْمُنوح بَدلِيل التَّْشـــغيل )Operational Manual(: الَِّذي يحتوي عىَل 	 
كُلِّ ما سبق، وكّل ما قَد يَْحتَاجه يف َعَملِيَّات اإلَِدارَة والتَّْشغيل.

ثانًيا: الِتزَامات الحاصل عَل الْمِتَياز:

هنـــاك أيًضا عدٌد من االلِتزَامات الَِّتي يَِجب أن يلتزم ِبَها الحاصل عىَل االْمِتيَاز تِجاه 
املَانِح، تَتََمثَّل أهّم َهِذِه االلِتزَامات يف:

َدة 	  َدْفع املَُتطَلََّبات املَالِيَّة الدوريَّة ملَانِح الْمِتَياز: مقابل استفادته من املَزَايَا املُتََعدِّ

لرِشاء َحّق االْمِتيَاز، كاالْسِتَفاَدة من اسم املُْنتَج وَعالَمِتِه التَِّجاِريَّة؛ وسداد التَّكالِيف 

ْعم الَفنِّّي واإلَداِرّي  األخَرى املتعاقَد َعلَيَْها؛ الَِّتي تَُخـــصُّ ِخْدَمات التَّْدرِيب والدَّ
مها املَانِح، ومُيكن حص َهِذِه املطالبات املَالِيَّة يف: الَِّتي يُقدِّ

النجار، محمد محسن إبراهيم. التَّْنظيم الَقانُوِنّ لعنارص امللكية الِفكِْريّة، دار الجامعة الَْجِديَدة للنَّْشـــر، املغرب، عام . 1
2005م، ص216.

الَفْصل الَحاِدي َعرَش/ املَبَْحث الثَّايِن
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تَْكلَِفة التَّعاقُد وِشاء َحّق االْمِتيَـــاز: وُهَو املقابل املَادِّّي املدفوع يف الِبَدايَة . 1
ة به، أو مقابل  ِْخيص باْســـِتْعمل املِلِْكيَّـــة الِفْكِريَّة الَخاصَّ للَمنِح مقابل الرتَّ

التَّْدرِيب املبدّئ والنََّفَقات اإلداريَّة.
ل َعلَيِْه املَْمُنوح . 2 ْخل اإلِْجميِلّ املتحصَّ الَعوائِد النِّْسبيَّة: وِهَي نِْسبَة مئويَّة من الدَّ

له َحّق االْمِتيَاز)1(.
ن رُُســـوم تَْســـِجيل املرَْشُوع الَجِديد وإشهاره . 3 املَْصُوفَات الَقانُونِيَّة: وتَتََضمَّ

ِبَشْكٍل قانويِنّ.
ِْويج، ورُُسوم . 4 عايَة واإلعالن والرتَّ التََّكالِيف اإلَضافيَّة: مثل تََكالِيف َحَمالت الدِّ

الِخْدَمات االستشاريَّة.
َمة للجمهور، وَعَدم إفشـــاء 	  َناَعة املَُقدَّ الِحَفاظ عىَل كَافَّة األرسار الَِّتي تَُخصُّ الصِّ

َهـــِذِه األرَْسار، وااللِتزَام بالنِّظَام الخاصِّ بتَطِْبيقهـــا، بحيث تَُكون املُْنتََجات أو 
َمة للُجْمهور ُمطاِبقة تاًما لَكافَّة ُشوط الَجْوَدة. الِخْدَمات املَُقدَّ

ة بالَعْقد بعد انتهاء 	  عدم التََّعاُمل يف نَْفس النََّشـــاط أو يف نَْفـــس املْنطََقة الَخاصَّ
ة التَّعاقُد.  ُمدَّ

عدم التَّنازُل ُمطلًقا عن َعْقد االْمِتيَاز أليِّ طرٍف آخر إالَّ بعد أن يَُواِفق املَانِح عىَل 	 
ة بهذا األَْمر. ل الطَّرَف الَجِديد كَافَّة التَّكالِيف الَخاصَّ َذلَِك وأن يتحمَّ

وق 	  ع عىَل أرض الَواِقع يف السُّ ع املَطْلُوب للَمنِح، وتَْنِفيذ َهَذا التََّوسُّ االلِتزَام بالتََّوسُّ
املََحلِّيَّة.

َعواِمل نََجاح الْمِتَياز التَِّجاِرّي 
د االلِتزَامات الَِّتي تقع عىَل كاِهل املَْمُنوح له َحّق االْمِتيَاز، فَإنَّه  وبالنَّظَر ملا سبَق من تعدُّ
ِغري بِنظام االْمِتيَاز أن يَْدرُس ويُحلِّل  يَِجب عىَل َرائِد األَْعَمل عنـــد بَْدء َمرْشُوعه الصَّ

جلول، سيبل. التَّْنظيم الَقانُوِنّ لعنارص امللكية الِفكِْريّة، مكتبة صادر ناشون، بريوت، لبنان، عام 2010م، ص80.. 1

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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َجِميـــع َجَوانِب َحّق االْمِتيَاز، وأن يأخذ الَكِثري من الَعواِمل بَعنْي االْعِتبَار قبل اإلقدام 
يَاَدة، لكن أيًضا  ا يف عالَم الرِّ عىَل مثل َهِذِه الُخطَْوة، فاملُجازَفة قَد تَُكون مطلوبة حقًّ
لِْبيَّة إذا ما تَّت ِدَراَسة املوقف بأََدَوات َعَملِيَّة ومنطقيَّة دقيقة،  مُيكن تَْقلِيل نَتائِجها السَّ

ومن َهِذِه العوامل:

اْخِتَيـــار َعالَمة تجاريَّة ناِجَحة: وَقد تبدو َهِذِه الُخطَْوة بديهيَّة، إالَّ أنَّ الَكِثري 	 
ـــبَاب الَِّذيَن يُْقِبلون عىَل شاء ُحُقوق االْمِتيَاز من  من رجال األَْعَمل والرُّوَّاد الشَّ
ة؛ وَذلَِك بسبب  َعالَمات تجاريَّة شـــهرية يَُعانُوَن بعد فرَْتَة وجيزة من مشاكل جمَّ
ِقيق عن َعالَمة  وق املُْســـتَْهَدفة َجيًِّدا، وَعَدم مراعاة البَْحث الدَّ َعَدم ِدَراَســـة السُّ

تجاريَّة ُمَميَّزَة تَتَواَءم مع مجال ِخرْبَاتهم أو َشَغفهم املهنّي.

الُحُصول عَل أَكْرَب َقْدر ممكن من املَْعلُوَمات: أواًل: حول أبرز الَعالَمات التَِّجاِريَّة 	 
ـــوقيَّة،  يف مجاله ومراجعة تجاربها مع الُعَمالء وعائداتها املَالِيَّة وُســـْمَعتها السُّ
وَهْل ما إذا كَاَن لديها ِسِجّل حافل بالخالفات أو القضايا الَقانُونِيَّة مع َمْمُنوحني 
آخرين أو غري ذلك. وثانيًا: التَّأكُّد من أنَّ ُهَناَك حاجة لَِهِذِه الَعالَمة التَِّجاِريَّة يف 

وق املُْستَْهَدفة ومَدى وْعي الُعَمالء املُْحتََملنَي بُْنتََجاتها أو ِخْدَماتها. السُّ

ّي: فقد يَُكون شاء َحّق االْمِتيَـــاز التَِّجاِرّي من اآلليَّات 	  َمَصـــاِدر التَّْمِويل املادِّ
ِغريَة ِبالنِّْســـبَِة لرُّوَّاد األَْعَمل، لَِكنَّه يف املُْجَمل لَيَْس  اليسرية لِبَْدء املََشاِريع الصَّ
ن ســـداد رُُسوم االْمِتيَاز وتكاليف إيجار  باملرَْشُوع املُْنَخِفض التَّْكلِفة؛ ألنَّه يتضمَّ
ات واملََواّد الخاّم  املقّر ورواتب فَِريق الَعَمل والتََّكالِيف التَّْشِغيلِيَّة من شاء املُِعدَّ
يانَة وغريها، لَِذلَِك يَْحتَاج َرائِد األَْعَمل لِتَْحِديد جميع التَّكالِيف التَّْشِغيلِيَّة  والصِّ
د  لة تُحدِّ ورســـوم االْمِتيَاز ونَِسب األَْربَاح، ثمَّ ِصيَاَغة خطة َمالِيَّة واضحة ومفصَّ
َمَصاِدر التَّْمِويل املُتَاَحة واملُتََوقََّعة، وَهْل َســـيَُكوُن التَّْمِويل ذاتيًّا أْم َسيَِتّم اللُُّجوء 
َســـات التَّْمِويليَّة للُحُصوِل عىَل  لجهـــات َتِْويليَّة ُمَعيََّنة، مثل: املصارف أو املَُؤسَّ
قُُروض تكفي حاجته املَالِيَّة، ومن األخطاء الَِّتي قَد يتصوَّرها املَْمُنوح له االْمِتيَاز 
أنَّ الِجَهـــة املَانَِحة قَد تدعمه ماديًّا حال عاَن مـــن أّي قُُصور أو عجز َمادِّّي 

طارئ.

الَفْصل الَحاِدي َعرَش/ املَبَْحث الثَّايِن
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اْخِتَيار َفِريق عمل كُْفء، ل ِســـيَّاَم عند بدايـــة املَْشُوع: يُؤَثِّر إيجابًا عىَل نََجاح 	 
وٍع آخر، فالَفِريق األََســـايّس الَِّذي يتَِّخذ الُخطَُوات  االْمِتيَاز التَِّجاِرّي أو أّي َمرْشُ
األوىَل نَْحو التَّْنِفيذ يُســـاِهم يف ِصيَاَغة ُرْؤيَـــة الَعَمل، وأهداف املَُنظََّمة، وآليَّات 

خ لَقَواَعده األُوىَل.  التَّْشغيل، وغريها من الرَّكائز الَِّتي تَُدعِّم الَعَمل وتُرَسِّ
من ُهَنا فإنَّ حرص َرائِد األَْعَمل عىَل اْخِتيَار فَِريق قَِوّي وأفراد أَكَْفاء يُشارِكونه يف 
َغف تَِجاه مجال الَعَمل، وحفاظه عىَل تدريبهم وتَطِْويرهم ِباْسِتْمرَار،  الرُّؤية والشَّ
ُورَة قيادة جمعيَّة ُمؤَثِّرَة للَمرْشُوِع حتَّى يف ِغياب املالك ذاته،  يَْســـتَتِْبعه بالضَّ

الت كُربَى من النََّجاح وتَْحِقيق األَْهَداف. وُهَو ما يَْضَمن ُمَعدَّ

اجتهاد املَْمُنوح له َحّق الْمِتَياز ف الِحَفاظ عَل نََجاح الَعالَمة التَِّجاِريَّة: الَِّتي 	 
ـــوقيَّة،  حصل َعلَيَْها، واإلبقاء عىَل ُهويّتها، والحرص عىَل االرتقاء بُســـْمَعتها السُّ
وزيادة مبيعات ُمْنتََجاتها أو ِخْدَماتها، والِحَفاظ عىَل والء ُعَمالئها لها، ورَِضاُهْم 
عـــن أدائها، فالُحُصول عىَل َحّق االْمِتيَـــاز ال يَْعِني بَْذل القليل من الجهد والَفْوز 
بالَكِثري من النََّجاح، لَِكنَّه يَْعِني الُقْدرَة عىَل إمناء الَعالَمة التَِّجاِريَّة، وتَْحِقيق املَِزيد 

ْهرَة الْسِمَها التَِّجاِرّي. من النََّجاح والشُّ

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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املَْبَحث الثَّالِث 

التَّأكُّد من جدَوى االْسِتْثمر

يف االْمِتَياز التَِّجاِرّي

ة إذا ما  اد األَْعاَمل، َخاصَّ قـــد يبدو ِشَاء َحّق الْمِتَياز ِفكْرَة َجيَِّدة للكثي مـــن ُروَّ
اِبق ذكرها، مثل: الَعالَمة التَِّجاِريَّة الرَّائَِجة وَمَصاِدر  توافرت لهم بَْعض الَعواِمل السَّ
ّي وفريق الَعَمل املَُميَّز، لكنَّ الَعَمَل عَل أرض الَواِقع األَْمر َقد يَْخَتلِف  التَّْمِويل املَادِّ
َراَسة النَّظريَّة عَل الورق والنََّتائِج الورديَّة املَُتَوقََّعة، فعَل َرائِد األَْعاَمل قبل  عن الدِّ
ًل من َجْدَوى اْســـِتْثاَمر وقته وماله ف  وع ف تَوِقيع َعْقد الْمِتَياز أْن يتأكَّد أوَّ الشُّ

ة، وِهَي كالتَّاِل: ِشَاء َحّق الْمِتَياز من ِخالل ُخطَُوات عدَّ

َات األََداء العاّم لَِهَذا االْمِتيَاز "َمزَايَاه 	  تَْقِييم الْمِتَياز: من ِخالل ِدَراَســـة ُمـــَؤشِّ
ِكَة  وُعيُوبه"، وتَْحِديد مَدى قُوَّة االســـم التَِّجاِرّي وُســـْمَعته، وسنوات ُعمر الرشَّ
وق املََحلِّيَّة والَعالَِميَّة،  املَانَِحة لَِهَذا االْمِتيَاز، ودرجة االنِْتَشـــار الخاّص بها يف السُّ
ِكَِة يف  ـــاِبَقة لِلرشَّ ومَدى اإلقبال عىَل ُمْنتََجاتها أو ِخْدَماتها، وطَِبيَعة الِخرْبَات السَّ
ل نََجاح الحاصلني َعلَيِْه من قَبُْل، واإلنجازات  َمْنح َهَذا االْمِتيَاز تَْحِديًدا، وُمَعـــدَّ
ة  الَِّتي َتَكَُّنوا من تَْحِقيقها، وكََذلَِك تَْقِييم كَافَّة الظُُّروف الَفنِّيَّة والتَّْسِويقيَّة الَخاصَّ
ِْويجيَّة ملُْنتََجاتها  بالِجَهة املَانَِحـــة وقُّوتها املَالِيَّة، والُجْهد اإلْعاليِنّ والَحَمالت الرتَّ
أو ِخْدَماتها، وانِْطبَاع َمالِك املرَْشُوع عنه، وَمْعرِفَة رُُســـوم الُحُصول عىَل االْمِتيَاز، 

وغريها من العوامل. 

ة املتشـــابهة يف املََجال ذاته، 	  ُمَقاَرنَة َهَذا الْمِتَياز بغيه من الْمِتَيازات: وَخاصَّ
يَعة فيُْمِكنه  ِ فعىَل َسِبيل املثال إذا كَاَن ينوي ِشَاء اْمِتيَاز يف مجال الَوَجبَات السَّ
املَُقارَنَة بنَْي اْمِتيَاَزيْن أو أَكَْث يف َهَذا املََجال من َحيُْث املَزَايَا والُعيُوب، وشوط 
ة الَِّتي  التَّعاقُـــد، ومقدار التَّْكلِفة، واإِليرَاَدات املُتََوقََّعة، وغريها من الَعَناِص املهمَّ

تَُؤشِّ ِبَشْكٍل مبدّئ لَِنَجاِح أو فََشل االْمِتيَاز. 
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َراَســـة وتَْحلِيل بُُنوِدِه َجيًِّدا مثل: تََكالِيف 	  دراســـة شوط َعْقد الْمِتَياز: َمَحّل الدِّ
ِْخيص والتَّْشـــغيل، والنِّْسبَة املئويَّة املَطْلُوب سدادها  ِشَاء االْمِتيَاز، ورســـوم الرتَّ
ِكَِة املَانَِحة واالشرتاطات الَِّتي تضعها يف شأنَّ النَّواحي اإلداريَّة  من األَْربَاح لِلرشَّ
ـــع يف النََّشاط أو تَْقلِيل َحْجمه أو إلغاء  والَفنِّيَّة والتَّْســـِويقيَّة، واشرتاطات التََّوسُّ
ُوط  الَعْقـــد، وغريها من البنود املَالِيَّة والَقانُونِيَّة، وتَْحِديد ما إذا كَانَت َهِذِه الرشُّ

ف واالْسِتْغالل. ُمالِئَة لرَائِد األَْعَمل أم تَْنطَِوي عىَل قَْدٍر كبريٍ من التََّعسُّ

اِبِقنَي 	  إجراء فحص َعَميِلّ لشوط َحّق الْمِتَياز؛ من ِخالل لقاء املُْستَثِْمريَن السَّ
والحاليِّنَي لنفس الَعالَمة التَِّجاِريَّة وَمْعرِفَة انطباعاتهم عن الَعَمل وُعُقود االْمِتيَاز 
ِكَة املَانَِحة، ومَدى تعاُونها من أجل  وَمراِحل اإلِنْشاء والتَّْنِفيذ، وتجربتهم مع الرشَّ
ائِكة الَِّتي قَد تَرِد يف الَعْقد والتََّعاِطي  إِنَْجاح َحّق االْمِتيَاز، وسؤالهم عن البُُنود الشَّ
األَْمثَل معها، فجميع َهِذِه اآلراء والتَّجارِب ال شـــكَّ ستفيد َرائِد األَْعَمل يف اتَِّخاذ 

ائِب. الَقرَار الصَّ

ِكَة املَانَِحة لالْمِتيَاز للَمْمُنوح له 	  دها الرشَّ دراسة وتَْحلِيل املُطَالََبات املَالِيَّة: الَِّتي تَُحدِّ
َحّق االْمِتيَاز من أجل سدادها يف نَِهايَة العام، مثل: املَْصُوفَات اإلداريَّة والَفنِّيَّة 
ة يف تَْحِديد مَدى جدَوى  والتَّْســـِويقيَّة وحقوق االْمِتيَاز وغريها من األُُمور املهمَّ
ة وأنَّ َهِذِه املَْعلُوَمات َحيَِويَّة للَغايَِة وتَْكِشـــف  االْســـِتثْمر يف َهَذا االْمِتيَاز، َخاصَّ
ـــَنِويَّة، الَِّتي عىَل أساســـها يَِتّم  للَمنِح بُوُضوح َحْجم أَْعَمل املَْمُنوح وموازنته السَّ
احتســـاب ُحُقوق الِجَهة املَانَِحة، وتَْحِديد َحْجم األَْمَوال املَطْلُوبَة بِدقَّة من املَْمُنوح 

له َحّق االْمِتيَاز.

يَّة ِشَاء َهَذا الْمِتَياز التَِّجاِرّي 	  د أهمِّ الَِجابَة عَل عدٍد من األَْســـِئلَة الَِّتي تُحـــدِّ

دون غيه: وأهّم َهِذِه األَْســـِئلَة: ما يَتََعلَّق ِمْنَها بَحْجم االْســـِتثْمرات الَِّتي مُيكن 
ص  قها من وراء َهَذا االْمِتيَاز، وَحْجم رَأْس املَاِل اإلِْجميِلّ الَِّذي َســـيَُخصَّ أن يُحقِّ
ل َخسارتها يف بداية  لاِلْسِتثَْمر برِشَاء َهَذا االْمِتيَاز، وَحْجم األَْمَوال الَِّتي قَد يتحمَّ
األَْمر، ومَدى حاجته لُوجود ُشَكاء يف َهَذا االْسِتثْمر أْم أنَّ بوسعه اللُُّجوء لجهات 
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ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

لَة للتََّعاُمل مع  ــة والِخرْبَات املَُؤهَّ يَـّ َتِْويـــل ُمَعيََّنة، ومَدى امتالكه للُقُدَرات البَرَشِ
ـــيَّاَرات  ة بالُحُصول عىَل َهَذا االْمِتيَاز، مثل: مجاالت صيانة السَّ املُتَطَلَّبَات الَخاصَّ
لنََي لَِهَذا األَْمـــر أم ال، وما ِهَي املََهاَرات الَِّتي  وغريهـــا، فهل مَيْتَلِك أفراًدا ُمَؤهَّ
مَيْتَلِكها األَفْرَاد وفريق الَعَمل الخاّص به، ِبَحيُْث مُيِْكن تَْوِظيف َهِذِه املََهاَرات يف 
تَْنِفيذ ُمتَطَلَّبَات االْمِتيَاز، ومـــا ِهَي الِخرْبَات الَِّتي مَيْتَلِكها َصاِحب املرَْشُوع َذاته 

له يف الُحُصول عىَل َحّق االْمِتيَاز. الَِّتي تَُؤهِّ

د عىَل َســـِبيل املثال َحْجم 	  تَْحِديد الَهَدف من الُحُصول عَل َهَذا الْمِتَياز: فيُحدَّ
ــِذي يَتَوقَّعه من فُرَْصة الُحُصول عىَل َهـــَذا االْمِتيَاز، وعدد  ـــَنوّي الَـّ ْخل السَّ الدَّ
ـــاَعات اليَْوِميَّة الَِّتي يَتَطَلَّبَُها الُحُصول عىَل َهـــَذا االْمِتيَاز، وما إذا كَاَن لديه  السَّ
الُقـــْدرَة عىَل إدارة َهـــَذا االْمِتيَاز أْم أنَّه يرغب يف تعيني مدير مختّص، وهل ُهَو 
ة الَعْقد  ة باالْمِتيَاز وااللِتزَام ِبَها طوال ُمدَّ قَاِدر عىَل إَِدارَة كَافَّة التَّفاِصيل الَخاصَّ

أْم أنَّه غري قَاِدر عىَل ذلك، وسيَْحتَاج لالستعانة بآخرين.

الُحُصول عَل مشورة ُمْحَتَِفة: من محامني أو مستشارين قَانُونِيِّنَي لَُهم خربة 	 
ة، وِدَراَسة بنود  َجيَِّدة يف املََجال التَِّجاِرّي ِبَشْكٍل عاّم ومجال االْمِتيَاز بِصَفٍة َخاصَّ

، فذلك يفيد يف تجنُّب حاالت الغّش  االتَِّفاق الَقانُويِنّ مع الِجَهة املَانَِحة بِدقٍَّة وتََروٍّ

أو التَّْدلِيس والتَّأكُّد من ســـالمة املوقف الَقانُويِنّ للَمْمُنوح فيم بعد، كََم تُساِهم 

استشـــارة الخبري الَقانُويِنّ يف املَْعرِفَة الَجيَِّدة بالحقوق الَقانُونِيَّة للَمْمُنوح له قبل 

تَْوِقيع َعْقد االْمِتيَاز، وتثيله يف اتَِّخاذ كَافَّة التََّدابري الَقانُونِيَّة مســـتقباًل، وإسداء 

ِكَة املَانَِحة. النُّصح له يف َجِميع املواقف الَِّتي تّر مع الرشَّ

ــة املَُميَّزَة الَِّتي تَْخِدم الِجَهة  يف الِختـــام يتَّضح أن َعْقَد االْمِتيَاز من الُعُقود التَِّجاِريَـّ

املَانَِحـــة والطَّرَف املَْمُنـــوح له يف الَوقْت ذاته، فكّل َهِذِه املَزَايَـــا الَِّتي مُيكن للَمنِح 

الُحُصول َعلَيَْها يف االنِْتَشـــار والُوُصول ألكرب قَْدر من األَْسَواق املََحلِّيَّة والَعالَِميَّة دون 

َسات الكربَى عىَل تَْقِديم َحّق االْمِتيَاز لرُّوَّاد األَْعَمل الُجُدد. ز املَُؤسَّ تَْكلَِفة تُْذكَر يُحفِّ
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ومـــن جهة أخَرى يَُكون َحّق االْمِتيَاز لرُّوَّاد األَْعـــَمل الُجُدد بثابة طَْوق النَّجاة يف 

ْولِيَّة، فمن ِخالل َحّق االْمِتيَاز مُيِْكن لرَائِد األَْعَمل  ُسوق َمِلء باملَُنافََسات املََحلِّيَّة والدَّ
التَّمتُّع بكانة وشـــهرة َعالَمٍة تجاريٍَّة ما واْســـِتْغالل طَِريَقة عملها ونظامها التَّْشغيّل 
ِغريَة وبِنَسب نََجاح ُمناِسبَة، والُحُصول عىَل َميْزَات  املتكامل يف بَْدء َمَشـــاِريعهم الصَّ
تََنافُسيَّة كَِبريَة وتَْحِقيق انتشار كبري يف ُسوق الَعَمل وتَْحِقيق الَكِثري من األَْربَاح املاديَّة 

واالنِْتَشار املَطْلُوب.

الَفْصل الَحاِدي َعرَش/ املَبَْحث الثَّالِث
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املَْبَحث الرَّاِبع 

كْل الَقانُوِنّ لُعُقود الشَّ

االْمِتَياز التِّجاِرّي

ِغي ِباْسِتْخَدام الَعالَمة التَِّجاِريَّة  اَمح لَِصاِحِب املَْشُوع الصَّ يَْسَتِند نِظَام الْمِتَياز للسَّ
ة به وتَْوِزيعها ف نِطَاق جغرافّ  َسات الكُرْبى، ووضعها عَل املُْنَتَجات الَخاصَّ للُمَؤسَّ
دة عَل املَْمُنوح له َحّق  ، وف ســـبيل َذلَِك تَْفرِض املَُنظََّمة املَانَِحة شوطًا ُمحدَّ ُمَعيَّ
ُوط؛ اتِّباع َنَط الِنَْتاج ذاته،  الْمِتَياز ف اْســـِتْخَدام عالمتها، ومن أهّم َهِذِه الشُّ
ة ِبَها للحفاظ عَل َجْوَدة املُْنَتَجات أو الِخْدَمات اململوكة  ومطابقة املواَصَفات الَخاصَّ
ْعم الَفنِّّي والدارّي، ونَْقل املَْعرَِفة والتِّْقِنيَّات  لها، ولَِذلَِك تلتزم املَُنظََّمة ِبَتْقِديم الدَّ
ة بالِنَْتاج إىَل الحاِصلي عَل َحّق الْمِتَياز، وُهَو األَْمر الَِّذي يُؤدِّي لستمرار  الَخاصَّ
َسة األّم  املُحاَفظَة عَل الَجْوَدة أو الرتقاء بها، وتَْحِقيق النِْتَشـــار الواِســـع للُمَؤسَّ

وُمْنَتَجاتها وعالمتها التَِّجاِريَّة.

ْهِنيَّة للَعالَمة  ورَة الذِّ كم تشـــرتط املَُنظََّمة املَانَِحة املحافظة عـــىَل ُهِويَّة املَُنظََّمة والصُّ
لَدى الُعَمالء املُْحتََملنَي، وَعَدم اإلقدام عىَل أّي تَْغِيري فَنِّّي أو إَداِرّي أو تَْسويِقّي ما من 
شـــأنه اإلرضار ِبُصورَة َهِذِه الَعالَمة لَدى جمهورها، وأن يَُكون الحاِصل عىَل االْمِتيَاز 
ـــِفري املَُميّز لعالمتها، ويكون قادًرا عىَل إَِدارَة املرَْشُوع الَجِديد بَفاِعلِيَّة يف  بثابة السَّ
َجِميع جوانبه؛ اإلداريَّة والَفنِّيَّة والتَّْسِويقيَّة والَقانُونِيَّة، ما يُؤدِّي لتوسيع دائرة املَْعرِفَة 
مه مـــن ِخْدَمات وُمْنتََجات ُمَميَّزَة ال تَِقّل  بَعالَماتهـــا وزيادة قاعدة الوالء لها با تُقدِّ

مه املَُنظََّمة املَانَِحة لُعَمالئها األصليِّنَي. َجْوَدة َعمَّ تُقدِّ

أَنَْواع ُعُقود ُحُقوق الْمِتَياز:
ِْخيص؛ َحيُْث  ويتَّخذ اْســـِتْخَدام الَعالَمة التَِّجاِريَّة شـــكاًل قَانُونِيًّا من ِخالل ُعُقود الرتَّ
يَُكون ُهَناَك َعْقد خاّص بالَعالَمة التَِّجاِريَّة وطُرُق اْســـِتْعملها ِبالنِّْسبَِة للَمْمُنوح له َهَذا 
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ِْخيص  الَعْقـــد، والَواِقع الَعَمِلّ يَطرح ثالثة أَنْـــَواع أو ُصَور لَِهَذا الَعْقد، فقد يَُكون الرتَّ
ِْخيص باالْسِتْعمل  باالْسِتْعمل "اْســـِتئْثَاريًّا" أو "غري استئثارّي"، أو قَد يأخذ َهَذا الرتَّ

ح فيم يل الفرق بنَْي كُلٍّ منهم. ِْخيص الوحيد"، وسنوضِّ َشْكل "الرتَّ

Exclusive License :ِْخيص الَحْصِّي ًل: التَّ أَوَّ

ِْخيص باْســـِتْعمل الَعالَمة التَِّجاِريَّة، وفيه يتَّفق املَانِح  وهو من أقَوى ُصَور ُعُقود الرتَّ
مع املَْمُنوح له َحّق االْمِتيَاز عىَل أن يستعمل األخري الَعالَمة املرخَّص ِبَها َداِخل النِّطَاق 
الجغرايّف املُبَنيَّ يف الَعْقد دون أن ينافُِســـه أحٌد يف َهَذا االْســـِتْخَدام، ِبَحيُْث يستأثر 
الطَّرَُف املَْمُنوح له َحّق االْمِتيَاز بالَعالَمة التَِّجاِريَّة دون ِسَواه، ومن ثَمَّ ال يَِحّق للطَّرف 
األَوَّل َمْنح تَرِْخيص آخر باْســـِتْعمل الَعالَمـــة ذاتها لطرٍف ثالث أو أن يقوم ُهَو َذاتُه 
ة الزََّمِنيَّة ذاتها املتَّفق  ة باملَْمُنوح له طََوال املُدَّ باْسِتْعملها يف املَْنِطَقة الُجْغرَافيَّة الَخاصَّ
َعلَيَْها، لَِكنَّه يَْســـتَِطيع اْسِتْعمل َعالمته أو أن مَيْنح تراِخيَص للَغرْي بهذا االْسِتْعمل يف 

املََناِطق األخَرى الخارجة عن النِّطَاق الَحْصِّي للَمْمُنوح له.
واملَانِح يف َهَذا النَّْوع يحتفظ بحّقه يف ِملِْكيَّة الَعالَمة التَِّجاِريَّة وِحَميتَها من التَّْقلِيد أو 
ِقَة حتَّى يف النِّطَاق الَحْصِّي بأيِّ شكٍل قَانُويِنّ أراد، وال ينتقل َهَذا الحّق للطَّرَف  السَّ

املُرَخَّص له؛ أّي ال ميلك املَْمُنوح له الحّق يف رَفْع دعَوى التَّْقلِيد.
ِْخيص يف حالة ُوُجود  وتلجـــأ املَُنظََّمة صاحبة الَعالَمة التَِّجاِريَّة لَِهـــَذا النَّْوع من الرتَّ
ة تَُحول دون تَْســـِويق ُمْنتََجاتها أو ِخْدَماتها بنفســـها وباسمها يف بَْعض  صعوبات عدَّ
ع  دة تَُحول دون التََّوسُّ املََناِطق الجغرافيَّة، أو حينم تواجهها مشاكل َمالِيَّة أو إداريَّة معقَّ
يَّة؛ ك تحافظ عىَل  يف عالمتها التَِّجاِريَّة، فرُتَخِّص للَغرْي ِباْســـِتْخَدامها ِبُصورَة َحْصِ

َعة، وتسَعى لزيادة قاعدة جمهورها.  ُوُجود الَعالَمة يف أَْسَواق ُمتََنوِّ

Non- Exclusive Licence:ِْخيص غي الَحْصِّي ثانًيا: التَّ

ِْخيص العـــادّي، وفيه مُيِْكن للطَّرَِف املَانِح أن مَيَْنح تَرِْخيًصا أو  يُطلَـــق َعلَيِْه كََذلَِك الرتَّ
أَكَْث ِباْســـِتْخَدام عالمته التَِّجاِريَّة عىَل املُْنتََجات ذاتها، ويف نَْفس املَْنِطَقة الُجْغرافيَّة، 
أْي إنَّ الطَّرََف األَوَّل يَتََمتَّع بحّق ُمَنافََسة املَْمُنوح له يف املْنطََقة ذاتها الَِّتي يَُغطِّيها َعْقد 

الَفْصل الَحاِدي َعرَش/ املَبَْحث الرَّاِبع
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ِْخيـــص وبالَعالَمة التَِّجاِريَّة ذاتها محّل التََّعاقُد، وبَحّق َمْنح آخرين ُعُقود تَرِْخيص  الرتَّ
أخَرى للَعالَمة يف نَْفس املْنطََقة.

ِْخيص ِباْسِتْخَدام الَعالَمة التَِّجاِريَّة أْن يظّل املَانِح ُحرًّا  والحقيقة أنَّ األصل يف ُعُقود الرتَّ
يف اْسِتْعمل عالمته الَِّتي رَخَّص باْسِتْعملها أو بَْنِح تَراِخيَص أخَرى بهذا االْسِتْعمل، 
ِْخيص ُهَو أن يَُكون غري َحْصِّي ما مل يتَِّفق الطَّرَفان  وَهـــَذا يَْعِني أنَّ األصـــل يف الرتَّ
ِْخيص؛ فهذا  يف الَعْقـــد عىَل خالف ذلك، وإذا مل يرُِش األطـــراف املُتَعاِقَدة لَنْوع الرتَّ

 ." يَْعِني أنَّه "تَرِْخيٌص عاِديٌّ

:Sole Licnce ِْخيص الَوِحيد ثالًثا: التَّ

وهـــو الَعْقد الَِّذي ترُْبُِمه املَُنظََّمة صاِحبُة الَعالَمة التَِّجاِريَّة مع طرٍف واحٍد فََقْط َداِخل 
د، مع حّقها يف اْسِتْعمل َهِذِه الَعالَمة بنفسها داخل َهَذا النِّطَاق،  نِطَاق ُجغرايّف ُمحدَّ
ِْخيص ألّي طَرَف آخر؛ ويختلف هذا النَّْوع من الُعُقود عن  أْي: ال يجـــوز لها منـــح الرتَّ
ِخيص الَحْصِّي يف أنَّ املَانِح يستطيع استخدام َعالَمته التَِّجاِريَّة يف النِّطَاق  ُعُقود الرتَّ
ِخيص الَحْصِّي ال يُْســـَمح  الُجْغـــرَايِفّ املُرَخَّص للَمْمُنوح العمل به؛ بينم يف َعْقد الرتَّ

للَمنِح باستخدام الَعالَمة التَِّجاِريَّة يف النِّطَاق املُرَخَّص للَمْمُنوح الَعَمل به.

َخَصائِص ُعُقود ُحُقوق الْمِتَياز:
ِْخيص ِباْســـِتْخَدام الَعالَمة التَِّجاِريَّة ببعض الَخَصائِص الَِّتي تَتَفرَّد  وتَتَِّســـم ُعُقود الرتَّ
ِببَْعض ِمْنَها وتتشـــابه يف بعضها اآلخر مع غريها من الُعُقود الَقانُونِيَّة، ومُيكن تقسيم 
ِْخيص كَْونه َعْقًدا قَانُونِيًّا،  َهـــِذِه الَخَصائِص وفًْقا ملحوَريِْن؛ األَوَّل: َخَصائِص َعْقد الرتَّ

والثَّايِن: َخَصائِص الَعْقد كونه َعْقًدا تِجاريًّا. 

ًل: َخَصائِص َعْقد الْمِتَياز كعقٍد َقانُوِنّ: أَوَّ

ايِض بنَْي الطَّرَفنْيِ املتعاقَديِْن، وبوافقة كُلٍّ 	  عقد اتَِّفاقـــّي: أْي يَِتّم إبرامه بالرتَّ
منهم عىَل بنوده كَافَّة، فَمنِح االْمِتيَاز يُواِفق عىَل َمْنح الَغرْي َحّق اْسِتْخَدام عالمته 
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ة  دة ِهَي ُمدَّ ــة عىَل ُمْنتََجاته يف مْنطََقة جغرافيَّة ُمَعيََّنة ولَفرْتَة زََمِنيَّة ُمحدَّ التَِّجاِريَـّ
الَعْقـــد، ويف املقابل يُواِفق املَْمُنوح له عىَل ســـداد تََكالِيف االْمِتيَاز للجهة املَانَِحة 

ِبِصَفٍة َدْوِريَّة والتَّنازُل عن جزٍء من أرباحه لَِهِذِه الِجَهة.

ة َمانِح الَعالَمة 	  َعْقد تَباُدّل: يَْنتُج عن َهَذا الَعْقد نُُشـــوء الِتزَامات ُمتَقاِبلَة يف ذمَّ
التَِّجاِريَّة واملَْمُنوح له عىَل حدٍّ سواء، فتَُعّد الِتزَامات كُّل منهم سببًا يف الِتزَامات 
ِْخيص ِباْســـِتْخَدام الَعالَمة التَِّجاِريَّة يَلْتَزم املُرَخِّص بتَْمِكني  اآلخر، وعند َعْقد الرتَّ
ة نََفاذ الَعْقد، وَدْعمه  املُرَخَّص له من اْســـِتْعمل عالمته عىَل ُمْنتََجاته طُـــَوال ُمدَّ
بآليَّات اإلِنْتَاج والتَّْســـِويق وصواًل ألداٍء ُمَمثِل له، يف ِحني يلتزم الثَّايِن بســـداد 

مقابل َمادِّّي نظري َهَذا االنتفاع ِبَحْسِب االتَِّفاق املرُْبَم بينهم.
وتَرْتَِبط الِتزَامات الطَّرَفنَْي ارتباطًا وثيًقا بعضهم ببَْعض، وِباْســـِتْمرَار التَّعاقُد، 
فإذا ما أخلَّ طَرٌف منهم بالِتزَاماته انقضت الِتزَامات الطَّرَف اآلخر)1(، ويُْصبح 

الَعْقد خاضًعا لالنقضاء أيًضا؛ ألنَّه يف األََساس ُملْزٌِم للطَّرَفنَْيِ مًعا.

َعْقد من ُعُقود املُعاَوَضة: أْي إنَّ كُّل طَرَف يأخذ مقاباًل ملا يعطيه، فملك الَعالَمة 	 
يحصل عىَل مقابل نقِدّي، واملَْمُنوح له يحصل عىَل منفعة اْسِتْخَدام الَعالَمة، ومن 
َحـــّق األَوَّل أن يطالب ِبَذلَِك املقابل ولو ِبُصورَة قضائيَّـــة إذا ما أخلَّ املَْمُنوح له 
فْع يَُكون ُهَناَك إِخالل بالِتزَام تَعاقُِدّي يرَُبِّر  بالِتزَاماته املَادِّيَّة، ويف حالة َعَدم الدَّ
فَْســـخ التَّعاقُد وفًْقا لَقَواَعد الَفْسخ املتعارَف َعلَيَْها، وكََذلَِك من َحّق املَْمُنوح له أن 
ْعم الَفنِّّي والتَّْسِويقّي  يُطالِب قَضائيًّا بتَْعِويضه عن ُحُقوقه املعنويَّة )التَّْدرِيب والدَّ

ْعم الَفنِّّي)2(. و…( يف حال أَخلَّ املَانِح بتَْقِديم التزاماته بالتَّْدريب والدَّ

الحرازيــن، جهــاد زهري ديب. اآلثار املرَُتَتِّبَة عىل َعْقد االمتياز، دراســة مقارنــة، دار الفكر والقانون، 2015م، . 1
ص 79-80.

األهــواين،  حســام الدين كامــل. َمَصاِدر ااِللِْتــزَام.. املََصاِدر غري اإلرادية، مطبعة أبناء وهبة حســان، مص، . 2
1992م، ص 26.
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ِْخيص 	  ْخِصّ يف َعْقد الرتَّ : يؤدِّي االْعِتبَار الشَّ ـــْخيِصّ َعْقد من ُعُقود الْعِتَبار الشَّ
يَّة يف إبرامه، فاملَُنظََّمة املَانَِحة تَْنتَِقي  باْسِتْعمل الَعالَمة التَِّجاِريَّة َدْوًرا بالغ األهمِّ
ـــبُل ويســـَعى للِحفاظ عىَل  َجيًِّدا من مُيِْكنه َتِْثيل َعالَمِتها التَِّجاِريَّة بأَفَْضل السُّ
ْهِنيَّة لَدى ُعَمالئها، ولذا تتوقَّف كثريًا أََمام املَُميِّزَات  َجْوَدة ُمْنتََجاتها وُصورتها الذِّ
فات املَطْلُوبَة ألداء  ـــْخِصيَّة للَمْمُنوح له، وإذا ما كَاَن مَيْتَلِك الَخَصائِص والصِّ الشَّ
ـــص له محّل اعتبار ُمِهّم  ة أم ال، ولَِذلَِك تُعدُّ شـــخصيَّة الطَّرَف املُرَخَّ َهـــِذِه املهمَّ
ِْخيص، وبخالف املََهـــاَرات الَفنِّيَّة واإلداريَّة يَِجب أن يَُكون املَْمُنوح  يف َعْقـــد الرتَّ
له جديرًا باالحرتام يف وســـطه املََكايّن ومتمتًِّعا بالثَِّقة املَالِيَّة الَِّتي تضمن ملالك 
الَعالَمة التَِّجاِريَّة قُْدرَته عىَل الوفاء بالِتزَاماته املَالِيَّة، وَعَدم اإلساءة لُسْمَعة املالك 

التَِّجاِريَّة واالْعِتبَاريَّة)1(.
تان ل مُيِكن إغفالهام، وهام: وتتتَّب عَل َهِذِه الخاصيَّة نتيجتان مهمَّ

ِْخيص بِصَفٍة مباشة أو من . 1 ال يجـــوز للَمْمُنوح له التَّنازُل للَغرْي عن َعْقد الرتَّ
الباطن، ما مل يَِتّم االتَِّفاق عىَل خالف َذلَِك صاحًة يف الَعْقد، وَهَذا يَْعِني أنَّ 
ْخِصّ لَيَْس رضورة يف الَعْقد، أْي: إنَّه مُيِْكن االتَِّفاق بنَْي الطَّرَفنَْي  الطَّاِبع الشَّ
ِْخيص ِباْســـِتْخَدام الَعالَمة أو منحه من  عىَل َحّق املَْمُنوح يف التَّنازُل عن الرتَّ

الباطن آلخرين يف نطاقه الجغرايّف.
وفاة املَْمُنوح أو الطَّرَف املُرَخَّص له أو إشـــهاره اإلفالس يؤدِّي النقضاء َعْقد . 2

ِْخيص باْســـِتْعمل الَعالَمة التَِّجاِريَّة يف منطقته، فاَل ينتقل الَعْقد للَورَثَة  الرتَّ
إالَّ إذا وافق َمالِك الَعالَمة صاحًة عىَل َهَذا االنِْتقال، وتمَّ االتَِّفاق عىَل ذلك 

يف الَعْقد.
عقد من الُعُقود ُمسَتِمرَّة التَّْنِفيذ: والَعْقد املُْستَِمّر ُهَو الَِّذي يَُكون الزََّمن ُعْنُصًا 	 

ِْخيص  ء املتَّفق عليه، وعقد الرتَّ ْ د الشَّ ــا فيه ال مُيكن تجاهله، وبه يتحـــدَّ َجْوهريًـّ

األهواين، حسام الدين كامل األهواين، َمَصاِدر ااِللِْتزَام.. املََصاِدر غري اإلراديَّة، مرجع سابق ص 24.. 1
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ء  ْ ِباْســـِتْخَدام الَعالَمة التَِّجاِريَّة يُراد به تَْحِقيق املنفعة عن طَِريق اْسِتْخَدام الشَّ
)الَعالَمة( لبعض الَوقْـــت ال امتالكه ِبُصورَة دائة، ولَِذلَِك ال بُدَّ من تَْحِديد فرَْتَة 
زََمِنيَّة ُمَعيََّنة يف الَعْقد تتَّحقق َهِذِه املنفعة من ِخاللها، فيكون الزََّمن يف َهَذا الَعْقد 
مقياًسا لِتَْحِديد الِتزَامات وحقوق أطرافه املُتََعاِقَدة، ومن ثَمَّ ال مُيِْكن توقيع َعْقد 
ِْخيص باْســـِتْعمل الَعالَمة دون تَْحِديد ُعْنُص الزََّمن؛ ألنَّ مقدار األََداء املتََّفق  الرتَّ
صة لتَْنِفيذه ِخاللها، ومن ثَمَّ  ة املَُخصَّ َعلَيِْه ال مُيكن قياســـه كميًّا إالَّ باْحِتساب املُدَّ
يرتتب عىَل َهِذِه الخاصيَّة أنَّ فسخ التَّعاقُد ال يَُكون له أثٌر رجعّي؛ ألنَّ الزََّمن فيه 
عنٌص جوهرّي، ومن ثَمَّ فإنَّ ما مَض منه ال مُيِْكن ردُّه، ويقتص أَثَر الَفْسخ عىَل 

املُْستَْقبَل فقط)1(.

ثانًيا: َخَصائِص َعْقد الْمِتَياز كَمْشُوع تجارّي

، هم:  ِْخيص ِباْســـِتْخَدام الَعالَمة التَِّجاِريَّة بَـــنْي َمرْشُوعنْي تَِجاِريَّنْيِ يرُْبِم َعْقد الرتَّ
املرَْشُوع املُرخَّص وغالبًا ما يَُكون َشِكَة تجاريَّة كَِبريَة مالكة لَعالَمة تجاريَّة مشهورة، 
واملرَْشُوع املُرَخَّص له، وغالبًا ما يَُكون َشِكَة َجِديَدة ترغب يف َخْوِض األَْعَمل التَِّجاِريَّة 
يف مْنطََقة جغرافيَّة ُمَعيََّنة من ِخالل اْسِتْخَدام َهِذِه الَعالَمة الرَّائَِجة، وقَد أكسبت َهِذِه 

، هم: يَّتنَْيِ رئيستنَْيِ ِْخيص َخاصِّ الَعالقَة التَّعاقُديَّة بنَْي الطَّرَفني َعْقد الرتَّ

حّق املَْشُوع املُرَّخص ف الرََّقابَة والشاف: وُهَو جوهر التَّعاُقد بَْي الطَّرَفي، . 1
ـــيْطَرة والرَّقَابَة عىَل أداء املرخَّص له من أجل  فيَتََمتَّع املرَْشُوع املرخِّص بحّق السَّ
ضمن وتوحيد مستَوى الَجْوَدة ملُْنتََجات الَعالَمة وِحَميَة ُسْمَعتها؛ ألنَّ َهِذِه الَجْوَدة 

ُمرْتَِبطَة ارتباطًا وثيًقا ِبُصورَة الَعالَمة وُسْمَعة َمالِكها.
ِْخيص . 2 : َرْغـــم إبرام َعْقد الرتَّ الســـتقالل املَاِلّ والَداِرّي والَقانُوِنّ للطَّرَِفْيِ

بنَْي املَـــرْشُوع املرخِّص واملرخَّص له، فِإنَّ َذلَِك ال يَْعِني االْمِتزاج املَايِلّ واإلَداِرّي 
؛ فكلٌّ منهم يبَقى ُمتََمتًِّعا باالْســـِتقالل التَّاّم عن  والَقانُـــويِنّ بنَْي هَذيْن الِكياننَْيِ

الَفْصل الَحاِدي َعرَش/ املَبَْحث الرَّاِبع

العدوي، جالل عل. أصول اِللِْتزَامات، َمَصاِدر ااِللِْتزَام، ُمْنَشأَة املعارف، مص، ديسمرب 1998م، ص 70.. 1



- 525 -

ل  ة َمالِيَّة ُمْنَفِصلة تجعله يتحمَّ اآلخر يف َهِذِه الجوانب، ومَيْتَلِـــك املرخَّص له ذمَّ
َكافَّة تََكالِيف االْســـِتثْمر يف َمرْشُوعه، وكََذلَِك يَتََمتَّع بحريَّة تَْكِوين َهيَْكل إَداِرّي 
ل من املرَْشُوع املرخِّص،  خـــاّص به، وتَْنِظيم أدائه املَايِلّ واإلَداِرّي دون أدَن تدخُّ
ْخِصّ برشط أالَّ يتعارض مع بنود َعْقد  وأن يزاول أّي نََشـــاط تِجاِرّي لحسابه الشَّ
َفة  ِْخيص، ونتيجًة لَِهَذا االســـتقالل، فإنَّ املرَْشُوع املرخَّص له يكتســـب الصِّ الرتَّ
ى آثارها  ـــل كَافَّة املََخاِطر الَِّتي قَد يتعرَّض لهـــا دون أن تتعدَّ ــة ويتحمَّ التَِّجاِريَـّ
ـــص، ويلتزم بإعالم الَغرْي، مثل: الُعَمـــالء واملَُموِّلنَِي واملَُوزِِّعني  وِع املرخِّ للَمرْشُ
وغريهم، باســـتقالله عن َمالِك الَعالَمة التَِّجاِرّي لَنْفـــي االْعِتقاد بأنَّ املرَْشُوع 

املرخِّص واملرخَّص له َشْخٌص واحد.

ِممَّ ســـبق مُيكن اســـتنتاج أنَّ نِظَام االْمِتيَاز التَِّجاِرّي من أَكَْث أَنِْظَمة األَْعَمل َتَيُّزًا 
وُمالَءمـــًة لرُّوَّاد األَْعَمل، فِبُموَجِبه يَتََمكَّن َصاِحُب املرَْشُوع من الُحُصول عىَل الَكِثري 
ـــْمَعة الَجيَِّدة للَمنِح وعالمته التَِّجاِريَّة الرَّائَِجة عىَل  من االْمِتيَازات اعتمًدا عىَل السُّ
نِطَاق واســـع ومعرفته الَفنِّيَّة الَِّتي تُْنَقل للَمْمُنوح له، واإلشاف املُْستَِمّر للَمنِح وَدْعمه 
ع  املُتَواِصل، وِبَذلَِك يَُكون قادًرا عىَل الَعَمل تحت ِمظَلَِّتِه وِباْســـِتْخَدام عالمته، والتََّوسُّ
وق  يع يف األَْسَواق، وتَْحِقيق الَكِثري من األَْربَاح، وتَْوِفري فُرَص مُنُّو َجيَِّدة يف السُّ ِ السَّ

ْويّل، والُحُصول عىَل مركز قياِدّي بنَْي املَُناِفِسنَي. ّ أو الدَّ املََحلِّ

لكن َرْغم َذلَِك يَْحتَاج َرائِد األَْعَمل الْخِتيَار عالمة تِجاريَّة َمرُْموقَة تَتاَلَءم مع اْحِتيَاَجات 
ـــوق ومع إمكانياته املَالِيَّة واإِلَداِريَّة، واالنِْتباه جيًدا للتَّفاُوض اإِليجاِبّ مع الِجَهة  السُّ
املَانِحة لالْمِتيَاز، وُحسن اْسِتيعاب ُشوط التَّعاقُد وِدراستها بُعمق وتَْفِصيل قبل تَْوِقيع 
الَعْقد، فهذه الُخطَُوات تَْضمن جدَوى اْســـِتثَْمر وقته وَمَوارِده يف ِشَاء َحّق االْمِتيَاز، 
وتُِقلِّل فُرَص فَْسخ التَّعاقُد أو َسَداد تَْعِويَضات َهائِلَة قَد تَتَسبَّب يف فََشل املرَْشُوع كليًة 

وَخسارَة الُجْهد واملَال دون رَْجَعة.

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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الَفْصل الثَّاِن َعَش  

ِغري ِصناَعة الَعالَمة التَِّجاِريَّة للَمْشُوعِ الصَّ

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: ماهيَّة الَعالَمة التَِّجاِريَّة •

تَْعِريف الَعالَمة التَِّجاِريَّة	 
تطوُّر الَعالَمات التَِّجاِريَّة الَحِديثَة	 
أَنَْواع الَعالَمات التَِّجاِريَّة للَمرْشُوِع	 
أشكال الَعالَمات التِّجاِريَّة	 
يَّة الَعالَمة التَِّجاِريَّة	  أهمِّ

املَْبَحث الثَّاِن: الْخِتَيار النَّاِجح للَعالَمة التَِّجاِريَّة •
َمعاِيري االْخِتيَار النَّاِجح للَعالَمِة التَِّجاِريَّة 	 
أَنَْواع الَعالَمات التِّجاِريَّة وفًْقا لَعالقَتها باملُْنتَج 	 
تَْسِجيل الَعالَمة التِّجاِريَّة 	 

ِغي • املَْبَحث الثَّالِث: ِبناء الَعالَمة التَِّجاِريَّة للَمْشُوعِ الصَّ
َعواِمل ِبَناء َعالَمة تِجاريَّة مميزة	 
ِغري	  وِع الصَّ َمرَاِحل ِبَناء الَعالَمة التَِّجاِريَّة للَمرْشُ
ِغري	  وِع الصَّ تَْصِميم الَعالَمة التَِّجاِريَّة للَمرْشُ
ِغري	  وِع الصَّ تَطِْوير الَعالَمة التَِّجاِريَّة للَمرْشُ
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الَفْصل الثَّاِن َعَش 

ِصناَعة الَعالَمة التَِّجاِريَّة

ِغري للَمْشُوعِ الصَّ

َمة ُمَقدِّ
أِْساَمِلّ حرية ُمامَرَســـة األَْعاَمل التِّجاِريَّة باْمِتداد  أتاح النِّظَــــام الْقِتصاِدّي الرَّ
النِّطَاق الُجْغراف للكرة األرضية، فلم تعدُّ وَســـائِل الِنَْتاج قارِصة عَل َدْولَة دون 
ِكات  أخـــَرى، بل أصبح الَعالَم بأرسه كدولة واِحَدة َصِغية، وأصبح بإمكــــان الشَّ
ِْويج ملُْنَتَجاتهـــم وِخْدَماتهم ف ُمْخَتلَف أنحاء املَْعُمورة، وتَرَتََّب عَل  واألَْفَراد التَّ
ِكات واْشـــِتعال املَُناَفَســـة بينها عَل اْسِتْقطاب الُعَمالء  َذلَِك ظُُهور املاليي من الشَّ
م كلٌّ ِمْنَها َمْيزَة تَناُفِسيَّة تَْجعل ُمَنَتجاتِها  واِلبْقاء عَل ولئهم، وتَطَلََّب َذلَِك أن تَُقدِّ
ُمَتَفرِّدًة عن األُخَرى وَسْهلة التَّْمِييز بَْي مئات املاليي من املُْنَتجات، من ُهَنا ظََهرت 
الَعالَمـــات التِّجاِريَّة وبرز َدْوُرها الرَّئِيس ف َتِْييـــز املُْنَتجات بعضها عن بَْعض 
اَمن للُمنِتج  وُمســـاَعدة الُعَمالء عَل َعَدم الَخلْط بينها، فكَانَت ِبَذلَِك وِسيلَة الضَّ
والَعِميـــل ف آٍن واحٍد؛ َفِهَي َتَْنع اْخِتالط ُمْنَتَجات تحمل َعالَمة ُمَعيَّنة بُْنَتجات 

ُماَمثِلَة تَْحِمل َعالَمة أخرى.

