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 وؿهىس اإلاإظعاث الصىاعُت أدي ئلى صٍادة الخىافعُت بُنها لىُل سطا صباةنها وصٍادة، ئن الخغيراث الاكخصادًت الزي عشفها العالم:ملخص
 وعلى طىء هزا جبيذ اإلاإظعاث الصىاعُت الخفىير الشؼُم ورلً مً خالٌ ؤلاعخماد على أدواث الخصيُع الشؼُم الزي،خصتها في العىق
وفي.  وهزا ماٌعمذ لها بالخميز عً باقي اإلاىافعين في جخفُع أظعاس اإلاىخىحاث وفي حىدتها،يهذف لخللُل الهذس والظُاع وجخفُع جيلفت الاهخاج
ؿل هزه العىامل أصبدذ اإلاداظبت الخللُذًت ال جىاهب مخؼلباث الخصيُع الشؼُم مما جخؼلب ئبخياس مداظبت حذًذة إلاىاهبت الخؼىساث
 ورلً باظخعماٌ عذة أدواث هعالظل اللُمت أو،  خُث تهذف هزه اإلاداظبت لللظاء على الظُاع، الخذًثت فـهشث اإلاداظبت الشؼُلت
.  وبالخالي حعاهم في ئجخار اللشاساث اإلاىاظبت، الخيلفت اإلاعتهذفت أو ملاًِغ جُاس اللُمت مثال لخىفير اإلاعلىماث اليافُت عً أماهً الهذس
M41 , O14 :jel زمىش

. أدواث اإلاداظبت الشؼُلت، اإلاداظبت الشؼُلت، الخصيُع الشؼُم، اإلايزة الخىافعُت: الكلماث املفخاح
Abstract: The economic changes experienced by the world and the emergence of industrial enterprises have led to
increased competitiveness among them to achieve the satisfaction of their customers and increase their share in the
market. In light of this, the industrial establishments have adopted an agile thinking by relying on lean manufacturing
tools aimed at reducing waste and loss and reducing the cost of production. In contrast to these factors, traditional
accounting is not keeping pace with the requirements of manufacturing, which requires the creation of new accounting
to keep abreast of recent developments. To eliminate loss, using several tools such as value chains, target cost or value
stream measurements, for example to provide adequate information about places of waste, and thus contribute to
making appropriate decisions.
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 -Iجمهيد :
في ؿل الخؼىساث ؤلاكخصادًت اإلادعاسعت وهمى اإلاإظعاث وصٍادة حجمها وؿهىس الخىىىلىحُا اإلاخؼىسة صادث جىافعُت
اإلاإظعاث ؤلاكخصادًت فُما بُنها لىُل زلت الضباةً وهعب سطاهم ،ماأسغم اإلاإظعاث على البدث عً مصادس إلايزة أو مضاًا
جىافعُت كصذ جدلُم جفىكها اإلاؼلىب لخلذًم مىخىحاث ظىاء ظلع أو خذماث راث حىدة جلبي خاحاث اإلاعتهلىين وفم
سغباتهم.
وفي هزا ؤلاػاس ظاسعذ اإلاإظعاث ؤلاكخصادًت لخبجي ئداسة الجىدة الؽاملت ،خُث أصبدذ حعخمذ على جدلُم الجىدة في ول
ألاكعام أو ول الىسؼاث ؤلاهخاحُت كصذ جدلُم الخميز اإلاشغىب فُه ظىاء مً خالٌ الخميز مً خُث الخيالُف اإلاىخفظت عً
باقي اإلاإظعاث اإلاىافعت أو مً خُث الخميز في ؤلابذاع وؤلابخياس أو هالهما معا.وهزا ما أدي ئلى ؿهىس ما ٌعشف باإلهخاج أو
الخصيُع الشؼُم (الشؼُذ) الزي يهذف ئلى ئظخعماٌ اإلاىاد الاولُت ئظخعماال علالهُا في عملُت ؤلاهخاج واللظاء على الهذس
واإلاىاد الخالفت والىكذ الظاتع ،وبالخالي جخفُع جيالُف ؤلاهخاج وجدعين حىدة اإلاىخىحاث .
وفي ؿل ئعخماد ؤلاهخاج الشؼُم أصبدذ اإلاداظبت الخللُذًت ال حعمذ بخدذًذ جيالُف ؤلاهخاج بذكت وجدبع جيالُف اإلاىخىحاث
مً دخىلها همىاد اولُت للمإظعت ئلى غاًت خشوحها همىخىحاث نهاةُت ،ما أدي الخاحت ئلى ؿهىس مماسظاث وأدواث حذًذة
للمداظبت ،فـهش ماٌعشف باإلاداظبت الشؼُلت (اإلاداظبت الشؼُذة) التي تهذف ئلى جىفير اإلاعلىماث اإلاالةمت لخدلُم ؤلاظخغالٌ
ألامثل إلاىاسد اإلاإظعت الاهخاحُت ومىاهبت الخؼىساث والخغيراث في ألاظىاق اإلاخىافعت مً حهت ،ومً حهت أخشي اللظاء على
الظُاع الزي ًصاخب عملُاث ؤلاهخاج والدؽغُل وحعشَع العملُاث والخذ مً وكىع الاخؼاء ،والعشعت في جلبُت مخؼلباث
الضباةً والعىق ومً زم جللُل الخيالُف ،ورلً ال ًيىن ئلى باإلعخماد على أدواث اإلاداظبت الشؼُلت اإلاخعذدة والتي حعخمذ
على ملاًِغ أداء حذًذة جخالءم مع ألافياس الشؼُلت والثلافت الشؼُلت عىذ جبجي اإلاإظعت لإلهخاج الشؼُم بذال مً ؤلاهخاج
الىاظع.
وعلُه حاءث هزه الىسكت البدثُت لخعالج ؤلاؼيالُت الخالُت:
 كيف حظاهم املحاطبت السشيلت في جحليم امليزة الخىافظيت للمؤطظاث الصىاعيت في ظل الخىحه هحى جبني
الخصييع السشيم ؟
ولإلحابت عً ؤلاؼيالُت اإلاؼشوخت جم جلعُم هزه الىسكت البدثُت ئلى ماًلي:
 املحىز ألاول :مذخل للخىافعُت و اإلايزة الخىافعُت
 املحىز الثاوي :مذخل للخصيُع الشؼُم واإلاداظبت الشؼُلت
 املحىز الثالث :دوس اإلاداظبت الشؼُلت في جدلُم اإلايزة الخىافعُت للمإظعاث الصىاعُت في ؿل الخىحت هدى
الخصيُع الشؼُم
 - Iمدخل للخىافظيت وامليزة الخىافظبت :
 -1.Iمدخل للخىافظيت :
 -1-1.Iمفهىم الخىافظيت ً :مىً رهش أهم مفاهُم الخىافعُت فُماًلي( :الظلمي ،إدازة املىازد البشسيت وإلاطتراجيجيت)2001 ،
 املفهىم املسجكص على الظىق :حعشف على أنها جلاط مً خالٌ أداء اإلاإظعت في العىق ملاسهت بىـيراتها ،ورلً ئظدىادا ئلى
جلىٍم خصت العىق الخىافعُت.
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 املفهىم املسجكص على مدي كدزة املؤطظت :حعشف على أنها الخفاؾ على مياهتها في ظىق جىافس ي وعذم الخأزش وؤلاظدعالم
لعىاصش البِئت الخىافعُت .وعلى هزا ألاظاط حعشف الخىافعُت على أن اإلاإظعت جصبذ جىافعُت عىذما جيىن كادسة على
الخفاؾ باظخمشاس وبؼشٍلت ػىعُت في ظىق جىافس ي ومخغير لخدلُم معذٌ سبذ على ألاكل ٌعاوي اإلاعذٌ اإلاؼلىب لخمىٍل
أهذافها.
حعشف هزلً على أظاط اللؼاع أو اإلاإظعت على أنها اللذسة على حعـُم ألاسباح أي أن الترهيز على عامل الشبذ همإؼش للخىافعُت ،هما
ًمىً اللىٌ أن الخىافعُت حعجي هىا اللذسة الخالُت واإلاعخلبلُت على جصمُم وئهخاج ظلع أو خذماث بجىدة عالُت وجيلفت كلُلت وعبُا
لخعـُم الاسباح في اإلاذي الؼىٍل"( .اليظىز)2009 ،
 -2-1.Iأهداف الخىافظيت :تهذف الخىافعُت ئلى جدلُم عذة أهذاف .وٍمىً رهش أهمها فُماًلي( :الشىاوي)2000 ،
 جحليم دزحت عاليت مً الكفاًت :بمعجى أن جدلم اإلاإظعت وؽاػها وأعمالها بأكل معخىي ممىً مً الخيالُف وفي ؿل
الخؼىس الخىىىلىجي اإلاعمىح به ،فالخىافعُت حعاهم في بلاء اإلاإظعاث ألاهثر هفاءة.
 الخعىز والخحظين املظخمس لألداء :مً خالٌ الترهيز على جدلُم ؤلابذاعاث الخىىىلىحُت وؤلابخياساث ،والتي جيىن جيلفتها
مشجفعت وعبُا ،ئلى أنها صعبت اإلاداواة مً كبل اإلاإظعاث اإلاىافعت.
 الحصىل على همغ مفيد لألزباح :ار جخمىً اإلاإظعاث راث الىفاءة ألاعلى وألاهثر جؼىسا مً حعـُم أسباخها ،فاألسباح حعذ
ميافأة اإلاإظعت عً جميزها وجفىكها في أدائها.
