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حقوق النشر محفوظة 
برنامج األمم المتحدة للبيئة )2017(

يمكن إعادة إنتاج هذا المنشور كليًا أو جزئيًا وبأي شكل من 
األشكال ألغراض تعليمية أو غير هادفة للربح فقط وذلك 
دون الحصول على إذن خاص أو مسبق من صاحب حقوق 

الطبع والنشر، شريطة اإلقرار بالمصدر. وستقدر األمم 
المتحدة تزويدها بنسخة من أي منشور يستخدم هذا الدليل 

كمصدر لإلعداد.

وال يجوز استخدام هذا المنشور إلعادة بيعه أو ألي غرض 
تجاري آخر أيًا كان دون الحصول على إذن خطي مسبق من 

برنامج األمم المتحدة للبيئة.

إخالء المسؤولية
إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد الواردة في 

هذا المنشور ال تعني التعبير عن أي رأي من جانب برنامج 
األمم المتحدة للبيئة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد 

أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطاتها أو فيما يتعلق 
بترسيم حدودها. عالوة على ذلك، فإن اآلراء المعرب عنها 

ال تمثل بالضرورة القرار أو السياسة المعلنة لبرنامج األمم 
المتحدة للبيئة، كما أن االستشهاد باألسماء التجارية أو 

العمليات التجارية ال يشكل تأييدًا لمثل هذه الجهات.

وتعمل األمم المتحدة للبيئة من خالل أنشطتها الخاصةعلى 
تعزيز الممارسات السليمة بيئيًا على الصعيد العالمي. 

وقد تمت طباعة هذا المنشور بضمان أفضل الممارسات 
الصديقة للبيئة وذلك من خالل استخدام ورق قابل للتدوير 

بنسبة 100٪، وأحبار مصنعة من مواد ذات أصول نباتية. 
وتهدف سياسة التوزيع لدينا إلى الحد من انبعاثات الكربون 

في األمم المتحدة للبيئة.



برنامج األمم المتحدة للبيئة

فرع أنماط الحياة المستدامة للمدن والصناعة

1 رو ميوليس
المبنى السابع
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الجامعة التقنية في الدنمارك
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عن برنامج األمم المتحدة للبيئة
شعبة االقتصاد

تقوم شعبة االقتصاد البيئي التابعة لألمم المتحدة بدعم الحكومات 
والسلطات المحلية وصناع القرار في قطاع األعمال والصناعة في وضع 

وتنفيذ سياسات وممارسات مبنية على أسس التنمية المستدامة.

تعمل الشعبة على تعزيز ما يلي:
• االستدامة في عمليتي االنتاج واالستهالك،

• االستخدام الفعال للطاقة المتجددة،
• اإلدارة األنسب للمواد الكيميائية،

• التكامل في التكاليف البيئية ضمن سياسات التنمية.

ويقوم مكتب المدير، الموجود في باريس، بتنسيق األنشطة من خالل 
التالي:

• المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة - إيتك )أوساكا، شيغا(، الذي ينفذ برامج 
متكاملة إلدارة النفايات والمياه والكوارث، مع التركيز بوجه خاص على 

آسيا.
• اإلنتاج واالستهالك )باريس(، الذي يشجع على أنماط االستهالك 

واإلنتاج المستدامة من خالل األسواق العالمية كمساهمة في التنمية 
البشرية.

• المواد الكيميائية )جنيف(، التي تحفز اإلجراءات العالمية الهادفة لتحقيق 
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وتحسين السالمة الكيميائية في جميع 

أنحاء العالم.
• الطاقة )باريس(، التي تعزز سياسات الطاقة من أجل التنمية المستدامة 

وتشجع االستثمار في الطاقة المتجددة واالستخدام األكفأ لمصادر 
الطاقة.

• نشاط األوزون )باريس(، الذي يدعم التخلص التدريجي من المواد 

المستنفدة لألوزون في البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة 
انتقال لضمان تنفيذ بروتوكول مونتريال. 

• االقتصاد والتجارة )جنيف(، التي تساعد البلدان على إدماج االعتبارات 
البيئية في السياسات االقتصادية والتجارية، كما تعمل مع القطاع المالي 

إلدماج سياسات التنمية المستدامة.

وتتركز أنشطة شعبة االقتصاد البيئي التابعة لألمم المتحدة على زيادة الوعي 
وتحسين نقل المعارف والمعلومات وتعزيز التعاون والشراكات التكنولوجية 

وتنفيذ االتفاقيات الدولية.

www.unep.org :لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع االكتروني التالي

دليل
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شكر وتقدير
هذا العمل هو نتاج التكليف الذي قام به برنامج األمم المتحدة البيئي )األمم 

المتحدة( بالتعاون الوثيق مع الجامعة التقنية في الدنمارك.

المؤلفون في الجامعة التقنية في الدنمارك: جيمي أوهير، تيم س. ماكالون، 
دانييال س. أ. بيغوسو، توماس ج. هوارد

التنسيق واإلشراف العام، والتحرير الفني والدعم في األمم المتحدة للبيئة، 
شعبة االقتصاد: ليازات رابيوسي وإليسا توندا وأندريا فلوديوتيس وكريستينا 

باتاغلينو وكاتي تاك وجوني بيغرام وجاريت كالرك.

وقد تم اختبار النسخة العاملة من الدليل أثناء تنفيذ مشروع »كفاءة استخدام 
الموارد واالبتكارات البيئية في المناطق ذات االقتصادات االنتقالية والنامية« 

والذي تقوده األمم المتحدة ضمن البرنامج البيئي، وتنفذه فرق المشروع 
التابعة للمؤسسات التالية: المركز الوطني لإلنتاج األنظف في سريالنكا، 

ومركز اإلبداع واالستدامة في فيتنام، و سيريم بيرهاد في ماليزيا، والمركز 
الوطني لإلنتاج األنظف في جنوب أفريقيا، ومركز اإلنتاج األنظف في 

أوغندا، والمركز الوطني لإلنتاج األنظف في مصر، والمركز الوطني لإلنتاج 
اإليكولوجي في بيرو، والمركز الوطني لإلنتاج األنظف في كولومبيا. وتعرب 

األمم المتحدة عن امتنانها للعمل الملتزم الذي قامت به هذه المؤسسات 
في اختبار وتطبيق منهجية دليل اإلبداع اإليكولوجي مع المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة في بلدانها ولنتائجها القيمة من هذه التجربة.

وتعترف األمم المتحدة للبيئة باألشخاص التالية أسماؤهم الذين قدموا 
تعليقات على األعمال التحضيرية للصيغة المفاهيمية والمنهجية لدليل 
اإلبداع اإليكولوجي الذي ترأسه المؤسسة الهولندية لألبحاث التطبيقية 

)فرناندو ج.دياز لوبيز وأنطون كاسجاجر ومات جونغين وإريكا أوستيليفا وتوم 
ليغارت وكارلوس مونتالفو(

وشمل ذلك حضور حلقات العمل التي تقودها األمم المتحدة في مجال 
البيئة و / أو تقديم التعليقات اإللكترونية من قبل: مارسيل كرول وأورسوال 

تيسشنر وجيه ديهل ويوهانس فريسنر ونغ نغوين هونغ وعلي أبو سينا 
وكارلوس فرناندو كادافيد وكريم زين والرس كوينن وخوسيه ماريا فرنانديز 
وراينهارد جواس وسميل الهياللي وسيزار باراهونا وسونيا بور ومارلوسيو 

بورخيس وكيفن سيليرز وفالديمير دوبيز وتينا هاركاسالمي وجيرسوين مكور 
وفاني ديماسيوكس وجيمس لوماكس وتوماس فيريرا ماركيس وفرانك 

أوكونور و إيزابيل ستودر.

وباإلضافة إلى ذلك، يعترف برنامج األمم المتحدة البيئي بالمساهمة القيمة 
التي قدمها األشخاص التاليين في إعداد الدليل: مارسيل كرول ويوهانس 

فريسنر وراينهارد جواس وسونجا باور وكريغ هاوثورن وهاريس هوندو ومونيكا 
بوريرو وتينا هاركاسالمي وفالديمير دوبس أو كونور وجوهانا سويكانن وتايكو 
تاكاهاشي وتراسي كولي وسونيا فالديفيا وفنغ وانغ وفيكل بوريما ولورينس 
ميال أي كانالز وفيرا بارانتيس وساندرا أفيروس وكيفن راميريز، وعرب حب الله.

كما نتوجه بالشكر الخاص إلى المشاركين في حلقات العمل اإلقليمية 
المعنية بالتثبت من الصحة والتدريب في خمس مناطق عالمية في آسيا 
والمحيط الهادئ وأفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا 

وغرب آسيا. ومن الجدير بالذكر أن مدخالتها وإبداء تعليقاتها ساعدت أيضا إلى 
حد كبير على توظيف هذا الدليل لتلبية متطلبات المستخدم النهائي له.

وتود األمم المتحدة أن تشكر السيد فرناندو دياز لوبيز على إسهاماته في 
المراحل المبكرة من تطوير دليل االبتكار اإليكولوجي وعلى مهامه كمستشار 
مفاهيمي لمشروع »كفاءة استخدام الموارد واالبتكارات البيئية في المناطق 

ذات االقتصادات االنتقالية والنامية«.

كما تعرب األمم المتحدة عن امتنانها للدعم التمويلي الذي تقدمه المفوضية 
األوروبية إلى مشروع »كفاءة استخدام الموارد واالبتكارات البيئية في المناطق 

ذات االقتصادات االنتقالية والنامية« واألنشطة ذات الصلة به.

وقادت أنشطة التصميم كل من ميرسي روا و أدريا غارسيا إي ماتيو من 
مجموعة التصميم هولون التي تتخذ من برشلونة مقرًا لها.

دليل
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قائمة األنشطة الخاصة بمشروع اإلبداع اإليكولوجي

تحديد األسواق المناسبة
لتلقي خدمات اإلبداع

اإليكولوجي

تقييم األسواق المحتملة
الخطوة األولى

تشكيل الفريق المناسب 
لتقديم الخدمة

تشكيل فريق داخلي 
مناسب

الخطوة الثانية

تأسيس شراكات خارجية 
مناسبة

الخطوة الثالثة

إعداد االستراتيجيةاإلعداد
قم باالستعداد للتقييم 

األولي

قم بالتخطيط لعملية جمع 
المعلومات
الخطوة األولى

فهم خطة األعمال الحالية

إجراء مقابلة مع الرئيس 
التنفيذي

الخطوة الثانية

فهم نموذج األعمال الحالي

فهم نموذج األعمال الحالي
الخطوة الثالثة

فهم األداء التشغيلي الحالي

إجراء التدقيق في مكان 
العمل

الخطوة الرابعة

عقد مقابالت وورشات 
عمل مع طاقم العمل

الخطوة الخامسة

تحديث نقاط االستدامة 
الساخنة

الخطوة السادسة

تحليل البيانات والمعلومات 
التي تم جمعها

القيام بتحديد نقاط 
القوة والضعف والفرص 
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تحديد رؤية الشركة 
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دليل
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دليلإعداد نموذج العمل
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الخطوة األولى

عرض خطة المشروع على 
فريق اإلدارة العليا

الخطوة الثانية 

دعم أنشطة التنفيذ

تقديم التوجيه الالزم 
وحل للمشاكل

الخطوة الثالثة

مراجعة أداء المشروع األول 

إقامة ورشة عمل إلكمال 
المراجعة التي تم عملها

الخطوة األولى

عمل مراجعة شخصية
الخطوة الثانية

راجع نموذج العمل وخارطة 
الطريق واإلتفاق على 

الخطوات التالية

مراجعة نموذج األعمال 
وخارطة الطريق 

الموضوعة
الخطوة الثالثة

عرض المخرجات النهائية 
وإعطاء الموافقة 

الرسمية من قبل الرئيس 
التنفيذي للمتابعة

الخطوة الرابعة

الحصول على موافقة 
اإلدارة العليا لتنفيذ خارطة 

الطريق

تقديم خريطة طريق 
التنفيذ إلى المدير 

التنفيذي
الخطوة الرابعة

تقييم جميع المفاهيم 
الموضوعة لنموذج األعمال 

واختيار إحداها

تقييم العوائد المرجوة
الخطوة الخامسة عشر

تقييم التكاليف
الخطوة السادسة عشر

تقييم المخاطر
الخطوة السابعة عشر

دراسة شاملة لجميع 
التقاييم التخاذ اإلجراء 

النهائي
الخطوة الثامنة عشر

الحصول على موافقة 
اإلدارة العليا لنموذج 

األعمال الجديد

عرض نموذج األعمال 
الجديد على الرئيس 

التنفيذي
الخطوة التاسعة عشر

دليلالمراجعةالتنفيذبناء خارطة الطريق
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بخصوص هذا الدليل
الهدف من هذا الدليل

إدخال منهجية لتنفيذ اإلبداع اإليكولوجي داخل الشركات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم في المناطق النامية والناشئة. 

يستهدف هذا الدليل المنظمات التي تقدم خدمات 
استشارية مهنية )يشار إليها في هذا الدليل باسم »مقدم 
الخدمة«( إلرشاد وتوجيه ودعم شركات التصنيع لتحسين 
أدائها المستدام واعتماد ذلك كاستراتيجية لتطوير نماذج 

أعمال جديدة.
األهداف

تقديم مقترح اإلبداع اإليكولوجي.. 1
تقديم منهجية لتنفيذ ممارسات اإلبداع اإليكولوجي ذات . 2

صلة بمقدمي الخدمات الذين يعملون مع الشركات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم في المناطق ذات االقتصاد 

النامي أو االقتصاد المار بمرحلة انتقالية.
تحديد الدور الذي يلعبه مقدم الخدمة لدعم الشركات في . 3

تنفيذ ممارسات اإلبداع اإليكولوجي.
توفیر مجموعة من األدوات والموارد التي یمکن لمقدم . 4

الخدمة االستفادة منھا للمساعدة في تنفيذ األنشطة 
المصاحبة لممارسات اإلبداع اإليكولوجي.

عناصر الدليل
يتكون الدليل من خمسة عناصر رئيسية لكل منها هدف معين.

وضع العمل بالنسبة لممارسات اإلبداع اإليكولوجي- تعرض 
هذه الوثيقة الممارسات الجيدة إلثبات وجود حالة مقنعة لتنفيذ 

ممارسات البتكار البيئي لجمهور األعمال.

دليل اإلبداع اإليكولوجي- يعد هذا الجزء من الدليل الكتاب 
الرئيسي الذي يعرض العملية األساسية الالزمة لتنفيذ 

ممارسات اإلبداع اإليكولوجي، ويوفر وصف لما يقارب )54( 
نشاطًا مع طريقة لتنفيذها ويهدف بالمجمل إلى دعم مقدمي 

الخدمات.

مالحق خاصة بالقطاعات )المواد الكيميائية، المواد 
الغذائية، المواد المعدنية(- يمكن تطبيق عملية تنفيذ اإلبداع 

اإليكولوجي الواردة في هذا الدليل على مجموعة واسعة من 
القطاعات الصناعية. ولدعم ذلك، تم تحديد ثالثة مالحق 

قطاعية خاصة تغطي الصناعات المعدنية والصناعات الغذائية 
والكيميائية. وهي توفر أمثلة وحاالت دراسة باإلضافة 

ألى نصائح وحيل ومعلومات أساسية من شأنها أن تكون 
مفيدة عند العمل مع شركات مماثلة تندرج تحت إحدى هذه 

القطاعات. والهدف من المالحق هنا يكمن في إمكانية 
استخدامها جنبًا إلى جنب مع هذا الدليل، وسوف تجد مالحظة 
في نهاية كل نشاط إلظهار إذا ما كانت تتوفر معلومات محددة 

عن هذا القطاع في المالحق.

نماذج- حزمة فارغة من النماذج الخاصة باألنشطة. ويمكن 
استخدامها كأوراق عمل عند التعامل مع الشركة أو الزمالء أو 

حتى استخدامها لنفسك. كما يجب أن يقدموا تذكير مرئي بما 
يجب القيام به إلكمال األعمال المتعلقة بعملية التنفيذ.

يرجى التزود من المصدر اإللكتروني التالي للحصول على 
المعلومات الالزمة من دليل اإلبداع اإليكولوجي:

www.unep.ecoinnovation.org 

قضية أعمال

دليل

المالحق

نماذج

موقع الكتروني

دليل
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بخصوص هذا الدليل
اإلبداع اإليكولوجي- عملية التنفيذ

هناك ست مراحل رئيسية لتنفيذ عملية اإلبداع اإليكولوجي- انظر الشكل رقم )1( الستعراض 
بسيط. الستعراض أكثر تفصيال يرجى مراجعة قائمة األنشطة في نهاية هذا القسم. وهذه 

المراحل هي كاآلتي:

اإلعداد
وهي المرحلة التي يقوم مقدم 
الخدمة فيها بتحديد القطاعات 
واألسواق والشركات المناسبة 
الستهدافها لتطبيق األنشطة 

المصاحبة لعملية اإلبداع 
اإليكولوجي عليها، وبعد اختيار 

الشركة، تبنى حالة الدراسة 
على أساس الفهم األولي 

للتهديدات وفرص االستدامة 
التي تواجهها هذه الشركة التي 

تم اختيارها.

إعداد االستراتيجية
في هذه المرحلة يقوم مقدم 

الخدمة بإجراء تقييم أولي 
لكيفية عمل الشركة حاليًا ومن 

ثم تنقيح فهمهم للتهديدات 
والفرص التي تواجه الشركة. 

يتم استخدام هذه المعلومات 
لتطوير ووضع استراتيجية 

عمل جديدة للشركة.

الخطوة األولى
اإلعداد

الخطوة السادسة 
المراجعة

الخطوة الثانية
إعداد االسترتيجية

الخطوة الثالثة
إعداد استرتيجية 

العمل

الخطوة الرابعة
بناء خارطة
الطريق

الخطوة الخامسة 
التنفيذ

إعداد نموذج العمل
تبدأ هذه المرحلة بتقييم 
مفصل لفرص استدامة 

أعمال الشركة بالنظر إلى كافة 
الجوانب المتعلقة بنموذج 

األعمال الحالي. من هنا، يتم 
وضع خيارات لنماذج األعمال 

الجديدة جنبًا إلى جنب مع 
مجموعة من االبتكارات على 
مستوى التشغيل والتي من 

شأنها دعم تنفيذ نموذج 
األعمال الجديد. يتم تقييم 

الخيارات الموضوعة من 
نموذج األعمال هذه واختيار 

أفضل خيار للمضي قدمًا.

بناء خارطة الطريق
وبعد اختيار نموذج األعمال 

الجديد، يتم إنشاء خارطة 
طريق للمشاريع التشغيلية 
التي تدعم نموذج األعمال. 

كما يتم تحديد الخطوات 
األولية نحو تنفيذ هذا 

النموذج من خالل اختيار أول 

مشروع أو أول مشروعين من 
المشاريع العملية الموضوعة 

وبدء التخطيط لتنفيذ هذه 
المشروعات.

التنفيذ
تتضمن هذه المرحلة وضع 
أفكار المشروع األولية حيز 
التنفيذ. مع العلم بأن هذه 

المرحلة تتطلب المرونة خاصة 
إزاء القضايا التي من المتوقع 
أن تنشأ خالل عملية التنفيذ.

المراجعة
تعد هذه المرحلة األخيرة من 
دورة التنفيذ األولية وتشمل 

استعراض نجاح المشاريع 
األولى وتحديث استراتيجية 

األعمال ونموذج األعمال 
التجارية في ضوء ما توصلت 

إليه الشركة.

الشكل رقم )1(: عملية التنفيذ الخاصة باإلبداع اإليكولوجي

دليل
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بخصوص هذا الدليل
عملية تكرارية

ن تنفيذ ممارسات اإلبداع اإليكولوجي هو عملية تكرارية حتى بوجود أنموذج 
أو دليل. باإلضافة إلى ذلك فإن المراحل المعروضة في الدليل تشير إلى 

تسلسل معين وأنه ال يمكن االنتقال إلى مرحلة معينة إال بعد االنتهاء من 
المرحلة التي تسبقها واجتيازها ومع ذلك فقد يكون من الضروري أحيانًا 

إعادة النظر في مرحلة سابقة في ضوء التغييرات والتطورات والمعلومات 
الجديدة التي تظهر خالل عملية التنفيذ. وينطبق ذلك على أي عملية ابتكار 

وال ينبغي أبدًا اعتبارها دليل على الفشل. وفي الواقع، فإن مثل هذه 
االنتكاسات غالبًا ما تؤدي إلى نتائج أفضل على المدى الطويل.

نهج قائم على تنفيذ نشاطات
يتم عرض عملية تنفيذ ممارسات اإلبداع اإليكولوجي في هذا الدليل 

كمجموعة من »األنشطة«. ويمثل كل نشاط مهمة يتعين على مقدم 
الخدمة إكمالها، وغالبًا ما تكون مدخاًل من الشركة أو أصحاب المصلحة 

اآلخرين. وللمساعدة على فهم هذه األنشطة، يتم تجميعها في »خطوات« و 
»مراحل«. وتتألف الخطوات من عدد من األنشطة التي تسعى لتحقيق نفس 

الهدف العام. بينما تمثل المراحل الخطوات الرئيسية في عملية التنفيذ.

تبدأ كل مرحلة من مراحل العملية بلمحة عامة، مع عرض سريع لجميع 
الخطوات واألنشطة، التي من شأنها أن تساعد على اكتساب فهم عام 

وسريع لهذه المرحلة. وبالمثل يكون التطبيق خالل الخطوات التي تليها، 
حيث نقوم بتقديم صفحة تصف الهدف من إجراء الخطوة أواألنشطة 
المقترحة في كل خطوة تالية. ضع في اعتبارك أنه ليس من الضروري 

القيام بكل نشاط مقترح أو حتى إكماله بالطريقة التي يقترحها الدليل. حيث 
يمكنك استخدام معرفتك السابقة الخاصة بك وتجربتك لتقدير ما إذا كان 
من الضروري إكمال النشاط أو إذا كان هناك وسيلة أكثر كفاءة أو فعالية 

الستكمال األهداف الموضحة في الخطوات األولية.

مثالعنوان تفسيري

الخطوة: تحقيق األهداف 
العامة

تحديد السوق األمثل أو 
األنسب لتقديم خدمات 

اإلبداع اإليكولوجي
األنشطة: الجانب العملي المطلوب 

تقييم األسواق المحتملةالقيام به

الخطوة األولىاألنشطة المختصرة

اإلعدادالمرحلة

دليل
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بخصوص هذا الدليل
يتضمن كل نشاط صفحةغالف تظهر بعض المعلومات 

التي من شأنها المساعدة في تقييم ما إذا كان النشاط 
المقترح مالئمًا الحتياجاتك أم ال، تحتوي كل صفحة على 
تلخيص يظهرنظرة عامة عن النشاط وتفاصيل للمدخالت 

الضرورية والمخرجات المتوقعة ومقياس الجهد الذي يتطلبه 
تحقيق هذا النشاط. ويتضمن مقياس الجهد ثالثة تصنيفات 

وهي كاآلتي:

بسيط- النشاطات التي يمكن القيام بها بشكل فردي وال 
تحتاج أكثر من يوم إلتمامها.

يتطلب المحاورة- هذه النشاطات ال تقوم على الجهد الفردي 
بل تتطلب العمل الجماعي مع أفراد الشركة أو الشركاء 

والزمالء وتنطوي على القيام بجمع المعلومات وتحليلها أو 
توليد معلومات معينة من بيانات متوفرة.

األنشطة المعقدة- األنشطة التي قد تتطلب مدخالت 
هامة من موظفي الشركة، بما في ذلك اإلدارة العليا، وتتم 
من خالل إقامة ورشات عمل أو اجتماعات، بحيث تستغرق 

عمليات اإلعداد والمتابعة عدة أيام.

وتشمل األنشطة نفسها عدة أجزاء تبدأ بمقدمة عن ذلك 
النشاط، باإلضافة إلى تعليمات تطبيقية وعملية تصف 

كيفية متابعة النشاط، مع وصف تمثيلي ألهم العناصر التي 
يجب أخذها بعين االعتبار. بالنسبة لمعظم األنشطة يتم 

عرض ما يسمى حالة دراسة ألغراض توضيحية- تساعد في 
فهم كيفية تطبيق منهجية اإلبداع اإليكولوجي داخل شركة 

وهمية )معطاة هنا كمثال توضيحي( - جنبًا إلى جنب مع 
»بعض النصائح والحيل« من الميدان باإلضافة إلى بعض 

المعلومات األساسية ذات العالقة.

كيف تحصل على المعلومة التي تريد

حالة دراسة لغايات االسترشاد والتعلم
 النصائح والحيل

المعلومات األساسية

نموذج استداللي

 

 مختصر عن النشاط
اسم/ عنوان 

النشاط

مقياس الجهد

 مدخالتنظرة عامة
مخرجات

رمز يمثل 
النشاط

الشكل رقم )3(: عناوين الصفحات الرئيسية الخاصة بالنشاطالشكل رقم )2(: غالف توضيحي للنشاط

دليل
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لماذا اإلبداع اإليكولوجي
قبل البدء في مسيرة اإلبداع اإليكولوجي، من المهم توفير وصف للنهج 

التشغيلي ونطاق العمل والتوقعات المحتملة من تطبيق ممارسات اإلبداع 
اإليكولوجي وهو مهم بالنسبة للشركة لتطبيق المنهجية الموضحة في 

هذا الدليل ومهم أيضًا بالنسبة لك كمقدم للخدمة.

دليل
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لماذا اإلبداع اإليكولوجي
ما هو اإلبداع اإليكولوجي؟

يتم تعريف النهج التشغيلي لممارسات اإلبداع اإليكولوجي 
في هذا الدليل على النحو اآلتي:

اإلبداع اإليكولوجي هو تطوير وتطبيق نموذج أعمال يضم 
استراتيجية عمل جديدة تتضمن االستدامة في جميع 

العمليات التجارية المصاحبة لتطبيق هذه االسترتيجية، 
ويقوم بتضمين جميع الشركاء في دورة حياة األعمال 

وسلسة القيم. وينطوي ذلك على مجموعة منسقة من 
التعديالت أو الحلول الجديدة للمنتجات )سواء السلع/ 

الخدمات( والعمليات ونهج السوق والهيكل التنظيمي الذي 
يؤدي إلى تعزيز أداء الشركة وقدرتها التنافسية.

ويرد في الشكل رقم )4( أدناه نموذج مفاهيمي لإلبداع 
اإليكولوجي يستند إلى التعريف السابق

وهناك عدد من النقاط الهامة التي يجب أن نالحظها من هذا التعريف والنموذج أيضًا:

يجب أن يبدأ تنفيذ اإلبداع اإليكولوجي بتغيير في استراتيجية األعمال- يجب أن يكون هناك 
إقرار والتزام بضرورة دمج االستدامة في استراتيجية عمل الشركة. وبمجرد اتخاذ مثل هذا القرار 
يمكن عندها الشروع في الرحلة الطويلة نحو اإلستدامة، يجب أن تنتقل هذه االستراتيجية من 

المستوى االستراتيجي إلى نموذج عمل. وبذلك تقوم التغييرات على مستوى نموذج األعمال 
بتمهيد الطريق للتغييرات على المستوى التشغيلي )بما في ذلك منتجات الشركة وشرائح 

العمالء وقنوات االتصال والعالقات مع الزبائن ومصادر اإليرادات وعمليات اإلنتاج واألنشطة 
الرئيسية والشركاء والتكلفة(. ولذلك فإن اإلبداع اإليكولوجي هو عملية تحذو حذو العمليات 

التي تنتهج مبدأ النظر إلى األمور من األعلى لألسفل وبالتالي تبدأ دائمًا بتغيير في استراتيجية 
العمل.

يتطلب اإلبداع اإليكولوجي نهجًا شاماًل - يجب أن يكون اإلبداع اإليكولوجي شاماًل في جميع 
مراحل دورة حياة المنتج، بدءًا من استخراج المواد الخام وحتى التخلص منها. وسيساعد ذلك 

على ضمان أن الوقت والجهد اللذان ينفقان على ممارسات اإلبداع اإليكولوجي يساعدان فعليًا 
في إحراز تقدم كبير في مواجهة التهديدات الرئيسية التي تواجهها هذه الصناعة، وال يقومان 
بنقل المشاكل من جهة معينة في دورة حياة المنتج إلى جهة أخرى في نفس الدورة أو من 

مكان معين تتواجد فيه المشكلة إلى مكان آخر ضمن نطاق العمل.

ويتطلب اإلبداع اإليكولوجي أيضًا التعاون عبر سلسلة القيمة – تعرف سلسلة القيمة على 
أنها السلسلة الكاملة لألنشطة أو األطراف التي تقدم أو تتلقى قيمة على شكل منتجات 

أو خدمات )مثل الموردين والعاملين في مجال االستعانة بمصادر خارجية والمقاولين 
 )ISO14001: 2015( والمستثمرين ودوائر البحث والتطوير والعمالء والمستهلكين و األعضاء

حيث تعمل هذه السلسلة بالتوازي مع دورة حياة المنتج

الشكل رقم )4(: نموذج مفاهيمي لإلبداع اإليكولوجي

 

االستدامة

استراتيجية األعمال

نموذج األعمال

العمليات

نهج دورة الحياة
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ولذلك إذا أرادت الشركة اعتماد منظور دورة الحياة الموصوف أعاله، 
فإنها ستحتاج أيضا إلى النظر في الجهات الفاعلة األخرى في سلسلة 

القيمة. ويمكن أن يساعد التعاون مع هذه الجهات الفاعلة ذات 
الصلة في سلسلة القيمة على تعظيم أثر أنشطة اإلبداع اإليكولوجي 
التي تقوم بها الشركة عن طريق تمكين اإلجراءات التي يتعين اتخاذها 

في أجزاء سلسلة القيمة والتي لها أكبر تأثير على قضايا االستدامة. 
وقد يكون من الصعب على الشركة، إذا ما عملت بمفردها، الوصول 

إلى هذه المناطق الحرجة والحيوية من سلسلة القيمة باإلضافة 
إلى فهمها واتخاذ اإلجراءات بشأنها. ويتطلب بدء هذه الشراكات 
عبر سلسلة القيمة بناء أنواع جديدة من العالقات بين الموردين 

والمصنعين والموزعين والعمالء ومعيدي التدوير على سبيل المثال، 
ويشكل هذا التحدي جزءا هاما من التحديات المرتبطة بممارسات 

اإلبداع اإليكولوجي.

وينبغي أن ينظر اإلبداع اإليكولوجي من جوانب االستدامة الثالث: 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية- وهذا مهم ألنه حتى اآلن ما 

تزال معظم الشركات تركزعلى العوائد االقتصادية التي تردها من 
أنشطتها المختلفة. وباإلضافة إلى ذلك، يجب على الشركات اآلن 
أن تبدأ بالبحث في تقليل اآلثار البيئية المرتبطة بمنتجاتها ومحاولة 

تقديم فوائد اجتماعية للعمالء والموظفين وأصحاب المصلحة )مثل 
تعزيز المساواة بين الجنسين، وخلق فرص العمل، وتحسين األجور 

وظروف العمل، والتوزيع األكثر عدال لألرباح على طول سلسلة 
القيمة، وما إلى ذلك(. تعتبر هذه األمور بمثابة تحديات جديدة 

بالنسبة لمعظم الشركات، ولكن يجب معالجتها إذا كانت الشركة 
ترغب في أن يكون لها مستقبل مربح وطويل األجل، كما ستعمل 

بذلك بالمساهمة في تطوير مجتمع مستدام. ويوضح القسم التالي 
كيف يمكن للشركات الحصول على ميزة تنافسية وجعلها مساهمة 

مجتمعية في نفس الوقت.

لماذا تحتاج الشركات نظم اإلبداع اإليكولوجي؟

ازدادت وتيرة االهتمام بين قادة قطاع الصناعات التحويلية خالل العقود المنصرمة، 
بالموضوعات المتعلقة بالتهديدات المستدامة كالتغير المناخي وحماية العمال 

وفرض القيود على الموارد، لما لها من تأثير كبير على الطريقة التي تقوم بها شركات 
التصنيع بأعمالها التجارية. تؤدي هذه التهديدات في الغالب إلى إيجاد دوافع للتغيير في 
الطريقة التي تعمل بها الشركات. ومن المعروف أن التمسك بنهج »العمل كالمعتاد« 
سيجعل الشركات غير قادرة على االستجابة لقضايا متعددة مثل ارتفاع تكاليف الطاقة 

واالضطرابات في توريد المواد الخام أو التغييرات المستمرة في التشريعات. وسيصبح 
الموضوع في نهاية المطاف، أمر ال بد منه للعديد من الصناعات، وستتأثر الشركات 

التي ال تتخذ إجراءات واضحة اآلن بشكل سلبي وستكون أكثر عرضة للفشل وعدم 
االستمرار.

ولذلك، هناك حاجة متزايدة إلى إيجاد نهج بديلة يمكن أن تساعد في التصدي لدوافع 
األعمال المتعلقة باالستدامة، بينما توفر في الوقت نفسه فرصا للنمو وخفض 

التكاليف والميزة التنافسية. إن االبتكار البيئي هو نهج يهدف إلى تلبية هذه المتطلبات 
المتعددة من خالل تحديد الفرص والتهديدات الرئيسية التي تؤثر على استدامة الشركة 

ومن ثم استخدام هذه التقنيات لدفع التغييرات في جميع أنحاء الشركة وسلسلة 
القيمة من استراتيجية ونموذج أعمال إلى مستوى تشغيلي.

من الضروري أن يكون هناك تصور لما ستبدو عليه حالة العمل من وجهة نظر الشركة 
عند البدء في تطوير الخدمات المرتبطة بتنفيذ عملية اإلبداع اإليكولوجي.

وباإلشارة إلى التجارب الناجحة التي خاضتها شركات متعددة في تطبيق الممارسات 
المرتبطة باإلبداع اإليكولوجي، فقد خلصت هذه الشركات إلى أنه هنالك عدة طرق 

يمكن أن تضيف فيها هذه الممارسات قيم فعالة لشركاتهم وأعمالهم.

دليل
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وتظهر هذه المجاالت جلية في الشكل رقم )5( ويرد وصف 

موجز لها أدناه.

التوسع في دخول أسواق جديدة – يتوفر هناك فرص عديدة 
للشركات التي تطبق ممارسات اإلبداع اإليكولوجي لدخول 
أسواق الجديدة. وقد تشمل هذه القطاعات أسواق قائمة 

ذات اهتمام كبير بمواضيع استدامة األعمال، أو أسواق 
ناشئة جديدة كليا أو قد تشمل أيضًا الوصول إلى األسواق 

التي تفرض سياسات ومعايير صارمة للمشتريات.

زیادة الربح خالل سلسلة القيمة – هناك عدة طرق لزيادة الربح خالل سلسلة القيمة وتشمل 
مايلي: تعدیل عملیات اإلنتاج للحد من التأثیرات الرئیسیة وتصمیم المنتجات بطريقة تتيح 

استرداد المواد المصنعة منها أوإعادة استخدامھا.

البقاء في الصدارة من ناحية المواصفات والتعلميات- غالبًا ما ينظر إلى موضوع تلبية 
متطلبات التشريعات البيئية على أنه أمر مكلف ولكن ضروري في نفس الوقت. ومع ذلك، 

يمكن أن ينظر له أيضًا على أنه مصدر للميزة التنافسية، خاصة إذا أدت التغييرات في اللوائح 
التنظيمية، على سبيل المثال، إلى إيجاد فرص أسواق جديدة لم يسبق أن استفادت منها 
سوى الشركات الرائدة. ويمكن االستفادة من هذا النهج إذا كانت الشركة تطلع ألخذ دور 
قيادي، وقادرة على التأثير على صانعي السياسات إلدخال تشريعات تتماشى مع أفضل 

الممارسات الخاصة بهم.

جذب االستثمارات – تكافح الشركات الكبيرة التي تنفذ ممارسات اإلبداع اإليكولوجي في 
أغلب األحيان من أجل العثور على موردين أو شركاء يدعمون جهودهم الحثيثة نحو استدامة 

أعمالهم. ونتيجة لذلك تنشأ فرص لدى بعض الشركات الصغيرة التي ُتظهر القدرة على تبني 
ممارسات اإلبداع اإليكولوجي في اجتذاب استثمارات من شأنها زيادة اإلنتاج وتحسين جودة 

المنتجات لديها، وما إلى ذلك. ويمكن أيضا الحصول على التمويل العام والمنح بسهولة أكبر 
إذا ما تمكنت الشركة من إثبات عوائد االستدامة كجزء من مقترح التمويل المقدم من قبلها.

رفع مستوى اإلنتاجية والقدرة الفنية- يفضل العمال في الغالب العمل لصالح الشركات التي 
يعتقدون بأنها تعمل بطريقة مستدامة ومسؤولة بيئيًا. وكون الشركة رائدة في مجاالت مثل 

المساواة بين الجنسين ورعاية الموظفين واألداء البيئي والمسؤولية االجتماعية، يجعل من 
السهل عليها جذب واستبقاء القوة العاملة الماهرة والمتحمسة، مما يسهم كثيرًا في تحسين 

اإلنتاجية ورفع جودة المنتجات. وكثيرًا ما تتطلب ممارسات اإلبداع اإليكولوجي مهارات 
وكفاءات جديدة. وقد تبين أن االستثمار في التدريب ذو صلة مباشرة بتلبية هذه االحتياجات 

وأسهم في تحقيق عوائد كبيرة من خالل زيادة االبتكار والممارسات األفضل في العمل. 

القيم
المضافة

التوسع في 
دخول أسواق 

جديدة

رفع مستوى 
اإلنتاجية 

والقدرة الفنية

زيادة الربح 
خالل سلسلة 

القيمة

البقاء في 
الصدارة من ناحية 

المواصفات 
والتعلميات 

جذب
االستثمارات

الشكل رقم )5(: القيم الممكن استنباطها من اإلبداع اإليكولوجي
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وقد تم وصف هذه العوامل الدافعة لممارسات اإلبداع 

اإليكولوجي بمزيد من التفصيل مع أمثلة واقعية في النشرة التالية 
»حاالت أعمال خاصة بمنهجية اإلبداع اإليكولوجي« )برنامج األمم 

المتحدة البيئي، 2014 ). وتتضمن طبيعة الممارسات المتعلقة 
باإلبداع اإليكولوجي أن لها تأثير على جميع مجاالت الشركة، 

بدءًا من االستراتيجية ونموذج األعمال التجارية وحتى األنشطة 
التنفيذية مثل التصميم واإلنتاج والشراء والتسويق. بالنسبة 

لمعظم الشركات، يتوقع أن تنطوي ممارسات اإلبداع اإليكولوجي 
على تغييرات في كيفية أداء الشركة ألعمالها التجارية. يجب أن 

تصبح هذه الممارسات الخاصة بنهج اإلبداع اإليكولوجي جزءًا ال 
يتجزأ من الشركة ومن ثقافتها وأعمالها حتى يعد هذا النهج ناجحًا 

في نهاية المطاف.