يَاســـة  وبـــرور األيام باتت الَعالَمـــة التَِّجاِريَّة تَُؤدِّي َدْوًرا ُمِهمًّ ِضْمن َمْنظُوَمة السِّ
ِْويج عن َمَشاِريعها التِّجاِريَّة، أو للتَّْعِريف بِخْدَماتها  ِكَات، ســـواء للرتَّ التَّْسِويقية للرشَّ
وُمْنتَجاتها؛ مم يُْسِهم ِبَشكٍل أو بآخر يف تَْعِريف الَعِميل بصدر املُْنتَجات والِخْدَمات 
اء، وتَْحِقيق َميْزَة تَنافُِســـيَّة  وَتِْييزهـــا، ومن ثم التَّأْثِري عىَل تَْفِضيالته وَدَوافعه للرشِّ

وق.  عالية يف السُّ

يَّتها ال تَِقلُّ  واليـــوم تَُعدُّ الَعالَمة التَِّجاِريَّة أَْصاًل من أصول املَـــرْشُوع التَِّجاِري، وأهمِّ
َة، وســـوف نتناول يف َهَذا الَفْصل الَكِثري  يَّة األُُصول األخَرى من ثابتة وُمتََغريِّ عن أَهمِّ
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من األُُمور الَِّتي يَِجب أن يدركها َرائِد األَْعَمل َجيًِّدا يف شـــأن الَعالَمة التَِّجاِريَّة ِبَشكٍل 
يَّتها ووظائفها، كََم ســـنتطُرُق إىَل املََعاِيري الواجب  عام، مثل: تَْعِريفها وتَطَوُّرها وأَهمِّ
وِع النَّاِشـــئ، وَمرَاِحل ِبَناء َعالَمة مميزة  تَوافُرها يف الَعالَمة التِّجاِريَّة النَّاِجَحة للَمرْشُ

ُولَِدْت َكْ تَبَْقى.

الَفْصل الثَّايِن َعرَش
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املَْبَحث األَوَّل 

ماهيَّة الَعالَمة التَِّجاِريَّة

ج ِبَشـــكٍل  َناعيَّة ف ُدَول أوروبا كَانَت املُْنَتجات تُصنَّع وتَُروَّ قبل قيـــام الثَّْوَرة الصِّ
َدة َداِخل  ِغية، ثم تََحوََّل الِنَْتاج إىَل ُصوَرته املَُعقَّ تقليدي َداِخل املنازل والِوَرش الصَّ
املَصانِع الكُرْبَى وتَْسِويقها ف الخارج بُسبل أَكْرَث اْحِتاِفيَّة تَْضَمن ُحُقوق منتجيها، 
ار ف فرنسا وإيطاليا، عَل وجه التَّْحِديد، وْضع أسامئهم  نَّاع والتُّجَّ فقد اْعتاد الصُّ
عَل ُمْنَتجاتهم، ومن ُهَنا نشـــأت ِفكْرَة "الَعالَمة التِّجاِريَّة"، ولَِعَبْت َدْوًرا ُمِهامًّ ف 
ة من أجل حاميتها من  ـــوق بَعالَمات َخاصَّ التَّعريـــف باملُْنَتجات وَتِْييزها ف السُّ

َِقة.  التَّقليد أو السَّ

وكَانَت الَعالَمات التِّجاريَّة يف تِلَْك الَفرْتَة تشمل نوعني حسب الغرض من االْسِتْخَدام؛ 
ْمَغة، فكان يُْدَمُغ عىَل بَْعض املُْمتَلَكات  النَّْوع األول: وُهَو ما مُيِْكن تسميته بَعالَمات الدَّ
ى بَعالَمات  ا النَّْوع الثَّايِن فكان يَُسمَّ اللَة َعلَيَْها، أمَّ والحيوانات للتَّأْكِيد عىَل املِلِْكيَّة والدَّ
ر لَِضَمِن الَجْوَدة، وكان  اإلِنْتَـــاج، وكان الَغرَُض منه تَْحِديد صانِع املُْنتَجـــات واملَُصدِّ
ار حاِل قيامهم  اْســـِتْعمله آنذاك الِتزَاًما قَانُونِيًّا؛ با يُساِعد عىَل تَتَبُّع املََصانِع والتُّجَّ

ببيع ُمْنتَجات غري صالَِحة.

ع املُْنتَجات واْشـــِتعال الرُّوح التَّنافسيَّة بنَْي  د وتََنوُّ ومع انِْفتاح األَْســـَواق عامليًّا وتََعدُّ
ِكات، تَطَورت أمناط التِّجارَة الَعالَِميَّة لتُْصبح نظاًما شـــاماًل لبَيْعِ  ماليني من الـــرشَّ
يَّة  وتَْســـِويق َمْجُموَعة ال نهائية من املُْنتَجات يف ُمْختَلَف ُدَول العالَم، وهنا برزت أََهمِّ
الَعالَمات التِّجاريَّة كوســـيلة قَانُونِيّة للتَّْعِريف بِلِْكيَّة َهـــِذِه املُْنتَجات وحميتها من 
التَّْقليـــد، فتحولت ِبَذلَِك إىَل أَْصٍل ُمِهمٍّ من أصول املرَْشُوع االقِْتصاِدّي تَْنَدرِج يف بَْند 
األُُصول غري املَملُْموسة، حتَّى باتت يف يومنا َهَذا تُبَاع وتُْشرَتَى، وعاماًل ُمِهمًّ يف ارْتَِفاع 
ـــوق، وأمامنا اليَْوم أمثلٌة كثريٌة لَعالَمات  ِكَة املالكة لها أو هبوطها يف السُّ قيمـــة الرشَّ
تَِّجاِريَّة َمرُْموقَة ارتبطت يف أذهاننا بُْنتََجات ذات َجْوَدة كَِبريَة وُشْهرَة َعالَِميَّة َحِظيَْت 
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الَفْصل الثَّايِن َعرَش/ املَبَْحث األَوَّل

بثقـــِة الَجِميع، مثل: َشِكَة جوجل)Google( املالكة ملَُحرِّك البَْحث األَكَْث ُشـــْهرًَة يف 
َصة يف املالبس الرياضيَّة واملنزليَّة، وَشِكَة أبل  العالَم، وأديداس)Adidas()1( املُتََخصِّ

ِهريَة لتَْصِنيع اإِللِْكرُتُونِيّات االْسِتْهالكِيَّة وغريها. )Apple( الشَّ

تَْعِريف الَعالَمة التَِّجاِريَّة
ة  تَُعدُّ الَعالَمة التَِّجاِريَّة أّي شـــكٍل أو تَْكِوين خاّص لتَْمِييز املرَْشُوع واملُْنتََجات الَخاصَّ
ة ِبَها أو  بَُنظََّمة ما، والَِّذي مُيكن أن تتَّخذها َهِذِه املَُنظََّمة ِشـــعاًرا للُمْنتََجات الَخاصَّ
وق لتكون ُمَميَّزَة عن غريها من املُْنتََجات، فتكون ِبَذلَِك  للبضائع الَِّتي تطرحها يف السُّ

الَعالَمة التَِّجاِريَّة أحد َعواِمل الَجْذب الُكربَى للُعَمالء املُْحتََملِنَي.

د سلًعا أو ِخْدَمات  وللَعالَمة التَِّجاِريَّة تَْعِريفات عديدة، منها: أنَّها كُّل "إشارة ُمَميَّزَة تُحدِّ
د أو يوفِّرها"، وقَد عرّفتها  ُمَعيََّنة عىَل أنَّها تِلَْك الَِّتي يُْنِتجها َشـــْخٌص أو َمرْشُوع ُمَحدَّ
جمعيَّة التَّْسِويق األَْمريكيَّة)2( عىَل أنَّها "أّي اسم أو َعالَمة أو مصطلح أو رَْمز أو تَْصِميم 
لَع أو الِخْدَمات  أو َمِزيج من َهِذِه األَْشـــيَاء، تَْهُدف املَُنظََّمة من ِخالله إىَل تَْحِديد السِّ
الَِّتي تخصُّ بائًعا ُمَعيًَّنا عن غريه، وللتَّْمِييز بنَْي املَُنظََّمة وبني منافســـيها)3(، كََم تذكر 

يَاِضيَّة، بدأت عىَل يَِد Adi Dassler يِف 18 . 1 أديداس )Adidas( ِهَي َشِكَة َعالَِميَّة َرائِدة يِف مجال اأْلََدَوات الرِّ
أغسطس عام 1949م كَورَْشة َصِغريَة يِف بلدة َصِغريَة يِف مدينة بافاريا األملانية وبنحو 47 موظًفا، واآلن لديها 
أَكَْث من 57 ألف ُمَوظَّف يِف فروعها املنترشة يِف العالَم، وتَْنتُج كُّل عام أَكَْث من 900 مليون ُمْنتَج من الُْمْنتََجات 
ِكَة مبيعات بلغت  َقْت الرشَّ يَاِضيَّــة َمَع شكاء تَْصِنيع ُمْســتَِقلِّنَي يِف َجِميع أنحاء العالَــم، َويِف عام 2018م َحقَّ الرِّ
 .https://www.adidas-group.com ::ِكَِة، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط 21.915 مليار يورو. للَْمِزيد: املوقع الرَّْسِمّي للرشَّ

ِقنَي يِف أمريكا، َوِهَي ُمَنظََّمة تقود املناقشات الُحرَّة . 2 جمعية التَّْســِويق اأْلَْمريكيَّة ِهَي الُْمْجتََمع اأْلََســايس للمســوِّ
حول التََّميُّز يِف عامل التَّْسِويق، وتُقدم محتًوى ُمتََميِّزًا حول أَفَْضل ممرسات التَّْسِويق، فَِهَي تَْعتَِمد عىَل املحتَوى 
املنشور يِف املجالت العلميَّة، واملنشورات الَّتي حازت عىَل الَْعِديد من الجوائز يِف مجال التَّْسِويق. للَمزيِد: املوقع 

https://goo.gl/Xz15rZ :الرَّْسمّي لجمعيَّة التَّْسِويق اأْلَْمريكيَّة، متاح عىل الرَّاِبط
3. Wood, Lisa. ”Brands and brand equity: definition and management“. Management Decision 

38/9, 2000, pp.662-669, on this link: https://goo.gl/aHzRJt. 
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ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

 World Intellectual Property()1( -املَُنظََّمـــة الَعالَِميَّـــة للِملِْكيَّة الِفْكِريَّة -ويبـــو
OrganizationWipo( أنَّها "كّل إشـــارة ُتَيِّز ســـلًعا أو ِخْدَمات َشِكَة عن ِسلَع أو 

ِكَات، وتُحَمى َهِذِه الَعالَمة وغريها بقوانني املِلِْكيَّة الِفْكِريَّة")2(. ِخْدَمات سائر الرشَّ
وجـــاء يف اتَِّفاقيَّة الرتيبـــس)TRIPS Agreement )3 أنَّ الَعالَمة التَِّجاِريَّة ِهَي أّي 
لَع والِخْدَمات الَِّتي تُنتجها ُمْنَشأَة عن  َعالَمة أو َمْجُموَعة َعالَمات تســـمح بتَْمِييز السِّ
الَِّتي تنتجها ُمْنَشآت أخرى، ويدخل يف نطاقها األسمء والحروف واألرقام واألشكال 

ومجموعات األلوان، وأّي َمِزيج منها.
ِهريَة للَعالَمة التَِّجاِريَّة أنَّها "اسم أو تعبري أو إشارة أو رمز  ومن التَّْعريفات األخَرى الشَّ
أو تَْصِميم أو تركيبة من املََفاِهيم الَِّتي تهُدف إىَل تشـــجيع الزَّبائن املُْحتََملِنَي لتَْمِييز 

سلعة أو ِسلَع مَيْتَلِكها َشْخٌص عن سلعة أو سلع منافسة". 

ـة -ويبــو- )World Intellectual Property Organization-Wipo( ِهَي . 1 ـة للِملِْكيَّة الِفْكِريَـّ املَُنظََّمــة الَعالَِميَـّ
ة والتَّعاُون والَْمْعلُوَمــات يِف مجال املِلِْكيَّة الِفْكِريّة، َوِهَي وكالة من  يَاســة الَعامَّ املنتــَدى الَعالَِمّي للخدمات والسِّ
وكاالت األمم املتَِّحَدة الَّتي ُتَوَّل ذاتيّاً ويبلغ عدد أعضائها 192 َدْولَة عضًوا، وَمَهّمتَها االضطالُع بَدْوِر ِريَاِدّي يِف 
ع ااِلبِْتكار واإِلبَْداع، َوقَد أنشئت يِف عام 1967م، ويقّع  إرســاء نِظَام َدْويِلّ ُمتََواِزن وفَّعال للِملِْكيَّة الِفْكِريَّة يشــجِّ
مقرّها الرَّئِيس يِف ســويسا، وتَتََمتَّع ما يناهز 250 ُمَنظََّمة غري ُحُكوِميّة ومنظمة ُحُكوِميّة َدْولِيَّة بِصَفٍة مراقب 
.https://www.wipo.int :رسمي يِف اجتمعات الُْمَنظََّمة. للَمزيِد املوقع الرَّْسِمّي للُمَنظََّمة، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط

2 ..https://goo.gl/4bnWys :ُمتَاح عىَل الرَّاِبط ،wipo" الَْعاَلَمات التِّجاِريَّة، موقع "املَُنظََّمة الَعالَِميَّة للملكية الِفْكِريّة
اتفاقيــة الرتيبــسTRIPS Agreement : اتِّفاقيَّة حول الجوانب التِّجاريَّة لحقــوق امللكيَّة الفكريَّة أو اختصاراً . 3

د املعايري الدنيا للقوانني املُتََعلَِّقة  ارة العامليَّة )WTO( الَِّذي يُحدِّ )TRIPS(، هــي اتِّفــاق َدْويِلّ تديره ُمَنظََّمة التجِّ
بالعديد من أشــكال امللكيَّة الفكريَّة )IP( كم تنطبق عىل أعضاء ُمَنظََّمة التَِّجارة الَعامليَّة. تَمَّ التََّفاُوض يف نهاية 
جولة األوروغواي من االتِّفاق العاّم بشأن التعريفات الجمركيَّة والتَِّجارة )الغات( يف عام 1994م، يحتوي اتِّفاق 
ول فيم يتعلَّق بحقوق املؤلّف، با يف ذلك حقوق فنَّاين  تريبس عىل الرشوط الَّتي يجب توافرها يف قوانني الدُّ
ات الجغرافيَّة، با يف ذلك تسميات املنشأ؛ الرَُّسوم  األداء وُمْنِتجي التَّسجيالت الصوتيَّة وهيئات اإلذاعة؛ املؤشِّ
يَّة. كم  وائر املتكاملة؛ بــراءات االخرتاع؛ العالمات التجاريَّة؛ واملعلومات السِّ والنــمذج الصناعيَّة؛ تصاميم الدَّ
د اتَِّفاق تريبس أيًضا إجراءات التَّْنِفيذ وُســبُل التَّحكيم وإجراءات تســوية املَُنازََعات، ويهدف حمية وتنفيذ  يَُحدِّ
ق  قوانني حقوق امللكيَّة الفكريَّة إىل املَُساَهَمة يف تعزيز االبتكار التكنولوجّي، ونَْقل وتعميم التكنولوجيا، با يُحقِّ
املنفعة املشــرتكة ملُْنِتِجي وُمســتخِدِمي املعرفــة التكنولوجيَّة بطريقٍة تُؤدِّي إىل الرَّفــاه االجتمعّي واالقتصادّي، 
https://cutt.us/xgwwe :والتَّوازن بني الحقوق والَواِجبَات، موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتَاح عىل الرَّاِبط
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وِبَشْكٍل عاّم مُيِْكن اعتبار الَعالَمة التَِّجاِريَّة أّي أسمء أو كَلَِمت أو حروف أو أرقام أو 
رموز أو رُُســـوم أو َمِزيج ممَّ سبق، وأيّة إشارة أخَرى صالحة لتَْمِييز ُمْنتََجات صناعيَّة 
اللة عىَل أنَّ الشء  أو تجاريَّة أو حرفيَّة أو زراعيَّة، أو َمرْشُوع اْسِتْغالل ثروة طبيعيَّة للدَّ
املُرَاد وْضع الَعالَمة َعلَيِْه يعود لَِصاِحِب الَعالَمة بداعي ُصْنعه أو االتِّجار به أو اخرتاعه 

اللة عىَل تَأِْديَة ِخْدَمة من الِخْدَمات. أو للدَّ

تطوُّر الَعالَمات التَِّجاِريَّة الَحِديَثة 
كـــم ذكرنا من قبل، كَانَت االنطالقة الَحِقيِقيَّة لفكـــرة الَعالَمة التِّجاِريَّة مع ُحُدوث 
َناعيَّة يف أوروبا يف القرن الثامن عرش وبَْدء تَْدِشني املاليني من املَُنظََّمت  الثَّْورَة الصِّ
ة يَْسُهل عىَل الُعَمالء التََّعرُّف  الَحِديثَة، الَّتي َســـَعت إىَل َتِْييز ُمْنتََجاتها بَعالَمات َخاصَّ
َعلَيَْها وَتِْييزها دون غريها، ثم بدأ ِبَناء الَعالَمات التِّجاِريَّة يظهر ِبَشكٍل أَكَْث وضوًحا 
بعدما َتَكََّنت من أن تأخذ إطاًرا قَانُونِيًّا واسع االنِْتَشار، فاتََّجهت الَكِثري من املَُنظََّمت 

لتبني ِفْكرَة الَعالَمة التِّجاِريَّة ملُْنتََجاتها وِخْدَماتها.

ويف أواخر القرن التاســـع عرش بزغ االْهِتَمم الحقيقّي بالَعالَمة التِّجاِريَّة مع ظهور 
ائِرَة تتَّسع بنَْي املُْنِتج واملُْستَْهلِك أصبح  حركة تَْغلِيف املُْنتَجات املُْختَلَِفة، وِعْنَدَما بدأت الدَّ
االْهِتَمم بتَْحِقيق الَجْوَدة يف املُْنتَجات ُهَو األَْولَِويَّة الرَّئِيَســـة للُمَنظَِّمت، وكان وْضع 
الَعالَمـــة التِّجاِريَّة عىَل املُْنتَج ُهَو ما مُيكِّن املَُنظََّمة من أن تَْضمن لُعَمالئها أن يحصلوا 

ة بهم من ِخالل َهِذِه الَعالَمة التِّجاِريَّة. عىَل املُْنتَج ذي الَجْوَدة الَخاصَّ
ة، وبدأ الَكِثري  ة وِحدَّ ومع بداية القرن العرشين بدأت املنافسات يف األَْسَواق تزداد قُوَّ
ة ِبَها من أجل الُحُصول  ِْويج للَعالَمات التِّجاِريَّة الَخاصَّ مـــن املَُنظََّمت تَْعتَِمد عىَل الرتَّ

عىَل املَِزيد من الُعَمالء.

ومنـــذ منتصف القرن العرشين وحتَى وقتنا هذا، تَرَكَّز الَعَمل عىَل تَْجِديد األَفَْكار الَّتي 
تَُخصُّ الَعالَمة التِّجاِريَّة ووظائفها؛ َحيُْث أَْصبََحت الَعالَمة التِّجاِريَّة تُستخَدم يف إِيَجاد 
وَخلْق الحاجات لَدى املُْســـتَْهلِكني، ولَيَْس مجرد إِْشبَاع َهِذِه الحاجات، فبدأت املَُنظََّمت 

الَفْصل الثَّايِن َعرَش/ املَبَْحث األَوَّل
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التِّجاِريَّة يف َخلْق ُمْنتََجـــات تَْعتَِمد عىَل َخَصائِص وظيفيَّة وتِْقِنيَّة، كََم تيَّزت ُمْنتََجات 
أخَرى بَعواِمل جَملِيَّة وعاطفيَّة مُيِْكن أن تَُســـاِعد الَعالَمة التِّجاِريَّة يف التَّْعِبري عن كلِّ 
َهِذِه الَخَصائِص، ومن ُهَنا أَْصبََحت الَعالَمة التِّجاِريَّة ال تَْعتَِمد عىَل َضمن الَجْوَدة فقط، 

وإمنا أَْصبََحت وِسيلَة لالرتباط النَّْفّس بنَْي املُْستَْهلِكني وبني املَُنظَّمت املالكة لها.

ات َجْوَدة ُمتَقاِربة للُمْستَْهلِكني،  وبا أنَّ الَكِثري من املَُنظََّمت نجحت يف تَْقِديم ُمَؤشِّ
فقد اعتمدت بَْعض املَُنظََّمت عىَل اْســـِتْغالل الَجانِب النَّْفّس والعاطفّي لَدى َهؤاُلء 
املُْستَْهلِكني من أجل َجْذبهم إىَل ُمْنتََجاتها، وَذلَِك كله باالْعِتمد عىَل الَعالَمة التِّجاِريَّة.

ْور  ّ إىل الدَّ ْور املََحلِّ ومع انتشـــار الَعالَمة التِّجاِريَّة الَحِديثَة وتَطَوُّر وظائفها من الدَّ
اإلقليمّي والَعالَِمّي، َتَكََّنت من أن تلعب َدْوًرا مهمًّ وأََساِسيًّا يف تَْصِنيع وإنتاج الَكِثري 
َعة وأسعار ُمْختَلفة، وِبَذلَِك  لَع والِخْدَمات من النَّْوع ذاته ولَِكنَّ بَخَصائِص ُمتََنوِّ من السِّ
مكََّنْت ِفْكرَة الَعالَمة التِّجاِريَّة املُْستَْهلِكني من الُحُصول عىَل الَكِثري من البَدائِل لَنْفس 
دة تَْختَلِف عن غريه من  لَع واملُْنتَجات، لكن مع تيُّز كُّل نَْوع بيزة ُمحدَّ النَّْوع من السِّ
ى مختلف، وُهَو ما يُعيدنا للوظيفة الرَّئِيَســـة للَعالَمات التِّجاِريَّة وُهَو  األَنَْواع وبَُســـمًّ

لَع بعضها عن بَْعض. َتِْييز السِّ

وبعد ذلك، اتََّخَذت وظائف الَعالَمة التِّجاِريَّة َمْنًحى َجِديًدا، َحيُْث بدأت تســـتخدم يف 
بَيْع وتَْســـِويق َمْجُموَعة من املُْنتَجات التَّاِبَعـــة ملَُنظََّمة واحدة، بداًل من بَيْع ُمْنتَج واحٍد 
. وبالتايل مل يَُعْد َدْور الَعالَمة التِّجاِريَّة يقتص فََقْط عىَل مجرد التَّْعريف بِلِْكيَّة  ُمَعنيَّ
ى َذلَِك إىَل وظائف أخرى؛ َحيُْث أَْصبََحت الَعالَمة  املَُنظََّمـــة لَِهِذِه املُْنتَجات، وإمنا تَعدَّ

التِّجاِريَّة أحد أصول املرَْشُوَعات االقِتَصاِديَّة. 

وعِ أَنَْواع الَعالَمات التَِّجاِريَّة للَمْشُ
د مجاالت املََشـــاِريع الَِّتي ُتثِّلها، ولَِذلَِك حينم  د أَنَْواع الَعالَمات التَِّجاِريَّة بتعدُّ تتعـــدَّ
يُْقِدم َرائِد األَْعَمل عىَل اْخِتيَار َعالَمة تِجاريَّة ملرَْشُوعه النَّاِشـــئ، فيجب َعلَيِْه أوَّاًل أن 
مه املرَْشُوع، وبالتايل يَِجب َعلَيِْه أن يعرف َهِذِه  د نَْوع َهِذِه الَعالَمة وفًْقا ملا سيُقدِّ يُحدِّ
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األَنَْواع َجِميعها والفروق بينها، َفُهَناَك:-

د 	  الَعالَمة التَِّجاِريَّة: وِهَي اإلشـــارة الَِّتي تُوَضع عىَل ُمْنتََجات ُمَعيََّنة ملرَْشُوع ُمَحدَّ
مها املُْنِتُجون املَُناِفُسون،  لتَْمِييزها عن سائر املُْنتََجات املُطاِبقة أو املُشاِبهة الَِّتي يقدِّ
مثل: َعالَمة كيت كات)KitKat( للشكوالتة)1( ونسكافيه)NESCAFE( )2( للقهوة 

رسيعة التَّْحِضري.
َعالَمة الِخْدَمة: وتَْختَلِف عن الَعالَمة التَِّجاِريَّة يف كونها إشـــارة ال تُستعمل يف 	 

ات املستخَدَمة يف أداء ِخْدَمات  َتِْييز ُمْنتََجات، بل يف َتِْييز كَافَّة األََدَوات واملُِعدَّ
ـــيَّارات،  ، مثـــل: َعالَمات الفنادق املُْختَلَِفة، ومحطَّات ِخْدَمة السَّ َمرْشُوع معنيَّ
َســـات اإلعالن، وغريها، مثل: الَعالَمة التَِّجاِريَّة ماسرت كارد)3(  واملطابع، وُمَؤسَّ

كيت كات )KitKat( ِهَي َعاَلَمة تِجاريَّة َشــِهرية يِف تَْصِنيع الشــكوالتة املمزوجة برقائق البســكويت، وتُعُد أَوَّل . 1
َعاَلَمة تِجاريَّة َعالَِميَّة للحلويات يَِتّم الُحُصول َعلَيَْها من الكاكاو املُْســتَدام ِبِنْســبَة %100، َوِهَي إحَدى الَْعاَلَمات 
التَّاِبَعــة لرشكــة نســتله )Nestlé( الَعالَِميَّة، َوقَد تَمَّ إطالقهــا ألَوَّل َمرَّة يِف اململكة املتَِّحَدة عام 1935م باســم 
"شوكوالتة كريسب"، ثُمَّ تَمَّ تَْقِديم اسم وشعار كيت كات KitKat عىَل العلبة يِف عام 1937م، وتنترش ُمْنتََجات 
.https://www.kitkat.com :ِكَة، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط ِكَة يِف أَكَْث من 80 َدْولَة. للَمزيِد: املوقع الرَّْسِمّي للرشَّ الرشَّ

نســكافيه )NESCAFE( ِهَي َواِحَدة من الَْعاَلَمات التِّجاِريَّة األَكَْث شــعبيَّة يِف العالَم لتَْصِنيع الَقْهَوة، وإحَدى . 2
الَْعاَلَمات التَّاِبَعة لرشكة نســتله )Nestlé( الَعالَِميَّة، وتُوفِّر َهِذِه الَْعاَلَمة الرَّائَِدة الَْكِثري من األصناف من الَقْهَوة 
لتناســب َجِميع األذواق والُْمَناِســبات، من نسكافيه كالسيك Nescafé Classic وحتَى أحدث ُمْنتََجات الرَّفاهيَّة 
مثل جريني بلند ذات املســتويات الُْعلْيَا من ُمضادَّات األَكَْســدة، تَمَّ إطالق قهوة نســكافيه يِف سويسا يِف عام 
رت إىَل فرنسا واململكة املتَِّحَدة والواليات املتَِّحَدة اأْلَْمريِكيَّة، واآلن تنترش ُمْنتََجاتها يِف  1938م، ورُسَْعان ما ُصدِّ
.https://www.nescafe.com :ِكَة، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط نَْحو 180 َدْولَة يف العالَم… للَمزيِد: املوقع الرَّْسِمّي للرشَّ

ماســرت كارد )Mastercard( يِف عام 1966م شــّكلت َمْجُموَعة من بنوك والية كاليفورنيا اأْلَْمريكيَّة بطاقات . 3
إنرت بنك )Interbank Card Association ICA(، وبعد َسَنَوات قليلة حصلت البطاقة عىَل دفعة كبرية، ِعْنَدَما 
انَضمَّ مصف فريســت ناشــيونال سيتي First National City Bank ودمج "بطاقة كُّل يشء" الخاصة به َمَع 
 ICA يِف تحالف سمح لبطاقة Eurocardو ICA َويِف عام 1968م تَمَّ التحالف بنَْي رابطة ،Master Charge
وق األوروبيَّة، َويِف املقاِبل قَبُول Eurocard عىَل شبكة ICA يِف الواليات املتَِّحَدة، َويِف عام  بالُْوُصول إىَل السُّ
ِكَة  1979 تَمَّ تغيري اســم "Master Charge: The Interbank Card" إىَل "MasterCard"، وميتّد نََشــاط الرشَّ

.https://www.mastercard.us :عامليًّا ألَكَْث من 210 َدْولَة ومْنطََقة.. للَمزيِد: املوقع الرَّْسِمّي للرشكة
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)Mastercard(يف مجال االئِْتَمن، وَعالَمة ماريوت)Marriott ()1( يف مجال 
الفنادق، وَعالَمة ماكدونالدز)McDonald's()2( يف مجال املَطاِعم.

انِع ليَُميِّز املُْنتََجات الَِّتي يَْصنعها من 	  َناِعيَّة: وِهَي الَِّتي يضعها الصَّ الَعالَمـــة الصِّ
مثيالتها من املُْنتََجات األُْخَرى، ومن أمثلتها: َعالَمة يب إم دبليو)BMW( لتَْمِييز 

نع "املجموعة البافاريَّة للُمَحرِّكَات". يَّارات األملانيَّة الصُّ ا من السَّ نَْوع َشِهري جدًّ
دة، 	  َعالَمـــة التَّصديق: وِهَي َعالَمات ُتنح مقابل االمتثال لَقَواَعد وَمعاِيري محدَّ

لَِكنََّها لَيَْســـت ُمَقيَّدة بأيّة عضويّة ويجوز منحها ألي ُمَنظََّمة قادرة عىَل إثبات أنَّ 
املُْنتَجات املْعنيّة تفي بَقَواَعد وَمعاِيري راســـخة، ومـــن األَْمِثلَة عىَل ذلك: َعالَمة 

"األيزوISO 9000 )3( 9000" املعروفة عامليًّا ملستَوى الَجْوَدة.

ماريوت Marriott ِهَي أَكْرَب َشِكَة فنادق يِف العالَم وأَكَْثها ُشــْهرَة وتَْقِديرًا، َوقَد بدأت ِسلِْســلَة الفنادق الَعالَِميَّة َمَع مطعم . 1
 Alice Sheets& J. Willard سه جيه ويالرد ماريوت وزوجته أليس شيتس صغري باسم أيه أند دبليو A&W يِف واشنطن أسَّ
 Hugh عــام 1927م، َويِف العــام ذاته افتتحا أَوَّل اْمِتيَاز للمطعم يِف واشــنطن بالتَّعاُون َمَع شيكهم هيو كولنت Marriott
ــيَّارات يِف  Colton، َويِف عام 1957م تََحوَّلت ماريوت تََحوُّالً تاريخيًّا يِف أَْعَمل الفنادق َمَع افتتاح أَوَّل فندق يِف العالَم للسَّ
َسة َعالَِميَّة متنوعة َساَهَمت يِف تَطِْوير ِصَناَعة  والية فرجينيا، وعىَل مدار الخمسة وعرشين عاًما التَّالية أَْصبََحت ماريوت ُمَؤسَّ
م أَكَْث من 1.1 مليون غرفة يِف 30 َعاَلَمة تِجاريَّة  الضيافة يِف العالَم، واآلن تضّم ماريوت الَعالَِميَّة أَكَْث من 5700 فندق يَُقدِّ

.https://www.marriott.com :ِكَة وخدماتها مُيكن زيارة موقعها الرَّْسِمّي يِف أَكَْث من 110 َدْولَة… للَمزيِد حول الرشَّ
َسها مالكها ستيف اسرتبروك عام 1955م وبدأت . 2 ِهريَة يِف ُمْختَلَف ُدَول العالَم، أسَّ ماكدونالدز، من الَعاَلَمات التَِّجاِريَّة الشَّ

ِكَة يِف أمريكا واعتمدت عىَل ِصَناَعة الهامربجر وتقدميها بطريقة ُمَميَّزَة لِلَْعَماَلء َمَع الِْحَفاظ عىَل َجْوَدة َعالِيَة حتَّى  الرشَّ
تّكنت من ااِلنِْتَشــار الواســع يِف العالَم، واليوم هنالك أَكَْث من 36,000 فَْرًعا منترًشا يِف 120 َدْولَة يِف أنحاء العالَم 
)أَكْــَث مــن 13,000 ِمْنَهــا يِف الواليات املتَِّحَدة(. فروع ماكدونالدز تخدم أَكَْث مــن 70 مليون زبون يوميًّا، ملاكدونالدز 
https:// :ِكَة مُيِْكن زيارة موقعها الرَّْســِمّي أَكَْث من 1.9 مليون عامل يِف أرجاء العالَم. للَمزيِد من التَّفاِصيل حول الرشَّ

. www.mcdonalds.com/sa/ar-sa/riyadh/ourcompany/history.html
أيزو ISO 9000( 9000( ِهَي َعاَلَمة تِجاريَّة َعالَِميَّة تتناول َجَوانِب ُمْختَلَِفة من إَِدارَة الَجْوَدة وتحتوي عىَل بَْعض أَفَْضل . 3

َســات الَّتي ترغب يِف التَّأَكُّد من أن ُمْنتََجاتها  ِكَات والُْمَؤسَّ َمَعاِيري ISO املعروفة، وتَُوفِّر الَْمَعاِيري إرشــادات وأََدَوات للرشَّ
ــن ِباْســِتْمرَار، وتَمَّ نرَْشها ألَوَّل َمرَّة يِف عام 1987م من  وخدماتها تُلَبِّي ِباْســِتْمرَار متطلبات الُعَمالء، وأنَّ الَجْوَدة تَتََحسَّ
َصة للتوحيد الِقيَايِسّ تَتَأَلَّف من هيئات الَْمَعاِيري  ْولِيَّة للتوحيد الِقيَايِسّ )ISO( ، َوِهَي وكالة دوليَّة ُمتََخصِّ ِقبل الُْمَنظََّمة الدَّ
الَوطَِنيَّة ألَكَْث من 160 َدْولَة، ثُمَّ خضعت الَْمَعاِيري ملراجعات رَئِيَسة يِف عامي 2000 و2008م، ونرُشت أحدث اإلصدارات 
من املعيار ISO 9000: 2015 و ISO 9001: 2015 يِف سبتمرب 2015م، ومن فروع َهِذِه الَْعاَلَمة املواصفة الِقيَاِسيَّة آيزو 
ISO 9001 9001 ، َوِهَي املعيار الوحيد يِف أرسة آيزو ISO 9000 9000 الَِّذي مُيِْكن اعتمده واْســِتْخَدامه من ِقبل أّي 
سة يِف أَكَْث من 170 َدْولَة  منظمة، كَِبريَة كَانَت أم َصِغرية، بَغّض النَّظَر عن نشاطها، َوُهَناَك أَكَْث من مليون َشِكَة ومؤسَّ

.https://www.iso.org :للَمزيِد حول الَْعاَلَمة وفروعها مُيِكن زيارة موقعها الرَّْسِمّي ..ISO 9001 حاصلة عىَل شهادة
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وتخضع َجِميع َهِذِه الَعالَمات ألحـــكام ممثلة لجهة الِحَميَة الَقانُونِيَّة؛ نظرًا لوحدة 

الَهَدف الَِّذي تُتََّخذ من أجله، كََم أنَّ اْسِتْخَدام الَعالَمة أمر اْخِتيَارّي للُمْنِتج أو التَّاجر 

أو ُمؤدِّي الِخْدَمة، فاَل يلزم أّي منهم أصاًل اْســـِتْخَدام َعالَمة ُمَعيََّنة لتَْمِييز ُمْنتََجاته أو 

ِخْدَماته.

ومن َحْيُث طَِبيَعة مالك املَْشُوع، تنقسم الَعالَمات التَِّجاِريَّة إىل:

َعالَمات َفرِْديَّة: تَتَِّخذ الطَّابَع الَفرِْدّي، مثل تِلَْك الَعالَمات الَِّتي يصنعها األَْشَخاص 	 
ِغريَة. وَعاتهم الصَّ ألنفسهم أو ملرَْشُ

َعالَمات جامعية: وِهَي الَِّتي َتْتَلِكها جمعيَّة ما وتســـمح ألعضائها باالنتفاع ِبَها 	 

لتَْســـِويق ُمْنتََجاتهم، لكْن شيطة اتِّباع َمْجُموَعـــة من املََعاِيري، مثال عىَل ذلك: 

َعالَمة "ميلينـــدا )Melinda )1" الجمعيَّة الَِّتي يَْنتَِفع ِبَها نَْحو 5200 عضو يف 

اح يف فايل دي نون ويف فايل دل ســـول  التَّعاُونيَّات الســـت عرشة املُْنِتَجة لتُفَّ

)إيطاليا( الَِّتي أنشأت اتِّحاد مليندا سنة 1989م.

وهناك تصنيف آخر للَعالَمات التَِّجاِريَّة من َحْيُث نِطَاق الْسِتْخَدام، وتنقسم تبًعا 
لَِذلَِك لـ:

َعالَمات َمَحلِّيَّة: وِهَي الَِّتي تُعرَف يف بلد املنشـــأ فقط، ويكون َصاِحب الَعالَمة 	 
لَها يف بلده فقط. قَد َسجَّ

ميليندا ) Melinda( كَانَت بداية ااِلتَِّحاد َمَع نَِهايَة القرن الســابع عرش َحيُْث اجتمع مزارعو وادي فال . 1
عوبَات البريوقراطيَّة والتَّْنظيميَّة  ســوا 17 تعاونيَّة فواكه للتََّغلُّب عىَل الَعَقبَات والصُّ دي نون اإليطايل وأسَّ
اح يِف فــال دي نون يحظَى بوضــع تَْقِدير كَِبري وأصبــح ِمْحَور اهتمم  والَْمليَّــة، بــدأ محصــول التُّفَّ
التَّعاُونيات املُْنِتَجة له ما دفعها لتَْسِجيل َعاَلَمة تِجاريَّة خاصة ِبَها تحت اسم ميليندا Melinda يف إيطاليا 
َويِف الجمعــة األوروبيَّــة عام 1989م، واليوم تَْخِدم َهــِذِه الَْعاَلَمة كُّل عام أَكَْث من 40 ألف عميل من 
ِخــاَلل متجرها موندو ميلينــدا MondoMelinda.. للَمزيِد حول الَْعاَلَمة وخدماتها مُيكن زيارة موقعها 

.https://www.melinda.it :الرَّْسِمّي
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َعالَمات َدْوليَّة: وِهَي الَعالَمات التَِّجاِريَّة الَِّتي تَتَجاَوز شـــهرتها النِّطَاق اإلقليمّي 	 
لت ِفيَها لتَِصل إىَل املُْستَْهلِك عىَل املُْستََوى الَعالَِمّي، ومثال عىَل  ْولَة الَِّتي ُســـجِّ لِلدَّ

َذلَِك َعالَمة Pepsi"بيبس")1( وغريها من الَعالَمات التَِّجاِريَّة األُْخَرى.

أشكال الَعالَمات التِّجاِريَّة
ة يَِجب عىَل َرائِد األَْعَمل معرفتها جيًدا حتَّى  وتَتَِّخذ الَعالَمات التَِّجاِريَّة أشـــكااًل عدَّ
مُيِْكنه االْخِتيَار الَجيِّد بينها با يؤدي لتوصيل رسالته وتَْحِقيق أَْهَداف َمرْشُوعه النَّاِشئ 

ع أَْشَكال الَعالَمات بني:  بفّعالية، وتتنوَّ
الكلمت: وِهَي األَكَْث ُشـــْهرًَة وانتشـــاًرا، مثل/ َعالَمة "فـــوردFord " األَْمريكيَّة 	 

 "Microsoft )2(للمياه الغازيَّة، و"مايكروسوفت "Pepsi للســـيارات، و"بيبي
لِتْقنيَّات الَحاُسوب.

ِكات يِف . 1 بيبــس )Pepsi( ِهــَي َشِكَة األطعمــة واملرشوبات اأْلَْمريكيَّــة الَّتي تَُعّد َواِحَدة من أَكْــرَب الرشَّ
 Caleb D. العالَم، أُنِْشــئت أَوَّل بيبس كوال يِف عام 1898م بواســطة الصيديل اأْلَْمرييِكّ كاليب برادهام
َست َشِكَة  Bradham عىَل أمل تكرار النََّجاح األخري ملرشوب كوكاكوال Coca-Cola، َويِف عام 1902م أُسِّ
ِكَِة وأصولها من ِقبل  بيبس كوال Pepsi cola، َويِف عام 1931م تَمَّ الُحُصول عىَل الَْعاَلَمة التِّجاِريَّة لِلرشَّ
ِكَة ُمْنتََجاتها يِف  س َشِكَة Pepsi-Cola الَْحِديثَة، وتَُوفِّر الرشَّ تشارلز جاث Charles G. Guth َوُهَو ُمَؤسِّ
ِكَة وخدماتها مُيكن  أَكْــَث مــن 200 َدْولَة يِف العالَم ولها نَْحو 19 مكتبًــا يِف 15 َدْولَة.. للَمزيِد حول الرشَّ

.https://www.pepsi.com :زيارة موقعها الرَّْسِمّي
َدة الجنســيَّات تعمل يِف مجال تِْقِنيَّات . 2 َشِكَة مايكروســوفت )Microsoft Corporation(، َشِكَة ُمتََعدِّ

َســْت مــن قبل بيل غيتس وبول ألــني يِف 4 أبريل من عام 1975م، َوِهــَي أَكْرَب ُمَصنِّع  الَحاُســوب، تأسَّ
للربمجيَّات يِف العالَم، بلغ عائدها لســنة 2016م أَكَْث من 85 مليار دوالر، ويعمل ِبَها 114,000 ُمَوظَّف 
َمتْه أَنِْظَمة الويندوز) Windows( وبرامج األوفيس، َوِهَي تُطَوِّر وتَُصنِّع وتُرخِّص  )2016م(، من أبرز ما قدَّ
ِكَِة يِف ضاحية ريدمونت، سياتل،  مًدى واسًعا من الربمجيَّات لألجهزة الَحاُسوبيَّة. يقع املََقّر الرئيس لِلرشَّ
بوالية واشــنطن، الواليات املُتَِّحَدة. عند تَأِْســيس َشِكَة مايكروســوفت )Microsoft(، اتََّخّذ كُّل من بيل 
ِكَة إىَل  ِكَِة، ومن ثَمَّ انتقلت الرشَّ غيتس وبول ألني من مدينة ألبوكريك يِف والية نيو مكســيكو مقرًّا لِلرشَّ
ِكَة قبل أن  َســان واملَالِكان لَِهِذِه الرشَّ موقعها الَحايِلّ. تجدر اإلشــارة أنَّ بيل غيتس وبول ألني هم املؤسِّ
ِكَة مُيِْكن زيارة  ة واملتداولة يِف أَْسَواق اأْلَْسُهم، للَمزيِد من التَّفاِصيل حول الرشَّ ِكات الَعامَّ تصبح من الرشَّ

 https://www.microsoft.com/en-eg/about/company :موقعها الرَّْسِمّي
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الحروف: مثـــل/ الَعالَمة التَِّجاِريَّة للســـجائر L.M""، والَعالَمة يب إم دبليو)1( 	 
يَّارات األملانيَّة. )BMW( للسَّ

 	.Wills State Express 555األرقام: مثل/ اْخِتيَار رقم 555 َعالَمة تجاريَّة لسجائر
َعالَمات الرســـوم: مثل/ اْخِتيَار رسم الُعّش والطُّيُور الثَّالثة َعالَمة تجاريَّة لرشكة 	 

نستله)Nestlé()2(الَعالَِميَّة إلنتاج األطعمة.
َعالَمـــات األلوان: مثل/ األلوان األربعة املَُميَّزَة لَعالَمة "مايكروســـوفت" لُنظُم 	 

تَْشـــِغيل الَحاُسوب؛ األصفر واألخض واألزرق والربتقايل، ويشرتط القضاء يف 
م َعيَِّنة من اللون مع  ُدَول أوروبا عند تَْسِجيل اللون الواحد كَعالَمة تجاريَّة أن تُقدَّ
طلب تَْسِجيل الَعالَمة، وَذلَِك لتَْمِييزها عن غريها من الَعالَمات الَّتي قَد تَْستَْخِدم 
 ORANGE PERSONAL َســـة َهَذا اللون، وقَد رُِفَض بالِفْعِل طَلٌَب من ُمَؤسَّ
COMMUNICATION SERVICE ألنها مل تُرِْفـــق طلَبَها ِبَعيَِّنٍة من اللَّْون 
املَطْلُوب تَْســـِجيله، واكتفت بوصف اللَّْون كِتابًَة يف الطلب، وُهَو ما رَفََضه مكتب 
َدة  تَْسِجيل الَعالَمات؛ استناًدا عىَل أنَّ الوصف مُيِْكن أن ينطبق عىَل درجات ُمتََعدِّ

وغري محدودة من اللون ذاته، أْي: أنَّ الَعالَمة غري ُمَميَّزَة لونيًّا)3(.

د لِخْدَمات . 1 راَجات النَّاريَّة املُتََميِّزَة وُمزَوِّ يَّارات والدَّ ب إم دبليو )BMW( ِهَي َشِكَة أملانية َرائِدة عالَميًّا يِف ِصَناَعة السَّ
َســت رســميًّا يِف عام 1917م عىَل يَِد كارل راب وغوســتافو أوتو، َوقَد بدأت بصناعة ُمَحرِّكَات  التنُقل املُتََميِّزّة، أُسِّ
رجات النَّاريَّة وبعد ِسّت َسَنَوات بدأت تقتحم  َنوات األوىَل من تأسيسها، َويِف عام 1923م أَنْتََجَت الدَّ الطائرات يِف السَّ
ِكَة بِتْقِنيَاتها العالية وقُّوتها ورسعتها، وتَِضّم َمْجُموَعة BMW اآلن 31  يَّارات، وتَتََميَّز ُمْنتََجات الرشَّ مجال تَْصِنيع السَّ
ُمْنَشأَة إِنْتَاج وتَجِميع يِف 15 َدْولَة يِف العالَم ِباإْلَِضافَِة لشبكة مبيعات َعالَِميَّة، وتوظِّف أَكَْث من 134 ألف فرد.. للتََّعرُّف 

 .https://www.bmwgroup.com :ِكَة وُمْنتََجاتها وخدماتها، مُيِْكن زيارة موقعها الرَّْسِمّي عىَل الَْمِزيد حول الرشَّ
ســت عام 1866م َمَع تَأِْسيس َشِكَة الحليب . 2 نســتله )Nestlé( ِهَي أَكْرَب َشِكَة لألغذية واملرشوبات يِف العالَم، تأسَّ

ع يِف عام  املكثف األنجلو ســويس Anglo-Swiss، َويِف الَْوقْت ذاته قام هري نســتله بتَطِْوير غذاء ُمْذِهل للرَّضَّ
1867م، َويِف عام 1905م اندمجت َشِكَة هري َمَع Anglo-Swiss لتشكيل ما يعرف اآلن باسم َمْجُموَعة نستله

ِهريَة عامليًّا إىَل املاركات  ِكَة تحت رايتها أَكَْث من 2000م َعاَلَمة تِجاريَّة ترتاوح من الرُُّموز الشَّ Nestlé ، وتلك الرشَّ
لَة املََحلِّيّة مثل: نســكافيه Nescafé وكيت كات KitKat ونســكويك Nesquik وغريها، وتنترش ُمْنتََجاتها يِف  املَُفضَّ
.https://www.nestle.com :ِكَة وُمْنتََجاتها مُيكن زيارة موقعها الرَّْسِمّي 190 َدْولَة يِف العالَم.. للَمزيِد حول الرشَّ

يَارَة 30 سبتمرب . 3 الحجي، إبراهيم بن محمد. صناعة الَْعاَلَمات التِّجاِريَّة، Branding dot.com، ص12، تَاِريُخ الزِّ
https://goo.gl/HaP1S4 :2018م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط

الَفْصل الثَّايِن َعرَش/ املَبَْحث األَوَّل
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َور: مثل/ اْخِتيَار ُصورَة "الكـــرة والذئب األصفر" كَعالَمة تجاريَّة 	  َعالَمـــات الصُّ
ح الويب املجاين. َسة "موزيال َفَيُْفكْس)Mozilla-Firefox )1" متصفِّ ملَُؤسَّ

ـــعارات: وتتَّخذ بَْعض املَُنظََّمت َعالَمات تجاريَّة يف ُصورَة شـــعارات، مثل: 	  الشِّ
 I'm" الَِّتي تَتَِّخذ شعار )McDonald's( يعة ماكدونالدز َمطاِعم الَوَجبَات السَّ

."loving it
ـــيَّارات األملانيَّة 	  َعالَمـــات الرُّموز: مثل/ اْخِتيَار رمز "النَّْجمة" لَعالَمة َشِكَة السَّ

ِهريَة "مرسيدس بنز أيه.جي)Mercedes-Benz AG )2"، الَِّتي تُوحي بإتقان  الشَّ
احة املَْقُضوَمة" للَعالَمة التَِّجاِريَّة "أبل  يَّارات وقُوَّة احتملها، ورمز "التُّفَّ ُصنع السَّ

."Apple

ايِنّ لإلنرتنت مفتوح الَْمْصَدر، َوُهَو مملوك لرشكة الربمجيَّات . 1 ح َمجَّ موزيــال فرََيْفُْكــس )Mozilla-Firefox( ُهَو ُمتََصفِّ
اأْلَْمريكيَّة موزيال كوربوريشن Mozilla Corporation، وتَمَّ إطالق إصدار Firefox 1.0 يِف نوفمرب 2004 الَِّذي بدأ 
 ،Microsoft Internet Explorer ــوق من ميكروســوفت إنرتنت إكسبلورر ة السُّ يِف الُحُصول عىَل جزء كَِبري من ِحصَّ
ورسيًعا ما قامت موزيال الحًقا بتوســيع ُســوق فرََيْفُْكس Firefox يِف َجِميع أنحاء العالَم عن طَِريق إَِضافَة دعم لـ31 
لغــة، َويِف أكتوبــر 2006م أضــاف Firefox 2.0 الحمية من ِخَداع رســائل الربيد اإِللِْكــرُتُويِنّ، َويِف يونيو 2008م، 
ن Firefox 3.5 ُمَحرِّك  ن Firefox 3.0 ُمَحرِّكًا َجِديًدا لتقديم صفحات الويب بأداء مطّور، َويِف يونيو 2009 تضمَّ تضمَّ
اكُِميَّة ملتصفح فرََيْفُْكس Firefox املليار يِف 31  JavaScript َجِديًدا ودعًم لـHTML 5.0، َوقَد تجاوزت التنزيالت الرتَّ
يوليو 2009م، ِممَّ يجعله أَكَْث الرَْبَاِمج مفتوحة الَْمْصَدر اْسِتْخَداًما عىَل نِطَاق واسع يِف العالَم، َويِف عام 2010م تجاوز 
فرََيْفُْكس Firefox بَرْنَاَمج إنرتنت إكســبلورر Internet Explorer ليصبح أَكَْث مســتعرضات الويب شيوًعا يِف أوروبا، 
ح األَكَْث اْســِتْخَداًما يِف مْنطََقة  َوِهــَي املَــرَّة األوىَل الَّتي ال يَُكون ِفيَها إنرتنت إكســبلورر Internet Explorer املُتََصفِّ

. https://www.mozilla.org :ِكَة الرَّْسِمّي وق الرَّئِيَسة.. للَمزيِد حول املتصفح وخدماته مُيِكن زيارة موقع الرشَّ السُّ
ِكات املصّنعة لَســيَّاَرات الرُّكَّاب املُتََميِّزَة، . 2 مرســيدس بنز أيه.جي )Mercedes-Benz AG( ِهَي َواِحَدة من أَكْرَب الرشَّ

َوِهَي املســؤولة عن األَْعَمل التِّجاِريَّة الَعالَِميَّة لَســيَّاَرات مرســيدس بنز Mercedes-Benz ومرســيدس بنز فانس 
Mercedes-Benz Vans، وتُرَكِّز عىَل تَطِْوير وإنتاج وبيع َســيَّاَرات الرُّكَّاب والشــاحنات والِْخْدَمات. عالوًة عىَل َذلَِك 
ِكَة إىَل أن تَُكون َرائِدة يِف مجاالت االتَِّصال والقيادة املُْستَِقلَّة وُمَحرِّكَات األقراص البديلة َمَع ابِْتَكاَراتها  ، تطمح الرشَّ
الُْمْســتَْقبَلِيَّة، وتَْشــتَِمل َمْجُموَعة الُْمْنتََجات عىَل َعاَلَمة Mercedes-Benz التِّجاِريَّة َمــَع الَْعاَلَمات التِّجاِريَّة الفرعيَّة 
كِّيَّة، والَْعاَلَمة  Mercedes-AMG وMercedes-Maybach وMercedes me- ِباإْلَِضافَــِة إىَل الَْعاَلَمــة التِّجاِريَّة الذِّ
ِكَة أَكَْث من 40 موقع إِنْتَاج يِف أربع قَارَّات ويعمل  ل الكهرباّئ، تضّم الرشَّ التِّجاِريَّة للُمْنتََجات والتِّْكُنولُوْجيَا EQ للتََّنقُّ
ِبَها نَْحو 175 ألف ُمَوظَّف يِف َجِميع أنحاء العالَم، َويِف عام 2018م باعت أَكَْث من 2.3 مليون َسيَّارَة وأَكَْث من 420 

.https://www.mercedes-benz.com :ِكَة وُمْنتََجاتها مُيِكن زيارة موقعها الرَّْسِمّي ألف مركبة.. للَمزيِد حول الرشَّ
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وائح واألصوات: ومن األشـــكال النَّاِدرة للَعالَمات التِّجاِريَّة اعتمد الروائح 	  الرَّ
ْولِيَّة أَحْجمت عن ِذكْر الَعالَمة  واألصوات املميزة، إاِلَّ أَنَّ غالبيَّـــة التَّرشيعات الدَّ
وتيَّات،  ة الَّتي ال مُيِْكن إدراكها بالبص؛ مثـــل: الروائح والصَّ ــة الخاصَّ التِّجاريَـّ
لوجود اْحِتَمل كبري يف تشـــابهها مع ُمْنتََجات أخرى، وبالتَّايل وقوع املُْستَْهلِكني 
ـــمِّ ُمْعرَتٌَف بها يف  ـــة الشَّ يف الَخلْط بينها، لكن الَعالَمات الَّتي تَْعتَِمد عىَل حاسَّ
لت الواليات  قانون الَعالَمات التِّجاريَّة األَْمرييّك والقانون االتِّحادّي، ولذا َســـجَّ
 "PLUMERIRIA" املُتَِّحَدة األَْمريكيَّة ِعطْـــر األزهار الخاص بزهرة بلومريا

شائع االْسِتْخَدام يف خيوط الغزل والتطريز كَعالَمة تجاريَّة)1(.