 -2.Iمدخل للميزة الخىافظيت
 -1-2.Iمفهىم امليزة الخىافظيت
 -1 -1-2.Iحعسيف امليزة الخىافظيتً :مىً رهش أهم حعاسٍف اإلايزة الخىافعُت فُماًلي:
"هي العىصش الاظتراجُجي اإلاهم الزي ٌعاعذ في ئكخىاص الفشص ،وٍلذم فشصت خلُلُت ليي جدلم اإلاإظعت سبدُت مخىاصلت باإلالاسهت
مع مىافعيها ،والخىافعُت هي اإلاصذس الزي ٌعضص وطع اإلاإظعت بما ًدلله مً ألاسباح ؤلاكخصادًت ،ومً خالٌ ئمخُاصها على مىافعيها
في مجاالث مخعذدة وألػىٌ مذة ممىىت "(betlis, 2010) .
حعشف هزلً على أنها" كذسة اإلاإظعت على صُاغت وجؼبُم الاظتراجُجُاث التي ججعلها في مشهض جىافس ي أفظل باليعبت للمإظعاث
اإلامازلت والىاؼؼت في هفغ اللؼاع"( .مصعفى)2008 ،
 -2 -1-2.Iخصائص امليزة الخىافظيتً :مىً جلخُص أهم خصاةص اإلايزة الخىافعُت فُماًلي( :إدزيع)2009 ،
 أن جيىن معخمشة ومعخذامت بمعجى أن جدلم اإلاإظعت العبم على اإلاذي الؼىٍل ولِغ على اإلاذي اللصير فلؽ.
 ئن اإلايزاث الخىافعُت جدعم باليعبُت ملاسهت باإلاىافعين أو ملاسهتها في فتراث صمىُت مخخلفت وهزه الصفت ججعل فهم اإلايزاث
في اػاس مؼلم صعب الخدلُم.
 أن جيىن مخجذدة وفم معؼُاث البِئت الخاسحُت مً حهت وكذساث ومىاسد اإلاإظعت الذاخلُت مً حهت اخشي.
 أن جيىن مشهت بمعجى ًمىً ئخالٌ ميزاث جىافعُت أخشي بعهىلت وَعش وفم اعخباساث الخغيراث الخاصلت في البِئت الخاسحُت
أو جؼىس مىاسد وكذساث اإلاإظعت مً حهت اخشي.
 أن ًدىاظب ئظخخذام هزه اإلايزاث الخىافعُت مع ألاهذاف والىخاةج التي جشٍذ اإلاإظعت جدلُلها.
 -2-2.Iمعاًير امليزة الخىافظيت وأبعادها
 -1 -2-2.Iمعاًير امليزة الخىافظيت :ئن الخصىٌ على ميزة جىافعُت باليعبت للمإظعت الصىاعُت ال ًىفي وخذه ،بل ًجب معشفت حىدة
اإلايزة اإلاىدعبت ،وٍخم رلً مً خالٌ اإلاعاًير الخالُت( :خليل( ،دون طىت وشس))
 مصدز امليزة :وٍيىن رلً ئما مً خالٌ مضاًا جىافعُت مً مشجبت مىخفظت مثل الخيلفت ألاكل ليل مً كىة العمل ،اإلاىاد
ألاولُت ،خُث ٌعهل وعبُا جللُذها ومداواتها مً كبل اإلاإظعاث اإلاىافعت .أو مً خالٌ مضاًا جىافعُت مً مشجبت مشجفعت
والخىىىلىحُا العالُت (أي جميز اإلاىخىحاث والخذماث بجىدة عالُت) ،العمعت الؼُبت بخصىص العالمت ،وٍخؼلب جدلُم هزه
اإلاضاًا مهاساث وكذساث عالُت .
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 عدد مصادز امليزة التي جمخلكها املؤطظت :في خالت اعخماد اإلاإظعت على ميزة واخذة فلؽ مثل جصمُم اإلاىخىحاث بأكل
جيلفت ممىىت أو اللذسة على ؼشاء اإلاىاد الاولُت بأظعاس مىخفظت ،فاهه ًمىً للمىافعين جدذًذ أو الخغلب على ازاس جلً
اإلايزة ،أما في خالت حعذد مصادس اإلايزة فاهه ًصعب على اإلاىافعين جللُذها حمُعا.
 دزحت الخحظين والخعىيس والخجدًد املظخمس في امليزةً :جب أن جخدشن اإلاإظعاث هدى البدث عً مضاًا حذًذة وبؽيل
أظشع وكبل كُام اإلاإظعاث بخغُير اإلاضاًا اللذًمت ،وخلم مضاًا جىافعُت حذًذة أو مً سجبت مشجفعت.
 -2-2-2.Iأبعاد امليزة الخىافظيت :جخمثل أبعاد اإلايزة الخىافعُت فُماًلي( :غدًس( ،دون طىت وشس))
 الجىدة :وجم ؤلاجفاق على بعذًً أظاظُين للجىدة ،هما حىدة الخصمُم وحىدة اإلاؼابلت ،ئر حؽير حىدة الخصمُم ئلى
معخىي جلبُت خصاةص اإلاىخج (مىاصفاث الخصمُم) لخاحاث الضبىن وسغباجه ،أما حىدة اإلاؼابلت فانها حعجي معخىي أداء
اإلاىخج أو الخذمت ملاسهت بمىاصفاث الخصمُم ،ولظمان جدلُم اإلاىخج او الخذمت لشطا الضبىن على اإلاإظعاث الصىاعُت
جصمُم مىخجاث كادسة على ئسطاء الضبىن مً خالٌ حىدة الخصمُم ،ومً زم جلبُت اإلاىاصفاث مً خالٌ حىدة اإلاؼابلت.
 الكلفت :أن جبجي اليلفت بىصفها أداة جىافعُت ٌعجي بالظشوسة جىُُف العملُاث الاهخاحُت لخللُص أو ئلغاء اليؽاػاث التي ال
جدلم اللُمت اإلاظافت ،وبالىدُجت جخفُع جيالُف سأط اإلااٌ وولفت العمل،ولفت اإلاىخج ،جيالُف الدؽغُل ،اإلاخضون ،الىلل،
اإلاىاولت وجللُص خاالث الفلذان والظُاع ووعبت اإلاىخىحاث التي فيها عُىب.
 الدظليم :ئن ئداسة العملُاث بؽيل صخُذ وظشَع ًضٍذ مً العىاةذ وٍخفع الخيالُف ،وَعجي وكذ ؤلاحابت للضبىن ئلى اإلاذة
ئبخذاء مً حعلُم أمش الضبىن لخين ئهجاص أمشه ،أما وكذ دوسة الخصيُع فيراد به الىكذ الزي ٌعخغشكه جصيُع أمش الضبىن
لُيىن مىخجا نهاةُا ،وهى ٌعاوي مجمىع وكذ ؤلاهخـاس ووكذ الخصيُع ،أما وكذ الدعلُم فُعجي الىكذ اإلاعدىفذ لدعلُم أمش
الضبىن اإلاىجض للضبىن ،وجىؿف العذًذ مً اإلاإظعاث الصىاعُت وكذ دوسة الاهخاج أظاظا لخخصُص الخيالُف الاهخاحُت غير
اإلاباؼشة على اإلاىخجاث ،وهي جشي أن رلً ظُدفض اإلاذًشًٍ على جللُص وكذ دوسة ؤلاهخاج ،أما الدعلُم في الىكذ اإلادذد
فِؽير الى حعلُم اإلاىخج أو الخذمت بالخىكُخاث اإلادذدة في الجذولت،فالدعلُم في الىكذ اإلادذد ظيزًذ مً سطا الضبىن ووالةه
وأن جدلم هزا الهذف ًخؼلب اإلاىاوبت بين وكذ ؤلاظخجابت للضبىن والدعلُم في الىكذ اإلادذد.
 املسوهت :وٍىذسج جدذ بعذ اإلاشوهت زالزت أبعاد هي:
 الاًصائيت :وحعجي العملُاث التي جمخلً اللذسة على جلذًم مىخجاث راث حجم أكل باجصاٌ مدىم مع الضبىن واللذسة
على ئعادة حؽىُل اإلاىاسد والعملُاث لخلبُت اهىاع مخخلفت مً خاحاث الضبىن.
 الخىىع :وحعجي العملُاث التي جملً اللذسة على جلذًم حجم أهبر مً الاهخاج ملاسهت باالًصاةُت ،ولِغ بالظشوسة أن
جيىن اإلاىخجاث والخذماث مخفشدة لضباةً مدذدًً ،وسبما جيىن هىان ػلباث مخىشسة.وحؽير الى اللذسة على حغُير الؼاكت
أو اإلاخضون للخعامل مع مشوهت حجم الخزبزباث في الؼلب ،على أن الخؼىساث اإلادعاسعت في بِئت الاعماٌ اإلاعاصشة ٌعجي
الخدىٌ مً ظىق الباتع ئلى ظىق اإلاؽتري ،وهزا ٌعجي الخدىٌ مً مشوهت الخىىىلىحُا هدى مشوهت العىق.
 إلابداع :وهى مً اإلاضاًا الخىافعُت التي أطُفذ خذًثا هي أن اإلاإظعاث الاهخاحُت التي جىافغ مً خالٌ ؤلابذاع ًجب
أن جملً اللذساث ؤلاظتراجُجُت التي جإهلها لخؼىٍش مىخجاث وخذماث حذًذة أو أن جيىن كادسة على جؼىٍش عملُاث
وجىىىلىحُا حذًذة ،وحمُعها تهذف ئلى جدلُم مخشحاث راث مىاصفاث عالُت ،فاإلبذاع ٌعجي ئهخخاب ألافياس
الصخُدت وجىفُزها وجشحمتها ئلى مىخجاث وعملُاث وخذماث حذًذة وهـم ئداسٍت ،لخدعين سبدُت اإلاإظعت وهمىها،
وجبلى اإلاؽاسَع وألافياس غير ئبذاعُت ئن لم جترحم بلغت العىق ،وعلى معخىي جصيُف ؤلابذاع فاهه صىف ئلى ئبذاع
جىىىلىجي وئبذاع مىخج وئبذاع عملُت.