هذا النوع من التغيير التحويلي يمكن أن يكون مثيرا ومجزيا ألولئك 
المعنيين بذلك، ولكن وفي نفس الوقت ال يمكن إنجازه بسرعة أو 
بسهولة. وسيتطلب ذلك التزامًا كبيرًا من الشركة من خالل وقتها 

ومواردها وجهودها المبذولة لتنفيذ ممارسات اإلبداع اإليكولوجي. 
ويمكن أن يشكل تأمين هذا النوع من االلتزام تحديًا كبيرًا.

وستحتاج الشركات التي ترغب باالستمرار في االستفادة من عوائد 
تنفيذ ممارسات اإلبداع اإليكولوجي إلى النظر في قدرتها على 

االبتكار. فالكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وال 
سيما في الصناعات ذات النمو المنخفض نسبيًا، ليس لديها 
سجل حافل من األنشطة في مجال البحث والتطوير، أو إدخال 

منتجات جديدة إلى نطاقها، أو تنفيذ طرق جديدة للعمل. ولذلك، 
فإن الشركات التي تمتلك مثل هذه الخبرة ستكون مؤهلة أكثر من 

غيرها في تنفيذ الممارسات المتعلقة باإلبداع اإليكولوجي.

ولحسن الحظ، تميل الشركات الصغيرة في الغالب إلى التحلي بالمرونة 
واالستجابة والذي يساعدها على التغلب على أوجه القصور األخرى.

ولكي تكون الشركة مرشحًا جيدًا لتطبيق ممارسات اإلبداع اإليكولوجي، 
يجب أن تكون قادرة أيضا على إدراك أهمية التهديدات طويلة األمد التي 

تواجهها صناعتها، وأن تكون على استعداد التخاذ إجراءات لتحويل هذه 
التهديدات إلى فرص. وهذا يتطلب أن تتحلى الشركة بمهارات قيادية 
وثقافة تتصف باالنفتاح وسرعة االستجابة واالستعداد التام لمواجهة 

التحديات الكبيرة.

ولذلك هناك عدة متطلبات ملقاة على عاتق الشركة عند تنفيذ ممارسات 
اإلبداع اإليكولوجي. ولكن بالنسبة للشركات التي هي على استعداد 

لخوض مثل هذا التحدي فإن العائدات اإليجابية المتوقعة كبيرة ويمكن أن 
تسهم في استدامة الشركة ونجاحها المستمر.

ومع ذلك، فإن إيجاد شركة مناسبة مستعدة لمواجهة التحديات المرتبطة 
بتطبيق ممارسات اإلبداع اإليكولوجي قد ال يكون كافيًا. ويتطلب 

التصدي للتهديدات الرئيسية والمعقدة، التي تستهدفها ممارسات اإلبداع 
اإليكولوجي عمومًا، التعاون. حيث يعد موضوع التعامل مع العمالء 

أمر ضروري لفهم احتياجاتهم ومتطلباتهم وتقييم مدى قبولهم للحلول 
البديلة. وكثيرًا ما يتطلب األمر العمل مع الموردين لدعم التغييرات 

الضرورية في عمليات التصميم أو إنتاج المنتج أو المواد الخام. وحيث أن 
تنفيذ ممارسات اإلبداع اإليكولوجي تتطلب من الشركة تطبيق تكنولوجيا 

لم يسبق لها التعامل معها أو تتطلب كفاءات معينة إلتمام األعمال، 
فسيتطلب ذلك االستعانة بشركاء خارجيين مثل مؤسسات البحث 

المختلفة والجامعات لسد هذه الثغرات. لذا، وبداًل من التركيز على شركة 
واحدة بعينها، فإن تنفيذ منهجية اإلبداع اإليكولوجي سيتطلب دعمًا من 

عدد من المنظمات.
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العثور على شركة مناسبة مستعدة وقادرة على البدء في 
تنفيذ متطلبات نهج اإلبداع اإليكولوجي، جنبا إلى جنب 
مع مجموعة مناسبة من الشركاء لدعم أنشطة اإلبداع 

اإليكولوجي ستبدو في البداية وكأنها مهمة شاقة. ومع 
ذلك، فإن األمر يستحق االستمرار حيث ينطوي على فوائد 

جمة منها ما يلي: 

توفير خدمات جديدة لألسواق الحالية – تستطيع في بعض 
الحاالت التي تكون فيها عائدات الشركات التي عملت معها 

في الماضي آخذة في التناقص، ألنك قد أنجزت بالفعل عدة 
مشاريع معها بشأن كفاءة استخدام الموارد واإلنتاج أنظف 

واستغللت معظم الفرص التي أتيحت لك، أن تنتهز الفرصة 
إلشراك هذه الشركات في برامج جديدة أكبر.

دخول أسواق جديدة - يمكن تحقيق مزيد من النمو في 
اإليرادات من خالل استهداف أسواق جديدة، والتي لم تكن 

مأخوذة سابقًا بعين االعتبار ألسباب عديدة منها أنها لم تكن 
مناسبة أو مهتمة في عروض الخدمة الحالية.

الوصول إلى اإلدارة العليا - بما أن اإلبداع اإليكولوجي هو 
في جوهره مسألة استراتيجية، فسيتضمن هذا األمر حتما ً 

التضافر مع اإلدارة العليا في الشركة. ويمكن أن يساعد ذلك 
في رفع مستوى الخبرة والكفاءة لديك وخاصة من وجهة نظر 
الشركة ومن المحتمل أن يوفر مصدر للعمل ضمن ميزانيات 

أكبر من ذلك على المدى الطويل.

العالقات طويلة األمد – تنطوي منهجية اإلبداع اإليكولوجي 
على التزام طويل األمد من قبل الشركة لتنفيذ ممارسات 

اإلبداع اإليكولوجي. ویمکن أن یساعد ذلك علی تولید إیرادات 

طویلة األجل، علی النقیض من األنشطة الروتينية القصيرة المرتبطة فقط بمشاريع معينة.

إيجاد نهج شمولي للتعامل مع قضايا االستدامة - يوفر منهج اإلبداع اإليكولوجي فرصًا 
متعددة للمشاريع وتوفر سبل لالتصال مع جميع المعنيين ضمن سلسلة القيم الخاصة 

بمنتجات وخدمات الشركة.

الريادة حول مبدأ االستدامة – يعد اإلبداع اإليكولوجي موضوع جديد ومثير خاصًة في مراحله 
األولى. وكون متطلبات االستدامة في تزايد مستمر على الصعيد العالمي - فهي فرصة 

عظيمة بالنسبة لك للمساهمة والريادة في تقديم خدمات اإلبداع اإليكولوجي على المستوى 
الوطني.

المهارات والمعرفة والكفاءات المطلوبة لدعم ممارسات اإلبداع اإليكولوجي
إن تقديم خدمات تنفيذ اإلبداع اإليكولوجي سوف يتطلب منك، كمزود للخدمة، امتالك 

مجموعة متنوعة من المهارات والمعارف والكفاءات، أو على األقل معرفة أين وكيف 
يمكن الحصول على المهارات والمعارف والكفاءات المطلوبة عند الحاجة إليها. وفي 

أغلب األحيان ستكون العديد من هذه المتطلبات التي ستحتاجها لدعم ممارسات اإلبداع 
اإليكولوجي المختلفة، مثل المنتج األكثر نظافة والكفاءة في استخدام الموارد والتصميم 

من أجل االستدامة، مألوفة بالنسبة إليك، ويتم مناقشتها بالتفصيل في منشورات األمم 
المتحدة السابقة الخاصة بالبيئة مثل الدليل االسترشادي أو الدليل المحتوي على األدوات 

االسترشادية )لمزيد من المعلومات يرجى االطالع على قسم المراجع العامة المتضمن في 
نهاية هذا الدليل(. وينصب التركيز في هذا الدليل على المهارات والكفاءات والمعرفة التي 

من المحتمل أن تكون جديدة لك أو التي تحتاج لمزيد من التطوير ألغراض تطبيق ممارسات 
اإلبداع اإليكولوجي. لتقديم خدمات اإلبداع اإليكولوجي بالطريقة األمثل، سنقدم أدناه قائمة 

بالكفاءات والمهارات والمعرفة الرئيسية المطلوبة:

إدارة األعمال - هناك جانبان رئيسيان فيما يتعلق بإدارة األعمال المصاحبة لنهج اإلبداع 
اإليكولوجي وهما تطوير استراتيجية األعمال )ويتضمن تحديد األهداف االستراتيجية، وخلق 
رؤية طويلة األجل، وتحديد األسواق المستهدفة(، وابتكار نموذج األعمال )ويتضمن عملية 

تحديد واختبار نموذج األعمال الذي من شأنه أن يساعد الشركة لتحقيق أهدافها االستراتيجية(.

دليل
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لماذا اإلبداع اإليكولوجي
المعرفة الخاصة بالقطاعات – وتعرف بأنها المعرفة الفنية 
والتجارية الالزمة في القطاعات التي ستقدم فيها خدمات 

اإلبداع اإليكولوجي. وتشمل متطلبات المعرفة الفنية معرفة 
الخبراء بكيفية إنتاج المنتج، والعمليات المعنية، والمشاركون 

في إنتاج المنتج، والتهديدات الفنية التي يواجهها القطاع. 
ومن جانب آخر تشمل متطلبات المعرفة التجارية معرفة 
الخبراء باألسواق الرئيسية، ومن هم العمالء الرئيسيين، 

واستراتيجيات ونماذج األعمال المستخدمة عادة في القطاع 
والتهديدات التجارية الرئيسية التي تواجه القطاع.

التفكير من منظور دورة حياة المنتج أو الصناعة - هو نهج 
نوعي في الغالب لفهم كيف تؤثر خياراتنا على ما يحدث في 
كل مرحلة من مراحل دورة حياة النشاط الصناعي: من طلب 

المواد الخام مرورا بعملية التصنيع والتوزيع وإنتهاًء باستخدام 
المنتج والتخلص منه. وھذا النھج ضروري من أجل تسهيل 
عملية المفاضلة ودراسة التأثيرات اإليجابية المتوقعة على 
االقتصاد والبيئة والمجتمع )برنامج األمم المتحدة البيئي، 

.)2004

التصميم من أجل االستدامة – وهو نهج استباقي إلدماج 
قضايا االستدامة البيئية واالجتماعية واالقتصادية في 

عمليات تطوير المنتجات دون المساس بالمتطلبات 
التقليدية لمنتج ما، مثل الجودة والتكلفة واألداء.

أدوات التفكير اإلبداعي – وهو النهج الذي يساعد على تحديد 
فرص االبتكار والحلول الجديدة للمشاكل من خالل تشجيع 

الناس على التفكير في قضية ما بطريقة مختلفة ومن وجهة 
نظر مختلفة.

إدارة عملية اإلبتكار – وهي تقدم اإلرشادات اإلدارية التي يمكن أن تدعم تنفيذ االبتكارات 
المختلفة مثل تطوير منتجات جديدة )مثال عليها كيفية إشراك العميل، وكيفية هيكلة عملية 

التنمية(، وإدخال طرق جديدة للعمل )ومثال عليها كيفية إدخال نظام مشتريات يتضمن 
االستدامة(، ونماذج األعمال الجديدة )مثل كيفية االنتقال إلى نظام خدمة حول المنتجات(.

إدارة التغيير التنظيمي – وتهدف إلى توجيه ودعم تنفيذ التغييرات في المنظمات، ومثال 
عليها هيكلة أعمال جديدة، فضاًل عن تعزيز السلوك الثقافي الجديد و مراعاة المعايير 

االجتماعية كضمان المساواة بين الجنسين سواء في فرق المشروع أو في الشركة بشكل عام.

التسويق – وتتمثل بمجموعة من األنشطة التي تم تصميمها لمساعدة الشركة على فهم نوع 
المنتج الذي ينبغي أن تقدمه إلى السوق وكيفية إعالم المستخدم النهائي بالفائدة المرجوة 
منه . ويركز التسويق على المنتج نفسه والسعر المطروح له وعلى عمليتي التوزيع والترويج.

نقل التكنولوجيا - تفتقر الشركات الصغيرة والمتوسطة في كثير من األحيان إلى الموارد 
والقدرات الالزمة لتطوير أساسيات التكنولوجيا الجديدة، ولكنها من جانب آخر تمتلك القدرة 
على تبني تكنولوجيات مطبقة في شركات أخرى. ولذلك تحتاج هذه الشركات في كثير من 

األحيان لدعم هذا النوع من النشاط من خالل وجود شبكة قوية من االتصاالت تغطي مختلف 
القطاعات والمعاهد التجارية والبحثية، جنبًا إلى جنب مع المعرفة الفنية الجيدة وقدرة على 

تقييم مدى تقبل المستهلكين للمنتجات الجديدة- ويسهم هذا كله في إيجاد دور مثالي 
لمقدم الخدمة. ويمكن االستزادة مما ورد في المنشور » تكنولوجيات من أجل ابتكار بيئي« 
لمزيد من النصائح حول دور مقدم الخدمة في االنتقال نحو تكنولوجيا جديدة »مبتكرة بيئيًا« 

)برنامج األمم المتحدة البيئي، 2016(.

هناك حاجة لالعتماد على المعرفة والكفاءات والمهارات التي تمتلكها من أجل الخوض في 
عملية تطبيق ممارسات اإلبداع اإليكولوجي. ومن الضروري التنويه هنا إلى أنه يوجد في نهاية 

كل نشاط من األنشطة قسم يضم المعلومات األساسية التي من الممكن أن تحتاج إليها في 
حال ورد موضوع معين غير مألوف بالنسبة إليك أو لم يسبق وأن تعاملت معه من قبل.

دليل
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اإلعداد
اإلعداد إلشراك الشركة وسلسلة القيم الخاصة بها في عملية 

اإلبداع اإليكولوجي وبناء تصور حول العوائد المتوقعة للشركة تبني 
نهج اإلبداع اإليكولوجي



المرحلة األولى 

الخطوات واألنشطةلمحة عامة

اإلعداد

تبدأ مرحلة اإلعداد من خالل تحديد سوق معين 
يبدي اهتمام في خدمات اإلبداع اإليكولوجي 

المعروضة من قبلك. ومن ثم تظهر الحاجة إلى 
عمل بحث مكتبي وتقصي لفهم التهديدات 

الرئيسية التي قد يواجهها هذا السوق والتي من 
الممكن أن تؤثر على استدامته باإلضافة إلى 

معرفة الفرص المتاحة أمام الشركة لالستفادة من 
نهج اإلبداع اإليكولوجي. ويمكن بعد ذلك استخدام 

هذه المعرفة لجذب اهتمام السوق لنهج اإلبداع 
اإليكولوجي. والهدف النهائي لهذه المرحلة يتمثل 

في الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي لشركة 
واحدة أو أكثر من الشركات التي لديها إمكانيات 

عالية لالستفادة من ممارسات اإلبداع اإليكولوجي 
لالنتقال إلى المرحلة التي تلي اإلعداد وهي وضع 

اإلستراتيجية

تحديد األسواق 
المناسبة لتلقي 
خدمات اإلبداع 

اإليكولوجي

تقييم األسواق 
المحتملة

الخطوة األولى

تشكيل الفريق 
المناسب ألداء المهمة 

وتقديم الخدمة 

تشكيل فريق داخلي 
مناسب

الخطوة الثانية

تأسيس شراكات 
خارجية مناسبة
الخطوة الثالثة

الفهم الصحيح للنقاط 
المهمة في سلسلة 
القيم كتحديد النقاط 

الساخنة والفرص 
والمخاطر 

تحديد النقاط الساخنة 
لضمان االستدامة 
خالل سلسلة القيم

الخطوة الرابعة

تحديد الفرص 
والمخاطر العامة خالل 

سلسلة القيم
 الخطوة الخامسة



وضع مفهوم لسلسة 
قيم أكثر استدامة 

وضع رؤية لسلسلة 
القيم

الخطوة السادسة

إشراك العمالء 
المحتملين 

تشكيل مضمار 
لسلسة القيم 

الخطوة السابعة

تخطيط وتنفيذ 
األنشطة

الخطوة الثامنة

الحصول على موافقة 
من اإلدارة العليا 

للمضي قدمًا 

التركيز على توضيح 
فوائد تطبيق اإلبداع 
اإليكولوجي للرئيس 

التنفيذي
الخطوة التاسعة
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لمحة عامةالنشاطات

الخطوة األولى- تقييم 
األسواق المحتملة

تعتبر دوافع اإلبداع اإليكولوجي أقوى في بعض 
األسواق من غيرها. لذلك يعد تحديد السوق الذي 
يمتلك دوافع أقوى لالستزادة من خدمات اإلبداع 
اإليكولوجي أمر في غاية األهمية لنجاح األنشطة 

المنوطة بذلك، ألن ذلك سيسهل عملية إقناع 
أصحاب المصلحة بحاجتهم لالنخراط في ممارسات 

اإلبداع اإليكولوجي وسيتم جني مكافآت أكثر 
لجميع األطراف سواء لمزود الخدمة أو للمستفيد 

منها إذا نجح مزود الخدمة في إثبات ذلك. 

خطوة 

تحديد السوق المناسب 
لتلقي خدماتي من اإلبداع 

اإليكولوجي
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الخطوة األولى-  

نشاط بسيط

المخرجاتالمدخالت يوفر هذا النشاط نهجًا 
منظمًا لتحديد األسواق 

المناسبة الستهدافها 
لتقديم خدمات اإلبداع 

اإليكولوجي الخاصة بك.

قائمة تتضمن القطاعات الصناعية الرئيسية 
واألسواق التي تسهم فيها الشركات الصغيرة 

والمتوسطة في بلدك.

المعلومات األساسية عن خصائص القطاعات 
الصناعية الرئيسية واألسواق والشركات العاملة 

في بلدك.

تحديد سوق أو أكثر من األسواق التي يمكن 
استهدافها لتقديم خدمات اإلبداع اإليكولوجي 

الخاصة بك.

تشكيل قائمة مبدأية تحتوي على الشركات ذات 
العالقة التي تم التعامل معها خالل مرحلة اإلعداد 

)الخطوة الرابعة- تحديد النقاط الساخنة لضمان 
االستدامة خالل سلسلة القيم والخطوة الثامنة- 

تخطيط وتنفيذ األنشطة(

تقييم األسواق
المحتملة
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الخطوة األولى- 

تقييم األسواق المحتملة
هناك ثالثة مستويات تفصيلية يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند البحث عن 

أسواق جديدة ليتم استهدافها وتشمل اآلتي: مستوى القطاع ومستوى السوق 
ومستوى الشركة.

وعلى مستوى القطاع، هناك عدة اعتبارات رئيسية عند اختيار القطاع المناسب 
الستهدافه ومنها مدى مساهمة هذا القطاع في مشاكل االستدامة البيئية على 
الصعيد العالمي )مثل تغير المناخ والتلوث واستهالك الموارد واستخدام المياه(، 
باإلضافة إلى اآلثار االجتماعية المباشرة التي يمكن لمسها من هذا القطاع بشأن 

قضايا مثل المساواة بين الجنسين وخلق فرص العمل ورعاية العمال، ومقدار 
االهتمام الذي يتلقاه القطاع من المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بقضايا 

االستدامة.

وعلى مستوى السوق، فإن بعض االعتبارات الرئيسية هي كاآلتي:

دعم السياسات والتمويل - إذا كان لدى بلدك خطة إنمائية وطنية أو إستراتيجية 
مستدامة لعمليتي االستهالك اإلنتاج، فإن ذلك يمكن أن يوفر مصدرًا جيدًا 

للمعلومات حول القطاعات ذات األولوية الوطنية واألهداف المستدامة طويلة 
األجل. ويمكن للتركيز على مثل هذه القطاعات ذات األولوية أن يسهل الحصول 

على الدعم والتمويل من المنظمات الحكومية.

المصداقية وقنوات االتصال - ما هي القطاعات واألسواق التي تعمل بها حاليًا؟ 
هل لديك جهات اتصال قائمة )اإلدارة العليا في الشركات ذات الصلة( في قطاع 

أو سوق يمكن أن تدعمكم؟ أم أنك ستبدأ من الصفر؟

النمو والتوسع والربحية – تعتبر األسواق التي يكون فيها معدالت النمو والتوسع 
مرتفعة نسبيًا باإلضافة إلى وجود هوامش ربحية جيدة فيها، فرصة مناسبة 

لعرض خدمات اإلبداع اإليكولوجي فيها لتوافر األموال الالزمة لالستثمار.

وأخيرًا على مستوى الشركة، هناك بعض االعتبارات الرئيسية ومنها ما يلي:

النجاح التجاري – تعد الشركات التي تحقق أرباحا وتنمو بسرعة مرتفعة نسبيًا 
هدفًا  رائعًا لتقديم خدمات اإلبداع اإليكولوجي فيها، حيث من المرجح أن 
يكون لديها عدة عوامل محفزة مثل امتالكها لفريق إدارة عليا جيد، وموارد 

مالية متاحة لالستثمار.

سجل اإلبداع واالبتكار الخاص بالشركة- الشركات التي لديها سجل حافل 
من االبتكارات من حيث االنتاج والعمليات ونموذج األعمال تكون مناسبة 
أكثر من غيرها فيما يخص القدرة على التعامل مع متطلبات عملية اإلبداع 

اإليكولوجي والتي تركز بشكل أساسي على اإلبداع واالبتكار.

استدامة أداء الشركة الحالي - من المرجح أن تكون الشركات التي أبدت 
بالفعل التزامها بتحسين أدائها بطريقة مستدامة وقامت ببعض األنشطة 
المتعلقة بذلك )مثل اإلنتاج األنظف واإلدارة البيئية( أكثر نجاحًا في عملية 

اإلبداع اإليكولوجي من غيرها.

من المهم إتمام عملية تحليل القطاعات واألسواق وأنواع الشركات بطريقة 
شاملة ومتعمقة. حيث يمكن أن يؤدي التسرع في هذه العملية إلى سوء 

اختيار األسواق المنوي استهدافها، األمر الذي سيسهم بدوره إلى إهدار 
كبير في الوقت والجهد خاصة عند اختيارشركات غير الملتزمة أو غير مؤهلة 

لالستفادة من خدمات اإلبداع اإليكولوجي.
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الخطوة األولى- 

تقييم األسواق المحتملة
كيف تحصل على المعلومة التي تريد 

ابدأ بإنشاء قائمة بالقطاعات الصناعية الرئيسية واألسواق . 1
التي تساهم فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة في 

بلدك.
أجب عن األسئلة الواردة في القسم أ )التحلیل علی . 2

مستوى القطاع( وأضف نقاط )من  10( لکل قطاع من 
القطاعات في قائمتك.

عمل مقارنة للقطاعات الواردة في القسم أ لتحديد . 3
القطاعات التي يجب التركيز عليها. تصفية القطاعات ذات 
النقاط المنخفضة واعتماد قطاعين أو ثالثة ممن حصلوا 
على تقييمات مرتفعة للمضي قدمًا نحو الخطوة التالية.

أجب على األسئلة الواردة في القسم ب )التحليل على . 4
مستوى السوق( وأضف نقاط )من 20( لكل سوق من 

األسواق داخل القطاعات التي تم اختيارها. 
حدد األسواق التي ينبغي التركيز عليها من خالل إجراء . 5

مقارنة للنقاط التي تم إعطاؤها في القسم ب وقم 
بتصفية األسواق التي حصلت على نقاط منخفضة 

واعتماد اثنين أو ثالثة من األسواق الحاصلة على أعلى 
نقاط. 

حاول تحديد بعض الشركات ذات الصلة في كل من . 6
األسواق التي قمت باختيارها.

أجب على األسئلة الواردة في القسم ج )تحليل على . 7
مستوى الشركة( وقم بإضافة نقاط )من 10( حيث سيتم 

جمع النقاط في النهاية واعتماد الشركات التي حصلت على 
أعلى درجات ليتم إشراكها في عملية اإلبداع اإليكولوجي.  

نموذج تحديد الجهة المستهدفة

ج- التحليل على مستوى 
الشركة

ب- التحليل على 
مستوى السوق

أ- التحليل على مستوى 
القطاع
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حالة دراسة فيما يخص تحديد الفئة المستهدفة لغايات التعلم واالسترشاد

أ- التحليل على مستوى القطاع
اسم القطاع: التصنيع الغذائي

العالمة )10/9(

أ-1- إلى أي مدى يساهم القطاع في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية والتغير المناخي 
)مع األخذ بعين االعتبار دورة حياة المنتج أو الخدمة التي يقدمها القطاع(؟

• المساهم الرئيسي: على سبيل المثال الزراعة أو المواد الكيميائية أو السيارات أو 
الطاقة أو غير ذلك )نقطتان(

• المساهم ذو التأثير المعتدل: على سبيل المثال التأمين أو الخدمات المصرفية أو 
البرمجيات أو غير ذلك )نقطة واحدة(

• المساهم بدرجة ال تذكر )ال يتم وضع نقاط(

أ-2- إلى أي مدى يسهم القطاع في االستهالك العالمي للموارد غير المتجددة ومياه 
الشرب )مع مراعاة دورة حياة المنتج أو الخدمة التي يقدمها القطاع(؟

• المساهم الرئيسي: على سبيل المثال الزراعة أو المواد الكيميائية أو السيارات أو 
الطاقة أو غير ذلك )نقطتان(

• المساهم ذو التأثير المعتدل: على سبيل المثال التأمين أو الخدمات المصرفية أو 
البرمجيات أو غير ذلك )نقطة واحدة(

• المساهم بدرجة ال تذكر )ال يتم وضع نقاط(

أ-3- إلى أي مدى يسهم القطاع في مشاكل التلوث العالمية )مع مراعاة دورة حياة 
المنتج أو الخدمة التي يقدمها القطاع(؟

مالحظة: لقد تم تحديد عشر مشكالت تمثل أسوأ قضايا التلوث على مستوى العالم 
خالل العام )2012( وهي كاآلتي:

أسوأ قضايا التلوث في العالم حسب ما نشر في العام )2012( )مؤسسة بالك سميث 

و منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية‘ 2012(

المدن الصناعية إعادة تدوير البطاريات الحمضية المحتوية على الرصاص 

التعدين الحرفي للذهب صهر الرصاص 

التصنيع اإلنتاجي المواد الخام والتعدين

التصنيع الكيميائي عمليات الدباغة

صناعة األصباغ مواقع طرح النفايات الصناعية والمنزلية

• المساهم الرئيسي، على سبيل المثال يرجى اإلطالع على القائمة أعاله )نقطتان(
• المساهم ذو التأثير المعتدل على سبيل المثال التأمين أو الخدمات المصرفية أو 

البرمجيات أو غير ذلك )نقطة واحدة(
• المساهم بدرجة ال تذكر )ال يتم وضع نقاط(

أ-4- ما مدى أهمية قطاع االقتصاد الوطني؟
• ذو أهمية مرتفعة، حيث يسهم بدرجة تفوق ال )15( في المئة من الناتج المحلي 

اإلجمالي أو يقوم بتوظيف أكثر من )15( في المئة من القوى العاملة )نقطتان(
• ذو أهمية متوسطة، حيث يسهم بدرجة تفوق ال )5( في المئة من الناتج المحلي 

اإلجمالي أو يقوم بتوظيف أكثر من )5( في المئة من القوى العاملة )نقطة واحدة(
• ذو أهمية منخفضة، حيث يسهم بدرجة أقل من )5( في المئة سواء في الناتج 

المحلي اإلجمالي أو في نسبة توظيف القوى العاملة )ال يتم وضع نقاط(

أ-5- إلى أي مدى يتم استهداف القطاع من قبل المنظمات غير الحكومية بهدف 
تشجيعهم على تطوير أداؤهم العام بطريقة أكثر استدامة؟

التركيز على الحمالت العالمية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية )نقطتان(
التركيز على الحمالت المحلية والمتفرقة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية 

)نقطة واحدة(
ال يوجد أي اهتمام أو تركيز من قبل المنظمات الغير الحكومية )ال يتم وضع نقاط(
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ب- التحليل على مستوى السوق

وصف السوق: منتج يقوم بتزويد السوق المحلي والعالمي بالتونة المعلبة )20/16(

مالحظة: تهدف األسئلة من )1( إلى )6( لتقييم الطلب على خدمات اإلبداع اإليكولوجي 
في السوق المستهدف بينما تهدف األسئلة التي تليها )من 7 إلى 10( إلى تقييم 

احتمالية نجاح المؤسسة التي تعمل فيها في تقديم مثل هذه الخدمات.

1- ما مدى القوة التي يتمتع بها هذا السوق من ناحية القدرة على النمو؟
• مرتفعة )أكثر من )5( في المئة سنويًا( )نقطتان(
• متوسطة )2-5 في المئة سنويًا( )نقطة واحدة(

• ضعيفة )أقل من )2( في المئة سنويًا( )ال يتم وضع نقاط(

2- ما مدى قوة المنافسة المتوفرة في هذا السوق؟
• مرتفعة )أكثر من ست شركات منافسة( )نقطتان(

• معتدلة )يوجد من )2( إلى )5( شركات منافسة( )نقطة واحدة(
• محتكرة )شركة واحدة فقط( )ال يتم وضع نقاط(

3- إلى أي مدى تسعى السياسات الحكومية إلى دعم وتشجيع التحركات نحو تحسين 
األداء؟

• دعم أساسي تقوم به السياسات متضمنة الدعم المالي )نقطتان(
• دعم متوسط تقوم به السياسات بدون دعم مالي )نقطة واحدة(

• ال يوجد دعم )ال يتم وضع نقاط(

4- هل سيتأثر هذا السوق بأي تشريعات جديدة أو تشريعات في المرحلة المقبلة؟
• هناك حاجة لتغييرات رئيسية لتلبية متطلبات التشريعات الجديدة أو المقبلة 

)نقطتان(
• هناك حاجة لتغييرات متوسطة لتلبية متطلبات التشريعات الجديدة أو المقبلة

• ال يوجد أي تشريعات جديدة أو مقبلة

قم بإدراج التشريعات ذات الصلة التي حددتها في المساحة أدناه: تدرس وزارة الثروة 
السمكية حاليًا فرض حصص نسبية على صيد التونة

5- ما مدى اهتمام العمالء في هذا السوق في تحسين األداء بطريقة مستدامة؟
• اهتمام كبير- حيث أنهم على استعداد إلعتماد منتجين/ موردين آخرين أو حتى 

القبول بسعر أعلى مقابل الحصول على أداء أفضل )نقطتان(
• اهتمام متوسط- بحيث ال يؤثر األداء على قراراتهم الشرائية ولكنه يؤخذ بعين 

االعتبار )نقطة واحدة(
• ال يوجد أي اهتمام )ال يتم وضع نقاط(

6- هل هناك ميول تحفز تبني نهج اإلبداع اإليكولوجي في هذه السوق؟ يمكن 
أن تشمل هذه المحفزات أمور ذات صلة بتكنولوجيات جديدة أكثر كفاءة من ناحية 
استهالك الطاقة أو شركات تسويق لمنتجات تحمل خصائص االستدامة أو قوى 

عاملة محفزة لتدعم التقدم في قضايا االستدامة وما إلى ذلك.
• نعم، توجد ميول محفزة لتطبيق ممارسات اإلبداع اإليكولوجي )نقطتان(

• ربما، يوجد واحد أو اثنين من الميول الضعيفة نسبيًا ولكن من شأنها التحفيز 
لتطبيق ممارسات اإلبداع اإليكولوجي )نقطتان(
• ال توجد ميول ذات صلة )ال يتم وضع نقاط(
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قم بإدراج االتجاهات التي حددتها لهذا السوق في الحيز التالي: تطوير أجهزة لتجميع 

السمك بحيث تقلل من الصيد العرضي. 
هناك مخاوف من المنظمات الدولية غير الحكومية بشأن الصيد الجائر.

7- هل لديك عمالء حاليًا في هذا السوق وهل تتمتع بالسمعة الحسنة والمصداقية؟
• نعم، تتمتع بشهرة كبيرة وتمتلك عدد كبير من العمالء في هذا السوق )نقطتان(
• نعم، تمتلك عدد محدود من الزبائن ولكن التتمتع بشهرة كبيرة في هذا السوق 

)نقطة واحدة(
• ال تتمتع بأي شهرة وال تمتلك عمالء في هذا السوق )ال يتم وضع نقاط(

8- هل تشابه الشركات المحتمل أن يتم استهدافها في هذا السوق أي من الشركات 
التي غالبًا ما نتعامل معها ؟ وهل سيكونون شركاء جيدين لمنظمتنا؟
• نعم، مطابقين لنوع الشركات الذين نهدف للتعامل معهم )نقطتان(

• ربما، حيث يوجد بعض القواسم المشتركة رغم وجود االختالفات )نقطة واحدة( 
• ال ليست من النوع الذي نهدف للتعامل معه )ال يتم وضع نقاط(

9- هل تمتلك منظمتنا حاليًا المعرفة الالزمة فيما يخص هذا القطاع لتقديم خدمات 
اإلبداع اإليكولوجي لهذا السوق؟

• نعم، نمتلك الموظفين ذوي الخبرة والمعرفة في هذا المجال )نقطتان(
• ربما، يوجد عضو واحد في الفريق ذو معرفة محدودة نسبيًا في هذا السوق )نقطة 

واحدة( 
• ال يوجد أي معرفة ذات صلة بهذا القطاع أو السوق ) ال يتم وضع نقاط(

10- ما مدى سهولة التعاون مع المنظمات األخرى داخل هذه السوق استنادًا إلى 
الموقع الجغرافي؟

• من السهل نسبيًا- حيث يتواجد السوق والعمالء في نفس البلد )نقطتان(
• من الصعب إلى حد ما- حيث يتواجد جزء من السوق ونسبة كبيرة من العمالء في 

بلد آخر )نقطة واحدة(
• من الصعب جدًا- حيث يتواجد السوق بالكامل باإلضافة إلى العمالء في بلد آخر )ال 

يتم وضع نقاط(

ج- التحليل على مستوى الشركة
اسم الشركة: شركة تصنيع التونة )العالمة 10/6(

1- إلى أي مدى تعتبر االستدامة جزءًا صريحًا وعامًا من االستراتيجية والقيم األساسية 
للشركة؟

• تركيز رئيسي على االستدامة- البيانات العامة والنصوص الدالة بشكل صريح بأن 
االستدامة جزء أساسي من استرتيجية الشركة وقيمها )نقطتان(

• تركيز متوسط- حيث ال يوجد ذكر صريح لالستدامة في استرتيجية الشركة إنما تبدي 
الشركة اهتمامها بمبدأ االستدامة )نقطة واحدة(

• ال يوجد تركيز حاليًا فيما يخص االستدامة )ال يتم وضع نقاط( 

2- إلى أي مدى يعتبر األداء المستدام من ناحية تقديم المنتجات والخدمات جزءًا ذا 
تأثير في مهارات الشركة التسويقية وموقعها في السوق؟
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• تركيز رئيسي- يعد األداء المستدام سمة رئيسية تقوم عليه عملية التسويق 
لمنتجات وخدمات الشركة )نقطتان(

• تركيز متوسط- يعد األداء المستدام سمة ثانوية تؤخذ بعين االعتبار أحيانَا في 
التسويق لمنتجات وخدمات الشركة )نقطة واحدة(

• ال يوجد أي تركيز على االستدامة فيما يخص التسويق أو موقع الشركة في السوق 
)ال يتم وضع نقاط(

3- ما هي أهم الخبرات والقدرات القائمة على االبتكار والتي تتميز بها الشركة؟
• خبرات وقدرات ذات أهمية- تمتلك الشركة سجل حافل باالبتكارات الناجحة وتتوفر 
لديها موارد کبیرة مخصصة لعملية االبتکار، مثال عليها وجود فریق للبحث والتطویر 

التجریبي )نقطتان(
• خبرات وقدرات متوسطة- يوجد بعض االبتكارات البارزة ولكن ال يتوفر لدى الشركة 

موارد مخصصة لدعم االبتكار )نقطة واحدة(
• ال يوجد أي خبرة أو قدرة متوفرة لإلبداع )ال يتم وضع نقاط( 

4- ما هي أهم الخبرات والقدرات التي تملكها الشركة فيما يخص القضايا البيئية؟
• خبرات وقدرات ذات أهمية- يوجد نظام إداري بيئي معنمد لدى الشركة ويعنى 

باألمور التشغيلية والموارد المطلوبة لكل ما يتعلق باألمور البيئية )نقطتان( 

• خبرات وقدرات متوسطة- يوجد بعض المبادرات فيما يخص اإلدارة البيئية حاليًا 
ولكن ال تتوافر أي موارد مخصصة للتطوير في هذا المجال )نقطة واحدة(

• ال يوجد أي قدرة أو خبرة في مجال إدارة القضايا البيئية )ال يتم وضع نقاط(

5- ما هو موقع الشركة في السوق؟
من الشركات الرائدة )نقطتان(  •

ال تعد من الشركات الرائدة )ال يتم وضع نقاط(  •
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معلومات أساسيةالنصائح والحيل

بحث مكتبي

قم بإضافة المعايير 
الخاصة بك

احتفظ بسجل يحوي 
جميع المعلومات يجب أن يتم النشاط التالي 

عبر بحث مكتبي- لذلك لن 
يكون من الضروري التواصل 
مع أي من الزبائن المحتملين 

في هذه المرحلة

تذكر أن معايير االختيار 
المقترحة في نموذج »تحديد 

الهدف« تعتبر عامة لذلك 
يجب عليك إضافة المعايير 

الخاصة بك بناء على طبيعة 
الشركات الموجودة في 

بلدك واستراتيجية األعمال 
الخاصة بالمنظمة التي 

تعمل بها. يجب عليك أيضًا 
إعادة النظر في المعايير وآلية 

اختيار األسواق المستهدفة 
إذا وجدت أن اختياراتك 
المبدأية لم تكن ناجحة.