كـــم أتاحت محكمة العدل األوروبيَّة يف حكٍم صـــادٍر َعْنَها بتاريخ 27/11/2003 م 
ـــلَع والِخْدَمات، لَِكنََّها اشرتطت لَِذلَِك  اْســـِتْعمل األصوات كَعالَمة تجاريَّة مميزة للسِّ
إمكانيَّة تثيلها ِبَشـــْكٍل مرئٍّ وِبطَِريَقٍة واضحٍة ودقيقـــٍة، وعليه فإنَّ الصوَت الَِّذي 
ا أصوات الزِّحام  مُيِكن تثيله بَنرْبٍَة موســـيقيٍَّة كاملٍة يُجاُز تَْسِجيله كَعالَمة تجاريَّة، أمَّ

أو َضِجيج املَُحرِّكَات فاَل مُيِْكن تثيلها بدقٍة، وبالتايل ال يجوز تَْسِجيلها.

ْوت؛ َعالَمة َشِكَة "مرتو جولدوين  ومن أشهر الَعالَمات التِّجاريَّة الَّتي تَْعتَِمد عىَل الصَّ
ماير" لألفالم الســـينمئية الَّتي اتََّخَذْت من صوت األســـد َعالَمًة ُمصاِحبَة إلعالنها، 

اَعة. وأيًضا َعالَمة "هيئة الذاعة الربيطانية BBC" الَِّتي تُشِبه دقَّات السَّ

يَّة الَعالَمة التَِّجاِريَّة أهمِّ
يَّة الَعالَمة التِّجاِريَّة يف وظيفتها الرَّئِيَســـة من َحيُْث التَّْمِييز بنَْي املُْنتَجات  تكُمن أََهمِّ
ـــوق، فتَْحَفظ للُمْنتََجات َعالِيَة الَجْوَدة مَكانَتها من بنَْي ألوف املُْنتَجات رديئة  يف السُّ

الحجي، إبراهيم بن محمد. صناعة الَْعاَلَمات التِّجاِريَّة، ص14، مرجع سابق.. 1
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ْنع أو املَْصَدر أو كليهم، وتَُوفِّر ِبَذلَِك ملالكها -يف إطاٍر قوانني  الَجْوَدة أو مجهولة الصُّ
ا حصيًّا يف االنْتفاع بهذه الَعالَمة، أو َمْنحها لشـــخٍص  ُحُقوق املِلِْكيَّة باختالفها- حقًّ
لَع، وتَْحِمي  أو َشِكَة أخَرى لالنتفاع ِبَها نظري مبلغ ُمَعنيَّ لتَْمِييز ســـلعته عن باقي السِّ
د أََسالِيب  اِخب للُمْنتََجات وتََعدُّ ع الصَّ ِكات يف ِظلِّ التََّنوُّ يفة بنَْي الرشَّ ِ املَُنافََســـة الرشَّ

م تقنياتها ووسائلها. التَّْقليد، وتََقدُّ

وهذه الِحَميَة لَيَْســـت ملالك الَعالَمة التِّجاريَّة فََحْسب، وإمنا ِهَي ِحَميَة أَيًْضا للُعَمالء 
ِكات متدنية الَجْوَدة يف مجال اإلِنْتَاج  من الوقوع ضحايا االحتيال من املزورين والرشَّ

ائة بنَْي الُعَمالء والَعالَمة التِّجاِريَّة.  ذاته، وُهَو ما يقود لبناء الثَِّقة الدَّ
َوُهَنـــاَك بالِفْعِل بَْعض الَعالَمات التَِّجاِريَّة الَِّتي أثبتت قوَّتها يف عالَم األَْعَمِل، وأصبح 
 )Apple( ُمَجرَّد اقتنائها بحدِّ ذاته شـــَغًفا لبعض األَْشـــَخاص يف العالَـــم، مثل: أبل
ْور املهّم الَِّذي تلعبه الَعالَمة التَِّجاِريَّة يف  ونايك)NIKE( )1( وغريهم، ممَّ يَُؤكِّد الدَّ
وقيَّة، أو كسب  ة السُّ تَْحِقيق أَْهَداف املرَْشُوع، ســـواء من َحيُْث زيادة املَِبيَعات والِحصَّ

ثقة الُعَمالء.

نايك )NIKE( ِهَي َشِكَة مالبس وُمْنتََجات رياضيَّة أمريكيَّة تحظَى بُشــْهرَة كَِبريَة عامليًّا، وأحد أَكَْث الرُّعاة . 1
 Bill ِمن ِقبَل بيل باورمان Blue Ribbon Sports ست عام 1964م باسم ياِضيِّنَي ُشْهرَة يِف العالَم، تأسَّ الرِّ
 ،Phil Knight اِبق فيل نايت Bowerman ، َوُهَو ُمَدرِّب ِريايِضّ يِف جامعة أوريغون بالتَّعاُون َمَع طالبه السَّ
َوقَــد افتتحــا أَوَّل َمْنَفذ للبيع بالتجزئة يِف عام 1966م وأطلقا حذاء Nike brand يِف عام 1972م، ثُمَّ ُغريِّ 
ِكَة إىَل نايك Nike يِف عام 1978م، وطُرِحت أســهمها لالكتتاب العاّم بعد َذلَِك بعامني، وبحلول  اســم الرشَّ
ِكَة منافذ بَيْع بالتجزئة وموزعني يِف أَكَْث من 170 َدْولَة وتَمَّ  أوائل القرن الحادي والعرشين كَاَن لَدى الرشَّ
عت أَْعَملها بثبات  االعرتاف بشعارها يِف َجِميع أنحاء العالَم، ومنذ نَِهايَة الثمنينيَّات من القرن املايض توسَّ
 Cole ونّوعت َخّط إنتاجها من ِخاَلل الَْكِثري من عمليَّات االستحواذ، با يِف َذلَِك َشِكَات األحذية كول هان
ِكَة Nike ACG املسؤولة عن تَْسِويق ُمْنتََجات  Haan، وكونفريس Converse، َويِف عام 1996م أنشأت الرشَّ
راجات الَجبَلِيَّة، َويِف أوائل القرن الحادي والعرشين  اقَّة مثل: التَّزَلُّج عىَل الجليد وركوب الدَّ ياَضات الشَّ الرِّ
ل رضبات القلب املحمولة،  ِكَة يِف بَيْع إكسسوارات التِّْكُنولُوْجيَا الرياضيَّة، مثل: أجهزة مرُاَقَبّة ُمَعدَّ بدأت الرشَّ
يقــّع مقرّهــا الرَّئِيس يِف والية أوريغون وتُوظِّف أَكَْث من 76 الف شــخص وتدير أَكَْث من ألف متجر للبيع 
https:// :ِكَة وُمْنتََجاتها مُيِكن زيارة موقعها الرَّْســِمّي بالتجزئــة يِف َجِميــع أنحاء العالَم.. للَمزيِد حول الرشَّ

 .www.nike.com
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يَّـــة الَعالَمة التَِّجاِريَّة يف قيامها بالَكِثري من الَوظَائِف  َدد تَتََمْحَور أََهمِّ ويف َهـــَذا الصَّ
ة، هي: ِبالنِّْسبَِة للَمرْشُوِع عىَل ُمْستََويَات عدَّ

وِع الَِّتي 	  التَّْمِييـــز واملَْصَدر: ُتَيِّز الَعالَمُة املُْنتََجـــاِت أو الِخْدَمات الَعائِدة للَمرْشُ
ِكات املَُنافََســـة، أي: إنَّها بثابة ُهِويَّة  يســـتخدمها عن ُمْنتََجات وِخْدَمات الرشَّ
ـــوق املليئة باملنظََّمت املُتََناِفَســـة، وَهـــِذِه الُهِويَّة الَِّتي تنحها  للَمرْشُوِع يف السُّ
وِع ُتَثِّل تلخيًصا وتكثيًفا ملعلومات كثرية تتعلَّق بُْنتََجات أو ِخْدَمات  الَعالَمة للَمرْشُ
املرَْشُوع ويَْحتَاج إِلَيَْها املُْستَْهلِك عند اتَِّخاذ قراره برشاء َهَذا املُْنتَج، أو غريه، مثل: 

ْعر والَجْوَدة والوفرة، وغريها.  السِّ
وهـــذه املَْعلُوَمات الَِّتي يحصل َعلَيَْها الَعِميل ويدركها بالتَّْدريج ومع مرور الَوقْت 
توفِّر لديه الَوْعي بالَعالَمـــة وُمْنتََجاتها وبناء الوالء معها، أْي يف النَِّهايَة تَْحِقيق 

بح ووالء الُعَمالء. أَْهَداف املرَْشُوع من تَْحِقيق الرِّ

عاية والتَّْسِويق ملُْنتََجات 	  عايَة: تُعدُّ الَعالَمة التَِّجاِريَّة وسيلة رَئِيَسة للدِّ التَّْسِويق والدِّ
املرَْشُوع، فبعد أن يتعرَّف الُجْمُهور عىَل َعالَمة ُمَعيََّنة، وترتبط يف ذهنه باملواَصَفات 
الَِّتي يحملها املُْنتَج، مُيِْكن تَْســـِويق َهَذا املُْنتَج من ِخالل الَعالَمة ذاتها، وبعد ِبَناء 
الوالء للَعالَمة مع قاعدة ضخمة من الُجْمُهور يُْصِبح اللجوء للتَّْسِويق أقل رضورًة 
من ذي قبل ويف حاالت قليلة للَغايَِة مثل: التَّْســـِويق ملُْنتَج َجِديد تحت نَْفس االسم 

ِْويج لعروض ُمَميَّزَة.  التَِّجاِرّي أو الرتَّ

: وتلعب الَعالَمة التِّجاريَّة َدْوًرا مهمًّ يف ضمن ُحُقوق املصّنعني 	  املُْسَتَوى الَقانُوِنّ
واملُْســـتَْهلِكني عىَل حدٍّ ســـواء، فهي تحميهم من رُضوب الِغّش واالْحِتيال الَِّتي 
يلجأ إِلَيَْها البَْعض يف َســـِبيل ترويج ُمْنتََجاتهم وبضائعهم وِخْدَماتهم تحت اسم 
َعالَمة تِجاريَّة َشـــِهرية، ِبَهَدف إخفاء ُعيُوبها واســـتملة املُْستَْهلِكني ِباْسِتْخَدام 
لعة  َمن للُمْنتَج أو السِّ الَوَســـائِل االحتياليَّة، لَِذلَِك فالَعالَمة التِّجاريَّة بثابة الضَّ
أو الِخْدَمة الَِّتي تيِّزها وكََذلَِك تعمل عىَل ِحَميَة املُْســـتَْهلِك من الوقوع فريســـة 

للغّش واالحتيال.
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د سلًعا أو ِخْدَمات  نخلُص مم ســـبق أنَّ الَعالَمة التَِّجاِريَّة ِهَي "كل إشـــارة ُمَميَّزَة تُحدِّ
ع  ع بتََنوُّ د أو يوفِّرها"، وأنها تَتََنوَّ ُمَعيََّنة عىَل أنَّها تِلَْك الَِّتي يُْنِتجها َشْخص أو َمرْشُوع ُمَحدَّ
الغرض ِمْنَها فَُهَناَك الَعالَمة التَِّجاِريَّة، وِهَي اإلشـــارة الَِّتي تُوَضع عىَل ُمْنتََجات ُمَعيََّنة 
ات املستخَدَمة يف  د لتَْمِييزها، وَعالَمة الِخْدَمة الَِّتي تُْستَعمل لتَْمِييز املُِعدَّ ملرَْشُوع ُمَحدَّ
َناِعيَّة وَعالَمة التَّْصديق، الَّتي ُتنح مقابل  ، والَعالَمة الصِّ أداء ِخْدَمـــات َمرْشُوع معنيَّ
دة، مثـــل: َعالَمة "األيزوISO 9000 9000" املعروفة  االمتثـــال لَقَواَعد وَمعاِيري محدَّ
ِغري عىَل  وِع الصَّ ة للَمرْشُ عالَميًّا ملستَوى الَجْوَدة، وأنها تؤدي الَكِثري من الَوظَائِف املُِهمَّ
ِْويج لها بنَْي الُجْمُهور وتَْوِفري الِحَميَة  وق والرتَّ مســـتَوى التَّْمِييز بنَْي املُْنتَجات يف السُّ

ِقَة. الَقانُونِيّة ضد التَّْقليد والسَّ
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املَْبَحث الثَّاِن 

االْخِتَيار النَّاِجح للَعالَمة التَِّجاِريَّة

بْح املَادِّي عن طَِريق اجتذاب املَِزيد من الُعَمالء  َهَدُف أَيِّ َمْشُوعٍ نَاِشٍئ تَْحِقيُق الرِّ
ة ُسوقية ضخمة، وبقدر ما يزداد نجاحه ف َذلَِك بقدر ما تزيد  والُحُصول عَل ِحصَّ
ِغي،  يَّة الَعالَمة التَِّجاِريَّة للَمْشُوعِ الصَّ األَْربَاح املتوقعة للَمْشُوعِ، وهنا تربز أََهمِّ
ِباْعِتَبارَِها ُهِويَّة َرئِيَســـة للَمْشُوعِ وِجْس التَّواُصـــل بَْي َرائِد األَْعاَمل والُجْمُهور 
املُْســـَتْهَدف، َحْيُث تُْسَتْخَدم ف األََســـاس كأداة لَعرْض املُْنَتج أو الِخْدَمة الَجِديَدة 
ز عَل اتَِّخاذ قرارات  وتَْعِريف الُجْمُهور ِبَها وَتِْييزها عن ُمْنَتَجات املَُناِفِسَي، واملُحفِّ

اء ِبَناء عَل تَصوُّرات هؤلء الُعَمالء عن َجْوَدة الَعالَمة. الشِّ

ْور الَِّذي تلعبه الَعالَمة التِّجاِريَّة يف َتِْييز املُْنتَجات والِخْدَمات يُعدُّ أحد أَكَْث  وهذا الدَّ
وَســـائِل التَّْسِويق فعالية، ال ســـيم يف االقِْتصاد الَعالَِمّي الَِّذي يَتَِّصُف بكثة اإلِنْتَاج 

د أَنَْواع املُْنتَجات والِخْدَمات. وتَعدُّ
لذلك تحوَّلـــت الَعالَمة التِّجاِريَّة من أداة لالْســـِتْخَدام اإللزامي إىَل أَْصٍل ُمِهمٍّ من 
وِع التَِّجاِري، َصغريًا كَاَن أم كَِبريًا، حتَّى باتت يف يومنا  األُُصول غري املَملُْموَســـة للَمرْشُ

َهَذا تُبَاع وتُْشرَتَى. 

وإذا َرِغـــْب َرائِد األَْعَمل يف إقامة َمرْشُوعه الخاّص، َعلَيْـــِه االلتفات إىَل أنَّ أُوىَل 
ُخطُـــوات النََّجاح بعد تَْحِديد املُْنتَج واالهتـــمم بجودته ُهَو اْخِتيَار الَعالَمة التِّجاريَّة، 
وبنـــاء َعالَمة مميزة تعكس ُروح املرَْشُوع وِفْكرتـــه، ويف الَوقْت ذاته تَْجِذب الُعَمالء 
الة مع َشَائِح  واملُْستَثِْمِريَن ملُْنتٍَج سيبَقى ويدوم مع مرور األيام، ولذا يَْنبَِغي أن تَُكون فَعَّ

وق. واسعة من الُجْمُهور وُمؤَثِّرَة يف السُّ

ـــص فريًقا إلدارة وإنتاج الَعالَمة  ِكات تَُخصِّ وال نبالـــغ إذا قلنا: إّن هناك بَْعض الرشَّ
التِّجاريَّة؛ ك ال تتعرض أليَّة فََشل يف اْخِتيَارها وتَْصِميمها.
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الَفْصل الثَّايِن َعرَش/ املَبَْحث الثَّايِن

َويَِجب التَّأَكُّد منه أنَّه مهم كَاَن املُْنتَج "بضاعة" أو "فكرة" ُمَميَّزَة؛ فاَل جدَوى منه دون 
َعالَمة تجاريَّة ُمَميَّزَة تعطيه انطباًعا مختلًفا عن غريه، ولَِذلَِك فاَل نبالغ إذا قُلنا إن َعَملِيَّة 
وِع ذاته. يَّة عن التَّْخطيط والتَّْنظيم للَمرْشُ اْخِتيَار الَعالَمة التِّجاريَّة وتَْصِميمها ال تَِقلُّ أََهمِّ

ْهِنيَّة  ِغـــري، وبناء صورتها الذِّ وِع الصَّ لكنَّ االْخِتيَـــار النَّاِجح للَعالَمِة التِّجاِريَّة للَمرْشُ
ِبُصورَة راسخة يف أذهان الُعَمالء، يَتَطَلَّب من َرائِد األَْعَمل مراعاة الَكِثري من النِّقاط، 

سنوردها تفصياًل فيم يل.

َمعاِيي الْخِتَيار النَّاِجح للَعالَمِة التَِّجاِريَّة 
د أَْشَكال الَعالَمات التِّجاِريَّة، ما بنَْي الرَّْمز أو الكلمة أو األرقام  كم ذكرنا ســـابًقا تتعدَّ

أو الرُُّســـوم وغريها الَكِثري، وحتَى يضمن َرائِد األَْعَمل اْخِتيَار َعالَمة مؤثرة ملرَْشُوعه 

النَّاِشـــئ يَْحتَاج أواًل للتَّأَكُّد من مَدى ُمالَءمة الَعالَمة لطَِبيعة املُْنتَج، ويَتَأَتَّ َذلَِك من 

َمْعرِفَة َمزَايَا وُعيُوب كُّل شكل من أَْشَكال الَعالَمات التِّجاِريَّة، فعىَل َسِبيل املثال الَعالَمة 

التِّجاِريَّة املكوَّنة من كلمت منطوقة تَُكون األَكَْث رُســـوًخا يف األذهان نظرًا لتفاعل 

يَّة معها؛ فالَعِميل يراها ويســـمعها ويدركها، إاِلَّ أنَّ اْخِتالف اللغة من  الحواس البَرَشِ

َدْولَة ألخَرى قَد يعوق تَْسِويق املُْنتَج يف ُدَول أخَرى ال تتحدث اللغة ذاتها، يف ِحني أنَّ 

الَعالَمة املكوَّنة من لون أو صوت تتجاوز حواجز املََكان واالختالفات بنَْي الشـــعوب 

لَِكنََّها أقل رسوًخا يف األذهان ُمَقارَنَة بالَعالَمة ذات الكلمت املنطوقة، وكََذلَِك الَعالَمة 

املكوَّنة من رموز قَد ال مُيِْكن تَْسِويقها يف أماكن أخَرى نَظَرًا الختالف الرَّْمز من َدْولَة 

إىَل أخَرى ومن ثََقافَة إىَل ثََقافَة مغايرة وهكذا.
لكن يظّل ُهَناَك شـــكل واحد من َهِذِه األشـــكال ُهَو األَكَْث ُمالَءمة لطبيعة املُْنتَج أو 
الِخْدَمـــة الَّتي يوفرها املرَْشُوع الَجِديـــد، وحينئذ يَُكون مالكه ُهَو األَكَْث دراية بَدى 

ُمالَءمة أي شكل من الَعالَمات التِّجاِريَّة لتَْمِييز ُمْنتَجه عن ُمْنتََجات املَُناِفِسنَي.
ة األُْخَرى الَّتي يَِجب أخذها يف االْعِتبَار عند اْخِتيَار الَعالَمة التِّجاِريَّة  ومن األُُمور املُِهمَّ
ُهَو اإِلبَْداع يف اْخِتيَار الَعالَمة وتَْصِميمها، ويُْقَصد ِبَذلَِك أن تخرج من دائرة األَْشـــيَاء 
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ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

املُتََداَولَة واملُتََعارَف َعلَيَْها، فاإِلبَْداع والثَّْورَة عىَل النَّْسخ والتَّكرار هم ما يجعالن الَعالَمة 
ا تجذب األنظار وترتسخ طوياًل يف األذهان، فليك تصبح الَعالَمة الِتَجاِريَّة  فريدًة حقًّ
ُمتََميِّـــزَة يَْنبَِغي أن يَُكون لها طَابٌَع إِبَْداعي فريد مُيَكِّنها من َتِْييز ِخْدَمات َشـــْخص 
ع ليشملها  طبيعي أو معنوي عن ِخْدَمات اآلَخِريَن املَُناِفِسنَي له، ولعل َهَذا ما َدفَع املرَُشِّ
بالِحَميَة، فالطَّابَع اإِلبَْداعي املَُميَّز هو الَِّذي يَْعتَِمد َعلَيِْه املُْستَْهلِك ملعرفة َمْصَدر املُْنتَج.

 ،)Google( وجوجل ،)Apple( وأبل ،)Amazon()1(وقد نجحت َشِكَات مثل: أمازون
وغريها يف تَْحِقيق ُشـــْهرَة ُمْنَقِطعة النَِّظري يف مجالها وباتت َعالَماتها التِّجاِريَّة رمزًا 
ـــبَب بعد َجْوَدة ُمْنتََجاتهـــا أو ِخْدَماتها ُهَو اإِلبَْداع  ذا قيمـــة فريدة يف العالَم، والسَّ
واالْحرِتافيـــة يف اْخِتيَار الَعالَمة وتصميهم، كذلك َشِكَة نســـتله )Nestle(الَعالَِميَّة 
ًها َجِديًدا يف اْخِتيَار َعالَمات تجاريَّة ملُْنتََجاتها الَجِديَدة، يتمثَّل يف  الَّتـــي ابتكرت توجُّ
 )Nescafe( اْسِتْخَدام املقطع األَوَّل من اسمها إلنشاء َعالَمات تابعة لها، مثل: نسكافيه
ونســـكويك )Nesquik(، فربطت بذكاء بنَْي ُمْنتََجاتها الَجِديَدة والَعالَمات التِّجاريَّة 

ِكَِة األم)2(. ِهريَة لِلرشَّ لها، وبني الَعالَمة التِّجاِريَّة الشَّ

ــس يِف 5 توز 1994م، ِمن ِقبَل . 1 ــَحاِبيَّة تأسَّ أمازون )Amazon.com(، موقع للتجارة اإِللِْكرِتُونِيَّة والَحْوَســبَة السَّ
جيف بيزوس، ويقع مقرُّها يِف ســياتل واشــنطن. َوُهَو أَكْرَب متاجر التجزئة الَْقاِئَة عىَل اإلنرتنت يِف العالَم؛ من 
ع الحًقا لبَيْع أقراص  ــوقيَّة. بدأ Amazon.com كمكتبة عــىَل اإلنرتنت، وتنوَّ َحيْــُث إِْجَميِلّ الَْمِبيَعات والِقيَمة السُّ
الفيديــو الرقميَّــة، وأقراص بلو-راي، واألقراص املُْدَمَجة، تنزيل وبــّث الفيديو، تنزيل وبّث ملفات MP3، وتنزيل 
ِكَة أَيًْضا  ْوتيَّة، والربمجيَّات، وألعاب الفيديو، واإِللِْكرِتُونِيَّات، واملالبس، واألثاث، واملجوهرات. وتُْنِتج الرشَّ الكتب الصَّ
اإِللِْكرِتُونِيَّات االســتهالكيَّة، وال ســيَّم جهاز القراءة اإِللِْكرِتُويِنّ كيندل، جهاز كيندل فاير وتلفاز فاير، َوُهَو أَكْرَب 
ــَحاِبيَّة. ويوجد ألمازون مواقــع منفصلة للبيع بالتجزئة يِف الواليات  ُمــزَوِّد يِف العالَــم لخدمات الِبْنيَة التَّْحِتيَّة السَّ
املُتَِّحَدة واململكة املُتَِّحَدة وأيرلندا وفرنســا وكندا وأملانيا وإيطاليا وإســبانيا وهولندا وأســرتاليا والربازيل واليابان 
َويّل لبعض الْبُلَْدان اأْلُْخَرى لبعض الُْمْنتََجات. يِف عام  ْحن الدُّ م أمازون خدمة الشَّ والصني والهند واملكسيك. كََم يَُقدِّ
2016م، تم إطالق إصدارات اللَُّغات الهولنديَّة والبولنديَّة والرتكيَّة ملوقع أمازون األملاين. يِف عام 2015م، تجاوز 
ــوقيَّة،  أمــازون َشِكَــة وول مارت باْعِتبَارِها متاجر التجزئة األَكَْث قيمة يِف الواليات املُتَِّحَدة من َحيُْث الِقيَمة السُّ
بع الثَّالِث من عام 2016م رابع أَكْرَب َشِكَة عامة. يِف 28 أذار 2017م أعلنت َشِكَة ُسوق.كوم عىَل  وكَانَت يِف الرُّ
لســان مديرها التَّْنِفيذّي رونالدو مشــحور عن إتام صفقة بَيْع ُســوق.كوم لرشكة أمازون دون اإلعالن عن قيمة 

.https://cutt.us/XLkEA :ِكَة مُيِْكن زيارة موقعها الرَّْسِمّي الصفقة، للَمزيِد من التَّفاِصيل حول الرشَّ
الغويري، عبدالله حميد سليمن. كتاب "الَْعاَلَمة التِّجاِريَّة وحميتها"، دار الفالح للَنرْش والتَّْوِزيع )األردن(، 2008م.. 2
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ة: أي أْن تَُكون الَعالَمة  ويَْنطوي جانب اإِلبَْداع يف تَْصِميم الَعالَمة التِّجاِريَّة عىَل الِجدَّ
َجِديَدة تاًما وغري ُمستعَملَة ِمن قَبْل لتَْمِييز ُمْنتٍَج أو ِخْدَمٍة ملرَْشُوع آخر ميارس نَْفس 
لَع ذات املَْصَدر  َمة املَُميِّزَة للَعالَمِة التِّجاِريَّة ِهَي قُْدرَتُها عىَل َتِْييز السِّ النََّشـــاط؛ فالسِّ
ـــلَع عن َمْصَدر آَخر؛ وال  التَِّجاِري الوحيد بعضها عن بَْعض أو َتِْييز مصدر َهِذِه السِّ
شك أن ُهَناَك اختالفًا حول تَْحِديد مدلول طابع التََّميُّز، ويف نَْفس الَوقْت ُهَناَك اتَِّفاق 

ارَة املَُجرََّدة من طَابَع التََّميُّز ال مُيكنها أن تَُكون َعالَمة تَِجاِريَّة. مطلق عىَل أنَّ الشَّ

ْنع أن تَُكون  ة النِّْســـِبيَّة، ويُشرتط يف َعالَمة الصُّ ة املُطْلََقة والِجدَّ َويَِجب أن مُنَيُِّز هنا بنَْي الِجدَّ
ة نســـبيَّة؛ أي أال تَُكون الَعالَمة َجِديَدة باملَُقارَنَة مع َجِميع الَعالَمات املوَجْوَدة، وإمنا  ِفيَها ِجدَّ
يُشـــرتط أن تَُكون َجِديَدة باملَُقارَنَة مع الَعالَمات املســـتعملة يف َتِْييز املُْنتَجات املَُمثِلَة، أو 
لَت ألول مرة أو كَانَت موَجْوَدة  املَُشـــاِبَهة، ومن ثَمَّ فإنَّ َهِذِه الَعالَمة ســـواًء كَانَت َجِديَدة ُسجِّ
ل؛ فإنها ليك تتمتع بالِحَميَة الَقانُونِيّة يَِجب أال تَُكون ُهَناَك َعالَمة أخَرى ممثلة أو  ومل تَُسجَّ
مشابهة موَجْوَدة قبلها؛ حتَّى ال يحدث خلٌط يف ذهن الُجْمُهور تفاديًا للمنافسة غري املرَْشُوعة.
ناعيَّة املَحلِّيَّة ِبتَْقِديم  وقد رفضت محكمة العدل الُعلْيَـــا األردنيَّة قيام َشِكَة "حلواين" الصِّ
طلب لتَْســـِجيل َعالَمة )Dumbo( كَعالَمة تجاريَّة لها؛ كون الَعالَمة املَطْلُوب تَْسِجيلها ِهَي 
َعالَمة ذات ُشْهرَة عامليَّة، وتعود ملكيتها لرشكة )والت ديزين كومباين( الَعالَِميَّة، لذلك يَُكون 
لَْت ِمن ِقبَل  ِهريَة الحق يف َشطْب تَْسِجيل َعالَمة مشابهة لعالمته إذا ُسجِّ لَِصاِحِب الَعالَمة الشَّ

الغري، وكان التَّْسِجيل عن ُمْنتََجات مطابقة أو مشابهة للُمْنتََجات الَّتي ُتَيِّزُها عالمته)1(.

أَنَْواع الَعالَمات التِّجاِريَّة وْفًقا لعالقتها باملُْنَتج 
يشٌء آخـــر ال يَِجب إغفاله يف تَْصِميم الَعالَمـــة التِّجاِريَّة وُهَو أن تَُكون الَعالَمة ذات 
ِصلَة بجال عمل املرَْشُوع، وذات عالقة قَِويَّة باملُْنتَج أو الِخْدَمة، ألن َذلَِك يوِجد رابطًا 
نفســـيًّا قويًّا باملُْنتَج لَدى الَعِميل فيسُهل َعلَيِْه تَذكُّر اسمه واستحضار عالمته التِّجاِريَّة 

الغويري، عبدالله حميد سليمن. الَْعاَلَمة التِّجاِريَّة وحميتها، مرجع سابق.. 1

الَفْصل الثَّايِن َعرَش/ املَبَْحث الثَّايِن
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 Domino's")1(ِكات الَعالَِميَّة مثـــل: دومينوز بيتزا رسيًعا، مثلم فعلـــت بَْعض الرشَّ
ا إن كَانَت الَعالَمة غري ذات ِصلة  Pizza"وواتـــس أب )WhatsApp()2( وغريهم، أمَّ
باملُْنتَج أو الِخْدَمة، فإنها قَد توِجد حاجزًا نفســـيًّا لَدى الَعِميل وتكسبه شعوًرا بالرفض 
وَعَدم الرَّْغبة يف تَْجِربَـــة املُْنتَج، لَِذلَِك فمن األَفَْضل اْخِتيَار َعالَمة ُمْنبَِثقة عن املُْنتَج 

ذاته أو تدور حول ِفْكرَته.

وتنقسم الَعالَمة التِّجاِريَّة وفًْقا لعالقتها باملُْنتَج إىَل أربعة أقسام، وهي كََم يل:

َعالَمات تجاريَّة مبتكرة)Coined mark(: وتنقسم بدورها إىَل نوَعنْي؛ . 1
 	 ،)Kodak( َعالَمات تحمل اســـاًم غي مسبوق لَْيَس له معنى، مثل: كوداك

وَهَذا النَّْوع من أَكَْث الَعالَمات َتَيُّزًا ألنه ال يَرْتَِبط يف أذهان املُْستَْهلِكني إالَّ 
باملُْنتَج ذاته، وَهَذا ما يجعله ينال ِحَميَة قَانُونِيّة كربى، باْعِتبَارِه من الَعالَمات 
ـــلْبي  املَُميَّزَة الَّتي يصُعب رسقتها أو تقليدها، لكن ال مُيِْكن إنكار الَجانِب السَّ

صة يِف تَْصِنيع وتوصيل البيتزا، وتقبع السلسلة . 1 دومينوز بيتزا )Domino's Pizza( ِهَي َشِكَة َعالَِميَّة متخصِّ
ِكَة من ِقبل  ســت الرشَّ يِف املَرْتَبَة الثَّانِية عامليًّا يِف َهَذا الَْمَجال بعد منافســتها pizza hut "بيتزا هت"، وتأسَّ
األَخَويِْن توم وجيم موناغان يِف عام 1960م، وكَانَت مطعًم صغريًا يُسَمى "دومينيكز"، َوقَد َواَجه األَخَوان 
 Domino's يَــات يِف إطالق أَْعَملهم الَْجِديَدة عــىَل أرض الَْواِقع، َوقَد أطلقــت َشِكَة الَْكِثــري مــن التََّحدِّ
USA طلــب البيتــزا عرب اإلنرتنت يِف عام 2007م، َويِف عام 2008م أْحَدثَْت ثورة يِف تجربة التوصيل عرب 
اإلنرتنت من ِخاَلل إطالق أَْدَوات Pizza Builder و Domino's Tracker املُبْتََكرَة، َويِف عام 2018م أَطْلََقْت 
ِكَة  Mauritius www.dominos.mu َوِهَي أَوَّل منّصة طلبات عرب اإلنرتنت من نوعها يِف البالد، وتدير الرشَّ
ِكَة وُمْنتََجاتها وخدماتها مُيكن زيارة موقعها  الَعالَِميَّة أَكَْث من 15ألف مطعم يِف العالَم.، للَمزيِد حول الرشَّ

.https://www.dominos.mu :الرَّْسِمّي
انِيَّة، َوقَد بدأ . 2 ْوتِيَّة واملَرْئِيَّة املجَّ اســل الَفْوِرّي واملَُحاَدثَات الصَّ واتســاب )WhatsApp( ُهَو تَطِْبيق عاملي للرتَّ

س عام 2009م ِمن ِقبَل جان كوم وبريان أكتون الَِّذيَن قََضْوا سابًقا 20 عاًما  كبديل للرَّسائل القصرية، وتأسَّ
يِف َشِكَة ياهوو Yahoo، َوقَد انَْضمَّ التَّطبيق إىَل َشِكَة فيســبوك Facebook يِف عام 2014، لِكنَّه يواصل 
ْكيز عىَل إِنَْشاء خدمة ُمرَاَسلَة تعمل بسعة وبشكٍل موثوق، َوُهَو يدعم إرسال  الَْعَمل كتطبيق ُمْنَفِصل َمَع الرتَّ
َعة من الوسائط؛ النصوص والصور ومقاطع الفيديو واملُْستََنَدات فضاًل عن املكاملات  واستقبال َمْجُموَعة ُمتََنوِّ
وتِيَّة واملَرْئِيَّة، ويستخدمه أَكَْث من مليار شخص يِف أَكَْث من 180 َدْولَة يِف العالَم.. للَمزيِد حول التَّطبيق  الصَّ

.https://www.whatsapp.com :وخدماته مُيِكن زيارة موقعه الرَّْسِمّي
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ًة يف  منهـــا، واملُتََمثِّل يف صعوبة ِحْفِظها من ِقبل الَعِميل ما يَتَطَلَُّب جهوًدا َجمَّ
ابط املرغوب يف ذهن الُعَمالء. ِْويج والتَّْسِويق للُمْنتَج إلحداث الرتَّ الرتَّ

َعالَمات تِجاريَّة ذات كلامت مبتكرة موَجْوَدة أصاًل ف اللغة غي أن َهِذِه 	 
الكلمة ل تُت بصلة لنوع املُْنَتج، مثل أبل )Apple( ونظرًا لعدم ُوُجود رابط 
بنَْي الَعالَمة واملُْنتَج؛ فإنها تنال ِحَميَة قَانُونِيّة كبرية، غري أنَّها تتطلب جهوًدا 
تَْســـِويقية كبرية، وإن كَانَت أقل من الَعالَمات الَّتي تندرج يف القسم األول، 

ألن لها معَنى يف اللغة مم يُيس حفظها وتذكرها.

2 .Suggestive marks : َعالَمات إيحائية
وهي َعالَمات تُوِحـــي للعميل بواحدة أو أَكَْث من ِصَفات املُْنتَج أو الِخْدَمة، وإن 
كَانَت ال تصفه ِبَشـــكٍل مباش، ويتميز َهَذا النَّْوع بالُقْدرَة عىَل إحداث تَرَابُط يف 
فات املَطْلُوبَة واملُْنتَج، وبالتايل ال  ِذْهـــن الَعِميل بنَْي الَعالَمة التِّجاريَّة وبعض الصِّ
تتطلب حمالت ترويجية مكثّفة، لكن يُعاب َعلَيَْها أنَّها لَيَْست ُمَميَّزَة بدرجٍة ُتَكُِّنها 

من استيفاء َمَعاِيري ِحَميَة الَعالَمات التِّجاريَّة.

3 . Descriptive marks : الَعالَمات الوصفية
َوِهَي الَّتي تِصف املُْنتَج ِبَشـــكٍل مباش، ِبَحيُْث إنَّ الَعِميل ســـيعلم ِبَشكٍل أكيد نَْوع 
م تحت اسم َهِذِه الَعالَمة ِعْنَدَما يطّلع َعلَيَْها، ولَِذلَِك فإن َعَملِيَّة تَْسِويقها  املُْنتَج املقدَّ
ـــهولة، غري أن حميتها الَقانُونِيّة ضعيفة نوًعا ما وال تسمح للُعَمالء  شـــديدة السُّ

بتَْمِييز َمْصَدر املُْنتَج.

4 . Genrique marks :ة الَعالَمات الَعامَّ
َوِهَي َعالَمات ال تنال ِحَميَة قَانُونِيّة عىَل اإلطالق؛ ألنها تَتَكوَّن من اســـم املُْنتَج 
ِكات الَعاِملَة يف مجال َهَذا  ذاته الَِّذي يطلق عليـــه يف اللغة، وتحتاج َجِميع الرشَّ
املُْنتَج إىَل اْسِتْخَدام َهِذِه الَعالَمة عىَل ُمْنتََجاتهم أَيًْضا، مم يجعل حميتها متعذرة 

قانونًا.
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ويَرْتَِبـــط االْخِتيَار النَّاِجح للَعالَمِة التِّجاِريَّة بَدى وضوحها، أي أن تَُكون الَعالَمة ذات 
معَنى واضح ودقيق، وسهلة القراءة والِكتَابة والنُّطق، وواضحة ال تحمل أي غموض أو 
أَكَْث من معنى، فالُوضوح ال ينايف أبًدا التََّميُُّز واإِلبَْداع يف اْخِتيَار الَعالَمة التِّجاريَّة.
ومـــن املََعاِيري األخَرى الْخِتيَار َعالَمة مميزة ُهَو أن تَُكون الَعالَمة قابلة للتَّْجِســـيد 
الَخطِّّيِ؛ أي إمكانية تَْجِســـيد َهِذِه الَعالَمة يف شـــكل حروف أو أرقام أو اختصارات 
ْســـُم يف شـــكل رســـوٍم أو ملصقات أو طوابع أو  دة، أو قابلة للتَّْصِوير أو الرَّ ُمحدَّ
رُُسوم بإبعاد ثالثية )هولوكرام(، أو شعارات مرسومة )لوجو(، فهذه القابلية تتيح لها 
االْســـِتْخَدام عرب َجِميع وَسائِل اإلعالن واإلشهار، ألن املهمة الَّتي تل تَْصِميم الَعالَمة 

التِّجاريَّة واْخِتيَارها ُهَو وْضع سياسة ترويجيَّة لها يف ُمْختَلَف وَسائِل اإلعالم.

ُوِري أَيًْضا عند ِبَناء الَعالَمة مراعاة تقاليد وقيم املُْجَتَمع املُْســـَتْهَدف من  مـــن الضَّ
املَْشُوع النَّاِشـــئ، فاَل يجوز مثاًل اْســـِتْخَدام َعالَمات تخالف النِّظام العام واآلداب 
ارات الَّتي من  ْولة، أو تلك الَّتي مينع القانون اْسِتْعملها، أو الشَّ املتعارف َعلَيَْها يف الدَّ
شأنها مغالطة الُجْمُهور، وال ِسيَّم يف طَِبيَعة املُْنتَج أو الِخْدَمة، أو َجْوَدتها أو مصدرهم، 

أو الَّتي مُيَْنع دخولها.

كم يُْشـــرَتط أال تحمل الَعالَمات أّي معًنى ســـلِبّي يف اللغة الدارجة أو أيّة داللة غري 
مرغوب فيها، أو اْسِتْخَدام األلوان الَّتي قَد تُِثري معايِن غري محبَّبَة يف النفوس، ويَِجب 
أن يَُكون االســـم الئًقا ومطابًقا للحقيقة، وال يؤدِّي إىَل الغّش والتَّْضليل أو املَســـاَس 
بالنِّظام العام، فهذا كله يُكِســـب املرَْشُوع ُسْمَعة َســـلِْبيَّة ويتسبَّب يف فقدان الُعَمالء 
الرَّْغبة يف اقتناء املُْنتَج أو تَْجِربَة الِخْدَمة، فَفي النَِّهايَة الَعِميل فرد من أَفْرَاد املُْجتََمع 
ة،  ب بالخروج عن التَّقالِيـــد والِقيَم املُْجتََمعية الَعامَّ يـــدور يف فلك الجمعة وال يُرَحِّ
ع عىَل نَبْذها. وبالتايل سريفض الَعالَمة التِّجاِريَّة الَّتي تستهني بتلك التَّقالِيد أو تُشجِّ

د بالنســـبة إليه،  د وُمَحدَّ ويَُعدُّ النِّظَام الَعاّم من األُُمور الَّتي يَْصُعب وْضع تَْعِريٍف ُموحَّ
فالنِّظام العام نِْسِبّي يَْختَلِف من َدْولَة إىَل أخرى، لكن مُيِْكن الُحْكُم عىَل إذا ما كَانَت 
لت صحيًحا يف بلد املنشأ ُمَخالَِفًة للنِّظام أم ال؛ من ِخالل  الَعالَمة التِّجاريَّة الَّتي ُســـجِّ
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َويل، وُهَو مبدأ الَعالَمة  استحضار مبدأ أََســـايِسّ يف ِحَميَة الَعالَمة عىَل املُْستََوى الدُّ
َكَم هي، الَِّذي يَْعِني قَبُول الَعالَمة التِّجاريَّة الَّتي تَّت صحيحًة يف بلد املنشـــأ حتَّى 

ولو كَانَت غري َذلَِك بالنسبة لبلد آخر. 
ادس من اتَِّفاقيَّة باريس للَعالَمات التِّجاريَّة أنَّ الَعالَمات  ورغم َذلَِك جاء يف الَفْصل السَّ

لت ِبُصورٍَة صحيحٍة يف بلد املنشأ مُيِْكن أن تُرْفَض يف بلٍد آخر.  الَّتي ُسجِّ

تَْسِجيل الَعالَمة التِّجاِريَّة 
وِع يَِجب التَّأَكُّد من قَانُونِيّة اْسِتْخَدام الَعالَمة،  بعد االستقرار عىَل الَعالَمة التَِّجاِريَّة للَمرْشُ
لة بالِفْعِل  وَهَذا من ِخالل البَْحث والتََّحرِّي عن الَعالَمة املختارة وهل ِهَي ُمتَاَحة أم ُمسجَّ
لحساب َشِكَات أخَرى ُتَارِس النََّشاط ذاته، فالتَّأَكُّد من الوضع الَقانُويِنّ للَعالَمِة من 
خول يف دعاَوى قضائية وإنفاق مبالغ  ة للَغايَِة الَّتي تُجنِّب َرائِد األَْعَمل الدُّ األُُمور املُِهمَّ

طائلة كتعويض إلزامي لرشكات أخَرى مالكة قَانُونِيًّا للَعالَمِة ذاتها.
وتتم َعَملِيَّة البَْحث عن الَعالَمات املسّجلة يف مكاتب ِحَميَة وتَْسِجيل الَعالَمات التَِّجاِريَّة، 
لة  الَِّتي تســـمح ِبتَْقِديم ِخْدَمة البَْحث للتَّأَكُّد ممَّ إذا كَانَت ُهَناَك َعالَمة تجاريَّة ُمســـجَّ
مة أم ال، كََم أن بَرْمِجيَّات الَحاُسوب قَد جعلت َعَملِيَّة البَْحث أَكَْث  ومشابهة للَعالَمِة املَُصمَّ
ســـهولة وال تَْحتَاج سَوى دقائق معدودة، حتَّى إنَّ الَكِثري من مكاتب الَعالَمات التَِّجاِريَّة 

لة لديها. يف العالَم توفر عرب موقعها اإِللِْكرِتُويِنّ إمكانية البَْحث عن الَعالَمات املَُسجَّ

هذا بدوره ينقلنا إىَل نقطة أخَرى مهمة، وِهَي رَضُورَة تَْســـِجيل الَعالَمة التِّجاِريَّة بعد 
اتَِّخاذ الَقرَار باعتمدها وتَْصِميمها، ألن َذلَِك يُْعِطي صاحبها الحق يف حميتها قانونًا 
ووقـــف أيّة محاوالت لتقليدها أو رسقتها والُحُصول عىَل تعويضات كربَى حال وقوع 
ذلك، لكن يَِجب االلتفات إىَل أن كون التَّْسِجيل دلياًل عىَل املِلِْكيَّة يَْحتَاج َرائِد األَْعَمل 
َول الَّتي  تَْســـِجيل عالمته عىَل َجِميع الفئات املقصود اْسِتْخَدامَها َعلَيَْها، ويف َجِميع الدُّ
ســـيَِتمُّ تَْســـِويق ُمْنتَجه أو خدمته فيها، وحميتها أيًضا عرب شبكة اإلنرتنت ووسائل 

التَّواُصل االْجتمِعّي.
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ويُشتط لَتْسِجيل الَعالَمة التِّجاِريَّة أن تتمتع بـ:

اتيَّة، أي أْن يَُكون للَعالَمِة ذاتية خاصة ِبَها ُتَيِّزُها وتجعلها ُمْختَلَِفة عن . 1 َفة الذَّ الصِّ
غريها من الَعالَمات األخَرى املستِخْدَمة لتَْمِييز سلع أو ِخْدَمات ُممثِلَة.

ِصَفة مميزة خارجيًّا: أي ال تتشابه مع الَعالَمات األُْخَرى الَّتي سبق تَْسِجيلها عن . 2
م بطلبات للجهات املختّصة بتَْسِجيلها،  ُمْنتََجات أو ِخْدَمات ممثلة أو ســـبق التََّقدُّ
لَع والِخْدَمات، فاَل يصلح  بعَنى أن تَُكون الَعالَمة َجِديَدة يف التَّطبيق عىَل ذات السِّ
للتَّْسِجيل َعالَمة مطابقة أو مشابهة لَعالَمة أخَرى بدرجة كافية لتضليل الُجْمُهور، 
ُورَة أن يَُكون التَّشابه املانع للتَّْسِجيل التَّطابُق بنَْي العالمتنَْي بل يكفي  ولَيَْس بالضَّ
أن تَُكون أوجه التَّشـــابه كفيلة بأن يختلط األَْمر عىَل املُْســـتَْهلِك العادي متوسط 

اء العادية.  الحرص يف ظُُروف الرشِّ

املَْشُوعية: أي يتعني أال تحتوي الَعالَمة عىَل َعَناِص أو أَْشَكال محظورة ال يجوز . 3
ة أو تخالف  تَْســـِجيلها أو اتَِّخاذها كَعالَمة تجاريَّة، كأن تَُكون مخلة باآلداب الَعامَّ
ينية البَْحتة أو رموز  َوِل واإلعالم أو الرُّموز الدِّ ة لِلدُّ عارات الَعامَّ النِّظام العام أو الشِّ
الهالل األحمر أو األسمء الجغرافية، إذا كَاَن اْسِتْعملها من شأنه أن يحدث لبًسا 

فيم يتعلق بصدر املُْنتَجات أو الِخْدَمات. 

إنَّ اتَِّخـــاذ َجِميـــع َهِذِه النقاط بعـــني االْعِتبَار، واعتمد َرائِـــد األَْعَمل عىَل خرباء 
واختصاصيِّنَي يف َهَذا املََجال والتَّْصِميم املُبِْدع واملُبْتَِكر لالســـم والرَّْمز، وتناُســـق 
الحروف واأللوان بعضها مع بَْعض، وإكســـاب الَعالَمـــة ُروح املرَْشُوع الَجِديد، يقود 
الْخِتيَـــار ناجح للَعالَمِة التِّجاِريَّة وبنائها ِبُصورَة متمســـكة وإظهارها بالصورة الَّتي 
يُطَْمـــُح يف الُوُصول إليها ِبَحيُْث تَُضاِهي كربَى الَعالَمات التِّجاريَّة وأَكَْثها ُشـــْهرَة 

عامليًّا.
 

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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املَْبَحث الثَّالِث 

ِغري بناء الَعالَمة التَِّجاِريَّة للَمْشُوعِ الصَّ

ف وقفة مع بَْعض األسامء الكَِبيَة ف عالَم األَْعاَمِل نِجد أنَّه عَل َسِبيل املثال عند 
ِهيَة، وعند اتَِّخاذ قرار  ذكر مشوبات الصودا نستحرض َعالَمة "بيبي Pepsi" الشَّ
شاء هاتف أنيق رمزًا للرَّفاهية حتاًم ســـنذكر َعالَمة "أبلApple "، فكُلُّ ما حولنا 
اآلن من أشـــياء َعالَمات تجاريَّة عديدة، ومل يَُعْد اقتناء الَعالَمة التِّجاريَّة مجرَّد 
اها إىَل أن يَكُون أُْسلُوب حياة. ولَِكنَّ السؤال هنا ُهَو: كَْيَف حدث  حاجٍة عاديٍة، بل تَعدَّ

ذلك؟ وكَْيَف استطاعت َهِذِه الَعالَمات َجْذب َهَذا الكّم الهائل من الُعَمالء؟! 

واإلَِجابَـــة ِهَي أن َهِذِه الَعالَمات نجحت يف أن تُوِجد رابطًا قويًّا مع الُعَمالء منذ الوهلة 
األوىل، ولـــذا فإن املَرَاِحل األوىَل لبناء الَعالَمة التِّجاِريَّة من َعواِمل نََجاح أو فََشـــل أيِّ 
َمرْشُوع تجاري، َصِغري أو كبري، ومن هنا يَِجب عىَل َرائِد األَْعَمل أن يَْعتَِمد يف ِبَناء عالمته 

التِّجاريَّة عىَل أُُسس موضوعيَّة وُمَمْنَهَجة مع أخذ اللََّمَسات الفنيَّة بعني االْعِتبَار.

َعواِمل ِبَناء َعالَمة تِجاريَّة ُمَميَّزة
ِغري لتَضافُر الَكِثري من الَعواِمل  وِع الصَّ وتحتاج َعَملِيَّة ِبَناء َعالَمة تِجاريَّة ُمَميَّزَة للَمرْشُ
مة، ويأت َذلَِك عن  ـــة، يف مقدمتها تَْحِقيق التَّفرُّد ف املُْنَتـــج أو الِخْدَمة املقدَّ املهمَّ
وِع والتََّميُّز عن املَُناِفِسنَي ِبتَْقِديم قيمة ُمضافة غي  طَِريق ِبَناء ُهِويَّة رَئِيَســـة للَمرْشُ
وق، أْي أن يحصل الُعَمالء عىَل إَِضافَة مؤكََّدة يف حال اقتنائهم لَِهَذا  مسبوقة ف السُّ
ا عن طَِريق تَْقِديم ُمْنتٍَج فريٍد من نوعه بالنِّْســـبَة  املُْنتَـــج، ومُيِْكن أن يحدث َذلَِك إمَّ

للُعَمالء، أو تَْقِديم ُمْنتٍَج موجوٍد بالِفْعِل لكن سيُطَْرح ِبطَِريَقٍة مختلفٍة وُروٍح َجِديَدٍة.
مها املرَْشُوع، فاالنطباع  كذلك االْهِتَمم بــــَجْوَدة ونوعيَّة املُْنَتج أو الِخْدَمة الَّتي يُقدِّ
زه عىَل تكرار  ــِذي يأخذه الُعَمالء عن َجْوَدة املُْنتَـــج ونوعيته يُحفِّ اإليجـــاّب األول الَـّ
ِْويج الَجيِّد للمنتج، وبالتايل تَْكِوين الوالء له، لكن الثَّبات عىَل نَْفس  قرار الرشاء والرتَّ
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مســـتَوى الَجْوَدة لَيَْس من األُُمور الَجيَِّدة للَعالَمِة التِّجاِريَّة الَّتي تكافح من أجل البقاء 
وق، فاالستمرارية تتطلب من  ِكات األخَرى يف السُّ وســـط املَُنافََســـة القوية من الرشَّ
َرائِـــد األَْعَمل بذل املَِزيد من الجهد لتَطِْوير َجْوَدة ُمْنتََجاته أو ِخْدَماته والتََّفوُّق عىَل 

املَُناِفِسنَي َداِئًا.

اب للَعالَمِة التِّجاِريَّة ذاتها يُساِعد أَيًْضا عىَل ِبَناء َعالَمة مميزة، فاَل  والتَّْصِميم الجذَّ
ابَة تلعب َدْرًوا ُمِهمًّ يف لفت أنظار  شك أّن شكل املُْنتَج وتَْصِميمه املَُميَّز، واأللوان الجذَّ
الُعَمالء وإقناعهم بتجربة املُْنتَج أو الِخْدَمة حتَّى دون َمْعرِفَة كافية بَكافَّة تَفاِصيل َهَذا 
وق عامل َجْذب جوهرّي. املُْنتَج؛ فاإلطار العاّم للَعالَمِة التِّجاِريَّة ووضع املُْنتَج يف السُّ

راَســـات واألبحاث تشـــري إىَل مَدى تَأْثِري شكل املُْنتَج وطريقة  َوُهَناَك الَعِديد من الدِّ
ائِية وزيادة نِْسبَة املَِبيَعات. تَْغلِيفه عىَل قرارات الُعَمالء الرشِّ

ِغري ُهَو ترويجها عَل نِطَاق  وِع الصَّ ة أَيًْضا لبناء َعالَمة نَاِجَحة للَمرْشُ من العوامل املُِهمَّ
َعة، فالُعَمالء يثقون بالَعالَمة  واســـع وتَْحِقيق االنِْتَشار يف الَكِثري من األَْســـَواق املُتََنوِّ
ِْويجية املكثفة الَِّتي يلمسون وجودها يف كُّل مكان، فتزيد  التِّجاِريَّة ذات الحمالت الرتَّ
رغبتهم يف اقتنائها والُحُصول َعلَيَْها بأي مثن، ونحن اليَْوم نَرى الَكِثري من الَعالَمات 
ِهريَة ووكالئها يف َجِميع أنحاء العالَم، ونشاهد حمالتها الدعائية املكثفة  التَِّجاِريَّة الشَّ
عرب ُمْختَلَف وَسائِل اإلعالم؛ املرئيَّة واملقروءة واملسموعة ومواقع التََّواُصل االْجتمِعّي.