 - 3-2.Iأطاليب امليزة الخىافظيتً :مىً جدلُم اإلايزة الخىافعُت للمإظعاث الصىاعُت باخذي الاظالُب الخالُت( :هجيب( ،دون طىت
وشس))
 الىفاًت أو الىفاءة اإلاخفىكت ورلً مً خالٌ العُؼشة على الخيالُف.
 الجىدة اإلاخفىكت ورلً مً خالٌ جلذًم مىخجاث جدلم اللبىٌ لذي الضباةً.
 ؤلابذاع اإلاخفىق ورلً مً خالٌ جلذًم مىخجاث حذًذة.
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 ؤلاظخجابت اإلاخفىكت لذي الضباةً ورلً مً خالٌ اإلاعشفت الذكُلت إلخخُاحاث الضباةً.
 - IIمدخل للخصييع السشيم واملحاطبت السشيلت:
 -1.IIمدخل للخصييع السشيم :
 -1-1.IIمفهىم الخصييع السشيم
 -1-1-1.IIحعسيف الخصييع السشيم
ئن مصؼلح الخصيُع الشؼُم أدخل مً كبل  womacketalعام  1991في هخابه الخفىير الشؼُذ ،ئر ٌؽير مصؼلح الشؼُم ئلى الىـام
الزي ٌؽغل اإلاذخالث لخىلُذ اإلاخشحاث هفعها التي ًخم جيىٍنها بىـام الاهخاج الىاظع الخللُذي فهى ٌعخخذم مىاسد بؽشٍت كلُلت في
اإلاإظعت وػاكاث جصيُعُت كلُلت ،وئظدثماس أكل في اإلاعذاث ووكذ أكل لخؼىٍش اإلاىخىحاث الجذًذة ،ووكذ أكل لإلهخاج ،ئطافت ئلى أن
كاةمت اإلاىاد اإلاؼلىبت هي أكل مً ؤلاهخاج الىاظع ،أما اإلاخشحاث فخخظمً جىىعا هبيرا في اإلاىخجاث وعذد كلُل مً العُىب"(berrg .
)and ohlsson, 2005
" ًمثل مفهىم الخصيُع الشؼُم كُمت العلعت أو الخذمت مً مىـىس الضبىن .ئر أن الضباةً غير معىُين بخفاصُل العمل أو الخلىُت
اإلاعخخذمت أو ولف العُىب ،ئر أنهم ًلُمىن العلعت أو الخذمت على أظاط أدائها وئرا ماواهذ هزه العلعت أو الخذمت حؽبع
ئخخُاحاتهم وسغباتهم أم ال "( .املعيني)2012 ،
أما على معخىي اإلاإظعاث فلذ جم ئظخخذام مفهىم الخصيُع الشؼُم في هـام الاهخاج إلاإظعت (جىٍىجا) ،خُث كامذ هزه اإلاإظعت
بخدذًذ الـشوف الخاصت التي واهذ جىاحهها في الُابان خالٌ ظىىاث مً الخجشبت والخؼأ في وسػ العمل ،فاظخؼاعذ هزه اإلاإظعت
جدلُم الجىدة العالُت والخيلفت اإلاىخفظت والدعلُم في وكخه (مً خالٌ جخفُع جذفم ؤلاهخاج وهزا عً ػشٍم اللظاء على
الظُاعاث) ول هزا ًخم جدلُله في وكذ واخذ.
 -2-1-1.IIخصائص الخصييع السشيم :جدعم هـم الخصيُع الشؼُلت بعذة خصاةص.وهزهش أهمها فُماًلي( :هىاز)2015 ،
 أن الضبىن هى الزي ًلىد الىـام ؤلاهخاجي .لزا فان اإلاىخجاث جصىع في الىكذ اإلادذد عىذ ػلب الضبىن.
ٌ عخمذ هـام الفشق اإلاخىلت وهي فشق ؤلاهخاج اإلاعإولت عً ئجخار كشاساتها الخاصت هاًلاف الخؽ الاهخاجي عىذ فؽله.
 حعخعمل ؤلاداسة اإلاشةُت لخعلب ومشاكبت ألاداء ئر جيخج ليل شخص الخأهذ مً هُفُت عمل اإلاإظعت.
 الععي اإلاخىاصل للخلشب مً الخمام أو اإلاثالُت ،فال جىحذ هلؼت نهاًت وجيىن عملُت الخدعين معخمشة.
ٌ عدىذ ؤلاهخاج ئلى الؼلباث بذال مً الخيبإاث للصش أوكاث دوسة الؼلب على اإلاىخجاث .
 -2-1.IIأهداف ومبادئ الخصييع السشيم.
 -1-2-1.IIأهداف الخصييع السشيم :جخمثل أهذاف الخصيُع الشؼُم فُماًلي( :املعيني ،مسحع طبم ذكسه)2012 ،
 جلليل الفاكد والعيىب :يهذف الخصيُع الشؼُم ئلى جللُل العُىب والظاتعاث اإلاادًت غير الظشوسٍت ،وجخظمً ؤلافشاغ في
ئظخخذام اإلاذخالث مً اإلاىاد الخام ،ومىع العُىب بلذس ؤلاميان ،واليلف (الخعاسة) اإلاشجبؼت باإلاىاد اإلاعابت الشاحعت،
وخصاةص اإلاىخج غير الظشوسٍت التي لم جىً مؼلىبت أصال مً الضباةً.
 جخفيض أوكاث دوزة الاهخاج ومدة الاهخظاز :وٍخم جخفُع أوكاث دوسة ؤلاهخاج ومذة ئهخـاس ؤلاهخاج ،مً خالٌ جخفُع
أوكاث ؤلاهخـاس بين اإلاشاخل للمعالجت ،فظال عً جخفُع أوكاث الخدظير (ؤلاعذاد) للعملُت ؤلاهخاحُت ،وجخفُع أوكاث
حغُير همىرج اإلاىخج.
 جخفيض مظخىياث الخخصيً :يهذف الخصيُع الشؼُم ئلى جخفُع معخىٍاث الخخضًٍ في حمُع مشاخل العملُت ؤلاهخاحُت،
والظُما اإلاخضون جدذ الصىع بين مشاخل ؤلاهخاج ،فظال عً جخفُع اإلاخضوهاث ألاخشي وجخفُع معذٌ مخؼلباث سأط
اإلااٌ العامل.
 جحظين ئهخاحيت العاملً :خم جدعين ئهخاحُت العامل مً خالٌ العمل على جللُل مذة جىكفاث العاملين عً العامل ،وطبؽ
وكذ ئؼخغاٌ العاملين ،بمعجى هل أنهم ٌعخخذمىن ول حهذهم لضٍادة ؤلاهخاحُت كذس ؤلاميان أم ال ،فظال عً الخأهذ مً
عذم وحىد أي عمل ًدىي على مهام أو خشواث غير طشوسٍت أو غير معخغل.
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 إلاطخخدام الكفء للمعداث :ئن ؤلاظخخذام الىفء للمعذاث وئظخغالٌ خيز العملً ،خم مً خالله ئصالت ؤلاخخىاكاث
وحعـُم معذٌ ؤلاهخاحُت للمعذاث الخالُت وجللُل جىكفاث الاالث.
 املسوهت :وحعجي ئمخالن اللابلُت على ئهخاج حؽىُلت مً اإلاىخجاث بمشوهت عالُت ،مع العمل على جللُل وكذ الخغُير أو ؤلابذاٌ
وجللُل اليلف الىاججت عىه ،عً ػشٍم ؤلاهخاج بالسخب وجللُل اإلاخضوهاث ومخؼلباث سأط اإلااٌ.
 شيادة املخسوحاث :ػاإلاا أن أوكاث دوسة الاهخاج جيىن مخفظت ،وبعباسة اخشي ولما وان عذد دوساث ؤلاهخاج متزاًذ ،فان رلً
ٌعهم في صٍادة ئهخاحُت العمل واللذسة على ئصالت ول مً ؤلاخخىاكاث وجىكفاث آلاالث .وعمىما فان اإلاإظعاث ًيىن
باظخؼاعتها ان جضٍذ مً مخشحاتها بؽيل ملخىؾ عبر ئظخخذام حعهُالتها اإلاخاخت هفعها.
 -2-2-1.IIمبادئ الخصييع السشيمٌ :عخمذ ؤلاهخاج أو الخصيُع الشؼُم على مجمىعت مً اإلابادب والتي ًمىً جلخُصها هماًلي:
(العيب)2017 ،
 مً وحهت هـش ( )Fujimotoفاهه ًشي أن حىهش هـام ئهخاج جىٍىجا ًمىً جلخُصه في اإلابادب ألاظاظُت الخالُت:
 كذسة الخصيُع الشوجُيُت ،كذسة ؤلاهخاج اللُاظُت.
 اللذسة على الخعلم الشوجُجي ،الؼشق اللُاظُت لخل اإلاؽىالث وؤلاخخفاؾ بالخل.
 اللذسة على الخعلم الخؼىسي ،الخعلم لخغُير الىـام والخدعين.
 مً وحهت هـش ( )Womackفلذ عشف اإلابادب الخمعت الخالُت:
 جدذًذ اللُمت مً وحهت هـش العمُل.
 جدذًذ جُاس اللُمت.
 حعل اإلاىخج ًخذفم.
 الخأهذ مً أن هزا ًدذر وفلا لؼلب الضبىن.
 ئداسة هدى الىماٌ.
 مً وحهت هـش ( )Maclnnesفلذ وطع مجمىعت أؼمل مً مبادب الخصيُع وهي:
 جللُل الفاكذ أو الظاتع أو الخذ منها ،وبالخالي ًخم ؤلاهخاج خعب الؼلب مع جللُل اإلاخضون.
 جللُل العبع فىاكذ ،وهم ؤلاهخاج الطخم (ؤلافشاغ في ؤلاهخاج) ،ؤلاهخـاس ،اإلاىاصالث ،اإلاعالجت ؤلاطافُت ،اإلاخضون ،العُىب،
العملُاث غير الظشوسٍت.