يجب أن تحتفظ بسجل 
للعمالء المحتملين الذين 
قمت بتحديدهم أوالبحث 

عنهم، سواء قررت اعتمادهم 
أم ال. حيث يسهل االحتفاظ 

بمثل هذه المعلومات من 
إمكانية الوصول إليها من 
قبل أي عضو في الفريق 
وبالتالي تجنب االزدواجية 

في العمل، وبذلك يصبح 
التواصل مع العمالء أكثر 

فعالية وكفاءة. يتم تجميع 
كافة المعلومات المتعلقة 

بالعمالء المحتملين من 
خالل نظام محوسب، كنظام 

إدارة العالقات مع العمالء 
على سبيل المثال، والذي قد 
يكون ببساطة جدول بيانات 

يسهل الوصول إليه وتحديثه 
من قبل أعضاء الفريق، أو 
قد يكون واحدا من العديد 
من البرمجيات المحوسبة 

المتخصصة لذلك.

ومن الجدير بالذكر هنا أن جميع الشركات المشار إليها في هذا الدليل تصنف 
على أنها شركات صغيرة أومتوسطة الحجم. واعتمادًا على التعريف المعتمد 
لهذه الشركات، يمكن  أن تتراوح بين ›شركات ناشئة‹ مع واحد أو اثنين من 

الموظفين فقط أو ›مشاريع صغيرة‹ مع أقل من 10 موظفين أو‹مؤسسات 
صغيرة‹ مع أقل من 49 موظفا، وعلى هذا المنوال حتى نصل إلى الشركات 

المتوسطة الحجم والتي تضم ما يقارب ال 249 شخصًا )المفوضية األوروبية، 
2003(. تنطبق المنهجية الموصوفة في هذا الدليل على هذا النوع من 

الشركات مع إعطاء بعض األفكار اإلضافية أحيانًا، وال يركز هذا الدليل تحديدًا 
على االحتياجات الخاصة للشركات المبتدئة والمشاريع الصغيرة. يسلط 

الجدول رقم )1( الضوء على بعض سمات الشركة التي تعتبر مهمة لغايات 
اإلبداع اإليكولوجي ويصف كيف من المحتمل أن تختلف حسب حجم 

الشركة من مؤسسة ناشئة إلى مؤسسة صغيرة أو متوسطة. وبالطبع تعد 
النماذج المرفقة في هذا الدليل أداة لتوجيه التفكير، حيث تعتبر كل شركة من 

الشركات حالة مستقلة بذاتها وفريدة من نوعها.



35

الجدول 1: السمات الضرورية لتطبيق نهج اإلبداع اإليكولوجي باإلضافة إلى نوع الشركة.  

الخطوة األولى- 

تقييم األسواق المحتملة

الشركات المتوسطة أو الصغيرة المشاريع الصغيرة شركة مبتدئة  الصلة باإلبداع اإليكولوجي السمة

متوسطة إلى مرتفعة - استراتيجية ونموذج أعمال 
راسخ مع صعوبة في التغيير.

منخفضة إلى معتدلة - من المرجح أن يكون 
لديها استراتيجية ونموذج أعمال تجارية يعبر 

عن الشركة ولكن بمستوى منخفض نسبيًا. 

منخفض - ال يزال طور التعلم فيما يخص 
األسواق والمنافسين. وربما لم يقرر بعد 

استراتيجية ونموذج لألعمال التجارية.

سيكون هناك حاجة لتنفيذ بعض التغييرات في 
االستراتيجية ونموذج األعمال التجارية في حال 

تم مالحظة وجود قصور استراتيجي عالي.

القصور االستراتيجي 
)مقاومة التغيير في 

االستراتيجية ونموذج 
األعمال(

متوسطة إلى مرتفعة - من المرجح أن يكون لديها 
استثمارات رأسمالية كبيرة في التكنولوجيا الحالية 

والموظفين وما إلى ذلك

منخفضة إلى معتدلة - من المحتمل أن 
تكون قد وضعت طرقًا خاصة للعمل ولكن 

لم يوضع بعد استثمارات رأسمالية كبيرة في 
معدات اإلنتاج.

منخفض - من غير المحتمل أن تكون قد 
حققت أي استثمارات رأسمالية كبيرة في 
معدات اإلنتاج أو في الموظفين وال تزال 

تعمل على توفير أفضل الطرق للعمل.

إذا كانت الشركة قد حققت استثمارات كبيرة 
في معدات اإلنتاج أو لديها طرق راسخة للعمل 

سيكون من الصعب إجراء تغييرات في هذه 
المجاالت.

الجمود التشغيلي 
)مقاومة التغيير في 

العمليات(

تزايد المخاوف فيما يخص المخاطرة - عادة ما تصبح 
الشركات أكثر عرضة للمخاطر وباألخص مع توسعها 

المستمر. ومع ذلك، فإن الشركات القوية سوف 
تميل دائمًا إلى وجود أنظمة أفضل إلدارة المخاطر

معتدلة من ناحية المخاطرة – من المحتمل أن 
تشهد الشركات الصغيرة بعض المخاطر بعد 
اجتيازها للمرحلة اإلبتدائية وتصبح بعد ذلك 

أكثر دراية في ما يتعلق بالمخاطر المنوطة 
بالعمل. 

على استعداد لتحمل المخاطر – يقوم رجال 
األعمال في الغالب بإبداء استعدادهم لتحمل 

المخاطر المحتملة ولكن نقص الموارد 
والنظم لتحليل هذه المخاطر وإدارتها يمكن أن 

يقود إلى الفشل.

سوف ينطوي اإلبداع اإليكولوجي، كأي نشاط 
ابتكاري، على بعض المخاطر. لذلك يجب أن 
تكون الشركة على استعداد لتحمل المخاطر 

المحتملة وأن تكون قادرة على إدارة تلك 
المخاطر.

سبل إدارة المخاطر 
والتعامل معها

معتدلة - قد یشمل العدد األکبر من الموظفین نطاقا 
أوسع من الخبرة، ومن المرجح أن یکونوا قادرین علی 

الحصول علی موارد مالیة إضافیة من استثمارات 
ضمن مخططات الحكومة.

محدود إلى معتدل - عدد قليل من الموظفين 
ونطاق ضيق من الخبرة ولكن قد يكون هناك 

سهولة في طرق الحصول على التمويل إذا 
كان للشركة سجل مالي مستقر.

محدود - عدد قليل جدًا من الموظفين ونطاق 
ضيق من الخبرة باإلضافة إلى موارد مالية 

محدودة للغاية.

كلما ازداد حجم الموارد المالية والتقنية 
والبشرية المخصصة لالبتكار، كلما أصبح البدء 

بأنشطة اإلبداع اإليكولوجي أكثر سهولة.

موارد االبتكار

أن تصبح بيروقراطية – من المحتمل أن تكون الشركة 
قد أوجدت إجراءاتها الخاصة بصياغة واتخاذ القرارات 
كوجود مجلس إدارة على سبيل المثال. وتؤدي هذه 

اإلجراءات في الغالب إلى بطء في عملية صنع القرار.  

كفؤ -يمكن اتخاذ القرارات بكفاءة لعدم وجود 
تسلسل إداري طويل ولكن قد تتطلب وقتًا 

أطول مقارنة بالشركات الناشئة.

سريع االستجابة – يتم اتخاذ القرارات بسرعة 
من قبل مؤسسي الشركة.

وسيطلب من اإلدارة العليا داخل الشركة اتخاذ 
قرارات هامة في كل خطوة من خطوات تنفيذ 

عملية اإلبداع اإليكولوجي.

نمط اتخاذ القرارات
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الخطوة األولى- 

تقييم األسواق المحتملة

المصادر والمراجع
تصنيف الصناعات وتعريف الشركات الصغيرة 

والمتوسطة الحجم
• التصنيف الصناعي الدولي الموحد لألمم المتحدة 

لجميع األنشطة االقتصادية، المراجعة الرابعة. ومتاح 
من خالل الموقع اإللكتروني التالي:

unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4e.pdf 
• توصية المفوضية األوروبية رقم )2003/361( 

بشأن تعريف المشاريع الصغرى والشركات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم. ومتاحة من خالل الموقع 

اإللكتروني التالي:
 eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.

do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:en:PDF

مصادر البيانات الخاصة بتحليل السوق:
• مركز التجارة الدولية. بيانات عامة عن التجارة الدولية. 

ومتاحة من خالل الموقع اإللكتروني التالي:
www.intracen.org

• مركز تشجيع الواردات من البلدان النامية. بيانات 
عن أسواق االتحاد األوروبي والتجارة مع الشركاء داخل 

االتحاد األوروبي. متاح من خالل الموقع اإللكتروني 
www.cbi.eu/marketintel_platform :التالي

• منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة. بيانات 
عن أسعار األغذية العالمية وتهديدات االستدامة 

التي يواجهها قطاع األغذية الزراعية. ومتاح من خالل 
الموقع اإللكتروني التالي:

www. fao.org/home/en
• لجنة االتصال بين أوروبا وأفريقيا ومنطقة البحر 

الكاريبي والمحيط الهاديء. معلومات عن االستدامة 
في الزراعة والبستنة. ومتاحة عبر الموقع اإللكتروني 

www.coleacp.org/en :التالي

مزيد من المعلومات فيما يخص   
المكمالت الغذائية والزراعية والكيميائية والمعادن
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لمحة عامةالنشاطات

الخطوة الثانية: تشكيل فريق 
داخلي مناسب

الخطوة الثالثة: تأسيس 
شراكات خارجية مناسبة

هناك حاجة لتشكيل فريق مناسب يجمع بين 
المهارات المطلوبة والخبرة والمعرفة الكافية 
لتقديم الخدمات للسوق بحرفية ومصداقية. 

وهذا ينطوي على وجود األشخاص المناسبين في 
فريقك الداخلي أو على بناء شراكات مع منظمات 

أخرى.

خطوة 

تشكيل الفريق المناسب 
ألداء المهمة وتقديم 

الخدمة
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نشاط بسيط

المخرجاتالمدخالت سيساعدك هذا النشاط 
على التفكير في الكفاءات 

والمهارات والمعرفة الالزمة 
لتقديم خدمات اإلبداع 

اإليكولوجي كما سيسهم 
في تحديد الثغرات الموجودة 
داخل الفريق والتخطيط في 
كيفية معالجة هذه الثغرات.

• تفاصيل توضح الكفاءات والمهارات والخبرات 
التي يقدمها أو يمتلكها كل عضو من أعضاء فريق 

اإلبداع اإليكولوجي الخاص بك

• سيتم اعداد خطة حول كيفية سد أي ثغرات 
محتملة في الفريق الداخلي الذي تم تشكيله، من 

حيث الكفاءات والمهارات والمعرفة المطلوبة 
لتقديم خدمات اإلبداع اإليكولوجي وسيتم 

استخدام هذه الخطة في النشاط الخاص بالخطوة 
رقم )3( والمتمثلة بتأسيس الشراكات الخارجية 

المناسبة.

الخطوة الثانية: 

تشكيل فريق 
داخلي مناسب
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الخطوة الثانية- 

تشكيل فريق داخلي مناسب
يوجد ذكر لبعض المهارات والمعارف العامة الالزمة لتقديم 
خدمات اإلبداع اإليكولوجي في القسم الذي يحمل العنوان 
التالي »المهارات والمعرفة والكفاءات الالزمة لدعم اإلبداع 
اإليكولوجي«. كما يمكنك استخدام نموذج قائمة التدقيق 

الخاصة بالكفاءات، لضمان توافر المهارات والمعرفة الالزمة 
في الفريق الداخلي القائم على تنفيذ ممارسات اإلبداع 

اإليكولوجي.

قد تجد عند الرجوع للقائمة المرجعية الخاصة بالكفاءات بعض 
المهارات أو المعارف األساسية المفقودة. لملء هذه الثغرات 

هناك عدة طرق متاحة يذكر منها اآلتي:

التدريب – الحصول على تدريب خاص ومفصل في النواحي 
التي يفتقر إليها الفريق كمعرفة أو خبرات مطلوبة.

الحصول على الخدمات عن طريق شرائها- شراء حصة من/ أو 
جميع الخدمات التي يقدمها أحد المستشارين الذين يملكون 

الخبرة والحرفية في العمل والموجودين حاليًا في السوق لدعم 
المشاريع األولية الخاصة بك. والهدف هنا هو تحفيز الفريق 
الكتساب المعرفة والمهارات الالزمة من خالل العمل على 

مشاريع تحت إشراف هؤالء المستشارين الخارجيين.

التوظيف - توظيف مستشار من ذوي الخبرة أو المهنية في 
الصناعة مع معرفة جيدة في طبيعة السوق المستهدف.

كيف تحصل على المعلومة التي تريد 

ابدأ بملء أسماء كل من أعضاء فريق اإلبداع اإليكولوجي، باستخدام نموذج . 1
القائمة المرجعية الخاصة بالكفاءات بما في ذلك نفسك.

راجع البنود جميعها والمتضمنة للكفاءات والمهارات والمعرفة والتي تظهر في . 2
العمود األول وأضف أي مواضيع أخرى تشعر بأنها ذات أهمية – من الضروري 

اإلشارة إلى تصنيفها »أساسية« أو »ذات فائدة«.

يتم استخدام النموذج من خالل المرور على جميع المهارات والكفاءات التي . 3
يمتلكها كل عضو في الفريق ويتم وضع إشارة في الخلية المناسبة أو التي تشير 

إلى تلك المهارة أو الخبرة )قد تحتاج إلى مناقشة هذا معهم لضمان الدقة(.

وبمجرد االنتهاء من إعداد القائمة المرجعية لكل عضو من أعضاء الفريق، يجب . 4
مراجعة قائمة التحقق والبحث عن الثغرات المحتملة في الخبرات والكفاءات. 
مع التركيز بشكل خاص على مجال الكفاءات والمهارات والمعرفة التي تعتبر 
»أساسية«. في الوضع المثالي، يجب أن يتوفر على األقل شخصين يمتلكان 

الكفاءة أو الخبرة األساسية في مجال ما.  

في حال تم تحديد بعض الثغرات يجب البدء بالتفكير في كيفية سد مثل هذه . 5
الثغرات. حدد كيف ستفعل ذلك عن طريق وضع إشارة في الخانة المعنية بذلك. 

ثم أضف المزيد من التفاصيل في الخلية التي تحمل عنوان »تعليقات حول 
الحل المقترح« حول خطتك لملء هذه الفجوات، مثل من سيشارك في سد 

هذه الفجوة، ومن سيشارك من الخارج كشريك خارجي )إن وجد(، وكم سيكلف 
التدريب، والجدول الزمني لملء الفجوة وما إلى ذلك.

قم بمراجعة قائمة التحقق هذه قبل إكمال مرحلة اإلعداد للتأكد من أن خططك . 6
قد تم تنفيذها وأن جميع الكفاءات »األساسية« قد تم ملؤها.
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الخطوة الثانية- 

تشكيل فريق داخلي مناسب
نموذج قائمة التحقق الخاصة بالكفاءات

حاجات داخلي أساسية/ ذات 
فائدة

الكفاءة
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الخطوة الثانية- 

تشكيل فريق داخلي مناسب
حالة لالسترشاد والتعلم فيما يخص قائمة التحقق المرجعية الخاصة بالكفاءات

الكفاءة والمهارات ونوع 
المعرفة

وضع استرتيجية العمل

ابتكار نموذج العمل

المعرفة المتخصصة في 
مجال ما

النهج المبني على أساس 
دورة حياة المنتج

التصميم بهدف االستدامة 

أدوات التفكير اإلبداعي

إدارة عملية اإلبداع

إدارة التغيير التنظيمي

التسويق

نقل التكنولوجيا

أساسي أم ذو 
أهمية؟

أساسي 

أساسي 

أساسي 

أساسي 

أساسي 

ذو أهمية 

ذو أهمية 

ذو أهمية 

ذو أهمية 

ذو أهمية 

هل نمتلك الخبرة والمهارة والكفاءة المطلوبة؟

العضو الثالث 
للفريق

العضو الثاني 
للفريق

العضو األول 
للفريق

في حال كانت اإلجابة “ال”، كيف ستتمكن من تحصيل المهارة/المعرفة/الكفاءة التي تحتاجها؟

التدريب التوظيف الشراكة الحصول على 
الخدمات من 
خالل شرائها

تعليقات أخرى 
فيما يخص الحل 

المقترح

مالحظات حول الحل 
المقترح

العمل مع كلية إدارة 
األعمال المحلية

العمل مع كلية إدارة 
األعمال المحلية

للمزيد حول الموضوع 
يرجى قراءة اإلرشادات 

الواردة في دليل 
برنامج األمم المتحدة 

الخاص بالبيئة
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الخطوة الثانية- 

تشكيل فريق داخلي مناسب
النصائح والحيل

المزيد من المساعدة في الحاجة إلى خبير في المجال
مجال الشراكة

تعتبر الخبرة ذات الصلة 
بالقطاع، أحد الموضوعات 

المذكورة في قائمة التحقق 
المرجعية الخاصة بالكفاءات. 

من الضروري اآلن وبعد أن 
قمت بتحديد السوق الذي 
ستقوم باستهدافه، التأكد 

من أن لديك على األقل 
»خبير » واحد في الفريق لكل 

قطاع. يمكن لخبير القطاع 
تزويد بقية الفريق بفهم 

أفضل لكيفية عمل السوق 
)استراتيجيات األعمال 

النموذجية، ونماذج األعمال، 
و كيفية تحديد أصحاب 

المصلحة الرئيسيين( كما 
يقوم الخبير بتوفير معلومات 

عن التقنيات والعمليات 
المستخدمة عادة في هذا 

السوق. وفي الوضع المثالي 
ينبغي أن يكون لدى هؤالء 

الخبراء شبكة جيدة من 
االتصاالت في هذا القطاع.

إذا قمت بالتفكير في حل 
مناسب للحصول على 

الكفاءات والخبرات المطلوبة 
وغير المتوافرة لديك عن 

طريق عقد بعض الشراكات 
االستراتيجية، فإن النشاط 
التالي سيقدم لك المزيد 

من اإلرشادات عن كيفية بناء 
مثل هذه الشراكات.

مزيد من المعلومات فيما   
يخص المكمالت الغذائية والزراعية 

والكيميائية والمعادن
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يتطلب الحوار

المخرجاتالمدخالت يتيح لك هذا النشاط 
فرصة التعرف على أصحاب 

المصلحة الخارجيين وعن 
إمكانية إشراكهم في 

خدمات اإلبداع اإليكولوجي 
واألنشطة المقدمة من 

قبلك.

• التخطيط لكيفية سد أي ثغرات لديك في قدرات 
الفريق الداخلي الخاص بك من حيث الكفاءات 
والمهارات والمعرفة المطلوبة لتقديم خدمات 

اإلبداع اإليكولوجي، والتي تم تحديدها من الخطوة 
السابقة-الخطوة رقم )2( تشكيل الفريق الداخلي 

المناسب.

• تشكيل شراكة خارجية جديدة إذا دعت الحاجة 
لذلك.

• قائمة بأصحاب المصلحة الرئيسيين

كما ستسخدم هذه المخرجات الحقًا في األنشطة 
الخاصة بالخطوات رقم )6( من مرحلة اإلعداد 

)وضع رؤية لسلسة القيم( و الخطوة رقم )7( من 
مرحلة وضع االسترتيجية )القيام بتحديد نقاط القوة 

والضعف والفرص والمخاطر المحتملة(.

الخطوة الثالثة: 

تأسيس 
شراكات خارجية 

مناسبة
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الخطوة الثالثة- 

تأسيس شراكات خارجية مناسبة
بناء الشراكات مع المنظمات األخرى هو جزء أساسي من عملية اإلبداع 

اإليكولوجي، ويعد وسيلة إما لكسب الكفاءات والمهارات أو المعرفة 
التي تنقص فريقك الداخلي أو لتعزيز مصداقية وفعالية خدمات اإلبداع 

اإليكولوجي المقدمة من قبلك. إن إجراء اتصال أولي مع المنظمات ذات 
الصلة في هذه المرحلة سيساعد على بناء ملعب أقوى لشركة أو تقديم 

اتصاالت مفيدة داخل السوق التي تستهدفها.

يقوم نموذج قائمة التحقق الخاص بالكفاءات في المساعدة في تحدید 
أصحاب المصلحة المعنيين في السوق و في تقدير إمكانية مساهمتهم 

في تطبيق خدمات وأنشطة اإلبداع اإليكولوجي داخل تلك السوق.

يجب عليك أيضًا التفكير في شراكات أكثر عمومية بحيث تساعدك على 
بناء عرض خدمة أكثر تكامال أو يوفر الوصول إلى مجموعة واسعة من 

الشركات. وتشمل أنواع المنظمات التي قد توفر مثل هذا النوع من 
الدعم العام أوالشراكة في أنشطة اإلبداع اإليكولوجي ما يلي:

• مراكز االبتكار / المراكز الوطنية لإلنتاج األنظف - إذا كنت تعمل ضمن 
مركز وطني، فقد تستفيد مؤسستك من الشراكة مع مراكز االبتكار، حيث 
سيكون لديهم الخبرة في دعم الشركات من خالل التطوير في استراتيجية 

ونموذج األعمال. وعلى العكس من ذلك، إذا كانت المؤسسة تابعة لمركز 
لالبتكار، فقد تستفيد من الشراكة مع المركز الوطني لألبحاث والذي 

يملك خبرة فنية كبيرة ومعرفة واسعة في قضايا االستدامة.

• وكالة التنمية المحلية – قد تساعدك وكالة التنمية المحلية في التقدم 
بطلب للحصول على مصادر تمويل إقليمية أو وطنية أو دولية ليتسنى 

لك البدء بتقديم خدمات اإلبداع اإليكولوجي الخاص بك.

• مؤسسات الترويج والدعاية – يتوفر لدى العديد من الحكومات الوطنية 
وكالة لتشجيع التجارة. بحيث تشكل هذه الوكالة مصدرًا مفيدًا لبيانات التصدير 
واألعمال التجارية وتوفر معلومات حول قطاعات التصدير الرئيسية في بلدك 

والشركات العاملة في تلك القطاعات.

• وزارة التجارة والصناعة - غالبًا ما تقدم هذه المنظمات الدعم للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة من خالل تقديم التوجيه التجاري وآلية الحصول على 

التمويل.

• الممولون المحتملون – إذا ظهرت بوادر تدعو للحاجة إلى التمويل في أي 
مرحلة من المراحل، فينبغي التفكير مليًا بالتعامل مع البنوك المحلية والجهات 

االستثمارية ومصادر التمويل األخرى. وقد تحتاج هذه المنظمات إلى تثقيف 
بشأن ماهية اإلبداع اإليكولوجي والعوائد المرجوة منه على المدى الطويل. 

ومن النقاط المهمة أيضًا التي يجب مراعاتها عند إعداد طلب التمويل، التركيز 
على القضايا والمقاييس الرئيسية من وجهة نظر المستثمرين، على سبيل 
المثال: العائد من االستثمار وفترة االسترداد وإدارة المخاطر وما إلى ذلك.

• المعاهد البحثية - يمكن لسهولة الوصول إلى مرافق البحث والتطوير 
والدراية التقنية ذات الصلة باإلبداع اإليكولوجي أن تمثل ضمانًا لنجاح 

المشاريع. ومن شبه المؤكد أن تفتقر الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 
بمرافقها البحثية الخاصة، وبالتالي فإنها سوف تسعى للوصول إلى هذه 

المرافق المتواجدة في أماكن مختلفة. وكثيرًا ما تكون الجامعات ومراكز البحوث 
على استعداد لتوفير وصول مجاني أو قليل التكلفة إلى مرافقها وموظفيها 

مقابل الحصول على إذن الستخدام بيانات البحوث أو المعلومات المتوفرة في 
حاالت الدراسة المختلفة في المجاالت البحثية أو التسويقية أو التعليمية.
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الخطوة الثالثة- 

تأسيس شراكات خارجية مناسبة

1. استخدم نموذج أصحاب المصلحة الخاص بدورة 
حياة المنتج/ الخدمة لتحديد أصحاب المصلحة 

الرئيسيين لشركتك وقم بتصنيفهم حسب الفئات 
التالية:

• سلسلة التوريد/ الموردين - أصحاب المصلحة 
الذين يقدمون السلع والخدمات للشركة

• العمالء - أصحاب المصلحة الذين نعرض عليهم 
الخدمات والسلع المقدمة من قبلنا 

• المصلحة المهنية - أصحاب المصلحة الذين قد 
تؤدي األنشطة المهنية التي يقومون بها إلى إيجاد 

عالقات مهنية معنا أو تؤثر بشكل أو بآخر على 
الخدمات التي نقوم بتقديمها. 

• المصلحة الشخصية - أصحاب المصلحة الذين 
ليس لديهم أي مصلحة مهنية في أنشطتنا ولكن 

مصلحة شخصية مرتبطة بطبيعة عالقتهم مع 
شركتنا.

2. توليد أفكار لكيفية مساهمة كل من أصحاب 
المصلحة المحتملين في أنشطة اإلبداع 

اإليكولوجي في الشركة – يمكن تجميع هذه األفكار 
على مالحظات الصقة ووضعها على نموذج 
أصحاب المصلحة الخاص بدورة حياة المنتج/ 

الخدمة بجانب أصحاب المصلحة المعنيين.

نموذج أصحاب المصلحة الخاص بدورة حياة المنتج/ الخدمة كيف تحصل على المعلومة التي تريد

دورة حياة المنتج/ 
الخدمة

المصلحة المهنية

االسم
التجاري

سلسلة التوريد/ 
الموردين

العمالء

المصلحة المهنية
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التحضير والتعليبالنقل إلى المصنعالشراءالصيد

المصلحة المهنية

المصلحة الشخصية

اتحاد التجار

الجامعات

وكالة صائدي 
األسماك

سلطة الميناء

الموزعين

المستهلك النهائي

تجار التجزئة

الموظفين

مجلس اإلشراف 
البحري

الحكومة المحلية

الشركة

الشركات المتخصصة 
في تحضير التونة 

المعلبة

المقيمين بالقرب من 
المصنع 

مجتمع الصيد  عائالت الصيادين

أصدقاء األرض

الصيادين

موردي المواد 
الكيميائية

موردي المعلبات

موردي الزيوت

موردي أفران 
التقطير 

مزودي الخدمات 
اللوجيستية

ين
رد

مو
 ال

د/
وري

الت
ة 

سل
سل

العمالء

االستهالكالتوزيع والتجزئة
التخلص

من المخلفات

حالة دراسة لغايات االسترشاد والتعلم فيما يخص أصحاب المصلحة الخاص بدورة حياة المنتج/ الخدمة

الخطوة الثالثة- 

تأسيس شراكات خارجية مناسبة
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الخطوة الثالثة- 

تأسيس شراكات خارجية مناسبة

المصادر والمراجع

منظمات الترويج التجاري
• منتدى الترويج التجاري اآلسيوي. تجمع ل )24( منظمة لتعزيز التجارة من 

 www.atpf.org/ :جميع أنحاء آسيا. ومتاح من خالل الموقع اإللكتروني التالي
index.html

إشراك أصحاب المصلحة والشركاء عند البدء في العمل
• المساءلة، برنامج األمم المتحدة للبيئة،  جمعية المؤسسات البحثية في 
كندا )2005(. دليل إشراك أصحاب المصلحة. المجلد 2: كتيب للممارسين 

حول إشراك أصحاب المصلحة. وهو متاح من خالل الموقع اإللكتروني التالي:
www.unep.fr/shared/publications/pdf/WEBx0115xPA-SEhandbookEN.pdf

• ستانلي، سي )2013(  دليل الموضوع: إشراك الموردين في االستدامة 
]متوفر عبر الشبكة اإللكترونية[. ومتاح من خالل الموقع اإللكتروني التالي: 

http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/ Engaging%20suppliers%20in%20
sustainability%20Topic%20

معلومات أساسية

مزيد من المعلومات فيما يخص   
المكمالت الغذائية والزراعية والكيميائية والمعادن
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لمحة عامةالنشاطات

الخطوة الرابعة: الفهم الصحيح للنقاط المهمة 
في سلسة القيم كتحديد النقاط الساخنة 

والفرص والمخاطر

الخطوة الخامسة: القيام 
بتحديد نقاط القوة والضعف 
والفرص والمخاطر المحتملة 

في النشاط  التابع للخطوة رقم )1( من مرحلة اإلعداد، تقييم 
األسواق المحتملة، يجب أن تقوم باستخدام نموذج »تحديد 
الهدف« للمساعدة في اختيار السوق التي سيتم استهدافها 
لتقديم خدمات اإلبداع اإليكولوجي. حينها ستحتاج إلى تعزيز 

معرفتك في طبيعة هذا السوق من أجل تحديد النقاط 
الساخنة لإلستدامة باإلضافة إلى التهديدات الرئيسية التي 

يواجهها هذا السوق والفرص المتاحة به. للقيام بذلك سوف 
تحتاج إلى النظر في »سلسلة القيم« بطريقة شمولية.

خطوة 

الفهم الصحيح للنقاط 
المهمة في سلسة القيم 

كتحديد النقاط الساخنة 
والفرص والمخاطر



51

 

يتطلب الحوار

المخرجاتالمدخالت من الضروري تحديد » النقاط الساخنة 
الخاصة باالستدامة« بهدف توضيح 

أين ستكون الحاجة ماسة لتطبيق 
خدمات اإلبداع اإليكولوجي باإلضافة 

إلى تحقيق أكبر قدر من التحسينات 
في األداء بشكل عام.

• قائمة محددة باآلثار البيئية واالجتماعية 
واالقتصادية المحتمل حدوثها عبر سلسلة القيم.

• تحديد نقاط االستدامة الساخنة االمحتمل حدوثها 
عبر سلسلة القيم، والتي سيتم استخدامها في 

األنشطة التابعة لمرحلة اإلعداد- الخطور رقم 
)6( وهي تطوير الرؤية الخاصة بسلسلة القيم 

واألنشطة الخاصة بمرحلة إعداد اإلستراتيجية- 
الخطوة السادسة وهي تحديث النقاط الساخنة 

الخاصة باالستدامة.

الخطوة الرابعة: 

تحديد النقاط 
الساخنة 

لإلستدامة 
ضمن سلسلة 

القيم
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الخطوة الرابعة- 

الفهم الصحيح للنقاط المهمة في سلسة القيم 
كتحديد النقاط الساخنة والفرص والمخاطر

كيف تحصل على المعلومة التي تريد 

إنشاء قائمة جرد خاصة بدورة حياة المنتج أو الخدمة
1. إعداد مخطط توضيحي لدورة حياة المنتج أو الخدمة بحيث يظهر كل من األنشطة 

الرئيسية التي تحدث في كل مرحلة من المراحل )بدءًا باستخراج المواد الخام مرورًا 
بمراحل اإلنتاج والنقل واالستخدام وصواًل إلى طريقة التخلص النهائية(، باإلضافة إلى 
المدخالت المادية لكل نشاط )استخدام المواد والمياه والطاقة( والمخرجات المتوقعة 

من كل نشاط تحت مسمى »المخرجات أو المنتجات« )وتشمل المنتجات الوسطية 
والثانوية( و »االنبعاثات« )االنبعاثات في الهواء والماء والتربة(.

2. قم بتقسيم األنشطة إلى أنشطة ستقوم بإدراجها في التحليل الخاص بك وأنشطة 
لن تقوم بإدراجها. ومن ثم قم باستخدام هذه التقسيمات لوضع ما يسمى »حدود دورة 

الحياة« الخاصة بالمنتج أو الخدمة.
3. باستخدام المخطط الخاص بدورة الحياة والحدود التي قمت بتحديدها، قم بملء 
األعمدة األربعة األولى من نموذج نهج دورة الحياة، والذي يتطلب إدراج المدخالت 
والمخرجات المادية المهمة خالل مراحل دورة الحياة الرئيسية الخمس. ومن ثم قم 

بتحديد التأثيرات المحتملة لدورة الحياة ونقاط االستدامة الساخنة. 
4. باستخدام قائمة الجرد الخاصة بدورة حياة المنتج أو الخدمة ، قم بملء األعمدة 

المتبقیة من نموذج دورة الحیاة مع ذكراآلثار البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة المناظرة 
التي يتوقع حدوثها ضمن سلسلة القیمة، ومواصلة ذلك عبر جميع النشاطات. 

ويالحظ أن اآلثار االجتماعية تصنف من قبل أصحاب المصلحة، على النحو التالي:
• اآلثار المتوقعة على العمال –  فيما يلي بعض األمثلة على اآلثار االجتماعية 

المحتملة على العمال: الصحة والسالمة واألجور واالستحقاقات االجتماعية 
وساعات العمل وعمالة األطفال والعمل اإلجباري والتمييز والحرية النقابية 

والمفاوضة الجماعية والعالقات المهنية والتدريب والتعليم والموازنة بين العمل 
والحياة والرضا الوظيفي والمشاركة الوظيفية والمساواة بين الجنسين.

تعد نقاط االستدامة الساخنة من أهم اآلثار المتوقعة خالل سلسلة 
القيمة أو دورة حياة المنتج أو نظام الخدمة، ويمكن استغاللها لتحديد 

فرص التحسين الممكنة وتحديد األولويات واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد 
من هذه اآلثار )برنامج األمم المتحدة للبيئة / الجمعية البيئية الخاصة 

بعلم السموم والكيمياء، 2014(. ولتحديد نقاط االستدامة الساخنة، 
يمكننا استخدام دليل »تحليل النقاط الساخنة«، الذي يساعد على تصفية 

الكم الهائل من المعلومات بحيث يتم فقط استخدام المعلومات التي 
تقود إلى تحديد األولويات. وبعد ذلك تقوم الصناعة أو الحكومات أو 

أصحاب المصلحة المعنيين بالتعمق والبحث فيها بشكل أفضل.

تهدف عملية تحليل النقاط الساخنة إلى إعطاء األولوية للموارد 
واإلجراءات الخاصة بقطاع الصناعات وفئات المنتجات أو الفئات الفردية 

بحكم تأثيراتها البيئية واالجتماعية وحتى األخالقية و/ أو حجم التداول 
المادي وقيمتها من الناحية االقتصادية. وتعتبر عملية عرض المعلومات 

من السمات الشائعة لتحليل النقاط الساخنة، حيث يجب مراعاة عرض 
المعلومات بشكل مفهوم ويسهل الوصول إليه حتى من قبل صناع 

القرار وواضعي السياسات، حيث ال يستطيعون بطبيعة الحال اإللمام 
بكافة الجوانب الفنية )برنامج األمم المتحدة للبيئة / الجمعية البيئية 

الخاصة بعلم السموم والكيمياء، 2014(.

إن تحديد نقاط االستدامة الساخنة هو نشاط رئيسي ضمن » دورة الحياة 
» الخاصة بالمنتجات أو بالخدمة. حيث يعد النهج المعتمد على تتبع 

دورة حياة المنتج أو الخدمة نهج نوعي في الغالب، ويساعد في فهم 
كيفية تأثير خياراتنا على ما يحدث في كل مرحلة من مراحل هذه الدورة: 
وهذا يشمل الحصول على المواد الخام مرورًا بمرحلة التصنيع والتوزيع 

واستخدام المنتج وانتهاًء بالتخلص منه. وھذا النھج ضروری من أجل 
القيام بالموازنة بين المفاضالت والتأثيرات اإليجابية المتوقعة علی 

االقتصاد والبیئة والمجتمع )برنامج األمم المتحدة للبيئة ، 2004(.
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الخطوة الرابعة- 

الفهم الصحيح للنقاط المهمة في سلسة القيم 
كتحديد النقاط الساخنة والفرص والمخاطر

• اآلثار المتوقعة على العمالء / المستهلكين – من األمثلة 
على اآلثار االجتماعية المحتملة على العمالء والمستهلكين 

ما يلي: الصحة والسالمة، والمساواة بين الجنسين، والرفاه 
والخصوصية.

• اآلثار المتوقعة علی أصحاب المصلحة اآلخرین - من 
األمثلة على اآلثار االجتماعية المحتملة على أصحاب 

المصلحة اآلخرين ما يلي: الصحة والسالمة، والضوضاء، 
والروائح، والوصول إلی الموارد، وبناء القدرات المحلیة، 

والتوظیف، وإشراك المجتمع المحلي.
• قم بتقييم كل أثر من اآلثار التي حددتها باستخدام 

المقياس التالي »منخفض«، »متوسط«، »مرتفع«. على 
الرغم من أن هذه التصنيفات ستكون شخصية في هذه 

المرحلة، إال أنها يجب أن تستند إلى تصورك لمدى أهمية 
هذه التأثيرات التي قمت بتحديدها. يجب أن تمنح التأثيرات 

التي تتطلب السيطرة من ناحية االمتثال للتشريعات 
المحلية أو الدولية أو شروط الترخيص، تلقائيا تصنيف 

»عالي«. ويشار إلى ذلك في المثال أدناه بالحرف بين 
قوسين، حيث: مرتفع=ع، متوسط=م، منخفض=و. بينما 

تشير عالمة ›+‹ إلى تأثير مستدام إيجابي.
5. قم بتحديد النقاط المستدامة الساخنة باالستناد إلى مايلي:

• تعريف خالیا المصفوفة الخاصة بدورة الحیاة والتي 
تحتوي علی العدید من اآلثار المصنفة كمتوسطة أو 

مرتفعة.
• تحديد األنشطة التي تؤدي إلى عدة تأثيرات متوسطة أو 

عالية التصنيف.
6. قم بتحديد النقاط المستدامة الساخنة باالستناد إلى مايلي:

نموذج الجرد الخاص بدورة حياة المنتج أو الخدمة 

االنبعاثات

األنشطة الرئيسية 
والمخرجات

المدخالت

االستخدامالنقلاإلنتاجالمواد األولية
مرحلة االنتهاء 

من المنتج
أو الخدمة

األنشطة 
الخارجة 

عن 
النطاق
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الخطوة الرابعة- 

الفهم الصحيح للنقاط المهمة في سلسة القيم 
كتحديد النقاط الساخنة والفرص والمخاطر

حالة دراسة لغايات االسترشاد والتعلم فيما يخص قائمة الجرد الخاصة بدورة حياة المنتج/ الخدمة

النشاطات الخارجة المواد األولية
عن النطاق

األنشطة الرئيسية والمخرجات

المدخالت

انبعاثات 
الغازات 

الدفيئة، المياه 
العادمة، بقايا 

الصيد 

الصيد

الوقود، 
الثلج

اإلنتاجالمواد األولية

الكهرباء، 
الثلج

الوقود، 
الوقودالثلج

النقل

الوقود الكهرباء

مرحلة االنتهاء من االستخدام
المنتج أو الخدمة

الكهرباء الوقود، 
الكهرباء، 
المياه، 
الملح، 
المعلبات

البيع في 
السوق

النقل إلى 
المصنع

تحضير التونة 
وتعليبها

النقل لتجار 
التجزئة

البيع لدى تجار 
التجزئة

التوصيل 
للمنازل

التحضير 
والتناول

التونة 
المجمدة

التونة 
المجمدة

التونة 
المجمدة

التونة 
المعلبة

التونة 
المعلبة

التونة 
المعلبة

التونة 
المعلبة

التونة 
المعلبة

انبعاثات 
الغازات 

الدفيئة، المياه 
العادمة، بقايا 

انبعاثات التونة
الغازات 
الدفيئة

التخلص من 
النفايات

مخلفات 
التونة

الوقود

انبعاثات 
الغازات 

الدفيئة، المياه 
العادمة، بقايا 

التونة

انبعاثات 
الغازات 

الدفيئة، المياه 
العادمة، بقايا 

التونة

انبعاثات 
الغازات 
الدفيئة

انبعاثات 
الغازات 
الدفيئة

انبعاثات 
الغازات 
الدفيئة

انبعاثات 
الغازات 
الدفيئة، 
العوادم 
مرتفعة 
الملوحة
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الخطوة الرابعة- 

الفهم الصحيح للنقاط المهمة في سلسة القيم 
كتحديد النقاط الساخنة والفرص والمخاطر

نموذج دورة الحياة باالعتماد على المخطط السابق، يمكن االنتهاء من النصف 
األول من نموذج دورة الحياة )انظر إلى األعمدة المحتوية 

على العناوين المحددة بخط(. يتم بعدها في النصف الثاني 
من نموذج دورة الحياة، سرد آثار االستدامة وتقييمها 

)البقية( - كما هو موضح في الصفحة التالية.