ِغي َمَراِحل ِبَناء الَعالَمة التَِّجاِريَّة للَمْشُوعِ الصَّ
ميّر ِبَناء الَعالَمة التَِّجاِريَّة بستِّ َمرَاِحل رئيسة يَِجب عىَل َرائِد األَْعَمل االنتباه لها جيًدا 
وإيالئها الَكِثري من االهتمم، ألنها َستَُكوُن املؤش املُْستَْقبَِلّ لَِنَجاِح َمرْشُوعه النَّاِشئ 

ومَدى التَّأْثِري اإليجاب عىَل والء الُعَمالء: 

وقّي للَعالَمِة التِّجاِريَّة، فقبل البدء يف اتَِّخاذ  تبدأ َهِذِه املَرَاِحل بــــَتْحِديد املوقع السُّ
ة باملرَْشُوع، يَْحتَاج َرائِد األَْعَمل لَفْهم وْضع  أي قرار بشـــأن الَعالَمة التَِّجاِريَّة الخاصَّ

الَفْصل الثَّايِن َعرَش/ املَبَْحث الثَّالِث
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وق الحايل من َحيُْث الُعَمالء املُْحتََملِنَي )َخَصائِصهم واْحِتيَاَجاتهم ورغباتهم و…(  السُّ
واملَُناِفِســـنَي الحاليني، وهنالك الَكِثري من األََدَوات الَحِديثَة للمساعدة يف ذلك، مثل: 
جوجل أناليسيز Google analyze الَِّتي تتيح التحقُّق من بَيَانَات الُعَمالء واملَُناِفِسنَي 
املباشين وغري املباشين، ميِكن أَيًْضا إِْجرَاء ِدَراَســـات تَْحلِيليَّة للحمالت اإلعالنيَّة 
الَّتي يقوم ِبَها املنافسون املحتملون، أو إِْجرَاء اْسِتطاْلعات رأي لرشيحة من الُجْمُهور 
املُْســـتَْهَدف وســـؤالهم عن الَعالَمات التِّجاِريَّة الَّتي يفضلونها، وَمزَايَاها وُعيُوبها، 
وأســـباب والئهم لها، وما الَِّذي يَْحتَاجونه من َهِذِه الَعالَمات فيم بعد، وربا تَُكون 
ـــبَكات االْجِتمِعيَّة أداة مفيدة للَغايَِة مُيِْكن لرَائِد األَْعَمل اْســـِتْغاللها يف إِْجرَاء  الشَّ
االســـتطالعات وَمْعرِفَة رأي الُجْمُهور املُْستَْهَدف يف عالمته التِّجاِريَّة، فمن املهم أن 
وق وَوْضع املَُناِفِسنَي  يَُكون لَدى َصاِحب املرَْشُوع النَّاِشـــئ َمْعرِفَة كافية بظروف السُّ
ْكيز عليه يف ِبَناء الَعالَمة  ومزايا وُعيُوب ُمْنتََجاتهم، حينئذ ســـيعلم جيًدا ما يَِجب الرتَّ

وكَيَْف مُيِْكن أن يصنع لها ُهِويَّة ُمَميَّزة عن املَُناِفِسنَي.

أمـــا املَرَْحلَة الثَّانِية فهي تَْحِديد تركيز الَعالَمة التَِّجاِريَّة وشـــخصيتها، فاَل مُيِْكن 
أن تَُكون الَعالَمة التَِّجاِريَّة تســـتهدف الَجِميع، خاصة يف بدايتها، لكن تستهدف فئة 
دة من الُجْمُهور املُْســـتَْهَدف؛ النَِّساء أو األطفال أو كبار السّن، فمن الُمِهّم للَغايَِة  ُمَحدَّ
د للُمْنتَـــج أو الِخْدَمة الَجِديَدة عىَل  ص فريد للَعالَمِة وتركيز ُمحدَّ العثـــور عىَل تخصُّ
وق والتََّفوُّق عىَل  مجال من املََجاالت، نقطة قوة مُيِْكن عن طريقها املَُنافََســـة يف السُّ
املَُناِفِسنَي، وَهِذِه النقطة َستَُكوُن فيم بعد ُهِويَّة الَعالَمة التِّجاِريَّة الَّتي يَِجب أن ترَْبُز 

ِْويجيَّة للُمْنتَج. عار أو ِخالل الَحَمالت الرتَّ للُعَمالء سواًء يف الشِّ

نصل للمرحلة الثَّالِثة من ِبَناء الَعالَمة التِّجاِريَّة وِهَي اْخِتَيار اسم الَعالَمة ذاتها، وكم 
ذكرنا من قبل، فالَعالَمة أَكَْث من مجرد اسم عابر للَمرْشُوِع وما يقدمه من ُمْنتََجات 
وق، لَِذلَِك  أو ِخْدَمات، بل ِهَي ُهِويَّة املرَْشُوع وُسمعته بنَْي الُعَمالء وَوْضع املُْنتَج يف السُّ
يَْحتَاج َرائِد األَْعَمل إىَل اســـم شـــعار تِجاِرّي ُمَميَّز يَْعكس ُهِويَّة املُْنتَج ويكون متفرًدا 

يصُعب تقليده أو الخلط بينه وبني ُمْنتََجات املَُناِفِسنَي الحاليني. 

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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ِكات الَعالَِميَّة الَّتي تستخدم اسمها ذاته كَعالَمة تِجاريَّة ملُْنتََجاتها،  َوُهَناَك الَكِثري من الرشَّ
مثل: ب إم دبليو)BMW( وفورد )Ford( وكوكا كوال)Coca-Cola()1(وغريها، وِممَّ 
ِكَة كَعالَمة تِجاريَّة أنَّ املُْستَْهلِك يثق بالَعالَمات  يؤيِّد ِوْجَهة نظر اْســـِتْخَدام اســـم الرشَّ
ِكَة كَعالَمة  التِّجاِريَّة التَّاِبَعة لرشكات َشـــِهرية، ومن جانب آخر فإنَّ اتَِّخاذ اســـم الرشَّ
ملُْنتََجاتها من شأنه خفض النََّفَقات الهائلة الَّتي تتطلب تَطِْوير َعالَمات تِجاريَّة منفصلة.
إاِلَّ أَنَّ ُهَنـــاَك َشِكَات أُخَرى نَاِجَحة وعمالقة اتبعت أســـلوبًا مغايرًا أي اْســـِتْخَدام 
َعالَمات منفصلة ملُْنتََجاتها مثـــل: َمْجُموَعة يونيليفر)Unilever()2( الَّتي تلك 400 
َعالَمة تِجاريَّة تحقق 12 َعالَمة ِمْنَها مبيعات با يزيد عن مليار يورو ســـنويًّا، منها: 
ِكَة كَعالَمة  دوف )Dove()3(، ويَُدعِّم أَْصَحاب وجهة نظر َعَدم اْســـِتْخَدام اسم الرشَّ
ِكَـــة والَعالَمة قَد يحمل َمَخاِطر  بْط بنَْي اســـم الرشَّ رأيهم بُحَجج كثريٍة؛ ِمْنَها أنَّ الرَّ

ِكَة يف حال أنَّ املُْنتَج مل ياُلِق النَّجاح املَطْلُوب اإلساءة السم الرشَّ

ِكات يِف الواليات . 1 كوكا كوال Coca-Cola ِهَي أَكْرَب ُمْنِتج وُمَوزِّع للمرشوبات الَغازيَّة يِف العالَم وواحدة من أَكْرَب الرشَّ
ِكَة منذ عام 1886م َمَع ابِْتــَكار املرشوب الغازي عىَل يَِد الدكتور اأْلَْمرييك جون  املتَِّحــَدة اأْلَْمريِكيَّــة، بدأ تاريخ الرشَّ
ِكَة رسميًّا عام 1892م ويََقع مقرّها الرَّئِيس يِف أتالنتا  ست الرشَّ إس بيمبريتون Dr. John S. Pemberton، لكن تأسَّ
ِكات  يِف والية جورجيا، وتَُوفِّر اآلن أَكَْث من 2800 ُمْنتَج يِف أَكَْث من 200 َدْولَة، وتعّد َشِكَة كوكاكوال من أَكَْث الرشَّ
االســتهالكيَّة قيمــة يِف العالَم، وَتَكََّنــْت الَعاَلَمة التِّجاِريَّة لرشكة كوكاكوال من أْن تَْحتَــل مكانة بنَْي العرشة َعاَلَمات 
ــن ِبِنْســبَة  ِكَة يِف عام 2015م حوايل 120.3 مليار ُدَواَلر با يعادل تََحسُّ ـة األبــرز يِف العالَــم، وحقَّقت الرشَّ التِّجاِريَـّ
ِكَة  ِكَة قَاِئَة أَهّم عرش َعاَلَمات تِجاريَّة يِف العالَم.. للَمزيِد حول الرشَّ رَْت فيه الرشَّ %12 عن عام 2014م، الَِّتي تََصدَّ

. https://www.worldofcoca-cola.com :وُمْنتََجاتها مُيكن زيارة موقعها الرَّْسِمّي
2 . "Margarine Unie ست عام 1929م عن طَِريق اتفاقيَّة َشاكة بنَْي َشكتَْي "مارجرين يوين يونيليفر) Unilever( تأسَّ

ِكَتنَْي، َولَِكْن يِف نَِهايَة املطاف  و"ليفر برازر lever brother" ِبَهَدف ترتيب َعَدم تَعارُض املصالح الرَّئِيَســة بني الرشَّ
تَُقرِّر االندماج بداًل من َذلَِك َوُوِصفت يونيليفر رسميًّا يِف 1 يناير 1930م، الَِّتي ُوِصفت يِف َمَجلَّة اإليكونوميست بأنَّها 
ِكَة برضا نَْحو 2.5 مليار شــخص  َناعيّة يِف التاريخ األوروّب"، تحظَى َهِذِه الرشَّ "واحــدة مــن أَكْرَب االندماجات الصِّ
ق 12 َعاَلَمة ِمْنَها مبيعات با يزيد عن  يِف العالَم يستخدمون ُمْنتََجاتها بِصَفٍة دائة، وتلك 400 َعاَلَمة تِجاريَّة تَُحقِّ
ِكَة وُمْنتََجاتها مُيكن  مليار يورو سنويًّا، منها: ليبتون Lipton ولوكس Lux واليف بوي Lifebuoy.. للَمزيِد حول الرشَّ

.https://www.unilever.com :زيارة موقعها الرَّْسِمّي
ْخصيَّة، َوقَد بدأت Dove نشاطها التَِّجاِرّي يِف . 3 دوف )Dove( ِهَي َعاَلَمة تِجاريَّة َرائِدة يِف العالَم ملُْنتََجات العناية الشَّ

 ،"Unilever" عام 1957م يِف الواليات املتَِّحَدة األمريكيَّة، َوِهَي إحَدى الَْعاَلَمات التِّجاِريَّة التَّاِبَعة ملجموعة يونيليفر
َوِهَي أَيًْضا الَْعاَلَمة التِّجاِريَّة رقم 1 املوَص ِبَها للمصابني باأْلَْمراض الجلديَّة والتَّناُســلِيَّة يِف الواليات املتَِّحَدة وكندا 
ِكَة وُمْنتََجاتها مُيكن  ة َجْمِعيَّات أِطبَّاء اأْلَْمراض الِجلِْديَّة يِف َجِميع أنحاء العالَم.. للَمزيِد حول الرشَّ وفرنسا وأيََّدتَْها بِشدَّ

.https://www.dove.com :زيارة موقعها الرَّْسِمّي
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وبني َهَذا االتِّجاه وذاك تُوَجد َشِكَات أخَرى تَتَِّبع االتِّجاه الوسط وُهَو اْسِتْخَدام َعالَمة 
 )Nestlé( ِكَة األم، مثل َشِكَة نستله تجاريَّة تحمل َعَناِص أو أجزاء معينة من اسم الرشَّ
َحيُْث تســـتخدم املقطع األَوَّل من اسمها إلنشـــاء َعالَمات َجِديَدة، مثل: نسكافيه )1( 
ِكَة الَقِوّي بثابة َمْصَدر  )NESCAFE(، وبهذا يَُكون ربط املُْنتَج وعالمته باســـم الرشَّ

ثقة للمستهلك وضمن للُمْنتَج الَجِديد. 

ِغي تَْصِميم الَعالَمة التَِّجاِريَّة للَمْشُوعِ الصَّ
بعد اْخِتيَار اسم الَعالَمة تأت َمرَْحلَة تثيل الَعالَمة التِّجاِريَّة ِبَشكٍل مرئ من ِخالل 
سوم أو الرُّموز والخطوط واأللوان، وتَْصِميم الَعالَمة التِّجاِريَّة لَيَْس مجرد َعَملِيَّة  الرُّ
فَنِّيَّـــة لِتَْحِديد املَظْهر الخارجي للَعالَمِة، وإمنا ُهَو أحد نَِقاط التَّفرُّد عن املَُناِفِســـنَي 
والرِّسالة الَّتي يريد َمالِك املرَْشُوع إيصالها إىَل الُجْمُهور من ِخالل عالمته التِّجاِريَّة.

والتَّْصِميم النَّاِجح للَعالَمِة التِّجاِريَّة يَبَْدأ بـالتََّميُّز واِلبَْداع يف بنائها وتَجنُّب تقليد األَفَْكار 
ة بَعالَمات تِجاريَّة أخرى، واالْعِتمد عىَل البســـاطة يف التَّْكِوين وتَجنُّب التَّعقيد  الخاصَّ
ْكل أو املضمون، ويف الَوقْت ذاته وضوح الرِّسالة املَطْلُوب توصيلها للجمهور. سواًء يف الشَّ

عار واْسِتْخَدام الرُّموز واألشكال ِبطَِريَقة  ويتحقق َهَذا من ِخالل مراعاة التِّساق يف الشِّ
ُمَميَّزة، واْخِتيَار الَعَناِص الرُُّســـوميَّة األََساِسيَّة بآليَّات تَُساِعد الُعَمالء عىَل تذكُّر الَعالَمة 
ِكَات الرَّائَِدة واملرموقة نِجد  التَِّجاِريَّة ِبَشكٍل أرسع، وبالنَّظر إىَل الَعالَمات التِّجاريَّة للرشَّ

ِكَة. ِفيَها من الفن والبساطة ما يجعل ذاكرتنا تستحضها تلقائيًّا كُلََّم ذُكَِر اسم الرشَّ

نسكافيه )NESCAFE( ِهَي َواِحَدة من الَْعاَلَمات التِّجاِريَّة األَكَْث شعبيَّة يِف العالَم لتَْصِنيع الَقْهَوة، وإحَدى الَْعاَلَمات . 1
التَّاِبَعة لرشكة نســتله )Nestlé( الَعالَِميَّة، وتوفر َهِذِه الَْعاَلَمة الرَّائَِدة الَْكِثري من األصناف من الَقْهَوة لتناســب َجِميع 
األذواق والُْمَناِسبات، من نسكافيه كالسيك Nescafé Classic وحتَى أحدث ُمْنتََجات الرَّفاهيَّة مثل جريني بلند ذات 
رت  املســتويات الُْعلْيَا من ُمضادَّات األَكْســدة، تَمَّ إطالق قهوة نسكافيه يِف سويسا يِف عام 1938م. ورُسَْعاَن ما ُصدِّ
إىَل فرنسا واململكة املتَِّحَدة والواليات املتَِّحَدة اأْلَْمريِكيَّة، واآلن تنترش ُمْنتََجاتها يِف نَْحو 180 َدْولَة يِف العالَم.. للَمزيِد 

https://www.nescafe.com :ِكَة وُمْنتََجاتها مُيكن زيارة موقعها الرَّْسِمّي حول الرشَّ

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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وتلعب األلوان كََذلَِك َدْوًرا رئيًســـا يف نََجاح تَْصِميم الَعالَمة التِّجاِريَّة، فَِهَي من أحد 
أهـــم املَُكوِّنَات ِعْنَدَما يتََعلَُّق األَْمُر بُهِويَّة الَعالَمة التَِّجاِريَّة، فاأللوان املختارة للتَّْصِميم 
ــة املرَْشُوع، وتُْحِدث َربْطًا قويًّا  َســـْوَف تُْعِطي انطباًعا فوريًّا للجمهور بطبيعة وُهِويَـّ
بينهم، لَِذلَِك فإن األلوان مُيِْكن أن تُؤثِّر ِبَشـــكٍل كَِبري عىَل تَصوُّر شـــخٍص ما للَعالَمِة 
ّ عىَل أنَّها ألوان راقية، يف ِحني  هبي والِفيضِّ التَِّجاِريَّة. فعىَل َسِبيل املثال، يُْنظَر إىَل الذَّ
يُنظر إىَل اللون األخض عىَل أنَّه َجِديد وصحّي، ولذا يَْحتَاج َرائِد األَْعَمل إىل اختبار 
وِع، واْخِتيَار أَكَْث  ـــوق يف ألوان معيََّنة قبل اعتمدها يف الَعالَمة التَِّجاِريَّة للَمرْشُ السُّ

د األلوان يف التَّْصِميم. األلوان ُمالَءمة لطبيعة املُْنتَج أو الِخْدَمة، وَعَدم اللُّجوء لتَعدُّ
كذلـــك يَْنبَِغي تَجنُّب إَِضافَة الَكِثري من األلوان عند تَْصِميم الَعالَمة، ألن َذلَِك يُْفِقُدها 
ُهِويَّتها، ويجعل من الصعب عىَل الُعَمالء قراءة ما بداخلها، وبالتايل ُحُدوث تشـــوش 

وارتباك يف الرِّسالة املراد توصيلها إليهم. 

وتَتَطَلَّب البســـاطُة يف التَّْصِميم أَيًْضا اْخِتيَاَر عدد قليل من الخطوط لالْسِتْخَدام عىَل 
ة بالَعالَمة التِّجاِريَّة، ســـواًء العناوين أو النصوص أو األرقام يف  َجِميع املواد الخاصَّ
الرُّســـوم البيانيَّة، فالخطُّ املُناِســـب لطبيعة املُْنتَج وُروح املرَْشُوع َعالَمة من َعالَمات 
الجمل يف الَعالَمة التِّجاريَّة، لكن دون مبالغة يف عدده أو َحْجمه، وشـــكله، ووضعه 

َداِخل الَعالَمة.

ِغي تَطِْوير الَعالَمة التَِّجاِريَّة للَمْشُوعِ الصَّ
ننتقل إىَل املَرَْحلَة الخامسة من ِبَناء الَعالَمة التِّجاِريَّة، وتتمثّل يف ِكَتابَة ِشعار الَعالَمة 
التِّجاِريَّة، ويُقصد بالشعار عبارة ُموَجزة تِصف َمزَايَا املُْنتَج ونقاط تَفرُّده عن املُْنتَجات 
املَُناِفَســـة، ويُستْخَدم الشعار لجذب انتباه الُعَمالء وإحداث تَأْثِري إيجاب قوي لََديِْهم 
ِْويجية للُمْنتَج يف  اء، ولذا فَُهـــَو يصاحب الحمالت الرتَّ تَِجـــاه املُْنتَج وحثهم عىَل الرشِّ
 )McDonald's( ُمْختَلَف وَســـائِل اإلعالم، عىَل َسِبيل املثال شعار َعالَمة ماكدونالدز

."I'm loving It أنا أُحبه"
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ـــعار لَيَْس من الثَّواِبت الَّتي ال مُيِْكن تغيريها، بل العكس مُيِْكن استبداله أَكَْث من  والشِّ
َر املُْنتَج أو الِخْدَمة وأُضيف إليه َمزَايَا َجِديَدة، ولقد طوَّرت َشِكَة بيبس  مرة إذا ما طُوِّ

)Pepsi( أَكَْث من 30 شعاًرا ملُْنتَجها يف الُعُقود القليلة املاضية.

ِغري، فهذه الَعالَمة  وِع الصَّ وأخـــريًا نِصل ملرحلـــة تَطِْوير الَعالَمة التَِّجاِريَّة للَمـــرْشُ
ِغري الَِّذي يَْحتَاج إىَل الرعاية واالهتمم مـــن أجل النُُّمّو بصحة َجيَِّدة،  كالوليـــد الصَّ
ـــعار فقط، بل يَِجب أن يَْستمرَّ  ولَِذلَِك ال يتوقف ِبَناء الَعالَمة عىَل إِنَْشـــاء وتَْصِميم الشِّ
تَطِْويرهـــا َداِئًا من أجل ِبَناء ُصورَة ِذهِنيَّة َجيَِّدة لَدى الُعَمالء والُحُصول عىَل قاعدة 
عريضة منهم والفوز بوالئهم وتجنُّب تحوُّلهم إىَل املَُناِفِســـنَي، وتَْشتَِمل َعَملِيَّة تَطِْوير 
الَعالَمة التِّجاِريَّة عىَل َجَوانِب عّدة، منها: االرتقاء بَجْوَدة املُْنتَج أو الِخْدَمة، واالهتمم 
اب للُمْنتَج، واستمرار التَّميُّز عىَل املَُناِفِسنَي سواًء  بالتَّْصِميم الخارجي والتَْغلِيف الجذَّ
ْعر أو التَّْسِويق النَّاِجح واالنِْتَشار يف أماكن كثرية ُمتفرِّقة أو التَّواُصل  يف الَجْوَدة أو السِّ
ال مع الُعَمالء، فيجب أن تَُكون الَعالَمة التَِّجاِريَّة حارضة وُمتمِســـكة يف محيط  الفعَّ
ِْويجية يف وَسائِل اإلعالم أو من  الُجْمُهور املُْســـتهَدف، سواًء من ِخالل الحمالت الرتَّ
ِخالل التَّفاُعل اإليجاب معهم عرب اْسِتطاْلعات الرَّأْي ومواقع التَّواُصل االْجتمِعّي.

َهة إىَل الُجْمُهور املُْستَْهَدف،  ِغري رســـالة ُمَوجَّ وِع الصَّ وختاًما، الَعالَمة التِّجاريَّة للَمرْشُ
ِقيَقة من َعواِمل نجاحها  ومـــن ثَمَّ فإنَّ االْهِتَمم باْخِتيَارها وتَْصِميمها وتَفاِصيلها الدَّ
ااًل لُهِويَّة  ائية لَِهَذا الُجْمُهور، ويُعـــدُّ َتَيُّزَُها ترويًجا فعَّ وتأثريهـــا عىَل الَقرَاَرات الرشِّ
ِكات الَعالَِميَّة يف  املَـــرْشُوع وَجْوَدة املُْنتَج، ولَِذلَِك مُيِْكن لرَائِد األَْعَمل اتِّباع نَْهج الرشَّ
وق املُْســـتَْهَدفَة لَفرْتَة ُمَعيََّنة قبل  طَْرح نســـخة تَْجريبيَّة من عالمته التِّجاِريَّة يف السُّ
ـــوق لها وإجراء أيّة تَْعِديالت  ، وَذلَِك للتََّعرُّف عىَل مَدى قَبُول السُّ اإلطالق الرَّْســـميِّ
الزَِمة وفًْقا لردود فعل الُعَمالء، فَعَملِيَّة ِبَناء الَعالَمة التَِّجاِريَّة وتَطِْويرها ستســـتمر ما 
دام ُهَناَك املَِزيد من الُعَمالء املُْســـتَْهَدِفني الَِّذيَن تسَعى الَعالَمة الجتذابهم، وما دام 
وق وامليُِضِّ  صاحبها ميلك الرَّْغبة الَقِويَّة يف التََّفوُّق عىَل منافسيه واالْستمرار يف السُّ

ِغري لِيَْنُمو ويَْكرُب. قُُدًما بَرْشُوعه الصَّ

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: املَْسُؤولِيَّة الْجِتاَمِعيَّة •

أبَْعاد املَْسُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة	 
امليثاق الَعالَِمّي للَمْسُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة	 

املَْبَحث الثَّاِن: أْخالِقيَّات الَعَمل •
تَْعِريف أْخالِقيَّات الَعَمل	 
َسات الَحِديثَة بأْخالِقيَّات الَعَمل	  اهتمم املَُؤسَّ
املَُدوَّنَات األْخالِقيَّة 	 

ِغي • املَْبَحث الثَّالِث: التَّطْوير املُْسَتِمّر للَمْشُوعِ الصَّ
اسرتاتيجيَّات التَّْنِويع	 
اْسرِتَاتِيِجيَّة النُُّمّو التَّكاُمّل	 

املبحث الرَّاِبع: َرائِد األْعاَمل وَرُجل األَْعاَمل.. مسألة جدليَّة •
أصالة الفكرة	 
املوارد املَالِيَّة	 
ْخِصيَّة	  َمت الشَّ السِّ
املهارات والخربات الِعلِْميَّة والَعَملِيَّة	 
أساليب الَعَمل	 
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َمة ُمَقدِّ
ة َعواِمل  ـــطًا أو كبـــيًا، يَْعَتِمد عَل ِعدَّ إنَّ نََجـــاح أّي َمْشُوع صغيًا كان أو ُمَتَوسِّ
ع  تََتكَاَمل وتََتَواتَر فيام بينها لَِتِصل باملَْشُوع إىَل َهَدفه النَِّهاِئّ. وتلك الَعواِمل تََتَنوَّ
ن َمالِك املَْشُوع )َرائِد  نات إِنَْشـــاء األَْعاَمل ذاتها، والَِّتـــي تََتَضمَّ ل وْفًقا ملكوِّ وتََتَبدَّ
ِغي(، واملَْشُوع ذاته، والِبيَئة املُِحيطَة باملَْشُوع، وَقد  األَْعاَمل ف حالة املَْشُوع الصَّ
ـــاِبقة املكوِّني األَوَّل والثَّاِن بالكَِثي من التَّفاِصيل، واآلن  تناولنا ف الفصول السَّ
نتطُـــُرق بالحديث عن املكون الثَّالِث، وُهَو ِبيَئة الَعَمل الَّتي تنشـــأ ِفيَها مثل َهِذِه 
املََشـــاِريع الرَّائَِدة وتنطوي عَل تََداِعَيات اْجِتاَمِعيَّة وِبيِئيَّة أخذت تََتَبَوأ شيًئا فشيًئا 

مركز الْهِتاَمم واألولويَّة ف وقتنا الحاض.

ْور األَهّم والرَّئِيس يف تَْكِوين املرَْشُوع التَِّجاِري وِصيَاَغة  فقد باتت َهِذِه الِبيئَة تلعب الدَّ
وق ونَرى تأثريها  معالِم نجاحه أو إخفاقه، وَذلَِك ِبَسبَب قدرتها الَكِبريَة عىَل تَْغِيري السُّ
الواضح عىَل األَْعَمل االقِْتصاِديَّة ســـواًء يف اْســـِتْمرَاِريّتها أو يف وقوفها، ولذا نَرى 
َمَشـــاِريع توَجد يف بيئة أَْعَمل ُمَعيََّنة ال تَتََكيَّف معها، ِبَســـبَب َضْعِفَها أو عجزها عن 

مواجهة ُمتَطَلَّبَات َهِذِه الِبيئَة، فيكون مصريها الَفَشل ُمبَكِّرًا.
مة- تعيش لَفرْتَة  َوُهَناَك ِدَراَسات تَُؤكِّد أنَّ %50 من املََشاِريع النَّاِشئَة -يف البُلَْدان املتقدَّ
ر بثمنية عرش شـــهرًا، وأنَّ نَْحو %20 منهم فََقْط تَْســـتَِمّر حتَّى عرش  قابلة للتَّجاُوز تُقدَّ
ِكات النَّاِشئَة أََمام  سنوات، وأنَّ َهَذا الَفَشل يرجع إىَل َعَدم َتاُسك تِلَْك املََشاِريع أو الرشَّ
داتها املُْختَلَِفة)1(. وِع، وَعَدم قدرتها عىَل التعاطي الَفّعال مع ُمحدَّ الِبيئَة املُِحيطَة للَمرْشُ

Youssuf Abramo .بحث ُملَخَّص عن ِرياَدة األَْعَمل", Google Books, website, 2019. تاريخ االطالع 29 يناير . 1
.p.30, online link: https://0i.is/8VTD ,2020م
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دت وتنوَّعت الَعواِمل املُرْتَِبطَة ببيئة الَعَمل، فاَل بُدَّ لرَائِد األَْعَمل من فَْهم  ومهـــم تعدَّ
ُمتَطَلَّبَات الِبيئَة الَّتي ينشأ املرَْشُوع يف إطارها، وَمْعرِفَة مَدى تأثري تِلَْك املُتَطَلَّبَات عىَل 
نََجاح َمرْشُوعه، الَِّتي غالبًا ما تَُكون ُمرْتَِبطَة ببيئة الَعَمل، مثل: املَْســـُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة 
ْخل  ْكيز فََقْط عىَل أمناط االْسِتْهالك ومستويات الدَّ ائَِدة، وَعَدم الرتَّ واألْخالِقيَّات السَّ
َة ولَيَْســـت ثابتًة. فَفي إحَدى املَرَاِحل  بْح وغريها، وِهَي َعَناِص ُمتََغريِّ وتََوقَُّعـــات الرِّ
ائَِدة، بغّض النَّظَر عن موقفها من الِبيئَة،  الزمنيَّة كَانَت املُْنتَجات االْسِتْهالكيَّة ِهَي السَّ
ـــا يف العص الحايّل فأْخالِقيَّات ِحَميَة الِبيئَة وأََســـالِيب التَّدوير واالْعِتمد عىَل  أمَّ

الطَّاقَة املُْستَداَمة واملُْنتَجات صديقة الِبيئَة باتت ِهَي املَُهيِْمَنة)1(.

َوُهَنـــاَك ُمتَطَلَّبَات لبيئة الَعَمل تَُكون ُمرْتَِبطَـــة ِبُصورَة ُمبَاِشَة برَائِد األَْعَمل، فتكون 
وِريَّة لَِنَجاِح الَعَمل وتَْحِقيق الَهَدف املنشـــود من املرَْشُوع، مثل: أْخالِقيَّات  شوطًا رَضُ
ــروف املُرْتَِبطَة بالَعَمل يف الِقطَاع الَخاّص  َرائِد الَعَمل يف ُســـوق الَعَمل، إَِضافَة للظّـُ

وأعبائه وَمرَاِحل وشوط التَّْوظيف فيه. 

ن املَْسُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة،  وِخالل َهَذا الَفْصل سنتناول تِلَْك الَعَناِص بالتَّْفِصيل، الَِّتي تَتََضمَّ
وأبعادها، وأْخالِقيَّات َرائِد الَعَمل ِبَشـــكٍل َعاّم، وظـــروف الَعَمل يف الِقطَاع الخاّص، 
خِصيَّة، بالنَّظَر  اتيَّة واملَُقابَلَة الشَّ ريَة الذَّ وَمرَاِحل التَّْوظيف فيه، كََم سيَتََناَول الَفْصل السِّ
ل السرتاتيجيَّات تَطِْوير  يّتَها الَكِبريَة يف ُسوق الَعَمل، ِباإلَِضافَِة إىَل استعراض ُمفصَّ ألََهمِّ
ِغري، وأبرز االختالفات الَّتي ُتَيِّز بنَْي َرائِد األَْعَمل ورجل األَْعَمل، وكَيَْف  املرَْشُوع الصَّ
يَاديَّة وِســـمت رجل األَْعَمل يف الَوقْت ذاته  ميِكن لألَوَّل االْســـِتَفاَدة من َمَهاَراته الرِّ
وق وفنون  لتَْكِوين َمِزيج ُمَميَّز ينقله من َرائِد أَْعَمل مبتدئ إىَل رجل أَْعَمل خبري بالسُّ

يَادي وُروحه املَُغاَمرَة. التََّعاُمل معه دون أن يفقد حّسه الرِّ

هوفمن، ريد. البَْدء بنفسك، مكتبة جرير، السعودية، الطبعة األوىل، 2013م، ص 41.. 1
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املَْبَحث األَوَّل 

املَْسُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة

ـــوق  تَُعدُّ املَْســـُؤولِيَّة الْجِتاَمِعيَّة لقطاع األَْعاَمل إحَدى أجزاء َمْنظُوَمة اْقِتَصاد السُّ
الْجتامِعّي، وِهَي أحد أَهّم أَْشـــكَال املاَُمَرَســـات الِفْعلِيَّة للُمكَـــوِّن الْجتامِعّي ف 
ّيتَها تلك ف أنَّها ُمَساِهم  وق وقطاع األَْعاَمل الخاص)1(، وتكُمن أََهمِّ اْقتصاِديّات السُّ
ق  َوات بَْي طبقات املُْجَتَمع ِبَشكٍل ُمْنِصف يحقِّ خول والرثَّ َفاِعل ف إعادة تَْوِزيع الدُّ

َة الَفَجَوات الطبقيَّة. العدالة التَّْوِزيعية ويَْجُس ُهوَّ

ومن جانٍب آخر؛ يَُعّد ِقطَاع األَْعَمل املعِنّي بالدرجة األوىَل بالَجانِب اإلِنْتَاجي وتزايد 
أرباحه، فتلعب املَْسُؤولِيَّة االْجِتمِعيَّة ُهَنا َدْوًرا تنبيهيًّا إِللْزام القائني عىَل َهَذا النََّشاط 
بْحي بعالجة األرضار الَّتي من املمكن أن يَتََسبَّب ِبَها الَجانِب اإلِنْتَاجي، فال يَِجب  الرِّ
ِكات واملََشـــاِريع الرَّائَِدة بَْعزِل عن أَْهَداف املُْجتََمع وأهداف  أن تجري أَنِْشطَة الرشَّ
التَّنِميَة فيه، وأن ال تَُكون األَْربَاح فقط ِهَي الغاية والَهَدف عىَل حساب توازنات وأمن 

املُْجتََمع وأفراده وَمَوارِد الِبيئَة بأكملها.

وقد يبدو للبعض أنَّ املَْســـُؤولِيَّة االْجِتمِعيَّة تِحّد من نََجاح املََشاِريع التِّجاِريَّة وتُقلِّل من 
ِكات واملََشـــاِريع الرَّائَِدة يف ِقطَاع  ِحيح تاًما، فتبنِّي الرشَّ ِربِْحيَّتها، لكنَّ العكس ُهَو الصَّ
ْور االْجتمِعّي، واْضِطالِعها بَْســـُؤولِيَّاتها االْجِتَمِعيَّة عىَل أكمِل وْجٍه، يَُعدُّ  األَْعَمل للدَّ
ْولَة واملُْجتََمع يف الَوقْت ذاته؛  َســـة ذاتها ولِلدَّ ق الَعِديد من املَزَايَا للُمَؤسَّ َعَملِيَّة بنَّاءة تَُحقِّ
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فَِهَي تُســـِهم يف تحسني ُسْمَعة املَُنظََّمة وترسيخ ُصورَة ِذْهِنيَّة ُمَميَّزَة َعْنَها لَدى ُمَوظَِّفيَها 
ائد يف ِبيئَة الَعَمل داخلها من ِخالل  وُعَمالئها واملُْجتََمع ِبَشكٍل عاّم، كََم ترتقي باملَُناخ السَّ
يَّة مشاركتهم الفّعالة يف  بثِّ ُروح التََّضاُمن املُْجتََمعي لَدى فَِريق الَعَمل، والتَّأْكِيد عىَل أََهمِّ
َحّل املشاكل املُْجتََمِعيَّة بأفكارهم وإِبَْداعاتهم، وَحْشد جهود كَافَّة فئات املُْجتََمع ملواجهة 

وِقيَّة. ة السُّ بِْحيَّة والِحصَّ يَات، وَهَذا يقود يف النَِّهايَة لزيادة الرِّ مثل َهِذِه التََّحدِّ

يَّة املَْســـُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة إيجابًا من ِخالل  ـــا بالنِّْســـبَة إىَل املُْجتََمع، فتنعكس أهمِّ أمَّ
ُخول وتكافؤ فُرَص  َوات والدُّ تَْحِقيـــق َمَفاِهيم املَُواطََنة واالنْتمء وعدالـــة تَْوِزيع الثَّ
ا عىَل صعيد  بْح، فينحو املُْجتََمع نَْحو مزيد من االســـتقرار االْجتمِعّي، أمَّ الَعَمل والرِّ
َات األََداء االقِْتصاِدّي نَِتيَجة االســـتقرار  ْولة كَُكّل؛ فَِهَي تُســـِهم يف االرتقاء بَُؤشِّ الدَّ
َوات وتَْوِجيه املَـــَوارِد لِخْدَمة الِقطَاعات الحيوية كَافَّة  املُْجتََمعي وُحْســـن تَْوِزيع الثَّ
يَّة، الِخْدَمات االْجِتَمِعيَّة، إلخ(، وتََشـــارُك الجهود والنََّفَقات املَالِيَّة  حِّ )التَّْعليمية، الصِّ
بنَْي الِقطَاع الرَّْســـمّي وغري الرَّْسمّي يف مواجهة تحديات البَطَالَة والفقر، من ِخالل 
َسات واملََشاِريع الرَّائَِدة لَدْورِها يف إِيَجاد فُرَص الَعَمل واالرْتَِقاء بستَوى  ل املَُؤسَّ تحمُّ

اِبقة. ، كََم سبق وذكرنا يف الفصول السَّ ْخِصّ الت االدِّخار الشَّ َدْخل الَفرْد وُمَعدَّ

أبَْعاد املَْسُؤولِيَّة الْجِتاَمِعيَّة
ولقد تطوَّر َمْفُهوم املَْســـُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة ِبَشـــكٍل ملحوٍظ منذ أن بدأ يأخذ مكانَُه يف 
َويِلّ، عام 1950م، تحت مســـميات ُمْختَلَِفة تشري َجِميعها إىَل املَْسُؤولِيَّة  االقِْتصاد الدُّ
االْجِتَمِعيَّة منها؛ املســـاءلة االْجِتَمِعيَّة، واألخـــالق التَّْنِظيِميَّة، واملَُواطََنة التَّْنِظيِميَّة، 
وااللِتزَامـــات التَّْنِظيِميَّة)1(، ومع األَلِْفيَّة الَجِديَدة بدأت ُمَنظََّمت األَْعَمل يف إظهار 

يَاديَّة يِف تعزيز َمْفُهوم وفلسفة املَْسُؤولِيَّة ااِلْجِتمِعيَّة"، َمَجلَّة . 1 الزعبي، عل فالح وآخرون، "دور ُمَنظََّمت األَْعَمل الرِّ
َراَسات املَالِيَّة واملَْصَِفيَّة، األردن، مجلد: 24، عدد: 2، 2016م، ص 21. َراَسات املَالِيَّة واملَْصَِفيَّة، املعهد العرب للدِّ الدِّ
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ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

يَّة يف إَِدارَة اْسرِتَاتِيِجيَّاتها والتَّقاِرير االْجِتَمِعيَّة  َمْسُؤولِيَّاتها االْجِتَمِعيَّة ِبَشكٍل أَكَْثَ َجدِّ
َسات األَْعَمل الرَّائَِدة  أِلَْصَحاِب املَصالِح، َحيُْث تســـتند املَْسُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة يف ُمَؤسَّ
ِكات إىَل نَظَِريَّة تُعرَف باســـم نَظَِريَّة "أصحاب املَصالِح"، الَِّتي تشـــري إىَل أنَّ  والرشَّ
الَهَدف األََســـاس لَرأْس املَاِل يَتََمثَّل يف توليد وتعظيـــم الِقيَمة لُكّل أَْصَحاب املَصالِح 
)َحَملَة أســـهم، شكاء، ُمورِِّديَن، ُمَوزِِّعنَي، ُعَمالء، الَعاِملنَي وأرَُسهم، الِبيئَة املُِحيطَة 

.)1() ّ واملُْجتََمع املََحلِّ
ِكَات تشـــمل َجِميع  وتتَّفـــق َجِميع َهِذِه النظريَّات يف أنَّ املَْســـُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة للرشَّ
ِكات من أجل احرتام مبادئ التَّنِميَة املُْستَداَمة، ُمتََمثِّلَة يف  ذها الرشَّ األَْعَمل الَّتي تُنفِّ
تِلَْك املَُمرََســـات الَّتي تَُكون قابَلًِة للتَّطِْبيق اقْتصاِديًّا، ولها تَأْثرِي إيجاّب عىَل املُْجتََمع 
ح املثاالن التَّالِيان جوهر املَْســـُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة  َا يوضِّ وأَكْـــَث احرتاًما للبيئة، وُربَّ

ملُْجتََمعات األَْعَمل، وَذلَِك عىَل النَّْحو التَّايِل)2(:

ِكَات الرَّاغبة يف االْســـِتثْمر يف 	  )3(: الَِّذي يطرح إطاًرا للرشَّ َنُوَذج التَِّحاد األُوُرويِبّ
ِكَات، نرُِشَ يف  مجال التَّنِميَة املُْستَداَمة، عرب "كتاب أخض" للَمْسُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة للرشَّ
ْمج الطَّْوعّي للمشاغل االْجِتَمِعيَّة والِبيِئيَّة  ن التَّْعريف التَّايِل: "الدَّ عام 2001م، يَتََضمَّ

َسات ورؤية الفكر ااِلقِْتصاِدّي اإلسالمّي لها"، ورقة . 1 ة للَمْسُؤولِيَّة ااِلْجِتمِعيَّة للُمَؤسَّ محمد، براق. "أَهّم النَّظَِريَّات املَُفسِّ
ْويِلّ الثَّالِث بعنوان: ُمَنظََّمت األَْعَمل واملَْســُؤولِيَّة ااِلْجِتمِعيَّة، ســوريا، 14 و15 فرباير  َمة إىل: امللتَقى الدَّ عمل ُمَقدِّ

 goo.gl/oN8Wr3 :2012م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط
2. Responsabilité sociétale des entreprises )RSE(. La Toupie. Retrieved from http://www.toupie.

org/Dictionnaire/Rse.htm
ااِلتَِّحــاد األُوُروِبّ ُهــَو اتِّحاد اقْتصاِدّي وِســيَايِسّ فريد من نوعه بنَْي 28 َدْولَة أوروبيَّــة الَّتي تَُغطِّي معاً الَْكِثري من . 3

ميُْغرَايِفّ. تَمَّ إِنَْشاء النََّواة األوىَل لالتَِّحاد األُوُروِبّ يِف أعقاب الحرب الَعالَِميَّة الثَّانِية ِبَهَدف  مساحة الَقارَّة ووزنها الدِّ
َاع. وكَانَت النَّتيجة ِهَي الجمعة ااِلقِْتصاِديَّة األُوُروِبيَّة، الَّتي أُنِْشئَت يِف عام  ابط ااِلقِْتصاِدّي وتجنُّب الصِّ تَْحِقيق الرتَّ
1958م، بنَْي ِستَّة بلدان ِهَي بلجيكا وأملانيا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا. ومنذ َذلَِك الحني، تَمَّ إِنَْشاء ُسوق 
ضخمة َواِحَدة وال تزال تَتَطَوَّر نَْحو كامل إمكاناتها الَّتي َتَثَّلَْت ُصورتها الرَّاِهَنة يِف ااِلتَِّحاد بشكله الَحايِلّ الَِّذي أْسَفَر 
د، وغريها من مظاهر التَّكاُمل القارِّّي. للَمِزيد: َمْوِقع ِويِكيِبيْديا املَْوُسوَعُة الُحرَُّة، ُمتاٌح  دة وبرملان ُمَوحَّ عن ُعْملَة موحَّ

https://cutt.us/YU3x1 :عىل الرَّاِبِط
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يف أَنِْشطَتَها التِّجاِريَّة ويف عالقاتها مع أَْصَحاب املَْصلََحة، وكَْونَها مسؤولة اجتمعيًّا ال 
يعني فََقْط القيام بالواجبات الَقانُونِيَّة املُطَبََّقة، ولَِكنَّ أيًضا تَجاُوز َذلَِك إىَل ما ُهَو أبعد 

واالْسِتثْمر "أَكَْث" يف رَأْس املَاِل البَرَشِّي والِبيِئّي والَعالقَات مع أَْصَحاب املَْصلََحة.

 	 International Organization )1( ْولِيَّة للتَّوحيد الِقَياِسّ َنُوَذج املَُنظََّمة الدَّ
ــِذي يَتََناَول تَْعِريف املَْســـُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة  for Standardization )ISO(: الَـّ
ِكَات يف وثيقة نرََشها الَفِريق الَعاِمل حول معيار ISO 26000 للَمْســـُؤولِيَّة  للرشَّ
االْجِتَمِعيَّة، كَْونَِها: "َمْســـُؤولِيَّة ُمَنظََّمٍة ما ملواجهة آثار قراراتها وأَنِْشـــطَتَها عىَل 
اف يُساِهم يف التَّنِميَة املُْستَداَمة،  املُْجتََمع والِبيئَة، ترَُتْجم َعرْب سلوك أْخالِقّي وشفَّ
ة ورَفَاِهيَة املُْجتََمع، يأخذ يف االْعِتبَار انتظار أَْصَحاب املَْصلََحة،  حَّ با يف َذلَِك الصِّ
ـــلوك،  ْولِيَّة للسُّ واحـــرتام القوانني الجاري ِبَها الَعَمل واملُتََواِفَقة مع املََعاِيري الدَّ

ذة عرب عالقاتها. واملُْدَمَجة يف مجموع املَُنظََّمة واملنفَّ

َويل، فإنَّ َمْفُهوم املَْسُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة للُمَنظََّمت ُهَو "الِتزَام أَْصَحاب  َوَوفًْقا للبنك الدُّ
النََّشـــاطات التِّجاِريَّة باملَُساهَمة يف التَّنِميَة املُْستَداَمة من ِخالل الَعَمل مع ُمَوظَّفيهم 
ّ واملُْجتََمع كَُكّل لتحســـني مستَوى معيشة النَّاس، بأسلوب  وعائالتهم واملُْجتََمع املََحلِّ
يَْخـــِدم التِّجارَة ويَْخِدم التَّنِميَة يف آٍن واحٍد". كَـــَم عرَّفت الغرفة التِّجاِريَّة الَعالَِميَّة 
ِكات  ع الرشَّ املَْســـُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة عىَل أنَّها "َجِميع املحاوالت الَّتي تُســـاِهم يف تَطَوُّ
لتَْحِقيق تَْنِميَة ِبَسبَب اْعِتبَاَرات أْخالِقيَّة واْجِتَمِعيَّة، ومن ثَمَّ فإنَّ املَْسُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة 

ِكات دون ُوُجود إجراءات ُملْزَِمة قَانُونِيًّا)2(. تَْعتَِمد عىَل املبادرات الَحَسَنة من الرشَّ

ـة للتَّْوحيد الِقيَايِسّ ُمَنظََّمة َدْولِيَّة غري ُحُكوِميَّة ُمْســتَِقلَّة تَُضّم 163 هيئــة َوطَِنيَّة للَمعاِيري، من ِخاَلل . 1 ْولِيَـّ املَُنظََّمــة الدَّ
ْولِيَّة الطَّْوِعيَّة، الَْقاِئَة عىَل توافُق اآلراء، لَِدْعِم اأْلَْسَواق  أعضائها، يجتمع الخرباء لتبادل الَْمْعرِفَة وتَطِْوير الَْمَعاِيري الدَّ
https:// :ع ااِلبِْتكار َوتَْقِديم حلول للتَّحديات الَعالَِميَّة، للَمِزيد: املَْوِقع الرَّْســمّي للُمَنظََّمِة، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط الَّتي تشــجِّ

cutt.us/3U1Qz
يَاديَّة يِف تعزيز َمْفُهوم وفلســفة املَْســُؤولِيَّة ااِلْجِتمِعيَّة، مرجع . 2 الزعبي، عل فالح وآخرون، َدْور ُمَنظََّمت األَْعَمل الرِّ

اِبق، ص 21. سَّ

الَفْصل الثَّالِث َعرَش/ املَبَْحث األَوَّل
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د مجلس األَْعَمل الَعالَِمّي)1( َدْور ِقطَاع األَْعَمل يف مجال التَّنِميَة املُْستَداَمة،  ولقد حدَّ
يف ثالثة محاور رَئِيَســـة هي: النُُّمّو االقِتصادّي املتواِصل، والتَّنِميَة املُجتَمِعيَّة، وِحَميَة 
املََوارِد الطَِبيِعيَّة والِبيِئيَّة. وبناًء عليه، نجد أنَّ ُهَناَك اتَِّجاَهنْي رئيسني ملَْفُهوم املَْسُؤولِيَّة 

االْجِتَمِعيَّة؛ هم:

التَِّجاه األَوَّل: يَرى رضورة ُوُجود إطار تَْنِظيمي للَمْســـُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة، وإلزام 	 
ْولة من ِخالل مواثيق  وابط التَّْنِظيِميَّة، تُطبّقها الدَّ ِكات بجموعة مـــن الضَّ الرشَّ
َول الَّتي تتبنَّى َهَذا االتَِّجاه أملانيا وفرنسا وهولندا  ومعاهدات وتعليمت. ومن الدُّ

وبريطانيا)2(.

ِعّي، ال 	  التَِّجاه الثَّاِن: يَرى أنَّ املَْســـُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة لَيَْســـت سَوى نََشاط تَطَوُّ
ِكَات بَْســـُؤولِيٍَّة ما تَِجاه  يَتَطَلَّب قوانني َضاِبطَة له أو قََواَعد ُمَنظَِّمة وُملْزَِمة للرشَّ
وابط يف حال  املُْجتََمع؛ كَْون َهِذِه املَْســـُؤولِيَّة َمْســـُؤولِيَّة طَْوِعيًَّة، واملََعاِيري والضَّ
ُوضعت ســـتُؤدِّي إىَل املَِزيد من البريوقراِطيَّة والتَّعنُّت، ومن ثَمَّ فإنَّ وْضع َهِذِه 
ِكات تلتزم فََقْط با ُهَو مطلوب دون أيَّة زيادة من جانبها. َواِبط يَْجَعل الرشَّ الضَّ

ومـــع كُّل هذا، ال مُيِْكن الَفْصل بنَْي االتَِّجاهني املذكورين، فللَمْســـُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة 
ُمستويان؛ إحداهم إلزامّي واآلخر طَْوِعّي)3(؛ فالطَّابَع اإللزامّي للَمْسُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة 
ائِب، وتَْسِجيل الَعاِملنَي يف التَّأمينات، واملَْسُؤولِيَّة تَِجاه الِبيئَة...  يَْنَدرِج تحته َدفْع الضَّ

مجلــس األَْعــَمل الَعالَِمّي: ُمَنظََّمة َعالَِميَّة تجمع الرؤســاء التَّْنِفيذيني ألَكَْث مــن 200 َشِكَة َرائِدة تعمل معاً لتسيع . 1
االنتقال إىَل عالَم ُمْســتََدام، وتشــمل الُعْضِويَّة َجِميع قطاعات األَْعَمل وَجِميع ااِلقِْتصادات الرَّئِيَســة، ُتَثِّل عائداتها 
ُمْجتَِمَعــًة مــا يزيــد عن 8.5 تريليــون ُدَواَلر أْمِرييِكّ، وتَُضّم أَكَْث من 19 مليون موظــف، و70 من مجالس األَْعَمل 

/https://www.wbcsd.org :الَوطَِنيَّة، للَمزيِد يُْنظَر املوقع الرسمّي للمجلس عىل الرَّاِبط
الساج، حسني. "املَْسُؤولِيَّة ااِلْجِتمِعيَّة للقطاع الخاّص ودورها يِف التَّْنِميَة املُْستَداَمة للمملكة الَعَرِبيَّة السعودية"، موقع . 2

 goo.gl/Whhz5N :يَارَة 4 يوليو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط أكادمييا، د. ت، تَاِريُخ الزِّ
يَارَة . 3 ِعّي جزء من املَْســُؤولِيَّة ااِلْجِتمِعيَّة"، موقع إنسان، 9 سبتمرب 2012م، تَاِريُخ الزِّ صالح بن ســبعان، "الَْعَمل التَّطَوُّ

 goo.gl/r7yOMX :4 يونيو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط
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عّي للَمْســـُؤولِيَّة، فتندرج تحته األَنِْشـــطَة الَخرْيِيَّة االْخِتيَاريَّة  ا الطَّابَع التَّطَوُّ إلخ، أمَّ
واألَْعَمل املَُساِهَمة يف البَْحث والتَّطْوير واملَزَايَا اإلَضاِفيَّة الَّتي ُتَْنح للَعاِملِنَي.

امليثاق الَعالَِمّي للَمْسُؤولِيَّة الْجِتاَمِعيَّة 
َسات  ممَّ ســـبَق يتَّضح إذن أنَّ َعَملِيَّة االســـتدامة يف ِقطَاع َشِكَات األَْعَمل واملَُؤسَّ
املُْختَلَِفة تبدأ من ِخالل تبّنيها لنظام املَْســـُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة، وتعمل بالَحّد األدَن يف 
َسِبيل تلبية املُتَطَلَّبَات األََساِسيَّة يف مجاالت ُحُقوق اإلِنَْسان والَعَمل والِبيئَة، ومكافحة 
نها ميثاق عمل املَْسُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة، ِخالل  الفســـاد، وِهَي املُتَطَلَّبَات ذاتها الَّتي تََضمَّ
أَْعَمل املنتَدى االقِتصادّي الَعالَِمّي)1( عام 1999م، والَِّذي صدر من ِقبَل األمني العاّم 
لألَُمم املُتَِّحَدة آنذاك، وتاَله يف العام ذاته، وُوِضعت الخطوط التَّْنِفيذية لَِهَذا االتَِّفاق 

يف َمَقّر األمم املُتَِّحَدة يف نيويورك)2(.