 طمان الجىدة والخدعين اإلاعخمش مً خالٌ (الترهيز على الضبىن ،جؼبُم جلىُاث الخذكُم ،جؼبُم ئداسة البصشٍت).
 الخللُل مً وكذ اللُادة مً خالٌ جصمُم اإلاىخجاث وظالظل الخىسٍذ.
 الخخفُع مً الخيلفت اليلُت مً خالٌ الدععير اإلاعتهذف واللُمت الهىذظُت.
 ئظخخذام اإلالاًِغ لظمان الخدعين في ألامىس اإلالىُت والعلىهُت.
 -2.IIمدخل للمحاطبت السشيلت
 -1-2.IIمفهىم املحاطبت السشيلت
 -1-1-2.IIحعسيف املحاطبت السشيلت
" ئن مصؼلح اإلاداظبت الشؼُلت ًإهذ على أن الىـام اإلاداظبي اللاةم باإلاإظعت ًجب أن ًيخج اإلاعلىماث الهامت والظشوسٍت ،وأن
ًيىن معذا بدُث ًيىن خالُا مً أي معلىماث غير طشوسٍت ال حعخفُذ منها اإلاإظعت ،وٍجب على هـام الخيالُف أن ٌعذ بدُث ًلِغ
جيالُف ول ش يء مً أؼياٌ الفاكذ"( .املشهساوي)2015 ،
"هي حضء مً هـام مخيامل وأظلىب ئداسي أصبذ ؼاتعا في مجاٌ العمل في العىىاث الاخيرة ،وهى هـام ًجب أن ًللل الخاحت ئلى
الخلاسٍش وجدلُل اللُم التي جياد جزهش ،وهزا ٌعجي أن فشوق الخيالُف في ( ؤلاهخاج .العملُاث ،الخىؿُف ،اإلاعذاث"(richard e, 2007) .
وحعشف هزلً بأنها أظلىب مخخصص إلداسة ألاعماٌ معدىذ الى مشجىضاث ؤلاداسة الشؼُلت وؤلاهخاج الشؼُم التي جىفش أظغ مىاظبت
إلظخعماٌ اإلاعلىماث اإلاداظبُت التي جذعم ؤلاهخاج الشؼُم وؤلاداسة لذعم ئداسة الخيلفت وأوؽؼت اللُمت وئصالت الظُاع مً الىـم
اإلاداظبُت اإلاؼبلت في اإلاإظعاث الاكخصادًت".
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 -2-1-2.IIمباديء املحاطبت السشيلت :جخمثل أهم مبادب ومماسظاث اإلاداظبت الشؼُلت فُماًلي(monory, 2012) :
العمل املحاطبي السشيم والبظيغ :هزا اإلابذأ ًؼبم ػشٍلت الترؼُم للعملُاث اإلاداظبُت باظخخذام أدواث الترؼُم اإلاخعذدة مثل
خشٍؼت جُاس اللُمت والخيلفت اإلاعتهذفت وأظلىب واًضن وصىذوق الىلاغ وغيرها مً ألادواث.
 العملياث املحاطبيت املظاهدة للخحىل هحى الترشيم :أي الشكابت على العملُاث ؤلاهخاحُت بىاظؼت أدواث ملاًِغ ألاداء
اإلاشةُت وصىذوق الىلاغ ولىخت أداء جُاس اللُمت إلاعاهذة الخدعين اإلاعخمش ،وأن اظخخذام أداة جدذًذ جيلفت جُاس اللُمت
ًدفض على الخدعين الشؼُم مً خالٌ جُاس اللُمت الىلي واليلفت اإلاعتهذفت لخدلُم سطا الضبىن.
 جىصيل املعلىماث بىطىح وبالىكذ املىاطب :ئن ؤلاداسة حعخخذم لىخاث الاداة اإلاشةُت اإلاشافلت ألدواث صىذوق الىلاغ
الزي ٌعشض الاداء اإلاالي والدؽغُلي في جلشٍش مىخذ وهزه ألاداة حعخخذم بؽيل واظع في ئجخار اللشاساث ئطافت ئلى ئظخخذام
هؽف دخل بعُؽ والعمل على ئظدبعاد ول البُاهاث الغامظت لغشض دعم هزا اإلابذأ.
 الخخعيغ مً مىظىز الترشيمً :خم جخؼُؽ الترؼُم باظخخذام مجمىعت مً ألادواث منها ظُاظت اإلابُعاث والخخؼُؽ
اإلاالي والدؽغُلي وولفت جُاس اللُمت وجدلُل الؼاكت وهزه العملُت جإدي ئلى جىـُم خؼت مخياملت للمإظعت باظخخذام
معلىماث اإلاداظبت الشؼُلت ،وألازش اإلاالي هى ألازش الخلُلي لخدعين الترؼُم ئر ًجب أن ًيىن مفهىما مىز البذء في أي
جدىٌ للترؼُم باظخخذام الىطع الخالي والىطع اإلاعخلبلي .وعىذما ًيىن بذء عملُت الخدىٌ للترؼُم هى الخىكف عً
الخفىير في جدعين ؤلاهخاج وجخفُع الخيالُف على اإلاذي كصير الاحل وهى ظاةذ في خالت ؤلاهخاج الىبير.
 حعصيص السكابت املحاطبيت الداخليت :جـهش هىان عذة وظاةل سكابُت إلاعاهذة وطمان ئحشاء حغُيراث اإلاداظبت الشؼُلت
هاظخخذام ػشٍلت ( )sarbanes oxleyئر حعخخذم هزه الؼشٍلت لخدعين اإلاؽاسَع وجخفُع اإلاخاػش وحعضٍض الشكابت الذاخلُت.
 -2-2.IIخعىاث ومجاالث إطخخدام املحاطبت السشيلت
 -1-2-2.IIخعىاث جعبيم املحاطبت السشيلت :ئن الخدىٌ مً هـام اإلاداظبت الخللُذي ئلى اإلاداظبت الشؼُلت ًلخض ي خؼىاث
خذدها  huntzingerفُماًلي( :وطيلت)2018 ،
 سبؽ جذفم اللُمت مع ألاهذاف ؤلاظتراجُجُت.
 جدلُل بُاهاث الخيلفت لذعم عملُاث اإلاداظبت الشؼُلت.
 خزف اإلاعامالث اإلاعلذة مً العملُاث اإلاالُت.
 جؼىٍش وجدعين الدععير لخذفم اللُمت وألاسباح وجدذًذ أماهً فلذان جذفم اللُمت.
ٌ عخمذ الدععير على خعاب الخيالُف وجدذًذ هلؼت الخعادٌ وألاظىاق اإلاىافعت
 -2-2-2.IIمجاالث إطخخدام املحاطبت السشيلتً :ىحذ أسبعت مجاالث إلظخخذام اإلاداظبت الشؼُلت وهي( :زشىان( ،دون طىت وشس))
 ممازطاث الخصييع :ئن مماسظاث الخصيُع الشؼُم ًجب أن جخغير وفم حغير ؤلاهخاج على ؼيل دفعاث وحذولت الذفع ئلى
جذفم ؤلاهخاج وحذولت السخب ،وؤلاججاه الشةِس ي الزي ًمثل الخدىٌ الشؼُم لللظاء على الظُاع الزي ًخؼلب جفىير
سؼُم ،والعمل ًجب أن ًصىف طمً ألاوؽؼت التي جظُف كُمت وألاوؽؼت التي ال جظُف كُمت وبؽيل خاد مً اإلاىـىس
العملي ،ئن مىؿفي الخعاباث اإلاالُت غالبا ما ًىـشون ئلى العىامل اإلاإزشة في كُاط ؤلاهخاحُت والتي عشفذ في حعبير الشؼاكت
العالكت بين همُت اإلاخشحاث وهمُت اإلاىاد اإلاعتهلىت ،وجلاط ؤلاهخاحُت عادة باإلابُعاث واإلاىاد وألاحىس والخيالُف غير اإلاباؼشة.
 كياطاث ألاداء :في البِئت الشؼُلت ًجب أن حعىغ كُاظاث ألاداء ؤلاظتراجُجُت الشؼُلت ،وٍجب أن جيىن اإلالاًِغ ظهلت
وبعُؼت الفهم ألن أغلب اإلاعخفُذًً غير مالُين ،وٍجب أن جيىن في الىكذ اإلاىاظب ومً اإلافظل أن جيىن بعع
اللُاظاث جخظمً خذماث الضباةً ووكذ الذوسة والخذ مً الخلل.
 املمازطاث املحاطبيت :هىان مجاالث سةِعُت للمماسظاث اإلاداظبُت هي العملُاث اإلاداظبُت وئداسة الخيالُف والشكابت
اإلاالُت ،ئن العملُاث اإلاداظبُت ًجب أن جشهض في العملُاث ولِغ الىخاةج والعمل على اللظاء على العملُاث التي ال جظُف
كُمت مع اإلاداظبت الشؼُلت مع مىافع ئطافُت للمهام أكل حعلُذا والخاحت لبعع ألاشخاص ألداء جلً اإلاهام ،وحعخبر
مداظبت الخيالُف في خلُلت ألامش هي ئداسة الخيالُف وجخظمً جيالُف الخخؼُؽ والشكابت واإلاداظبت ،وئدخاٌ مفهىم جؼىٍش
وؿُفت الجىدة ومؽاسهت الضباةً في جؼىٍش اإلاىخجاث الجذًذة.
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 إدازة إلاطدثماز :ئداسة الشؼاكت حععى ئلى ئعادة هُيلت حزسٍت للمىـمت عً ػشٍم جُاساث اللُمت ،ورلً بهذف جبعُؽ
العملُاث الخجاسٍت ئلى خذ هبير لخدعين خذمت الضباةً وأًظا جدعين الىفاءة والشبدُت ،ومً زم ئن البعذ النهاتي للمداظبت
الشؼُلت هى ئداسة ؤلاظدثماس ،وَؽمل رلً أهثر مً خؼت عامت والدؽذًذ على أهمُت ؤلاظدثماس باألشخاص وجخصُص اإلاىاسد
ًخؼلب مع ئظتراجُجُت اإلاإظعت وأولىٍاتها وعلى ئظخخذام أظغ مخعذدة لخلُُم ئداسة ألاداء الشؼُم ،والهذف هى عذم
جدلُم ألاداء اإلاعُاسي.