يقود النموذج في النهاية إلى تحديد نقاط االستدامة 
الساخنة والتي تضم اآلتي:

• يمكن ربط اآلثار المتوقعة  من القيام   بما يلي )مع 
مالحظة أن هذه اآلثار تصنف على أنها متوسطة إلى 
مرتفعة التأثير(: نضوب أسماك التونة والظروف التي 
تحمل طابع االستغالل على متن سفن الصيد وارتفاع 

تكلفة التونة الطازجة باإلضافة إلى عزوف الكثير من 
الصيادين عن ممارسة المهنة سعيًا للحصول على أجور 

أعلى.
• االستهالك الكبير للطاقة في مرحلة اإلنتاج، والتي 

تعزى بشكل رئيسي الستهالك كميات كبيرة من الوقود 
في المبردات المخصصة للتخزين وخالل عملية الطهو 

والتحضير.
• كميات مرتفعة نسبيًا من المخلفات، وهي ناجمة 

بشكل رئيسي عن فقدان كمية كبيرة من األسماك في 
األسواق وعن الضرر الملحق بالمعلبات خالل عملية 
النقل، باإلضافة إلى التونة التي تطرح كمخلفات عن 

طريق المستهلك. 

التأثيرات البيئية

المرحلة

ط
شا

ن

ت
المدخال

ت
االنبعاثا

ستخدام الموارد
ا

ظام 
جودة الن

اإليكولوجي

على العمال

ستهلكين
على الم

ت 
ت كمنتجا

المخرجا
نهائية

ب
صحا

على أ
صلحة والمعنيين

الم

ت الربح
معدال

التأثيرات التأثيرات اإلجتماعية
اإلقتصادية
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الخطوة الرابعة- 

الفهم الصحيح للنقاط المهمة في سلسة القيم 
كتحديد النقاط الساخنة والفرص والمخاطر

حالة دراسة لغايات االسترشاد والتعلم فيما يخص قائمة الجرد الخاصة بدورة حياة المنتج/ الخدمة

التأثيرات اإلقتصاديةالتأثيرات اإلجتماعيةالتأثيرات البيئية

المرحلة

المواد

النشاط

• الصيد

• البيع في 
السوق

• النقل 
للمصانع

• الوقود 
)الديزل(

• التونة 
المجمدة 

)في 
المصنع( • الثلج

• الكهرباء 
)100% فحم(

• التونة 
المجمدة )في 

األحواض(

• انبعاثات 
الغازات الدفيئة

• انبعاثات 
الغازات الدفيئة

• استنزاف 
الموارد- الوقود 

األحفوري )م(

• استنزاف 
الموارد- الوقود 

األحفوري )م(

• التغير 
المناخي )و(

• التغير 
المناخي )و(

• تأمين الوظائف 
لسائقي التوصيل 

)م(

• تكلفة التونة 
المفقودة/ بقايا 

التونة

• تأمين 
الوظائف في 

السوق )م(

• الضوضاء-  من 
حركات النقليات 
في الصباح الباكر 

)و(

• ارتفاع تكلفة التونة 
- بسبب تضاؤل 

األسهم )ع(

• + الربح العائد على 
الصيادين )م(

• تكلفة التونة 
المفقودة/ بقايا 

التونة )م(

• المياه 
العادمة

• المياه العادمة

• بقايا التونة

• بقايا التونة

• الثلج

• الوقود 
)الديزل(

• التونة 
المجمدة 

)في 
األحواض(

• التغير 
المناخي )م(

• انقراض 
األنواع البحرية 

)ع(

• استنزاف 
الموارد- الوقود 

األحفوري )م(

• انخفاض 
األجور الذي يجبر 
الصيادين على 

العزوف عن العمل 
في المهنة )م(
• ممارسات 

االستغالل التي 
يمكن مالحظتها 
على متن سفن 

الصيد )ع(

• انبعاثات 
الغازات 
الدفيئة

• المياه 
العادمة

• الصيد 
العرضي 
)الضائع(

• الثلج

المخرجات المدخالت
كمنتجات 

نهائية

استخدام االنبعاثات
الموارد

جودة النظام 
اإليكولوجي

على على العمال
المستهلكين

على أصحاب 
المصلحة 
والمعنيين

معدالت الربح
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التأثيرات اإلقتصاديةالتأثيرات اإلجتماعيةالتأثيرات البيئية

المرحلة

اإلنتاج
النقل

ستخدام
اال

نهاية حياة 
المنتج

النشاط

• تحضير 
وتعليب التونة

• النقل لبائعي 
التجزئة

• البيع لدى 
بائعي التجزئة 

• التوصيل 
للمنازل

• التحضير 
واالستهالك

• التخلص من 
المخلفات

• الوقود 
)ديزل(

• بقايا 
ومخلفات التونة 

)في مكبات 
النفايات(

• الوقود 
)البترول(

• التونة 
المعلبة )لدى 

المنزل(
• انبعاثات 

الغازات الدفيئة
• استنزاف 

الموارد الوقود 
األحفوري )و(

• استنزاف 
الموارد الوقود 

األحفوري )و(

• استنزاف 
الموارد الوقود 

األحفوري )و(

• التغير المناخي 
)و(

• التغير المناخي 
)و(

• التغير المناخي 
)و(

• تأمين الوظائف 
لدى شركة إدارة 

المخلفات )م(
• روائح كريهة 

منبعثة من مكبات 
النفايات )و(

• صحة اإلنسان- 
صحة اإلنسان )و(

• الخطر على صحة 
اإلنسان- محتوى 

الزئبق في التونة )م(

• الكهرباء 
)100% فحم(

• الكهرباء 
)100% فحم(

• التونة المتبقية 
)مخلفات 

االستهالك في 
المنزل(

• انبعاثات 
الغازات الدفيئة

• انبعاثات 
الغازات الدفيئة

• التونة 
المعلبة )لدى 
بائع التجزئة(

• انبعاثات 
الغازات 
الدفيئة 

• التغير 
المناخي )و(

• تأمين 
الوظائف لدى 
بائعي التجزئة 

)م(

• الربح العائد على 
بائع التجزئة )م(

• الربح العائد على 
المنتج )م(

• استنزاف 
الموارد- 
الوقود 

األحفوري )و(

• الوقود 
)ديزل(

• منصات 
التحميل

• التونة 
المعلبة )لدى 
بائع التجزئة(

• انبعاثات 
• استنزاف الغازات الدفيئة

الموارد- 
الوقود 

األحفوري )و(

• التغير 
المناخي )و(

• تأمين 
الوظائف 
لسائقي 

التوصيل )م(

• الضجيج- 
بسبب حركة 

الشاحنات في 
الصباح الباكر )و(

• تكلفة التونة 
المفقودة/ بقايا 

التونة )م(

• تكلفة النقل 
)و(

• التونة 
المفقودة/ بقايا 
التونة )المعلبات 

المتضررة(

• التونة 
المعلبة )في 

المصنع(

• انبعاثات 
الغازات الدفيئة

• استنزاف 
الموارد- الوقود 

األحفوري )ع(

• التغير المناخي 
)ع(

• تأمين الوظائف 
في المصنع )م(

• تكلفة التونة 
المفقودة/ بقايا 

التونة )م(

• استنزاف 
الوقود األحفوري 

)م(

• اإلثراء الغذائي 
)م(

• اإلثراء الغذائي 
)م(

• استهالك 
المياه )م(

• مياه عادمة

• التونة 
المفقودة/ بقايا 

التونة

• الوقود )ديزل(

• المياه

• المعلبات

• الملح

• الكهرباء )100% فحم(

المدخالت
المخرجات 

استخدام االنبعاثاتكمنتجات نهائية
الموارد

جودة النظام 
على على العمالاإليكولوجي

المستهلكين
على أصحاب 

المصلحة 
والمعنيين

معدالت الربح
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الخطوة الرابعة- 

الفهم الصحيح للنقاط المهمة في سلسة القيم 
كتحديد النقاط الساخنة والفرص والمخاطر

النصائح والحيل

مساعدة في تحديد اآلثار

نشاط بحثي مكتبي

اآلثار اإليجابية 

اآلثار المتعددة

حافظ على إبقاء اآلثار محددة

يرجى اإلطالع على 
المطالبات التالية في حال 

كنت ترغب بشدة في 
تحدید آثار االستدامة:

• متى وأين يمكن 
رصد أعلى التكاليف 
المتكبدة خالل دورة 

حياة المنتج؟
• ما هي أهم الموارد 

)الطاقة والمواد 
والمياه( المستهلكة 

طوال دورة حياة 
المنتج؟

• في أي مرحلة يمكن 
رصد إهدار للمواد أو 

انعدام لالستخدام؟
• أين يتم استخدام 

المواد الكيميائية 
السامة وكيف يتم منع 

تأثيرها على البيئة أو 
على صحة اإلنسان؟ 
• كيف تؤثر سلسلة 

القيم الخاصة بالمنتج 
على أصحاب المصلحة 

المحليين

يفترض في هذا النشاط 
أن يتم من خالل أداء بحث 

مكتبي. ومن الضروري 
تجنب االتصال مع أي من 
الشركات الخاصة بالعمالء 

المحتملين بهدف جمع 
المعلومات في هذه 
المرحلة تحديدُا، حيث 
سيكون هناك مصادر 

أخرى لجمع المعلومات 
وسيشكل إجراء االتصال 

في هذا الوقت المبكر 
إحباط لهذه الشركات 

وسيجعلها أقل استعدادا 
لالنخراط معك في مراحل 

الحقة.

تذكر أن التأثيرات يمكن 
أن تكون إيجابية باإلضافة 

إلى كونها سلبية. فعلى 
سبيل المثال، »الوظائف 

المؤمنة داخل المصنع« هو 
أثر اجتماعي إيجابي يمكن 

مالحظته في مرحلة اإلنتاج.

يمكن أن يكون للنشاط 
أنواع متعددة من التأثيرات 
المنوطة باالستدامة. وفي 

مثل هذه الحاالت؛ يجب 
إدراج هذا النشاط مع تأثيراته 

المحتملة في الخانات 
المخصصة لذلك.

مزيد من   
المعلومات فيما يخص 

المكمالت الغذائية والزراعية 
والكيميائية والمعادن

حاول أن تجعل اآلثار التي 
قمت بتقصيها محددة 
ومفصلة قدر اإلمكان.

• هل هناك أي تأثيرات 
إيجابية إلى جانب 

السلبية؟

معلومات أساسية

المصادر والمراجع
التحليالت المتعلقة بالنقاط الساخنة

• »التحليالت المتعلقة بالنقاط الساخنة: وضع المخطط الخاص 
بالمنهجيات واألدوات والتوجيهات القائمة والتوصيات األولية لصياغة 

اإلرشادات العالمية« )2014(. برنامج األمم المتحدة للبيئة، قسم 
التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد، باريس. وهي متاحة من خالل الموقع 

http://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/ :اإللكتروني التالي
uploads/2014/12/ UNEP-Hotspots-Mapping-Project-Final-

Report-Phase 1.pdf
التقييم المبني على دورة الحياة الخاص بالمنتج أو الخدمة

• المبادرة المشتركة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة والجمعية البيئية 
لعلم السمية وعلم الكيمياء والخاصة بدورة حياة المنتج أو الخدمة. 

وهي متاحة من خالل الموقع اإللكتروني التالي:
/http://www.life cycleinitiative.org

• برنامج األمم المتحدة للبيئة، )2009(. مبادئ توجيهية لتقييم دورة 
الحياة االجتماعية للمنتجات. برنامج األمم المتحدة للبيئة، باريس. وهي 

http://www.unep.org/ :متاحة من خالل الموقع اإللكتروني التالي
publications/search/pub_details_s. asp?ID=4102

تقييم اآلثار اإلجتماعية
• كتيب لتقييم األثر اإلجتماعي للمنتج وهو متاح من خالل الموقع 

/http://product-social-impact-assessment.com: اإللكتروني التالي
لمزيد من المعلومات يرجى اإلطالع على المصادر الواردة في بند المعلومات 

األساسية الخاص بالخطوة الخامسة )تحديد الفرص والمخاطر العامة 
المتوقعة خالل سلسلة القيم الخاصة بالمنتج أو الخدمة(.
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يتطلب الحوار

المخرجاتالمدخالت يأتي هذا النشاط بعد االنتهاء من 
مرحلة تحديد المخاطر والفرص 

المرتبطة باالستدامة، حيث يتم 
من خالله تحديد مصادر المخاطر 

والفرص األخرى التي ال ترتبط بشكل 
مباشر بقضايا االستدامة.

اختيار السوق المناسب من الخطوة األولى )تقييم 
األسواق المحتملة(.

قائمة منظمة تتضمن التحديات المستدامة 
والفرص المتاحة لسلسلة القيم والمستخدمة في 

الخطوة السادسة )تطوير رؤية لسلسلة القيم(.

الخطوة الخامسة: 

تحديد الفرص 
والمخاطر 

العامة ضمن 
سلسلة القيم
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الخطوة الخامسة- 

تحديد الفرص والمخاطر العامة خالل سلسلة القيم

يمكنك استخدام إطار بيستل )سياسي، اقتصادي، اجتماعي، تكنولوجي، 
بيئي، قانوني( لمساعدتك في تحديد الفرص العامة والتهديدات المتوقعة في 

سلسلة القيم. غالبُا ما يتم استخدام إطار بيستل من قبل شركة ما لعمل مسح 
شامل لها فيما يخص القضايا الناشئة التي قد تؤثر على نجاحها واستراتيجية 

عملها. إن تطبيق إطار بيستيل ينطوي على البحث، في البيئة الخارجية للشركة، 
عن قضايا هامة أو عن االتجاهات المتعلقة بالعناوين التالية: السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية.

كيف تحصل على المعلومة التي تريد
تعليمات تطبيق إطار بيستل

1. حاول التعرف على القضايا أو االتجاهات التي يمكن أن تؤثر أو قد تؤثر على 
سلسلة القيم المستهدفة باستخدام نموذج مطالبات »بيستيل« الظاهر على 

يمين الصفحة.
2. قم بتقصي  القضايا واالتجاهات التي قمت بتحديدها باستخدام نموذج 

بيستل المتاح.
3. قم بتقصي وتحديد التفاصيل فيما يخص مصدر المعلومات أو اعتماد 

مثال توضيحي لالتجاهات التي قمت بسلوكها، ألن ذلك سيكون كفياُل بتوفير 
المصداقية للتحليالت التي قمت بها عند التواصل مع الشركات المحتملة.

4. قم بتقدير التالي لكل قضية قمت بتحديدها:

• األثر- ما مدى التأثير الذي ستلحقه القضية التي قمت بتحديدها على 
سلسلة القيم؟ قم باستخدام المقياس من 1 الى 5 حيث 1= إمكانية إحداث 
تغيير محدود ضمن جزء محدود من سلسلة القيم و 5= إمكانية إحداث ثورة 

في سلسلة القيم بأكملها أو حتى تدميرها.
• االحتمالية- ما مدى احتمالية حصول تأثير لهذه القضيةعلى سلسلة 

القيم؟ قم باستخدام المقياس التالي: 1= مستبعد جدُا، 5= محتمل جدُا.

تعريف

سياسي

اقتصادي

اجتماعي

تكنولوجي

بيئي

قانوني

األسئلة المطروحة

نموذج مطالبات بيستل
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حالة لالسترشاد والتعلم فيما يتعلق بإطار بيستل

يشمل قضايا مثل سياق السياسات، بما في 
ذلك السياسة الضريبية وقانون العمل والقانون 

البيئي والقيود التجارية والتعريفات الجمركية 
واالستقرار السياسي. ويتعلق أيضا بتأثير 

الحكومات في مجاالت مثل الصحة والتعليم 
والزراعة والبنية األساسية لألمة.

هل تنفذ الحكومة في بلدك مبادئ الشراء المستدامة؟
هل يمكن أن يؤدي تغيير الحكومة الحالية إلى تحول إيجابي أو سلبي كبير في دعم سياسات االستدامة؟

هل حدث انقطاع مؤخرًا في سلسلة القيم بسبب أحداث سياسية أو عمل صناعي أو قصور من قبل مورد رئيسي؟

كيف يمكنك تقييم األداء اإلقتصادي في بلدك؟
كيف يمكن تقييم األداء االقتصادي في البلدان التي تخدمها سلسلة القيم المستهدفة )في حالة تواجد األسواق الدولية(؟

هل يؤثر سعر الصرف على مقدار الربحية ضمن سلسلة القيم )في حالة شراء اإلمدادات أو إجراء عمليات البيع بعملة مختلفة(؟
ما مدى سهولة الحصول على القروض أو جذب االستثمارات؟

كيف يتغير المشهد التنافسي؟ من هو الفائز ولماذا؟

كيف يتغير السوق من حيث الديموغرافيا والمواقف وما إلى ذلك؟
ما هي ‘الصناعة الطنانة‘؟

ما هو الشيء الذي يريده ويرغب به رواد األسواق المتوافرة في سلسلة القيم؟
ما هي ‘الطنانة أو الضجة اإلجتماعية‘؟

ما هي القضايا االجتماعية التي تقدم الشركات الكبيرة تقارير عنها؟
ما هي أهم قضايا االستدامة االجتماعية التي يتم تداولها على منصات وسائل التواصل االجتماعية؟

ما هي المشاكل االجتماعية التي يعاني منها الناس )الفقر وظروف العمل وفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز وعدم تكافؤ 
الفرص وما إلى ذلك(؟

سي
سيا

ي
صاد

اقت
إجتماعي

األسئلة المطروحة تعريف

يشير إلى الحالة االقتصادية العامة في سلسلة 
القيم، على سبيل المثال النمو االقتصادي 
وأسعار الفائدة وأسعار الصرف ومعدالت 

التضخم.

ويمكن أيضا إدراج القضايا المتعلقة بالمنافسة 
في السوق تحت العنوان االقتصادي.

يتعلق هذا الجانب باالتجاهات االجتماعية 
والديموغرافية والجوانب الثقافية مثل الوعي 

الصحي ومعدل النمو السكاني والتوزيع 
العمري وما إلى ذلك.
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وتشمل قضايا مثل أنشطة البحث والتطوير 
والتشغيل اآللي والحوافز التكنولوجية ومعدل 

التغير التكنولوجي ضمن سلسلة القيم.

ما هي التكنولوجيا الجديدة الناشئة في هذا السوق؟ أو في األسواق ذات الصلة
ما هي اتجاهات التكنولوجيا العالمية التي قد تؤثر على هذه السوق؟ وتشمل األمثلة على االتجاهات التكنولوجية ما يلي: 
‘اإلنترنت‘ و‘تحليالت البيانات الكبيرة‘ و‘تصنيع المواد المضافة‘ و‘التخصيص الشامل‘ و‘الذكاء االصطناعي‘ )لمزيد من 

المعلومات حول هذه االتجاهات يرجى اإلطالع على قسم المعلومات األساسية من هذا النشاط(

كيف تدعم السياسة الحكومية )أو تعرقل( تطبيق خدمات اإلبداع اإليكولوجي في بلدك؟
ما هي المعايير البيئية التي تنفذها الشركات الرائدة في هذه الصناعة طوعًا؟

كيف يدعم التشريع )أو يعيق( تطبيق خدمات اإلبداع اإليكولوجي في بلدك؟
ھل تتوقع أي تغییرات في قوانين العمل أو الصحة والسالمة؟

تكنولوجي
بيئي

قانوني

األسئلة المطروحة تعريف

ويمكن أن تشير إلى أمور عديدة منها وفرة 
المواد الخام وممارسات وضع العالمات 

اإليكولوجية والسياسات والتشريعات البيئية 
والمخاطر طويلة األجل الناجمة عن تغير المناخ 

)مثل الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى 
سطح البحر(.

جميع أنواع التشريعات التي قد تؤثر على 
سلسلة القيم مثل قانون التمييز وقانون 

حماية المستهلك وقانون مكافحة االحتكار 
وقانون العمل وقانون الصحة والسالمة.
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الوصف

سياسي

اقتصادي

اجتماعي

تكنولوجي

بيئي

قانوني

األهميةاالحتماليةالوقت األثر
النطاق الزمني - متى ستبدأ المشكلة في إحداث 

تأثير على سلسلة القيم؟ حدد الجدول الزمني 
المتوقع باستخدام الفئات التالية: ‘في غضون 6 
أشهر‘، ‘في غضون سنتين، أو أكثر من سنتين‘.

5. حدد ما هي األمور األكثر أهمية من منظور 
سلسلة القيم باستخدام اآلتي:

• حساب درجة األهمية باستخدام المعادلة 
التالية: األهمية = األثر X االحتمالية.

• قم بتحديد ما هي القيمة التي ستسخدمها 
كحد للعتبة من ناحية األهمية - 9 هو الرقم 

المقترح.
• راجع الجدول وقم بتحديد أية قضية لها درجة 

داللة أكبر من أو تساوي حد العتبة من ناحية 
األهمية.

6. وأخيرًا، قم بتصنيف القضايا الهامة على أنها 
إما »فرص« )قضايا قد يكون لها تأثير إيجابي على 

سلسلة القيمة( أو »تهديدات« )قضايا قد يكون لها 
تأثير سلبي على سلسلة القيمة 

نموذج بيستل
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دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول نموذج بستل

المعيار

سياسي

إقتصادي

إجتماعي 

تكنولوجي

وصف القضية أو النمط )مصدر أو مثال(

فرض سياسة اإلتحاد األوروبي لصيد األسماك المشترك لقيود 
على الصيد في المياه األوروبية.

 ]EU:http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_en.htm[

قوم الشركات العالمية بإستصدار تراخيص للصيد في المنطقة 
)الشركات التي ال اقوم بتصنيع األسماك التي تصطادها في نفس 

المنطقة التي تقوم بالصيد فيها( )منظمة السالم األخضر:
)http://www.greenpeace.org.uk/oceans/tuna

تقارير حول ظروف مشابهة لظروف اإلستعباد في سفن صيد 
أسماك التونة ، ومؤشرات مرتبطة باإلتجار بالبشر )مؤسسة العدالة 

  )http://ejfoundation.org/oceans/slaveryatsea :البيئية

زدياد الوعي لدى المستهلك بالطبيعة الغير المستدامة لممارسات 
صيد التونة المتبعة حاليا مما أدى إى إطالق حمالت لتوجيه 

المستهلك لتعزيز المماراسات المستدامة ضمن عمليات الصيد 
وصناعة تصنيع السمك. )حملة معركة السمك:

)/http://www.fishfight.net

مساهمة إزدياد مستويات األتمتة في خفض تكاليف اإلنتاج. 
https://www.youtube.com/ :لتكنولوجيا الغذاء JBT(

 )watch?v=alQRg0IWDSQ

اإلطار الزمني
)0-7/6-24/24+ شهر(

7-24 شهر

0-6 شهر

0-6 شهر

0-6 شهر

0-6 شهر

2

4

3

3

5

3

3

2

9

416

15

6

36

التأثير
)1= منخفض جدا ، 

5= مرتفع جدا(

إحتمالية الحدوث
)1= نادر جدا ، 5= 

مؤكد(

األهمية
)التأثير * إحتمالية 

الحدوث(
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المعيار

بيئي

قانوني

وصف القضية أو النمط )مصدر أو مثال(

مخاوف حول صيد األسماك الجائر وتأثيره على البيئة البحرية 
المرتبط بطرق الصيد المتمثلة بالصيد بالشبكة أو بالصنارة )تقرير 

منظمة الغذاء العالمية:
)en/40/http://www.fao.org/fishery/fishtech

تقوم بعض الدول بدراسة قوانين جديدة لحماية الحقوق والظروف 
اإلجتماعية للعمال في مجال صيد األسماك. )منظمة بحور خالية 

http://slavefreeseas.org/workspace/down-  من العبودية:
loads/itf-28-march-2014.pdf

اإلطار الزمني
)0-7/6-24/24+ شهر(

0-6 شهر

0-6 شهر

5

3

4

2

20

6

التأثير
)1= منخفض جدا ، 

5= مرتفع جدا(

إحتمالية الحدوث
)1= نادر جدا ، 5= 

مؤكد(

األهمية
)التأثير * إحتمالية 

الحدوث(

* تم تضليل القضايا “ذات األهمية” )التي 
سجلت 9 أو أكثر( باللون األحمر.
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النصائح والحيل

التقاطع مع طريقة التفكير التداخل ما بين المعايير
)LCT( بدورة الحياة

إرشادات السياسة

قم بوضع أسئلتك الخاصة

إنه من غير الممكن إنكار 
بعض التداخل بين المعايير 

المستخدمة في تحليل 
بستل. فعلى سبيل المثال، 
يمكن تضمين قانون بيئي 
جديد تحت أكثر من عنوان 

»سياسي«، »بيئي« و 
»قانويني« على حد سواء. 
إن طريقة التصنيف التي 
يتم إتباعها ال تعتبر ذات 

أهمية، حيث أن األمر األكثر 
أهمية هو أن التأكد من 

كافة القضايا ذات الصلة 
قد تم رصدها.

تعتبر اإلصدارات المرافقة 
»تعميم سياسات اإلبداع 

اإليكولوجي« )برنامج األمم 
المتحدة للبيئة(، مصدرا 
مفيدا للمعلومات حول 
أنواع السياسات التي تم 

إستخدامها لتحفيز اإلبداع 
اإليكولوجي.

سيكون هناك دائما تقاطع 
و/أو تداخل ما بين طريقة 

تحليل بستل ونتائج نموذج 
طريقة التفكير بدورة الحياة، 

وبشكل أخص في ما 
يخص المعايير »البيئية« 

و«اإلجتماعية«. حاول 
التركيز على المواضيع 

التي لم يتم رصدها ضمن 
نموذج طريقة التفكير 

بدورة الحياة

إن األسئلة المطروحة 
ليست شاملة لذلك فكر 

بأسئلة تقوم أنت بطرحها 
وحاول اإلجابة على هذه 

األسئلة.

معلومات مرجعية
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المصادر والمراجع 
إن اإلجابة على األسئلة الموضحة أعاله يتطلب مصادر متنوعة للمعلومات، بما في ذلك 

معلومات كمية ومعلومات نوعية من مصادر رسمية وغير رسمية على حد سواء. وفي ما يلي 
بعض المقترحات حول األماكن التي يمكن أن تجد فيها المعلومات التي تحتاجها، إبتداءا من 

مصادر المعلومات النوعية.
• المواقع اإللكترونية الخاصة بالمجموعات المهنية – المواقع التي تتضمن منصات حوار 
مثل LinkedIn يمكن أن تقدم آراءًا مهمة ومفيدة حول الصناعة والجدل اإلجتماعي حولها، 
إضافة إلى أنواع المخاطر التي يهتم بها المختصون بتلك الصناعة. وحيث أن معظم هذه 

المواقع تمنح عضوية مجانية، يمكن إعتبارها كمكان جيد لبدء البحث الخاص بك.
• المواقع اإللكترونية الرسمية )الحكومية( – حيث أنه من المفترض أن تقوم هذه المواقع 
بتقديم تفاصيل حول القوانين والتشريعات الحالية والمستقبلية. حاول أن تكون على إطالع 
دائم يالتطورات والتغيرات التشريعية إضافة إلى المواضيع ذات األولوية بما يتعلق بالدعم 
الحكومي، حاول بناء عالقات قوية مع األطراف ذات الصلة بالحكومة لتكون أول من يعلم 
عن أي تحديثات جديدة يمكن أن تكون مرتبطة بمجال عملك أو األسواق المستهدفة من 

قبلك.
• المؤتمرات والمحاضرات – يعتبر حضور الفعاليات المرتبطة بعملك والتي تتم في 

منطقتك من األمور المجدية لإلطالع على المخاطر والفرص التي يتم مناقشتها 
في تلك الفعاليات إضافة إلى كونها فرصة جيدة لبناء عالقات جديدة. على الرغم من 
ذلك، فإن حضور المؤتمرات يعتبر من األمور ذات التكلفة الهامة سواءا على مستوى 

الوقت أو التكلفة المادية، لذلك حاول أن تقوم بدراسة المؤتمر أو الفعالية قبل اإللتزام 
بحضورها. حيث تتضمن دراستك للفعالية على سبيل المثال، هل المنظمين للفعالية 
هم من المنظمات العريقة وذات الخبرة القوية؟ هل يوجد شركات ترغب باإللتقاء بهم 

من المتحدثين أو الحاضرين للمؤتمر؟ هل يمكنك الحصول على معلومات إضافية حول 
البعثات المشاركة بالمؤتمر من الجهة المنظمة؟ كم هو عدد الحضور المتوقع؟ ماهي 

مسمياتهم الوظيفية؟ إلخ.
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• الفعاليات غير الرسمية – هل يوجد أي فرصة في مكان ما، تمكنك من اإللتقاء 
بشكل غير رسمي بأشخاص يمكن أن يكون لهم صلة باسواقك المستهدفة. على 

http://www.( في منطقتك »Green Drinks « سبيل المثال، هل يوجد مبادرة
greendrinks.org/)؟ في حال لم يكن هناك مبادرة من هذا النوع، هل يمكنك 

تنظيم مبادرة مشابهة؟
• المطبوعات التجارية – تقدم العديد من الصناعات مجموعة من المطبوعات 
التجارية التي تتضمن معلومات حول آخر التطورات في مجال البحث والتطوير، 

باإلضافة إلى مقاالت علمية حول أخطر التحديات التي تجابه الصناعة.
• مدونات التكنولوجيا ومنصات اإلبتكار المفتوحة – المدونات التي تركز على 

http://( التكنولوجيا عند اإلقتصادات اإلنمائية واإلتقالية، مثل مدونة البنك الدولي
blogs.worldbank.org/ - إستخدم كلمات مفتاحية في البحث مثل »البيئة«، 

»التغير المناخي«، »التنمية اإلجتماعية«، إلخ.( حيث يمكن أن تقدم هذه المدونات 
العديد من المعلومات المفيدة  حول التقنيات المستخدمة أسواق أخرى حول 

 Yet2«« العالم والتي يمكن نقلها إلى بلدك. منصات اإلبتكار المفتوحة مثل
http://www.yet2.com((/، هي األماكن التي يمكن للشركات أن تقدم فيها بعض 

التفاصيل حول المشاكل التقنية التي هم في صدد محاولة حلها باإلضافة إلى 
التقنيات الجديدة التي قامو بتطويرها وهم في صدد إيجاد تطبيق لهذه التقنيات.

• تقارير المسؤولية اإلجتماعية للشركات – فقدم هذه التقارير معلومات حول أداء 
الشركة من ناحية اإلستدامة البيئية واإلجتماعية، باإلضافة إلى معلومات أخرى 
حول قضايا ذات أهمية بما في ذلك، المساواة بين الجسين. حيث تقوم العديد 
من الشركات بإصدار تقارير سنوية للمسؤولية اإلجتماعية،  وذلك تحقيقا لعدد 

من المعايير مثل معايير مبادرة )Global Reporting Initiative )GRI((. حيث تحتوي 
Global Reporting Initiative )GRI( )http://data-  قاعدة البيانات الخاصة بمبادرة
base.globalreporting.org/( ما يزيد عن 15000 تقرير مصنفة حسب القطاعات 

المختلفة. تتضمن عملية إعداد التقارير تحديد قضايا اإلستدامة ذات األهمية 
بالنسبة للشركة وذلك من خالل منهجية محددة تتضمن اآلراء والمالحظات الخاصة 

باألطراف ذات العالقة كجزء ال يتجزأ من هذه المنهجية. لذلك فإن هذه التقارير 

الخطوة الخامسة- 

تحديد الفرص والمخاطر العامة خالل سلسلة القيم

تمثل تلخيصًا لخبرات العديد من األشخاص حول الصناعة التي يمثلوها من حيث 
فرص وتحديات  اإلستدامة الخاصة بتلك الصناعة.

• براءات اإلختراع التقنية – إن ظهور اإلنترنت وقواعد بيانات براءات اإلختراع التي 
تتميز بسهولة البحث فيها، قد سهل بشكل كبير العثور على براءات اإلختراع ذات 

الصلة بصناعة معينة. هناك العديد من قواعد البيانات المجانية مثل قاعدة بيانات 
 )Espacenet« )http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html «
التي تتضمن ما يزيد عن 80 مليون براءة إختراع و تطبيقات لبراءة إخراع، حيث 

يمكن إستخدام قواعد البيانات المجانية إليجاد حلول للمشاكل الحالية، أو لمتابعة 
نشاطات البحث والتطوير للشركات التي تهتم بها. في حال لم يكن هناك قاعدة 

بيانات  خاصة بمكتب براءات اإلختراع في بلدك، فإنه يمكنك دائما البحث عن 
براءات اإلختراع التي قدمتها شركات مشابهة في األسواق الخارجية مما يمّكنك 

من فهم اإلتجاهات والتطورات التي يمكن أن تكون مفيدة للشركات في سوقك 
المستهدف.

• الدوائر الحكومية للصناعة والتجارة و جمعيات األعمال وجمعيات الشركات 
المتوسطة والصغيرة وغرف التجارة – كل واحدة من هذه الجهات يمكن أن 

يعتبر مصدرًا مهما للمعلومات، الكن البد من اإلشارة إلى أن نوعية البيانات 
والمعلومات قد تختلف بشكل كبير من جهة إلى أخرى.

• الدوائر الوطنية للحقوق اإلجتماعية – إنه من المفترض أن تكون هذه الدوائر 
قادرة على تقديم معلومات حول قضايا المساواة بين الجنسين تمكين المرأة في 

بلدك.
• مراكز األبحاث الخاصة واألكاديمية – إنه من المفترض أن تتمكن من معرفة 

ما إذا كان هناك مجموعات بحثية تعمل على المواضيع ذات الصلة بخدمات 
اإلبداع اإليكولوجي التي تقدمها وذلك من خالل اإلطالع على المواقع اإللكترونية 

والنشرات العلمية والمطبوعات الدورية الخاصة بمراكز األبحاث. وفي حال كان 
هناك مراكز أبحاث تعمل على اإلبداع اإليكولوجي، ينصح دائما ببناء عالقات مع 
هذه المراكز مما يتيح لكال الطرفين فهمًا افضل إلهتمامات وقدرات كل منهما 

األمر الذي سيعزز من فرص التعاون المستقبلي بينك وبين هذه المراكز.
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يمكن العثور على بيانات كّمية حول األسواق والتوجهات من مصادر متنوعه. حيث 
تتضمن هذه المصادر:

• مركز التجارة العالمي )International Trade Centre )ITC(( – معلومات عامة 
/http://www.intracen.org :حول التجارة الدولية. متوفر على الرابط التالي

• منظمة التجارة الدولية )World Trade Organization )WTO(( – معلومات عامة 
حول التجارة الدولية وإتجاهات السوق، بما في ذلك خرائط تفاعلية للتجارة. متوفر 

  http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm :على الرابط التالي
• قاعدة بيانات »Comtrade« التابعة لألمم المتحدة – معلومات عامة حول التجارة 

/http://comtrade.un.org :الدولية . متوفرعلى الرابط التالي
• مركز التسويق لإلستيراد من الدول النامية – معلومات حول سوق اإلتحاد 

األوروبي والتبادل التجاري بسن الشركاء داخل اإلتحاد األوروبي. متوفر على الرابط 
http://www.cbi.eu/marketintel_platform :التالي

• منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة – معلومات حول األسعار العالمية 
لألغذية و تحديات اإلستدامة التي تواجه قطاع الغذائي-الزراعي. متوفر على الرابط 

/http://www.fao.org :التالي
• منظمة » COLEACP« – معلومات حول منهجيات البستنة المستدامة. متوفر 

http://www.coleacp.org/en :على الرابط التالي
• الدوائر الحكومية المعنية بالتجارة والصناعة

• الجمعيات التجارية
• غرف التجارة و/أو الصناعة

• جمعيات الحقوق اإلجتماعية
• جمعيات حقوق المرأة

قواعد البيانات الخاصة ببراءات اإلختراع
قاعدة بيانات Espacenet. تتضمن ما يزيد عن 80 مليون براءة إختراع من جميع أنحاء 

العالم. متوفر على الرابط التالي:
http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html

الخطوة الخامسة- 

تحديد الفرص والمخاطر العامة خالل سلسلة القيم

البحث من خالل اإلنترنت عن براءات اإلختراع في جنوب أفريقيا. موقع إلكتروني يتيح 
الدخول المجاني للبحث عن براءات اإلختراع في جنوب أفريقيا. متوفر على الرابط التالي: 

http://patentsearch.cipc.co.za
مركز معلومات براءات اإلختراع الصيني. موقع إلكتروني يتيح الدخول المجاني للبحث 

عن براءات اإلختراع في جمهورية الصين الشعبية. متوفر على الرابط التالي:
http://search.cnpat.com.cn/CPRS2010/cnSimpleSearchEn.html

اإلتجاهات التقنية حول العالم
المنتدى اإلقتصادي العالمي )2015(. التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2015: 

تكنولوجيا اإلتصال والمعلومات )ICT(  للنمو الشامل. متوفر على الرابط التالي: 
 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015.pdf

مؤسسة مكنزي العالمية )McKinsey Global Institute( )2013(. التكنولوجيا المدمرة: 
إختراعات ستغير الحياة و األعمال اإلقتصادية و اإلقتصاد العالمي. متوفر على الرابط 
http://www.mckinsey.com/business-functions/businesstechnology/ :التالي

our-insights/disruptive-technologies
منظمة » Accenture« )2016(. اإلسان أوال: أولوية اإلنسان في العصر الرقمي. 

https://www.accenture.com/us-en/insight-technolo-  متوفر على الرابط التالي:
gytrends-2016.aspx

http:// :مؤتمر األمم المتحدة حول التجارة والتنمية )2015(. متوفر على الرابط التالي
unctad.org/en/pages/publications/Technology-Innovation-Report.aspx

مرجع« Dickens, R., Kelly, M., Williams, J. R. )2013(« ماهي اإلتجاهات المهمة 
التي تشكل التكنولوجيا ذات الصلة بالتصنيع؟ التبصر، مكتب الحكومة للعلوم. متوفر 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ :على الرابط التالي
attachment_data/file/277164/ep6-technology-trends-relevant-to-manufac-

turing.pdf

مزيد من المعلومات فيما يخص المكمالت   
الغذائية والزراعية والكيميائية والمعادن.
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لمحة عامةالنشاطات

البد أن تكون اآلن قد توصلت إلى فهم أفضل لنقاط الخطوة السادسة: وضع رؤية سلسلة القيم
اإلستدامة الساخنة ومدى أهمية التحديات والفرص ضمن 

سلسة القيم التي تطمح لها، يمكنك اآلن إستخدام هذه 
المعرفة لوضع رؤية لسلسة قيم مستدامة )التي سيشار 

إليها من اآلن فصاعدا بـ »رؤية سلسلة القيم«(.