وقـــد طالَب حينها األمني العام لألمم املُتَِّحَدة من قادة وُروَّاد األَْعَمل االنْضمم إىَل 
ِكات وقطاعات األَْعَمل بهيئات  ْولِيَّـــة، الَّتي تجتمع من ِخاللها الرشَّ َهِذِه املُبَاَدرَة الدَّ
َدة من جهة، وبَُنظََّمت الَعَمل واملُْجتََمع املََديِنّ من جهة أخرى.  األمـــم املُتَِّحَدة املُتََعدِّ
َعَوات لتبنِّي محاور االتَِّفاق ودعمها والَِّتي تَتََمْحَور يف أربعة مجاالٍت رَئِيَسة  وتَّت الدَّ

هي: ُحُقوق اإلِنَْسان، والَعَمل، والِبيئَة، ومكافحة الفساد.

املنتَدى ااِلقِْتصاِدّي الَعالَِمّي، مؤتر َسَنِوّي تحوَّل إىَل ُمَنظََّمة دوليَّة للتَّعاُون بنَْي الِْقطَاَعنْيِ العاّم والَخاّص، . 1
اَســة ورجال األَْعَمل وغريهم للُمَشــاَركَة يِف ِصيَاَغة  َول والُْمْجتََمعات والسَّ ويشــارك يِف املنتَدى قَاَدة الدُّ
بح، ويقع  َســة ال تهدف للرِّ ــَس املنتَدى يِف عام 1971م كُمَؤسَّ َناعيَّة. تَأَسَّ ـة واإلقليميَّة والصِّ الُخطَــط الَعالَِميَـّ
ة،  َســة ُمْستَِقلَّة وغري ُمتََحيِّزَة وغري ُمرْتَِبطَة بأّي َمصالِح َخاصَّ َمَقرّها الرَّئِيس يِف جنيف، ســويسا، َوِهَي ُمَؤسَّ
ك بأعىَل َمَعاِيري الَحوْكََمة والنَّزاَهة  ة الَعالَِميَّة َمَع التََّمسُّ ويسَعى املنتَدى جاِهداً لِلَْعَمِل من أجل الَْمْصلََحة الَعامَّ

https://cutt.us/wJoMv :اأْلْخاَلِقيَّة والِفْكِريّة، للَمِزيد: َويِكيبيْديَا املَْوُسوَعة الُحرَّة، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط
الحسيني، عامر بن محمد. امليثاق الَعالَِمّي لألمم املُتَِّحَدة.. خريطة طَِريق لضمن CSR يِف الِْقطَاع الَخاّص، . 2

 goo.gl/o6W9jo :يَارَة 4 يونيو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط صحيفة ااِلقِْتصاِديَّة السعوديَّة، د. ت، تَاِريُخ الزِّ
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ة مبادئ؛ هي:  وقد نصَّ امليثاق الَعالَِمّي للَمْسُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة)1( عىَل ِعدَّ

حقوق الِنَْسان: . 1
َســـات التِّجاِريَّة َدْعم واحرتام ُحُقوق اإلِنَْسان 	  املبدأ األَوَّل: يَتََعنيَّ عىَل املَُؤسَّ

املُْعلََنة َدْولِيًّا.
ِكات لَيَْست َضالَِعة يف انتهاكات 	  َسات والرشَّ املبدأ الثَّاِن: التَّأَكُّد من أنَّ املَُؤسَّ

ُحُقوق اإلِنَْسان.

الَعَمل:. 2
يَّة األَفْرَاد يف 	  ِكات احرتام ُحرِّ َســـات والـــرشَّ املبدأ الثَّالِث: يَتََعنيَّ عىَل املَُؤسَّ

تَْكِوين الَجْمِعيَّات، واْخِتيَار الَعالقَات.
املبدأ الرَّاِبع: القضاء عىَل الَعَمل الَقْسي واإلجبارّي يف كَافَّة أشكاله.	 
املبدأ الَخاِمس: القضاء الِفْعِلّ عىَل َعَملَة األطفال.	 
اِدس: القضاء كليًّا عىَل التَّْمِييز يف املِْهَنة.	  املبدأ السَّ

ِعّي . 1 مليثــاق الَعالَِمّي لألمم املُتَِّحــَدة The United Nation Global Compact UNGC أَكْرَب عمل تَطَوُّ
يِف العالَم لحمية ورعاية املَْسُؤولِيَّة ااِلْجِتمِعيَّة، ويَُضّم يِف ُعْضِويَّته ما يقارب تسعة آالف َشِكَة من أَكَْث 
؛ هم: تعميم املبادئ الَعرْشَة  من 130 َدْولَة يِف العالَم، ويهدف امليثاق الَعالَِمّي إىَل تَْحِقيق هدفني رَئِيَسنْيِ
للميثــاق فيم يَتََعلَّق باأْلَنِْشــطَة التِّجاِريَّة يِف العالَم، وتحفيز اإْلِْجرَاَءات لَِدْعــِم اأْلَْهَداف الَعالَِميَّة لألمم 
املُتَِّحــَدة با ِفيَها اأْلَْهَداف اإلمنائيَّة لأللفيَّة، وتَتََوزَّع اأْلَْهَداف الَعرْشَة عىَل أربعة محاور تشــمل: ُحُقوق 
ِكات عىَل  اإلنسان، والَْعَمل، والِبيئَة، ومكافحة الفساد، ويَُحّث امليثاق الَعالَِمّي لألمم املُتَِّحَدة UNGC الرشَّ
تَبَنِّــي وتَْفِعيــل وَدْعم َمْجُموَعة من املبادئ والِقيَم األصيلة يِف مجاالت: ُحُقوق اإلنســان، وَمَعاِيري الَْعَمل، 
والِبيئَة، ومكافحة الفســاد. وتحظَى َهِذِه املبادئ بتوافُق عالَِمّي، كََم أنَّها اســتُِقيَْت من: اإلعالن الَعالَِمّي 
ْولِيَّة  لحقــوق اإلنســان The Universal Declaration of Human Rights، وإعــالن ُمَنظََّمة الَْعَمل الدَّ
 The International Labour Organization's Declarationللمبادئ والحقوق اأْلََساســية يِف الَْعَمل
 The بخصوص الِبيئَة والتَّْنِميَة Rio وإعالن ريو ،on Fundamental Principles and Rights at Work
Rio Declaration on Environment and Development، واتَِّفاِقيَّة األمم املُتَِّحَدة ملكافحة الفســاد

The United Nations Convention Against Corruption.  للَمزيِد: املوقع الرســمّي لألَُمم املتَِّحَدة 
https://cutt.us/PdEtX :عىل الرَّاِبط
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الِبيَئة: . 3
يَات الِبيِئيَّة.	  اِبع: يَْنبَِغي أن تُدعِّم األَْعَمل نَْهًجا وقائيًّا ملواجهة التََّحدِّ املبدأ السَّ
املبدأ الثَّاِمن: اتَِّخاذ قرارات لتوسيع نِطَاق املَْسُؤولِيَّة الِبيِئيَّة.	 
ِديَقة للبيئة.	  املبدأ التَّاِسع: تشجيع تَطِْوير ونرَْش التِّْكُنولُوْجيَا الصَّ

ُمكاَفَحة الفساد:. 4
َســـات التِّجاِريَّة ُمَكافََحة الفساد 	  ِكات واملَُؤسَّ املبدأ الَعاِش: يَتََعنيَّ عىَل الرشَّ

بَكافَّة أشكاله، با يف َذلَِك االبتزاز والرَّْشَوة)1(.

ِكات؛  فاالتَِّفاق الَعالَِمّي للَمْســـُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة يسعى، إذن، إىَل تعزيز ُمَواطََنة الرشَّ
ة الَعَمل الجمعّي وتوظيفه يف مصلحة املُْجتََمع،  وَذلَِك من ِخالل اعرتافها وتَبَنِّيها لُقوَّ
َسات  طة -كََم َشِكَات وُمَؤسَّ ِغريَة واملُتََوسِّ فيُْمِكن لقطاع أَْعَمل املََشـــاِريع الرَّائَِدة الصَّ
يَات الَعالَِميَّة  الِقطَـــاع الخاّص- أن يصبح جزًءا من الحلول املقرتحـــة ملواجهة التََّحدِّ
متها الَفْقر والبَطَالَة والتَّلَوُّث الِبيِئّي، فيُســـاِهم بذلك َهَذا الِقطَاع  الرَّاِهَنة، ويف ُمَقدِّ
املُِهّم من ِخالل اشرتاكه مع الِجَهات واألطراف االْجِتَمِعيَّة األخَرى الَعاِملة واملوَجْوَدة 

يف املُْجتََمع يف قيام اقِْتَصاٍد عالَميٍّ أَكَْث شموليَّة وعدالة)2(.

ومن املََجاالت الرَّئِيَســـة للميثاق الَعالَِمّي للَمْسُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة، مُيِْكن استنباط أبعاد 
َهِذِه املَْسُؤولِيَّة وعناصها الرَّئِيَسة والفرِعيَّة، الَِّتي تَْشتَِمل عىَل ما يل:

الُبْعد الْقِتصاِدّي: أي أْن تَُكون املَُنظََّمة ذاِت نَْفع وَجْدَوى اقِتَصاِديَّة، وأْن تســـَعى 	 
لتوفري األمان لآلخرين، ويشتمل َهَذا البُْعد عىَل عنصيْن اثنني؛ أوَّلهم: املَُنافََسة 

1. The Ten Principles | UN Global Compact. Retrieved 12 April 2020, from https://www.
unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles 

ْولِيَّة، د. . 2 ــوريَّة الدَّ ْولِيَّة للميثاق الَعالَِمّي لألمم املُتَِّحَدة، موقع األكاِدميِيَّة السُّ ــوِريَّة الدَّ انضمم األكاِدميِيَّة السُّ
https://cutt.us/Wg6IU :يَارَة 4 يونيو 2017م، ُمتَاح عل الرَّاِبط ت، تَاِريُخ الزِّ

الَفْصل الثَّالِث َعرَش/ املَبَْحث األَوَّل



- 577 -

ر باملُْســـتَْهلِكني، واحرتام الَقَواِعد  َ الَعاِدلَـــة كَمْنع االحتـــكار وَعَدم إلحاق الضَّ
ا الُعْنُص الثَّايِن: فيَتََعلَّق  ة يف املَُنافََســـة، وَعَدم إلحاق األَذى باملَُناِفِسنَي، أمَّ الَعامَّ
م التُّْكُنولُوِجّي املُتََواِصل،  بالتِّْكُنولُوْجيَا، من َحيُْث استفادة املُْجتََمع كَُكّل من التَّقدُّ
واْسِتْخَدامَها يف ُمَعالََجة األرضار الَّتي تَلَْحق باملُْجتََمع والِبيئَة، ومن النَّمِذج عىَل 
َصة يف تَْصِنيع  َهـــَذا البُْعد ما تقوم به َشِكَة بـــوش )Bosch")1" األملانيَّة املُتََخصِّ
ـــيَّاَرات، وأجهزة  يَّة، الَِّتي تعمل يف ِقطَاع السَّ حِّ األجهزة الكهربائيَّة واألجهزة الصِّ
الِحرَاَســـة، واألََدَوات الِحرَِفيَّة املُْختَلَِفة، فتستثمر نصف ميزانيَّة البَْحث والتَّطْوير 
ِكَة قَد  يف إِنَْشـــاء تِْكُنولُوْجيَا لِحَميَة الِبيئَة، وبحلول العام 2021م، َســـتَُكوُن الرشَّ
استثمرت 50 مليون يورو لَِدْعِم الجامعات وبرامج البحوث الَّتي تُرِكِّز عىَل الِبيئَة 
والطَّاقَـــة والتَّنُقل يف أملانيا والهند والواليات املتَِّحَدة والصني من ِخالل شـــبكة 

.BERN)2(ة بـ"بوش"، واملعروفة باسم برين أبحاث الطَّاقَة الَخاصَّ

الُبْعد الَقانُوِنّ: ويُشري إىَل مَدى الِتزَام املَُنظََّمة بالقوانني، والَعَمل عىَل اكِْتَساب 	 

ِْعيَّة، واالمتناع عن القيام  ثقة اآلَخِريَن من ِخالل االلِتـــزَام بتَْنِفيذ األَْعَمل الرشَّ

ن َهَذا البُْعد ثالثة  ة، ويَتََضمَّ باألَْعَمل املَُخالَِفة للقوانـــني واملِخلَّة باملَصالِح الَعامَّ

َعَناِص رئيســـة؛ ُتَثِّل قوانني ِحَميَة املُْستَْهلِك، وهي: ِحَميَة املُْستَْهلِك من املوادِّ 

ـــَدد تُعدُّ َشِكَة ليجو  ـــارَّة، وِحَميَة األطفـــال صحيًّا وثقافيًّا، ويف َهَذا الصَّ الضَّ

ســت يِف عام 1886م . 1 َناعيّة يِف قارَّة أوروبا، تأسَّ ِكات الصِّ بوش)Bosch( ِهَي َشِكَة أملانيَّة من كُرْبيات الرشَّ
من ِقبَل روبرت بوش، وكَانَت ُمَجرَّد ورشة ميكانيكا وهندسة كهربائيَّة يِف مدينة شتوتغارت، وكان َهَذا بثابة 
ــلَع  َناعيّة والسِّ ِكات يِف مجال حلول التََّنُقل والتِّْكُنولُوْجيَا الصِّ ِكَــِة الَّتي تَُعدُّ الْيَْوم من أَكْــرَب الرشَّ ميــالد لِلرشَّ
االْســِتْهاَلكيَّة وتِْكُنولوْجيَا الطَّاقَة والبناء، وتتمتَّع َمْجُموَعة "بوش" اآلن بـ460 َشِكَة تابعة وإقليميَّة يِف أَكَْث 
ِكَة وُمْنتََجاتها  من 60 َدْولَة، وشكاء خدمة ومبيعات يِف نَْحو 150 َدْولَة عىَل مستَوى العالَم. للَْمِزيد عن الرشَّ

 .https://www.bosch.com :وِخْدَماتها، مُيِْكن زيارة موقعها الرَّْسِمّي
2. O’Brien, C. 16 Brands Doing Corporate Social Responsibility Successfully [Blog[, 2019, Retrieved 

from https://bit.ly/2Ruh3vx
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ِكَات ُشـــْهرًَة عىَل مستَوى العالَم، مثااًل  منَاركِيَّة)1(، ثاين أَكَْث الرشَّ LEGO"" الدَّ
عىَل البُْعد الَقانُويِنّ للَمْســـُؤولِيَّة االْجِتمِعيَّة، َحيُْث أَكَّد الرَّئِيس التَّْنِفيذّي الَجِديد 
ِكَة، نيلز ب. كريستيانســـن، ِمرَاًرا عن الِتزَامها بَُساَعَدة األطفال عىَل تَْنِميَة  للرشَّ

ْفيه)2(. حّس اإِلبَْداع لََديِْهم من ِخالل اللَِّعب والرتَّ
والُعْنُص الثَّايِن ُهَو ِحَميَة الِبيئَة من ِخالل َمْنع التَّلَوُّث بشـــتَّى أشكاله وأَنَْواعه، 
وصيانة املََوارِد وتَْنِميتَها والتََّخلُّص من املُْنتَجات بعد اْسِتْهالكها، ومن األَْمِثلَة عىَل 
َذلَِك َشِكَة جونسون آند جونســـون )Johnson& Johnson")3" للُمْستَْحَضَات 
ة ثالثة  ـــلِْبيَّة عىَل كوكب األرض ملُدَّ الطِّبِّيَّـــة، الَّتي تعهََّدْت بتقليل اآلثار البيئيَّة السَّ
الِحة  ُعُقود، وترتاوح مبادراتها بنَْي االْسِتَفاَدة من طاقة الرياح إىَل تَْوِفري املياه الصَّ
ِكَة البَْحث عن خيارات  ْب يف املُْجتََمعات النَّاِمية يف العالَم، كََم تُواصل الرشَّ للرشُّ
دة ِبَهَدف الُحُصول عىَل %35 مـــن اْحِتيَاَجاتها من الطَّاقَة من  الطَّاقَـــة املُتََجدِّ
َدة. وكََذلَِك َشِكَة كوكا كوالCoca-Cola" " للمرشوبات الغازيَّة،  املََصـــاِدر املُتََجدِّ
ة بها، با يف َذلَِك  الَِّتي قامت بتغيرياٍت كبريٍة يف ُمَمرََسات ِسلِْسلَة التَّْوِريد الَخاصَّ

ست . 1 ليغو غروب )LEGO Group( أو َمْجُموَعة الليغو، ِهَي َشِكَة َدمَنَاركيَّة من أشهر ُمْنتََجاتها لعبة ليغو، تأسَّ
مَنَاركيَّة "leg godt" وتعني "الَْعْب َجيِّداً". وقد َصَنَعْت أَوَّل  ِكَة عام 1932م واسمها ُمْقتَبَس من الكلمة الدَّ الرشَّ
قطعة ليغو يِف أوروبا ســنة 1940م، وحقَّقت نجاحاً دوليّاً، َمَع ثََقافَة فرعيَّة واســعة النِّطاق الَّتي تَُدعِّم ليغو 
ِكَة وُمْنتََجاتها،  األفالم، واأللعاب، ألعاب الفيديو، واملســابقات. للتََّعرُّف عىَل الَْمِزيد من التَّفاِصيل حول الرشَّ

 .https://www.lego.com/en-us :مُيِْكن زيارة موقعها الرَّْسِمّي
2. LoBue, M. How CSR Impacts Corporate Reputation [Blog[, 2018,  Retrieved from 

https://bit.ly/3b6xxSv
َدة الِجْنِسيَّات تَُعدُّ من كُربَى َشِكَات الرَِّعايَة . 3 جونسون آند جونسون )Johnson& Johnson( ِهَي َشِكَة ُمتََعدِّ

ة  ــِقيقان روبرت وجيمس جونسون العام 1885م َداِخل َشقَّ ســها الشَّ يَّة يِف العالَم وأوســعها نطاقاً، أسَّ حِّ الصِّ
م الجروح،  مدات وُمَعقِّ َصِغريَة يِف والية نيوجرييس اأْلْمِريِكيَّة، بدأت نشــاطها بالُْمْنتََجات الطِّبِّيَّة مثل: الضِّ
ْعر وعالج  يَّة شتَّى، مثل: تَرطيب البَرْشَة والعناية بالعني والشَّ ِكَة مجاالت ِصحِّ َنوات َغزَت الرشَّ َوَمَع توايل السَّ
ِكات التَّاِبَعة لها عن 250 شكة،  قاً نَْوعيّاً كَِبــرياً، واآلن يزيد عدد الــرشَّ َقــْت ُمْنتََجاتهــا تََفوُّ طــان، وَحقَّ السَّ
ِكَة  وتنترش َمَصانِعها يِف أَكَْث من 60 َدْولَة يِف العالَم بإجميل أَكَْث من 130 ألف موظف.. للَمزيِد حول الرشَّ

 .https://www.jnj.com :وُمْنتََجاتها مُيِْكن زيارة موقعها الرَّْسِمّي
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االْسِتثْمر يف شـــاحنات َجِديَدة تعمل بالوقود البديل، وتهدف ُمبَاَدراتها لتقليل 
نِْسبَة انبعاثات الكربون ِبِنْسبَة %25 بحلول العام 2020م)1(.

ـــالَمة والعدالة، من ِخالل التَّْقليل من إصابات الَعَمل إىَل  إضافة إىَل ُعْنُص السَّ
ّن، وَعَدم التَّْمِييز  أدَن َحّد، وتحسني ظُُروف الَعَمل وَمْنع عمل املُِسنِّنَي وصغار السِّ
ين… إلخ، وإعطاء األَْشَخاص َذِوي اإلعاقة حقوقهم  عىَل أســـاس الِجْنس أو الدِّ

يف الُحُصول عىَل عمٍل ُمَناِسب لهم.
َدد من ِخالل ما تُوفِّره  ِْفيه يف َهَذا الصَّ وتيّزت َشِكَة نتفليكس )Netflix")2" للرتَّ
تها  يَّة مدفوعة األَْجر ُمدَّ م إجازة أرَُسِ من َمزَايَا لَِدْعِم ُموظَّفيها وعائالتهم، فتُقدِّ
52 يَْوًما يف العام، مُيِْكن الُحُصول َعلَيَْها يف أّي وقت، وفًْقا الْحِتيَاَجات املَُوظَِّفنَي 

أنفسهم، وَهَذا باملَُقارَنَة مع 18 يوًما فقط يف َشِكَات التِّْكُنولُوْجيَا األُْخَرى)3(.
د َهِذِه املَْســـُؤولِيَّات من ِقبل الحكومـــات يف البُلَْدان من ِخالل  وغالبًـــا ما تُحدَّ
َسات بختلف  َسات، ويَِجب عىَل املَُؤسَّ القوانني املَُنظََّمة لعمل تِلَْك املََشاِريع واملَُؤسَّ

أَنَْواعها احرتام تِلَْك القوانني وَعَدم اخرتاقها)4(.

كَاء األْخاَلِقّي يِف إَِدارَة سمعة املَُنظََّمة، َمَجلَّة القادسيَّة للعلوم ااِلقِْتصاِديَّة واإلداريَّة، . 1 الطائ، يوسف وآخرون، َدْور الذَّ
املَُجلَّد 15، العدد 1، 2013م، ص 18-19.

ســت عام 1997م ِمن ِقبَل َرائَِدي . 2 نتفليكــس )Netflix( ِهــَي َشِكَة لِخْدَمات البّث اإلْعاَلِمّي مدفوعة األْجر، َوقَد تأسَّ
األَْعَمل اأْلَْمريكيَّنْيِ ريد هاســتنج Reed Hastings ومارك راندولف Marc Randolph كرشكة لتأجري الفيديو يقّع 
مقرّها يِف والية كاليفورنيا، َويِف عام 1999م بدأت يِف تَْقِديم خدمة االشــرتاك عرب اإلنرتنت، وبعد َذلَِك تَمَّ إرســال 
العروض لِلَْعَماَلء عىَل شــكل أقراص DVD، َويِف عام 2007م، بدأت يِف تزويد املشــرتكني بِخيَار بّث بَْعض أفالمها 
َعْت خارج الواليات املتَِّحَدة يِف كندا  وبرامجها التلفزيونيَّة مباشًة إىَل منازلهم عرب اإلنرتنت، ومنذ عام 2010م تََوسَّ
َول االسكندنافيَّة، وبحلول عام 2016م كَانَت  وأمريكا الالتينيَّة ومْنطََقة البحر الكاريبّي واململكة املتَِّحَدة وأيرلندا والدُّ
خدمــة البــّث ُمتَاَحة يِف أَكَْث مــن 190 َدْولَة ومْنطََقة يِف العالَم، َويِف عــام 2018م أعلنت عن عدد ُعَماَلء يَتََخطَّى 

.https://www.netflix.com :ِكَة وِخْدَماتها مُيكن زيارة موقعها الرَّْسِمّي 130 مليون مشرتك.. للَمزيِد حول الرشَّ
3. O’Brien, C. 16 Brands Doing Corporate Social Responsibility Successfully [Blog[, 2019, 

Retrieved from https://bit.ly/2Ruh3vx
َدة الِجْنِسيَّات"، امللتَقى . 4 ِكات ُمتََعدِّ مخلويف، عبدالســالم وآخرون. "تأثري َمَعاِيري املَْســُؤولِيَّة ااِلْجِتمِعيَّة عىَل نََشاط الرشَّ

ْويِلّ الثَّالِث ملَُنظََّمت األَْعَمل واملَْســُؤولِيَّة ااِلْجِتمِعيَّة، كُلِّيَّة العلوم ااِلقِْتصاِديَّة والتِّجاِريَّة وعلوم التســيري، جامعة  الدَّ
بشار، الجزائر، أكتوبر 2012م.
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الُبْعد الْجتامِعّي واألْخالِقّي: أْي أْن تُبَْنى املَُنظََّمة عىَل أُُسس أْخالِقيَّة، وأن تلتزم 	 
ِحيحة، وتتنع عن إلحاق األَذى باآلَخِريَن، وأن تعمل عىَل اإلسهام  باألَْعَمل الصَّ
يف التَّنِميَة املُْجتََمِعيَّة وتَطِْوير املُْجتََمعات املََحلِّيَّة، وتحسني مستَوى ونَْوِعيَّة الَحيَاة، 
ويُركِّز َهَذا البُْعد عىَل املََعاِيري األْخالِقيَّة والِقيَم االْجِتَمِعيَّة واإلِنَْسانِيَّة، من ِخالل: 
مراعـــاة مبدأ تكافل الُفرَص يف التَّْوظيف، وُمرَاَعاة ُحُقوق اإلِنَْســـان، واحرتام 
العـــادات والتَّقالِيد والجوانب األْخالِقيَّة يف االْســـِتْهالك، كََم يُركِّز عىَل نَْوِعيَّة 
َمة، واملَُســـاهَمة يف تَْقِديم  الَحيَـــاة؛ من ِخالل نَْوعيَّة املُْنتََجات والِخْدَمات املَُقدَّ

الحاجيَّات األََساِسيَّة الَّتي يطلبها املُْجتََمع.
 "Starbucks )1( ومن األَْمِثلَة عىَل َهَذا البُْعد ما قامت به ِسلِْسلَة مقاهي "ستاربكس
الَّتي تََعهَّدت بتوظيف 25 ألف شخص من قداَمى املحاربني بحلول عام 2025م 
ِكَة إىَل وكالة  ت الرشَّ كجزء من اســـرتاتيجيّتهم للَمْسُؤولِيَّة االْجِتمِعيَّة، كََم انَْضمَّ
جئني التَّاِبَعة ملَُنظََّمة األَُمم املتَِّحَدة لَِدْعِم ُجُهودها من أجل تَْوِظيف عرشة  غوث الالَّ
آالف الجـــٍئ بحلول العام 2022م، كََذلَِك َشِكَـــة "تومز)TOMS )2 "األَْمريكيَّة 

ستاربكس )Starbucks( ِهَي الَْعاَلَمة اأْلْمِريِكيَّة األَكَْث ُشْهرَة وانتشاراً دوليّاً يِف مجال املقاهي وتَْصِنيع الَقْهَوة، بدأت . 1
ِكَة عام 1971م كَمتَْجر صغري يِف مدينة ســياتل اأْلْمِريِكيَّة باســم "ستاربكس كويف ت آند سبايسيس"، وَحِظيَت  الرشَّ
صة، َويِف عام 1981م قََصد املتجَر "هوارد شــولتز"، الَِّذي أصبح فيم بعد  بُشــْهرَة كَِبريَة يِف بَيْع حبوب الَقْهَوة املحمَّ
ــس املَتَْجر "جريي  اكَِنة، ورسيعاً ما َتَكََّن من إقناع مؤسِّ ِمْحَور نََجاح "ســتاربكس"، فأُْعِجَب كثرياً بذاق الَقْهَوة الدَّ
س أُْخَرى  ِكَة، وأسَّ ِكَِة، َويِف عام 1985م انفصل شولتز عن الرشَّ بالدوين" و"جوردن بوكر" ِبالَْعَمِل معهم والتَّْسِويق لِلرشَّ
ًة به باســم "جورنايل"، وبعد عامني آلَْت ِسلِْســلَة مقاهي "ســتاربكس" ومصنعها الَخاّص بالتَّْحميص إىَل شولتز  َخاصَّ
ت إِلَيَْها "جورنايل" وفروعها، واختار الُعَمالء اسم "ستاربكس" لَجِميع املقاهي، واآلن  مقابل 3.8 ماليني دوالر، وانَْضمَّ
ق  يبلغ عدد فروعها أَكَْث من 20,366 فرعاً يِف أَكَْث من 76 َدْولَة يِف العالَم، وتَُوظِّف أَكَْث من 300 ألف ُمَوظَّف وتَُحقِّ
ِكَة وُمْنتََجاتها مُيكن زيارة موقعها الرَّْســِمّي:  ر بـ21.67 مليــار ُدَواَلر تقريباً .. للَمزيِد حول الرشَّ مبيعــات ســنويّة تَُقدَّ

.https://www.starbucks.com
سها تومز بالك . 2 تومز TOMS ِهَي َشِكَة أْمِريِكيَّة لتجارة األحذية َمَقرَّها يِف كاليفورنيا، وبدأت الِْفْكرَة أثناء سفر مؤسِّ

ميكوســييك TOMS Blake Mycoskie إىَل األرجنتني يِف عام 2006م، َحيُْث َشــِهَد املصاعب الَّتي يواجهها األطفال 
الَِّذيَن يكربون هناك بدون حذاء، ورغبًة منه يِف املساعدة أنشأ َشِكَة تومز شوز TOMS Shoes، الَِّتي تَُوفِّر َمَع كُّل 
ِكَة منذ َذلَِك التاريخ أَكَْث من  َمت الرشَّ َزْوج مــن األحذية املُْشــرَتَاة زوجاً َجِديداً من األحذية لطفٍل ُمْحتَــاٍج، ولقد قَدَّ
ِكَة وُمْنتََجاتها مُيكن زيارة  60 مليــون زوج مــن األحذية لألطفال املحتاجني يِف أَكَْث من 70 َدْولَة.. للَمزيِد حول الرشَّ

.https://www.toms.com :موقعها الرَّْسِمّي
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لألحذية فترََبَّعت بأَكَْث من 60 مليون زوج من األحذية لألطفال املحتاجني، كََم 
تَْســـتخدم نِْسبَة من األَْربَاح يف ُمَســـاَعَدة املَْكُفوِفنَي من ِخالل تَْوِفري النَّظارات 

الطِّبِّيَّة والعالج)1(.

نخلُص إذن من َهَذا املَبَْحث إىل أنَّ املَْســـُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة تَْشـــتَِمل إىَل جانب البُْعد 
االقِْتصـــاِدّي عىَل أربعة أبعاد أخَرى هي؛ البُْعـــد االْجتمِعّي والبُْعد األْخالِقّي والبُْعد 
د  الَقانُـــويِنّ والبُْعد الِبيِئـــّي، وأنَّ تَْحِقيق النُُّمّو واألَْربَاح لـــرشكات األَْعَمل ُهَو املَُحدِّ
ائِم بُتَطَلَّبَات التَّنِميَة املُجتَمِعيَّة،  لســـلوك َهَذا الِقطَاع الَحيَِوّي؛ من ِخالل الِتزَامها الدَّ
وتحسني نوعيَّة مستَوى ظُُروف حياة أَفْرَاد املُْجتََمع. فَِهَي ضمن الِتزَام ِقطَاع األَْعَمل 
بالقوانني واملََعاِيري األْخالِقيَّة؛ من َحيُْث تأثري نََشاط الِقطَاع عىَل الَعاِملنَي فيه، وعىَل 
ة. وهي  ّ املحيـــط، واملُْجتََمع بصورته الَعامَّ املُْســـتَْهلِكني، وعىَل الِبيئَة واملُْجتََمع املََحلِّ
ى الَعَمل الخريّي أو  اْســـِتثَْمٌر يف املُْجتََمـــع أَكَْث من كَْونَها عماًل خرييًّا، فَِهـــَي تتعدَّ

التَّطَوُّعي، لتصل إىَل عالقٍة يستفيد ِمْنَها كلٌّ من املَانِح واملُتَلَقِّي يف آٍن واحٍد)2(.
 

1. O’Brien, C. )2019(. 16 Brands Doing Corporate Social Responsibility Successfully [Blog[. 
Retrieved from https://bit.ly/2Ruh3vx

ـَمت األَْعَمل"، امللتَقى . 2 الرشيــف، عمر. "املَْســُؤولِيَّة ااِلْجِتمِعيَّة كدافع لتبنِّي سياســة بيئيَّة مســؤولة من طَرَف ُمَنظَـّ
ْويِلّ الثَّالِث حول: ُمَنظََّمت األَْعَمل واملَْســُؤولِيَّة ااِلْجِتمِعيَّة، ســوريا، 14 و15 فرباير 2012م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط:  الدَّ

 goo.gl/a0PnjT

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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املَْبَحث الثَّاِن 

أْخالِقيَّات الَعَمل

بْح ف املقام األَوَّل،  ل َشكَّ أنَّ الَغرَض الرَّئِيس من إنشاء َمْشُوع أو ُمَنظََّمة ما ُهَو تَْحِقيق الرِّ
لكـــن مع ُمْعطََيـــات العص الَجِديد الَِّذي بات فيه الَعالَم أشـــبه بدولٍة واحدٍة َصِغيَة فإنَّ 
َدات نََجاح األَْعاَمل التِّجاِريَّة واكِْتَســـاب ُسْمَعة َجيَِّدة  أْخالِقيَّات الَعَمل أَْصَبَحت إحَدى ُمحدِّ
ـــوق، ولن مُيكن الَفْصل بعد ذلك بَْي نََجاح ُمَنظََّمة ما وبي مَدى اتِّباعها للَمعاِيي  ف السُّ
اخلِيَّة -أْي أُْسلُوب تعاطيها مع أَْصَحاب املَْصلََحة-  األْخالِقيَّة والِنَْسانِيَّة سواًء ف ِبيَئة الَعَمل الدَّ

أو ف ِبيَئة الَعَمل الَخاِرِجيَّة، أْي ف تعامالتها مع الُعَمالء ووسائل العالم واملُْجَتَمع كَكُّل.

وقد أصبح َهؤاُلء األطراف َجِميًعا بثابة الرَِّقيب عىَل أفعال وحركات املَُنظَّمت التِّجاِريَّة، 
وباتت ُســـْمَعة َهِذِه األَِخريَة تحت املُراقَبَـــة أَكَْث من أّي وقٍت مَض، ولَِذلَِك تنتظر َهِذِه 
الِجَهات الفاعلة من ُمَنظَِّمت األَْعَمل إظهار مَدى احرتامها للِقيَم اإلِنَْسانِيَّة واملُجتَمِعيَّة 
يف أَنِْشـــطَتَها التِّجاِريَّة، والَِّذي قَد يتَِّضح مثاًل من ِخالل َعَدم اْســـِتْغاللها َسطْوة املال 
والِقيَمة لتعظيم أرباحها، أو اإلقدام عىَل تلويث الِبيئَة وإهدار َمَوارِدها من أجل مصلحتها 

ة، أو طَرْد املَُوظَِّفنَي دون سبٍب، أو الَعَمل بَْعزِل عن األخالق والقانون.  الَخاصَّ
وقـــد انترشت يف اآلونة األَِخريَة الَكِثري مـــن الفضائح املُرْتَِبطَة باألْخالِقيَّات والقانون 
 Wells Fargoَسات األَْعَمل الَعالَِميَّة؛ مثل فضيحة َمْجُموَعة "ويلز فارجو بنك يف ُمَؤسَّ
Bank " املَْصِِفيَّـــة األَْمريكيَّة)1( الَّتي أعلنت العـــام 2016م عن قيام بَْعض ُموظَِّفيها 

ســت يِف 18 مارس عام . 1 ويلــز فارجــو بنك )Wells Fargo Bank( ِهَي َشِكَة ِخْدَمات َمالِيَّة أْمِريِكيَّة عمالقة، تأسَّ
1852م يِف ســان فرانسيســكو عىَل يَِد هري ويلز وويليام فارجو كرشكة للِخْدَمات املَْصَِفيَّة، ورُسَْعان ما افْتَتََحْت 
َدة يِف مدن أُْخَرى َجِديَدة، َويِف َخْمَسينيَّات القرن التَّاسع عرش اكتسبت ُسْمَعة طَيِّبَة من ِخاَلل التََّعاُمل  مكاتب ُمتََعدِّ
بَْسُؤولِيَّة َمَع أموال الُعَمالء، وبحلول عام 1910م ربطت شبكتها نحو 6000 موقع يِف مناطق الَغرْب األَْوَسط الُْعلْيَا 
بَكات الَوطَِنيَّة كُجزٍْء من ُجهودها  والبحريات الُعظمى، َويِف عام 1918م استَْولَت الُْحُكوَمة الفيدراليَّة عىَل َجِميع الشَّ
يِف الحرب الَعالَِميَّة األوىَل واقتص نََشــاط املجموعة عىَل بنك واحد فََقْط يِف ســان فرانسيســكو يدعم األَْعَمل 
ــينَم، وتلبية ااِلْحِتيَاَجات  ـة والزَِّراَعــة املُتََناِميَــة يِف الغرب، با يِف َذلَِك ِصَناَعة الَســيَّاَرات والفضاء والسِّ التِّجاِريَـّ
املَْصَِفيَّــة االْســِتْهاَلكيَّة الَْجِديــَدة، وِخاَلل القرن العرشين أُعيد ِبَناء ويلز فارجو من مكتب واحد فََقْط يِف ســان 
َســة اقْتصاِديّة َرائِدة تَْخِدم الَغرْب بأكمله، وأَْصبََحت رابع أَكْرَب بنك يِف الواليات املتَِّحَدة من  فرانسيســكو إىَل ُمَؤسَّ
وقيَّة، والثَّايِن من َحيُْث الودائع وِخْدَمات الرَّْهن الَعَقاِرّي وبطاقات  َحيُْث َحْجم اأْلُُصول، واألَوَّل من َحيُْث الِقيَمة السُّ
بع الثَّالِث من عام 2019م.  ااِلئِْتــَمن، وأخــرياً أعلنــت املجموعة عن صايف َدْخل يبلغ 4.6 مليارات ُدَواَلر عــن الرُّ

.https://www.wellsfargo.com :للَمزيِد حول املجموعة وِخْدَماتها مُيِكن زيارة موقعها الرَّْسِمّي
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بإنشـــاء ماليني الحسابات الوهميَّة من دون إذن الُعَمالء، األَْمر الَِّذي اضطرَّها لسداد 
575 مليون ُدَوالر لتسوية املُطَالَبَات الَِّتي انتهكتها بشأن قوانني ِحَميَة املُْستَْهلِك، وَذلَِك 
كجزء من اتَِّفاقيَّة التَّْسوية الرَّئِيَسة الَّتي تَُغطِّي ُعَمالء البنك يف َجِميع الواليات الخمسني 

ومقاطعة كولومبيا)1(.
ليس َهَذا فََقْط بل تمَّ الكشف فيم بعد أنَّ املجموعة فَرََضْت عىَل ُعَمالء التَّْمِويل العقارّي 
ـــيَّاَرات تأميًنا إجباريًّا ورُُسوًما لتثبيت أسعار الَفائَِدة عىَل قُُروض التَّْمِويل  وقُُروض السَّ
العقارّي، وُهَو ما يخالف قانون ِحَميَة املُْســـتَْهلِك يف الواليات املُتَِّحَدة)2(؛ األَْمر الَِّذي 
أَْجرَبََهـــا عىَل تسيح نَْحو 5300 ُمَوظَّف، وإقالة الرَّئِيس التَّْنِفيذي للبنك بعد ســـنوات 
طَِويلَة من الِخْدَمة، وإقالة رَئِيس مجلس اإلَِدارَة واملديرين، وتخصيص 285 مليون ُدَوالر 

َوات. السرتداد ُعَمالء إَِدارَة الثَّ
وَرْغم ذلك؛ فـــإنَّ مجلس االحتياطّي الفيدرايّل قرَّر الحّد من مُنُّو أَنِْشـــطَة َمْجُموَعة 
يْطَرَة عىَل سلوكيَّاتها الَخارِقَة  "ويلز فارغو" حتَّى اتَِّخاذها إجراءات عاِجلَة وحاِسَمة للسَّ

ألْخالِقيَّات الَعَمل والقانون)3(.
ومل تكن شكة أبل )Apple( بَْعزٍِل أَيًْضا عن الفضائح األْخالِقيَّة، فقد اتّهمها الَكِثري من 
د إبطاء رسعة أجهزة آيفون)Iphone( القدمية دون  الُعَمـــالء نَِهايَة العام 2017م بتعمُّ
الُحُصول عىَل موافقتهم من أجـــل دفعهم لرشاء املوديالت األَكَْث حداثة من الهاتف، 
وأقاموا ضّدها ما ال يقّل عن مثاين دعاَوى قضائيَّة جمعيَّة ُمْنَفِصلَة يف أنحاء ُمْختَلَِفة 
 ،SE 6 و 7 وS و "iPhone 6" ِكَة بإبطاء أجهزة من الواليات املتَِّحَدة، وقَد اعرتفت الرشَّ

1. Rodriguez, B. Wells Fargo agrees to $575 million settlement affecting all 50 states in wake of 
fake accounts; Iowa's share is $6.2 million. The Des Moines Register, 2018, Retrieved from 
https://bit.ly/2XrdsCx

تغريم بنك "ويلز فارجو Wels Fargo" اأْلَْمرييك مليار ُدَواَلر يِف أمريكا، صحيفة "ااِلقِْتصاِديَّة"، أبريل 2018م، ُمتَاح . 2
https://cutt.us/qP34F :عىَل الرَّاِبط

3. Sickler, J. What is Reputational Risk and How to Manage it [Blog[, 2019,  Retrieved from 
https://bit.ly/2xf8kH2
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واعتذرت للُعَمالء ُمرَبِّرَة األَْمر بأنَّ املُْشِكلَة تَْكُمن يف أنَّ بطاريات الليثيوم القدمية تَُقّدم 
الطَّاقَة ِبَشكٍل غري متساٍو، ِممَّ قَد يَتََسبَّب يف إيقاف تَْشِغيل أجهزة iPhone ِبَشكٍل غري 
اخل للَخطَر، وبَصْف النَّظَر عن ِصْدق  اَســـة يف الدَّ وائر الَحسَّ ُمتََوقَّع، ِممَّ يَُعرِّض الدَّ
دعواهـــا فإنَّها أعلنت يف مطلع العام 2018م عـــن تَْخِفيٍض قَْدره 50 دوالًرا يف تَْكلَِفة 
استبدال بطاريات iPhone القدمية، بانِْخَفاض من 79 دوالًرا إىَل 29 دوالًرا، وتحديث 

.iPhone)1(الَِّذي يَُوفِّر تحديثات حول حالة بطارية iOS نِظَام التَّْشغيل الخاّص ِبَها
بسبب هذين املثالنَْي وغريهم الَكِثري تزايَد االْهِتَمم الَعالَِمّي بتَْنِظيم أْخالِقيَّات الَعَمل 
بِْحيَّة، وَحَمَل َمْفُهوم أْخالِقيَّات األَْعَمل ِبَذلَِك معايَن ومضامني  يف تِلْـــَك الِقطَاعات الرِّ
لوك اإلِنَْسايِنّ،  كثرية، تدور حول ما ُهَو مقبول وغري مقبوٍل لَدى اآلَخِريَن من قََواَعد السُّ
ِْويج له يف ِقطَـــاع األَْعَمل موضوًعا غري قابل  ـــلوك األْخالِقّي والرتَّ وأصبح دعم السُّ
َسات األَْعَمل كَافَّة تَْحِقيق التََّواُزن يف  يَّة، وبَاَت لِزَاًما عىَل ُمَؤسَّ للنقاش من َحيُْث األهمِّ

ُجُهودها لتحسني أْخالِقيَّات األَْعَمل. 

تَْعِريف أْخالِقيَّات الَعَمل
ـــِجيَّة"، وُهَو ُصورَة اإلِنَْســـان البَاِطَنة، واألخالق ِهَي  يُعرَّف الُخلُق لُغًة بأنَّه" الطَّبْع والسَّ
َمْجُموَعـــة الِقيَـــم الَّتي يَْعتَِمـــد َعلَيَْها الَفرْد يف التَّْمِييز بنَْي ما ُهَو َجيِّد وما ُهَو َســـيِّئ 
واب والخطأ)2(. واألخالق ِهَي صفة يف النَّْفس تظهر آثارها يف الكالم  والتَّْمِييز بنَْي الصَّ
حبة املختارة، ومن ثَمَّ فهي يف األخري َمَعاِيري  لوك الَعَمِلّ واملظهر الخارجّي والصُّ والسُّ
لوك العاّم الَّتي نَتََوقَّع أن يَتَِّبَعَها الَفرْد يف أُْسلُوب حياته، فَتَتََعلَّق األخالق  للتََّصُّف والسُّ

خِصيَّة بأفعال الَفرْد اليَْوِميَّة.  الشَّ

1. Greenfield, P. Apple apologises for slowing down older iPhones with ageing batteries. The 
Guardian, 2017, Retrieved from https://bit.ly/3a5d4MH

يَارَة 4 يونيو 2017م، . 2 زهران، صبا. "األخالق اإلسالميَّة وآداب املِْهَنة"، جامعة امللك فيصل، السعودية، د. ت، تَاِريُخ الزِّ
https://cutt.us/8Bumu :ُمتَاح عىَل الرَّاِبط
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ائَِدة يف املُْجتََمعات والثَّقافات  ين والتَّاريخ واألعراف والتَّقاليد السَّ وقد ساهم كلٌّ من الدِّ
يَاِسيَّة واملُجتَمِعيَّة ووسائل اإلعالم، وِخرْبَات  املُْختَلَِفة؛ إَِضافًَة لألحزاب واملَرْجعيَّات السِّ
املُْجتََمع الِعلِْميَّة والَعَملِيَّة املرتاكَِمة يف تشكيل أْخالِقيَّات األَْعَمل يف املُْجتََمعات، فبالتَّايِل 

َمْفُهوم أْخالِقيَّات األَْعَمل ال يَرْتَِبط بجتمع ُمَعنيَّ دون اآلخر)1(.

فاتَّفـــق الباحثون عىَل تَْعِريف أْخالِقيَّات الَعَمل من َحيُْث الَجْوَهر واملضمون، واختلفوا 
ـــْكل واألسلوب؛ عىَل أنَّها ُتَثِّل مسائل أْخالِقيَّة حول ما يَِجب أن يَُكون وما  من َحيُْث الشَّ

ال يَِجب أن يَُكون بُْغيَة إنجاز أَنَْواع األَْعَمل املُْختَلَِفة.

ــات الَعَمل بأنَّها اتَِّجـــاه اإلَِدارَة وتصُّفها تَِجـــاه ُمَوظَّفيها وزبائِنها  وتُعـــرَّف أْخالِقيَـّ
ْولة ذات الَعالقَة بعمل املَُنظََّمت،  ائَِدة يف الدَّ ة والقوانني السَّ واملَُساِهِمنَي واملُْجتََمع َعامَّ
ـــلوكيَّة والِقيَم الَّتي تَْحُكم ُســـلُوك الَفرْد أو الجمعة يف  وِهَي َمْجُموَعة من املبادئ السُّ

واب والخطأ. التَّْمِييز بنَْي الصَّ

َدة، فاَل يوجد تَْعِريٌف وحيٌد ودقيق ألْخالِقيَّات  إذن يَْنطوي َهَذا املَْفُهوم عىَل معاٍن ُمتََعدِّ
األَْعَمل، بل يوجد اختالط بنَْي َمْفُهوم "أْخالِقيَّات الَعَمل"، وَمْفُهوم "أْخالِقيَّات اإلَِدارَة" 
لوك الُخلُقّي")2(. فتعني أْخالِقيَّات الَعَمل اْسِتْخَدام األْخالِقيَّات كاْسرِتاتِيِجيَّة َعَمل  و"السُّ
ِكَة، وقَد تشـــري يف َمْنًحى ثاٍن إىَل التَِّبَعات األْخالِقيَّة املرَُتَتِّبَة عىَل  لتحسني ُسْمَعة الرشَّ
قرارات وسلوكيَّات الَعَمل، وتأثرياتها عىَل رَفَاِهيَة األَفْرَاد والِبيئَة املُِحيطَة، فتكوُن ِبَذلَِك 
ـــلوك اإلَداِرّي، وتَتََعلَّق با ُهَو صواب وخطأ،  َمْجُموَعة من املبادئ الَّتي تَُهيْمن عىَل السُّ

لوك الُخلُِقّي. أْي إنَّها َشاِملَة ألْخالِقيَّات اإلَِدارَة والسُّ

الشبشــريي، محمــد جميل. دور الِقيَم وأْخاَلِقيّات األَْعــَمل يِف التَّجارِب الَعالَِميَّة يِف ِظّل َمَفاِهيم اإْلَِدارَة الرَِّشــيَدة . 1
يَارَة 4  َمة إىَل موســوعة ااِلقِْتصاد والتَّْمِويل اإلســالمّي، 29 أغســطس 2009م، تَاِريُخ الزِّ )الَحوْكََمة(، ورقة بَْحِثيَّة ُمَقدَّ

 goo.gl/5OZkTn :يونيو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط
لوك األْخاَلِقّي وأداء رجال البَيْع للُمْنتََجات الصيدالنيَّة، أطروحة . 2 عابد، رغدة. أَثَر أْخاَلِقيّات األَْعَمل للُمَنظََّمة عىَل السُّ

https://cutt.us/hdwHS :ْق األَْوَسط، األردن، 2011م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط ماجستري، كُلِّيَّة األَْعَمل، جامعة الرشَّ
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لوك األْخالِقّي لإلَِدارَِة،  وذهب البَْعض اآلخر يف توضيح معَنى أْخالِقيَّات الَعَمل بأنَّها السُّ
وأَْصَحـــاب الَعَمل، واملَُوظَِّفنَي يف تَْحِقيق أَْهَداف املَُنظََّمة، أو تَبَنِّي قََواَعد أخالق تَْهِدف 
امل الَِّذي يَْحُكم  إىَل التَّأْثِري يف ســـلوكيَّات املَُوظَِّفنَي، فأْخالِقيَّات الَعَمل ِهَي اإلطار الشَّ
ح ما ُهَو مقبول أو َصِحيح وما ُهَو مرفوض  التَّصُّفـــات واألفعال تَِجاه يشٍء ما، وتُوضِّ
ائَِدة يف املُْجتََمع بُحْكِم الُعرِْف والقانون،  أو خاطئ؛ ِبَشـــكٍل نِْسِبّي يف ضوء املََعاِيري السَّ
الَِّذي تلعب فيه الثَّقافة التَّْنِظيِميَّة والِقيَم وأَنِْظَمة املَُنظََّمة وأَْصَحاب املَصالِح َدْوًرا أساسيًّا 

يف تَْحِديده)1(.

واألَْمر ذاته ينطوي عىَل املَْفُهوم الخاّص باملَْســـُؤولِيَّات األْخالِقيَّة واملُتََميِّزة؛ َحيُْث تشمل 
املَْسُؤولِيَّات األْخالِقيَّة ُسلُوكًا ُمتََوقًَّعا ُمتََجاِوزًا لاللِتزَامات الَقانُونِيَّة وللَمْسُؤولِيَّات املُتََميِّزة 
دة ِبَشكٍل ُمْسبَق للفعل من أجل ِحَميَة رفاهية املَُكوِّنَات الرَّئيِسيَّة،  تشـــمل ُسلُوكيَّات ُمحدَّ

فاإلدراك للَمْسُؤولِيَّات األْخالِقيَّة واملُتََميِّزة لألعمل لَيَْس لها الِتزَامات بيئيَّة وقَانُونِيَّة.
حيث إنَّ األَْعَمل لَيَْســـت مسؤولة فََقْط عن َمالِِكيَها، ولَِكنََّها مسؤولة أيًضا عن ُمَوظَّفيها 
وزبائنها، وعن املُْجتََمع ِبَشكٍل عاّم، ِباإلَِضافَِة إىَل مجاميع أخرى، وبالنَّتيجة فإنَّ زيادة 
ا يَِجب أن تسود القناعة بأنَّ  األَْربَاح لَيَْس َعلَيَْها أن تَُكون الَهَدف الوحيد لألعمل، وإمنَّ
األَْمَوال الَّتي تتحوَّل إىَل أفعاٍل اْجِتَمِعيَّة يف املَدى القصري ســـتُؤدِّي إىَل تحسينات يف 

ْهل اإلبقاء عىَل األَْعَمل والتَّمتُّع بأرباح ألمٍد طويٍل)2(. املُْجتََمع، وتجعل من السَّ

د وتُنظِّم  إذن ال يكتمل َســـرْي الَحيَاة املَِهِنيَّة بل اإلِنَْسانِيَّة إاِلَّ بوجود ضوابط ُسلوكِيَّة تحدِّ
يَّة وَفَوائِد  د أهمِّ وابط، وتََتَحدَّ طَِبيَعـــة الَعالقَة بنَْي النَّاس، وُتَثِّل األخالق أَهّم تِلَْك الضَّ

األخالق ف مجال الَعَمل من ِخالل النِّقاط التَّالِية:

يَّة: األخالق اإِلَداِريَّة، اْسرِتَاتِيِجيَّات التَّْغيري، املجموعة الَعَرِبيَّة . 1 يِّد فتحي. األََسالِيب القياديَّة للَمَوارِد البَرَشِ الويش، السَّ
للتدريب والَنرْش، القاهرة، الطبعة األوىل، د. ت، ص 143.

املعاضيدي، أحمد. أثر أْخاَلِقيّات الَْعَمل يِف تعزيز إَِدارَة الَْمْعرِفَة، ِدَراَسة آلراء َعيَِّنة من ُمَدرِّيِسّ جامعة املوصل، رسالة . 2
ماجستري )غري منشورة(، كُلِّيَّة اإْلَِدارَة وااِلقِْتصاد، جامعة املوصل، 2005م. ص 6.
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تعظيم ِربِْحيَّة املَُنظََّمة، وزيادة والء أَْصَحاب املَْصلََحة والُعَمالء لها، وتجنيبها الَكِثري 	 
عاَوى القضائيَّة الَّتي تنشـــأ نَِتيَجة  من الَوقْت واملََوارِد املَالِيَّة الَّتي قَد تُهدر يف الدَّ

لوك األْخالِقّي يف أَنِْشطَتَها. ِغياب السُّ
ْولِيَّة، وَهَذا له مردوٌد 	  تعزيز ُسْمَعة املَُنظََّمة عىَل صعيد الِبيئَة املََحلِّيَّة واإلقْلِيِميَّة والدَّ

إيجاِبّ عىَل املَُنظََّمة.
ة، يقرتن بالِتزَام املَُنظََّمة بالَعِديد من 	  الُحُصول عىَل شهادات َعالَِميَّة واْمِتيَازات َخاصَّ

املََعاِيري الُخلقيَّة يف إطار اإلِنْتَاج والتَّْوِزيع واالْسِتْخَدام، واالعرتاف بالُخُصوصيَّات 
ة املوضوعات)1(. ادق والثَِّقة املُتَبَاَدلَة، وِدقَّة وِصحَّ والَعَمل الصَّ

َوُهَناَك ثالثة َمَصاِدر َرئِيَسة ألْخالِقيَّات الَعَمل تََتَمثَّل ف التَّاِل: 

ينيَّة الَّتي تستند عىَل الِقيَم املشرتكة 	  بويَّة واالْجِتَمِعيَّة واملُْعتََقَدات الدِّ الَعَملِيَّات الرتَّ
بنَْي األَفْرَاد.