 -3-2.IIأهميت وأهداف املحاطبت السشيلت
 -1 -3-2.IIأهميت املحاطبت السشيلت :جخمثل أهمُت اإلاداظبت الشؼُلت فُماًلي( :زشىان ،مسحع طبم ذكسه( ،دون طىت وشس))
 جخفُع الخيالُف للخخلص مً الفاكذ عً العملُاث غير الظشوسٍت في اإلاإظعت.
 جدذًذ اإلاىافع اإلاالُت مً خالٌ جؼبُم الفىش ؤلاهخاجي الخالي مً الفاكذ والظاتع والترهيز على ئظتراجُجُاث جؼبُم اإلاداظبت
الشؼُلت التي جدلم هزه اإلاىافع.
 جىفش اإلاعلىماث إلجخار اللشاساث الشؼُذة التي جإدي ئلى جخفُع الخيلفت وصٍادة ؤلاًشاداث وألاسباح.
 الترهيز على حعـُم كُمت العمل ورلً مً خالٌ الشبؽ بين كُاط ألاداء وبين معبباث خلم اللُمت.
 -2 -3-2.IIأهداف املحاطبت السشيلت :تهذف اإلاداظبت الشؼُلت ئلى جيىًٍ زلافت جىـُمُت ٌؽاسن فيها حمُع اإلاىؿفين ،وجشهض
باظخمشاس في الخذ مً حمُع أهىاع الظُاع اإلاىحىدة في العملُاث مثل وكذ ؤلاهخـاس ،اإلاخضون ،الىلل ، ...ففلعفت الشؼاكت داةما
ججعل اإلاإظعت كىٍت وعملُاتها معخلشة ومً زم جخمىً جلذًم ماًدخاحه الضباةً بذكت وبعشعت وهفاءة مع الخذ ألادوى مً
الخيالُف .فاإلاداظبت الشؼُلت هزلً جذعى جُاس اللُمت للمداظبت ؤلاداسٍت لخدلُم عذة أهذاف وهي( :املعيني)2012 ،،
 ئعذاد جُاس اللُمت واضخت وجلاسٍش ألاسباح والخعاةش.
 جؼىٍش مذساء جُاس اللُمت لفهم الخلاسٍش اإلاالُت.
 مجمىعت مً ملاًِغ ألاداء واإلاإؼشاث إلاذساء جُاس اللُمت.
 كُاظاث جُاس اللُمت لتربؽ بين ئظتراجُجُت اإلاإظعاث والخلاسٍش ؤلاداسٍت.
 مشخلت جللُل الخلاسٍش اإلاالُت اإلاخظمىت اإلاخضون واإلاذفىعاث للمجهضًٍ وأوامش العمل وأوامش الؽشاء.
 جؼبُم مبادب الشؼاكت مً اإلاهام اإلاالُت للخذ مً الخعلُذاث والظُاعاث.
 ئؼشان مذساء جُاس اللُمت في الخخؼُؽ اإلاالي وعملُاث اإلاىاصهت.
 جذسٍب مذساء جُاس اللُمت وآخشون في صىع اللشاساث اإلاالُت.
 جؼبُم مخلذم ألدواث اإلاداظبت الشؼُلت في معخىي جُاس اللُمت.
 -4-2.IIاملحاطبت السشيلت بين املصاًا واملعىكاث ومخعلباث جعبيم
 -1 -4-2.IIمصاًا جعبيم املحاطبت السشيلت :جخعذد مضاًا جؼبُم اإلاداظبت الشؼُلت ،وٍمىً رهش أهمها فُماًلي( :كاظم)2014 ،
 اإلاعاعذة في الخذ مً الظُاع في العملُاث اإلاداظبُت وبالؽيل الزي ًدشس وكذ ألافشاد اإلاالُين والدؽغلُين وٍجعلهم أهثر
فاعلُت ووؽاغ ؤلاؼتران بمعاعذة اإلاإظعت الاكخصادًت وجىفُز اظتراجُجُاتها.
 دعم الثلافت الشؼُلت مً خالٌ جدفيز العاملين وجىفير اإلاعلىماث اإلاالةمت وحصجُع الخدعين اإلاعخمش في ول معخىٍاث
اإلاإظعت الاكخصادًت.
 ؤلامخثاٌ باإلابادب اإلاداظبُت اإلالبىلت كبىال عاما فُما ًخعلم باعذاد الخلاسٍش الذاخلُت والخاسحُت.
حعمل اإلاداظبت الشؼُلت على صٍادة كُمت اإلابُعاث ألنها جىفش معلىماث حُذة إلجخار اللشاساث ،فارا جم ئظخخذام معلىماث اليلفت
اإلاعُاسٍت إلجخار كشاساث الدععير والشبدُت والصىع أو الؽشاء وئظدثماس سأط اإلااٌ وجلذًم مىخج حذًذ غالبا ما جيىن كشاساث خاػئت،
فالخيالُف اإلاعُاسٍت جيىن أخؼائها واضخت لهزا الىىع مً اللشاس ،فاإلاإظعاث الشؼُلت جدخاج ئلى أداة حُذة الجخار اللشاساث الشؼُلت
مثل أداة جيلفت جُاس اللُمت.
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 جدذ د اإلاداظبت الشؼُلت ألازش اإلاالي بىطىح للخدعِىاث الشؼُلت .فمعـم اإلاإظعاث حعخخذم همارج جىفير الخيالُف
الخللُذًت لخلُُم مضاًا الخدعين الشؼُم والعذًذ مً اإلاإظعاث جىـش ئلى جخفُع الخيالُف اللصيرة الاحل هأنها هدُجت
للخغُير الشؼُم ،فاإلاداظبت الشؼُلت جدذد ألازش الشةِس ي لللظاء على الظُاع وئوؽاء وجىفير الؼاكت.
 اإلاداظبت الشؼُلت جىفش اإلااٌ وجخفع الخيالُف ،ئر أن معـم اإلاإظعاث لِغ لذيها فىشة عً جخفُع الخيالُف بعبب
ئوؽغالها بعمم بعملُاث اإلاإظعت وعذم وحىد مداظبي ولفت أهفاء .فاإلاإظعت باظخخذام اإلاداظبت الشؼُلت حعخؼُع
ئظدبعاد الظُاع مً معامالتها وجخفُع جيالُفها.
 جدفض اإلاداظبت الشؼُلت على الخدعين الشؼُم مً خالٌ ئظخخذام اإلاعلىماث واإلالاًِغ الهامت للترؼُم ،فملاًِغ ألاداء
الشؼُم هي حجش الضاوٍت لإلداسة اإلاشةُت للشكابت على خالًا ؤلاهخاج الشؼُم وجُاساث اللُمت اليلُت وغيرها.
 -2-4-2.IIمعىكاث جعبيم املحاطبت السشيلت :جخمثل معىكاث جؼبُم اإلاداظبت الشؼُلت فُماًلي(carnes, 2005) :
 ؤلافخلاس لعملُاث الخذسٍب وعذم فهم عملُاث ؤلاهخاج ،ألن الىطع الخالي للعملُاث الدؽغُلُت ظشَعت الخغير جخؼلب مً
اإلاداظبين أن ًجمعىا ول اإلاهاساث اإلاداظبُت الصخُدت لغشض فهم العمل واللذسة على هعب اإلاعشفت الخامت للعملُاث
الاولُت ومخابعت ول الاصذاساث الخجاسٍت وهزه الىـشة هي أوظع مً هـشة اإلاداظبين الخللُذًين.
 ؤلافخلاس للخلشٍب بين ألاكعام اإلاخخلفت فالعذًذ مً اإلاإظعاث ججذد مىاكع وؿاةف اإلاداظبت اإلاالُت على معاخت بعُذة عً
مىاكع ؤلاهخاج ،وان جُاساث اللُمت حعدبعذ ألاكعام الىؿُفُت الخللُذًت بل أن معـم اإلاإظعاث الججعل اإلاداظبين
ًخفاعلىن مع أفشاد الاهخاج.
ً خؼلب مً اإلاداظب ؤلاداسي سبؽ ول ألاسكام التي ًدصل عليها بالىؽىفاث اإلاالُت وجشن عللُت الخيلفت الخاسٍخُت في ئعذاد
كىاةمها اإلاالُت الخاصت باإلاإظعت.
 الؽعىس بالخفىق اإلانهي ،ئر جلىم بعع اإلاإظعاث اإلاهىُت الخاصت باإلاداظبت ؤلاداسٍت بحجب اإلاعلىماث والخلاسٍش الظشوسٍت
ليؽش زلافت اإلاداظبت الشؼُلت.
 هىان علُذة أظاظُت في الخصيُع الشؼُم أي ش يء الًظُف كُمت وٍدعنها ًيبغي ئظدبعاده ،هزا ًخظمً العذًذ مً
البُاهاث واإلاعامالث والخلاسٍش اإلاخىلذة مً كبل اإلاداظبين ،ولِغ غشٍب أن بعع اإلاداظبين ًترددون اللُام بأظالُب حمع
البُاهاث ومعالجتها بؽيل ئطافي ئطافت ئلى طشوسة مشاحعتها.
 هىان ئفخلاس للذعم وؤلاظىاد البدثي والخعلُمي إلاىهجُاث اإلاداظبت الجذًذة لزلً فان ئداسة ؤلاهخاج حعخجُب لخؼىس
الخلىُاث الجذًذة في ؤلاهخاج وٍيىن أكل دافعُت للمداظبين لىطع خؼىاث ؤلاظىاد والذعم لهزه الخلىُاث.