خطوة 

وضع مفهوم من أجل 
سلسلة قيم أكثر إستدامة
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يتطلب الحوار

المخرجاتالمدخالت ستقوم خالل هذا النشاط بوضع رؤية 
لسلسلة قيم مستدامة بإستخدام 

المعلومات التي قمت بجمعها حتى 
اآلن حول سلسلة القيم.

• األطراف الرئيسية ذات الصلة ، من نشاط خطوة 
رقم 3، قم ببناء الشركاء الخارجيين المناسبين

• نقاط اإلستدامة الساخنة، من نشاط خطوة رقم 
4، تحديد نقاط اإلستدامة الساخنة خالل سلسلة 

القيم
• التحديات والفرص العامة، من نشاط خطوة رقم 

5، تحديد الفرص والتحديات العامة خالل سلسلة 
القيم

• رؤية لسلسلة قيم مستدامة، التي سيتم 
إستخدامها في نشاط خطوة رقم 8، خطط أنشطة 

المشاركة وقم بتنفيذها.

الخطوة السادسة: 

وضع رؤية 
سلسلة القيم
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الخطوة السادسة- 

وضع رؤية سلسلة القيم

إنشاء قائمة جرد خاصة بدورة حياة المنتج أو الخدمة
تكمن أهمية تطوير رؤية سلسلة القيم في كونها تقدم 
»اإلطار العام« الذي سيكون بمثابة الدليل الذي سيوجه 

نشاطاتك مع الشركات ضمن سلسلة القيم هذه. وعلى 
الصعيد العملي ستساعدك هذه الرؤية في تحديد هوية 

الشركاء الذين تحتاج للعمل معهم، وتحديد الفئة التي 
يتوجب عليك إستهدافها أوال بخدماتك )الزبائن و/أو العمالء(. 

ليس من المهم أن يتم وضع رؤية سلسلة القيم بشكل 
تفصيلي ولكنه من الضروري أن تكون متضمنة للخطوط 

العريضة لكيفية التعامل مع نقاط اإلستدامة الساخنة إضافة 
إلى التحديات والفرص. 

كيفية إنجاز العمل
قم بمراجعة نقاط اإلستدامة الساخنة والتحديات . 1

والفرص ذات األهمية التي قمت بتحديدها سابقا 
بإستخدام طريقة تحليل دورة الحياة ونموذج بستل

حاول أن تتخيل الموقف بعد 5-10 سنوات من اآلن، أي . 2
في الوقت الذي تكون فيه نقاط اإلستدامة الساخنة 
والتحديات المرتبطة بسلسلة القيم قد تم معالجتها 

بالكامل )أو قد تم تخفيفها بشكل كبير(، وتكون فرص 
سلسلة القيم قد تم إدراكها.

أكتب ملخصا حول حالة الموقف بالمستقبل، مشيرا إلى . 3
كافة الفرص والتحديات الرئيسية التي تم التطرق إليها.

قم بمراجعة مسودة رؤية سلسلة القيم مع زمالئك قبل . 4
إعتمادها.

الشركاءالفرص والتحديات

الزبائن و/أو العمالء

الرؤية
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الخطوة السادسة- 

وضع رؤية سلسلة القيم
دراسة حالة لغايات االسترشاد والتعلم حول رؤية سلسلة القيم

الفرص والتحديات
• عمليات صيد األسماك

• كميات إستهالك الطاقة في 
مراحل التصنيع

• مدى حجم وأهمية الفاقد 
والنفايات من السمك

• قيام شركات الصيد العالمية 
بإستخراج تصاريح لصيد السمك 

في المنطقة
• مخاوف حول الصيد الجائر، 

وتأثير صيد األسماك غير 
المرغوب بها أثناء تطبيق طرق 

الصيد المختلفة على النظام 
البيئي في البحار

• إزدياد وعي المجتمع حول 
الطبيعة الغير مستدامة 

للعمليات المتبعة حاليا لصيد 
أسماك التونة، األمر الذي يؤدي 

إلى حمالت ضغط مجتمعية 
نحوتطبيقات أكثر إستدامة 

في عمليات صيد األسماك 
واألنشطة الصناعية المرتبطة 

باألسماك
• تقارير حول ظروف مشابهة 

لظروف العبودية على متن 
سفن صيد التونا، وإرتباطاتها 

باإلتجار بالبشر

الشركاء
صيادو األسماك  •

منظمة الصيد  •
مديرية الصناعة  •

تجار األغذية  •
الحكومة المحلية المحلية  •

الزبائن/العمالء
شركات ومصانع إنتاج   •

التونا

الرؤية
• تعتبر صناعة معالجة وتعليب التونا من الصناعات الناجحة والمربحة، 

ولها أسواق عالمية قوية
• تم التغلب على القضية المرتبطة بصيد أنواع من األسماك غير 

مرغوب فيها أثناء إصطياد التونا، وقضية الصيد الجائر من خالل تطبيق 
مجموعه من التغيرات على عمليات الصيد المتبعة مما ساهم في 

تقليل الكميات اإلجمالية من األسماك التي يتم صيدها، وتجنب صيد 
أنواع محمية من األسماك مثل أسماك القرش والدولفين. 

• تم تأسيس أسواق محلية ألنواع األسماك التي يتم صيدها أثاء صيد 
التونا، مما ساهم في خلق فائدة إقتصادية للصيادين الذين أصبح 

بإمكانهم بيع أنواع أكثر من األسماك
• تم خفض كميات النفايات ضمن سلسلة القيم بشكل كبير من خالل 

آليات تواصل  أفضل لسلسلة القيم و تعزيز البنية التحتية للبرادات 
الخاصة للتخزين.

• يصب هذا األمر في مصلحة وفائدة الشركات المنتجة للتونا، حيث 
إزدادت كميات األرباح المتحصلة من تصنيع طن واحد من التونا، كما 
عاد ذلك بالفائدة على المحالت التجارية األوروبية التي تبيع هذا النوع 

من المنتجات من خالل تأمين مصادر دائمة للتونا المعلبة عالية الجودة.
• تعزيز ظروف حماية العمال، من خالل مراقبة أفضل لظروف العمل 

على متن سفن صيد التونا ومعامل معالجة التونا وإنتاجها.
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الخطوة السادسة- 

وضع رؤية سلسلة القيم

النصائح والحيل

بعض األفكار المتعلقة 
بتطوير الرؤية

مشاركة الرؤية مع 
الزبائن/العمالء

لتطوير الرؤية بشكل 
أسهل، يمكنك اإلستعانة 

بالرؤى واألولويات 
المستقبلية على المستوى 

الوطني والتي يمكن أن 
تكون متوفرة من خالل 

السياسات والقوانين 
المحلية في بلدك. فعلى 

سبيل المثال، يمكن أن 
تكون سياسات تطوير 

القطاع الصناعي في بلدك 
قد وضعت أولوية كبيرة 
إلى اإلنتقال من إستيراد 
المواد األولية األساسية 

إلى منتجات/بضائع 
مصنعة  أكثر تطورا. كما 
 RECPnet  تعطي رؤية

)أنظر في المراجع لتفاصيل 
أكثر( بعض المقترحات 

حول قضايا اإلستدامة ذات 
األهمية على المستوى 

الدولي.

ستكون رؤية سلسلة القيم 
مفيدة عند تطوير خيارات 

اإلستراتيجية للشركات التي 
تعمل معها الحقا. أما فيما 

يتعلق بمشاركة  او عدم 
مشاركة رؤية سلسلة القيم 

المستدامة مع عمالئك 
من الشركات فإن القرار 

عائد لك في ذلك. حيث أن 
بعض الشركات ستكون 

مهتمة برؤية دورهم ضمن 
اإلطار الوطني لسلسة 

القيم في حين أن شركات 
أخرى لن تكون مهتمة 

بذلك.في جميع األحوال، 
تعتبر مشاركة الرؤية مع 
واحد أو إثنين من خبراء 
القطاع أمرا مفيدا لما 

يمكن أن يقدموه من رأي 
ومراجعه ناقدة حول هذه 

الرؤية.

معلومات مرجعية

المصادر والمراجع 
تطوير رؤية لسلسلة قيم مستدامة: إعالن دافوس حول تعزيز 
 Promotion of Resource( فعالية الموارد واإلنتاج األنظف

Efficient and Cleaner Production )RECP(( في الدول النامية 
https://www. :والدول في طور اإلنتقال. متوفر على الرابط التالي

unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/What_we_do/
Topics/Resource-efficient__low-carbon_production/

 Global_Network_Conference_on_RECP_-_Declaration.pdf

مزيد من المعلومات فيما يخص المكمالت الغذائية   
والزراعية والكيميائية والمعادن



75



76

 

لمحة عامةالنشاطات

الخطوة السابعه: تطوير 
عرض حول سلسلة القيم

الخطوة الثامنة: التخطيط 
لنشاطات اإلشراك وتنفيذها

تتضمن هذه المرحلة إيصال بعض المعلومات حول 
اإلبداع اإليكولوجي والخدمات المتعلقة به للشركات ضمن 
األسواق المستهدفة، وذلك من أجل الحصول على إهتمام 

هذه الشركات ومن ثم البناء عليها ومتابعتها. لذلك البد 
من تحضير عرض تقديمي يتناغم مع حاجات سلسلة القيم 

ومن ثم تقديم هذا العرض للشركات ذات العالقة بإستخدام 
قنوات التواصل المختلفة.

خطوة 

إشراك العمالء المقترحين
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يتطلب الحوار

المخرجاتالمدخالت الهدف من هذه الخطوة هو بناء 
عرض تقديمي يلخص بشكل فعال 

المنافع اإلقتصادية التي يحملها 
اإلبداع اإليكولوجي للشركات في 

األسواق المستهدفة باإلضافة 
إلى سلسلة القيم التي تعتبر هذه 

الشركات جزءا منها.

• النقاط الساخنة لإلستدامة، من الخطوة الرابعة: 
تحديد النقاط الساخنة لإلستدامة ضمن سلسلة 

القيم
• الفرص والتحديات العامة، من الخطوة الخامسة: 

تحديد الفرص والمخاطر العامة ضمن سلسلة 
القيم

• رؤية سلسلة القيم، من الخطوة السادسة: تطوير 
رؤية لسلسلة القيم

• وثيقة عرض سلسلة القيم، تتضمن تلخيصا 
لتجربة عملية لإلبداع اإليكولوجي تكون موجهة 

لألسواق المستهدفة، حيث سيتم إستخدام هذا 
العرض في الخطوة الثامنة والمتمثلة بالتخطيط 

لنشاطات اإلشراك وتنفيذها

الخطوة السابعه: 

تطوير عرض 
حول سلسلة 

القيم
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الخطوة السابعه- 

تطوير عرض حول سلسلة القيم

الرسائل الرئيسيةالمخاطر والفرص

أضف صورة أو 
رسم لشخص

اإلسم والمسمى 
الوظيفي لضابط اإلرتباط

السوق

الشركة

يعتبر عرض سلسلة القيم بمثابة وثيقة توضح الرسائل األساسية التي تهدف إلى 
إيصالها للشركات ضمن األسواق المستهدفة، والتي من شأنها توضيح األثار اإليجابية 
الممكن تحقيقها من تطبق اإلبداع اإليكولوجي، األمر الذي من شأنه تعزيز الرغبة لدى 

هذه الشركات بمعرفة المزيد حول منهجية اإلبداع اإليكولوجي والخدمات التي تقوم 
بتقديمها من خالل هذه المنهجية. وتعتمد طريقة إستخدام هذه الوثيقة على طبيعة 

الفعاليات وقنوات اإلتصال التي تقوم بإستخدامها عند البدء بإستقطاب الشركات 
ضمن سوقك المستهدف. لكن في جميع األحوال البد من الحرص على تقديم 

الرسائل األساسية بشكل متجانس عند إعداد وثيقة عرض سلسلة القيم، بصرف النظر 
عن الشكل الذي سيتم تقديمها به أو الشخص الذي سيقوم بتقديمها من فريقك.
بمجرد اإلنتهاء من إعداد وثيقة عرض سلسلة القيم، ستصبح هذه الوثيقة بمثابة 

األساس الذي سيبنى عليه كافة النشاطات المتعلقة بإستقطاب الشركات والمخاطبات 
بأشكالها المختلفة، سواء كان ذلك إلعداد محاضرة  يتم تقديمها ضمن مؤتمر ما، أو 

تطوير نشرة تعريفية للتعريف بخدمات اإلبداع اإليكولوجي التي تقوم بتقديمها.

كيفية إنجاز العمل
قبل تحديد تفاصيل الرسائل األساسية الفعلية البد من القيام بتحديد فئة . 1

المؤسسة التي سيتم تخصيص الرسائل لها )السوق المستهدف( باإلضافة إلى 
تحديد طبيعة األشخاص المستهدفين داخل المؤسسة من هذه الرسائل )الفئة 

المستهدفة(
تحديد الرسائل األساسية للسوق المستهدف والفئة المستهدفة يتم من خالل . 2

مراجعة النقاط الساخنة لإلستدامة )sustainability hotspots( باإلضافة إلى 
مراجعة المخاطر والفرص الرئيسية ومن ثم توضيح اآللية التي سيقوم بها اإلبداع 

اإليكولوجي بالمساهمة في التعامل مع التحديات وتحقيق أفضل إستغالل من 
الفرص المتاحة.

قم بتكرار هذه العملية مع األسواق والفئات المستهدفة األخرى التي ترغب في . 3
التواصل معها.
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الخطوة السابعه- 

تطوير عرض حول سلسلة القيم
دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول تطوير عرض  سلسلة القيم

الفرص والتحديات
• نشاطات الصيد المختلفة
• إستهالك الطاقة لمرحلة 

اإلنتاج والتصنيع
• مدى أهمية فاقد األسماك، 

والنفايات
• شركات الصيد الدولية التي 

تقوم بإستصدار تراخيص صيد 
في المنطقة

• المخاوف حول الصيد الجائر و 
الصيد الثانوي )األسماك الغير 
مرغوب بها والتي يتم صيدها 

مع أسماك التونا( وما يرتبط به 
من طرق الصيد المختلفة وآثار 

ذلك على البيئة البحرية 
• إرتفاع وعي المستهلك 

حول الطبيعة الغير مستدامة 
للعمليات المستخدمة حاليا في 

صيد أسماك التونا وما يترتب 
على ذلك من حمالت توعية 
موجهة للمستهلك للوصول 

إلى عمليات أكثر إستدامة سواءا 
تلك المتعلقة بالصيد أو بصناعة 

إنتاج التونا
• تقارير حول ظروف مشابهة 

لظروف العبودية على متن 
سفن الصيد باإلضافة إلى 
دالالت حول اإلتجار بالبشر.

الرسائل الرئيسية
• الصيد الجائر ألسماك التونا يعني تناقص أعداد التونا المتوفرة للصيد
• العواقب المترتبة على ذلك تتركز في إرتفاع أسعار أسماك التونا على 

المدى القصير، أما على المدى الطويل فهناك خطر حقيقي أنه خالل 15 
عاما لن يبقى هناك أسماك تونا متوفرة للصيد في المياه اإلقليمية إذا ما 

بقي معدل اإلستنزاف على ما هو عليه اآلن.
• هذا الخطر يهدد كامل سلسلة القيم، وال يمكن التغلب عليه إال من 

خالل اإلبتكار وتظافر الجهود
• يعتبر اإلبداع اإليكولوجي بمثابة نهج أو طريقة يمكن إستغاللها في 

معالجة مثل هذه المخاطر الكبرى لإلستدامة 
• يتضمن اإلبداع اإليكولوجي موائمة خطتك اإلستراتيجية، وخطط العمل 

واألنشطة الخاصة بك، في سبيل تحقيق أفضل المكاسب من الفرص 
المتاحة في الوقت الذي يتم فيه العمل على معالجة مخاطر اإلستدامة 

المتعلقة بسلسلة القيم
• نمتلك منهجية مجربة ومعتمدة لدعم تطبيق اإلبداع اإليكولوجي والتي 

يمكننا إستغاللها لمساعدتك.

السوق
• شركات إنتاج التونا داخل البلد

الشركة
• المدراء التنفيذيين لشركات 

إنتاج التونا

اإلسم والمسمى الوظيفي لضابط اإلرتباط

أضف صورة أو رسم لشخص

ثاو بارك

مالك/مدير/مدير تنفيذي

هل تتوافق هذه الرسائل مع رؤية سلسلة القيم؟
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الخطوة السابعه- 

تطوير عرض حول سلسلة القيم

النصائح والحيل

لإلنتباه على المدى القصير

الموائمة على المدى 
الطويل

أفكار حول الفوائد

عند تحديد وإعتبار الفرص 
والمخاطر األكثر أهمية، 

ينصح بالتركيز على القضايا 
التي لها تأثير خالل السنتين 

القادمتين، وذلك لكون 
هذه القضايا تثير إهتمام 
المدير التنفيذي أكثر من 

غيرها

يمكنك أيضا مراجعة رؤية 
سلسلة القيم التي قمت 
بتحديدها سابقا، حيث أن 
الرسائل الرئيسية البد أن 
تكون متوائمة مع الرؤية 

طويلة المدى

يمكن أن يقدم تقرير برناج 
 UN( األمم المتحدة للبيئة
Environment( لقصص 

نجاح اإلبداع اإليكولوجي ’ 
Business Case for Eco-
Innovation’ بعض األفكار 

حول طبيعة الفوائد التي 
يمكن أن تحققها الشركات 

من خالل تطبيق اإلبداع 
اإليكولوجي

معلومات مرجعية

المصادر والمراجع 
تطوير عرض سلسلة القيم

برنامج األمم المتحدة للبيئة )2014(. قصص نجاح حول اإلبداع اإليكولوجي. برنامج األمم 
http://www.unep.org/resourceefficiency/ :المتحدة للبيئة، باريس. متوفر على الرابط التالي

Business/Eco-Innovation/TheEco-InnovationProject/TheBusinessCaseforEco-
Default.aspx/1036905/innovation/tabid
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يتطلب الحوار

المخرجاتالمدخالت تتمحور هذه الخطوة حول التخطيط 
لكيفية البدء بإشراك الشركات 

ضمن سوقك المستهدف، 
وكسب إهتمامهم بخدمات اإلبداع 

اإليكولوجي التي تقوم بتقديمها

إختيار السوق المستهدف، من الخطوة رقم واحد: 
تقييم األسواق المحتملة

• قائمة مبدئية بالشركات ذات العالقة في 
سوقك المستهدف، من الخطوة األولى: تقييم 

األسواق المحتملة 
• األطراف ذوي الصلة الذين يمكن أن يسهلو 
لك القيام باإلتصاالت المبدئية مع الشركات 

ذات العالقة، من الخطوة الثالثة )المرحلة األولى 
– اإلعداد(، تأسيس شراكات خارجية مناسبة

• تنفيذ نشاطات إشراك مختلفة
• ترتيب مواعيد إجتماعات مع ممثلي اإلدارة 

العليا في مجموعة من الشركات ضمن سوقك 
المستهدف، سيتم إستخدامها في الخطوة 

التاسعة: تقديم فوائد اإلبداع اإليكولوجي لإلدارة 
التنفيذية

الخطوة الثامنة: 

التخطيط 
لنشاطات 
اإلشراك 
وتنفيذها
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الخطوة الثامنة- 

التخطيط لنشاطات اإلشراك وتنفيذها

بعد أن قمت بتطوير عرض سلسلة القيم الخاص بك، أنت اآلن أصبحت جاهزا 
إلستقطاب وإشراك الشركات ضمن سوقك المستهدف، وهو األمرالذي 
يمكن تحقيقه بعدة طرق. البد مع وصولك إلى هذه الخطوة، أن تكون قد 

حددت مجموعة من الشركات ذات الصلة ضمن سلسلة القيم الخاصة بك، 
 .)Target Identification Template( وذلك بإكمالك لنموذج تحديد الهدف

يمكنك طلب المساعدة من الهيئات الحكومية، منظمات التجارة أو ما شابهها 
من الجهات التي يمكن أن تساعدك إما من خالل تعريفك باألشخاص المؤثرين 

داخل الشركات التي قمت بتحديدها أو من خالل توفير معلومات وتفاصيل 
حول شركات أخرى ذات صلة. كما يمكنك العمل على تحصيل منحة حكومية 
لمساعدتك في إطالق خدماتك الجديدة في اإلبداع اإليكولوجي إذا كان ذلك 

يتوافق مع األهداف اإلستراتيجية في بلدك. 

من الواضح أن هناك العديد من الطرق لكسب اإلهتمام حول اإلبداع 
اإليكولوجي ضمن سوقك المستهدف، حيث يعتبر الفهم الجيد للسوق من 

أهم العوامل لتحديد الخيار األفضل واألكثر مالئمة. مهما كانت المنهجية التي 
قمت بتبنيها، فإن الهدف الرئيسي هو ترتيب إجتماع مع اإلدارة التنفيذية لزبون 

أو عميل محتمل من أجل مناقشة الخطوات الالحقة والحصول على الموافقة 
للمضي قدما في مرحلة وضع اإلستراتيجية.

كيفية إنجاز العمل
قم بإنشاء قائمة مبدئية بكافة األنشطة التي يمكنك إنجازها للبدء بإشراك . 1

الشركات ضمن سوقك المستهدف. وفي ما يلي بعض األفكار األولية 
التي يمكن أن تساعدك في البدء:

• قم بتقديم نظرة عامة حول خدمات اإلبداع اإليكولوجي التي تقوم 
بتقديمها لعمالئك الحاليين من الشركات ذات الصلة التي تقع ضمن 

سوقك المستهدف.
• قم بالتواصل مع الجمعيات الصناعية أو غرف التجارة والصناعة ضمن 
سوقك المستهدف، وذلك من أجل مناقشة إمكانيات تنظيم فعاليات 

مشتركة و العمل على التسويق المشترك لمفهوم اإلبداع اإليكولوجي. غالبا 

ما تكون هذه المؤسسات مهتمة بإيجاد طرق جديدة لدعم أعضائها وتقديم 
خدمات جديدة لهم.

• قم بإطالق مشروع يتطرق إلى تحدي أو فرصة على مستوى قطاع كامل. 
يعتبر توفر تمويل لهذا المشروع من العوامل التي تساهم في تسريع عملية 

إستقطاب شركاء صناعيين لتقديم إستثمارات إضافية للمشروع.
• قم باإلستفادة من الشراكات التي قمت ببنائها. إذا ما قمت ببناء شراكة 

قم بالتفكير بماهية قنوات اإلتصال الجديدة التي يمكن أن تقدمها لك هذه 
الشراكة. إضافة إلى ذلك قم بالتفكير بآليات العمل المشترك مع شركائك 

في سبيل الوصول إلى تأثير أكبر وصدى أوسع لفعاليات التسويق التي 
تقوم بتنفيذها.

• قم بتنظيم »منتدى للمدراء التنفيذيين« يمكنك من خالله تقديم مفهوم 
اإلبداع اإليكولوجي والفوائد التي يمكن تحقيقها من خالل هذا المفهوم 

لرواد األعمال في سوقك المستهدف.
• قم بتطوير عرض تقديمي متخصص لقطاع محدد، يتضمن فرص 

وعوامل التأثير لإلبداع اإليكولوجي ضمن هذا القطاع، ومن ثم قم بالتواصل 
مع شركات ضمن ذلك القطاع بغرض الترتيب إلجتماع تقوم من خالله 

بتقديم العرض الذي قمت بتطويره.
• قم بالتواصل مع الزبائن واألطراف ذوي الصلة بالشركة المستهدفة، وقم 
بسؤالهم عن كيفية تقييمهم ألداء الشركة من ناحية التنمية المستدامة. إذا 

تمكنت من خالل ذلك من تحديد جزئية تكون فيها الشركة غير قادرة على 
الوصول إلى توقعات زبائنها، فإن هذه المعلومة ستكون مفيدة لك جدا مع 

هذه الشركة.
• قم بنشر ورقة تسويقية حول فوائد اإلبداع اإليكولوجي لقطاع األعمال 

المستهدف ضمن سوقك المستهدف. تعتبر الورقة التسويقية بمثابة أداة 
تسويقية ال تتجاوز 4 إلى 5 صفحات، تتضمن وصف لمفهوم جديد أو منتج 
جديد يمكن أن يساهم في حل مشكلة معينة ضمن قطاع أعمال محدد. من 
المهم عند كتابة الورقة التسويقية أن تقوم بتحديد الجمهور المستهدف من 
هذه الورقة بشكل واضح، ومن ثم القيام بوضع محتوى مناسب بإستخدام 
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الخطوة الثامنة- 

التخطيط لنشاطات اإلشراك وتنفيذها

لغة مناسبة تتالئم مع طبيعة الفئة المستهدفة )على سبيل المثال؛ 
إذا كانت فئتك المستهدفة هي المدراء التتنفيذيين للشركات، فالبد 

من التركيز على الفوائد المباشرة ألعمالهم واإلستثمارات الالزمة 
لتحقيق هذه الفوائد، الخ. واإلبتعاد عن التفاصيل الفنية للحلول 

المقترحة(. حاول دائما اإلستعانة بالصور واألشكال التوضيحية 
واألمثلة حيثما أمكن ذلك بهدف تعزيز المعنى وتسهيل فهم 

النقطة التي تحاول إيصالها، يمكنك إيجاد بعض األفكار ذات الصلة 
بالمحتوى ضمن تقرير »قصص نجاح حول اإلبداع اإليكولوجي« 
المنشور من قبل برنامج األمم المتحدة للبيئة، لكن حاول دائما 
تعزيز هذا المحتوى بأمثلة وإثباتات ذات صلة بمنطقتك وبلدك 
وسوقك المستهدف. بمجرد إنتهائك من الورقة التسويقية قم 

برفعها على الموقع اإللكتروني الخاص بك، حيث يمكن ألي شخص 
تحميل نسخة منها بشكل مجاني مقابل تزويدهم بمعلومات 

اإلتصال الخاصة بهم األمر الذي يعتبر طريقة جيدة لتحقيق الريادة. 
يمكنك أيضا القيام بإرسال رسائل إلكترونية لمعارفك الحاليين متيحا 

لهم الفرصة ألخذ فكرة حول خدماتك الجديدة في مجال اإلبداع 
اإليكولوجي مع إرفاق الروابط الخاصة بتحميل الورقة التسويقية من 

الموقع اإللكتروني الخاص بك.
قم بمراجعة قائمة األنشطة ثم قم بتحديد األفكار التي ستقوم . 2

بتطبيقها، آخذا بعين اإلعتبار كال من العوامل التالية:
• الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بتنظيم وتنفيذ الفكرة. 

• عدد نقاط التواصل النوعية والجيدة )داخل الشركات المستهدفة( 
التي يمكن أن تتولد من خالل تنفيذ هذه الفكر

• المقدرة على تنفيذ هذه األنشطة من خالل القدرات التي تملكها 
ضمن فريق العمل الخاص بك.

قم بإنشاط خطة زمنية للفترة القادمة )ما بين 6 – 12 شهر(، . 3
مع ضرورة وضع شخص مسؤول عن تنفيذ كل نشاط، ومن ثم قم 

بالتنسيق لنشاطك األول!

نموذج التخطيط إلشراك الشركات

قائمة أنشطة اإلشراك المقترحة

أدرج هنا أسماء الشركات التي تنوي إشراكها وضابط اإلتصال الخاص بكل شركة

النتيجةالمعيار
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الخطوة الثامنة- 

التخطيط لنشاطات اإلشراك وتنفيذها

دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول التخطيط إلشراك الشركات

الوقتقائمة أنشطة اإلشراك المقترحة

أدرج هنا أسماء الشركات التي تنوي إشراكها وضابط اإلتصال الخاص بكل شركة

• شركة تايستي تونا  - السيد تايستي
• شركة كاند تونا المحدودة – السيدة جونز

• شركة فيشي سباليز المحدودة – السيد سميث
• مؤسسة كاند دياليتس – السيدة دياليتس

3
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النتيجةالجهدالتكلفة

• عرض مدته خمس دقائق للزبائن الحاليين عند تقديم خدماتنا 
اإلعتيادية لهم

• تنظيم منتدى للمدراء التنفيذيين

• بناء تحالف بغرض التقديم لمنحة مقدمة من منظمة صيد السمك 
تحت برنامج »صيد السمك وتصنيع منتجات السمك المستدامة«

• تنفيذ إستبيان حول تحديات اإلستدامة ضمن مدراء سلسلة التزويد 
في المحالت الكبرى لبيع األغذية  وإستخدام نتائج اإلستبيان كأساس 

لورقة تسويقية

حضور مؤتمرات محلية حول تحديات إنتاج األغذية  •
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الخطوة الثامنة- 

التخطيط لنشاطات اإلشراك وتنفيذها

وصف لشركة تايستي تونا
مالحظة: شركة تايستي تونا هي شركة وهمية تم إفتراضها لتكون بمثابة مثال 

عملي لتوضيح تطبيقات منهجية اإلبداع اإليكولوجي. شركة تايستي تونا هي 
شركة عائلية صغيرة متخصصة في معالجة وتعليب منتجات سمك التونا. تم 

تأسيس الشركة في العام 2004 من قبل عائلة تعمل في مهنة صيد السمك، 
وذلك لكونهتم لم يكونو يشعرون بالرضا عن األسعار التي كانت تقدم لهم 
مقابل األسماك التي كانو يقومون بصيدها. العائلة ما زالت تملك الشركة 
وتقوم بإدارتها، يبلغ عدد الموظفين في الشركة 40 موظفا يساهمون في 

تصنيع 1000 طن من التونا سنويا. 

الشركة تقوم بشراء األسماك بشكل مباشر من الصياديين في السوق المحلي
يتم جلب السمك ومن ثم يتم معالجته بإستخدام طرق يدوية في غالب األحيان

يتم تغليف التونا المعلبة بشعار تايستي تونا لتكون جاهزة للبيع في السوق 
المحلي، غير أن الشركة توفر خدمة التغليف بشعارات خاصة لزبائن دوليين كبار.

تقدم الشركة نوعين من المنتجات
• تونا معلبة بالزيت - عالية الجودة – مخصص للتصدير

• تونا معلبة بالماء والملح – جودة عادية – مخصص للبيع في السوق 
المحلي

غالبية موظفي الشركة يعملون كعمال إنتاج وهناك خمسة موظفين إداريين 
يتألفون من المدير التنفيذي ومدير اإلنتاج ومدير المبيعات باإلضافة إلى 

مساند مالي ومساند إداري.

واآلن لماذا يمكن إعتبار شركة تايستي تونا بمثابة هدف جيد لخدمات اإلبداع 
اإليكولوجي التي تقوم بتقديمها؟

في ما يلي بعض العوامل التي يمكن أن تكون بمثابة أسباب جيدة إلعتبار 
شركة تاستي تونا كشركة جيدة ليتم إستهدافها بخدماتك. إبحث عن صفات 

مشابهة عند إختيار الشركات التي ترغب بإستهدافها.

• معززة بسياسة وطنية – في البلد الذي تقع فيه شركة تايستي تونا، تدعم 
السياسات الوطنية صناعة إنتاج األغذية، مثل خطة التطوير الوطنية، حيث 

ترغب الحكومة باإلنتقال من تصدير مواد أولية غير مصنعة، إلى تصدير 
منتجات غذائية عالية الجودة.

• توفر التمويل – هناك برامج تمويل متوفرة من خالل وزارة التجارة 
واإلستثمار للشركات التي ترغب في زيادة مبيعاتها الخارجية.

• تعليمات جديدة تستهدف السوق – وزارة الصيد تنوي تطبيق قانون 
لحصص الصيد نظرا لمشكلة الصيد الجائر

• نمو السوق – هناك طلب متزايد على التونا سواء على مستوى السوق 
المحلي والسوق الخارجي بمعدل %10 سنويا

• تنامي إهتمام المستهلك باإلستدامة – تقوم الشركة بإستخدام الشعار 
الخاص بها على بعض منتجاتهاوهناك تزايد مستمر بأعداد المستهلكين 

المهتمين بشراء التونا من مصادر مستدامة
• مخاطر إستدامة كبيرة  تواجه السوق – تواجه صناعة صيد وإنتاج التونا 

مخاطر حقيقية مثل تناقص أعداد أسماك التونا نظرا للصيد الجائر، مخاوف 
حول ظروف العمل على سفن صيد السمك، إرتفاع أسعار األسماك نظرا 

للمنافسة من شركات خارجية لمعالجة وتعليب التونا. هذه المخاطر وغيرها 
سيتم مناقشتها في النشاطات الالحقة. 

• شركة رابحة وقوية – على الرغم من كل التحديات فإن الشركة قد حققت 
ارباحا جيدة في كل عام من األعوام الخمسة الماضية، وهي الشركة األقوى 

في السوق المحلي حيث تمتلك %55 من حصة السوق.
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الخطوة الثامنة- 

التخطيط لنشاطات اإلشراك وتنفيذها

النصائح والحيل

ليكن مسليا

يساهم إدخال العاب 
تفاعلية وعناصر منافسة 
الى المراحل األولى من 
العامل مع الشركة في 
ضمان مشاركة افضل 

وأكثر جاذبية بعكس 
المنهجيات التقليدية 

التي تعتمد على العروض 
التقديمية الطويلة.

• المالك و/أو المدير التنفيذي مهتم باإلستدامة – شركة 
تايستي تونا شركة عائلية ومالكها له سلوك إيجابي تجاه 
اإلستدامة، حيث أن الشركة تعتبر الصيد الجائر مشكلة 
خطيرة بالنسبة لها، باإلضافة إلى كونهم مهتمين بأن 
يكون لهم سمعة جيدة سواءا في السوق المحلي أو 

الخارجي. هناك جزء كامل في الموقع اإللكتروني الخاص 
بالشركة يتحدث عن النشاطات التي تقوم بها الشركة 

لتخفيض اآلثار السلبية على البيئة
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الخطوة الثامنة- 

التخطيط لنشاطات اإلشراك وتنفيذها

معلومات مرجعية

المصادر والمراجع 
كتابة ورقة تسويقية

يقدم موقع )WhitePaperSource(، مجموعة من المقاالت حول كتابة أوراق 
تسويقية، باإلضافة إلى منتدى ومحاضرات تعليمية صوتية قابلة للتنزيل، متوفر على 

  /http://www.whitepapersource.com :الرابط التالي
أمثلة على األوراق التسويقية، متوفرة على الرابط التالي:

http://www.thatwhitepaperguy.com/that-white-paper-guy-samples.html
أمثلة على تصاميم بيئية لألوراق التسويقية، متوفرة على الرابط التالي:

http://www.grantadesign.com/eco/ecodesign.htm

معلومات إضافية حول اإلضافات الغذائية الزراعية  
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لمحة عامةالنشاطات

الخطوة التاسعة: تقديم 
فوائد اإلبداع اإليكولوجي 

للمدير التنفيذي

تتضمن منهجية اإلبداع اإليكولوجي عدد من النقاط الرئيسية 
التي يتوجب عليك عندها وضع المبررات الالزمة إلقناع 

الشركة باإلستثمارات الالزمة لتطبيق اإلبداع اإليكولوجي 
وأخذ القرار بطريقة المتابعة في التنفيذ. يعتبر أخذ موافقة 

المدير التنفيذي لشركة واحدة على األقل من الشركات 
المستهدفة أول هذه النقاط الرئيسية حتى تتمكن من 

الدخول إلى الشركة.

خطوة 

الحصول على الموافقة 
من اإلدارة العليا للمتابعة
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نشاط مركب

المخرجاتالمدخالت يوفر هذا النشاط بعض اإلرشادات 
حول كيفية عرض خدمات اإلبداع 
اإليكولوجي التي تقوم بتقديمها 

للمدير التنفيذي لواحدة من الشركات 
المستهدفة

• عرض سلسلة القيم، من الخطوة السادسة 
وضع رؤية سلسلة القيم

• مواعيد تم ترتيبها مع ممثلين من اإلدارة العليا 
لمجموعة من الشركات في سوقك المستهدف، 

من الخطوة الثامنة، تخطيط أنشطة المشاركة وقم 
بتنفيذها

• تحصيل الموافقة من المدير التنفيذي للمتابعة 
بالمرحلة التالية في عملية وضع اإلستراتيجية، هذا 

المخرج ال يتم إستخدامه في مكان آخر لكنه ضروري 
جدا للسماح لك في متابعة باقي الخطوات.