د املََعاِيري املُرْتَِبطَة بُســـلوكه 	  ـــخِصيَّة للفرد الَّتي من ِخاللها تَتحدَّ االعتقادات الشَّ
يَّة تصُّفه. وُحرِّ

د سلوكيَّات 	  القوانني والتَّرْشيَعات الَّتي تَتََمثَّل يف املََعاِيري الَقانُونِيَّة املَُوثََّقة؛ إذ تتحدَّ
األَفْرَاد واملَُنظََّمت والِقيَم األْخالِقيَّة بتطبيق َهِذِه القوانني والتَّرْشيَعات)2(.

َسات الَحِديَثة بأْخالِقيَّات الَعَمل اهتامم املَُؤسَّ
َسات الَحِديثَة بأْخالِقيَّات الَعَمل وإصدار ُمَدوَّنَات أْخالِقيَّة، وظهور  ويعود اهتمم املَُؤسَّ
ُمْصطَلََحات َجِديَدة مثل قََواَعد وآداب املهنة وأْخالِقيَّات الَوِظيَفة وأْخالِقيَّات األَْعَمل؛ 

إىَل األسباب التَّالِية:

يَارَة 4 يونيو 2017م، ُمتَاح . 1 الدحدوح، فادي. "أْخاَلِقيَّات الِمْهَنة"، موقع إسالم أونالين، 25 أبريل 2017م، تَاِريُخ الزِّ
goo.gl/YaRBoS :عىَل الرَّاِبط

وهيبة، مقدم. تَْقِييم اســتجابة ُمَنظََّمت األَْعَمل يِف الجزائر للَمْســُؤولِيَّة ااِلْجِتمِعيَّة، ِدَراَســة تَطِْبيِقيّة عىَل َعيَِّنة من . 2
َسات الغرب الَجزَائِِرّي، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة وهران، 2014م، الجزائر، ص 93. ُمَؤسَّ
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َسات:	  التَّحوُّل ف َمَفاِهيم الكفاءة وأهداف املَُؤسَّ

ِكَات يَْعتَِمد عىَل تَْحِقيِق أرباٍح أِلَْصَحاِب الَعَمل بِصَفٍة  َحيُْث كَاَن الَهَدف الرَّئِيس للرشَّ
بْح كان  ـــوق وبدون ِغّش أو احتيال؛ فالُحُصول عىَل الرِّ أََساِســـيَّة وفًْقا لَقَواَعد السُّ
ُهـــَو الطَِّريَقة الفضىَل لألداء، لكن بدأ املديرون يُركِّزون ُجلَّ اهتممهم عىَل زيادة 
َات األََداء األُْخَرى، وأدَّت زيادة أسعار  ِكَة عىَل حســـاب ُمَؤشِّ أسعار أســـهم الرشَّ
ِكَة األُْخَرى، با يف َذلَِك َمْنح رواتب  األَْسُهم إىَل تربير أّي ُسلُوك من سلوكيَّات الرشَّ
تشـــجيعيَّة هائلة إىَل املســـؤولني اإلداريِّنَي، وتََجاُهل الَعاِملنَي، وتخفيض َمَعاِيري 
ق املَْصلََحة طَِويلَة األََجل  حة، وإهمل الَعواِمل الَحيَِويَّة الَّتـــي تَُحقِّ ـــالَمة والصِّ السَّ

ِكَِة وتضمن اْسِتْمرَاِريّتها، مثل: التَّْدريب والبحوث والتَّطْوير. لِلرشَّ

ْكيز عىَل ارْتَِفاع قيمة األَْســـُهم إىَل تربير ارتكاب  وِباإلَِضافَِة إىَل َذلَِك فقد أدَّى الرتَّ
تصُّفات غري قَانُونِيَّة، مثل: تزييف الحسابات، وتداول األَْسُهم اعتمًدا عىَل َمْعرِفَة 
ِكَة، وبداًل من حّل املُْشِكلَة األْخالِقيَّة، أدَّت الَحواِفز املَالِيَّة  َمْعلُوَمات من َداِخل الرشَّ
الَكِبريَة املَْمُنوَحة للمســـؤولني اإلَداِرينَّي إىَل َخلْق مشـــكالت أَكَْث خطورة وتكلفة 

َسات. وشاركت يف انهيار املَُؤسَّ
ومـــن أبرز األَْمِثلَة عىَل َذلَِك: َشِكَة كوب ســـتيل اليابانية Kobe Steel Ltd وِهَي 
يَّارات والطَّائرات  لب يف البالد وأحد أَكْرَب املَُورِّديَن ملََصانِع السَّ ثالث أَكْرَب مصنع للصُّ
والقطـــارات يف َجِميع أنحاء العالَم، الَِّتي تورَّطت يف َعَملِيَّات تزوير للبيانات منذ 
ما يقرب من خمســـة ُعُقود، وكان آخرها اعرتافها العام 2018م بتزويد ُمْنتََجاتها 
بَُواَصَفـــات مزيَّفة ألَكَْث من 600 عميل، با يف َذلِـــَك 222 عمياًل يف الخارج، 
َنوات العرش املاضية، با يف َذلَِك  َهَذا ِباإلَِضافَِة إىَل ِسلِْســـلَة من الفضائح يف السَّ
املَُشـــاَركَة يف تزوير العطاءات ملرَْشُوع َجْس يف العام 2005م، وفََشلها يف اإلبالغ 
يِبيَّة يف األعوام 2008م و2011م و2013م،  ِ ـــلُطات الضَّ ْخل الحقيقّي للسُّ عن الدَّ
ِحنَي يف  ـــيَايِسّ للُمرَشَّ وتزوير بَيَانَات االنبعاثات يف العام 2006م، والتَّْمِويل السِّ

االنتخابات املََحلِّيّة يف العام 2009م.
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ومع األزمة األَِخريَة لتزوير البَيَانَات اضطرَّ هريويا كاواســـاك، الرَّئِيس التَّْنِفيذّي 
ِكَة استقالة نائب الرَّئِيس  ورئيس مجلس اإلَِدارَة لتقديم اســـتقالته، كََم أعلنت الرشَّ
التَّْنِفيذي، أكريا كانيكو، وتخفيضات ُمَؤقَّتَة يف الرَّواتب ملا يصل إىَل %80 من َجِميع 

املديرين الداخليِّنَي واملَُوظَِّفنَي التَّْنِفيذيِّنَي)1(.

ِكات الَحِديَثة:	  د وتداُخل املَصالِح ف الشَّ تعقُّ

ِكَة ال تقتص عىَل املَُساِهِمنَي فََحْسب، بل تُؤَثِّر عىَل  إنَّ نَتَائِج قرارات وأَنِْشـــطَة الرشَّ
الَعاِملنَي واملَُورِّدين والُعَمالء والُجْمُهور، ولذا ال تتوقَّف َمهاّم وَمْسُؤولِيَّات املديرين 
ة، فحينم يَُعنيِّ املديرون الَعاِملنَي، فَإنَُّهم ِبَذلَِك  عند املَُساِهِمنَي فقط، وبِصَفٍة َخاصَّ
دة عاِدلَة  يُوقُِّعون َعْقـــًدا ِضْمِنيًّا بتوفري َعاِملِنَي مقابل أَْجٍر َعاِدل ألداء مهاّم محدَّ
يَّة الجهد والتَّعاُون الَِّذي يبذله الَعاِملون يف  يف ِبيئَة عمٍل آِمَنة وصحيَّة. ونظرًا ألهمِّ
ِحيحة تقتيض أن يهتمَّ املديرون بَصالِح  ِكَة؛ فإنَّ اْسرِتاتِيِجيَّة الَعَمل الصَّ نََجاح الرشَّ
ون بَصالِح املَُســـاِهِمنَي ِمـــمَّ يَْخلُق مصلحًة واضحة  الَعاِملنَي كََم لو كانوا يهتمُّ
للَعاِملِـــنَي يف نََجاح املَُنظََّمة، ويزيد ثقتهـــم يف اإلَِدارَة فيجب أن يَُكون املديرون 

َمْسُؤولنَِي عن املَُساِهِمنَي والَعاِملنَي عىَل حدٍّ سواء)2(.
 " Starbucksَدد ِسلِْســـلَة مقاهي "ســـتاربكس ِكات املُؤَثِّرَة يف َهَذا الصَّ ومن الرشَّ
ـــس السلســـلة هوارد  الَعالَِميَّة، الَّتي تُويل اهتمًما كَِبريًا بَُوظَِّفيها، حتَّى إنَّ ُمؤسِّ
طْو عىَل أحد فروع املقَهى يف  شـــولتز، َحَضَ بنفســـه يف مسح األحداث بعد السَّ
والية واشـــنطن ومقتل ثالثة من املَُوظَِّفنَي، وشارك يف َعَملِيَّات التَّحرِّي مع أجهزة 
ص َجِميع  د عائالتهم، وخصَّ فن وتشييع الضحايا، وتفقَّ األمن، وحض مراســـم الدَّ

1. Obayashi, Y. Kobe Steel admits data fraud went on nearly five decades, CEO to quit. REUTERS, 
2018, Retrieved from https://reut.rs/2yeClGL 

اتَِّحــاد َشِكَات ااِلْســِتثْمر، َدْور الِقيَم وأْخاَلِقيّــات األَْعَمل يِف التَّجارِب الَعالَِميَّة يِف ِظّل َمَفاِهيم اإْلَِدارَة الرشــيدة . 2
)الَحوْكََمة(: )مَنَاِذج وتطبيقات(، ورقة بحث منشورة إِلِْكرُتُونِيّاً، 12 أغسطس 2014م، ص 3-4.

الَفْصل الثَّالِث َعرَش/ املَبَْحث الثَّايِن
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أرباح املَتَْجر املقبلة لَِدْعِم ضحايا الُعْنف، فكان شـــولتز بإظهاره مثل هذا االْهِتَمم 
العميق بَُوظَّفي الفرع، ال ِســـيََّم ضحايا الحادث، يَظَْهر مثااًل نادًرا يف املَْسُؤولِيَّة 

تَِجاه ُمَوظَّفي املَُنظََّمة باْعِتبَارِهم شكاء النَّجاح)1(.
َمْت املثال األسوأ  ا َشِكَة أوبر "Uber" الَعالَِميَّة)2( لِخْدَمات النَّْقل الذَّك فقد قَدَّ أمَّ
اِبقة ِبَها سوزان فاولر عن فضيحة  عىَل ِحَميَة ُمَوظَِّفيها، بعدما كشفت املهندسة السَّ
ِكَة، وأكَّدت أنَّه  تَعرُّضهـــا للتَّحرُّش الجنّس والتَّْمِييز عىَل أســـاس الِجْنس يف الرشَّ
اِخلِيَّة  ة الدردشة الدَّ بجرد تعيينها أرسل لها مديرها رســـائل غري الئقة عرب ِمَنصَّ
يَّة رُِفضت من األََساس،  َمت شـــكَوى لقســـم املََوارِد البَرَشِ كة، وأنَّه حينم قَدَّ للرشَّ
َدتَْها اإلَِدارَة بطَرِْدَها من الَعَمل إذا ما واصلت تَْقِديم تََقاِريرها إىَل قسم املََوارِد  وَهدَّ
ِكَة قامت بِحَميَة هذا الرَّجل عىَل الرَّغم من ُوُجود  يَّة، وذكرت فاولر أنَّ الرشَّ البَرَشِ
دمة  أَِدلَّة عىَل الَعِديد من حاالت التَّْمِييز عىَل أســـاس الِجْنس، وأنَّها شـــعرت بالصَّ
ِعْنَدَما أدركت أنَّ "أوبر" تُْجرب َجِميع ُمَوظَِّفيها عىَل التَّنازُل عن حقوقهم األََساِســـيَّة 

يف تَْقِديم دعاَوى قضائيَّة ِضّد انتهاكات الَعَمل كرشط للتَّْوظيف،
األَْمـــر مل ميّر مرور الكرام يف َجِميع أنحاء العالَم، وباتت فاولر مَنُوَذًجا ملكافحة 
التََّسرتُّ عىَل جرائم التََّحرُّش الجنّس والتَّْمِييز يف الَعَمل يف َشِكَات األَْعَمل الُكرْبى، 

وُهَو ما مهَّد الطَِّريق إلقالة الرَّئِيس التَّْنِفيذّي لرشكة أوبر، ترافيس كاالنيك)3(.

1. Covey,  S. M. R. The Speed of Trust: The One Thing that Changes Everything.  New York, Free Press, 2006.
َست عام 2009م يِف مدينة سان فرنسيسكو يِف والية كاليفورنيا . 2 َشِكَة "أوبرUber" لِخْدَمات تأجري الَسيَّاَرات، تَأسَّ

بالواليــات املتَِّحــَدة اأْلْمِريِكيَّــة. وتقوم ِفْكرَة "أوبر" عىَل ااِلْســِتَفاَدة من التَّطبيقــات الَْحِديثَة يِف عامل االتِّصاالت 
بَائِن بسعــة أَكَْث وتكلفة أقَّل، وال َتْتَلِك أّي  واإلنرتنــت إلدارة ِقطَاع َســيَّاَرات األجرة َوتَْوِفري ِخْدَمات َجِديَدة للزَّ
ائق عرب التَّطبيق الخاّص بها. وَتْتَلِك "أوبر" تطبيقاً للهواتف  َســيَّاَرات أو ســائقني لكن تقوم بتَْعِريف الرَّاكب بالسَّ
ائقني والرُّكَّاب املوجودين يِف أقْرَب مكان لهم، من ِخاَلل تأمني قناة  كِيَّة يُوظِّف نِظَام GPS للتََّواُصل بنَْي السَّ الذَّ
يَكنْيِ من ِخاَلل ِمَنّصتها يِف الَعالَم االفرتايّض، وقد مَنَت َشِكَة أوبر Uber ِبَشكٍل  ِ اتِّصال سهلة ورسيعة بنَْي الرشَّ
رسيــع، َحيْــُث وصلت إىَل 462 مدينة يف العالَم، للَمزيِد تعرَّف عىَل َشِكَة "أوبر -uber" لخدمة تأجري الَســيَّاَرات 
)نَْشــأَتها واملســتثمرون فيها(، 2 يونيو 2016م، عىَل الرَّاِبط: http://cutt.us/fT9Sg ومُيِْكن االطِّالع عىَل املوقع 

www.uber.com :ِكَِة عىَل الرَّاِبط الرَّْسمّي لِلرشَّ
3. Levin, S. Susan Fowler's plan after Uber? Tear down the system that protects harassers. The 

Guardian, 2018, Retrieved from https://bit.ly/3cdXv6U
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شيدة: 	  إرساء مبادئ الَِداَرة الرَّ

فَفي ظّل البَْحث عن أَْدَوات ملَُعالََجة املُْشِكالت واألَزََمات الَّتي أدَّت إىَل انهيار عدد 
ِكات، نَِتيَجًة لعدم الِتزَام املســـؤولني ِفيَها بأْخالِقيَّات الَعَمل، فقد نتجت  مـــن الرشَّ
ِكات اململوكة  ة عىَل الرشَّ َمْجُموَعة من األُُســـس واملَُمرََسات الَّتي تُطَبَّق بِصَفٍة َخاصَّ
ن الحقوق والَواِجبَات لَكافَّة املُتََعاِملِنَي  لقاعدة عريضة من املُْســـتَثِْمريَن؛ إذ تَتََضمَّ
ائِنـــني، البنوك، املَُورِّدين، املُْجتََمع(،  ِكَة )مجلس اإلَِدارَة، املَُســـاِهِمنَي، الدَّ مع الرشَّ
ِكَة، الَِّتي تَْحُكم اتَِّخاذ أّي قرار قَد يُؤَثِّر عىَل  وتظهر من ِخالل النُّظم املطبَّقة بالرشَّ

ِكَة أو املَُساِهِمنَي بها، وُهَو ما ُعرَِف بصطلح اإلَِدارَة الرشيدة)1(. مصلحة الرشَّ
ويبـــدو مخالفة مبدأ القيادة الرَّشـــيدة جليًّا داخل َشِكَة "ياهـــو" ملَُحرِّك البَْحث 
ِكَِة، ماريســـا  والِخْدَمـــات الَحاُســـوبية، َحيُْث تعاين قيادة الرَّئِيس التَّْنِفيذي لِلرشَّ
ماير، من اْضِطرَابَات كربَى مع املُْســـتَثِْمريَن، فقد طَالَب ُمْستَثِْمر رَئِيس يف ياهوو 
ر من أنَّه قَد يدفع باتِّجاه  )Yahoo( مجلس اإلَِدارَة بإجراء تَْغِيري إدارّي رسيع، وحذَّ
تغيري يف مجلس اإلَِدارَة إذا مل يحدث ذلك، بينم قال "صندوق التَّحوُّط األَْمرييّك 
النَِّشط Starboard Value": إنَّ املُْستَثِْمريَن يف ياهوو يبدو أنَّهم "فقدوا كُّل الثَِّقة 
ِكَة، بقيادة ماريسا ماير يف التَّعاطي مع  يف اإلَِدارَة واملجلس" بعد أن فََشـــلت الرشَّ
رًا  يَات األََساِســـيَّة الَِّتي تواجهها ياهـــوو)2(، ِباإلَِضافَِة إىَل أنَّها أقَْدَمْت ُمؤَخَّ التََّحدِّ
بْع األَوَّل من العـــام 2015م)3( با مُيَثِّل نَْحو  عـــىَل تسيح 1100 ُمَوظَّف يف الرُّ

"أْخاَلِقيَّــات األَْعَمل وارتباطها باملمرســات الســليمة للَحوْكََمة يِف ُمَنظََّمت األَْعــَمل املُعاِصَة من منظور إَداِرّي . 1
يَارَة 4 يونيو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط:  وإْساَلِمّي"، جامعة حسيبة الشلف، الجزائر، 15 نوفمرب 2016م، تَاِريُخ الزِّ

 goo.gl/rLa80B
2. Robinson, J., & Chia, J. Yahoo CEO Marissa Mayer 'accidentally fires dozens of employees' 

after their names were mistakenly placed on the layoffs list. Mail Online, 2016,  Retrieved 
from http://dailym.ai/34wsDf2 

3. Kolakowski, N. Marissa Mayer called Yahoo's layoffs a 'remix'. Business Insider, 2015, Retrieved 
from https://bit.ly/2XC96Z4
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َها يف  %15 مـــن القَوى الَعاِملة لديها، يف ُخطَْوٍة أثَارَْت الغضـــب املُْجتََمِعّي ِضدَّ
الواليات املتَِّحَدة األمريكيَّة، فَوَصَفْت صحيفة "نيويورك بوست" قرارها ِبأَنَُّه َمِزيٌج 

بريوقراطّي)1(.

الهتامم بالتَّْعليم والتَّْدريب:	 

التَّطوُّر الواســـع يف مجال أْخالِقيَّـــات الَعَمل مُيِْكن مالحظته يف مجال التَّْدريب، 
ناِعيَّة،  َول الصِّ َصة يف الدُّ فأخذت َهِذِه املادَّة تَُدرَّس وتصدر ِفيَها كتب َمْنَهِجيَّة ُمتََخصِّ
فَفـــي الواليـــات املُتَِّحَدة األَْمريِكيَّة يوجد ما يزيد عـــن 500 ُمَقرَّر تَْدرِيِسّ حول 
م تدريبًا  أْخالِقيَّات الَعَمل تَُدرَّس يف الجامعات، ونســـبة كَِبريَة من الجامعات تقدِّ

يف َهَذا املََجال.

مت ستاربكس )Starbucks( تدريبًا ُمَكثًَّفا ألَكَْث من  ِكات؛ قدَّ وعىَل مســـتَوى الرشَّ
175,000 فَرْد من ُمَوظَِّفيها عـــىَل مناهضة التََّحيُّز الُعْنُصّي، بعد حادث توقيف 
ـــمراء يف أحـــد فروعها يف والية فيالدلفيا األَْمريكيَّة  رجلنَْي من َذِوي البرشة السَّ
ِهريَة واتَّهمها الَكِثريون  دون ٍذنب، وحينها ثار الرَّأْي الَعاّم ِضدَّ ِسلِْســـلَة املقاهي الشَّ

بتغذية الرُّوح الُعْنُصيَّة)2(.

يَّة الُبْعد الْجتامِعّي:	  اللِتزَام بروح القانون وأهمِّ

يِّقة ألْخالِقيَّات الَعَمل الَّتي تَْقُص َدْور َمرْشُوَعات الَعَمل عىَل ُمَجرَّد  إنَّ الرُّؤيَة الضَّ
ـــوق تُؤدِّي إىَل تجاهل ُمَمرََســـات الَعَمل  تَْحِقيـــق األَْربَاح ضمن إطار قََواَعد السُّ

ارَّة؛ كَْونَها تلتزم ِبَشكٍل حريّف بالقانون ُمْغِفلِنَي ُروح القانون. الضَّ

1. Kim, E. Yahoo CEO Marissa Mayer is meeting investors to save her job while laying off over 
400 people. Business Insider, 2016,  Retrieved from https://bit.ly/2K0Rka0.

ـة، 18 أبريل 2018م، ُمتَاح عىَل . 2 ســتاربكس تقــاوم التَّْمِييز الُْعْنُصي بـــ 20 مليون دوالر، موقع "العني" اإلخباريَـّ
https://cutt.us/3cNLx :الرَّاِبط
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ولذلـــك رأت إَِدارَة َشِكَة تومز )TOMS( األَْمريكيَّة لألحذيـــة أنَّ َعلَيَْها الِتزَاًما 
َسات  أْخالِقيًّا تَِجاه العاطلني يف ُمْختَلَف أنحاء العالَم، فتُســـاِهم يف تَْدِشني ُمَؤسَّ
طة يف البُلَْدان النَّاِمية يف العالَم من أجل إِيَجاد الَوظَائِف  ِغريَة واملُتََوسِّ األَْعَمل الصَّ
للعاطلني، رغم أنَّ القانون مل يُْجرِبَْها ُمبَاَشًَة عىَل توظيفهم لَِكنََّها النَّزَْعة اإلِنَْسانِيَّة 

النَّابعة من الحّس األْخالِقّي)1(.

تحسي نوعيَّة الَحَياة:	 

يَّة كُربَى،  إنَّ البَْحث عن ُمْنتَج يفيد األَفْرَاد ُهَو من األُُمور الواضحة الَّتي تحظَى بأهمِّ
اِملَة ألْخالِقيَّات الَعَمل،  ولكن قَد يَِتّم إغفالها حتَّى من أولئك الَِّذيَن يَتَبَنَّْوَن الرُّؤية الشَّ
َسات  ع املرَْشُوَعات الُحرَّة، يَُســـود اتَِّجاه عاّم بأنَّ املَُؤسَّ فَفي املُْجتََمعات الَّتي تَُشـــجِّ
لها الحّق يف إِنْتَاج ما تراه ُمْرِبًحا لها، شيطة أالَّ تَُكون املُْنتَجات والِخْدَمات الَّتي 
تُنتجها محظورًة بوجب القانون، وأن تُساِهم يف تحسني نوعيَّة الَحيَاة والِخْدَمات 

َمة لألفراد دون التَّْخِطيط الْسِتْغاللهم واستنفاد َمَوارِدهم)2(. املَُقدَّ
Epi- "وقد أقدمت َشِكَة مايالن لألدوية بفعل ُمَشاِبه ِعْنَدَما طرحت عقار "إيبي-بن

pen يف األَْسَواق، وُهَو نِظَام َحْقٍن آيلٍّ يُزَوِّد املريض بجرعة من دواء اإلبينيفرين 
دمة، لكن مـــع رواج َهَذا املُْنتَج وتَْحِقيقه  الَّتي تَُســـاِعده عىَل تفادي اإلصابة بالصَّ
ـــْعر بأَكَْث من %400، َحيُْث رفعت  ِكَة عىَل زيادة السِّ ألربـــاح خياليَّة أقَْدَمت الرشَّ
ســـعره تدريجيًّا من نَْحو 50 دوالًرا لُِكّل ِمْحَقٍن تِلَْقاِئّ إىَل ما يزيد قلياًل عن 600 
ُدَوالر لُحزَْمـــة اثنني من املِْحَقن، وقَد عزَّزت َهِذِه الُخطَْوة أرباح EpiPen إىَل 1.1 
نة الواِحَدة، ودفعت َهِذِه الزِّيادة املثرية للَغَضب وغري املنطقيَّة  مليار دوالر يف السَّ

1. O’Brien, C. 16 Brands Doing Corporate Social Responsibility Successfully [Blog[, 2019, 
Retrieved from https://bit.ly/2Ruh3vx

أنور خان، سهري. ماهي أْخاَلِقيّات اإْلَِدارَة وَكَيَْف تَُساِهم يِف تَأِْسيس قََواَعد وبيئة عمل سليمة لتَْنِظيم التََّعاُمل بنَْي . 2
cutt.us/K6JP0 :املدراء واملَُوظَِّفنَي؟، موقع بيت دوت كوم، 20 يناير 2015م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط
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ِكَِة؛ هيث بريش، الَّذي بلغ  الِجَهات الرَّقابيَّة إىَل التَّْحِقيق مع الرَّئِيس التَّْنِفيذّي لِلرشَّ
راتبه نَْحو 19 مليون دوالر يف العام 2015م )1(.

َسات أَيًْضا أن تَْخلُق اْحِتيَاَجات َجِديَدة للُعَمالء، وأن تستخدم  ِكَات واملَُؤسَّ ومُيِكن للرشَّ
ِْويجيَّة املُْختَلَِفة يف إقناع املُْستَْهلِكنَي برشاء ُمْنتََجاتها  األََســـالِيب التَّْســـِويقيَّة والرتَّ
وِخْدَماتها الَّتي تُلَبِّي َهِذِه االْحِتيَاَجات، وال يوجد يشٌء َخاِطئ يف إيجاد اْحِتيَاَجات 
َحِقيِقيَّة تَُساِعد عىَل تَْحِقيق الرَّاحة والرَّفاهية للُعَمالء دون اْسِتْغاللهم. وعىَل الرَّْغم 
ِكات يف كثريٍ من الحاالت تُوِجد اْحِتيَاَجات وَرَغبَات َعالِيَة التَّْكلِفة  من ذلك، فالرشَّ
ـــْعر ال لشء إالَّ لتَْحِقيق األَْربَاح، وقَد تَرى اإلَِدارَة أنَّ  وغري ُمِفيَدة أو ُمَضاَعَفة السِّ
َذلِـــَك الَعَمل "َجيِّد"، ولِكنَّه يف الحقيقة يُـــَؤدِّي إىَل تَِبَعات غري مرغوبة اجتمعيًّا، 
وهذا ُهَو املَْصَدر الرَّئيّس لالْســـِتْهالك الزَّائد والَعاِمل األََسايّس الَِّذي يدفع النَّاس 

إىَل إجهاد أنفسهم بالَعَمل واإلفراط يف االْسِتْهالك)2(.

نَات األْخالِقيَّة  املَُدوَّ
ِكَات الَعالَِميَّة حول الَكِثري من املَحاِور  وَغالِبًـــا ما تَتََمْحَور املَُدوَّنات األْخالِقيَّة للرشَّ
واملَُمرََســـات الَّتي يَْنبَِغي تَْنِفيذها ِمن ِقبَل فَِريـــق الَعَمل واإلَِدارَة ذاتها، ومن مثل 

َهِذِه املَحاِور:
محور إَِداَرة األَْعاَمل:. 1

ويُْقَصد به الَقَواِعد الَّتي تَْحُكم الَكيِْفيَّة الَّتي تُِدير بها املَُنظََّمة أَْعَملها وأَنِْشطَتَها، 	 
ويَُضّم َهَذا املحور كالًّ من:

1. Mole, B. Years after Mylan’s epic EpiPen price hikes, it finally gets a generic rival. 
ArsTtechnica, 2018, Retrieved from https://bit.ly/2RvrTkY

الشبشريي، محمد. "دور الِقيَم وأْخاَلِقيّات األَْعَمل يِف التَّجارِب الَعالَِميَّة يِف ِظّل َمَفاِهيم اإْلَِدارَة الرشيدة . 2
)الَحوْكََمة( مَنَاِذج وتطبيقات"، َمرِْجع سابق.
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قَّة يف التَّْســـِعري 	  الَجْوَدة والْختبـــار: َجْوَدة ُمْنتََجات وِخْدَمات املَُنظََّمة والدِّ
والَفْوتَرَة من الَعواِمل الحاســـمة لنجاحهـــا، لذا يَِجب أن تفي َجِميع ُمْنتََجاتها 
ـــليمة وفًْقا للُمتَطَلَّبَات  وِخْدَماتها بَعاِيري الَجـــْوَدة واالختبار والتَّفتيش السَّ
واالشرتاطات املُْعلََنة للجمهور، ويَِجب عىَل املَُنظََّمة إكمل َجِميع وثَائِق اختبار 
ــٍة ورُسعٍة، وتقع عىَل عاتقها َمْســـُؤولِيَّات َضَمن َجْوَدة املُْنتَج  ُمْنتََجاتها بِدقَـّ
زَِمة للُحُصوِل عىَل شهادات الَجْوَدة واالْعِتمد املََحلِّيّة  وَمْعرِفَة االختبارات الالَّ
ْولِيَّة، وَمْعرِفَة كَيِْفيَّة تَْنِفيذ هذه االختبارات، وتَْسِجيل نَتَائِج االختبار بِدقَّة  والدَّ
قَّة والوضوح يف كُّل جانب من َجَوانِب  واإلعالن َعْنَها بشـــفافيَّة، والِتزَام الدِّ

الَفْوتَرَة والتَّْسِعري.

اللِتزَام بقواني مكافحة الحتكار وُماَمَرَسات املَِبيَعات والُقْدَرة التَّناُفِسيَّة: 	 
أْي االلِتزَام بقوانني املَُنافََســـة ومنع املَُمرََسات االحتكاريَّة واالتَِّفاقيَّات الَّتي 
ع عليها، وااللِتزَام بَُمرََسات مبيعات عادلة وتََنافُِسيَّة،  تَلِْغي املَُنافََسة أو ال تَُشجِّ
وضمن َعَدم االشرتاك يف املَُمرََسات الَّتي من شأنها تقييد التِّجارَة أو استبعاد 
وق ِبَشكٍل غري عادل، وَعَدم التَّواُصل ِبَشكٍل رسمّي أو غري  املَُناِفِســـنَي من السُّ
رســـمّي مع املَُناِفِسنَي أو ُمَوظَِّفيهم لتثبيت األَْسَعار أو التَّحكُّم بها، أو تخصيص 
ل أو املَُورِِّديَن أو تقييد مبيعات املُْنتََجات، وكََذلَِك َعَدم  األَْسَواق أو مقاطعة الُعمَّ
اإلدالء ببيانات كاِذبَة بشـــأن املَُناِفِسنَي أو التَّآمر لَكْسب أو اْسِتْخَدام َمْعلُوَمات 
ة بهم ِبَشكٍل غري صحيح، وتجنُّب تَجِميع َمْعلُوَمات عن املَُناِفِسنَي  املِلِْكيَّة الَخاصَّ

س.  ِقَة أو التََّجسُّ ِبطَِريَقة غري َمرْشُوعة عرب السَّ

ضامن َعَدم تَضاُرب املَصالِح: ويحدث تَضارُب املَصالِح ِعْنَدَما تَتََداَخل َمصالِح 	 
ُمَنظََّمة ما مـــع مصلحة شكائها أو أَْصَحاب املَْصلََحة اآلَخِريَن، وهنا يَِجب أن 
َكاء كَافَّة، وَعَدم اتَِّخاذ أّي إِْجرَاٍء  تلتزم املَُنظََّمة يف عملها بُرَاَعاة َمصالِح الرشُّ
ة  من شـــأنه أن يُْحِدث تَضاُربًا بنَْي َمصالِحها وَمصالِح أَْصَحاب املَُنظََّمة الَعامَّ

ْخصيَّة. أو الشَّ
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َياّس: أْي أن تضمن املَُنظََّمة َعَدم دعمها ماديًّا أو معنويًّا 	  اللِتزَام بالِحَياد السِّ
يَاِســـيَّة، فاَل تَســـهم يف َتِْويل ُمبَاِش أو غري  ْغط السِّ أليٍّ من مجموعات الضَّ
ـــِحنَي املََحلِّنّي، إذا كَاَن هذا  ينية أو املُرَشَّ يَاِســـيَّة أو الدِّ ُمبَـــاِش لألحزاب السِّ
محظوًرا بوجب القانون، وطلب االستشـــارة الَقانُونِيّة قبل اإلســـهام يف أّي 

ين. يَاسة أو الدِّ أَْعَمل خرييَّة ذات صلة بالسِّ

بِْحيَّة يف ِبيئَة مفتوحة وعىَل 	  اللتزام القانوّن: َغالِبًا ما تعمـــل املَُنظَّمت الرِّ
درجة َعالِيَة من التَّْنظيم واملَُســـاَءلَة، فتقوم الَكِثـــري من الكيانات الُحُكوِميَّة 
واملدنيَّة براقبة وتَْقِييم وتَْوِجيه إَِدارَة أَْعَملها، ولذا يَِجب أن َتْتَِثل وعىَل نَْحٍو 
ال َمَعَها وااللِتزَام بإمدادها بَكافَّة  صارٍم بُتَطَلَّبَات َهِذِه الهيئات والتَّعاُون الفعَّ

البَيَانَات واملَْعلُوَمات الَّتي تحتاجها بِدقَّة وشفافيَّة.

خصوصيَّـــة الَعِميل: من املََعاِيري األْخالِقيَّة الَّتـــي يَِجب أن تراعيها املَُنظََّمة 	 
ِقَة واالنتهاك، من أجل كَســـب  الِحَفاظ عىَل بَيَانَات الُعَمالء وِحَميتها من السَّ

ثقتهم ووالئهم.

ن ِحَميَة 	  ِحاَميَـــة َمَوارِد الِبيَئة: االلِتزَام األْخالِقّي للُمَنظََّمـــِة يَِجب أن يَتََضمَّ
الِبيئَة الَّتي تعمل فيها، وأن تتوافق أَنِْشطَتَُها وَعَملِيَّاتها مع قوانني ِحَميَة الِبيئَة 
ن َهَذا املحور  ولوائحهـــا يف َجِميع البُلَْدان الَّتي تعمل َداِخل حدودها، ويَتََضمَّ
الفرعـــّي ُمتَطَلَّبَات إعادة التَّْصِنيع والتََّخلُّص من النَُّفايات واملوادِّ الَخِطرَة يف 
مكان الَعَمل من أجل ِحَميَة الِبيئَة، ومنع أْي انسكاب أو تسُّب للَمَواّد الَخِطرَة 

لْب عىَل الِبيئَة. واإلبالغ الفورّي عنه أو عن أّي يشٍء آخر قَد يُؤَثِّر بالسَّ

ِمْحَور الَعَمل مع الُعَمالء واملَُوظَِّفَي الُحكُوِميَِّي:. 2

ويُْقَصد به الَقَواِعد الَّتـــي تَْحُكم عالقة املَُنظََّمة برشكائها من الِجَهات الُحُكوِميَّة 
والرَّْسِميَّة فيم يَتََعلَّق بأَْعَملها، ويَُضّم َهَذا املحور كالًّ من:

شـــاَوى والُعُمولت: يَِجب أن تلتزم املَُنظََّمة بعدم التَّورُّط يف تَْقِديم 	  تَجنُّب الرَّ
رَْشـــَوة أو ُعُموالت ملَُوظَِّفنَي ُحُكوِميّنَي أو غريهم من ُشَكاء الَعَمل، أْي إعطاء 
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أو قَبُول نقوٍد أو رُُسوم أو ائتمنات أو هدايا أو ِخْدَمات أو أّي يشٍء ذي قيمة 
م ِبَشكٍل ُمبَاِش أو غري ُمبَاِش يف مقابل ُمَعاَملَة تفضيليَّة.  يُقدَّ

الفصاح اللزامّي: املَُنظََّمة ُملزََمـــة كََذلَِك باإلفصاح للجهات الُحُكوِميَّة عن 	 
االنتهاكات الَّتي قَد يقوم ِبَها املوظَُّفون املُْشـــتَبه بُســـلُوكهم، والحاالت الَّتي 
تنطوي عىَل ُشـــبَه احتيال أو تَضارُب للَمصالِح أو الرَّْشَوة، واإلبالغ عن أخطاء 

ل. يف الَفْوتَرَة أو التَّْسِعري أو املدفوعات الزَّائدة للُعمَّ

يافة: تَْحظُر معظم الحكومات عىَل ُمَوظَِّفيَها قَبُول أشياء 	  تجنُّب الهدايا والضِّ

ذات قيمة من املُتََعاِقِديَن واملَُورِِّديَن، ويَِجب عىَل املَُنظََّمة أن تَتَِّبع هذه اللََّوائِح 

يَاسات بِدقَّة عند التََّعاُمل مع ُمَوظَّفي الُحُكوَمة وُمَمثِّليهم، وتجنُّب تَْقِديم  والسِّ

الهدايـــا والَوَجبَات أو أّي يشٍء ذي قيمة إىَل الُحُكوَمة واملَُوظَِّفنَي العموميِّنَي 

ِبَغـــرَِض التَّأْثِري عىَل قرار املَُوظَّف أو الُحُصول عىَل األَْعَمل أو االحتفاظ بها، 

فذلك محظور دائًا، ويجب عىَل ُمَوظَّفي املَُنظََّمة الُحُصول عىَل ُمَوافََقة إَِدارَة 

ـــؤون الَقانُونِيَّة قبل إِْجرَاء أّي مدفوعات لتَيِْســـري اإلِْجرَاَءات الُحُكوِميَّة  الشُّ

الرُّوتِيِنيَّة، مع الحرص عىَل تَْســـِجيل َهِذِه املدفوعات ِبَشكٍل صحيح يف دفاتر 

املَُنظََّمة الرَّْسِميَّة.

اِبقي: يف بَْعض البُلَْدان يَُقيِّد القانون تعيني 	  تعيي املَُوظَِّفَي الُحكُوِمّيي السَّ
بَْعض املَُوظَِّفنَي الُحُكوِميّنَي الَِّذيَن اشرتكوا يف َمْنح أو إَِدارَة الُعُقود الُحُكوِميَّة 
لقطاعات األَْعَمل، ولذلك يَِجب عىَل إَِدارَة املَُنظََّمة الُحُصول عىَل املَُشورَة من 
إَِدارَة الشؤون الَقانُونِيّة قبل تَْوِظيف ُمَوظَِّفنَي ُحُكوِميِّنَي سابقني أو ُمَقابَلتهم 

أو تعيينهم أو إسناد أّي عمل إليهم للتَّأكُّد من مَدى قَانُونِيَّة ذلك.

ِمْحَور الَعَمل مع ُمَوظَّفي املَُنظََّمة:. 3

ويُْقَصد به الَقَواِعد األْخالِقيَّة الَّتي تَْحُكم عالقة املَُنظََّمة بَُوظَِّفيها، وتَْشـــتَِمل عىَل 
ُحُقوق وواجبات كُّل طَرَف تَِجاه اآلخر، ويَُضّم َهَذا املِْحَور كالًّ من:
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ُفرَص تَْوِظيف عَل َقَدم املُساواة: يَْعتَِمد نََجاح املَُنظََّمة يف جزٍء كَِبريٍ منه عىَل 	 
اِخلِيَّة، لذلك يَِجب أن تَُدعِّم املَُنظََّمة تَْوِفري ِبيئَة إِيَجاِبيَّة يُْنِتج فيها  ِبيئَة الَعَمل الدَّ
ق،  األَفْرَاد ويَُســـاِهُمون ويشاركون يف أداء املََهاّم وإنجاز األَْهَداف ِبَشكٍل خالَّ
ويأت َذلَِك من ِخالل الِتزَامها بالقضاء عىَل التَّْمِييز بَكافَّة أشـــكاله؛ النَّْوعّي 
َقِّي  ، واعتمد َمَعاِيري التَّْقِييم العـــادل يف التَّْوظيف والرتَّ ينـــّي والِجْنِسّ والدِّ
واإلنهـــاء، وأن تلتزم تَِجاه ُمَوظَِّفيها بإعطائهم الِقْســـط الَكايف من التَّْدريب 

َقِّي. والتَّطْوير الَوِظيِفّي من أجل َحثّهم عىَل اإلنجاز والرتَّ

ـــلوك 	  ُمَناَهَضة التََّحرُّش ف ِبيَئة الَعَمل: يُقصد بالتََّحرُّش يف ِبيئَة الَعَمل: السُّ
الَِّذي يتســـبَّب يف إيذاء ُمَوظَّف أو ُمَوظَّفة آلخر أو أخَرى َداِخل الَعَمل ســـواًء 
ين، ويَِجب أن تلتزم املَُنظََّمة بتوفري ِبيئَة  ِبَسبَب الِجْنس أو الِعرْق أو اللَّْون أو الدِّ
عمٍل خالية من التََّحرُّش بشـــتَّى ُصـــَوره وأَنَْواعه، وحّث املَُوظَِّفنَي عىَل تَْكِوين 
َعالقَات ِمَهِنيَّة َجيَِّدة مع زمالئهم وَعَدم إجبار أّي منهم عىَل تَْقِديم رشوة َمادِّيَّة 

أو معنويَّة أو ِجْنِسيَّة نظري الُحُصول عىَل عمٍل أو ترقيٍة أو مكافأٍة.

وِرّي أن تتَّبع املَُنظََّمة القوانني واللََّوائِح القضائيَّة 	  ُ ة: من الضَّ حَّ الَمة والصِّ السَّ
ـــالَمة للُمَوظَِّفنَي يف مكان الَعَمل، ومن  الَّتي تَتََعلَّق بتوفري َمَعاِيري األمن والسَّ
ـــامل للُمَوظَِّفنَي وأرَُسهم، وَحظْر حيازة أّي  ذلـــك؛ تَْوِفري التَّأمني الطِّبّي الشَّ
َصة أو غري مرخَّصة عند الحضور إىل َمَقّر املَُنظََّمة ودون إذن  أسلحة ناريَّة ُمرَخَّ
من اإلَِدارَة، وتَْوِفري أَْدَوات وأَنِْظَمة مكافحة الحريق وَوْحَدة إسعاف للطَّوارئ، 
الَمة، واتِّبَاع الَقَواِعد  د السَّ واإلبالغ عن َجِميع الحوادث واملََخاِطر الَّتي قَد تَُهدِّ
الَّتي تَتََعلَّق بالتَّدخني أثناء ســـاعات الَعَمل حال البقـــاء َداِخل َمَقّر املَُنظََّمة، 

ة للُمَوظَِّفنَي. حَّ الَمة والصِّ واإلبالغ عن أّي انتهاكات ُمْحتََملَة إلجراءات السَّ

نَْبذ الُعْنف ف ِبيَئة الَعَمل: ِمن املُْفرَتَض أالَّ تسمح املَُنظََّمة بارتكاب أّي سلوك 	 
عنيف يف مكان عمل، سواًء إذا كان قَد اقرتفه ُمَوظَُّفوَن أو كَاَن ِضّدهم، مثل: 
د إتالِف  َدة، أو التَّسبُّب يف أًذى َجَسِدّي لشخٍص آخر، أو تََعمُّ إطالق عبارات ُمَهدِّ
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ممتلكاِت َشْخٍص آخر، أو التَّصُّف ِبطَِريَقة عدوانيَّة تَُسبِّب خوَف َشْخٍص آخر 
من اإلصابة بضٍر.

يَّة ال يجوز للُمَنظََّمِة 	  يَّة بََيانَات املَُوظَِّفَي: َمْعلُوَمات املَُوظَِّفنَي وبياناتهم رِسِّ رِسِّ
ن َهِذِه البَيَانَات ِملَّف املَْعلُوَمات  َمح بسقتها وانتهاكها، وتتضمَّ تداولها أو السَّ
ت الطِّبِّيَّة الَِّتي تُْستَْخَدم  جالَّ ْخصيَّة، وعناوين املنازل وأرقام الهواتف، والسِّ الشَّ

فََقْط ألغراض الَعَمل املسموح بها.

تِكُْنولُوْجَيـــا املْعلُوَمات: مثل أّي من أصول املَُنظََّمة، تَُعّد تِْكُنولُوْجيَا املَْعلُوَمات 	 
ة الَّتي يَِجب اســـتخدامها فََقْط لتعزيز أَْعَمل املَُنظََّمة، ويَِجب  أحد املََوارِد املُِهمَّ
ِكَة لَِدْعِم  ة بالرشَّ عىَل ُمَوظَِّفيها َعَدم اْســـِتْخَدام املَْعلُوَمات أو األَنِْظَمة الَخاصَّ
ات الحاســـب اآليّل وبياناته وأَنِْظَمة  أّي أَْعَمل شـــخصيَّة، وِحَميَة َجِميع ُمَعدَّ
ح به من أطراف َخارِج املَُنظََّمة، وَعَدم  الحاسبات من أّي ُوُصول لها غري ُمصَّ
نَْســـخ الرَبَاِمج ألغراض َعَمٍل آخر أو الْســـِتْخَدامَها يف املنزل أو مشاركتها مع 
ة مع  آخرين بدون إذٍن صيح من اإلَِدارَة، وَعَدم ُمَشـــاَركَة كلمت املرور املُِهمَّ

اآلَخِريَن. 

ـــْخصيَّة 	  ـــْخصيَّة: أْي أْن تضمن املَُنظََّمة أالَّ تُؤَثِّر الَعالقَات الشَّ الَعالَقات الشَّ
ه  ملَُوظَِّفيها عىَل اتَِّخاذ الَقرَاَرات اإِلَداِريَّة وَسرْي الَعَمل فيها، وهنا َعلَيَْها أن تَُوجِّ
املَُوظَِّفنَي باإلفصاح عن أّي َمصالِح َمادِّيَّة قَد تَُخّصهم أو تَُخّص أحًدا من أَفْرَاد 
ل أو املَُناِفِســـنَي، والَكْشف عن ِملِْكيَّة األسُهم يف  أرستهم مع املَُورِِّديَن أو الُعمَّ
ة ُمَناِفَســـة للُمَنظََّمِة، فمثل َهِذِه الَعالقَات قَد تُؤَثِّر سلبًا عىَل  َشِكَة تداول َعامَّ

عمل املَُنظََّمة أو تحدث تَضارُب َمصالِح َحِقيِقّي أو ُمْحتََمل للُمَنظََّمِة. 

تجنُّـــب الُحُصول عَل هدايا: بَوْجٍه عاّم، ال يَِجب عىَل ُمَوظَّفي املَُنظََّمة قَبُول 	 
الهدايا أو الَوَجبَات أو أّي أَنِْشطَة ترفيهيَّة من الِجَهات الَّتي تتعامل معها، إذا مل 
يكن هذا النََّشـــاط يَْخِدم أغراض الَعَمل الَقانُونِيَّة ومالئًا لحدود الَعالقَة بنَْي 
ِغريَة  املَُنظََّمة وَهِذِه الِجَهات، لكن ِبَشـــكٍل عاّم ال يجوز قَبُول سَوى الهدايا الصَّ
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ذات الِقيَمة البســـيطة، والِعلم أنَّ هذه الهدايا هي ِملْك للُمَنظََّمِة ويَِجب إبالغ 
اإلَِدارَة بها.

َويف املقابل كََذلَِك ال يَِجب عىَل ُمَوظَّفي املَُنظََّمة َعرْض أو تَْقِديم هدايا ِعْنَدَما 
ي للَهِديَّة، وتجنُّب إعطاء  يُْحظَر َذلَِك ِمن ِقبَل قََواَعد أو َمَعاِيري أو سياسات املُتَلَقِّ
الهدايا ذات قيمة أعىَل من الِقيَمة البسيطة عند التََّعاُمل مع الِجَهات الَخارِِجيَّة، 
وضمن أنَّ الَوَجبَات أو أَنِْشطَة الرتفيه تَُكون ألغراض الَعَمل، واستشارة إَِدارَة 

املَُنظََّمة قبل تَْقِديم أّي َهِديَّة ذات قيمة كربى.

يَّة 	  اِخلِيَّة للُمَنظََّمِة: يَِجب عىَل املَُوظَِّفنَي االحتفاظ بِسِّ يَّة املَْعلُوَمـــات الدَّ رِسِّ
ة باملَُنظََّمـــة، وااللِتزَام بعدم بَيِْعَها أو  اِخلِيَّة الَخاصَّ املَْعلُوَمـــات والبَيَانَات الدَّ

تريرها إىَل اآلَخِريَن ِبَهَدف بَيْع أو شاء أوراقها املَالِيَّة.

اللِتزَام بَقَواَعد ُمامَرَســـة األَْعاَمل ف الخارج: إذا ما كَانَت املَُنظََّمة ُتَارِس 	 
َدة، فَإنَّه يَْنبَِغي عىَل ُمَوظَِّفيها أن يكونوا عىَل ِعلٍْم تاّم  أَنِْشـــطَتَها يف ُدَول ُمتََعدِّ
بالقوانـــني والَقَواِعد املَُنظَِّمة للَعَمِل يف َهِذِه البُلَْدان، وااللِتزَام بهذه املََعاِيري، 
ائم واملُْستَِمّر عىَل أحدث القوانني واللََّوائِح الَّتي تنطبق يف َمجال  واالطِّالع الدَّ

َول. عمل املَُنظََّمة يف َهِذِه الدُّ

اْسِتْخَدام النتنت: قَد تسمح املَُنظََّمة ِباْسِتْخَدام شبكة اإلنرتنت ملَُوظَِّفيها يف 	 
غري ساعات الَعَمل الرَّْسِميَّة، ومع ذلك يَِجب َعَدم اْسِتْخَدامه لَِدْعِم أّي أَْعَمل 
َشـــْخِصيَّة أو اْسِتْخَدامه با يَُخالِف أيًّا من املََعاِيري األْخالِقيَّة واإلِنَْسانِيَّة؛ مثل 
اْســـِتْخَدامه يف إرسال َمْعلُوَمات ِجْنســـيَّة صيحة أو ُعنصيَّة أو ازدرائِيَّة أو 
ة. سات أو َمْعلُوَمات ُمَناِفيَة لآلداب الَعامَّ عائر واملُقدَّ غري قَانُونِيَّة أو تحتقر الشَّ

ـــلوكيَّة والِقيَم  ختاًما نُذكِّر ِبأَنَُّه مُيكن تَْعِريف أْخالِقيَّات الَعَمل بجموعة املبادئ السُّ
الَّتي تحكم ُسلُوكيَّات اإلَِدارَة وتصُّفها تَِجاه ُمَوظَِّفيها وُعَمالئها واملَُساِهِمنَي واملُْجتََمع 
ْولة ذات الَعالقَة بعمل املَُنظََّمت، وأنَّه مل تَُعْد زيادة  ـــائَِدة يف الدَّ ة والقوانني السَّ َعامَّ

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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ا ازدياد الكفاءة اإلِنْتَاجيَّة  األَْربَاح فقط ِهَي الَهـــَدف الوحيد ملَُنظَِّمت األَْعَمل، وإمنَّ
واالرْتَِقاء بُســـْمَعة املَُنظََّمة، وتحســـني نَْوِعيَّة الَحيَاة ألفراد املُْجتََمع وترسيخ َعالقَات 
ــنَي، وكُّل َهَذا لن يتأتَّ دون  اخليِّنَي والخارجيِـّ ُمثِْمرَة طَِويلَـــة األمد مع شكائها الدَّ
ـــلوك املهنّي  اِخلِيَّة والَخارِِجيَّة وَضبْط السُّ الِتزَام باملََعاِيري األْخالِقيَّة يف ِبيئَة الَعَمل الدَّ
ْهل االستمرار يف األَْعَمل  واإلدارّي بُحزَْمة قََواَعد أْخالِقيَّة وإنســـانيَّة تجعل من السَّ

والتَّمتُّع بأرباٍح ألمٍد طويٍل.
 

الَفْصل الثَّالِث َعرَش/ املَبَْحث الثَّايِن
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املَْبَحث الثَّالث  

ِغري التَّطْوير املُْسَتِمّر للَمْشُوعِ الصَّ

َنوات  ِغيَة يُكتب لها النَّجاح ف السَّ الكَِثي من َشِكَات األَْعاَمل النَّاِشَئة واملََشاِريع الصَّ
ا منها ُهَو من يُكتب له الستمرار والتَّطَوُّر، فمثل  األوىَل من ُعمرها، لكنَّ القليل ِجدًّ
ِغي يَْحَتاج للرِّعاية املُْسَتِمرّة من أجل النُُّمّو والَبَقاء، ولَِذلَِك  َهِذِه األَْعاَمل كالوليد الصَّ
من الخطأ أن يســـتكي َرائِد األَْعاَمل وينتش ِبَنَجاح َمْشُوعه النَّاِشـــئ ول يَُفكِّر ف 
الُخطَْوة التَّالِية، وِهَي كَْيِفيَّة البقاء والســـتمرار، فعليه أن يبحث عن الْسِتَاتِيِجيَّة 

ع َمْشُوعه وتَطِْويره والِحَفاظ عَل استمراريته. املُناِسَبة لَتوسُّ

استاتيجيَّات التَّْنِويع
ياِضيَّات الرُّويس هاري إيغور أنســـوف)Ansoff  Igor )1 مَنُوَذًجا  وقد ابتكر َعالِم الرِّ
َســـات األَْعَمل لتنمو وتتطوَّر،  َرائِـــًدا يرشح من ِخالله أربع آليَّات ُمْختَلَِفة تتبعها ُمَؤسَّ
وق واملُْنتَج، وقَد نرُِشَ للمرة األوىَل يف مجلَّة هارفارد  ، هم: السُّ ِ استناًدا لعاملنَْي َحيَِوينَيَّ
بيزنس ريفيو يف عام 1957م يف مقال بعنوان "اســـرتاتيجيات التَّْنِويع"، واشـــتهرت 

املَْصُفوفَة فيم بعد وحملت اسم صاحبها أنسوف)2(.