 -3-4-2.IIمخعلباث جعبيم املحاطبت السشيلتً :ىحذ مخؼلباث أظاظُت لخؼبُم اإلاداظبت الشؼُلت هي:
 ئوؽاء مإؼشاث وؿُفُت وجلاسٍش معلىماث خىٌ ئداسة الترؼُم.
 سبؽ جلً اإلاإؼشاث وجُاساث اللُمت باألهذاف ؤلاظتراجُجُت.
 وطع هـام حععير مىخجاث جُاس اللُمت وكىاةم دخل جُاساث اللُمت.
 حعلُم جذفم اللُمت للمذساء وإلاعإولي ؤلاداسة اإلاالُت إلجخار اللشاساث بىاء على أدواث الترؼُم أو الترؼُذ.
 جدلُل وجصيُف الخيالُف بما ًذعم عملُاث الترؼُذ.
 خزف اإلاعامالث الضاةذة والخعلُذاث ألاخشي مً العملُاث اإلاالُت مثل حسجُل كُىد الُىمُت لخدبع اإلاىاد وألاحىس والخيالُف
الصىاعُت غير اإلاباؼشة وؤلاهخاج جدذ الدؽغُل وؤلاهخاج الخام في صىاعت مشاخل ؤلاهخاج وأوامش ؤلاهخاج.
 الدععير بىاء على أظلىب الخيلفت اإلاعتهذفت.
 وطع مخؼؽ مالي وحؽغُلي وبُعي .
 جؼبُم أظالُب الترؼُذ في أكعام اإلاالُت وألاكعام ألاخشي.
 حعلُم وافت فشق العمل في حمُع اإلاعخىٍاث على اإلاؽاسهت في جىمُت مىهج الترؼُذ.
جذسٍب وجؼىٍش ئداسة اإلاإظعت على فلعفت الترؼُذ ومداظبت الترؼُذ.
 -IIIدوز املحاطبت السشيلت في جحليم امليزة الخىافظيت للمؤطظاث الصىاعيت في ظل الخىحت هحى الخصييع السشيم:
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 -1.IIIأ دواث املحاطبت السشيلت املظخعملت في جحليم امليزة الخىافظيت للمؤطظاث الصىاعيت :هىان عذة أدواث لخؼبُم اإلاداظبت
الشؼُلت بغُت جدلُم اإلايزة الخىافعُت ،وهزهش أهمها فُماًلي:
 -1 -1.IIIخازظت جياز الليمت :هي أداة للخخؼُؽ وفهم لخذفم اإلاىاد مً اإلاىخج ئلى الضبىن وال جشهض على فهم الىطع الخالي للعملُاث
والخذفم فلؽ ولىً أًظا جدذًذ اللُمت اإلاظافت واللُمت غير اإلاظافت ليل خؼىاث العملُت التي جخظمً ول ألاوؽؼت ختى في
عملُاث خضن ؤلاهخاج واإلاىاد الشةِعُت في العملُت ؤلاهخاحُت ،وأن الفهم الىاضح للخذفم الخالي لألوؽؼت ٌعمذ بخؼىس معخلبلي لخالت
الخاسػت التي جللل الهذس بؽيل واضح وجللل الىكذ اإلاخذفم لعير العملُت الاهخاحُت بىفاءة وفاعلُت أهبر .هزه الاظتراجُجُت حعخؼُع
جؼىٍش العمل اإلادذد وكُادة العملُاث ججاه اللُم اإلاعخلبلُت للمإظعت التي جؼمذ اليها.فخاسػت جُاس اللُمت حعخخذم لخؼىٍش وجدعين
جذفم العملُاث بىاظؼت الخمُيز والخخؼُؽ ليل خؼىة مً خؼىاث العملُت الاهخاحُت وحعخعمل في اغلب الاخُان في جؼىٍش جذفم
اللُمت والخعشف على جدشواث الهذس والخؼىاث غير الظشوسٍت والضٍادة باإلاخضون وحعخخذم إلوؽاء العملُاث مع اإلاىخجاث والخذماث
وجبين ماهي ألاخذار واللُم اإلاظافت ئلى العملُاث وحعخخذم لخىصَع العملُاث وجلذًم خذماث للضباةً .وحؽمل جيالُف جُاس اللُمت ول
جيالُف العمل وآلاالث واإلاىاد وخذماث ؤلاظىاد والدعهُالث وغيرها خالٌ فترة معُىت جخصص على أظاط جُاس اللُمت ولِغ على
أظاط اإلاىخجاث عىذ ئخدعاب ولفت الىخذة ،وهىزا جصبذ معـم الخيالُف مباؼشة كُاظا بالخيالُف غير اإلاباؼشة .ولخاسػت جُاس
اللُمت عذة مضاًا هزهش أهمها فُماًلي ( :كاظم ،مسحع طبم ذكسه)2014 ،
 حعاعذ على جلذًم جصىس على معخىي العملُت الىاخذة في ؤلاهخاج .ئطافت الى معاعذتها في سؤٍت الخذفم اليامل للعملُت
الاهخاحُت.
 حعاعذ في حصخُص الهذس وهزلً معشفت مصذسه وحعؼي لغت مؽترهت واخذة للخدذر خىٌ عملُاث الخصيُع.
 جشبؽ اإلافاهُم وألاظالُب الشؼُلت مع بعظها مما ٌعاعذ على ججىب عذم جدلُم اإلاىافع اللصىي.
 جلىم بدؽىُل كاعذة لخؼت جؼبُم الترؼُم وهُف ًخم جذفم العملُاث ومعشفت الهذس في العذًذ مً الجهىد الشؼُلت.
وهىزا ًخطح أن خاسػت جذفم اللُمت هي عملُت جدبع جذفم اإلاعلىماث والعملُاث واإلاىاسد اإلاالُت مً بذاًت ججهيز اإلاىاد ألاولُت ولغاًت
حعلُم اإلاىخجاث ئلى الضباةً.
 -2 -1.IIIجحدًد الخكلفت املظتهدفت :حعخبر أداة لخخؼُؽ الشبذ وئداسة الخيلفت وجدذًذ الخيالُف بىاءا على ظعش البُع الخىافس ي
وجخفُع الخيالُف مً خالٌ الذساظت والخدلُل لخصاةص اإلاىخج والىؿاةف ألاهثر ئهمُت باليعبت للضبىن ،خُث حعخبر على أنها عملُت
جدذًذ أكص ى جيلفت معمىح بها للمىخج الجذًذ أو جؼىٍش اإلاىخج الاصلي ليي ًدلم همىا في اإلابُعاث مً أحل جىلُذ سبذ ًضٍذ على أكص ى
سكم للخيلفت اإلاعتهذفت.هما حعشف بأنها ػشٍلت لخخؼُؽ الشبذ وئداسة الخيلفت وهذفها جخفُع جيالُف اإلاىخج ابخذاءا مً مشخلت البدث
والخؼىٍش والهىذظت التي جيىن فيها فشص لخخفُع أهثر مً مشخلت الخصيُع خالٌ دوسة الخُاة اليلُت للمىخج فظال على أن عملُت
جدذًذ الخيالُف اإلاعتهذفت حعذ مثاال مالةما لىُفُت الخصمُم الجُذ التي ًمىً ئظخعمالها ألغشاض اظخيراجُجُت وملاًِغ خاظمت
ألداء ظلعلت اللُمت للمإظعاث.وٍخم جدذًذ الخيلفت اإلاعتهذفت مً خالٌ الخؼىاث الخالُت:
 جدذًذ ظعش العىق اإلاعتهذف والشبذ اإلاعتهذف.
 ئخدعاب اليلفت اإلاعتهذفت عىذ ظعش العىق مؼشوخا مىه الشبذ اإلاعتهذف.
 ئظخخذام هىذظت اللُمت أو الخدلُل اإلافىً لخدذًذ ػشق جخفبع ولفت اإلاىخج.
 ئظخخذام الخدعين اإلاعخمش في الخيالُف وسكابت العملُاث الدؽغُلُت لخدلُم جخفُظاث في الخيلفت .
 -3 -1.IIIجلىيت الخحظين املظخمس :ئن الخدعين اإلاعخمش أخذ ألادواث الهامت في الخصيُع الشؼُم ألهه ًمثل اللاعذة الشةِعُت واإلاهمت
مً أحل جبجي الخصيُع الشؼُم ،ار أن جفىٍع العاملين والخؼبُم الفجي الصخُذ لخؼىاث العمل وجللُل اإلاخاػش حمُعها جإدي ئلى
ؤلاهخلاٌ مً الخصيُع الخللُذي ئلى الخصيُع الشؼُم مع الترهيز على جخفبع الهذس .وٍؼلم على الخدعين اإلاعخمش مصؼلح واًضن
( )kaizenوهى ئخذي الخلىُاث الخذًثت واإلاهمت التي جلىم على أظاط ادخاٌ الخدعِىاث بصىسة جذسٍجُت ومخعاكبت على الاهخاج
وجىعىغ هزه الخدعِىاث في خفع اليلف وجدعين حىدة اإلاىخج.فالخدعين اإلاعخمش ٌعخمذ على مىهج مخميز في الخؼبُم ئر ٌعمل على
ئدخاٌ الخدعِىاث بصىسة جذسٍجُت ومخخالُت على ؤلاهخاج وجىعىغ هزه الخدعِىاث ئلى جخفُع الخيالُف ئلى أدوى معخىي ممىً
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وسفع الجىدة ئلى أعلى معخىي ممىً وبصىسة معخمشة ،أي أنها عملُت معخمشة وبدث معخمش لخخفُع الخيالُف والخخلص مً الخلف
وجدعين الجىدة وأداء العملُاث التي جضٍذ مً سطا وكُمت الضبىن.