الخطوة التاسعة: 

تقديم فوائد 
اإلبداع 

اإليكولوجي 
للمدير التنفيذي
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الخطوة التاسعة- 

تقديم فوائد اإلبداع اإليكولوجي للمدير التنفيذي

قبل اإلجتماع بالمدير التنفيذي، ال بد أن تقرر فيما إذا كنت تهدف إلى عمل 
عرض لتقديم حجم التمويل الالزم لتنفيذ كافة خدمات اإلبداع اإليكولوجي 
أو بكل بساطة لطلب الموافقة للدخول إلى الشركة لتتمكن من المتابعة 
بنشاطات مرحلة وضع اإلستراتيجية )والتي يمكن أن تتحمل فيها الشركة 

تكاليف مادية أو ال تتحمل إعتمادا على المنهجية التي قمت بتبنيها(
لغايات هذا الدليل، سيتم اإلفتراض بأنك في هذه المرحلة ستقوم بطلب 

موافقة للدخول إلى الشركة لتتمكن من المتابعة في تنفيذ نشاطات مرحلة 
وضع اإلستراتيجية. وفي ما يلي بعض المواضيع المقترحة لتقوم بتضمينها 

في العرض الذي ستقوم بتقديمه للمدير التنفيذي. غالبية المحتوى الذي 
سيتضمنه هذا العرض سيكون مأخوذا من محتوى عرض سلسلة القيم، 

لكن يجب عليك الحرص على أن يكون أكثر خصوصية بطبيعة الشركة التي 
تستهدفها، كما يجب عليك تجنب تكرار المحتوى األساسي إذا كان المدير 

التنفيذي قد شاهد سابقا عرض سلسلة القيم.   

كيفية إنجاز العمل
حضر عرضك التقديمي للمدير التنفيذي وفقا للمعايير التالية:

• ملخص تقديمي حول مؤسستك والخدمات التي تقوم بتقديمها
• شرح حول مفهوم اإلبداع اإليكولوجي

• وضح الحاجة إلى اإلبداع اإليكولوجي من خالل شرح أكثر المخاطر والفرص 
أولوية من تلك التي قمت بتحديدها سابقا.

• إشرح الفوائد المحتملة من اإلبداع اإليكولوجي للشركة – هذه النقطة 
يمكن تحقيقها من خالل عرضك الخاص بسلسلة القيم والكن يجب عليك 

إعادة صياغته بشكل يتناسب مع طبيعة الشركة حيث أمكن.
• إعطاء أمثلة حول كيف قام اإلبداع اإليكولوجي بجلب الفائدة للشركات. 
Business Case for Eco- « يمكنك العثور على قصص النجاح في تقرير

Innovation« )برنامج األمم المتحدة للبيئة، 2014(، لكن األمثلة المحلية 
أو الوطنية أو اإلقليمية أو حتى األمثلة من نفس الصناعة في دولة أخرى 

باإلضافة إلى خبرتك تعتبر مفضلة أكثر.
• التأكيد على أن تنفيذ اإلبداع اإليكولوجي عملية طويلة المدى، ومبادرة 

إستراتيجية تتطلب دعم مستمر وإلتزام من اإلدارة العليا لضمان نجاحها.
• إذا كان مناسبا، قم بتوضيح الشراكات التي قمت بتحقيقها مع األطراف 

ذات العالقة الذين سيضمنون قدرتك الفنية ومعرفتك الالزمة لتنفيذ 
خدمات مكثفة لإلبداع اإليكولوجي.

• إختم بمناقشة الخطوات المستقبلية

عند القيام بطلب الموافقة للمتابعة هناك مجموعة من األسئلة المحورية التي 
يجب عليك محاولة التطرق إليها لمساعدة المدير التنفيذي على إتخاذ القرار )مع 

بعض اإلجابات العامة(:
كيف تكون المتابعة في الخطوات الالحقة مفيدة للشركة؟ - سيتم   •

تصميم اإلستراتيجية بشكل تضمن الرؤى طويلة المدى للشركة باإلضافة 
إلى أهدافها اإلستراتيجية. سيتم إستخدام هذه اإلستراتيجية خالل باقي 

الخطوات واإلسترشاد بها في نشاطات اإلبداع اإليكولوجي.
• ماذا يمكنك أن تفعل؟ - قم بعمل تقييم مبدئي لتكوين فهم أفضل 

للشركة، وقم يتحديد فرص دقيقة لإلبداع اإليكولوجي على طول دورة حياة 
منتجاتها. يتضمن ذلك مراجعة خطة وإستراتيجة العمل الخاصة بالشركة 

ونقاط القوة والضعف. بناءا على المعلومات التي قمت بجمعها سيتم طرح 
إستراتيجية معدلة تتضمن اإلبداع اإليكولوجي للشركة. 
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الخطوة التاسعة- 

تقديم فوائد اإلبداع اإليكولوجي للمدير التنفيذي

تقديم فوائد اإلبداع اإليكولوجي للمدير التنفيذي
• ما هي المخرجات؟ - تقرير يلخص نتائج من 

مراجعة اإلستراتيجية وورشة عمل ومن ثم 
تقديم مقترح إستراتيجية معدلة للشركة. في 
إجتماع الحق، سيقوم مزود الخدمة بالعودة 
لتقديم النتائج من التقرير ومناقشة خدمات 

الدعم المطلوبة للتمكن من تنفيذ  اإلستراتيجية 
في الشركة 

• ما طبيعة المساهمة المطلوبة من اإلدارة 
العليا وباقي الموظفين؟ - ساعة ونصف من 
وقت المدير التنفيذي لمناقشة اإلستراتيجية 
الحالية للشركة، ورشة عمل لمدة يوم واحد 

مع الموظفين الرئيسيين من مختلف إدارات 
وأقسام الشركة للمساهمة في تحديد نقاط 
القوة والضعف في عمليات الشركة. وبعد 
اإلنتهاء من إعداد التقرير يلزم ترتيب إجتماع 

لمدة ساعة واحدة مع فريق اإلدارة العليا لتقديم 
النتائج وعرض تنفيذ الخدمات.

• هل هناك أي إلتزام مالي من الشركة؟ 
- ال، ليس في هذه المرحلة )أنظر النصائح 

واإلرشادات(.

نموذج العرض المبدئي للمدير التفيذي

شركتك
أو مؤسستك 

فوائد اإلبداع 
اإليكولوجي

قصص النجاح

ما هو اإلبداع الشراكات
اإليكولوجي

األسئلة الرئيسية 
للمدير التنفيذي

الخطوات التالية

المخاطر والفرص النقاط الساخنة
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الخطوة التاسعة- 

تقديم فوائد اإلبداع اإليكولوجي للمدير التنفيذي
دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول تقديم العرض للمدير التنفيذي

شركتك أو مؤسستك 

فوائد اإلبداع اإليكولوجي

قصص النجاح

الشراكات

النقاط الساخنة

ما هو اإلبداع 
اإليكولوجي

األسئلة الرئيسية
للمدير التنفيذي؟

الخطوات التالية

المخاطر والفرص

• 20 سنة من الخبرة في مجال استشارات اإلستدامة
• خبرة طويلة في مجال الصناعات الغذائية الزراعية

• عالقات قوية مع الجامعات المحلية
• فريق مكون من المستشارين من أصحاب الخبرة 

الطويلة

• ضمان مصدر دائم ومستدام من التونا
• خفض النفايات والتكاليف على طول سلسلة 

القيم
• الدخول إلى أسواق جديدة تقدر المنتجات 

المستدامة
• التطرق إلى قضايا إجتماعية في الشركة وفي 

سلسلة القيم

• تقديم قصص النجاح في تقرير برنامج األمم المتحدة 
»Business case for Eco-Innovation « للبيئة

• تحقيق وفر مالي مقداره 50 ألف دوالر سنويا لشركة 
تاستي رايس

تم تأسيس الشراكات مع كل 
مما يلي:

• منظمة صيد األسماك
• وزارة الصناعة

• الجامعات المحلية
المقدرة على توفير خبرات 

إضافية حيثما توجب ذلك في 
مواضيع مثل:

• نمذجة عملية اإلنتاج
• طرق صيد السمك 

المستدامة

• فوائد المتابعة في 
المراحل األخرى؟

• ما اللذي سيتم تنفيذه؟
• المخرجات؟

• المساهمة المطلوبة من 
فريق اإلدارة العليا؟

• التكاليف المطلوبة؟

صيد السمك
• الصيد الجائر وآثار الصيد الثانوي

• ظروف العمل على متن سفن صيد السمك
• إرتفاع اسعار التونا

الطاقة المستخدمة في اإلنتاج
• التخزين بالتبريد

• نفايات عمليات الطهي
• كمايات كبيرة من النفايات 

والفاقد من السمك

• إبدأ باإلستراتيجية
• ضرورة وجود منهج شمولي 
• التعاون خالل سلسلة القيم

• إستدامة كل من المعايير البيئية 
واإلجتماعية واإلقتصادية

• شركات صيد السمك الدولية
• حاجة المستهلك لمنتجات 

مستدامة
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الخطوة التاسعة- 

تقديم فوائد اإلبداع اإليكولوجي للمدير التنفيذي

النصائح والحيل

البد من مقابلة المدير 
التنفيذي

متى تتقاضى البدالت 
المالية عن خدماتك

من المهم جدا في هذه 
المرحلة أن تلتقي مع 

المدير التنفيذي )وليس 
أي شخص آخر من فريق 
الشركة، وحتى وإن كان 
من فريق اإلدارة العليا( 

وذلك للتأكد من إهتمامهم 
بالمشاركة من قبل أعلى 
هرم اإلدارة في الشركة. 

إذا لم يكن المدير التنفيذي 
غير مهتم باإلجتماع بك، 

فهذه عالمة على كون غير 
مستعدة في الوقت الراهن 

لإلبداع اإليكولوجي

إذا كنت متيقنا أن الشركة 
سوف تستفيد إستفادة 

كبيرة من خالل تنفيذ 
مرحلة وضع اإلستراتيجية، 
فإنه من المفضل أن تبدأ 
بتقاضي األجور عن هذه 

المرحلة كخدمة منفصلة. 
وإذا لم تكن متيقنا من 
ذلك، فإن الوقت الذي 

ستقدمه خالل هذه 
المرحلة سيشكل جزءا من 

نفقاتك التي تقوم بصرفها 
على نشاطات التسويق 

والمبيعات. 

معلومات إضافية حول   
الكيماويات والمكمالت المعدنية.





دليل

إعداد اإلستراتيجية
الهدف من مرحلة وضع اإلستراتيجية هو توظيف خبرتك 

ومعلوماتك حول نقاط القوة والضعف لدى الشركة باإلضافة إلى 
الفرص والتحديات الخاصة بها، من أجل إقتراح إستراتيجية عمل 

جديدة تتضمن اإلبداع اإليكولوجي أساسا لهذه اإلستراتيجية وذلك 
لضمان التقدم والتطوير للوصول إلى مستقبل مستدام للشركة.



المرحلة الثانية 

الخطوات واألنشطةلمحة عامة

إعداد اإلستراتيجية

إن الهدف في مرحلة وضع اإلستراتيجية هو 
البناء على الفهم الذي قمت بتكوينه عن الفرص 

والتحديات في سوقك المستهدف، والبدء 
بتحديد فرص وتحديات أكثر خصوصية بالشركات 

المستهدفة. يمكن تنفيذ هذه العملية من 
خالل القيام بتقييم مبدئي يتم من خالله جمع 

المعلومات حول اإلستراتيجية الحالية للعمل 
باإلضافة إلى اآلليات الحالية واآلداء التشغيلي 

للشركة. بناءا على هذه المعلومات يمكنك إقتراح 
إستراتيجية جديدة للعمل مبنية على اإلبداع 

اإليكولوجي.

التحضير للتقيم 
المبدئي

التخطيط إلستراتيجية 
جمع المعلومات 

الخطوة األولى

فهم اإلستراتيجية 
الحالية للعمل

مقابلة المدير 
التنفيذي

الخطوة الثانية

فهم المنهجية الحالية 
للعمل 

الحصول على النموذج 
الحالي للعمل
الخطوة الثالثة



فهم األداء الحالي 
للعمليات التشغيلية 

تنفيذ تدقيق ميداني 
للشركة

الخطوة الرابعة

تنفيذ ورشة عمل و/
أو تنفيذ مقابالت مع 

الموظفين
الخطوة الخامسة

تحديث النقاط الساخنة 
لإلستدامة

الخطوة السادسة

تحليل البيانات التي 
قمت بجمعها 

تنفيذ التحليل الرباعي 
 )SWOT(

الخطوة السابعة

توضيح رؤية الشركة 
واألهداف اإلستراتيجية 
لها ضمن اإلستراتيجية 

الجديدة للعمل 

تطوير الرؤية للشركة
الخطوة الثامنة

تعريف األهداف 
اإلستراتيجية

الخطوة التاسعة

تعريف المنتجات 
واألسواق والمميزات 

التسويقية 
لإلستراتيجية الجديدة 

للعمل

توليد األفكار حول 
منتجات جديدة، 
أسواق جديدة و 

مميزات تسويقية 
جديدة

الخطوة العاشرة

تقييم األفكار 
المستحدثة للمنتجات 

واألسواق الجديدة 
والمميزات التسويقية 

الجديدة
الخطوة الحادية عشر

إنتقاء األفكار التي 
سيتم تضمينها في 

اإلستراتيجية المقترحة 
من ضمن األفكار 

المستحدثة للمنتجات 
واألسواق الجديدة 

والمميزات التسويقية 
الجديدة

الخطوة الثانية عشر

تحصيل موافقة اإلدارة 
العليا على اإلستراتيجية 

الجديدة للعمل

قم بتنفيذ مراجعة 
لإلستراتيجية المقترحة  

سواءا على مستوى 
فردي أو من خالل 

مجموعة
الخطوة الثالثة عشر

عرض إستراتيجية 
العمل الجديدة على 

اإلدارة التنفيذية
الخطوة الرابعة عشر

إدراج القضايا اإلدارية 
الرئيسية المتعلقة 

بالتنفيذ
الخطوة الخامسة عشر
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لمحة عامةالنشاطات

الخطوة األولى- التخطيط 
إلستراتيجية جمع المعلومات

إن الهدف األساسي من التقييم المبدئي هو جمع 
المعلومات التي ستحتاجها للقيام بإقتراح إستراتيجية جديدة 

مالئمة للشركة. وبشكل أخص، ستحتاج إلى جمع المعلومات 
حول اإلستراتيجية الحالية للعمل و المنهجية الحالية للعمل 

باإلضافة إلى األداء الحالي للعمليات التشغيلية للشركة، كما 
ستكون بحاجة إلى معلومات دقيقة حول الفرص والتحديات 

التي تواجه الشركة. تعتبر هذه الخطوة بمثابة مرجع يمكن 
اإلسترشاد به حول طبيعة المعلومات التي يجب التركيز عليها 

وإقتراح طرق لمساعدتك في جمع هذه المعلومات

خطوة 

التحضير للتقيم المبدئي
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الخطوة األولى-  

نشاط مركب

المخرجاتالمدخالت تساعدك هذه الخطوة في 
التخطيط لنشاطات جمع 
المعلوات الالزمة للتقيم 

المبدئي، باإلضافة إلى 
إمكانية دمج هذه الخطوة 

مع خطوات التقييم العميق.

•    النقاط الساخنة لإلستدامة المتعلقة بسلسلة 
القيم من خطوة رقم 4 )المرحلة األولى – اإلعداد(، 

تحيديد نقاط اإلستدامة الساخنة خالل سلسلة 
القيم

• قائمة مفصلة بأنواع المعلومات التي أنت بحاجة 
إلى جمعها والتي تم مراجعتها والموافقة عليها 

من ضابط اإلرتباط في الشركة. هذا المخرج بشكل 
خاص لن يتم إستخدامه الحقا، غير أنه يعتبر مهما 

جدا في ضمان أن يكون جمع المعلومات أكثر 
فاعلية وكفاءة.

التخطيط 
إلستراتيجية 

جمع 
المعلومات
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جزء كبير من وقتك المخصص بمرحلة وضع 
اإلستراتيجية سيتم إستهالكهه في جمع البيانات 
كجزء من التقييم المبدئي. قبل البدء بأي عملية 
لجمع المعلومات هناك مجموعه من األسئلة 

التي يجب عليك أخذها بعين اإلعتبار وذلك لضمان 
حصولك على المعلومة بطريقة سريعه وفعالة 
سواءا كان ذلك بالنسبة لك أو بالنسبة للشركة 

المستهدفة. حيث أن اإلدارة السيئة لعملية جمع 
المعلومات قد يؤدي إلى أن تفقد الشركة إهتمامها 

بالمشروع ومن ثم التخلي عن نشاطات وخطوات 
اإلبداع اإليكولوجي. وهذه األسئلة على النحو 

التالي:

هل يمكنك دمج التقييم المبدئي والتقييم 
العميق

من الفرضيات المهمة في هذه المنهجية هو أنك 
في هذه المرحلة لن تتحصل علي أي مبالع أو 

دفعات من الشركة. وفي حال كانت هذه الفرضية 
غير صحيحة، بحيث أنك تمكنت من تحصيل دفعة 
مالية من الشركة عن هذه المرحلة، أو أنك متأكد 

من كون الشركة عازمة على المضي قدما في 
الخطوات والمراحل الالحقة من المنهجية فإنه 

يجب عليك القيام بالتقييم االعميق بالتزامن مع 
التقييم المبدئي )سيتم شرح وتفصيل التقييم 
العميق ضمن خطوة »الفهم األكثر دقة ألداء 

الخطوة األولى- 

التخطيط إلستراتيجية جمع المعلومات

الشركة من خالل التقييم العميق(. يتطلب تنفيذ 
التقييم العميق تقديم وقت وجهد إضافيين سواءا 

كان ذلك من قبلك أو من قبل مقدم الخدمة 
وموظفي الشركة المستهدفة على حد ساواء، 
غير أنه سيساهم كثيرا في تقليل اإلطار الزمني 

للمشروع ككل، كما سينتج عنه أيضا الوصول إلى 
نتائج أكثر جودة حيث سيكون لديك كم أكبر من 

المعلومات المتوفرة التي ستقوم ببناء توصياتك 
حول التغييرات اإلستراتيجية في الشركة.

ماهي المعلومات التي أنت فعال بحاجتها؟
هناك العديد من المعلومات والبيانات المختلفة 
التي يمكن أن تكون ذات صلة بالمشروع، لكنك 

ستقوم بشكل مسبق بتحديد أكثرها أهمية، 
وذلك بناءا على مجموعه من العوامل مثل النقاط 

الساخنة لإلستدامة، التحديات والفرص التي قمت 
بتحصيلها خالل )المرحلة األولى - اإلعداد(، يمكن 

إستخدام قائمة التحقق )Checklist( في جمع 
البيانات – التفاصيل حول هذا األمر سيتم توفيرها 

من خالل هذا النشاط.

من الذي يمكنه مساعدتك في تنظيم نشاطات 
جمع المعلومات من ضمن كوادر الشركة 

المستهدفة؟
يمكن أن تكون بحاجة إلى تنظيم ورشة عمل مع 
الموظفيين الرئيسيين في الشركة خالل التقييم 

المبدئي. للمساهمة في تفعيل وتسريع هذا 
النشاط البد أن تطلب من اإلدارة التنفيذية تعيين 
ضابط إرتباط لمساعدتك. سيكون هذا الشخص 
بمثابة نقطة اإلتصال المباشرة لك داخل الشركة.

في الوضع المثالي، البد أن يتمتع ضابط اإلرتباط 
بخبرة واسعة ومعلومات أكثر عمقا حول الشركة، 

بحيث يكون قادرا على اإلجابة على أسئلتك أو 
توجيهك للشخص القادر على إعطائك المعلومات 

األكثر دقة داخل الشركة، على الرغم من ذلك ستجد 
أنه غالبا سيتم تعيين موظفيين جدد لهذه الغاية. 

وجود ضابط إرتباط في الشركة سيكون مفيدا 
لك في كافة النشاطات التنفيذية الالحقة لإلبداع 

اإليكولوجي.

بمجرد إجابتك على هذه األسئلة الثالثة، يمكك 
أن توضح خططك لفرق اإلدارة العليا في الشركة 

بشكل يمكنهم من فهم طبيعة النشاطات وتقدير 
الوقت والجهد الالزميين من الشركة خالل هذه 

المرحلة.
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الخطوة األولى- 

التخطيط إلستراتيجية جمع المعلومات

1. قم بمراجعة النقاط الساخنة إلستدامة سلسلة 
القيم ومن ثم راجع أنواع المعلومات الممكنة 
في قائمة التحقق الخاصة بجمع المعلومات 

ومن ثم قم بإتخاذ القرار حول فيما إذا كانت هذه 
المعلومات ضرورية لتجمع.

2. قم بمراجعة قائمة التحقق الخاصة بجمع 
المعلومات مع ضابط اإلرتباط لإلتفاق على 

اآللية التي ستقوم من خاللها بجمع المعلومات 
الضرورية والوقت الالزم لذلك. 

مزيد من المعلومات فيما يخص   
المكمالت الغذائية والزراعية والكيميائية والمعدنية.

كيفية إنجاز العمل

نوع المعلومةهل أنا بحاجتها؟
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الخطوة األولى- 

التخطيط إلستراتيجية جمع المعلومات
دراسة حالة لغايات االسترشاد والتعلم حول إستراتيجية جمع المعلومات

هل أنا بحاجتها؟ نوع المعلومة
الرؤية الحالية للشركة

األهداف اإلستراتيجية الحالية

منهجية العمل الحالية
المنافسين الرئيسيين وما الذي يقومون بتقديمه

مخطط توضيحي للخطوات الرئيسية لعملية اإلنتاج الداخلية 
مراكز التكلفة الرئيسية ضمن تكاليف اإلنتاج

النقاط الرئيسية إلستهالك المواد والمياه )للشركة ولسلسلة القيم(
النقاط الرئيسية إلستهالك الطاقة )للشركة ولسلسلة القيم(

األسباب األكثر إسهاما في المخاوف المتعلقة بالصحة والسمية )للشركة ولسلسلة القيم(
األسباب األكثر إسهاما في التأثيرات اإلجتماعية )للشركة ولسلسلة القيم(

عائدات المبيعات آلخر ثالث سنوات
األرباح والخسائر آلخر ثالث سنوات

أعداد الموظفين بشكل يتضمن التقسيمات اإلدارية حسب اإلدارة أو الوظيفة
معلومات تفصيلية عن المرديين الرئيسيين

معلومات تفصيلية عن الشركاء الرئيسين وطبيعة هذه الشراكات
معلومات تفصيلية عن أنظمة أو سياسات اإلدارة البيئية واإلجتماعية المتبعة في الشركة

فهم صورة الشركة عند المجتمع والمورديين والزبائن
معلومات تفصيلية عن السياسات واإلجراءات التي تقوم بها الشركة لتحفيز اإلبداع

معلومات تفصيلية عن الموارد والمرافق المخصصة للبحث والتطوير المتعلق بالمنتج
فهم إجراءات وسياسات المشتريات لتطوير اإلستدامة 

المنتجات واألسواق والمميزات التسويقة الحالية
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لمحة عامةالنشاطات

الخطوة الثانية- مقابلة 
اإلدارة التنفيذية

من الضروري أن تقوم بدراسة اإلستراتيجية الحالية للعمل في 
الشركة، لتكوين فهم أفضل وأكثر عمقا لألطر التي سيتم 
فيها تنفيذ التغييرات اإلستراتيجية. ومن المحتمل أيضا أن 
تساهم اإلستراتيجية الحالية للعمل في كشف معلومات 

مفيدة حول آراء الشركة وموقع الشركة من العالم.

يمكن الحصول على اإلستراتيجية الحالية للشركة من خالل 
الوثائق الرسمية المتوفرة حول إستراتيجية العمل أو من خالل 

تنفيذ مقابلة مع اإلدارة التنفيذية للشركة.

خطوة 

فهم اإلستراتيجية الحالية 
للعمل
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الخطوة الثانية-  

نشاط مركب

المخرجاتالمدخالت ستقوم من خالل هذه 
الخطوة بمحاولة تكوين 

فهم لإلستراتيجية الحالية 
للعمل في الشركة من خالل 

مراجعة الوثائق الرسمية 
حول اإلستراتيجية ومن خالل 

تنفيذ مقابلة مع اإلدارة 
التنفيذية للشركة.

•  المخاطر والفرص الرئيسية لسلسلة القيم من 
الخطوة الخامسة )المرحلة األولى – اإلعداد(، تحديد 

الفرص والمخاطر العامة ضمن سلسلة القيم 
• قائمة التحقق الخاصة بجمع المعلومات 
من الخطوة األولى )المرحلة الثانية – إعداد 
اإلستراتيجية(، التخطيط إلستراتيجية جمع 

المعلومات

• اإلستراتيجية الحالية للعمل، سيتم إستخدامها 
في الخطوة السابعه )المرحلة الثانية – إعداد 

)SWOT( تنفيذ التحليل الرباعي ،)اإلستراتيجية

مقابلة اإلدارة 
التنفيذية
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الخطوة الثانية- 

مقابلة اإلدارة التنفيذية

يمكن إستخدام نموذج إستراتيجية العمل إلستخالص اإلستارتيجية الحالية 
للعمل في الشركة. يبين الشكل رقم )6( العناصر األساسية إلستراتيجة 

العمل التي يجب إستخالصها ضمن هذا النموذج، كما هو موضح في ما 
يلي. 

تعطي رؤية الشركة، جملة مختصرة عن ماهية الشركة باإلضافة إلى ما 
تتطلع الشركة إلى تحقيقه خالل 5 – 10 السنوات القادمة.

تعرف األهداف اإلستراتيجية بكونها األهداف  التي وضعتها الشركة 
لألعوام 3 – 5 القادمة للتعامل مع التحديات والفرص اإلستراتيجية 

وضمان التقدم في تحقيق الرؤية طويلة المدى للشركة.

باإلضافة إلى ذلك، فإنه يجب أن تكون إستراتيجية العمل موضحة 
لألسواق المستهدفة للشركة وأنواع المنتجات والخدمات التي تقوم 

الشركة بتقديمها لهذه األسواق باإلضافة إلى اآللية التي تقوم بها الشركة 
بالمنافسة في هذه األسواق من حيث المميزات التسويقية المستخدمة. 
تعرف »المميزات التسويقية« بكونها ميزات المنتج والخدمة المقدمة من 
الشركة، أو الخصائص المميزة للشركة بحد ذاتها، والتي تمثل سببا وجيها 
لقيام المستهلك بإختيار منتجات هذه الشركة. توضح المميزات التسويقة 

األسس والقواعد الخاصة باإلستراتيجية التنافسية للشركة.

تمثل الخطوط الواصلة بين العناصر المختلفة إلستراتيجية العمل في 
الشكل رقم )6(، حقيقة أن كل عنصر من هذه العناصر مرتبط بكافة 

المحاور األخرى – يجب أن تكون كافة العناصر متجانسة ومتسقة مع 
بعضها البعض.

في بداية دراسة إستراتيجية العمل للشركة، يمكن أن تكون بعض محاور إستراتيجية 
العمل غير معرفة. إضافة إلى ذلك يمكن أن تكون قضايا اإلستدامة ليست جزءا من 

اإلستراتيجية الحالية للعمل. لن تكون هذه مشكلة بالنسبة لك، حيث أن مهمتك 
هي ضمان أن تمتلك الشركة إستراتيجية عمل كاملة وواضحة مع نهاية مرحلة إعداد 

اإلستراتيجية، تكون فيه اإلستراتيجية الجديدة متضمنة لكافة إعتبارات اإلستدامة.

كيفية إنجاز العمل
1. تكون إستراتيجية العمل لدى بعض الشركات موثقة بشكل رسمي في عرض 
تقديمي أو بعض الوثائق )مثل الخطة الخمسية(. في حال تواجد هذه الوثائق أو 

العروض التقديمية، فمن المفترض أن تقدم هذه الوثائق غالبية المعلومات التي 
تحتاجها في هذه المرحلة. 

2. غير أن الحال في العديد من الشركات هو غير ذلك، حيث أنه ال يوجد لديها توثيق 
رسمي إلستراتيجية العمل، وإنما تكون موجودة في رأس المدير التنفيذي. وفي 
هذه الحالة، فأنت بحاجة إلى مقابلة المالك أو المدير التنفيذي للشركة، لمحاولة 

إستخالص اإلستراتيجية من خالل هذه المقابلة. يمكنك إستخدام نموذج إستراتيجية 
العمل لتوجيه الحوار مع اإلدارة التنفيذية وتدوين المالحظات. يمكن تلخيص العناصر 

االساسية لنموذج إستراتيجية العمل على النحو التالي:

الشكل رقم )6( العناصر 
األساسية إلستراتيجية العمل

الرؤية 

األسواق

األهداف 
اإلستراتيجية 

المنتجات 

المميزات 
التسويقية 
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الخطوة الثانية- 

مقابلة اإلدارة التنفيذية

• الرؤية – تقوم بتوضيح ما تطمح الشركة إليه في المستقبل، تمثل حافزا 
للموضفين وموجها للقرارات اإلستراتيجية

• األهداف اإلستراتيجية – تقوم بتقديم أهداف محددة وقابلة للقياس في 
المدى القصير والمتوسط لمستقبل الشركة، بشكل يساهم في ضمان 

التقدم الالزم للوصول إلى تحقيق رؤية الشركة
• األسواق – تقوم بتقديم وصفا عاما لماهية األماكن واألطراف التي 

ستحاول الشركة تسويق منتجاتها وخدماتها من خاللها.
• المنتجات – تقوم بشرح ما الذي تقوم الشركة ببيعه وتسويقه، سواءا كان 

ذلك على شكل منتج ملموس أو خدمة.
• المميزات التسويقية – تقوم بشرح ما تعتبره الشركة خصائص ومميزات 

مرتبطة بمنتجاتها وخدماتها التي تكسب هذه المنتجات ميزة إضافية عن 
ما يقدمه منافسيها ويجعل من هذه المنتجات والخدمات مرغوبة أكثر لدى 

المستهلكين – األمثلة على ذلك متوفرة ضمن بند النصائح واإلرشادات.
3. يمكنك اإلستفادة من مقابلة اإلدارة التنفيذية للتحقق من الدراسة المكتبية 

التي قمت بتنفيذها خالل المرحلة األولى – اإلعداد. حيث يمكن تحقيق ذلك 
من خالل عرض ما قمت بالتوصل إليه من النقاط الساخنة إلستدامة سلسلة 

القيم، باإلضافة إلى الفرص والتحديات المرتبطة بسلسلة القيم. ويفترض 
بالمدير التنفيذي أن يكون قادرا على تأكيد مدى صلة ما قمت بعرضه من 

فرص وتحديات ونقاط ساخنة بالشركة. كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقاش 
حول تحديات وفرص أخرى أكثر إرتباطا وخصوصية بالشركة، والتي يجب عليك 

تدوينها وتوثيقها.
4. بعد اإلنتهاء من المقابلة، يمكنك إرسال نسخة من المسودة النهائية 

إلستراتيجية العمل الجديدة إلى المدير التنفيذي، وذلك للتأكد فيما إذا كان 
فهمك إلستراتيجية العمل صحيحا.

األهداف األسواق
اإلستراتيجية 

المنتجات 

المميزات 
التسويقية 

الرؤية 
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الخطوة الثانية- 

مقابلة اإلدارة التنفيذية

دراسة حالة لغايات االسترشاد والتعلم حول إستراتيجية العمل

رؤية
• ليس هناك عبارة محددة للرؤية حتى اآلن

سوق
• شريحة من السوق المحلي تقدر بما ال يقل 

عن 100000 دوالر أميريكي من البيع المباشر 
لتجار التجزئة في مجال األغذية

• شريحة من السوق الخارجي )تصدير( تقدر 
بما اليقل عن 200000 دوالر أميريكي من البيع 

المباشر لتجار الجملة في مجال األغذية

األهداف اإلستراتيجية
• زيادة مبيعات المنتج لما يزيد عن 1 مليون 

دوالر أميريكي في غضون 3 سنوات )مبيعات 
العام المنصرم بلغت 680000 دوالر أميريكي(

• المحافظة على المرتبة األولى كمنتج للتونا 
المعلبة في السوق المحلي.

منتج
• تونا معلبة، متوفرة بأحجام تعليب مختلفة 

بناءا على طبيعة السوق

مميزات تسويقية
• أسعار منخفضة – محاولة لتقديم أرخص 

سعر لكل كيلوجرام
• السرعة – لألسواق التصديرية، محاولة إكمال 

الطلبيات وتسليمها بشكل أسرع من باقي 
المنافسين



الخطوة الثانية- 

مقابلة اإلدارة التنفيذية

النصائح والحيل

مميزات تسويقية تقليديةمواقف المدير التنفيذي

معلومات مرجعية

المصادر والمراجع 
إستراتيجية العمل

 Porter, M.E., 1980. Competitive Strategy: Techniques for analyzing
.industries and competitors. The Free Press, New York

 Andrews, K.R. 1997. The Concept of Corporate Strategy. In: Foss, N.J.,
 1997. Resources, firms, and strategies: a reader in the resource based

.perspective. Oxford University Press on Demand, p52

معلومات إضافية في   
الزراعة-الغذاء والمواد الكيميائية و 

المكمالت المعدنية.

بينما تقوم بتنفيذ 
المقابلة مع المدير 

التنفيذي البد أن تقوم 
بالعمل على بناء فهم 
لسلوكياته ومواقفه، 

على سبيل المثال؛ هل 
لدى المدير التنفيذي 

إهتمام شخصي بقضايا 
اإلستدامة؟ ما هو 

موقف الشركة والمدير 
التنفيذي من اإلبداع ؟ 
هل يبحثون عن حلول 

سريعة أم يرغبون 
باإلستثمار في التغييرات 
الجذرية والطويلة المدى؟

في ما يلي شرح لبعض المميزات 
التسويقية كثيرة اإلستخدام التي 
يمكن أن تطرح أثناء مقابلتك مع 

المدير التنفيذي:
التكلفة المنخفضة – القدرة على 
المحافظة على أقل تكلفة أو سعر
الجودة – القدرة على توفير أعلى 

المنتجات أو الخدمات جودة 
بشكل يتناسب مع حاجات 

المستهلك
السرعة – القدرة على توفير 

المنتجات أو الخدمات للزبون 
بشكل أسرع

الخدمة – القدرة على مساعدة 
الزبون في إستخدام المتج أو 

الخدمة، أو المقدرة على تقديم 
خدمات ما بعد البيع

اإلبداع – القدرة الدائمة على إبتكار 
وإعادة إبتكار منتجات أو خدمات 
والبقاء أوال في تقديم مفاهيم 

جديدة للسوق
اإلستدامة – القدرة على توفير 

خدمات أو منتجات ذات خصائص 
دورة حياة مستدامة
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لمحة عامةالنشاطات

الخطوة الثالثة- توثيق 
نموذج العمل الحالي

الهدف من هذه الخطوة هو توثيق المعلومات األساسية 
حول نموذج العمل الحالي للشركة، وهو األمر الذي يمكن 
تحقيقه من خالل الدراسة المكتبية ومن خالل ورشة عمل 

مع الموظفين الرئيسيين في الشركة. سيساهم الفهم الجيد 
لمنهجية العمل الحالية في تطوير المقترحات الجديدة التي 
ستقوم بتطويرها الحقا، سواء تلك المتعلقة بإستراتيجية 

العمل أو بممنهجية العمل.

خطوة 

فهم منهجية العمل 
الحالية
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الخطوة الثالثة-  

نشاط مركب

المخرجاتالمدخالت تقدم هذه الخطوة بعض 
اإلرشادات حول كيفية رصد 

وتوثيق المنهجية الحالية 
للعمل في الشركة من خالل 

الدراسة المكتبية وتنفيذ 
ورش عمل مع الموظفين 

الرئيسيين في الشركة.

• الفهم الجيد لنموذج الكنفة )Canvas( الخاص 
بمنهجية العمل 

• بعض األمثلة المعدة مسبقا لكنفة منهجية عمل 
معبأة

• كنفة منهجية العمل الخاصة بالشركة معبأة 
ومكتملة والتي سيتم إستخدامها في الخطوة 
السابعة )المرحلة الثانية – إعداد اإلستراتيجية(، 

)SWOT( تنفيذ التحليل الرباعي

توثيق منهجية 
العمل الحالية
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الخطوة الثالثة- 

توثيق منهجية العمل الحالية

يعتبر مفهوم »منهجية العمل« من المفاهيم التي يمكن تعريفها بأكثر من 
طريقة، وفي هذا الدليل سيتم إستخدام التعريفات التالية:

منهجية العمل هي اآللية التي توضح كيفية قيام الشركة بتنفيذ أعمالها. 
بحيث تقوم بترجمة القضايا اإلستراتيجية في الشركة مثل التموضع 

اإلستراتيجي، واألهداف اإلستراتيجية إلى نموذج مفاهيمي يشرح بكل 
وضوح كيف يتم تأدية العمل. كما تمثل منهجية العمل خطة عمل تسمح 
بفهم وتصميم هيكيلية العمل واألنظمة التي تشكل المظاهر التشغيلية 

)2005 ,.Osterwalder et al( والفيزيائية للشركة
من الممكن أن تكون عملية رصد وتوثيق المعلومات الخاصة بمنهجية 

 Osterwalder( »العمل أسهل، من خالل إستخدام »كنفة منهجية العمل
Pigneur &, 2010(، حيث غدت هذه الكنفة في وقت قصير، نموذجا كثير 
اإلستخدام لوصف منهجية العمل. تكمن أهمية »كنفة منهجية العمل« 
في كونها تتيح إمكانية رصد وتوثيق كافة المعلومات الضرورية والهامة 

حول منهجية العمل في ورقة واحدة، بشكل منطقي ومنظم وسهل 
اإلستخدام للنقاش مع اآلخرين. تعتبر هذه األفكار مفيدة جدا في دعم 

اإلبداع في منهجية العمل.
يمكن رصد وتوثيق منهجية العمل الخاصة بالشركة بإستخدام نموذج 
»كنفة منهجية العمل« )النموذج متاح في هذه الخطوة(. حيث يمكنك 

إتمام هذه العملية لوحدك أثناء البحث المكتبي أو يمكن إتمامه كجزء من 
ورشة عمل تضم الموضفين األكثر تأثيرا وأهمية في الشركة، مثل مدير 
التسويق، ومدير اإلنتاج، حيث يتيح لك هؤالء األشخاص الحصول على 

فكرة أوضح وأشمل عن الشركة. تم إدراج مقدمة حول »كنفة منهجية 
العمل« في بند المعلومات المرجعية. 