، أُطْلَِق عليه: "أبو اإلدارة االســرتاتيجيَّة". حصل عىل . 1 هاري إيجور أنســوف )2002-1918م(؛ عالِم رياضيَّات ُرويِسّ
درجة املاجستري يف الفيزياء الحديثة، ثُمَّ حصل عام 1946م عىل درجة الدكتوراه يف الرياضيَّات التطبيقيَّة. َشَغَل 
راســات العليا يف جامعة كارنيجّي ميلون من عام 1963م حتَّى عام  منصب أســتاذ اإلدارة الصناعيَّة يف كليَّة الدِّ
ًسا لكليَّة أوين الجديدة لإلدارة العليا يف جامعة فاندربيلت يف ناشفيل،  1968م. يف عام 1969م، أصبح عميًدا ُمؤسِّ
تينيــس. وعمل أســتاذاً لإلدارة حتى عام 1973. ثمَّ انضمَّ إىل جامعــة كاليفورنيا يف برنامج كبار التنفيذيِّنَي. ثُمَّ 
التحق بجامعة أليانت الدوليَّة يف عام 1983م، وأنشــأ برنامج اإلدارة االســرتاتيجيَّة. مهنيًّا، هو معروف يف جميع 
دة: مفهوم االضطراب الِبيِئّي؛ منوذج النجاح االْســرِتَاتِيجّي املحتَمل،  أنحاء العامل ألبحاثه يف ثالثة مجاالت محدَّ
ة  م برنامج Ansoff Matrix كأداة أنشأها لرَْسم االسرتاتيجيَّات العامَّ . صمَّ اإلدارة االسرِتَاتِيِجيَّة يف الوقت الِفْعِلّ
لتنميــة األعــمل التجاريَّة، عــرب املُْنتََجات الحاليَّة أو الجديدة، يف األســواق الحاليَّة أو الجديــدة. للَمِزيد: َمْوِقع 

https://cutt.us/7NzYp  :ِويِكيِبيْديا املَْوُسوَعُة الُحرَُّة، ُمتاٌح عىل الرَّاِبِط
َسات، جامعة . 2 َسة، ِدَراَسة حالة بَْعض الُْمَؤسَّ اكة ااِلْســرِتَاتِيِجيَّة عىَل الَْمزَايَا التَّنافُِسيَّة للُمَؤسَّ أمني، قطوش. "أثر الرشَّ

فرحات عباس سطيف، الجزائر، 2018-2017م، ص16-17.
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وبالتَّاِل تَكُون البدائل األربعة، هي:

وق )Market penetration ( أْي: اللُّجوء الْسِتْخَدام املُْنتََجات الَحالِيَّة . 1 اْخِتَاق السُّ
ة ُسوقيَّة أكرب، ويكون َذلَِك عادًة بتَبَنِّي إحَدى  وق الَحايِلّ للُحُصوِل عىَل ِحصَّ يف السُّ
االْسرِتَاتِيِجيَّات الكالســـيكيَّة مثل َخْفض تَْكلَِفة املُْنتَج، وتَُعدُّ َهِذِه االْسرِتَاتِيِجيَّة ِهَي 
ق َرَواًجا ال بأَس  ـــوق؛ وألنَّ املُْنتَجات تَُحقِّ األَكَْث أمانًا للمعرفة الَجيَِّدة بظروف السُّ

وق. به يف َهَذا السُّ

ن َهَذا الِخيَار طَْرح ُمْنتََجات . 2 تَطِْوير املُْنَتـــج )development Product( يَتََضمَّ
وِقيَّة الَحالِيَّة  ة السُّ وق الَحايِلّ من أجل املحافظة عىَل الِحصَّ َجِديَدة ُمطَوَّرة يف السُّ
يع. ِ َناعات ذات التَّطَوُّر التُّْكُنولُوِجّي السَّ ًة يف الصِّ عىَل األقّل، ويتناسب َذلَِك َخاصَّ

ِكات النَّاِجَحة شيئًا . 3 م الرشَّ وق)development Market( عادًة ما تَُقدِّ تَطِْوير السُّ
ذا قيمة ألولئـــك الَِّذيَن يَْحتَاجون إليها، ويف بداية املرَْشُوع قَد يلجأ َرائِد األَْعَمل 

وتَُحلِّل َهِذِه املَْصُفوفَة املََخاِطر املُرْتَِبطَة باســـرتاتيجيَّات النُُّمّو املُْختَلَِفة الَّتي قَد تَتَِّبُعَها 
ِكَة  املَُنظََّمة لتَتَطَوَّر؛ َحيُْث تَْســـتَِند ِفْكرَتها إىَل أنَّه يف كُّل َمرَّة تنتقل ِفيَها املَُنظََّمة أو الرشَّ

إىَل قسٍم َجِديد )رأسيًّا أو أُفُقيًّا(؛ فإنَّ املََخاِطر تَزْداد.

؛ هـــم: املُْنتَج )املُْنتَج الحايّل/ املُْنتَج الَجِديد(،  وتَتََكوَّن املَْصُفوفَة من بُْعَديِْن أَساِســـيَّنْيِ
ـــوق الَجِديد(، وبالتَّايِل تعطي أربعة خيارات للنُُّمّو كََم  وق الَحايِلّ/ السُّ ـــوق )السُّ والسُّ

ْكل التَّايِل للَمْصُفوفَة: يتَّضح من الشَّ

ُمْنَتج جديد ُمْنَتج جديد ُمْنَتج جديد

وق الحايّل السُّ وق اْخرِتَاق السُّ تَطِْوير املُْنتَج

وق الَجِديد السُّ وق تَطِْوير السُّ التَّْنويع

الَفْصل الثَّالِث َعرَش/ املَبَْحث الثَّالث
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لِتَْحِديد مجموعة كَِبريَة من األَْشـــَخاّص الَِّذيَن يَْحتَاجون إىَل يشٍء مُيِْكنه تقدميه، 
وق يَِجب أن يبحث يف ِخيَار تضييق نِطَاق  لكن بعد نََجاح املرَْشُوع واستقراره يف السُّ
الُجْمُهور املُْســـتَْهَدف، واْخِتيَار أولئـــك الَِّذيَن يرغبون يف شاء ُمْنتَجه بَخَصائِصه 
التََّنافُِســـيَّة، وبشكٍل أَفَْضل من أّي َشِكَة أخَرى ُمَناِفَسة أو بتكلفة أقّل، وِخالل َذلَِك 
وق أو إَِضافَة أَْسَواق ُمْستَْهَدفَة أخرى،  ة ُسوقيَّة يف َذلَِك السُّ ا كَْســـب ِحصَّ مُيِْكنه إِمَّ
ـــوق  ويف َجِميـــع األحوال يكون قَد نجح يف ربط َخَصائِص املُْنتَج باْحِتيَاَجات السُّ

املُْستَْهَدفَة وترويج تِلَْك الَخَصائِص يف تِلَْك األَْسَواق.
ن َهَذا الخيار طَْرح املُْنتَجات الحاليَّة يف أَْســـَواق َجِديَدة، من ِخالل  ولذلك يَتََضمَّ
التَّْنِويع الجغرايّف أو اْسِتْخَدام قنوات بَيْع مختلفة، مثل: البَيْع عرب اإلنرتنت أو من 
َسات باتِّباع َهِذِه االْسرِتَاتِيِجيَّة ِعْنَدَما تَتََمثَّل كفاءتهــــا  ِخالل وسطاء، وتقوم املَُؤسَّ

املركزيَّة يف ُمْنتََجاتها الَّتي تطرحها يف األَْسَواق.

التَّْنِويع )Diversification( يَُعـــّد َهَذا الخيار األَكَْث خطورًة عىَل اإلطالق؛ ألنَّه . 4
ن تَْقِديم ُمْنتََجات َجِديَدة تاًما غرُي ُمْخترََبَة وطَرْحها يف أَْسَواق َجِديَدة كليًة  يَتََضمَّ
ًة  ه نَْحو النُُّمّو َخاصَّ َســـات َهِذِه االْسرِتَاتِيِجيَّة ِعْنَدَما تَتََوجَّ ولُعَمالء ُجدد، وتَتَِّبع املَُؤسَّ
ابة لَِكنََّها تَُعّد ُمجازَفة  َناعة الَحالِيَّة يف َمرَْحلَة االنِْحـــدار وغري جذَّ إذا كَانَـــت الصِّ

بالغة الخطورة.

اْسِتَاتِيِجيَّة النُُّمّو التَّكاُميّل
وِباإلَِضافَِة إىَل َمْصُفوفَة “أنســـوف” )Ansoff Matrix(الَِّتي تُعـــرف بالنُُّمّو املُكثَّف 
ى النُُّمّو التَّكاُمِلّ وتَْعتَِمد  َسات األَْعَمل؛ ُهَناَك اْســـرِتَاتِيِجيَّات أخَرى للتَّطَوُّر تُسمَّ ملَُؤسَّ
عىَل َعْقد َشاكات بنَْي املَُنظَّمت أو اْســـِتْحَواذ ُمَنظََّمة عىَل أخَرى يف مجال الَعَمل ذاته 
الت فََشـــلها فِإنَّها  أو خارج َهَذا املََجال، ورغم خطورة َهِذِه االْســـرِتَاتِيِجيَّة وارتفاع ُمَعدَّ
ة لُنُمّو املََشـــاِريع النَّاِشئَة، وال مُيكن تَْعميم فََشلها يف شتَّى  إحَدى االْســـرِتَاتِيِجيّات املُِهمَّ
قطاعات األَْعَمل؛ َذلَِك ألنَّها أثبتت نجاًحا الفتًا يف الَكِثري من الحاالت، فعىَل َســـِبيل 

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة



- 606 -

 Pixarِْفيهيَّة عىَل َشِكَة “بيكسار املثال اْســـِتْحَواذ َشِكَة “والت ديزين” األَْمريكيَّة الرتَّ
“ للرُّســـوم املُتََحرِّكَة يف العام 2006م، َجلْب لألوىَل عائدات بليَّارات الدوالرات من 
أفـــالم مثـــل: Finding Dory وToy Story 3 وWALL-E، وبعد ثالث َســـَنَوات من 
االْســـِتْحَواذ عىَل َشِكَة بيكسار، استعدَّ الرَّئِيس التَّْنِفيذي لـ”ديزين”، بوب إيغر، لرشاء 
َشِكَة Marvel Entertainment مقابل 4 مليَّارات دوالر، وقَد أنْتََج 11 فيلًم من أفالم 

Marvel أَكَْث من 3.5 مليار ُدَوالر منذ صفقة االْسِتْحَواذ هذه )1(.

َوُهَناَك أربعة بدائل قابلة للتَّطِْبيق ِعْنَدَما يَتََعلَّق األَْمر بتَْنِفيذ اْسرِتَاتِيِجيَّة النُُّمّو التَّكاُمل 
من ِخالل االْسِتْحَواذ أو االنِْدَماج:

ن َهَذا البديل شاء َشِكَة تعمل يف املََجال . 1 النِْدَماج األفقّي Horizontal: ويَتََضمَّ
ه  وق، وال يفيد َهَذا التَّوجُّ تها يف السُّ ذاته، اختصاًرا لتَطِْوير املُْنتَج ووسيلة لزيادة ِحصَّ
 ، يف مُنُّو املرَْشُوع فقط، بل يُِزيل أَيًْضا عائًقا آخر يقف يف طَِريق مُنُّوَها املُْســـتَْقبَِلّ
وُهَو أّي ُمَناِفس حقيقّي أو ُمْحتََمل، ومن األَْمِثلَة عىَل َذلَِك انِْدماج Exxon Corp و

كتان أَوَّل وثاين أَكْرَب ُمْنِتَجنْيِ للنَّْفط يف  Mobil Corp العام 1998م، وكَانَت الرشَّ
ْفقة ببلغ َضْخم بلغ 81 مليون دوالر)2(، ومنذ  الواليات املتَِّحَدة، وتمَّ إغـــالق الصَّ
ْفقة زادت أموال املُْستَثِْمريَن أربعة أضعاف وارتفعت األَْسُهم ِبِنْسبَة 293  إبرام الصَّ

يف املائة مع إعادة اْسِتثَْمر األَْربَاح )3(.

1. Lewis, M. Examples of Most Successful Company Mergers and Acquisitions of All 
Time [Blog[, 2020, Retrieved from https://dealroom.net/blog/successful-acquisition-
examples

2. Exxon-Mobil merger done. CNN Money website, 30 November 1999, Retrieved from 
https://cnn.it/3b7tnKi 

3. Lewis, M. Examples of Most Successful Company Mergers and Acquisitions of All 
Time [Blog[, 2020, Retrieved from https://dealroom.net/blog/successful-acquisition-
examples
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1. Goedhart, M., Koller, T., & Wessels, D. The six types of successful acquisitions, 2017, 
Retrieved 12 April 2020, from https://mck.co/2RvdZiS

2. Neumayr, T., & Joyce, S. Apple to Acquire Beats Music & Beats Electronics, 2014, 
Retrieved from https://apple.co/2JWrN1T

ن اْسرِتَاتِيِجيَّة النُُّمّو التَّكاُملِيَّة االْسِتْحَواذ . 2 النِْدَماج الَخلْفّي Backward: قَد تتضمَّ
ة باملرَْشُوع النَّاِشئ كوسيلة للتََّحكُّم ِبَشكٍل أَفَْضل  عىَل إحَدى َسالِسل التَّْوِريد الَخاصَّ
َا  يف َعَملِيَّات التَّْوِريد، ما قَد يُساِعد عىَل تَطِْوير ُمْنتََجات َجِديَدة ِبَشكٍل أرسع وُربَّ
أقَّل تَْكلِفة، فرشكة آي. ب. أم IBM، عىَل َســـِبيل املثال، اتَّبَعت َهِذِه االْســـرِتَاتِيِجيَّة 
يف أَْعَملهـــا الربمجيَّة بنَْي العامني 2010 و2013م، حينم اْســـتَْحَوذت عىَل 43 
ـــط 350 مليون ُدَوالر لُِكّل شكـــة، ومن ِخالل َدفْع ُمْنتََجات  َشِكَة َصِغريَة بُتََوسِّ
ة املَِبيَعات الَعالَِميَّة لرشكة IBM، اســـتطاعت األَِخريَة زيادة  ِكات عرب قُوَّ َهِذِه الرشَّ
ِكات املُْســـتَْحَوذ َعلَيَْها ِبَشـــكٍل كبريٍ، وأحيانًا بأَكَْث من %40 يف أَوَّل  إيرادات الرشَّ

عامني بعد كُّل َعَملِيَّة اْسِتْحَواذ )1(.

النِْدَماج األمامّي Forward: مُيِْكن أن تُركِّز َعَملِيَّات االْسِتْحَواذ أَيًْضا عىَل شاء . 3
ُمه املرَْشُوع،  َشِكَات إِنْتَاج املوادِّ الَخـــام الَّتي تَْدُخُل يف ِصَناَعة املُْنتَج الَِّذي يَُقدِّ
وينطبـــق َهَذا البديل ِبُصورَة كَِبريَة عـــىَل َشِكَات التِّْكُنولُوْجيَا، َحيُْث تلجأ الَكِثري 
ِكات الَقاِئَة عىَل التِّْكُنولُوْجيَا لالْســـِتْحَواذ عىَل َشِكَات أخَرى لديها  من الـــرشَّ
التِّْقِنيَّات الَّتي تحتاجها لتحســـني ُمْنتََجاتها، عىَل َسِبيل املثال، اشرتت شكة أبل 
)Apple( يف عـــام 2014م َشِكَة بيتس إِلِْكرُتُونِيّكس Beats Electronics، الَِّتي 
كَانَت قَد أطلقت ِخْدَمة بّث املوســـيقى، وكان أحد أســـباب َعَملِيَّة االْسِتْحَواذ ُهَو 
وق كَاَن يتحرَّك  تَْقِديم ِخْدَمة بّث املوسيَقى لُعَمالء “أبل” بسعة وكفاءة؛ ألنَّ السُّ
بالِفْعـــِل بعيًدا عن تَْجِربَة مَنُوذَج أَْعـــَمل iTunes الَخاّص برشكة Apple لرشاء 

املوسيَقى وتنزيلها )2(.
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النِْدَماج من ِخالل التَّْنِويـــع Diversification: أي مُيكن تَطِْوير املرَْشُوع من . 4
ِخالل االْســـِتْحَواذ عىَل َشِكَات أخَرى ال عالقة لهـــا بجال عمل املرَْشُوع تاًما، 
ولكنَّ َهَذا البديَل قَد يَُكون ُمالِئًا بدرجة أَكْرَب للَمَشاِريع الكربَى ذات املقدرة املَالِيَّة 
َعة املََجاالت، ومثل َذلَِك َشِكَة  خمة الَِّتي ترغب يف تَْكِوين تَكتُّالت َضْخَمة ُمتََنوِّ الضَّ
َعة يف ُمْختَلَف املََجاالت  “جرال إلكرتيك”)1( الَِّتي تضـــّم َمْجُموَعة َشِكَات ُمتََنوِّ
لَع  ـــكك الحديديَّة والِخْدَمات املَالِيَّة والسِّ مثل: الطَّاقَة النَّوويَّة وتَْصِنيع عربات السِّ

ى َشِكَة واحدة )2(. الكهربائيَّة واإِللِْكرِتُونِيَّة، لَِكنََّها توجد تحت ُمسمَّ

َسات  ويف الختام نكون قَد ناقشـــنا يف َهَذا املَبَْحث اْســـرِتَاتِيِجيَّات تَطِْوير ومُنُّو ُمَؤسَّ
ِغري، سواًء من  األَْعَمل الَِّتي مُيكن لرَائِد األَْعَمل االْسِتَفاَدة منها يف تَطِْوير َمرْشُوعه الصَّ
وق فيم يُعرف بـ”النُُّمّو املَُكثَّف” وفًْقا ملَْصُفوفَة الرويّس هاري إيغور،  َحيُْث املُْنتَج أو السُّ
أو من ِخالل َعْقد َصَفقات االْســـِتْحَواذ واالنضمم إىَل كيانات أخَرى ذات ِصلة بنشاط 
. كََم تَطَرَّقْنا للفروق الَّتي ُتَيِّز َرائِد األَْعَمل عن  َمرْشُوعـــه فيم يُْعرَف بالنُُّمّو التَّكاُمِلّ
ات  رجل األَْعَمل، وكَيَْف مُيِْكن لألَوَّل االْسِتَفاَدة من ِسمت رجل األَْعَمل يف تَطِْوير الذَّ
يَادة املُغاَمرة واملُتَطَلِّعة لُِكّل  ودفع َمرْشُوعه النَّاِشئ إىَل األمام دون التََّخلِّ عن ُروح الرِّ

ما ُهَو َجِديد وُمفيد للمجتمع وأفراده.

ــلَع الكهربائيَّة . 1 جــرال إلكرتيــك )General Electric( َشِكَة أْمِريِكيَّة كربَى وواحدة من أَكْرَب ُمْنِتِجي ُخطوط السِّ
ات الكهربائيَّة واإِللِْكرِتُونِيَّة، وُمَحرِّكَات الطائرات،  عاً يِف العالَم، وتشــمل ُمْنتََجاتها املَُعدَّ والتّْكُنولُوِجيَّة وأَكَْثها تنوُّ
ِكَة عام 1892م، َحيُْث حصلت عىَل  ســت الرشَّ والِْخْدَمات املَالِيَّة، ويقع َمَقرّها الرَّئِيس يِف مدينة بوســطن، َوقَد تأسَّ
 Thomas Alva Edison التَّاِبَعة لتوماس أديســون Edison General Electric Company َجِميع أصول َشِكَة
، من أجل تَْسِويق مصباحه الكهرباّئ وُمْنتََجات أُْخَرى الحقة، وظّل إديسون ُمرْتَِبطاً  وشكتني كهربائيَّتنَْيِ أُخرينَْيِ
برشكة General Electric من ِخاَلل براءات االخرتاع واملهاّم االستشاريَّة اأْلُْخَرى، َوقَد نجحت شبكة GE الَعالَِميَّة 
ّ قَِوّي وَعالَمة تِجاريَّة ُمَميَّزَة وعالقات ُعَماَلء عميقــة يِف أَكَْث من 180 َدْولَة.. للَمزيِد حول  يِف ِبَنــاء كيــاٍن َمَحــلِّ

.https://www.ge.com :ِكَة وُمْنتََجاتها مُيكن زيارة موقعها الرَّْسِمّي الرشَّ
2. Dahl, D. How to Develop a Business Growth Strategy. Retrieved 12 April 2020, from 

https://www.inc.com/guides/small-business-growth-strategies.html
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املَْبَحث الرَّاِبع  

َرائِد األْعَمل وَرُجل األَْعَمل.. مسألة َجَدلِيَّة

ة؛ منها  ٍتُْعَترَب ُمصطلحات األَْعاَمل واِسَعة النتشار ف وقتنا الحاّل؛ نتيجَة عوامل ِعدَّ
الهتامم املتزايد بقطاع األَْعاَمل بشـــتَّى ُصُنوفه، ومن أكرث هذه املصطلحات انتشاًرا 
"َرائِد األْعاَمل" و "َرُجل األَْعاَمل"، وف العديد من الحالت يحصل التباٌس ف الَفْهم 
ِقيق ملعَنى كُّل ُمْصطَلَحٍ، وتَْخَتلِط املفاهيم، وقد يَِصل اللِتَباس ف بَْعض الحالت  الدَّ
إىل العتقاد بأنَّ كال املصطلَحْيِ يُِشيَان إىل ذات املعنى ونفس املفهوم؛ وبالتَّأِْكيد فإنَّ 
قضيَّة التَّْفِريق بي َهذين املصطلحْي ليست قضيَّة ثانويَّة ف عالَم األَْعاَمل، فالَفْهم 
ِقيق والتَّْفريق بينهام يُْعَترب ُخطَْوة أُوىَل ف اتِّخاذ القرار؛ أّي من املساَريْن ميكن  الدَّ
يَّة هذا التفريق سنتناول ف  ُسلُوكه، وأّي منهام يجب الحجام عنه؛ وانطالًقا من أَهمِّ
هذا املبحـــث الفروق بي َرائِد األْعاَمل وَرُجل األَْعاَمل، مع تبيان أهّم خصائص كُّل 

منهام، وما هي قطاعات الَعَمل الَِّتي يخوضها كُّل منهام.

أصالة الفكرة
تناولنا يف دراستنا هذه أن َرائِد األْعَمل يبدأ َمرْشُوعه بناًء عىل فكرٍة جديدٍة وُمبْتََكرَة، 
الَة يف الفكرة هي  فاإلبَْداع واالبِْتَكار ِســـَمة أََساِسيَّة من ِســـَمت َرائِد األْعَمل، واألصَّ
عنـــوان املرَْشُوع؛ ويهدف َرائِد األْعَمل من خالل َمرْشُوعه لطَْرح ُمْنتََجات أو ِخْدَمات 
ـــوق، أو تقديم الِخْدَمات املوَجْوَدة بشكٍل ابِْتَكاري جديٍد، وأَصالَة  غري موَجْوَدة يف السُّ
الفكـــرة يف املرَْشُوع تُْعترَب أحد أهّم عوامل نجـــاح ُروَّاد األْعَمل؛ بينم رَُجل األَْعَمل 
ـــوق؛ وبالتَّأْكِيد فإنَّنا  يعتمد يف عمله عىل ُمْنتََجات وِخْدَمات موَجْوَدة مســـبًقا يف السُّ
هنـــا ال نقصد عدم وجود األَصالَة يف عمل رجال األَْعَمل، إالَّ أنَّها ال تُْعترَب ْشْطًا الزًما 
للعمـــل كالحال يف ريادة األَْعَمل؛ فالعديـــد من رجال األَْعَمل يعتمدون يف أعملهم 
عىل أفكاٍر مَنَِطيَّة، وُمْنتََجات وِخْدَمات تقليديَّة، ويكون العامل األهّم لديهم يف تحديد 
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مجـــال الَعَمل، هو األرباح املُتََوقََّعة بغّض النَّظَر عن أَصالَة الفكرة أو املُْنتَج؛ وكُخالَصة 
لهذه النقطة ميكن القول بأنَّ َرائِد األْعَمل يَبَْدأ من عمل ناشـــئ Startup، بَيَْنَم يَبَْدأ 

.Business رجل أَْعَمل من عمل قائم

املوارد املَالِيَّة
تُْعترََب املـــوارد املَالِيَّة لرَائِد األْعَمل محدودة، وقنـــوات التَّْمِويل املُْعتََمَدة ذاِت طابعٍ 
ِغريَة، وتكون الضمنات املطلوبة مقابل  هة للَمَشـــاِريع الصَّ خاّص، فهي أساًســـا ُموجَّ
الحصول عىل التَّْمِويل بســـيطًة، وتيل للُسهولة، وقسٌم ال بأَس من التَّْمِويل يَِتّم تأمينه 

اتّ. عن طريق التَّْمِويل الذَّ

بينـــم رَُجل األَْعَمل يُْعترََب ذا موارد َمالِيَّة كبرية بالنِّْســـبَة ملوارد َرائِد األْعَمل، وهي 

ْخَمة الَِّتي يَْنتهجها رَُجل األَْعَمل، وفيم يَُخّص  بالتَّأْكِيد تتناسب مع َحْجم األنشطة الضَّ

ن  قنوات التَّْمِويل، تُْعترََب أكث شـــمواًل واتِّساًعا مقارنًة بقنوات ريادة األَْعَمل، وتَتََضمَّ

َســـات املَالِيَّة الكربى ذات املالءة املَالِيَّـــة الَجيَِّدة، وعادًة ما تكون  املصـــارف واملَُؤسَّ

الضمنات املطلوبة مقابل التَّْمِويل كبريًة، وتتناسب مع حجم التَّْمِويل، وتختلف طبيعة 

َنَدات وغريها من  الضمنات أيًضا، فهي تشمل الرَّْهن العقارّي، واألوراق املَالِيَّة والسَّ

َمنَات، الَِّتي نادًرا ما يتعامل معها ُروَّاد األْعَمل. الضَّ

ْخِصيَّة اَمت الشَّ السِّ
ْخِصيَّة بني َرائِد األْعَمل ورَُجل األَْعَمل، ففي األَوَّل يُْعترََب تََوافُر  ـــَمت الشَّ تختلف السِّ
ْخِصيَّة الَواِجب توافُرها، إضافًة  ـــَمت الشَّ القدرة عىل اإلبَْداع واالبِْتَكار من أَهّم السِّ
ـــَغف والرَّْغبَة يف ابِْتَكار الجديد واملَُميَّـــز، والقدرة عىل اقتناص الُفرَص  لتََوافُر الشَّ
ات البَِســـيطَة يف البيئة املََحلِّيَّة االقتصاديَّة واالجتمعيَّة، والَعَمل عىل  ومالحظة التغريُّ

ات. استنباط أفكار من هذه التََّغريُّ
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بينم ميتاز رَُجل األَْعَمل بالقدرة العالية عىل التَّْخِطيط والتَّوجيه والرِّقَابَة، وبالقدرة 
يَات وَحّل املشكالت الكبرية، إضافًة إىل التََّحلِّ بهارات  ُغوط والتََّحدِّ ل الضُّ عىل تََحمُّ
غط، والقدرة عىل إدارة النَِّقاَشات واالجتمعات. التََّفاُوض واإلقناع والَعَمل تحت الضَّ

املهارات والخربات الِعلِْميَّة والَعَملِيَّة
تختلف املهارات والِخـــرْبَات املطلوبة للرَّاغبني بدخول َعالَم ريادة األَْعَمل عن تلك 
املطلوبة لرجال األَْعَمل، فال يشـــرتط لرَائِد األْعَمل الحصول عىل خربٍة سابقٍة، وإن 
ل تََوافُرَها، إالَّ أنَّ عدم تََوافُرَها ال يُْعترَب عائًقا حقيقيًّا يف ُدُخوله عالَم ريادة  كان يُفضَّ
َدة، وبالتَّأْكِيد فإنَّ تََوافُر  الت ِعلِْميَّة ُمَحدَّ األَْعَمل، وال يُْشـــرَتَط به الحصول عىل ُمؤهِّ
ل يُْعترََب َعاِمل نجاٍح إضافيًّا له، إالَّ أنَّ غيابها كم أســـلفنا ال يَُشكِّل َعَقبًَة  الخربة واملَُؤهَّ

َحِقيِقيَّة.
ــب توافرها يف رَُجل األَْعَمل، فال ميكنه دخول  الت وِخرْبَات يَتَطَلَـّ بينـــم هناك ُمَؤهِّ
اِبَقة يف مجال الَعَمل الَِّذي ينوي  َعالَم األَْعَمل واالســـتمرار به بدونها، كالخربة السَّ
الَعَمل به، إضافًة الطِّالعه الوثيق بأســـاليب وأُُسس اإلدارة، وَمْعرِفَته الوثيقة بأرسار 
الت ِعلِْميَّة  َناَعـــة أو القطاع الَِّذي يعمل به، وبعض قطاعات األَْعَمل تَتَطَلَّب ُمَؤهِّ الصِّ
الت، فالَعَمل عىل سبيل  دة ال ميكن لرَائِد األْعَمل َخْوض ِغَمرَها بدون هذه املَُؤهِّ محدَّ
الت ِعلِْميَّة عالية يف مجال  َســـات واألسواق املَالِيَّة يَتَطَلَّب ُمَؤهِّ املثال يف مجال املَُؤسَّ

االقتصاد والتَّْمِويل.

أساليب الَعَمل
اِبَقة، فهي تختلف بني َرائِد األْعَمل  يجري عىل أساليب الَعَمل ما جرى عىل النِّقاط السَّ
ورَُجل األَْعَمل؛ فأســـاليب الَعَمل الَِّتي ينتهجها ُروَّاد األْعَمل غالبًا ما تكون بســـيطة، 
ْخِصيَّة واألساليب الَعَملِيَّة، كم أنَّ ُروَّاد األْعَمل ال ِسيَّم  وتكون َمِزيًجا من القناعات الشَّ
وَن منهم يحتاجون الستشارات مستِمرَّة وتوجيهات ُمتكرِّرَة، ويُْعترََب الَحْدُس  املُْســـتََجدُّ
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والتَّْخِمنُي من األســـاليب املُتَّبَعة يف الَعَمل، كم يَِتـــّم حّل خالفات الَعَمل عن طريق 
ْخِصيَّة، وبالتَّأْكِيد ال نعني هنا غياب األساليب الِعلِْميَّة والَعَملِيَّة كُلِّيًّا؛ ولكن  األساليب الشَّ
عادًة ما يَِتّم َصبْغ هذه األســـاليب بصبغٍة َشْخِصيَّة تختلف من رائد أعمل آلخر، وهذا 
ما ميكن مالحظته من خالل أساليب الَعَمل املُتَبَاِيَنة بني ُروَّاد األْعَمل، فُكّل منهم قد 
يَْنتَِهج أسلوَب عمٍل يختلف عن اآلخر؛ وعادًة ما يقوم َرائِد األْعَمل باإلشاف املُبَاِش 
عىل معظم نشـــاطات املرَْشُوع، كاإلنتاج والتَّْسِويق والتَّوظيف وغريها من األنشطة 
األََساِسيَّة والثانوية، ونادًرا ما يُلحظ تفويض صالحيَّات يف عامل ريادة األَْعَمل؛ كَْون 

َحْجم املرَْشُوع صغريًا عموًما وال حاجة للتفويض.

بينم ميكن القول بأنَّ هناك أســـلوَب عمٍل يسود يف َعالَم رجال األَْعَمل، فاالعتمد 
عىل الَحْدِس والتَّخمنِي عادًة ما يكون يف حدوده الدنيا إْن مل يكن معدوًما، فأساليب 
الَعَمـــل تعتمد بالكامل عىل الطُّرُق الِعلِْميَّة وعىل املنهجيَّة الِعلِْميَّة يف اتِّخاذ القرارات، 
ص واضح  وغالبًا ما يَِتّم استخدام وسائل ِعلِْميَّة يف أّي ُخطَْوة؛ وميكن مالحظة تََخصُّ
يف الَعَمل، فلُِكّل نشاٍط رئيّس ِقْسٌم ُمْستَِقّل يهتّم بشؤونه، كِقْسم التَّْسِويق وِقْسم اإلنتاج 
يَّة وغريها من األقســـام، ويُْعترََب التفويض شـــائع االستخدام  واملَالِيَّة واملوارد البَرَشِ
يف عالَـــم رجال األَْعَمل؛ كَْون َضَخاَمة َحْجم املَُنظََّمت تَُحول دون اإلشاف املُبَاِش 
عىل جميع األنشـــطة، وفيم يَُخّص الخالفات يف الَعَمل، فعادًة ما يَِتّم حلّها من خالل 

َاع التَّْنِظيِمّي، وغريها. ة ُمْسبًَقا تَرْتَِكز عىل أُُسس ِعلِْميَّة كإدارة الصِّ أساليب ُمَعدَّ

اِبقة فَإنَّه عادًة ما تَُكون ِرياَدة األَْعَمل ِهَي الُخطَْوة األوىَل يف  وبرغم االختالفات السَّ
َســـِبيل بلوغ املَِزيد من األَْعَمل النَّاِجَحة والُحُصول عىَل لَِقب رجل األَْعَمل، فأَفَْضل 
ُروَّاد األَْعَمل هم أَفَْضل رجال األَْعَمل املُْستَْقبَلِيّنَي، الَِّذيَن نجحوا يف تَطِْوير أنفسهم 
واكِْتَســـاب املَِزيد من الِخرْبَات املَِهِنيَّة يف شـــتَّى شـــؤون الَعَمل؛ الفنِّيَّة والتَّْسِويقيَّة 
ــة، وتكَُّنوا من إحداث التََّواُزن املَطْلُوب بنَْي عقالنيَّة رجل األَْعَمل والجنون  واإِلَداِريَـّ
ـــمت اإليجابيَّة لرجل األَْعَمل، مثل: التَّْخطيط  ياَدة، فجمعوا بنَْي السِّ اإِلبَْداعـــّي للرِّ
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وِقيَّة  قَّة يف اْخِتيَار أَْصَحاب املَْصلََحة، والتََّنبُّؤ بالُفرَص السُّ ديد، والدِّ املَايِلّ واإلدارّي السَّ
يَّة، والتَّعاطي الَجيِّد مع  ــة والبَرَشِ الَجيَِّدة وغري الَجيَِّدة، وُحْســـن تَوجيه املََوارِد املادِّيَـّ
يَادية اإِلبَْداعيَّة الَّتي تســـتند  يَّة تَْنِميَة املََهاَرات الرِّ األَزََمات وغريها، كََم مل يُْغِفلُوا أََهمِّ
للتََّحلِّ بروح املثابرة واملُجازَفة واالبِْتكار والحّس االْجتمِعّي واإلِنَْســـايِنّ والرَّْغبة يف 

تَطِْوير املُْجتََمع واالرْتَِقاء بأفراده.

، وهو يَتَأَثَّر بدرجٍة  إنَّ َعالَـــم األَْعَمل من أكث القطاعـــات رسعًة يف التَّطَوُّر والتََّغريُّ
كبريٍة بالتَّطَوَُّرات املُتََسارَِعة يف َشتَّى العلوم، االقتصاديَّة واالجتمعيَّة والتكنولوجيَّة، 
لُوكِيَّة؛ كَْون ُسلُوك وثقافة املُستهلِك تنَعِكس مباشًة عىل  ات الثََّقاِفيَّة والسُّ ويَتَأَثَّر بالتََّغريُّ
قطاعات األَْعَمل، فرَائِد األْعَمل ورَُجل األَْعَمل النَّاِجح والرَّاِغب يف االســـتمرار يف 
الَعَمل، وتطوير َمرْشُوعه أو ُمَنظََّمته، عليه ُمَواكَبَة هذه التَّطَوَُّرات بشـــكٍل دائٍم، فُسوق 
ـــوق قـــدرٌة عاليٌة عىل انتخاب القادرين  الَعَمل ال يحتفظ إالَّ بالنَّاِجِحنَي، ولهذا السُّ
عـــىل الَعَمل وترقيتهم، مع القـــدرِة عىل التََّخلِّ عن أولئك غري الَقاِدرين عىل ُمَواكَبَة 

املُْستَْحَدث يف ِقطَاع األَْعَمل.
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الخاتة

َراَســـة من كَْون ِريَاَدة األَْعاَمل قد أصبحت ثقافًة وَمْدَرَسًة اْقِتَصاديَّة  انطلقت الدِّ
بـــكُّل ما للكلمة من معًنى، وباتت َمَحطَّ اهتـــامٍم ُمَتزايٍد ِمن ِقَبل الجميعِ، أفراًدا 
َراَسة مفهوم ِريَاَدة  يَّة ستتناول هذه الدِّ َساٍت وُحكُوَماٍت، وبناًء عل هذه األََهمِّ وُمَؤسَّ

األَْعاَمل بالتَّْفصيل، وعوامل نَْشأتها، مع الشارة إىل عوامل ُنُّوَها وتَطَوُّرَها.

َراَسة تَْوِضيح العالقة بني اإلبَْداع واالبِْتَكار من جهٍة، وبني ِريَاَدة األَْعَمل  وتناولت الدِّ
مـــن ِجَهٍة أخرى، إضافًة لتَْوِضيـــح املفاهيم املُتََعلَِّقة باإلبْـــَداع واالبِْتَكار، والَعَواِمل 

املَُساِعَدة لتَْحِفيزِِهَم.

َراَســـة يف الجـــزء التَّطِبيِقّي من ِريَاَدة األَْعَمل من ِخالل ِدَراَســـة  قت الدِّ كم تََعمَّ
ْوء عىَل ُمَكوِّنَات إِنَْشـــاء  اســـرتاتيجيَّات تَْحِويل األَفَْكار إىَل َمَشـــاِريع، مع إلقاء الضَّ
األَْعَمل، وَمَصاِدر األَفَْكار إلنشـــاء َمرْشُوع صغري، وكَيَْف تُؤَثِّر الِفْكرَة عىَل نََجاح َرائِد 
األَْعـــَمل، والفارق بنَْي التفكري األُفُِقّي والتفكري الَعُموِدّي، وُخطَّة الَعَمل، وكَيَْف تُؤَثِّر 

ِغريَة. عىَل املرَْشُوع، وما هي طُرُق ووسائل َتْويل املََشاِريع الصَّ

ِغريَة، من َحيُْث املفهوم  َراَسة يف تََناُول ِريَاَدة األَْعَمل واملُْنَشآت الصَّ واســـتفاضت الدِّ
اِعَمة لها، وعناص نََجاح وفََشـــل تِلَْك  ـــْكل الَقانُويِنّ، والَخَصائِص، والِجَهات الدَّ والشَّ
اِخلِيَّة، أو الَعواِمل  ِغريَة سواًء ِبَسبَب مشاكل الِبيئَة الَخارِِجيَّة، أو الِبيئَة الدَّ املُْنَشـــآت الصَّ
ـــْخِصيَّة، أو الَعواِمل املُتََعلِّقة باملُْنَشأَة، مع بَْعض التوصيات الَِّتي تَتََعلَّق بكيفيَّة تجنُّب  الشَّ

َهَذا الَفَشل.

ِغريَة يف التَّْنِميَة االقِْتَصاديَّة، مع  ة للَمَشـــاِريع الصَّ ًة عىل األدوار املُِهمَّ وألقْت نَظْرًَة ُمِهمَّ
بَاب واملَْرأَة نَْحو ِريَاَدة األَْعَمل؛ عرب بوابة إِنَْشاء َمرْشُوَعات  هات الشَّ ْكيز عىَل توجُّ الرتَّ
صغـــرية، والتفكري يف الَعَمل الحّر، بعيًدا عن بريوقراطيَّة وروتني الَوِظيَفة الُحُكوِميَّة 
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والَعَمل اإلَداِرّي يف ِصيَِغِه التَّْقلِيِديَّة املحدودة، والَعالقَة بني َهِذِه املََشاِريع وبني ِريَاَدة 
َول النَّاِجَحة  األَْعَمل وأوجه التََّشـــابُه واالختالف بينهم؛ مع تَْوِضيح بَْعض تََجارِب الدُّ

يف مجال ِريَاَدة األَْعَمل.
ِغريَة، وِهَي ُخطَّة الَعَمل الَِّتي تُعترَب  َراَسُة أحد أَهّم َعَناِص املرَْشُوَعات الصَّ وناقشت الدِّ
الدينامو املحرِّك للَمـــرْشُوع، مع توضيح تفاصيل هذه الُخطَّة وَكيِْفيَّة كتابتها، وآليَّات 
تنفيذهـــا، وتِبْيَان أََهّم املََحاِور والنَِّقاط الَِّتي يَِجب أْن تَْشـــتَِمل عليها، وأََهّم أْهَداِفَها 

وكَيِْفيَّة ُمرَاقَبَة تَْنِفيِذَها.

ٍء  وَحلَّلَـــْت كََذلَِك املدارس املَْعرِِفيَّة الَِّتي تناولت ِصَفـــات وَمَهاَرات َرائِد األَْعَمل بَشْ
ْكيز عىَل ُعنٍص ُمهِّ مـــن َعَناِص ِريَاَدة األَْعَمل، وُهَو اإلبَْداع  مـــن التَّْفِصيل، مع الرتَّ
واالبِْتَكار؛ إضافًة إىَل ِدَراَســـة فَِريق اإلَِدارَة واملحاسبة والتَّْسِويق، وكيفيَّة تكوين فَِريق 
يَّة، وطُرُق اســـِتْقطَاب الَعاِملِنَي، والنِّظَام املَُحاَســـِبّي،  الَعَمل، وتخطيط املََوارِد البَرَشِ
والتَّْسِويق، والُخطَّة التَّســـِويِقيَّة، وأخريًا؛ ُمتَطَلَّبَات النََّجاح يف ُسوق الَعَمل من ِخالل 

املَْسُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة وأبعادها، وأخالقيَّات الَعَمل.

النتائج
ن قواعد 	  مَيُرُّ اقِْتَصاد الَعالَم اليَْوم برحلٍة انِْتقالِيَّة نَْحو ِديناِميِكيَّة َجِديَدة؛ تَتََضمَّ

وُمَمرََسات تُْســـتَخدم يف تَْحِقيق النََّجاح، لَيَْست كَِتلَْك الَقَواِعد واملَُمرََسات الَِّتي 
اِبق، فَفي االقِْتَصاد الَجِديد َحلَِّت األَفَْكاُر ورَأُْس املَاِل الِفْكِرّي  اســـتُْخِدَمْت يف السَّ
َمَحلَّ املَـــَوارِد الطَِّبيِعيَّة، وأَْصبََحت ديناميَّات االبِْتَكار أحـــد أَهّم َعواِمل التَّْنِميَة 

االقِْتَصاديَّة.
تَْعتَِمد ثروة األَُمم ِبَشكٍل أَكْرَب عىَل ذكاء شبابها وقُدرتهم عىَل اإلبَْداع واالبِْتَكار أَكَْث 	 

َاع يف الَعالَم  من اعتمدها عىَل املََوارِد الطَِّبيِعيَّة لَِهِذِه األَُمم، ومن ثَمَّ تََحوََّل الصِّ
َاع االقِْتَصادّي الَقائِم عىَل مبدأ املَُنافََســـة؛  َاع األَيْديولُوِجّي إىَل الصِّ مـــن الصِّ

َْعة يف اإلبَْداع، واملُُرونَة، وتحويل األَفَْكار إىَل واِقعٍ تَطِْبيِقّي. املُْعتَِمد عىَل السُّ
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يَاِديَّة هي ُمَحرِّكَات التَّْنِميَة االقِْتَصاديَّة واالْجِتَمِعيَّة املُْســـتََداَمة؛ إذ 	  املَُنظََّمت الرِّ

تَتَِّســـم َهِذِه املَُنظََّمت بجموعٍة من الَخَصائِص تجعلها فَاِعلَة وُمؤَثِّرَة يف بيئتها 

يَاَدة تقوم عىَل أُُســـس اإلبَْداع واالبِْتَكار والتَّطِْوير والتحديث  التََّنافُِســـيَّة، فالرِّ

املُْستَِمّر، واْسِتثَْمر الُفرَص املُتَاَحة عىَل أَكَْمِل وجٍه.

تُســـاِعد ِريَاَدة األَْعَمل يف زيادة االْسِتثْمرات املََحلِّيَّة وتكوين رَأْس املَاِل وزيادة 	 

تََدفَُّقـــات املََوارِد املَالِيَّة، عن طَِريق تشـــجيع األَفْرَاد عىَل اْســـِتثَْمر أموالهم يف 

َوِل. ة؛ الَِّتي تنعكس بدروها عىَل التَّْنِميَة االقِْتَصاديَّة لِلدُّ تَأِْسيس َمَشاِريعهم الَخاصَّ

َول، 	  تَُعدُّ ِريَاَدة األَْعَمل من الَعواِمل الرَّئِيَســـة الزدهار االقِْتصاد يف كثريٍ من الدُّ

ْوة، والنُُّمّو االقِْتصاِدّي، من  فَِهَي ُتَثِّل أحد أَهّم أَْدَوات تَْحِقيق وفْرة الَوظَائِف والثَّ

ِخالل أَفَْكار ِرياِديَّة وتجارب نَاِجَحة قابلة للتَّطبيق عىَل أرض الَواِقع يف املََجاالت 

االقِتَصاِديَّة املُْختَلَِفة.

تســـهم ِريَاَدة األَْعَمل يف َخلْق املَِزيد من فُرَص الَعَمل الَجِديَدة، واملَُساَهَمة يف 	 

ياِدينَّي، وزيادة الُقْدرَة عىَل  تنويـــع اإلِنْتَاج؛ وَذلَِك نَظَرًا لتباين مجاالت إبَْداع الرِّ

ِقيَقة الواعية للبيئـــة املََحلِّيَّة والِبيئَة الَخارِِجيَّة،  املَُنافََســـة، عن طَِريق املَْعرِفَة الدَّ

وتَطَوُّر أســـاليب الَعَمل من ِخاللها والتََّفاُعـــل َمَعَها بإيجابيَّة، ونقل التِّْكُنولُوِجيَا، 

والتَّْحِديـــث، وإعادة هيكلة بَْعض املََشـــاِريع االقِْتَصاديَّة، وفَتْح أَْســـَواق َجِديَدة 

وتوسيع األَْسَواق الَقاِئَة بالِفْعِل.

ّ من ِخالل مكاِســـب 	  تُســـاِهم ِريَاَدة األَْعَمل يف تَْنِميَة وتَطِْوير االقِْتَصاد املََحلِّ

قها َصاِحب املرَْشُوع، والثَّانِية:  ُمبَاِشَة، وَمكاِسب غري ُمبَاِشَة؛ األوىَل: الَِّتي يحقِّ

ّ كَُكّل. تَتََحقَّق يف االقِْتَصاد املََحلِّ

؛ َحيُْث تَتمتَّع َهِذِه الفئة بروح 	  بَاب بوجٍه خاصٍّ يَّة تَْنِميَة ِريَاَدة األَْعَمل لَدى الشَّ أََهمِّ

َرات  ي أَكَْث من أّي فئة ُعْمريَّة أخرى، بالنَّظَر إىَل َشَغفهم بالتَّطَوُّ املغامرة والتََّحدِّ

َة ِبَشْكٍل رسيعٍ،  التِّْكُنولُوِجيّة واالتَِّصاليَّة، أَكَْث من غريهم، يف ِظّل ِبيئَة عامليَّة ُمتََغريِّ
با يُساِهم يف التَّأَقْلُم والتََّواُصل مع الَعالَم املُْستَْقبَّل وبِصَفٍة ُمْستَِمرَّة.

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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بَاب للَعَمِل فضاًل عن املبادرات 	  إنَّ التَّْنِميَة االقِْتَصاديَّة تُْســـهم يف استقطاب الشَّ
بَاب إىَل  ه الشَّ يَاِديَّة، ِممَّ يُقلِّل من نَِســـب البَطَالَة، ويَُوجِّ الَفرِديَّة واملََشـــاِريع الرِّ

األَْعَمل ويُعزِّز املبادرات الَفرِديَّة الجادَّة.
ـــبَاب، 	  تُســـاِهم ثََقافَة ِريَاَدة األَْعَمل ِبُصورٍَة ُمبَاِشٍَة عىَل تَْوِفري فُرَص الَعَمل للشَّ

وتأمني َمْصـــَدر ِرزٍْق لهم؛ إذ تُؤدِّي إىَل التقليل من الهموم واألعباء املُملَْقاة عىَل 
عاتق البَاِحِثنَي عن عمل.

تســـاعد ِريَاَدة األَْعَمل يف التََّغلُّب عىَل ُمَعوِّقَات عديدة يف املُْجتََمع، مثل الثََّقافَة 	 
ائَِدة الَقاِئَة عىَل تقديس الَوظَائِف الُحُكوِميَّة والتََّوجُّس من الِقطَاع  املُجتَمِعيَّة السَّ
ْخل ِبَشـــْكٍل عاّم، وتََدينِّ ُمْستََويَات املعيشة، وهيمنة الرُّوتنِي  الَخاّص، وَضْعف الدَّ

الُحُكوِمّي. 
تُؤدِّي إقامة َمرْشُوَعات ِريَاَدة األَْعَمل إىَل زيادة فُرَص الَعَمل املُناِســـبَة وزيادة 	 

الطَّاقَة اإلِنْتَاجيَّة والتَّْشِغيلِيَّة لاِلقِْتَصاد الَوطَِنّي، ومن النَّاحية االْجِتَمِعيَّة.
إنَّ انتشار َمْفُهوم ِريَاَدة األَْعَمل يف املُْجتََمع يَُؤدِّي إىَل توليد ُروح املُبَاَدرَة واالبِْتَكار 	 

ـــبَاب، فضاًل عن املَُساهَمة يف َحّل ُمْشِكلَة البَطَالَة وما يرََتَتَّب  والتَّنافس بنَْي الشَّ
َعلَيَْها من املَُساهَمة يف َحّل بَْعض املُْشِكالت االْجِتَمِعيَّة واالقِْتَصاديَّة.

ز عىَل تَْدِشني َمرْشُوَعات ابِْتَكاريَّة ُمْعتَِمَدة عىَل 	  ِريَاَدة األَْعَمل ِهَي ســـلوك ُمحفِّ
يَاِديَّة، وســـاَعَدتَْها عىَل النُُّمّو يف  األَفَْكار اإلبَْداعيَّة الَِّتي اْحتَضنتها املَُنظََّمُت الرِّ

َصة. االتَِّجاه الصحيح وفْق بَرَاِمج وُخطَط ُمتََخصِّ
ـــباب يلعبـــون دوًرا كبريًا يف صياغة ِبيئَة االســـتثمر ُمْعتَِمِديَن عىَل 	  الرُّوَّاد الشَّ

التكنولوجيا وانتشـــار اإلنرتنت يف شتَّى املُْجتََمعات ِبَشْكٍل رسيعٍ؛ َحيُْث إنَّهم من 
ُمون ُمْنتََجات أو ِخْدَمات ُمبْتََكرَة،  يَاِديَّة يَُقدِّ ِخالل اْســـِتثَْمراتهم وَمَشاِريعهم الرِّ

ومَيَْنُحوَن الَكِثري من فُرَص الَعَمل لآلخرين.
ن بذلك ُوُجود الُفرْصة واملَُخاطَرة، وتحتاج إىَل االبِْتَكار، 	  يَاِديَّة تَتََضمَّ الَعَملِيَّـــة الرِّ

واإلدراك، والحّس االســـترشايّف، وامتالك املََوارِد الَِّتي تَْستَثِْمر الُفرْصة فتُْنِشئ 
املَُنظََّمة الَجِديَدة أو تُطَوِّر الَقاِئَة.
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َرائِد األَْعَمل ُهَو العامل األََســـاس لَِنَجاِح وتَطَوُّر َدْور ِريَاَدة األَْعَمل يف املُْجتََمع؛ 	 
إذ يَِجب أن يتفرَّد بَشـــخِصيَّة ُتيِّزه عن اآلَخِريَن؛ كم يَِجب أن مَيْتَلِك الَكِثري من 
َمات القيادة،  ن يَتمتَّعون بكلِّ ُمَقوِّ املَُميِّـــزَات الَِّتي تجعله من القادة النَّاِجحني ِممَّ
وأن يَـــَرْوا يف املَُخاطَرة فرصًة لبناء َمرْشُوع َجِديد بكلِّ َجَوانِب االبِْتَكار واإلبَْداع 

لديهم.
ء يف ُصورَة ُمْنتََجات 	  ْ م ُروَّاد األَْعَمل أشـــياء َجِديَدة ومختلفة بَْعض الـــشَّ يَُقـــدِّ

وِخْدَمات وتكنولوجيا ُمتََفرَِّدة، ويُســـاِهمون بُقـــوَّة يف تحريك عَجلة االقِْتصاد 
يَّة ِبطَِريَقة ُمناِسبَة وَعَملِيَّة تنهض بُْجتََمعاتهم  ومُنُّوه، وإشباع االْحِتيَاَجات البَرَشِ

وتُطوِّرها.
يَّتها وِمْحَوِريّتها، 	  نََجاح ُروَّاد األَْعَمل ال يعتمد عىَل الِفْكرَة وحَدها، فالِفْكرَة، مع أَهمِّ

إالَّ أنَّها أحد عناص نََجاح أّي َمرْشُوع، ولكنَّها لَيَْســـت الوحيدة، بدليل أنَّ الِفْكرَة 
ذها كثريون لكنَّها قَد تنجح مع بعضهم يف ِحني تَفَشل مع اآلَخِريَن. الواِحَدة قَد يُنفِّ

ِريَـــاَدة األَْعَمل أعمق بكثري من ُمَجرَّد اْمِتالك الِفْكـــرَة أو املرَْشُوع؛ إنَّها تتعلَّق 	 
م املُْجتََمع. بالُقْدرَة عىَل االبِْتَكار وتََقدُّ

الطَِّريق لالنتقال من اْمِتالك الِفْكرَة إىَل التََّشبُّع بروح املُبَاَدرَة، هو الطَِّريق الَِّذي 	 
اتّ والتَّْحلِيل العميق لألفكار؛ ألنَّه لَيَْســـت  يَتَطَلَّب منهم قَْدًرا كبريًا من الَوْعي الذَّ
كُّل ِفْكرَة تَْستَِحّق املتابعة وقابلة للتَّْنِفيذ، ولَيَْس كُّل األَفْرَاد عىَل استعداد تاّم لِريَاَدة 

األَْعَمل.
يَُعّد التَّْمِويل األداة الَحِقيِقيَّة يف نَْقل املرَْشُوع من َحيِّز التَّْخِطيط إىل َحيِّز التَّْنِفيذ، 	 

ُوط والتَّْوِقيت املَُناِســـب، بَقْدِر ما  ا باملِْقَدار والرشُّ وبَقْدِر ما يكون التَّْمِويل ُمتَاَحً
ينعكس ذلك عىل الُقْدرَة عىل البَْدء باملرَْشُوع، وعىل تَْحِقيق النَّتَائِج املَرُْجوَّة منه.