 -4 -1.IIIملاًيع جياز الليمت :جشجىض اإلالاًِغ اإلاعخخذمت في جُاس اللُمت على عذة ملاًِغ ،وٍمىً رهش أهمها فُماًلي:
 املبيعاث للشخص الىاحد :هزا اإلالُاط ًلِغ اللُمت الىاججت عً ئهخاحُت جُاس اللُمت ومً اإلاهم اللىٌ أن ئهخاحُت جُاس
اللُمت جضداد بؽيل ػشدي مع مشوس الضمً .ئر جضداد ؤلاهخاحُت مً خالٌ بُع اإلاضٍذ مً اإلاىخجاث وباظخخذام اإلاىاسد هفعها
وباصدًاد ؤلاهخاج جضداد كُمت الخُاس .وللُاط مبُعاث الصخص الىاخذ ًجب معشفت مبُعاث الخُاس وعذد الاشخاص اللاةمين
علُه ،فاإلابُعاث هي كُمت اإلابُعاث مً اإلاىخجاث اإلاصىعت في جُاس اللُمت ،ومً الظشوسي معشفت أوامش البُع أو اإلاىخجاث
اإلاشجبؼت بدُاس اللُمت ،أما عذد الاشخاص الزًً ٌعملىن بذوام حضتي او مإكذ داخل جُاس اللُمت فُخم جظمُنهم بما ٌعادٌ
دواما وامال ،ومع رلً ًجب اللجىء ئلى هزا ألاظلىب إلاذة كصيرة ألن رلً ًإزش على الىخاةج بعهىلت ،وٍخم ؤلاظخغىاء عً
العاملين اإلاإكخين مً خالٌ جذسٍب فشٍم اللُاط بؽيل معخمش.هما ًمىً اللُاط بىاظؼت الىخذاث للصخص الىاخذ
بعبب ظهىلت فهمها غير أهه جيىن اإلاىخجاث مدؽابهت حذا ،أما ئرا واهذ اإلاىخجاث مخعذدة وألاظعاس والعملُاث واإلاىاد
مخخلفت فان كُمت اإلابُعاث للصخص الىاخذ جيىن أهثر فاةذة.
 الدظليم في الىكذ املحدد  :وهى ملُاط ليعبت الؼلباث التي ًخم شخنها ئلى الضباةً في الىكذ اإلادذد وٍلِغ معخىي الشكابت
داخل جُاس اللُمت ،فارا وان جُاس اللُمت جدذ العُؼشة أو معُؼش علُه ًيىن شخً الؼلبُت في الىكذ اإلادذد عالُا .أما ئرا
واهذ عملُاث جُاس اللُمت خاسج هؼاق العُؼشة فان الصخىاث في الىكذ اإلادذد جيىن مىخفظت.وٍلاط الدعلُم في الىكذ
اإلادذد بيعبت مً ػلباث الضباةً التي ًخم شخنها في جاسٍخ اظخدلاق الصخً ،وهىالً أظالُب مخخلفت لخعاب هزا اللُاط
بعظها ًخعلب عذد الىخذاث التي ًخم شخنها ئلى عذد الىخذاث الالصمت وأخشي جخعلب عذد مً خؼىغ الىـام التي ًخم
شخنها باليامل ،وغيرها جخعلب عذد الاوامش واملت الصخً في الىكذ اإلادذد وأوامش جدبع جاسٍخ الصخً ئلى جاسٍخ مىعذ الصخً
ئلى الضباةً.
 مً زصيف الى زصيف ( مً الاطخالم الى الخجهيز) :هزا اإلالُاط ًلِغ جذفم اإلاىاد مً خالٌ جُاس اللُمت ،وهى الىكذ
الزي ٌعخغشكه إلايىن مىخج معين أو للمىاد الخام لإلهخلاٌ مً سصُف ؤلاظخالم ئلى سصُف الخجهيز للصخً ،وهى ظشعت جدىٌ
اإلاىاد ألاولُت ئلى اإلاىخج النهاتي طمً هزا الخُاس.وهزا اإلالُاط لخدفيز جدعً اإلاىاد بالُىم أو بالعاعت فارا ئهخفع هزا
اإلالُاط فان معذٌ جذفم هزه اإلاىاد ًضداد وٍإدي ئلى ئهخفاض في معخىي اإلاخضون في جُاس اللُمت ،وٍمىً كُاظه عً ػشٍم
خعاب مجمىع اإلاخضون داخل جُاس اللُمت وجلعُمه على مخىظؽ اإلاىخجاث التي جم شخنها.
 مخىطغ فترة الخحصيل للرمم املدًىتٌ :عخخذم بؽيل عام هزا اإلالُاط للُاط ظشعت ئظخالم الىلذًت مً الضباةً،
فاإلاصىعىن الشؼُلىن كللىن بؽان الخذفم الىلذي ألن الخعاباث اإلاذًىت عىصش مهم مً الخذفم الىلذي .ئر أن العذًذ مً
اإلاإظعاث الشؼُلت جشهض في الخذفم الىلذي الزي ًإزش في الشبذ ألنها جذسن أن اإلاىاد وصٍادة جذفم اإلاعلىماث ًدعً الخذفم
الىلذي وٍلاط مخىظؽ فترة الخدصُل للزمم اإلاذًىت بلعمت سصُذ اإلاذًىىن على مخىظؽ همُت اإلابُعاث الُىمُت أو
الؽهشٍت أو العىىٍت.
 معدل الخكلفت للىحدة الىاحدة :ئن معذٌ الخيالُف ليل بىذ ًيىن مإؼشا مهما للخدعين العام لعملُاث جُاس اللُمت ،وٍخم
كُاط معذٌ جيالُف الىخذة الىاخذة مً خالٌ حمع ول الخيالُف لخُاس اللُمت وإلاذة أظبىع وكعمخه على همُاث الىخذاث
التي جم شخنها ئلى الضباةً في رلً ألاظبىع .واظخخذمذ جُاساث معذٌ احمالي جيالُف جُاس اللُمت (بما في رلً جيالُف اإلاىاد
الاولُت) وبغع الىـش عً ئظخخذام معذٌ جيالُف الخدىٍل للىخذة الىاخذة وٍدعب ئحمالي جيالُف جُاس اللُمت بجمع ول
جيالُف جُاس اللُمت والتي جخظمً ول مً جيالُف اإلاىاد الاولُت وآلاالث والعمل والدعهُالث والخيالُف ألاخشي .
 مظاحت ألازض :هى ملذاس اإلاتر الشبع اإلاعخغل مً كبل جذفم اللُمت وَؽمل اإلاعاخت اإلاعخغلت في ؤلاهخاج واإلاعاخت اإلاخصصت
إلاخضون ؤلاهخاج الخام وؤلاهخاج جدذ حؽغُل اإلاىاد ألاولُت.
 -5 -1.IIIطلظلت الليمت :هي مجمىعت مً ألاوؽؼت والىؿاةف اإلاخخالُت التي ًخم مً خاللها ئطافت كُمت أو مىفعت ئلى اإلاىخجاث أو
الخذماث مً البذاًت عىذما واهذ مجشد أفياس وئلى النهاًت عىذما حعتهلً مً كبل الضباةً ومشوسا بالخصمُم وؤلاهخاج والدعىٍم
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والخىصَع ،أو أنها أداة الخدلُل الاظتراجُجي حعخخذمها ئداسة اإلاإظعت في حصخُص مجاالث اإلاىفعت ،أو اللُمت باليعبت للضباةً وعملها
على جخفُع ولف اإلاىخجاث ػىاٌ دوسة خُاتها كصذ الخصىٌ على فهم أفظل للميزة الخىافعُت وسوابؼها مع مجهضيها وصباةنها .
وتهذف ظلعلت اللُمت ئلى جدلُم ماًلي( :شجاع)2015 ،
 الترهيز على صٍادة مصلخت ول الاػشاف العاملت عً ػشٍم أداة وسبؽ وؽاػاث العلعلت ئبخذاءا مً مجهضي اإلاىاد ألاولُت
وئهتهاء باإلاعخخذمين النهاةُين.
 ئن العمل طمً ظلعلت اللُمت لصىاعت ماً ،إدي ئلى جؼىٍش ظالظل كُم جىافعُت حعىد بيخاةج ئًجابُت على ألاكعام
اإلاؽترهت طمً العلعلت.
 ئعذاد مىهج عمل مؽترن للعمل مع الضباةً ،مما ٌعاعذ في ئجخار اللشاساث ؤلاداسٍت التي حعاعذ على ئهجاص اليؽاػاث التي
جإدي ئلى ئهخاج اإلاىخجاث التي جدلم خاحاث اإلاعتهلً ،وجدذًذ الجهاث التي ظِخم العمل معها بؽيل مخىاصل عً ػشٍم
جىـُم عملُاث راث أوؽؼت فعالت وئظخخذام جىىىلىحُا اإلاعلىماث لذعم العالكاث بين ألاػشاف اإلاترابؼت طمً ظلعلت
اللُمت.
 -6 -1.IIIصىدوق الىلاط :ئر ٌعخبر ملخص لىخاةج أداء جُاس اللُمت ،عادة ماٌعخخذم وٍدذر أظبىعُا باإلاعلىماث الدؽغُلُت واإلاالُت
للخصىٌ على هخاةج أداء وسبدُت الخُاس ،أما ػاكت جُاس اللُمت فخدذر فلؽ عىذما ًخم ئحشاء حغُير هبير في جُاس اللُمت وعىذ وحىد
خشاةؽ جذفم كُمت حذًذة وئظخىماٌ جدلُالث الخيلفت ،وهىان ئظخخذاماث عذة لصىذوق الىلاغ مثل جلذًم اإلاعلىماث عً ألاداء
الاظبىعي التي ٌعخخذمها مذًش جُاس اللُمت وفشٍله إلاشاكبت العملُاث وئوؽاء الخدعين .ومً مضاًا وفىاةذ صىذوق الىلاغ ماًلي( :كاظم،
مسحع طبم ذكسه)2014 ،
 مشاكبت ملاًِغ الاداء ليل فترة.