كيفية إنجاز العمل
1. قم بشرح أهداف ورشة العمل للمشاركين – وذلك لتتمكن من الحصول على 

شرح متكامل حول المنهجية الحالية للعمل في الشركة، حتى تستطيع أخذ ذلك بعين 
اإلعتبار عند قيامك بإقتراح المنهجية الجديدة للعمل.

2. قم بتقديم »كنفة منهجية العمل«، شارحا أثناء ذلك كافة مكوناتها وما يتضمنه 
كل مكون من هذه المكونات معطيا بعض األمثلة عن كل مكون

3. قم بالعمل على مكونات »كنفة منهجية العمل«، على أن تنجز كل مكون على 
حدة، طالبا من المشاركين تعبئة نموذج »كنفة منهجية العمل«

4. بمجرد إنتهائك من إكمال »كنفة منهجية العمل«، أطلب من المشاركين أن يقومو 
بتحديد ما الذي يعتبروه، أكثر نقاط القوة والضعف أهمية في منهجية العمل الحالية.
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الخطوة الثانية- 

مقابلة اإلدارة التنفيذية
دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول »كنفة منهجية العمل«

فئات الزبائن
تجار التجزئة المحليين

تجار الجملة
سالسل األسواق العالمية

العالقة مع الزبائن
خدمة عمالء مبنية على 

اإلتصال التلفوني  المباشر 
بالعميل

القنوات
فريق التسويق

القيم المقترحة
تونا معلبة عالية الجودة، ذات 

فترة صالحية طويلة

النشاطات الرئيسية
شراء التونا

معالجة التونا
التوزيع

الموارد الرئيسية
خبرة طويلة في مجال 

المشتريات
فريق إنتاج سريع وفعال

منشأة لمعالجة وتعبئة التونا
أسطول من السيارات

هيكل التكاليف
شراء التونا

العمال
الطاقة

وقود السيارات

مصادر الدخل
مبيعات التونا المعلبة

الشركاء الرئيسيين
صيادو السمك

الميكانيكيين )لصيانة 
السيارات(

موردو آالت اإلنتاج
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النصائح والحيل

متطلبات الكنفةتوثيق الكنفة

إبدأ من منظور الزبون

معلومات مرجعية

المصادر والمراجع 
تتكون الكنفة من تسعة خانات، حيث تمثل كل خانة من هذه الخانات عنصرا أساسيا 

من عناصر نموذج العمل. يجب تعبئة كل خانة من هذه الخانات لتقوم مجتمعه 
بتوضيح تموذج العمل بصورة مكتملة، غير أن األهمية النسبية ستكون متفاوتة 

وذلك تبعا إلختالف نموذج العمل. كما تحمل كل خانة عنوانا يوضح طبيعة 
المعلومات التي يجب على مستخدم الكنفة شرحها ضمن هذه الخانة. تتضمن 

الصفحات الالحقة مثاال مبسط من كنفة نموذج العمل، حيث تم ترقيم كافة الخانات 
المكونة للكنفة إلعطاء داللة على الترتيب الذي تم إتباعه في شرح مكونات الكنفة 

ضمن النص الذي يليها )مع إعطاء تعريف Osterwalder  & Pigneur لكل خانة(

من المجدي توثيق النتائج من 
تطبيق »كنفة منهجية العمل« 

بصورة أو صيغة قابلة للتعديل 
)نسخة إلكترونية( إلستخدامها في 
مراحل المراجعة والتقييم الالحقة. 

ويمكن تنفيذ هذا األمر من 
خالل إعادة بناء الكنفة بإستخدام 

تطبيقات أو برامج حاسوبية تتضمن 
 Excel ،الجداول أو بناء العرض )مثل

PowerPoint &(. من المفضل 
خالل تنفيذ ورشة العمل إستخدام 

ورقة كبيرة لرصد وتوثيق الكنفة 
بشكل يتيح للجميع المشاركة بكل 
حرية. حيث يمكنك الكتابة بشكل 

مباشر في الخانات المخصصة لكل 
جزء أو إستخدام أوراق المالحظات 

الالصقة )sticky notes(، وعادة ما 
تعطي أوراق المالحظات الالصقة 

حرية أكبر في نقلها أو إزالتها أو 
إعادة إستخدامها أثناء الورشة. حيث 

يمكك توثيق الكنفة النهائية بصيغة 
إلكترونية قابلة للتعديل بعد إنتهاء 

ورشة العمل.

تقدم الكنفة األصلية بعض األسئلة 
التوجيهية، التي تمكنك من فهم 

طبيعة المعلومات المطلوبة في كل 
خانة من خانات الكنفة

من األسهل عادة أن تقوم بتعبئة 
الكفة إبتداءا من منظور الزبون )كافة 

المعلومات المتواجدة في الشق 
األيمن من الكنفة(، ومن ثم قم 

بالعمل على تعبئة إعتبارات الجهة 
األخرى )كافة المعلومات المتواجدة 

في الشق األيسر من الكنفة(

1. فئات الزبائن: تقوم هذه الخانة بتعريف المجموعات المختلفة من األشخاص أو 
الجهات التي ترغب الشركة بالوصول إليهم وخدمتهم. هناك العديد من أنواع فئات 
الزبائن التي قد ترغب بالتطرق إليها. التركيز على ’سوق الجملة’ يتطلب بشكل عام 

تكاليف منخفضة وكميات أكبر من اإلنتاج. ’السوق المتخصص’ القيام بالتركيز على 
فئة واحدة م الزبائن التي تختلف إحتياجاتهم ومتطلباتهم عن ’سوق الجملة’، غير أن 

هذه الفئة على إستعداد لدفع سعر خاص مقابل الخدمة المناسبة. تعتبر األسواق 
المتخصصة نقطة بداية هامة للشركات الجديدة. وأخيرا، نهج ’السوق المتنوع’ والذي 

يعتمد على محاولة إستهداف فئات مختلفة من الزبائن في ذات الوقت وهو ما 
يتطلب المقدرة على تقديم حلول متخصصة لكل فئة على حدة.

2. القيم المقترحة: تقوم هذه الخانة بشرح حزمة الخدمات والمنتجات التي تشكل 
قيمة لفئة محددة من الزبائن. هذه الخانة هي الخانة المركزية في الكنفة وعادة ما 
تتضمن العوامل األكثر أهمية في منهجية العمل. نقوم لغايات تعبئة هذه الخانة 

بمواجهة زبائننا لسؤالهم السؤالين التاليين: »ماهي المنتجات والخدمات التي نقدمها 
لزبائننا« – وهو عبارة عن شرح بسيط وواقعي لمزيج المنتجات والخدمات التي 
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تقدمها الشركة. السؤال الثاني هو، » كيف تساهم منتجاتنا وخدماتنا في 
تحقيق المكاسب لزبائننا أو في التخفيف من آالمهم«. لإلجابة عن هذا 

السؤال البد ان يكون عندك فهم جيد لألسباب التي تدفع الزبون إلى 
إختيار منتجات و خدمات الشركة. البد أن تساهم القيم المقترحة إما في 

خلق مكاسب للزبون )مثل: علبة تونا تمنح الزبون مكسبا يلبي جوعه، 
تقديم التغذية المناسبة بطعم ممتع( أو التخفيف من آالمه )مثل: تأمين 

السيارات يخفف من األضرار المادية للزبون في حال تعرضت السيارة 
للضرر من جراء حادث سير أو سرقة(. البد من مراجعة القيم المقترحة 

بشكل دوري لضمان بقائها صحيحة وذات صلة بالتغيرات التي تطرأ على 
ظروف السوق.

3. القنوات: تقوم هذه الخانة بشرح كيفية تواصل الشركة مع فئات 
الزبائن المستهدفة والوصول إليهم لتقديم القيم المقترحة. تتضمن 

المواضيع المغطية في هذه الخانة إيصال معلومات ما قبل البيع 
)مثال: كيف يمكن للزبون أن يعرف عن المنتج و/أو الخدمة وكيف 

يمكنه فهم المنفعه المتحققه له من هذا المنتج و/أو الخدمة؟(، آليات 
الشراء والتوصيل للمنتج أو الخدمة )مثال: كيف يمكن للزبون أن يقوم 
بشراء المنتج ومن ثم أن يضمن إيصال إليه؟(، باإلضافة إلى نشاطات 

ما بعد البيع )مثال: كيف يمكن للزبون اإلستفادة من خدمات الدعم/
الصيانة وكيف ستقوم الشركة بتقديم هذه الخدمات؟(. من المهم دائما 

أن نضع في الحسبان، أهمية بناء الشراكات مع مؤسسات أو شركات 
أخرى كطريقة سريعة وفعالة وغير مكلفة في تقديم طيف متكامل من 

القنوات المطلوبة )مثال: الموزعين، تجار التجزئة، شركات الصيانة، الخ.( 
– لمزيد من المعلومات أنظر إلى خانة الشركاء الرئيسيين.

فئات الزبائن العالقات 
مع الزبائن

الموارد الرئيسية

القيم 
المقترحة

النشاطات 
الرئيسية

القنوات

الشركاء 
الرئيسيين

هيكل التكاليفمصادر الدخل

1

5 9

4

3

2
7

6

8
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4. العالقات مع الزبون: تقوم هذه الخانة بشرح أنواع العالقات التي 
تأسسها الشركة مع فئات محددة من الزبائن. من المهم فهم طبيعة 

ما ترغب الشركة بتحقيقه من خالل هذه العالقات وما هو المتوقع من 
قبل الزبون. في األسواق التي تشهد مستويات نمو مرتفعة، يمكن أن 
يكون هدف الشركة كسب زبائن جدد وإكتساب حصة في السوق. في 
األسواق التي التشهد نموا يمكن أن يكون التركيز على المحافظة على 
الزبائن الحاليين. وعلى الصعيد اآلخر المرتبط بتوقعات الزبون المتعلقة 
بالعالقة مع الشركة. فإن فئات الزبائن الحساسة جدا تجاه األسعار قد 

تكون سعيدة بالخدمة الذاتية أو الخدمات المأتمتة. )مثال: إتاحة الخدمات 
البنكية اإللكترونية عبر اإلنترنت للزبائن التقليديين للبنك( بينما إذا كنت 

تستهدف الفئة العليا من فئات الزبائن فربما يرغب الزبون بتلقي الخدمة 
من خالل أشخاص حقيقيين لزيادة إحساسهم بالخصوصية في الخدمة 

المقدمة لهم والعالقة القوية التي تربطهم بالشركة )مثال: موظف بنك 
مخصص لخدمة العمالء المهمين للبنك(

5. مصادر الدخل: تمثل هذه الخانة العائدات النقدية التي تحققها 
الشركة من كل فئة من فئات الزبائن )يجب خصم التكاليف من العائدات 
لحساب الربح(. وهنا يجب على الشركة إتخاذ القرار في ما إذا كانت ترغب 

في بيع المنتج، أو تأجير هذا المنتج، أو أن تطلب من الزبائن الدفع 
مقابل إستخدامهم للمنتج؟، مثل هذا القرار البد أن يكون مبنيا على 
فهم عميق للقيمة الحقيقة التي يراها الزبون في منتجك أو خدمتك، 

باإلضافة إلى القيمة المادية التي هو على إستعداد لدفعها مقابل هذه 
الخدمة أو المنتج. يعتبر الموظفين المرتبطين بالتسويق والمبيعات 

األقدر على إعطاء معلومات أكثر دقة حول الزبون فيما يتعلق بهذا 
الجانب، لكن قد يتطلب األمر تنفيذ دراسة للسوق عندما يكون هناك 

منتج جديد أو تطوير كبير على منتج حالي. 
6. الموارد الرئيسية: تقوم هذه الخانة بشرح أكثر مواردها أهمية 

والتي تعتبر ضرورية لتنفيذ منهجية العمل بشكل صحيح ومناسب. 
ويمكن أن تتضمن هذه الموارد كل من المواد األولية المستخدمة في 

تصنيع منتج، أو الكادر البشري الذي تقوم الشركة بتوضيفه لضمان 
نجاحها، أو حتى الموارد المالية التي تتيح للشركة اإلستثمار في 

البحث والتطوير. كما أن الموارد المعنوية، مثل براءات اإلختراعات، 
والعالمات التجارية يمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة بحيث تقوم هذه 

الموارد بحماية منهجية عمل الشركة من التقليد أو السرقة من قبل 
المنافسين

7. النشاطات الرئيسية: تقوم هذه الخانة بشرح األمور التي يجب 
على الشركة القيام بها لضمان تنفيذ منهجية العمل بشكل صحيح 

ومناسب. وقد تتضمن هذه األمور، تطوير منتجات جديدة، عمليات 
إنتاج جديدة أكثر فعالية، معالجة المشاكل ، أو حتى إنشاء منصات 

إتصال أو شبكات إتصال جديدة. 
8. الشركاء الرئيسيين: تقوم هذه الخانة بشرح شبكة الموردين 
والشركاء الالزمين لضمان تنفيذ منهجية العمل بشكل صحيح 

ومناسب. لتكون الشراكة ناجحة، البد أن يرى كافة األطراف منفعة 
إقتصادية من المشاركة وأن يكونو في ذات الوقت متحفزين إلى 

تقديم المطلوب منهم ضمن هذه الشراكة. تتضمن األسباب الدافعة 
إلى تكوين الشراكات: العمل مع موزع للدخول إلى أسواق جغرافية 

جديدة، التشارك مع شركة في سوق معين بهدف تقديم خدمة 
متكاملة للزبون )مثال: أن يقوم مشغل فندق بالتشارك مع شركة 
سيارات أجرة لتقديم خدمة النقل من وإلى المطار لزبائن الفندق(، 

التعاون مع مركز بحثي للوصول إلى التقنيات الجديدة والحديثة 
وحقوق الملكية الفكرية وما إلى ذلك.

9. هيكل التكاليف: تقوم هذه الخانة بشرح كافة التكاليف المرتبطة 
بتنفيذ منهجية العمل، حيث يمكن أن تكون التكاليف إما »ثابتة« 

والتي تكون غير مرتبطة بعدد المنتجات المباعة أو الخدمات المقدمة 
)مثال: اإليجار والرواتب(، أو »متغيرة«، حيث تزداد هذه التكاليف كلما 

زادت كمية المنتجات والخدمات المقدمة )مثال: تكاليف الطاقة 
المستخدمة باإلنتاج، تكاليف المواد األولية، الخ.(. من المهم في هذه 
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الخانة إدراج أي فوائد على المقياس اإلقتصادي تقوم منهجية العمل 
بتقديمها )مثال: خصومات على الطلبيات الكبيرة من المواد األولية(

المصادر والمراجع
كنفة منهجية العمل :

• يمكن تحميل كنفة منهجية العمل من خالل الرابط التالي: 
http://www.businessmodelgeneration.com/down-

loads/business_model_canvas_poster.pdf
• مثال على كنفة منهجية العمل التي تستخدم لمراجعة 

منهجية عمل Nespresso، متوفرة من خالل الرابط التالي: 
http://hbr.org/web/2013/05/why-the-lean-start-up-

changes-everything/sketchout-your-hypothesis

مزيد من المعلومات فيما   
يخص المكمالت الغذائية والزراعية 

والكيميائية والمعادن.
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لمحة عامةالنشاطات

الخطوة الرابعة- تنفيذ تدقيق 
ميداني للشركة

الخطوة الخامسة- تنفيذ 
ورشة عمل و/أو تنفيذ 

مقابالت مع الموظفين

الخطوة السادسة- تحديث 
النقاط الساخنة لإلستدامة

هناك ثالث خطوات يمكنك القيام بها لبناء فهم أفضل حول العمليات 
التشغيلية: تنفيذ تدقيق ميداني للشركة، تنفيذ ورشة عمل و/أو تنفيذ 
مقابالت مع الموظفين، تحديث النقاط الساخنة لإلستدامة بإستخدام 

نموذج تفكير دورة الحياة.

الهدف العام من هذه الخطوات هو جمع البيانات حول نقاط القوة 
والضعف في العمليات التشغيلية للشركة حتى يتم أخذ هذه النقاط 

بعين اإلعتبار عند تنفيذ التحليل اإلستراتيجي و عند تطوير المقترح 
الجديد إلستراتيجية العمل.

خطوة 

فهم األداء الحالي 
للعمليات التشغيلية
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المخرجاتالمدخالت ستساعدك هذه الخطوة في 
تعميق فهمك للعمليات 

التشغيلية للشركة وتحديد 
بعض نقاط الضعف والقوة 

من خالل جولة ميدانية في 
المرافق الرئيسية للشركة.

• قائمة التحقق الخاصة بجمع المعلومات 
من الخطوة األولى )المرحلة الثانية – إعداد 
اإلستراتيجية(، التخطيط إلستراتيجية جمع 

المعلومات

• ما اليقل عن خمسة أمثلة تدل على عوامل كل 
من نقاط القوة والضعف ضمن األداء التشغيلي 
للشركة. سيتم إستخدام هذا المخرج في الخطوة 

السابعة  )المرحلة الثانية – إعداد اإلستراتيجية(، 
)SWOT( تنفيذ التحليل الرباعي

تنفيذ تدقيق 
ميداني للشركة
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يعتبر التدقيق الميداني للشركة بمساعدة ضابط اإلرتباط، 
من الخطوات الجيدة والفعالية لمساعدتك في جمع 

البيانات حول األداء التشغيلي للشركة، يوفر نموذج دليل 
التدقيق الميداني بعض المقترحات حول ما يجب التركيز 
عليه أثناء الجولة الميدانية واألسئلة التي يمكنك طرحها 

على ضابط اإلرتباط المرافق لك في الجولة. 

كيفية إنجاز العمل
1.  قبل القيام بالجولة الميدانية، قم بقراءة دليل التدقيق 

الميداني ثم قم بوضع أسئلة محددة ترغب بالحصول على 
إجابتها من خالل هذه الجولة.

2. خالل قيامك بالجولة، إستخدم الدليل إلثراء النقاش 
وجمع معلومات إضافية

3. بعد اإلنتهاء من الجولة، قم بتعبئة نموذج دليل التدقيق 
الميداني والذي يتضمن كل من:

• المالحظات الرئيسية
• ما ال يقل عن خمسة نقاط قوة ضمن األداء التشغيلي 

للشركة
• ما ال يقل عن خمسة نقاط ضعف ضمن األداء 

التشغيلي للشركة

األسئلة اإلستكشافية األساسية

العمليات اإلستعداد للجولة
الرئيسية لإلنتاج

المشترياتمدخالت اإلنتاج

نموذج دليل التدقيق الميداني

الصفحة الثانية

التصميم 
والهندسة

مخرجات اإلنتاج

المبيعات اإلدارة
والتسويق 
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نموذج نتائج التدقيق الميداني

المالحظات الرئيسية

العمليات مدخالت اإلنتاجالجوانب العامة
الرئيسية لإلنتاج

مخرجات اإلنتاج

اإلدارة المشتريات التصميم 
والهندسة

المبيعات 
والتسويق 

التشغيل – نقاط القوةالتشغيل – نقاط الضعف
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دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول تطوير عرض  سلسلة القيم

اإلستعداد للجولة
• أطلب أن يتم تنظيم الجولة بشكل منطقي، من نقطة 

مدخالت اإلنتاج مرورا بخطوات اإلنتاج حسب ترتيبها وحتى 
مخرجات اإلنتاج

• كم عدد العاملين في الشركة؟
• ما مدى التوازن بين الجنسين )Gender Balance( ضمن كادر 

الموظفين
• كم كان رأس مال الشركة في العام المالي المنصرم؟

• هل تنمو الشركة )من حيث العائدات المالية و عدد العاملين(؟
ما هي األسئلة األخرى التي يمكن طرحها ضمن هذا السياق؟

• ما الذي يشكل أكبر تحدي للعمليات التشغيلية للشركة في 
الوقت الراهن؟

العمليات الرئيسية لإلنتاج
• يعتبر قيامك برسم مخطط بسيط للعمليات الرئيسية خالل قيامك بالجولة 

في مرافق اإلنتاج، من األمور التي ستساعدك في تكوين فهم أفضل للعملية 
اإلنتاجية بشكل كامل وتحديد أي خطوة من خطوات اإلنتاج لم يتم إطالعك عليها.

• إبحث عن الخسائر اللحظية )مواد، طاقة، مياه، وقت(
• أي من خطوات مراحل اإلنتاج تستهلك أكبر قدر من المواد األولية والطاقة 

والمياه والمواد الكيميائية
• أي من أجزاء عملية اإلنتاج األكثر إشكالية؟

• ما هي أكثر العوامل التي تزيد من كلفة اإلنتاج؟
ما هي األسئلة األخرى التي يمكن طرحها ضمن هذا السياق؟

• كم عدد إصابات العمل خالل الـ 12 شهرا الماضية؟
• كيف يتم التصرف مع مخلفات اسماك التونا )اللحم األسود، العظام، األحشاء، 

الخ.(؟
• من هو الشخص الذي يقوم باإلشرف على العملية اإلنتاجية

مدخالت اإلنتاج
• ماهي أنواع الشحنات الرئيسية التي تستقبلها؟

• هل لديك نظام لضبط الجودة لفحص المواد والتاكد من 
جودتها حال وصولها؟

• هل سبق وأن واجهت مشكلة في ضعف جودة المواد األولية؟
ما هي األسئلة األخرى التي يمكن طرحها ضمن هذا السياق؟

• هل يوجد فاقد كبير في التونا بين السوق والمصنع؟
• أين يتم تخزين التونا قبل تصنيعها ومعالجتها؟ منطقة تخزين 

مبردة؟

المشتريات
من هم أهم الموردين للشركة؟  •

هل هناك أي مشاكل مع هؤالء الموردين في الوقت الراهن؟  •
هل تدخل إعتبارات أداء اإلستدامة في إتخاذ القرارات الخاصة بالمشتريات؟  •

ما هي األسئلة األخرى التي يمكن طرحها ضمن هذا السياق؟
كيف يتم صيد التونا  •

هل هناك أي مخاوف حول أسعار وتوفر التونا؟  •
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الخطوة الرابعة- 

تنفيذ تدقيق ميداني للشركة

التصميم والهندسة
• هل تقوم بتصميم منتجاتك أو تصنيعها بناءا على متطلبات زبائنك؟

• هل تمتلك وحدة للبحث والتطوير ضمن شركتك؟
• هل تأخذ معايير اإلستدامة بعين اإلعتبار عند تصميم منتجاتك الجديدة؟

ما هي األسئلة األخرى التي يمكن طرحها ضمن هذا السياق؟
• هل تمتلك أي خبرة في مجال اإلبداع في تصميم التغليف/التعليب؟

• كيف يتم إدارة الصيانة الهندسية؟

المبيعات والتسويق
• ماهي المنتجات واألسواق األكثر أهمية للشركة؟

• ما مدى أداء خطوط اإلنتاج الرئيسية في الوقت الراهن؟
• من هم الزبائن األكثر أهمية في هذه األسواق؟

• كيف تقومون بتسويق وبيع منتجاتكم؟
ما هي األسئلة األخرى التي يمكن طرحها ضمن هذا السياق؟
 Dolphin‘( »هل يملك المنتج شهادة »صديق للدولفين •

Friendly‘ certification(؟
• كيف يتم التعامل مع خليط عمليات التسويق بين شركة لشركة 

.)B2C( و شركة لمستهلك )B2B(

اإلدارة
• من هو الشخص المسؤول في الشركة عن إدارة قضايا اإلستدامة؟

• هل تقوم بتطبيق نظام لإلدارة البيئية؟
• ماهو معدل التوازن بين الجنسين ضمن فريق اإلدارة العليا؟

• ما هي السياسات التي تقوم بتطبيقها لرفع الوعي حول القضايا الجندرية بين 
كادر الموظفين وتعزيز المساواة بين الجنسين؟

• هل هناك قنوات تمكن الموظفين من رفع مخاوفهم حول قضايا السالمة 
والصحة المهنية أو حول ظروف العمل بشكل عام؟
• ما هي وجهة نظر الشركة تجاه المجتمع المحلي؟

• ما الذي يمكن إعتباره اإلبتكار األكثر أهمية في الشركة خالل الخمس أعوام 
الماضية؟ من قام بالمشاركة في ذلك؟

ما هي األسئلة األخرى التي يمكن طرحها ضمن هذا السياق؟
• هل هناك أي وسائل لقياس أو تقدير أداء اإلستدامة في الشركة؟

• ماهي اإلجراءات التي تقوم حاليا بتنفيذها لمعالجة أثر الشركة على اإلستدامة؟

مخرجات اإلنتاج
• ما الذي يحدث للمنتج بعد خروجه من الشركة وحتى وصولة 

إلى المستهلك النهائي؟
• ماهي أشكال الشحن المستخدمة؟

• هل تمتلك الشركة نظام توزيع خاص بها أم أنها تعتمد على 
طرف ثالث لهذه الغاية؟

ما هي األسئلة األخرى التي يمكن طرحها ضمن هذا السياق؟
• هل يوجد فاقد كبير من المنتج بين المصنع وتاجر التجزئة؟

• ما هي أطول مسافة يغطيها نظام التوصيل؟
• هل يتم تحميل بضائع في الشاحنات في طريق العودة إلى 

الشركة بعد توصيلها للطلبيات؟
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الخطوة الرابعة- 

تنفيذ تدقيق ميداني للشركة

المالحظات الرئيسية

الجوانب العامة
• عدم جمع أي بيانات حول الفاقد 

بالمواد أو إستخدام الطاقة على الرغم 
من إرتفاع أسعار التونا واإلسهالك الكبير 

للطاقة 

التشغيل – نقاط القوة
1. عملية تصنيع يدوية مثالية للتونا بفضل العمالة الماهرة والمخلصة

2. فريق مبيعات وتسويق فعال ومبدع وقابل للتأقلم مع اوضاع السوق
3. آليات تواصل جيدة بين اإلدارة وفريق اإلنتاج والتشغيل

4. كادر ذو خبرة في قسم المشتريات لديه عالقة قوية مع الصيادين
5. تقوم اإلدارة بمراقبة وقياس عدد من مؤشرات األداء

التشغيل – نقاط الضعف
1.  مدير اإلنتاج سيتقاعد في غضون سنة واحدة

2. ال تتوفر لدى الشركة المقدرة الكافية لإلبداع في مجال مواد التعبئة والتغليف
3. فاقد في السمك والمنتج بين نقطة إنطالق الطلبيات ونقطة الوصول إلى الزبون

4. عدم وجود نساء في فريق اإلدارة العليا
5. عدم جمع بيانات حول كميات المواد المفقودة كنفايات وكميات إستهالك الطاقة

المبيعات والتسويق 
• فريق تسويق ومبيعات جيد في تطوير 

حمالت تسويقية قوية وموجهة لزيادة 
المبيعات

مدخالت اإلنتاج
• بعض السمك يصل إلى المصنع 

بحالة غير صالحة لإلستخدام نظرا 
لضعف التبريد أثناء النقل

• يتم أخذ عينة صغيرة من السمك 
بغرض التحقق قبل قبول الشحنات

• المجتمع المحلي المحيط بالمصنع 
رفع شكوى بسبب اإلزعاج الناتج من 
الشحنات التي تصل في الصباح الباكر

العمليات الرئيسية لإلنتاج
• يتم فقدان بعض السمك بعد 

الطبخ، نظرا لعملية الطبخ غير 
الصحيحة.

• عملية تصنيع يدوية مثالية للتونا 
بفضل العمالة الماهرة والمخلصة

• معظم الموظفين )85%( من النساء
• مدير اإلنتاج سيتقاعد قريبا

مخرجات اإلنتاج
• أحيانا يحدث تأخيرات في إيصال 

الطلبات نظرا لضعف اإلدارة 
اللوجستية.

• ضعف في الترتيب والتغليف يؤدي 
في بعض األحيان إلى شكاوى من تجار 

التجزئة بسب العلب التالفة.

المشتريات
• ثبات أسعار التونا

• كادر ذو خبرة في قسم المشتريات 
لديه عالقة قوية مع الصيادين

اإلدارة
• ال يوجد نساء في فريق اإلدارة العليا

• آليات تواصل جيدة بين اإلدارة وفريق 
اإلنتاج والتشغيل

• تقوم اإلدارة بمراقبة وقياس عدد من 
مؤشرات األداء

التصميم والهندسة
• ال تتوفر لدى الشركة المقدرة 

الكافية لإلبداع في مجال مواد التعبئة 
والتغليف

• هناك مهندسة صيانه واحدة فقط 
– يتأخر اإلنتاج عند حدوث أي خلل في 

المعدات في الوقت التي تكون فيه 
المهندسة غير متوفرة.
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الخطوة الخامسة-  

نشاط مركب

المخرجاتالمدخالت يعتمد هذا النشاط على 
تنفيذ مقابالت أو ورشات 

عمل مع طاقم الشركة 
بهدف رصد آرائهم حول 

نقاط القوة ونقاط الضعف 
الخاصة بالعمليات التشغيلية 

في الشركة

• قائمة التحقق الخاصة بجمع المعلومات 
من الخطوة األولى )المرحلة الثانية – إعداد 
اإلستراتيجية(، التخطيط إلستراتيجية جمع 

المعلومات
• نقاط القوة والضعف التي تم تحديدها 

في الخطوة الرابعة )المرحلة الثانية – إعداد 
اإلستراتيجية(، تنفيذ تدقيق ميداني للشركة

• ما ال يقل عن خمسة نقاط قوة وخمسة نقاط 
ضعف ضمن األداء التشغيلي للشركة )في حال تم 
اإلشارة سابقا إلى أي من هذه النقاط ضمن خطوة 
التدقيق الميداني، فحاول فهم هذه النقاط أكثر من 

خالل المقابالت(. سيتم إستخدام هذه المخرجات 
في كل من الخطوات: الخطوة السادسة، تحديث 

النقاط الساخنة لإلستدامة و الخطوة السابعة 
تحليل البيانات التي قمت بجمعها

تنفيذ ورشة 
عمل و/أو تنفيذ 

مقابالت مع 
الموظفين
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تتضمن الخطوة التالية ضمن نشاطات جمع 
المعلومات، المتابعة الحثيثة للقضايا التي تم 

اإلشارة إليها ضمن التدقيق الميداني باإلضافة إلى 
البحث في مناطق جديدة لألداء التشغيلي والتي 

يمكن أن تكون ذات صلة بخطوات ونشاطات 
اإلبداع اإليكولوجي. وهو األمر الذي يمكن تحقيقه 
إما من خالل مقابالت فردية مع موظفي الشركة 

أو من خالل ورشة عمل تجمع الموظفين. يعتبر 
تنفيذ ورشة العمل أمرا إختياريا لعدم توفر اإلمكانية 

لتنفيذ هذا األمر في كل الحاالت نظرا لمعيقات 
فنية أو زمنية. كما تتميز وورش العمل عن 

المقابالت الفردية بكونها أكثر كفاءة في إستخدام 
الوقت ويمكن أن يتم من خاللها كسب إهتمام 

الموظفين. بينما تتميز المقابالت الفردية عن 
وورش العمل قي كونها تلغي إحتمالية أن تطغى 
شخصية  أحد الموظفين على الباقيين في ورش 

العمل كما يمكنك الخوض في تفاصيل أكثر ذات 
أهمية أثناء المقابلة الفردية.

كيفية إنجاز العمل
1. سواءا كا قرارك بتنفيذ ورشة عمل أو مقابالت 

شخصية، يجب عليك البدء بتوضيح الهدف من 
الورشة أو المقابلة والذي يتضمن رصد نقاط القوة 

ونقاط الضعف للشركة التي يمكن أن تكون ذات 
صلة بنشاطات اإلبداع اإليكولوجي

2. تتضمن المواضيع التي يجب تغطيتها في 

الخطوة الخامسة- 

تنفيذ ورشة عمل و/أو تنفيذ مقابالت مع الموظفين

المقابالت الشخصية أو ورش العمل، كل مما 
يلي: اإلبتكار وتطوير المنتج، أداء اإلستدامة، 

الموردين والشركاء، المنافسة، التسويق وطرق 
التواصل، اإلدارة. يجب مراجعة األسئلة التي يتم 
طرحها في المقابالت الشخصية أو ورش العمل 
بحيث تتناسب مع مستوى المعرفة ومدى خبرة 

المشاركين.

في ما يلي بعض األمثلة على األسئلة التي يمكنك 
طرحها:

• ما مدى أهمية اإلبداع واإلبتكار للشركة؟
• ما هي السياسات أو اإلجراءات التي تطبقها 

الشركة لكي تتيح إمكانية تطبيق األفكار الجيدة 
التي يقترحها الموظفين؟

• من ضمن العمليات التي تتم في المصنع، 
ماهي العمليات األكبر أثرا على البيئة؟

• من ضمن العمليات التي تتم في المصنع، 
ماهي العمليات األكبر كلفة مادية؟

• كيف تقيم أداء الشركة في ما يتعلق بالقضايا 
اإلجتماعية، مثل صحة وسالمة العاملين، 

تكافؤ الفرص، األجور المجزية، ظروف العمل 
باإلضافة إلى األثر اإليجابي على المجتمع 

بشكل عام؟
• هل لدى الشركة إعتمادات أو شهادات )أو 

تخضع( ألي من معايير اإلستدامة أو اإلتفاقيات 
الدولية؟

• ماهي الشراكات التي تملكها الشركة مع 
المؤسسات والشركات األخرى؟
• ماهي طبيعة هذه الشراكات؟

• كيف تعود هذه الشراكات بالفائدة على 
الشركة؟

• عند التفاوض مع الموردين هل تركز الشركة 
على تحصيل أفضل سعر أم أنها تضع إعتبارات 

وعوامل أخرى بالحسبان؟
• إذا كانت تضع عوامل أخرى بالحسبان، ما هي 

هذه العوامل؟
• كيف تتميز شركتكم عن منافسيها في تقديم 

منتجاتها وخدماتها للزبائن؟
• من هم أكبر المنافسين الذين تواجههم 

شركتكم في السوق؟
• ماهي العوامل التي تدفع الزبون إلى 

تفضيل منتجات شركتكم عن منتجات باقي 
المنافسين؟

• ماهي الجوانب التي يكون فيها المنافسين 
أفضل أداءا من شركتكم؟

• هل تواجه شركتكم أي ضغوط من الزبائن 
أو األطراف ذات العالقة لتحسين األداء البيئي 

والجودة لمنتجاتكم وأدائكم؟
• في حال وجود مثل هذه الضغوط، ماهي 

القضايا التي يهتمون بها بشكل دقيق 
)مثال: إستهالك الطاقة، اإلمتثال للقوانين 

والتشريعات الخاصة بالمواد الخطرة، المساواة 
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الخطوة األولى- 

التخطيط إلستراتيجية جمع المعلومات

بين الجنسين(؟
• ماهي أنواع النشاطات التي تقوم بها الشركة 

للتواصل مع الزبائن وفئات المجتمع األخرى 
خارج الشركة؟

• هل لدى الشركة إستراتيجية واضحة يعلمها 
كافة الموظفين؟

• في حال وجود إستراتيجية، ماهي العناصر 
األساسية لهذه اإلستراتيجية؟

• ماهي الكلمات الثالث التي تعتبر الوصف 
األمثل للشركة اليوم؟

• ماهي أكبر نقاط القوة ونقاط الضعف 
للشركة؟

3. بمجرد إنتهائك من تنفيذ المقابالت الشخصية 
أو ورش العمل، يجب أن تقوم بتحديد ما ال يقل 

عن خمسة نقاط قوة وخمسة نقاط ضعف 
للشركة، وذلك بناءا 

نقاط القوة ونقاط 
الضعف

المواضيع

األسئلة الرئيسية

المشاركين

نموذج مراجعة األداء التشغيلي
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الخطوة الخامسة- 

تنفيذ ورشة عمل و/أو تنفيذ مقابالت مع الموظفين
دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول مراجعة األداء التشغيلي

نقاط القوة ونقاط الضعف
• عملية تصنيع يدوية مثالية للتونا 
بفضل العمالة الماهرة والمخلصة

• فريق مبيعات وتسويق فعال ومبدع 
وقابل للتأقلم مع اوضاع السوق

• مدير اإلنتاج سيتقاعد في غضون 
سنة واحدة

• ال تتوفر لدى الشركة المقدرة 
الكافية لإلبداع في مجال مواد التعبئة 

والتغليف

األسئلة الرئيسية
• هل لدى الشركة إستراتيجية واضحة 

يعلمها كافة الموظفين؟
• ماهي أكبر نقاط القوة ونقاط 

الضعف للشركة؟
• ما مدى أهمية اإلبداع واإلبتكار 

للشركة؟
• ماهي الخبرة التي تملكها الشركة في 

مجال تطوير منتجات جديدة
• ماهي الشراكات التي تملكها الشركة 

مع المؤسسات والشركات األخرى؟

المشاركين
• شخص واحد من المشتريات

• شخصين من اإلنتاج
• مدير التسويق

• شخص واحد من المبيعات

هل تتوافق كل هذه األسئلة مع نموذج جمع البيانات؟

اإلبتكار وتطوير المنتج – أداء اإلستدامة – اإلدارة – الموردين والشركاء – المنافسة – 
التسويق وطرق اإلتصال

• من ضمن العمليات التي تتم في 
المصنع، ماهي العمليات األكبر أثرا 

على البيئة؟
• من ضمن العمليات التي تتم في 

المصنع، ماهي العمليات األكبر 
كلفة مادية؟

• كيف تقّيم أداء الشركة في ما 
يتعلق بالقضايا اإلجتماعية ؟

• من هم أكبر المنافسين الذين 
تواجههم شركتكم في السوق؟

• ماهي أنواع النشاطات التي تقوم 

بها الشركة للتواصل مع الزبائن 
وفئات المجتمع األخرى خارج 

الشركة؟
• ماهي الجوانب التي يكون 

فيها المنافسين أفضل أداءا من 
شركتكم؟
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الخطوة الخامسة- 

تنفيذ ورشة عمل و/أو تنفيذ مقابالت مع الموظفين

النصائح والحيل

مدخالت المساواة الجندرية مدخالت من كافة أقسام الشركة

معلومات مرجعية

في حال قمت بتنفيذ ورشة عمل، 
حاول إشراك موظفين من كافة أقسام 

الشركة )التصميم، اإلنتاج، التسويق، 
الخ(. من غير الضروري مشاركة المدير 

التنفيذي أو اإلدارة العليا )في حال 
رغبتهم بالحضور فإنه الينبغي تثبيط 

ذلك األمر(. حاول أن يتراوح عدد 
المشاركين في الورشة ما بين 4 إلى 

10 من أقسام الشركة المختلفة. العدد 
المثالي للحضور يعتمد بالدرجة األولى 
على حجم الشركة – ولكن بشكل عام 

– في حال كان عدد المشاركين أقل 
من أربعة فإنه ينتج عن ذلك مناقشات 

وأفكار ونقاشات محدودة، بينما 
إذا تجاوز عدد المشاركين عن عشرة 
أشخاص فإنه سيكون من الصعب 
المحافظة على التركيز )كما أن ذلك 

سيكون مكلفا جدا للشركة(. وفي حال 
قمت بتنفيذ مقابالت شخصية، حاول 
أن تقابل ثالثة موظفين على األقل مع 

مراعاة أن يتم إختيار هؤالء الموظفين 
من مختلف أقسام الشركة )التصميم، 

اإلنتاج، التسويق، الخ(.