ِغريَة هو البَْحث املَُنظَّم عن َمَصـــاِدر األموال املُْحتََملَة 	  وَعـــات الصَّ َتْويل املرَْشُ
زم لبَْدء نََشـــاِطِه، ودراســـة وتقييم  واملُتَاَحة الَِّتي ميكنها َمّد املرَْشُوع باملال الالَّ

واختيار أفَْضل هذه املََصاِدر.

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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م َحاِضَنات األعمل ِخْدَماتها لُروَّاد األْعَمل من خالل استثمرها املُبَاِش يف 	  تَُقدِّ
املََشـــاِريع النَّاِشئَة، أو من خالل تهيئة الظُُّروف لِلَِقاء ُروَّاد األْعَمل باملُْستَثِْمريَن؛ 

، املُْستَثِْمِريَن والرُّوَّاد. األمر الَِّذي ينعكس إيجابًا عىل كال الطَّرَفنَْيِ
نَْقل املرَْشُوع من َحيِّز الِفْكرَة املُطْلََقة إىل َحيِّز الُوُجود ليس َمرُْهونًا بجانٍب واِحٍد، 	 

أو بُخطَْوٍة واِحَدة، فهو ِسلِْسلَة ُمرَتَاِبطَة وُمتََشاِبَكة وُمتََكاِملَة من األنشطة واألعمل، 
الَِّتـــي تتقاطع وتتكامل مع بعضها البعض لتقـــود الفكرة من إطارها املَُجرَّد إىل 
إطارهـــا التَّْنِفيِذّي، بَْدًءا بتوليد األفكار ُمُروًرا بانتخابها الختيار أفَْضلها وأكثَِها 
وق، ُمُروًرا بدراسة َمَخاِطر املرَْشُوع املُزَْمع إنَْشاؤه، ودراسة  ُمالَئًة الحتياجات السُّ

َجْدَواه االقِْتَصاِديَّة، واختيار َمَصاِدر التَّْمِويل املَُناِسب.
إنَّ الَخلَل يف أّي مرحلٍة من هذه املراحل كفيٌل بإلحاق الَفَشـــل التَّام باملرَْشُوع، 	 

َقة، والتَّأْكِيد عىل َعَدم جواز  فََعىل رائد األعمل ِدَراَســـة هذه املراحل ِدَراَسة ُمَعمَّ
ـــاِبَقة تَمَّ إيفاؤها َحّقها  االنتقال إىل مرحلٍة الِحَقٍة قَبْل التَّأكُّد من أنَّ املرحلة السَّ

َراَسة والتَّْدِقيق. من الدِّ
َســـات 	  االتَِّجـــاه الَجِديد يف تَْنِميَة االقِْتصادات الَحِديثَة ُهَو االْعِتمد عىَل املَُؤسَّ

ْكيز عىَل دورها يف إحـــداث النُُّمّو وتَْحِقيق التَّْنِميَة،  ـــطَة، والرتَّ ِغريَة واملُتََوسِّ الصَّ
َات املحيط االقِْتصاِدّي  وبالنَّظَر إىَل ما تلكه من فعاليَّة ورسعة التَّأَقْلُم مع ُمتََغريِّ
َسات الَعَمالقة والضخمة بوابة  َناَعات واملَُؤسَّ اِبَقة الَِّتي تَُعدُّ الصِّ عكس النَّظرة السَّ

إلحداث تَْنِميَة اقْتصاِديَّة شاملة.
يَّة 	  ِغريَة من ظاهرة الهجرة الَداِخليَّة من املََناِطق غري الَحَضِ كم تُقلِّل املََشاِريع الصَّ

إىَل املََناِطـــق املدن والعواصم الَِّتي تَُوفِّر الَكِثري من فُرَص الَعَمل للعاطلني، األَْمر 
الَِّذي يَُشـــكِّل َضْغطًا هائاًل عىَل َمرَافق تِلَْك املُـــُدن ويُْحِدث حالة من الَخلَل يف 

التَّْوِزيع السكايّن نَِتيَجة التمركُز يف مدن دون أخرى.
ِغريَة يف تدريب وتَطِْوير األيدي الَعاِملَة 	  وعىَل املَدى البعيد تُســـاِهم املََشاِريع الصَّ

َسات األَْعَمل الُكرْبى، فَيَْحُدث  وتأهيلهم للَعَملِيَّات اإلِنْتَاجية األَكَْث تعقيًدا يف ُمَؤسَّ
نيا  ـــع أُفُِقّي ورأيّس يف معارفها وِخرْبَاتها وتََدرُّجهم من املستويات الدُّ ِبَذلَِك تََوسُّ
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لإلنتاج إىَل املستويات الُعلْيَا، وُهَو ما يُساِعد مستقباًل عىَل إلغاء القيود التكنولوجيا 
َسات الُكرْبى، نَظَرًا لتباين  ِغريَة إىَل املَُؤسَّ َسات الصَّ النتقال اليَد الَعاِملَة من املَُؤسَّ

املستَوى الَفنِّّي والتِّْكُنولُوِجّي بينهم بدرجة كبرية.
يَّة يدفعهم لإِلبَْداع واالبِْتَكار؛ 	  ِغريَة َمْصَدًرا ُملِْهًم للعناص البَرَشِ تَُعّد املََشاِريع الصَّ

فتكون بثابة توظيف َعَمِلّ ألفكارهم املَُميَّزَة يف مجال االستثمر، وتفتح األبواب 
أِلَْصَحـــاِب األَفَْكار اإلبَْداعيَّة لتكثيف جهودهم نَْحو مزيد من االبِْتَكار والتطوير، 

وتوسيع النََّشاط الَخاّص بهم.
ِغريَة برونة كَِبريَة تجعلها قادرة عىَل التَّأَقْلُم ِبُســـُهولٍَة مع 	  تتمتّع املََشـــاِريع الصَّ

د، وَهَذا  ُمْختَلَـــف الَعواِمل الزَّمانيَّة واملََكانيَّة، فَِهَي ال تَرْتَِبط بكان أو زمان ُمحدَّ
يَّة الكامنة وإدماجها يف َعَملِيَّة  يُساِعد عىَل ُحْسن اْسِتْغالل املََوارِد الطَّبيعيَّة والبَرَشِ
، وفتح املََجال واســـًعا أمام  ّ الت اإلِنْتَاج املََحلِّ التَّصنيـــع واإلِنْتَاج، واالرْتَِقاء بَُعدَّ

اِدرات ورفد االقِْتصاد الَوطَِنّي بالَعَمالت األْجَنِبيَّة. تَْنِميَة الصَّ
ــة الَِّتي من ِخاللها يتمكَّن ُروَّاد 	  يَُعـــّد ُمَخطَّط مَنُوذَج الَعَمل من األََدَوات الثَّْوريَـّ

ِغريَة وشكاتهم النَّاِشـــئَة، فهذا النَُّموذَج  وَعاتهم الصَّ األَْعَمل من التَّْخِطيط ملرَْشُ
بْح من ِخالل تَْحِديد املُْنتََجات أو الِخْدَمات الَِّتي  ُهَو ُخطَّة املرَْشُوع لتَْحِقيـــق الرِّ
ـــوق املُْستَْهَدفة والنََّفَقات املُتََوقَّعة، وُهَو طَِريَقة بصيَّة تخطيطيَّة  مها والسُّ سيُقدِّ
يَِتّم اْسِتْخَدامَها يف َمرَْحلَة ُمبَكِّرَة من التَّْخِطيط للَمرْشُوَعات، ال ِسيََّم املرَْشُوَعات 

االبِْتكاريَّة غري التَّْقلِيِديَّة.
ــر ِصَفات َرائِد األَْعَمل واملََهاَرات الَِّتي مَيْتَلِكها ويفقدها يف َمرْشُوعه إيجابًا 	  تُؤَثِـّ

ورَة الَِّتي  وِع، فالصُّ وســـلبًا؛ َحيُْث يَُعدُّ َهَذا الرَّائِد جزًءا رئيًسا من رَأْس َماِل املرَْشُ
تتكوَّن عن َصاِحب املرَْشُوع النَّاِشئ عند الُجْمُهور واملتَعاِملِنَي معه لها تَأْثرٌي كَِبري 

وق. ِكَة ومَدى استمرارها يف السُّ عىَل نََجاح الرشَّ
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التَّْوِصَيات
َراَسة با ييل: َراَسة من نتائج تُوِص الدِّ لَت إليه الدِّ من خالل ما تََوصَّ

َسات النَّاِجَحة واملُتََميِّزَة يف تطبيقات ِريَاَدة األَْعَمل 	  َول واملَُؤسَّ رضورة ُمَحاكَاة الدُّ
لتَْحِقيق أَْهَداف النُُّمّو االقِْتَصادّي، وتنمية املُْجتََمع بَكافَّة مجاالته من ِخالل نرَْش 
ثََقافَـــة االبِْتَكار واإلبَْداع، والبَْحث عن التََّفرُّد من ِخالل بوابة ِريَاَدة األَْعَمل يف 

املُْجتََمعات العربيَّة.
أهميَّـــة إضافة زََخم رضورّي للُقَوى الَعاِملَة يف املُْجتََمَعات املَُعاِصَة؛ إذ ال مُيِْكن 	 

يَّة؛ من ِخالل  تَْحِقيـــق ِريَاَدة األَْعَمل دون تَْحِقيـــق التََّميُّز الَفرْدي للَمَوارِد البَرَشِ
الحّث عىَل التفكري واالبِْتَكار واإلبَْداع، وكُلّها عوامل الزَِمة لتَْحِقيق نَتَائِج اْسِتثَْنائِيَّة 

. ِعيد الَعَمِلّ ُمَميَّزَة عىَل الصَّ
ُمَســـاَعَدة املُْجتََمَعات عىل زيادة االْهِتَمم بَرأْس املَـــاِل الِفْكِرّي، وما َتْلُِكُه من 	 

ابَّة  يَّة الشَّ أَفَْكاٍر وتِْقِنيَّاٍت ورَِصيٍد َمْعِريِفّ؛ ِباْعِتبَارِه االْسِتثْمر األَهّم للَمَوارِد البَرَشِ
زَات الجرمية والُعْنف. الرَّاِغبَة يف الهروب من َشبَح البَطَالَة وُمَحفِّ

ْولِيَّة الرَّاِهَنة الَِّتي باتت تَْعتَِمد عىَل ُمْقرَتَبَات ِريَاَدة األَْعَمل 	  ُمَواكَبَة التَّطَوَُّرات الدَّ
ق  لتَْدِشـــني وبناء املرَْشُوَعات الَقاِئَة عىَل التَّْنِظيَمت َصِغريَة الَحْجم والَِّتي تَُحقِّ
اٍل، وِمن ثَمَّ َخلْق  َات ِبَشـــْكٍل فَعَّ هدفيَّة مرونة األََداء، ورسعة االســـتجابة للُمتََغريِّ

بيئات عمل تََنافُِسيَّة َرائَِدة. 
ــة باملُْجتََمع؛ عن طريق تحفيز الفئات 	  يَـّ تعزيز االْســـِتْخَدام األَْمثَل لَكافَّة املََوارِد البَرَشِ

ِغريَة. ابَّة الواِعَدة عىَل الُولُوج إىَل ُسوق الَعَمل عرب بوَّابة ِريَاَدة األَْعَمل واملََشاِريع الصَّ الشَّ
مـــن املُِهّم أن نـــدرك َجيًِّدا أنَّ ِريَاَدة األَْعَمل واالبِْتـــَكار يعتمدان عىَل التَّمكني 	 

واملَُشـــاَركَة، فَلِـــيَكْ ينجح ُروَّاد األَْعَمل يف تَْقِديم أَفْـــَكار َجِديَدة وتغيري الَواِقع 
يَّة دورهم يف  لألَفَْضل، فَْهم بحاجة أوَّاًل إىَل اإلميان بأنفســـهم واليقـــني بأَهمِّ
َعَملِيَّات التَّْنِميَة، وثانيًا الُحُصول عىَل التَّْعليم الَجيِّد املواكِب لُروح العص ومجال 

ُمتََكاِفئ للُمَنافََسة.

الخاتة
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ة تهيئة الظُُّروف الَِّتي تسمح 	  يَاَسات الَعامَّ ينبغي عىل القادة والحكومات وصانعي السِّ
ي تِلَْك الِبيئَة  ملزيد من ُروَّاد األَْعَمل ببدء َمَشـــاِريعهم عن طَِريق تَْنِفيذ سياسات تَُغذِّ

زَة عىَل النََّجاح واالستمرار. يَّة وُمَحفِّ ِكَات وْسط أجواء َصحِّ حتَى تنمو َهِذِه الرشَّ
ق عىَل التَّْغيري؛ ألنَّهم 	  يجـــب االنتباه إىل أن ُروَّاد األَْعَمل يَتََمتَُّعوَن بُقْدرٍَة ال تَُصدَّ

يدفعون َعَملِيَّات التَّْنِميَة واالزدهار االقِْتصاِدّي محليًّا وإقليميًّا، ويخدمون املُْجتََمع 
يَات املُْختَلَِفة. باملساعدة يف تَْصِميم ُحلُول مبتَكرَة للمشاكل والتََّحدِّ

اِفَعة وراء نََجاح معظم ُروَّاد 	  ة الدَّ ينبغي الحّث عىل االبِْتَكار وتشجيعه؛ ألنَّه ُهَو الُقوَّ
ِكَات اليَْوم وســـببًا يف  األعمل واملَُنظََّمت، ولَِذلَِك يَُعدُّ اإلبَْداع أمرًا رضوريًّا للرشَّ

وق عىَل التكنولوجيا املُبْتََكرَة. ة ِعْنَدَما يعتمد السُّ ازدهارها، َخاصَّ
االبِْتـــَكار يُولِّد فكـــرًة أو رؤيًة أو حالًّ جديًدا من ِخالل الخيال بداًل من املنطق أو 	 

العقـــل، لذا مُيِْكن تصوُّر ما الَِّذي قَد يحدث عند تبنِّي نهج االبِْتَكار يف قطاعات 
األَْعَمل املُْختَلَِفة، فغالبًا ما يتَِّخـــذ التَّْفكري اإلبَْداعّي مقاربًة ُمْختَلَِفة لحلِّ َجِميع 
املُْشِكالت، وِعْنَدَما يَِتّم اتَِّخاذ َهَذا النَّْوع من النَّْهج يف ِبيئَة األَْعَمل، فإنَّ النَّتيجة 

مُيِْكن أن تَُكون مجزية ومثرية للدهشة.
ينبغي االســـتغالل األَْمثَل للَمـــَوارِد االقِْتَصاِديَّة املُتَاَحة من أجـــل تَْحِقيق النُُّمّو 	 

يَّة، واملَْرأَة عىَل  متها االســـتثمر الَجيِّد يف الَعَناِص البَرَشِ االقِْتصاِدّي، ويف ُمَقدِّ
وْجه التَّْحديد، بالنَّظر إىَل أنَّها تُشـــكِّل النِّْســـبَة األكرب من الرتكيبة املُْجتََمعيَّة يف 
َغالِِبيَّة بلدان العالَـــم، وأنَّها األَكَْث قُْدرًَة ورغبًة يف إحداث التغيري اإليجاّب يف 
املُْجتََمع، واألَكَْث التزاًما بالَعَمل التَّْنَمِوّي، واألَكَْث إقبااًل عىَل املَُشـــاَركَة يف ُخطَط 

يَايّس واالقِْتصاِدّي واملُْجتََمِعّي. النُُّهوض السِّ
ِغريَة لكونها مفتاًحا رئيًسا لتفعيل 	  يجدر تشجيع املرأة عىَل َخْوض املََشـــاِريع الصَّ

مشـــاركتها يف التَّْنِميَة املُْستَداَمة ِبَشـــكٍل عاّم، فعن طَِريق تأهيلها لُسوق الَعَمل 
وتكينها اقْتصاِديًّا ومجتمعيًّا تحصل عىَل االســـتقالليَّة املَادِّيَّة، وتَْضمن ِقْســـطًا 
الت  اليَّة يف ارْتَِفاع ُمَعدَّ كَِبريًا من األمان لها وألرستها، وتُســـاِهم ِبُصورَة أَكَْث فعَّ

ْخل الَقْوِمّي وتََدينِّ ظاهرة البَطالَة والَفْقر. الدَّ
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قَات اإلداريَّة أَهّم الَعَقبات الَِّتي تُواِجه ُروَّاد األَْعَمل، من َحيُْث إسهامها يف 	  تَُعدُّ املَُعوِّ
طَة نَِتيَجة االفِْتقار إىَل الُقْدرَة  ِغريَة واملُتََوسِّ تَبِْديد الُجُهوِد املَبُْذولَة لَِدْعِم املرَْشُوَعات الصَّ

عىَل التَّْخِطيط، ولصياغة وتَْنِفيذ االْسرِتَاتِيِجيَّات الَِّتي تتكيَّف مع الِبيئَة االقِْتصاِديَّة
تَُساِعد عمليَّة تَْحِديد األولويَّات فَِريق املرَْشُوع عىَل إدارة تِلَْك املََخاِطر ذات التَّأْثرِي 	 

الكبري واالحتمل األَكَْث للحدوث، وللقيام ِبَذلَِك ِبَشـــْكٍل َجيِّد يُساِعد عىل تَْصِميم 
أو اْسِتْخَدام أداة تَْقِييم لتَْصِنيف املََخاِطر وترتيب أولويَّاتها.

ِكَة 	  َكاء الَِّذيَن يَْحتَاجهم يف بداية نََشاط الرشَّ يَْحتَاج َمالِك املرَْشُوع للتَّْمِييز بنَْي الرشُّ
َكاء الرَّئِيِســـيِّنَي من  َمة، وكََذلَِك التفريق بنَْي الرشُّ َكاء يف املَرَاِحل املُتََقدِّ وبني الرشُّ
ْولِيَّة، وَذلَِك يُساِعد عىَل  ة والدَّ َكاء من الِجَهات الَخاصَّ الهيئات الُحُكوِميَّة وبني الرشُّ

َمْعرِفَة االْشرِتاطات الَقانُونِيَّة والرَّْسميَّة للتََّعاُمل مع كُّل َهِذِه الِجَهات عىَل ِحدة.
عىل أّي صاحب َمرْشُوع ناشئ أن يقوم بإعداد مَنُوذَج َجيِّد للَعَمِل التِّجاِرّي، بحيث 	 

ة أسئلة تخصُّ طَِبيَعة الُعَمالء املُْحتََملِنَي أو املوجودين وطَِبيَعة املُْنتَج  يجيب عىَل ِعدَّ
مه َصاِحب املرَْشُوع، وأن يشـــمل مَنُوذَج الَعَمل اْسرِتَاتِيِجيَّات التَّْسِويق  الَِّذي يُقدِّ
وقنوات التَّْوِزيع الَِّتي مَيْتَلِكها، وحجم وطَِبيَعة املََواّد الَخاّم وعدد املَُوظَّفني وكافَّة 

َكاء وطَِبيَعة أدوارهم. نفقات اإلِنْتَاج وعدد الرشُّ
يَّة تعديل وتغيري الهياكل التَّْنِظيِميَّة 	  يَِجب أن يُنبّه النَُّموذَج َصاِحب الَعَمل عىَل أَهمِّ

ِبَشـــْكٍل مستِمّر، وكَيَْف مُيِْكن تَْحِقيق ميزة تََنافُِســـيَّة للَمرْشُوع، وتخيُّل الَعالقَات 
املتبادلة بنَْي الُعَمالء واملرَْشُوع. 

َسة، 	  عمليَّة وضع الُخطَّة تَْحتَاج لوضوح معلوماتّ كبري؛ سواًء يف بناء َهيَْكل املَُؤسَّ
ا خطط التَّطْوير والتَّْنِظيم فإنَّها تَْحتَاج  أو تَْحِديـــد األَْهَداف، أو طَِريَقة الَعَمل، أمَّ

ملشاركة معلوماتيَّة من فَِريق الَعَمل كُلّه؛ من أجل وضع ُخطَّة عمل قابلة للتَّْنِفيذ.
ُوع يف َعَمليَّـــة التَّْخِطيط يَِجب أن تَُكون إَِدارَة املَُنظََّمة أو املرَْشُوع عىَل 	  ِعْنَد الرشُّ

وْعي ببعض الحدود الَِّتي تَتََشـــكَّل بوجبها ُخطَّة الَعَمل، والَِّتي تســـتند باألََساس 
ة بالَهَدف األخري أو النَِّهاِئّ للُخطَّة  للمعلومـــات األَوَّلِيَّة الَِّتي يَِتّم جمعها والَخاصَّ

املَْوُضوَعة واملََوارِد املُتَاَحة لَدى املَُنظََّمة.

الخاتة
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يَْنبَِغي لرَائِد األَْعَمل أالَّ ينظر لُخطَّة الَعَمل ِباْعِتبَارَِها قَيًْدا ُملْزًِما أو إكْراًها َعَملِيًّا، 	 
ولَِكْن ِباْعِتبَارَِها فُرَْصة للتَّفكري بُعْمق يف كُلِّيَّات وُخُصوصيَّات املرَْشُوع الَخاّص به، 
ْعف املُْحتََملَة، والُقَوى الَِّتي يُحتاج  للتََّمكُّـــن من أبعاده، وإدراك نَِقاط الُقوَّة والضَّ
إىَل االســـتناد َعلَيَْها واالْسِتَفاَدة منها، إلنتاج َمرْشُوع متمسك وذي جدَوى ِربِْحيَّة 

ومعنويَّة.
بَاب، واكتشاف املواِهب والطَّاقَات يف 	  ينبغي تعزيز ونرش ثََقافَة اإلبَْداع بنَْي الشَّ

َهَذا املََجال، واستغاللها وتوظيفها يف َحّل املُْشِكالت عىَل أرض الَواِقع.
َات 	  تُعتـــرب ِريَاَدة األَْعَمل قاطرة التَّْنِميَة االقِتَصاِديَّة؛ با لها من تَأْثرِي عىَل ُمَؤشِّ

ول. ّ للدُّ االقِْتصاد الُكلِّ
ـــباب، لتســـتقبل فئات 	  ينبغـــي تحفيز االقِْتصاد بَرْشُوَعات َجِديَدة َصِغريَة للشَّ

ة  ة والنَِّســـاء وغريهم، لتصبح قُوَّ أخَرى يف املُْجتََمع مثل َذِوي االْحِتيَاَجات الَخاصَّ
غوط عن الحكومات يف إِيَجاد فُرَص الَعَمل  زَة تَُخفِّف الضُّ اجتمعيَّة ُمْنِتَجة وُمَحفِّ

املُناِسبَة لَِهِذِه الرشائح.
َول النَّاِجحة يف ريادة األعمل وتُطبِّقها بطرق 	  ينبغي االســـتفادة من تجارِب الدُّ

علميَّـــة ُمتََوازِنَة تضمن تَْحِويل مثل َهِذِه األَفَْكار واإلبَْداعات الَفرِديَّة والَجمِعيَّة 
إىَل ُمْنتََجات وِخْدَمات َجِديَدة.

ْعم 	  ينبغي تقديم الِخْدَمات اإلرشـــاديَّة والتَّْدريِبيَّة لـــُروَّاد األْعَمل، وتقديم الدَّ
واملَُشورَة يف مجال تســـويق املُْنتََجات والِخْدَمات؛ ونرش َحاِضنات األَْعَمل الَِّتي 
َا تُساِهم يف تَْنِميَة ودعم َرائِد  ال تَُؤدِّي فََقْط َدْوًرا َتِْويليًّا بالنِّْسبَة للَمَشاِريع، وإمنَّ
األَْعَمل وتنمية َمرْشُوعه من ِخـــالل رَفْده بالِخرْبَة واملَْعلُوَمات واألََدَوات املَادِّيَّة 

والَفنِّيَّة الَِّتي يَْحتَاجها لاِلنِْطالق والنََّجاح واالْسِتْمرار.
َراِسيَّة.	  َول نرَْش ثقافة ريادة األعمل، وإدماجها يف املناهج الدِّ عىل الُحُكوَمات والدُّ
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والتَّْوِزيع، )عمن-األردن(، 2017م.
ِغريَة َمْدَخل للتَّْنِميَة املُْســـتََداَمة، دار . 20 محمد، خليل محمود محمد. املرشوعات الصَّ

حميثا للنرش والتوزيع، 2018م.
ِغريَة َمْدَخل لِلتَّْنِمية املُْستََداَمة " ِدَراَسة . 21 محمد، محمود خليل محمد. املرَْشُوَعات الصَّ

التَّْجربة اليابانيَّة"، دار حميثا للَنرْش والرتجمة )القاهرة(، 2018م.
املســـعودي، حيدر عل. إَِدارَة تََكالِيف الَجْوَدة اســـرتاتيجيًّا، دار اليازوري للَنرْش . 22

والتَّْوِزيع )عمن-األردن(، ط1، 2010م.
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َمْنظُوَمة ِرياَدة األَْعَمل بجامعات كّل من ســـنغافورة وتايـــوان واململكة الَعَرِبيَّة . 23

السعوديَّة، َمَجلَّة كُلِّيَّة الرتبية، جامعة األزهر العدد 178، ج2، أبريل 2018م.

املوســـوي، حيدر يونس. املصارف اإلسالميَّة أدائها املايّل وأثرها يف ُسوق األوراق . 24

املَالِيَّة، دار اليازوري العلميَّة للنَّرْش )األردن(، 2012م.

ن، عام 2000م.. 25 ، دار الحامد للَنرْش، عمَّ ّ ناجي، شوقي. إَِدارَة األَْعَمل: منظور كُلِّ

النجار، محمد محســـن إبراهيم. التَّْنظيم الَقانُـــويِنّ لعناص امللكية الِفْكِريّة، دار . 26

الجامعة الَجِديَدة للنَّْشـر، املغرب، عام 2005م.

نجم، عبود نجم، إَِدارَة االبِْتكار، دار وائل للنَّرْش والتَّْوِزيع، األردن، ط 1، 2003م.. 27

ِغرية، دار الحامد . 28 يَاَدة وإدارة األَْعَمل الصَّ النجـــار، فايز جمعة صالح وآخرون. الرِّ

للَنرْش والتَّْوِزيع، األردن، الطبعة الثَّانِية 2010م.

هوفمن، ريد. البَْدء بنفسك، مكتبة جرير، السعودية، الطبعة األوىل، 2013م.. 29

يَّة: األخالق اإِلَداِريَّة، اْسرِتَاتِيِجيَّات . 30 يِّد فتحي. األََسالِيب القياديَّة للَمَوارِد البَرَشِ الويش، السَّ

التَّْغيري، املجموعة الَعَرِبيَّة للتدريب والَنرْش، القاهرة، الطبعة األوىل، د. ت.

الدراسات والبحوث
اتَِّحاد َشِكَات االْسِتثْمر، َدْور الِقيَم وأْخالِقيّات األَْعَمل يف التَّجارِب الَعالَِميَّة يف . 1

ِظّل َمَفاِهيم اإلَِدارَة الرشـــيدة )الَحوْكََمة(: )مَنَاِذج وتطبيقات(، ورقة بحث منشورة 
إِلِْكرُتُونِيًّا، 12 أغسطس 2014م.

اكة يف . 2 ّ والرشَّ ِســـيَّة للمجتمع املحلِّ أحمد، األمـــني العوض وآخرون. األُطُر املؤسَّ

تَْحِقيق التَّْنِميَة، ورقة بحثيَّة، أغسطس 2007.

أْخالِقيَّات األَْعَمل وارتباطها باملمرســـات السليمة للَحوْكََمة يف ُمَنظََّمت األَْعَمل . 3

املُعاِصَة من منظور إَداِرّي وإْسالِمّي، جامعة حسيبة الشلف، الجزائر، 15 نوفمرب 

2016م.
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ِغريَة . 4 َســـات الصَّ ه لَِدْعِم املَُؤسَّ األخض، قريش محمد. التَّْمويل اإلســـالمي كتوجُّ

م للملتَقى الَوطَِنّي حول اْسرِتاتِيِجيَّة التَّْنظيم  ـــطَة يف الجزائر، بحث ُمقدَّ واملُتََوسِّ

طَة يف الجزائر، 2012م. ِغريَة واملُتََوسِّ َسات الصَّ ومرافقة املَُؤسَّ

َسة "قاعة رياضيَّة لِلنَِّساء، ُمَذكِّرَة ضمن ُمتَطَلَّبَات نيل . 5 أســـمء، بوبكري. خلق ُمَؤسَّ

شهادة املاجستري، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان. الجزائر، كُلِّيَّة العلوم االقِْتصاِديَّة 

والعلوم التَِّجاِريَّة وعلوم التيسري، 2014م.

إدريس، جعفر عبدالله موَس وآخرون. َدْور ِريَاَدة األَْعَمِل يف الَحّد من ُمْشـــِكلَة . 6

البَطالَـــة بْنطََقة الطائف، َمَجلَّة األكاِدميِيَّة األَْمريكيَّة العربيَّة للعلوم والتكنولوجيا 

)أماراباك(، الواليات املُتَِّحَدة األَْمريكيَّة، املَُجلَّد: 7، العدد: 21، 2016م.

إدريس، عبدالجليل محمد حســـن. ِرياَدة األَْعَمل وأثرها يف معالجة البَطالَة يف . 7

اململكة العربيَّة الســـعوديَّة، َمَجلَّة مركز صالح عبدالله كامل لالقتصاد اإلسالمي، 

مص، مجلد: 19، عدد: 55، 2015م.

َسة، ِدَراَسة . 8 اكة االْســـرِتَاتِيِجيَّة عىَل املَزَايَا التَّنافُِسيَّة للُمَؤسَّ أمني، قطوش. أثر الرشَّ

َســـات، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر، 2018-2017م،  حالة بَْعض املَُؤسَّ

https://0i.is/WeTB :تاريخ الزيارة 24 يناير 2020م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط

ِغرية، الجامعة اإلسالميَّة يف غزة، فلسطني، فرباير . 9 البحيص، خالد. املََشاِريع الصَّ

2010م.

الباجوري، خالد عبدالوهاب. ِريَاَدة األَْعَمل مفتاح التَّْنِميَة االقِْتصاِديَّة يف العالَم . 10

العرب، اتَِّحاد الُغرَف العربيَّة: دائرة البحوث االقِْتصاِديَّة، 2017م، ص 13.

البشتاوي، دعاء طارق بكر. عقد الفرنشايز وآثاره، جامعة النجاح الَوطَِنيَّة نابلس، . 11

فلسطني، عام 2008م، تاريخ االطالع: 20 يناير 2020م.

طَة يف بناء االقِْتصاد . 12 ِغريَة واملُتََوسِّ َســـات الصَّ بوشف، جياليل وآخرون. َدْور املَُؤسَّ

الَوطَِنّي، َمَجلَّة االْسرِتاتِيِجيَّة والتَّْنِميَة، مستغانم بالجزائر، املَُجلَّد: 4، العدد: 6.
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بونوة، شعيب وآخرون. أثر تَطِْبيق تكنولوجيا املَْعلُوَمات يف تَْحِقيق ِريَاَدة املَُنظََّمت . 13
َويل، اإِلبَْداع والتَّْغيري التَّْنِظيِمّي يف املَُنظََّمت الَحِديثَة:  الَحِديثَة، أَْعَمل امللتَقى الدُّ
ِدَراَســـة وتحليل تجارب وطَِنيَّة وَدْولِيَّة، كُلِّيَّة العلوم االقِْتصاِديَّة وعلوم التســـيري، 

جامعة سعد دحلب البليدة، الجزائر، املَُجلَّد: 2، 2011م.
(، معهد الكويت . 14 تََعلَّم التَّْخطيط يف ساعات )مبادئ التَّْخطيط والتَّْخطيط التَّْشِغيِلّ

يَاسات والتَّْخطيط. مكتب التَّْخطيط، أغسطس 2007م. لألبحاث العلمية، إَِدارَة السِّ
يَاسة . 15 جرين، باتريشيا وآخرون. تعليم ِريَاَدة األَْعَمل: نظرة عامليَّة من املُمرََسة إىَل السِّ

َسة قطر. ة الَعالَِميّة لالبتكار يف التَّْعليم، ُمَؤسَّ يف العالَم، تقرير بؤتر الِقمَّ
حسني، عادل حنفي. ُخطَّة الَعَمل: أداة لَِنَجاِح املرَْشُوَعات واخرتاق األَْسَواق، َمَجلَّة . 16

إَِدارَة األَْعَمل، مص، العدد: 87، 1999م.
الحديدي، نسين عبده زك وآخرون. املَْرأَة الســـعوديَّة وِريَاَدة األَْعَمل نجاحات . 17

يَات، َمَجلَّة كُلِّيَّة الرتبية، جامعة طنطا، مص، ُمَجلَّد: 64، العدد: 4، 2016. وتََحدِّ
الحـــرب، مروان بن عل. الَخَصائِص النَّفســـيَّة واملعرفيَّـــة املَُميَّزَة لَضْعف رغبة . 18

املُبْتَِكريَن واملُْخرَتِِعنَي وُروَّاد األَْعَمل عن تَطِْوير أفكارهم االبِْتكاريَّة واالخرتاعيَّة 
ــة ضمن حاضنات األَْعَمل وأَْوِديَة التِّْقِنيَة، َمَجلَّة جامعة اإلمام محمد بن  يَاِديَـّ والرِّ

سعود اإلسالميَّة، العلوم اإلنسانيَّة واالْجتمِعيَّة، السعوديَّة، العدد: 43، 2017م.
م لُكلِّيَّة الرتبيـــة النَّْوعية، جامعة . 19 حلمي، محمـــد. الذكاء اإِلبَْداعي، بحـــث مقدَّ

اإلسكندرية.
ِغرية، َمَجلَّة جس التَّْنِميَة، املعهد العرّب للتَّْخِطيط، . 20 خض، حسان. تنمية املََشاِريع الصَّ

املَُجلَّد 10، الكويت، 2002م.
طَة يف تَْحِقيق التَّْنِميَة االقِْتصاِديَّة، . 21 ِغريَة واملُتََوسِّ خياري، مرية. َدْور املرَْشُوَعات الصَّ

ـــطَة بوالية أُّم البواقي 2007/2012م،  ِغريَة واملُتََوسِّ َسات الصَّ ِدَراَســـة حالة املَُؤسَّ
رسالة ماجستري، كُلِّيَّة العلوم االقِْتصاِديَّة والعلوم التجاريَّة وعلوم التَّسيري، جامعة 

العرب ين مهيدي )الجزائر(، 2013م.
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ِغريَة . 22 َســـات الصَّ خري الدين، بن دادة. الَحوْكََمة كآليَّة يف تحســـني األََداء يف املَُؤسَّ
طَة، رسالة ماجســـتري، كُلِّيَّة العلوم االقِْتصاِديَّة والتَّسيري، جامعة قاصدي  واملُتََوسِّ

مرباح، 2012م.
ـــطَة . 23 ِغريَة واملُتََوسِّ َســـات الصَّ دراجي، الســـعيد. التَّْجربة اليابانيَّة يف دعم املَُؤسَّ

ُروس املُْســـتََقاة ِمْنَها يف الجزائر، امللتَقى الَوطَِنّي حول اْسرِتاتِيِجيَّة التَّْنظيم  والدُّ
طَة يف الجزائر، ُعِقَد املؤتر يف كُلِّيَّة العلوم  ِغريَة واملُتََوسِّ َســـات الصَّ وُمرَافََقة املَُؤسَّ
االقِْتصاِديَّة والتِّجاِريَّة وعلوم التسيري بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، أيام 18-19 

أبريل 2012م.
ُروس املستفادة ِمْنَها عربيًّا، َمَجلَّة . 24 درج، عّل أحمد. التَّْجربة التَّْنَمِويَّة املاليزيَّة والدُّ

جامعة بابل للعلوم التَّطبيقيَّة، العدد 3، املَُجلَّد 23، 2015م.
يَاديَّة يف تعزيز َمْفُهوم . 25 الزعبـــي، عل فالح وآخرون. دور ُمَنظََّمت األَْعـــَمل الرِّ

َراَسات املَالِيَّة واملَْصَِفيَّة، املعهد العرب  وفلسفة املَْســـُؤولِيَّة االْجِتمِعيَّة، َمَجلَّة الدِّ
َراَسات املَالِيَّة واملَْصَِفيَّة، األردن، مجلد: 24، عدد: 2، 2016م. للدِّ

ِغريَة . 26 الصياد، محمـــد حامد. التَّأمينات االْجِتمِعيَّة والعاملـــون ِباملرَْشُوَعات الصَّ
طَة، ُمَنظََّمة الَعَمل العربيَّة، 2006م. واملُتََوسِّ

ضمور، موفق محمد. واقع التَّْخطيط االْســـرِتاتِيِجّي للَمَوارِد البرشيَّة يف الِقطَاع . 27
العاّم يف األردن، أطروحة دكتـــوراه، األكاِدميِيَّة العربيَّة للعلوم املَالِيَّة واملصفيَّة، 

كُلِّيَّة العلوم املَالِيَّة واملصفيَّة، 2008م.
طَة . 28 ِغريَة واملُتََوسِّ يَاِديَّة الصَّ الضمور، ملياء يوســـف إبراهيم. آليَّات دعم املََشاِريع الرِّ

َراَسات الُعلْيَا،  وأَثَرَُها يف التَّْنِميَة املُْســـتَداَمة يف األردن، رســـالة دكتوراه، كليَّة الدِّ
جامعة العلوم اإلسالميَّة الَعالَِميَّة، 2018م.

كَاء األْخالِقّي يف إَِدارَة ســـمعة املَُنظََّمة، َمَجلَّة . 29 الطائ، يوســـف وآخرون. َدْور الذَّ
القادسيَّة للعلوم االقِْتصاِديَّة واإلداريَّة، املَُجلَّد 15، العدد 1، 2013م.

َناَعات التَّْحويلِيَّة يف تركيا، . 30 طَة يف الصِّ ِغريَة واملُتََوسِّ طامياز، إيرول. املرَْشُوَعات الصَّ
َول اإلسالميَّة، املجلد 23، 2002م. َمَجلَّة التَّعاُون االقِْتصاِدّي بنَْي الدُّ
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ـــلوك األْخالِقّي وأداء رجال . 31 عابد، رغدة. أَثَر أْخالِقيّات األَْعَمل للُمَنظََّمة عىَل السُّ
ْق  البَيْع للُمْنتََجات الصيدالنيَّة، أطروحة ماجســـتري، كُلِّيَّـــة األَْعَمل، جامعة الرشَّ

األَْوَسط، األردن، 2011م.
يَّة: األهميَّة، الخطوات، . 32 عبدالرحيم، ثناء عبدالكريم. محارضة تَْخِطيط املََوارِد البَرَشِ

األََسالِيب، كلية اإلَِدارَة واالقِْتصاد، جامعة بابل، 14 أكتوبر 2017م.
 عبدالفتاح، محمد زين العابدين. الَوْعي بثقافة ِريَاَدة األَْعَمِل لَدى طلبة الســـنة . 33
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CSR يف الِقطَاع الَخاّص، صحيفة االقِْتصاِديَّة الســـعوديَّة، د. ت، تاريخ الزيارة 4 
 goo.gl/o6W9jo :يونيو 2017م، ُمتَاح عىَل الرَّاِبط
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قاســـم، أمجد. نظريَّة ماسلو واحتياجات اإلنســـان املتصاعدة، موقع آفاق علميَّة . 53
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َعواِمل ظهور ُروَّاد األَْعَمل 	 
يَاَدة	  إيجابيَّات الرِّ
يَاَدة	  سلِبيَّات ومخاطر الرِّ
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َمة • ُمَقدِّ
من ُهَو َرائِد األَْعَمل؟	 
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الَعالقَة بنَْي التَّْفكري واإلبَْداع	 

ْعم • اَمت والعوائق وَعواِمل الدَّ املَْبَحث الثَّاِن: املُْبِدع.. السِّ
اِعَمة لإِلبَْداع	  الَعواِمل الدَّ
َمات اإلبَْداع 	  ُمَقوِّ
قَات اإلبَْداع	  ُمَعوِّ

املَْبَحث الثَّالِث: البِْتكَار وِريَاَدة األَْعاَمل •
َعواِمل تُؤَثِّر يف االبِْتَكار	 
ِريَاَدة األَْعَمل واالبِْتَكار	 

املَْبَحث الرَّاِبع: أُُسس البَْداع والبِْتكَار •
أُُسس اإلبَْداع واالبِْتَكار	 
التَّْعليم االبِْتَكارّي	 

الَْفْصُل الرَّاِبُع
تَْحويل األَْفكَار املُْبَتكَرَة ملََشاِريع َعَمل

َمة • ُمَقدِّ
نَات إِنَْشاء األَْعاَمل: الِفكْرَة وَمَصاِدر األَْفكَار • املَْبَحث األَوَّل: ُمكَوِّ

معايري نََجاح الِفْكرَة	 
َمَصاِدر األَفَْكار املُبْتََكرَة	 
املَْعرِفَة الَجِديَدة	 
دليل األَفَْكار الرَّائَِدة	 
الِفْكرَة وأثرها عىَل نََجاح َرائِد األَْعَمل	 

املَْبَحث الثَّاِن: الِفكْرَة.. إمكانيَّة التَّطبيق ومراحله وأناط التَّْفكي •
مراحل تَطِْوير الِفْكرَة إىَل َمرْشُوع	 
أمناط التَّْفكري بنَْي األُفُِقّي والَعَمودّي 	 

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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املَْبَحث الثَّالِث: الِفكْرَة.. ُخطَّة الَعَمل وتَْحِديد املََخاِطر •
ِغي • يَّة ِدَراَسة الَجْدَوى للَمْشُوع الصَّ املَْبَحث الرَّاِبع: أَهمِّ

ِغريَة	  مراحل ِدَراَسة الَجْدَوى للَمرْشُوَعات الصَّ
ِغي • املَْبَحث الَخاِمس: َتْويل املَْشُوع الصَّ

الَْفْصل الَخاِمس
ِغيَة ِريَاَدة األَْعاَمل واملُْنَشآت الصَّ

َمة • ُمَقدِّ
ِغيَة • املَْبَحث األَوَّل: َمْفُهوم املُْنَشآت الصَّ

ِغري	  طُرُق تَْعِريف املرَْشُوع الصَّ
ِغريَة	  أَنَْواع املََشاِريع الصَّ

ِغي • املَْبَحث الثَّاِن: َدواِفع إِنَْشاء املَْشُوع الصَّ
َواِفع الَفرِديَّة	  الدَّ
َواِفع الَخارِِجيَّة	  الدَّ

ِغيَة • كْل الَقانُوِنّ للُمْنَشأة الصَّ املَْبَحث الثَّالِث: الشَّ
ِغيَة • املَْبَحث الرَّاِبع: َخَصائِص املُْنَشآت الصَّ

اِدس  الَْفْصل السَّ
ِغيَة يَّة الْقِتَصاِديَّة للَمَشاِريع الصَّ األَهمِّ

َمة • ُمَقدِّ
ِغيَة وَدْورها ف تَْنِمَية الْقِتصاد • املَْبَحث األَوَّل: املََشاِريع الصَّ

ِغريَة والحّد من البَطالَة	  املََشاِريع الصَّ
ِغريَة وعدالة التَّْنِميَة االقِْتَصاِديَّة	  املََشاِريع الصَّ
َناعّي	  ِغريَة والتَّكاُمل الصِّ املََشاِريع الصَّ

ِغيَة وتعزيز ُمَشاَركَة املَْرأَة ف تَْنِمَية الْقِتصاد • املَْبَحث الثَّاِن: املََشاِريع الصَّ
ِغيَة وِرياَدة األَْعاَمل • املَْبَحث الثَّالِث:  الَعالَقة الْقِتَصاِديَّة بَْي املََشاِريع الصَّ

فهرس املوضوعات
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ِغيَة • َول مع املَْشُوَعات الصَّ املَْبَحث الرَّاِبع:  تجارب مجموعة من الدُّ

اِبع الَفْصل السَّ
ِغيَة بَْي النََّجاح والَفَشل املُْنَشآت الصَّ

َمة • ُمَقدِّ
وق • املَْبَحث األَوَّل: تَْحلِيل السُّ

وق 	  ُخطَُوات تَْحلِيل السُّ
وق	  َمَصاِدر البَيَانَات لِتَْحلِيِل السُّ

ِغيَة • املَْبَحث الثَّاِن: َعواِمل َفَشــل املَْشُوَعات الصَّ
قَات اإلداريَّة والتَّْنِظيِميَّة	  املَُعوِّ
قَات الَفنِّيَّة	  املَُعوِّ
قَات االقِْتصاِديَّة	  املَُعوِّ
قَات االْجتمِعيَّة	  املَُعوِّ
قَات الُحُكوِميَّة والَقانُونِيَّة	  املَُعوِّ
َول النَّاِميَة	  ِغريَة يف الدُّ َعواِمل فََشــل املرَْشُوَعات الصَّ

ِغي؟ • املَْبَحث الثَّالِث:  كَْيَف تَتَجنَّب َفَشل َمْشُوعك الصَّ
املَْبَحث الرَّاِبع:  كَْيَف تَُقلِّل من َمَخاِطر الَبْدء ف َمْشوع؟  •

َعواِمل زيادة املََخاِطر	 
كَيَْف نتعامل مع َهِذِه املََخاِطر؟	 
ُخطَُوات تَْقلِيل املََخاِطر 	 

الَْفْصل الثَّاِمن
ِغي النَُّموَذج التَِّجاِرّي وُخطَّة الَعَمل لِلَْمْشُوع الصَّ

َمة	  ُمَقدِّ
ِغي • املَْبَحث األَوَّل: ُنُوَذج الَعَمل التَِّجاِرّي للَمْشُوع الصَّ

مَنَاِذج األَْعَمل	 

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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مُنُوذَج الَعَمل التَِّجاِرّي	 
ِخْدَمات ما بعد البَيْع 	 

يَّة واملَُتطَلََّبات والحدود • املَْبَحث الثَّاِن: ُخطَّة الَعَمل.. املاهيَّة واألَهمِّ
ملاذا التَّْخِطيط للَعَمِل؟ 	 
ُمتَطَلَّبَات التَّْخِطيط للَعَمِل	 
حدود ُخطَّة الَعَمل	 

املَْبَحث الثَّالِث:  ِكَتابَة ُخطَّة الَعَمل •
املَُكوِّنَات الرَّئِيَسة لُخطَّة الَعَمل	 
عناص ُخطَّة الَعَمل	 
لَُغة ُخطَّة الَعَمل	 

املَْبَحث الرَّاِبع:  الُخطَّة التَّْشِغيلِيَّة.. املاهيَّة واألَْهَداف  •
أهداف الُخطَّة التَّْشِغيلِيَّة	 

اِخلِيَّة والَخاِرِجيَّة  • املَْبَحث الخامـــس: َمْصُفوَفة تَْقِييم الَعواِمل الدَّ
 IE Matrix

اِخلِيَّة للُمَنظََّمة	  تَْحلِيل الِبيئَة الدَّ
تَْحلِيل الِبيئَة الَخارِِجيَّة للُمَنظََّمِة	 

اِدس: إِْعَداد الُخطَّة التَّْشِغيلِيَّة • املَْبَحث السَّ
اِبع: ُمراَقَبة تَْنِفيذ ُخطَّة الَعَمل • املَْبَحث السَّ

الَْفْصل التَّاِسع
فريق الَعَمل: الَِداَرة واملَُحاَسَبة

َمة • ُمَقدِّ
يَّة • املَْبَحث األَوَّل: تَْخِطيط املََوارِد الَبَشِ

يَّة	  يَّة".. املَْفُهوم واألَهمِّ "تَْخِطيط املََوارِد البَرَشِ
يَّة	  َمراِحل تَْخِطيط املََوارِد البَرَشِ

فهرس املوضوعات
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يَّة	  مشاكل تَْخِطيط املََوارِد البَرَشِ
يَّة	  قَات التَّْخِطيط للَمَوارِد البَرَشِ ُمَعوِّ

املَْبَحث الثَّاِن: استقطاب الَعاِملَِي ف املََشاِريع •
َمات • املَْبَحث الثَّالِث:  النِّظَام املَُحاَسِبّي.. الَخَصائِص واملَُقوِّ

مراحل بناء النِّظَام املَُحاَسِبّي	 
املَْبَحث الرَّاِبع: النِّظَام املَُحاَسِبّي اِللِكِْتُوِنّ  •

 	ّ َمَخاِطر النِّظَام املَُحاَسِبّي اإِللِْكرِتُويِنّ

الَْفْصل الَعاِش 
ِغي تَْسِويق املَْشُوع الصَّ

َمة • ُمَقدِّ
ِغي • يَّة التَّْسِويق ف نََجاح املَْشُوع الصَّ املَْبَحث األَوَّل: أَهمِّ
املَْبَحث الثَّاِن:التَّْسِويق واملَِزيج التَّْسِويِقّي •

املَِزيج التَّْسِويِقّي	 
ْويج للُمْنتَج الَجِديد	  الة للرتَّ اْسرِتاتِيِجيَّة فعَّ

املَْبَحث الثَّالِث: الُخطَّة التَّْسِويِقيَّة •
تعريف الُخطَّة التَّْسِويِقيَّة	 
يَّة الُخطَّة التَّْسِويِقيَّة 	  أَهمِّ
أَنَْواع الُخطَط التَّْسِويِقيَّة	 
ُخطَُوات التَّْخِطيط التَّْسِويِقّي	 
عقبات تُواِجه َعَملِيَّة التَّْخِطيط التَّْسِويِقّي	 

الَْفْصل الَحاِدي َعَش
ِغي َحقُّ الْمِتَياز التَِّجاِرّي لِلَْمْشُوعِ الصَّ

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: َحّق الْمِتَياز التَِّجاِري.. التَّْعريف، املَزَايَا والُعُيوب •

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة
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أَنَْواع َحّق االْمِتيَاز التَِّجاِرّي 	 
آليَّات َمْنح االْمِتيَاز التَِّجاِري	 
َمزَايَا الُحُصول عىَل َحّق االْمِتيَاز التَِّجاِرّي	 
ُعيُوب الُحُصول عىَل َحقِّ االْمِتيَاز التَِّجاِرّي	 

املَْبَحث الثَّاِن: أركان إَِداَرة الْمِتَياز والِتزَامات املَانِح واملَْمُنوح له •
الِتزَامات املَانِح واملَْمُنوح له َحّق االْمِتيَاز التَِّجاِري	 
َعواِمل نََجاح االْمِتيَاز التَِّجاِرّي 	 

املَْبَحث الثَّالِث: التَّأكُّد من جدَوى الْسِتْثامر ف الْمِتَياز التَِّجاِرّي •
كْل الَقانُوِنّ لُعُقود الْمِتَياز التَِّجاِري • املَْبَحث الرَّاِبع: الشَّ

أَنَْواع ُعُقود ُحُقوق االْمِتيَاز	 
َخَصائِص ُعُقود ُحُقوق االْمِتيَاز	 

الَْفْصل الثَّاِن َعَش
ِغي ِصناَعة الَعاَلَمة التَِّجاِريَّة لِلَْمْشُوعِ الصَّ

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: ماهيَّة الَعالَمة التَِّجاِريَّة •

تَْعِريف الَعالَمة التَِّجاِريَّة	 
تطوُّر الَعالَمات التَِّجاِريَّة الَحِديثَة	 
أَنَْواع الَعالَمات التَِّجاِريَّة للَمرْشُوِع	 
أشكال الَعالَمات التِّجاِريَّة	 
يَّة الَعالَمة التَِّجاِريَّة	  أهمِّ

املَْبَحث الثَّاِن: الْخِتَيار النَّاِجح للَعالَمة التَِّجاِريَّة •
َمعاِيري االْخِتيَار النَّاِجح للَعالَمِة التَِّجاِريَّة 	 
أَنَْواع الَعالَمات التِّجاِريَّة وفًْقا لَعالقَتها باملُْنتَج 	 
تَْسِجيل الَعالَمة التِّجاِريَّة 	 

فهرس املوضوعات
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ِغي • املَْبَحث الثَّالِث: ِبناء الَعالَمة التَِّجاِريَّة للَمْشُوعِ الصَّ
َعواِمل ِبَناء َعالَمة تِجاريَّة مميزة	 
ِغري	  وِع الصَّ َمرَاِحل ِبَناء الَعالَمة التَِّجاِريَّة للَمرْشُ
ِغري	  وِع الصَّ تَْصِميم الَعالَمة التَِّجاِريَّة للَمرْشُ
ِغري	  وِع الصَّ تَطِْوير الَعالَمة التَِّجاِريَّة للَمرْشُ

الَْفْصل الثَّالِث َعَش
ُمَتطَلََّبات النَّجاح ف ُسوق الَعَمل

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: املَْسُؤولِيَّة الْجِتاَمِعيَّة •

أبَْعاد املَْسُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة	 
امليثاق الَعالَِمّي للَمْسُؤولِيَّة االْجِتَمِعيَّة	 

املَْبَحث الثَّاِن: أْخالِقيَّات الَعَمل •
تَْعِريف أْخالِقيَّات الَعَمل	 
َسات الَحِديثَة بأْخالِقيَّات الَعَمل	  اهتمم املَُؤسَّ
املَُدوَّنَات األْخالِقيَّة 	 

ِغي • املَْبَحث الثَّالِث: التَّطْوير املُْسَتِمّر للَمْشُوعِ الصَّ
اسرتاتيجيَّات التَّْنِويع	 
اْسرِتَاتِيِجيَّة النُُّمّو التَّكاُمّل	 

املبحث الرَّاِبع: َرائِد األْعاَمل وَرُجل األَْعاَمل.. مسألة جدليَّة •
أصالة الفكرة	 
املوارد املَالِيَّة	 
ْخِصيَّة	  َمت الشَّ السِّ
املهارات والخربات الِعلِْميَّة والَعَملِيَّة	 
أساليب الَعَمل	 

ِريَاَدة األَْعَمل بنَْيَ املَْوِهبَة واملُمرََسة

557
557
558
561
562

565
567
569
570
574
583
585
588
595
603
603
605
609
609
610
610
611
611
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الخاتة
النتائج	 
التوصيات	 

املراجع

فهرس املوضوعات

فهرس املوضوعات

615
616
622

627

655