 ئؿهاس ألازش اإلاالي اإلاعخمش مً الىطع الخالي ئلى الىطع اإلاعخلبلي وهزلً ألازش اإلاالي لالظدثماس.
.
وهىان زالر أكعام لخلشٍش صىذوق الىلاغ هي:
 ألاداء الدشغيلي :وَؽمل ول ملاًِغ ألاداء غير اإلاالي التي حعذ مً أهذاف وئظتراجُجُاث اإلاإظعت الشؼُلت مثل الدعلُم في
الىكذ اإلادذد والجىدة مً أوٌ مشة ووكذ الذوسة وغيرها.
 العاكاث :وَؽمل ملاًِغ الؼاكت اإلاعتهلىت ليل مً ألاوؽؼت الاهخاحُت وغير ؤلاهخاحُت والؼاكت اإلاخاخت للعمل.
 ملاًيع ألاداء املالي :وحؽمل ألاسباح والخعاةش الخاصت بدُاس اللُمت.
 - 2.IIIمظاهمت أ دواث املحاطبت السشيلت في جحليم امليزة الخىافظيت للمؤطظاث الصىاعيت في ظل الخىحه هحى الخصييع
السشيمً :مىً أن هلخص معاهماث أهم أدواث اإلاداظبت الشؼُلت في جدلُم اإلايزة الخىافعُت للمإظعاث الصىاعُت فُماًلي:
(هجالء)2015 ،
 -1 – 2.IIIمظاهمت طالطل الليمت في جحليم امليزة الخىافظيت للمؤطظاث الصىاعيتً :يبغي على اإلاإظعت جدعين ألاولىٍاث
الخىافعُت لذيها والتي جخمثل في ؤلاهخاج بأكل الخيالُف وبىىعُت عالُت ،وهزا الدعلُم الىكتي وؤلاظخجابت العشَعت لؼلباث اإلاعتهلً،
واإلاشوهت في ؤلاهخاج بماًىاظب مخؼلباث اإلاعتهلً ،وأخيرا ؤلابخياس في جلذًم مىخجاث حذًذة ،لزا هجذ ظلعلت اللُمت جبذأ مً جىفير
اإلاىاسد الجُذة وعملُاث الخدىٍل والخصمُم اإلادعىت مما ٌعاهم في جخفُع الخيالُف وهزا جلبُت اإلاىاصفاث اإلاؼلىبت مً ػشف
اإلاعتهلً ،باإلطافت ئلى ئًجاد اللىىاث الخىصَعُت اإلاالةمت لخىصُل اإلاىخجاث في الىكذ اإلاىاظب وبععش معلىٌ.
 -2 – 2.IIIمظاهمت ملاًيع جياز الليمت في جحليم امليزة الخىافظيت للمؤطظاث الصىاعيت :حعمل اإلاإظعت الصىاعُت على ئحخزاب
مشهضها الخىافس ي مً خالٌ الخميز في الخيلفت ،والزي ًإدي ئلى بُع اإلاىخج بععش اكل مً ظعش اإلاىافعين ،خُث حعاعذ ملاًِغ جُاس
اللُمت على جدذًذ ظعش جيلفت اإلاىخىح اث ومداولت خفظها كصذ وطع ظُاظت حععير مىاظبت ورلً عً ػشٍم جىطُذ جيلفت ئهخاج
الىخذة الىاخذة مما ٌعاعذ ؤلاداسة في الدععير بعذ جدذًذ الشبذ اإلاعين وفم ؼشوغ اإلاىافعت وبالخالي جدعين اإلايزة الخىافعُت لها.
 -3 – 2.IIIمظاهمت جحدًد الخكلفت على أطاض ألاوشعت في جحليم امليزة الخىافظيت للمؤطظاث الصىاعيت :هثيرا ماحعخمذ صٍادة
اللذسة الخىافعُت على الععش والجىدة وخذمت الضبىن ،وبما أن هـام جدذًذ الخيالُف على أظاط ألاوؽؼت يهخم بخىفير اإلاعلىماث
الذكُلت عً جيالُف اإلاىخىج وَعاعذ ؤلاداسة على ئخخُاس البذًل ألافظل بخصىص الدععير ،فان ؤلاخاػت بجمُع ؿشوف اإلاىافعين
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ٌعاعذ على ئجخار كشاساث أهثر مالةمت باليعبت للضباةً ،وعلى العمىم ازبدذ ول الذساظاث الخذًثت أن هزا الاظلىب ٌعاهم في جذعُم
اللذسة الخىافعُت ورلً مً خالٌ جخفُع الخيالُف وبالخالي ًصبذ باميان اإلاإظعت الاهخاحُت أن جىافغ حمُع اإلاإظعاث ظىاء في
العىق اإلادلُت أو العىق الذولُت ،ألامش الزي ًىعىغ ئًجابا على الخصت العىكُت للمإظعت واإلايزة الخىافعُت لها.
 -4 – 2.IIIمظاهمت الخكلفت املظتهدفت على امليزة الخىافظيت للمؤطظاث الصىاعيتً :مثل عىصش الخيلفت أخذ العىاصش اإلاهمت
لخدلُم اإلابُعاث باليعبت للمإظعت الصىاعُت في بِئت جىافعُت .وللخُاصة على ميزة الخيلفت ًخم ؤلاظدىاد ئلى مشاكبت عىامل جؼىس
الخيالُف ،خُث أن الخدىم الجُذ في هزه العىامل ملاسهت باإلاىافعين ًىعب اإلاإظعت ميزة الخيلفت ألاكل .وهزا ماًصبى الُه مبذأ
الخيلفت اإلاعتهذفت خُث جلىم هزه ألاخيرة بخدذًذ الخيالُف التي جميز اإلاإظعت على هـيراتها في اللؼاع ورلً بعذ اللُام بذساظت
دكُلت ومعملت للعىق الخىافس ي ،مً خالٌ ئظتهذاف الخيلفت اإلاىاظبت وبالخالي ٌعمل على جخفُع الاوؽؼت غير اإلاظُفت لللُمت وراث
جيالُف مشجفعت لُصل ئلى الخميز في الخيلفت ،مما ٌعاهم في ئطفاء ميزة جىافعُت للمإظعت.
 -IVالخالصة:
مً خالٌ هزه الىسكت البدثُت ،جىصلىا ئلى حملت مً الىخاةج والاظخيخاحاث والتي ًمىً خصشها فُماًلي:
 أن اإلايزة الخىافعُت أصبدذ اهثر مً طشوسٍت للمإظعاث ؤلاهخاحُت في ؿل العىإلات والخىىىلىحُا اإلاخؼىسة ،ورلً لىُل سطا
الضباةً وهعب خصتها العىكُت.و ًمىنها أن جيىن مً مشجبت مىخفظت أي جيىن جيلفت اإلاىخجاث مىخفظت ،أو هزلً ان
جيىن مً مشجبت مشجفعت ورلً مً خالٌ الخميز في الخىىىلىحُا والجىدة العالُت للمىخجاث.
 أن اإلاإظعاث الاهخاحُت مجبرة على ألاخز بعين الاعخباس ئداسة الجىدة الؽاملت طمً مخؼؼاتها ختى ًدعجى لها الخميز في أهثر
مً كعم أو مصلخت في اإلاإظعت ،وبالخالي جىىَع مصادس جميزها.
 أن الاهخاج الشؼُم ظبُل لخللُل الهذس والظُاع في مخخلف العملُاث الدؽغُلُت وؤلاهخاحُت داخل اإلاإظعت ،وبالخالي
جخفُع جيلفت اإلاىخجاث.
 أن اإلاداظبت الخللُذًت الجخالءم مع ؤلاهخاج الشؼُم ،ماجؼلب جؼبُم اإلاداظبت الشؼُلت وأدواتها لخلم كُمت للضبىن وجللُل
الظُاع وئداسة جذفم اللُمت ،وجىفير اإلاعلىماث الالصمت إلجخار اللشاساث العلُمت واإلابيُت على اظغ صخُدت هعُاظت
الدععير التي حعخمذ على الخيلفت اإلاعتهذفت والشبذ اإلاعتهذف.
 أن جؼبُم ادواث اإلاداظبت الشؼُلت ًىفش اللذسة على جخفُع الخيالُف وهمُت اإلاخضون وصٍادة الجىدة وظشعت ؤلاظخجابت
للضبىن وجدلُم سطاه.
ومً خالٌ الىخاةج اإلاخىصل اليهاً ،مىً جلذًم ؤلاكتراخاث والخىصُاث الخالُت:
 طشوسة بدث اإلاإظعاث ؤلاهخاحُت عً مصادس للميزة الخىافعُت لجزب الضباةً وصٍادة خصتها في العىق.
 ئلضامُت جبجي اإلاإظعاث الاهخاحُت لإلهخاج الشؼُم الزي ًلبي سغباث وأهذاف الضباةً مً جخفُع جيلفت اإلاىخجاث وجدعين
حىدتها.
 ئظخخذام اإلاداظبت الشؼُلت ألنها جخماش ى مع الخغيراث الؼاسةت في اإلادُؽ الاكخصادي هدذة الخىافعُت مً حهت ،ومً حهت
أخشي ألنها حعؼي الىاضخت عً أداء اإلاإظعاث وحعاعذها في عملُت الخلىٍم وجدلُم أهذافها الاظتراجُجُت.
 طشوسة سظيلت اإلاداظبين وجذسٍبهم على الخفىير وؤلاهخاج الشؼُم واإلاداظبت الشؼُلت كصذ ئصالت مخاوفهم مً اللُام بأعماٌ
ئطافُت خاصت بجمع البُاهاث ومعالجتها.
 العمل على جؼبُم أدواث اإلاداظبت الشؼُلت ليىنها جىفش اإلاعلىماث الالصمت إلجخار اللشاساث وئعذاد الخلاسٍش بىطىح وظهىلت
وفي الىكذ اإلاىاظب.
.

 -اإلحاالت والمراجع :
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