سواءا كنت تنوي تنفيذ مقابالت 
شخصية أو ورشات عمل، إحرص 

دائما على المساواة في أعداد 
المشاركين من النساء وأعداد 
المشاركين من الرجال، ومن 

المفضل إيجاد مشاركين لديهم فهم 
جيد لقضايا المساواة بين الجنسين. 

في حال لم يكن عند موظفي الشركة 
الوعي الكافي بقضايا المساواة بين 

الجنسين، عندها ضع بإعتبارك إقتراح 
برنامج تدريبي حول هذه القضايا – 

يمكنك اإلطالع على بند المراجع 
للمزيد من المراجع والمعلومات حول 

قضايا المساواة بين الجنسين.

معلومات إضافية   
في ملحق المعادن

المصادر والمراجع 
القضايا الجندرية والمساواة بين الجنسين:

• UN Women, 2014. World Survey on Gender Equality and Sustainable 

Development. Available from: http://www.unwomen.org/~/media/

headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/unwomen_

surveyreport_advance_16oct.pdf 

• Global Gender Office, 2013. Environment and Gender Index (EGI). Available 

from: http://genderandenvironment.org/egi/ 

• UN Environment, 2016. Global Gender and Environment Outlook 2016 

Available from: http://web.unep.org/ggeo
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الخطوة السادسة-  

متطلبات الحوار

المخرجاتالمدخالت تتصمن هذه الخطوة 
مناقشة تحليل نقاط 
اإلستدامة وتأثيرات 

اإلستدامة التي تم تحديدها 
في خطوات سابقة وتحديثها 
وفقا للتأثيرات الخاصة التي 

قمت بتحديدها للشركة 

• القائمة الخاصة بالشركة بالتأثيرات البيئية 
واإلجتماعية واإلقتصادية التي تحدث خالل سلسلة 
القيم، من خطوة رقم 4 )المرحلة األولى – اإلعداد(، 
تحديد نقاط اإلستدامة الساخنة خالل سلسلة القيم

• قائمة محدثة خاصة بالشركة لما تم تحديده من 
نقاط إستدامة وتأثيرات اإلستدامة، سيتم إستخدام 
هذا المخرج في الخطوة السابعة  )المرحلة الثانية – 
)SWOT( تنفيذ التحليل الرباعي ،)إعداد اإلستراتيجية

تحديث النقاط 
الساخنة 

لإلستدامة
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الخطوة السادسة- 

تحديث النقاط الساخنة لإلستدامة

يعتبر جمع المعلومات حول آثار إستدامة دورة حياة المنتجات 
التي تقدمها الشركة باإلضافة إلى تحديث النقاط الساخنة 

لإلستدامة من األمور الهامة في  فهم األداء التشغيلي 
للشركة خالل المرحلة األولى - اإلعداد، حيث يجب أن يتم 

رصد هذه المعلومات من خالل تحديث نموذج تفكير دورة 
الحياة الذي تم تعبئته مسبقا خالل المرحلة األولى – اإلعداد 

لغايات سلسلة القيم. يمكن تنفيذ هذا األمر من خالل 
تطبيقه كنشاط إضافي لورشة العمل مع موظفي الشركة 
التي تم شرحها في الخطوة السابقة، كما يمكن تنفيذه من 

خالل مزود الخدمة بشكل منفرد. في كال الحالتين، فإن 
الهدف هو تحديد آثار اإلستدامة والنقاط الساخنة التي لم يتم 

تحديدها من خالل تحليل نقاط اإلستدامة الساخنة لسلسة 
القيم.

كيفية إنجاز العمل
مالحظة: تم بناء التعليمات التالية بإفتراض أنه سيتم إتمام 

هذه الخطوة ضمن نشاطات ورشة العمل مع موظفي 
الشركة خالل التقييم المبدئي. ويمكن تنفيذ هذه الخطوة 

بشكل منفرد من قبل مزود الخدمة بتطبيق منهجية مشابهة.

1. قبل تنفيذ ورشة العمل البد من تجهيز نموذج تفكير دورة 
الحياة على ورقة كبيرة )ورقة A1 هي األفضل لما توفره 

من مساحة مالئمة لعمل مجموعة صغيرة(. كما تحتاج إلى 
مساحة كبيرة لتقوم بالرسم عليها، ويفضل أن تكون هذه 

المساحة على شكل لوح أبيض.
2. إبدأ بتقديم النشاط للمشاركين بالورشة من خالل توضيح 

أن المفاهيم األساسية لإلبداع اإليكولوجي تتضمن أخذ 
تأثيرات اإلستدامة للمنتج على طول دورة حياته بعين 

اإلعتبار. وقم بتوضيح الهدف من هذا النشاط والمتمثل في 
رصد القضايا الرئيسية لإلستدامة المتواجدة على طول دورة 

حياة المنتج.

بناء قائمة دورة الحياة
أطلب من المشاركين مساعدتك في رسم نموذج قائمة 

دورة الحياة، إبتداءا من الخطوات األساسية لعملية التصنيع 
التي تحدث داخل المصنع التابع للشركة، إحرص على أن 

تشير في كل خطوة من خطوات عملية التصنيع إلى كل من 
مدخالت اإلنتاج )مواد أولية، مياه، طاقة(، مخرجات اإلنتاج 

)منتجات ونفايات(، باإلضافة إلى اإلنبعاثات )للهواء، والتربة 
والمياه(

3. بمجرد إنتهائك من تعبئة نموذج قائمة دورة الحياة 
للنشاطات التي يتم تنفيذها داخل المصنع، حاول توسيع 

النموذج إلى األمام أو إلى الخلف على طول سلسلة القيم 
من خالل األسئلة التالية: 

• ماذا يحدث للمنتج بمجرد مغادرته للمصنع؟
• من أين يقوم الزبون بشراء المنتج؟

• كيف ينتقل المنتج من المصنع إلى الزبون؟
• ماذا يحدث عند إستخدام المنتج؟

• ماذا يحدث للمنتج حال إنتاء الزبون من إستخدامه؟
• من أين تأتي المواد األولية؟

• ماهي العمليات التي تمر فيها المواد األولية قبل وصولها 
إلى المصنع؟
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الخطوة السادسة- 

تحديث النقاط الساخنة لإلستدامة

4. قم بإستخدام نموذج قائمة دورة الحياة الذي قمت بإعداده 
للبدء بتعبئة األعمدة األربعة األولى من نموذج تفكير دورة 

الحياة.

تحديد آثار دورة الحياة والنقاط الساخنة لإلستدامة
5. إطلب من المشاركين تقديم أمثلة على اآلثار البيئية 

واإلجتماعية واإلقتصادية التي ترتبط بالنشاطات باإلضافة 
إلى اإلنبعاثات في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج.

6. حفز المشاركين على تدوين  مالحظاتهم على أوراق قابلة 
للصق )sticky note( ووضعها في الخلية المناسبة ضمن 

نموذج تفكير دورة الحياة
7. أطلب من المشاركيين أن يقومو بتقييم آثار اإلستدامة 

بإستخدام مقياس، تأثير »منخفض«، »متوسط« و »مرتفع«، 
أخبر المشاركين أن أي تأثير يجب أن يتم ضبطه ليتوافق مع 

التشريعات أو شروط السماح يجب أن يصنف كتأثير »مرتفع« 
بشكل أوتوماتيكي.وهو ما تم اإلشارة إليه في المثال أدناه 

من خالل األحرف H = مرتفع، M= متوسط، L= منخفض. 
كما تشير إشارة »+« إلى تأثير إستدامة إيجابي

8. أطلب من المشاركين أن يحددو أماكن نقاط اإلستدامة 
الساخنة من خالل ما يلي«

• تحدبد الخانات التي تتضمن تأثيرات متوسطة ومرتفعة 
مختلفة ضمن نموذج تفكير دورة الحياة

تحديد النشاطات أو العمليات التي تؤدي إلى تأثيرات   •
متوسطة ومرتفعة مختلفة

شجع المشاركين على تحديد ما اليقل عن نقطتين،   •

من النقاط الساخنة لإلستدامة تحدث خارج الشركة، في 
مكان آخر ضمن سلسلة القيم.

9. بعد إنتهاء الورشة، قم بدمج النقاط الساخنة لإلستدامة 
التي تم تحديدها من خالل نشاط تفكير دورة الحياة، بتلك 

التي تم تحديدها لسلسلة القيم خالل المرحلة األولى – 
اإلعداد.

10. بمجرد قيامك بتحديد النقاط الساخنة لإلستدامة، فإنه 
من المجدي مراجعة نموذج األطراف ذات العالقة في دورة 

الحياة، حيث أن ذلك يمكن أن يساهم في تقديم بعض 
األفكار عن الذين يمكن أن يساعدو الشركة في معالجة نقاط 

اإلستدامة التي تم تحديدها.
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الخطوة السادسة- 

تحديث النقاط الساخنة لإلستدامة
دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول قائمة دورة الحياة

اإلنبعاثات

النشاطات الرئيسية ، ومخرجات اإلنتاج

المدخالت

إنبعاثات الغازات 
الدفيئة، المياه 
العادمة نفايات 

الصيد الغير 
مرغوب به.

البيع في الصيد
السوق

وقود، ثلج

إنتاجمواد أولية

وقودوقود، ماءكهرباء، ماءوقود، ماءوقود، ماءوقود، ثلجوقود، ثلج

نقل

النقل إلى 
المصنع

إذابة الجليد، وتقطيع 
وغسل التونا

التحضير في البخار 
قبل الطهي 

التغليف
والتعليب

التعقيم ووضع 
الليبل

النقل إلى تجار 
التجزئة

تونا معلبة تونا معلبة تونا معلبة غير 
معقمة

تونا مجمدة تونا مجمدة تونا مطهوةتونا مجمدة تونا جاهزة 
للطهي

إنبعاثات الغازات 
الدفيئة، المياه 
العادمة، الفاقد 

من التونا

إنبعاثات الغازات 
الدفيئة، المياه 
العادمة، الفاقد 

من التونا

إنبعاثات الغازات 
الدفيئة، المياه 
العادمة، الفاقد 

من التونا

إنبعاثات الغازات 
الدفيئة، المياه 
العادمة، الفاقد 

من التونا

إنبعاثات الغازات 
الدفيئة، المياه 
العادمة، الفاقد 

من التونا

إنبعاثات الغازات 
الدفيئة، 

إنبعاثات الغازات 
الدفيئة، المياه 

العادمة
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الخطوة السادسة- 

تحديث النقاط الساخنة لإلستدامة

المبيع عند 
محالت التجزئة

كهرباءكهرباء وقود

نهاية الحياةإستخدام

وقود

النقل إلى
المنزل

التحضير 
واألكل

التخلص من 
النفايات

تونا معلبةتونا معلبةتونا معلبةتونا معلبة

إنبعاثات الغازات 
الدفيئة، نفايات 

التونا

إنبعاثات الغازات 
الدفيئة

إنبعاثات 
الغازات 
الدفيئة

إنبعاثات الغازات 
الدفيئة، مياه عادمة 

شديدة الملوحة

نشاطات خارج نطاق العمل
• سفن الصيد وإنتاج 

شباك الصيد
• نشاطات ضبط الجودة
•   إنتاج الليبل الخاص 

بالعلب
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الخطوة السادسة- 

تحديث النقاط الساخنة لإلستدامة
دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول تفكير دورة الحياة

التأثيرات البيئية

النشاط

الصيد

البيع 
في 

السوق

النقل 
إلى 

المصنع

وقود 
)ديزل(، ثلج

الكهرباء 
)100% فحم(

ثلج

وقود 
)ديزل(، ثلج

تونا
مجمدة 

)في 
الميناء(

تونا
مجمدة 

)في 
الميناء(

تونا 
مجمدة 

)في 
المصنع(

إستنزاف 
الموارد – وقود 

)L( أحفوري

تأمين 
وظائف 
لسائقي 

)M( التوصيل

تكلفة فاقد 
)M( التونا

التغير 
المناخي 

)L(

إنبعاثات 
الغازات 

الدفيئة، المياه 
العادمة، الفاقد 

من التونا

إنبعاثات 
الغازات 
الدفيئة، 
المياه 

العادمة 
نفايات 

الصيد الغير 
مرغوب به

إنبعاثات 
الغازات 
الدفيئة، 
المياه 

العادمة، 
الفاقد من 

التونا 

التغير 
المناخي 

 )M(
إنقراض 
أصناف 

بحرية

إنخفاض الرواتب 
مما يدفع صيادو 

السمك لترك 
 ،)M( المهنة

ظروف مشابهة 
لظروف العبودية 
على متن سفن 

)H( الصيد

إرتفاع أسعار التونا 
– نتيجة لتناقص 

)H( الكميات
)M(

+ أرباح لصائدي 
)M( السمك

تكلفة الفاقد من 
)M( التونا

إستنزاف 
الموارد – وقود 

)M( أحفوري

إستنزاف 
الموارد – وقود 

)L( أحفوري

التغير 
المناخي 

)L(

تأمين 
وظائف 

في 
السوق 

)M(

خالل فترة 
الصباح 
)L( الباكر

مخرجات المدخالت
جودة النظام أستخدام الموارداإلنبعاثاتاإلنتاج

الربحيةعلى العمالالحيوي على 
المستهلك

على األطراف 
ذات العالقة

المرحلة
المواد

التأثيرات اإلجتماعية
التأثيرات 
اإلقتصادية
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الخطوة السادسة- 

تحديث النقاط الساخنة لإلستدامة

التأثيرات البيئية

النشاط

إذابة 
الجليد عن 

التونا، 
وتقطيعها 

وغسلها

التحضير 
في البخار 
قبل الطهي

لتعبئة 
والتعليب

التعقيم 
ووضع 
الليبل

الكهرباء 
)100% فحم( 
علب مياه 

مالحة

تونا معلبة 
)في 

المصنع(

إنبعاثات 
الغازات 

الدفيئة، المياه 
العادمة، الفاقد 

من التونا

إنبعاثات 
الغازات 

الدفيئة، المياه 
العادمة، الفاقد 

من التونا

إستنزاف 
الموارد – وقود 

 )L( أحفوري
إستهالك 
)M( المياه

وقود 
)ديزل(، ماء

وقود 
)ديزل(، ماء

تونا 
مطهوة

التغير المناخي 
)H(، اإلثراء 
)L( الغذائي

التغير المناخي 
)L( اإلثراء 
)L( الغذائي

التغير المناخي 
)H(

تأمين وظائف 
في المصنع 

)M(

تأمين وظائف 
في المصنع 

)M(

تكلفة فاقد 
)M( التونا

تأمين وظائف 
في المصنع 

)M(

تكلفة فاقد 
)M( التونا

إستنزاف 
الموارد – وقود 

 )H(أحفوري
إستهالك 
)L(  المياه
إستنزاف 

الموارد – وقود 
 )L( أحفوري
إستهالك 
)M( المياه

إنبعاثات 
الغازات 

الدفيئة، المياه 
العادمة، الفاقد 

من التونا

وقود 
)ديزل(، 

ماء

تونا جاهزة 
للطهي

إستنزاف 
الموارد – وقود 

 )L( أحفوري
إستهالك المياه 

)M(

التغير المناخي 
)L( اإلثراء 
)M( الغذائي

تأمين وظائف 
في المصنع 

)M(

إنبعاثات 
الغازات الدفيئة، 
المياه العادمة، 

الفاقد من 
التونا

مخرجات المدخالت
جودة النظام أستخدام الموارداإلنبعاثاتاإلنتاج

الربحيةعلى العمالالحيوي على 
المستهلك

على األطراف 
ذات العالقة

المرحلة
اإلنتاج

التأثيرات اإلجتماعية
التأثيرات 
اإلقتصادية
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الخطوة السادسة- 

تحديث النقاط الساخنة لإلستدامة

 

التأثيرات البيئية

مخرجات المدخالتالنشاط
أستخداماإلنبعاثاتاإلنتاج

الموارد
جودة النظام 

الربحيةعلى العمالالحيوي على 
المستهلك

على األطراف 
ذات العالقة

المرحلة

التأثيرات التأثيرات اإلجتماعية
اإلقتصادية

النقل
ستخدام

اإل
نهاية الحياة

النقل 
إلى تجار 
التجزئة

البيع في 
محال التجزئة

النقل إلى 
المنزل

التحضير 
واألكل

التخلص من 
النفايات

مخلفات 
بقايا التونا 
)في البيت(

إنبعاثات 
الغازات 
الدفيئة

إستنزاف 
الموارد – 

وقود أحفوري 
)L(

التغير 
)L( المناخي

تأمين وظائف 
لدى شركة 

إدارة النفايات 
)M(

روائح كريهة 
من مكب 
النفايات

الكهرباء 
)100% فحم(

مخلفات 
بقايا التونا 
)في البيت(

إنبعاثات 
الغازات 
الدفيئة

إستنزاف 
الموارد 
– وقود 

)L( أحفوري

التغير 
)L( المناخي

صحة اإلنسان – 
)L( إستهالك التونا
خطر على صحة 
اإلنسان - إحتواء 
التونا على الزئبق 

)M(

تونا معلبة وقود )بترول(
)في البيوت(

إنبعاثات 
الغازات 
الدفيئة

التغير 
)L( المناخي

إستنزاف الموارد 
– وقود أحفوري 

)L(

وقود 
)ديزل(، 
باالت

الكهرباء 
)100% فحم(

تونا معلبة 
)في محال 

التجزئة(

إنبعاثات 
الغازات 
الدفيئة

إستنزاف 
الموارد – وقود 

)L( أحفوري

تونا معلبة 
)في محال 

التجزئة(

إنبعاثات 
الغازات الدفيئة، 

الفاقد من 
التونا )معلبات 

متضررة(

إستنزاف 
الموارد – 

وقود أحفوري 
)L(

التغير المناخي 
)L(

التغير المناخي 
)L(

تأمين وظائف 
لسائقي 

)M( التوصيل

تأمين وظائف 
في محال التجزئة 

)M(

مبيعات محال 
)M( التجزئة

)M( مبيعات المنتج

الضجيج – من 
حركة الشاحنات 

خالل فترة 
)L( الصباح الباكر

تكلفة فاقد التونا 
)M(

)L( كلفة النقل
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الخطوة السادسة- 

تحديث النقاط الساخنة لإلستدامة

نقاط اإلستدامة 
الساخنة

نشاطات الصيد

كميات إستهالك 
الطاقة في مرحلة 

اإلنتاج
حجم كميات 
الفاقد من 
السمك 
والنفايات

ضعف تواجد 
المرأة ضمن 

األدوار اإلدارية 
في الشركة

األطراف ذات العالقة وكيف يمكنهم المستعدة

صيادو السمك – التحول إلى طرق صيد أكثر إستدامة
وكاالت الصيد – تخصيص حصص لصيد التونا لتفادي إستنزاف 

الكميات المتوفرة

موردي أفران التقطير – تقديم خدمات التدريب والصيانة لضمان 
عمل األفران وفق الكفاءة المثلى

الحكومة المحلية – توفير تمويل لمنشئات برادات التخزين
بائعو التجزئة – بناء برامج تثقيفية للمستهلك حول طريق 

تخفيض النفايات من الطعام

منظمات التجارة – تقديم خدمات تدريبية لفرق اإلدارة 
العليا حول أهمية وفوائد تطبيق سياسات المساواة بين 

الجنسين

يوضح الجدول التالي نقاط اإلستدامة الساخنة لشركة تايستي تونا باإلضافة 
إلى أمثلة على األطراف ذات العالقة المرتبطة بكل نقطة وبعض األفكار حول 

كيف يمكن لهؤالء األطراف المساعدة في حل النقاط الساخنة ذات الصلة. 
الحظ أن النقطة الساخنة المتعلقة »ضعف تواجد المرأة في األدوار اإلدارية في 
الشركة« قد تم تحديدها من خالل ورشة العمل مع موظفي الشركة. تم إعطاء 

أهمية لهذا األمر نظرا لكون الشركة تعتمد على العنصر النسائي في اإلنتاج 
حيث أنهن غير راضيات عن الوضع الراهن الذي يتبين منه عدم وجود نظام 

لترقية العنصر النسائي من العاملين في الشركة.
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النصائح والحيل

ساهم في رصد اآلثار

اآلثار المتعددة

ورق لوح أبيض

حاول أن تكون اآلثار أكثر دقة

اآلثار اإليجابية

إذا ما كنت تواجه صعوبات 
في تحديد القضايا ذات 

الصلة، فجرب المحفزات 
التالية:

•  المكان والزمان الذي 
يحدث فيه أكثر التكاليف 

أهمية خالل دورة حياة 
المنتج؟

• ماهي أكثر الموارد 
أهمية )الطاقة، المواد 

األولية، الماء( التي يتم 
إستهالكها خالل دورة 

حياة المنتج؟
• أين يحدث هدر أو سوء 

إدارة للموارد؟
• أين تستخدم المواد 
الكيميائية الخطرة أو 

السامة وكيف يتم الحد 
من تأثيراتها على البيئة 

وصحة اإلنسان؟
• كيف تؤثر سلسلة 

القيم للمنتج على 
األطراف ذات العالقة 

على المستوى المحلي؟
• هل هناك بعض األثار 

في حال كان هناك قضية 
يمكن أن تتواجد في خاليا 

متعددة، قم بعمل نسخ من 
المالحظة وقم بوضعها في 

كل خانة من الخانات ذات 
الصلة.

إذا كنت ال تملك لوح أبيض، 
يمكن اإلستعاضة عن ذلك 

بأوراق A1 تقوم بلصقها جنبا 
إلى جنب على الحائط 

حاول أن تدون اآلثار التي 
قمت برصدها بشكل أكثر 
تفصيال ودقة قدر اإلمكان.

تذكر أن اآلثار يمكن أن تكون 
إيجابية كما يمكن أن تكون 
سلبية، على سبيل المثال، 
تأمين وظائف في المصنع 
هو أثر إجتماعي إيجابي الذي 

يمكن رصده خالل مرحلة 
اإلنتاج.

الخطوة السادسة- 

تحديث النقاط الساخنة لإلستدامة

اإليجابية أو السلبية على 
حد سواء؟

• من ضمن األطراف 
ذات العالقة من هم 

المستفيدون من المنتج 
ومن هم المتضررين 

منه؟ - راجع نموذج دورة 
الحياة لألطراف ذات 

العالقة لمساعدتك في 
هذا األمر.



معلومات مرجعية

الخطوة السادسة- 

تحديث النقاط الساخنة لإلستدامة

المصادر والمراجع
تحليل النقاط الساخنة

 Hotspots Analysis:  .)2014( برنامج األمم المتحدة للبيئة •
 mapping of existing methodologies, tools and guidance

 and initial recommendations for the development of global
guidance. مكتب برنامج األمم المتحدة للبيئة )DTIE(، باريس، متوفر 
http://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/ :على الرابط التالي

uploads/2014/12/UNEP-Hotspots-Mapping-Project-Final-
Report-Phase-1.pdf

تقييم دورة الحياة
• بالشراكة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة و SETAC. متوفر على 

/http://www.lifecycleinitiative.org :الرابط التالي
 Guidelines for Social Life .)2009( برنامج األمم المتحدة للبيئة •

Cycle Assessment of Products. برنامج األمم المتحدة للبيئة، 
http://www.unep.fr/shared/ :باريس. متوفر على الرابط التالي

publications/pdf/DTIx1164xPAguidelines_sLCA.pdf

مزيد من المعلومات فيما يخص   
المكمالت الغذائية والزراعية والكيميائية والمعادن
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لمحة عامةالنشاطات

الخطوة السابعة- تنفيذ 
)SWOT( التحليل الرباعي

ستقوم خالل هذه المرحلة بتحليل كافة البيانات التي قمت بجمعها 
حول الشركة حتى هذه اللحظة بإستخدام التحليل الرباعي )نقاط القوة، 

نقاط الضعف، الفرص والتحديات(. يساهم تطبيق التحليل الرباعي 
ضمن منهجية اإلبداع اإليكولوجي بفصل العوامل الداخلية عن  الخارجية 
والعوامل المساعدة عن العوامل الضارة األمر الذي سيساهم في جعل 

الشركة أكثر إستدامة.

خطوة 

تحليل البيانات التي قمت 
بجمعها
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الخطوة الرابعة-  

متطلبات الحوار

المخرجاتالمدخالت تقدم هذه الخطوة، دليال 
إرشاديا حول كيفية تطبيق 

تحليل إستراتيجي بإستخدام 
البيانات التي قمت بجمعها 

خالل التحليل المبدئي 
باإلضافة إلى نموذج التحليل 

الرباعي

• الفرص والتحديات العامة من الخطوة الخامسة )المرحلة األولى – 
اإلعداد(، تحديد الفرص والمخاطر العامة ضمن سلسلة القيم

• الفرص والتحديات اإلستراتيجية من الخطوة الثانية )المرحلة الثانية – 
إعداد اإلستراتيجية(، مقابلة المدير التنفيذي

• نقاط القوة والضعف التي تم تحديدها في الخطوة الرابعة )المرحلة 
الثانية – إعداد اإلستراتيجية(، تنفيذ تدقيق ميداني للشركة

• قائمة محدثة لتأثيرات اإلستدامة الخاصة بالشركة مع النقاط 
الساخنة من الخطوة السادسة )المرحلة الثانية – إعداد اإلستراتيجية(،  

تحديث النقاط الساخنة لإلستدامة
• األطراف الرئيسية ذات العالقة من من الخطوة الثالثة )المرحلة 

األولى – اإلعداد(، تأسيس شراكات خارجية مناسبة

• تصنيف للعوامل 
اإلستراتيجية لدعم إستراتيجية 

التطوير. سيم إستخدام هذا 
المخرج في كل من الخطوة 

الثامنة )المرحلة الثانية – 
إعداد اإلستراتيجية(، تطوير 

الرؤية للشركة، والخطوة 
التاسعة  )المرحلة الثانية – 

إعداد اإلستراتيجية(، تعريف 
األهداف اإلستراتيجية.

تنفيذ التحليل 
)SWOT( الرباعي
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الخطوة السابعة- 

)SWOT( تنفيذ التحليل الرباعي

يعتبر التحليل الرباعي نقطة اإلنطالق لمعظم محاوالت 
التحليل اإلستراتيجي، حيث أنه يساهم في تبسيط وتلخيص 

الكم الهائل من المعلومات التي جمعها حتى اآلن. ويتم ذلك 
من خالل تصنيف القضايا التي تم تحديدها ورصدها إلى 

األربع فئات المكونة للتحليل الرباعي.

بمجرد إكمالك لتصنيف التحليل الرباعي، ربما تتبين أن هناك 
الكثير من القضايا التي تم إضافتها. وفي هذه الحالة فإنه 

يتوجب عليك غربلة القضايا التي تعتبر ذات أهمية منخفضة 
مقارنة بالقضايا األخرى، يكون المخرج النهائي لعملية 

التحليل الرباعي عبارة عن قائمة تلخص القضايا ذات األهمية 
العالية للشركة سواءا كانت على شكل فرص، تحديات، نقاط 

ضعف أو نقاط قوة، بحيث يتم إستخدام هذه القائمة في 
تطوير اإلستراتيجية.

الفرص 
والتحديات

مقابلة اإلدارة 
التنفيذية بيستل

تفكير دورة الحياة

النقاط الساخنة لإلستدامةنقاط الضعف ونقاط القوة

مقابالت/ورشة 
عمل مع طاقم 

الشركة

مدخالت أخرى لإلستراتيجية: 
إستراتيجية العمل الحالية
منهجية العمل الحالية
األطراف الرئيسية ذات العالقة
رؤية سلسلة القيم الشكل رقم 7: مصادر البيانات وعملية التحليل الرباع

نشاطات تطوير 
اإلستراتيجية

التدقيق الميداني
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الخطوة السابعة- 

)SWOT( تنفيذ التحليل الرباعي

كيفية إنجاز العمل
1. إبدأ بتجميع البيانات مع بعضها البعض من خالل المصادر التالية

• اإلستراتيجية الحالية للعمل )من مقابلة اإلدارة التنفيذية(
• المنهجية الحالية للعمل )من ورشة العمل مع طاقم الشركة أو 

من خالل البحث المكتبي(
• النقاط الساخنة لإلستدامة )من نموذج تفكير دورة الحياة(

• الفرص والتحديات األكثر أهمية )من خالل تحليل بيستل و 
المقابلة مع اإلدارة التنفيذية(

• نقاط القوة ونقاط الضعف )من التدقيق الميداني والمقابالت 
أو ورشة العمل مع موظفي الشركة(

• األطراف الرئيسين ذوي العالقة )من نموذج دورة الحياة 
لألطراف ذات العالقة(

2. قم بكتابة النقاط على أوراق قابلة للصق لتلخيص كل النقاط 
الساخنة لإلستدامة، والفرص ، والتحديات ونقاط الضعف ونقاط 

القوة
3. قم بلصق األوراق القابلة للصق التي قمت بالكتابة عليها في 

الخانات المناسبة ضمن نموذج التحليل الرباعي – مثال ذلك أدناه 
لشركة تايستي تونا. الحظ أن النقاط الساخنة لإلستدامة يمكن أن 

يتم تصنيفها كفرص ، أو تحديات أونقاط ضعف أو نقاط قوة وذلك 
بناء على طبيعة النقطة الساخنة. 

4. إذا وجدت أنك قمت بتدوين الكثير من القضايا )أكثر من 20( البد 
أن تقوم بغربلة القضاية التي تجد بأنها أقل أهمية مقارنة بالقضايا 

األخرى.
يكون المخرج النهائي لعملية التحليل الرباعي عبارة عن قائمة تلخص 
القضايا ذات األهمية العالية للشركة سواءا كانت على شكل فرص، 

تحديات، نقاط ضعف أو نقاط قوة

نموذج التحليل الرباعي

صادر داخلية
م

شركة(
ساهمة من ال

)م

نقاط القوة

مساعدة لتكون أكثر إستدامةضارة لتكون أكثر إستدامة

نقاط الضعف

التحديات الفرص
صادر خارجية

م
ساهمة من البيئة(

)م
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الخطوة السابعة- 

)SWOT( تنفيذ التحليل الرباعي

مصادر داخلية
 )مساهمة من الشركة(

مصادر خارجية
)مساهمة من البيئة(

دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول تطوير عرض  سلسلة القيم

نقاط القوة
• عملية تصنيع يدوية مثالية للتونا بفضل العمالة 

الماهرة والمخلصة
• فريق مبيعات وتسويق فعال ومبدع 

الفرص
• بعض األسواق مهتمة باألسماك المنتجة بطرق 

مستدامة
• يمكن إستخدام العالقات الجيدة مع الصيادين 

لتحفيزهم على تبني طرق صيد أكثر إستدامة 

نقاط الضعف
• ال تتوفر لدى الشركة المقدرة الكافية لإلبداع في 

مجال مواد التعبئة والتغليف
• هامش ربح منخفض، مما يعني رأس مال قليل 

لإلستثمار
• مدير اإلنتاج سيتقاعد في غضون سنة واحدة

• العديد من العامالت النساء، مع عدم وجود نساء 
في فريق اإلدارة العليا

التحديات
• فاقد كبير من السمك وكميات كبيرة من النفايات بين مرحلة الصيد 

ومرحلة اإلستهالك
• أصبح الصيد الجائر ودمار النظام البيئي للبحار قضايا ذات إهتمام 

دولي
• الطرق الغير مستدامة في الصيد تتسبب في إستنزاف كميات التونا 

المتوفرة
• المنافسة القوية من شركات إنتاج التونا المنافسة تتسبب في 

خفض هامش األرباح
• تقارير حول ظروف مشابهة لظروف العبودية على متن سفن صيد 

التونا التابعة لموردينا.
• إشاعات حول سياسة جديدة تحظر طرق محددة للصيد الغير مستدام



الخطوة السابعة- 

)SWOT( تنفيذ التحليل الرباعي

مزيد من المعلومات فيما   
يخص المكمالت الغذائية والزراعية 

والكيميائية والمعادن.

النصائح والحيل

التركيز على التصيع

نموذج كبير

كتابة تقرير
في حين قيامك بتطبيق 

منهجية التحليل الرباعي، من 
الممكن تحديد أفكار إبداعية 
يمكن أن تساعد الشركة في 
معالجة التحديات أو تعظيم 
الفائدة من الفرص المتاحة. 

على الرغم من ذلك فإن 
الهدف من هذه الخطوة هو 
معالجة البيانات وتبسيطها 

إلى ملخص أكثر قابلية 
لإلستخدامـ والذي سيكون 

مفيدا عند تحديد سياسة 
العمل للشركة.

قم بطباعة نموذج التحليل 
الرباعي على ورق كبير بحد 
أدنى )حجم A3( ليتيح لك 

المساحة الكافية للصق كل 
األوراق القابلة للصق التي 

قمت بالكتابة عليها.

البد أن تقوم بكتابة 
تقريرقصير )ال يتجاوز 

العشرة صفحات( تلخص 
فيه البيانات التي قمت 

بجمعها والتحليل من 
التقييم المبدئي بما في 

ذلك التحليل الرباعي. أطلب 
من المدير التنفيذي وفريق 

اإلدارة العليا أن يزودوك 
بمالحظاتهم، وبشكل أخص 

حول التحليل الرباعي. حيث 
أنك في حال أغفلت قضية 

مهمة أو في حال عدم 
موافقتهم على إستنتاجك، 

فإن كافة جهودك التي 
ستبذلها لصياغة إستراتيجية 
عمل جديدة غالبا ما ستسير 

في اإلتجاه الخاطئ.



148

 

لمحة عامةالنشاطات

الخطوة الثامنة- تطوير 
الرؤية للشركة 

الخطوة التاسعة- تعريف 
األهداف اإلستراتيجية

بناءا على التحليل الرباعي وفهمك العام للشركة وسلسلة القيم، 
يمكنك اآلن القيام بإقتراح األفكار حول إستراتيجية العمل. إبدأ 

باألهداف والرؤية، حيث أن هذه المكونات تحدد ما ستؤول إليه الشركة 
في المستقبل باإلضافة إلى كونها ستساعد في تحديد ما تبقى من 

إستراتيجية العمل.

من المهم أن يكون هناك توافق ما بين رؤية الشركة واألهداف 
اإلستراتيجية. لذلك من الجيد أن يتم العمل على هذين المكونين بشكل 

متزامن.

خطوة 

توضيح رؤية الشركة واألهداف 
اإلستراتيجية لها ضمن 

اإلستراتيجية الجديدة للعمل 
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الخطوة الثامنة-  

متطلبات الحوار

المخرجاتالمدخالت سيتم من خالل هذه الخطوة 
إرشادك خالل عملية تحديد 
الرؤية للشركة التي تتوافق 

مع رؤية سلسلة القيم 
والعوامل اإلستراتيجية األكثر 

أهمية التي تم تحديدها 
سابقا.

• األطراف الرئيسية ذات الصلة ، من نشاط خطوة رقم 
3 )المرحلة األولى – اإلعداد(، قم ببناء الشركاء الخارجيين 

المناسبين
• رؤية لسلسلة قيم مستدامة من خطوة رقم ستة 
)المرحلة األولى – اإلعداد(، وضع رؤية سلسلة القيم
•  تصنيف مجموعة من العوامل اإلستراتيجية لدعم 

عملية تطوير اإلستراتيجية من الخطوة السابعة  )المرحلة 
الثانية – إعداد اإلستراتيجية(، تنفيذ التحليل الرباعي 

)SWOT(

• وصف لمختصر لما يمكن أن تكونه 
الشركة بمستقبل أكثر إستدامة الذي سيتم 

إستخدامه في الخطوة التاسعة )المرحلة 
الثانية – إعداد اإلستراتيجية(، تعريف 

األهداف اإلستراتيجية

تطوير الرؤية 
للشركة 
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الهدف من رؤية الشركة هو تحديد ما تطمح الشركة إليه 
في المستقبل، وتوفير حافز لدى الموظفين وتوجيهات 
حول القرارات اإلستراتيجية. تسلط رؤية الشركة الضوء 

على أجزاء رؤية سلسلة القيم التي ترتبط بالشركة وتشرح 
بإختصار ما يمكن أن تؤول إليه الشركة بمستقبل 

مستدام

كيفية إنجاز العمل
لتطوير رؤية الشركة يجب عليك أن تقوم بما يلي:

1. مراجعة النقاط ذات األولوية من التحليل الرباعي
2. مراجعة رؤية سلسلة القيم والتفكير بالدور الذي تلعبه 

الشركة ضمن هذه الرؤية
3. إختيار اإلطار الزمني في المستقبل )3-10 سنوات( 

لتحقيق رؤية الشركة
4. كتابة المسودة األولى لرؤية الشركة من هذا المنطلق 

المستقبلي. البد لك من إستخدام األسئلة التالية 
لتسهل عملك:

• ماهي نقاط اإلستدامة الساخنة التي ساهمت 
الشركة بالتطرق إليها؟

• كيفية أداء الشركة من ناحية تجارية )النمو، الربح، 
الموقف في السوق(؟

• كيف يشعر الزبائن تجاه الشركة؟
• ما هو أول ما يفكر به األشخاص خارج الشركة عند 

سماعهم بإسم الشركة؟
• لماذا يفخر الموظفين بالعمل بهذه الشركة؟

5. قم بمراجة مسودة شرح رؤية الشركة ومن ثم قم 
بتعديلها وشاركها مع زمالئك وإطلب مالحظاتهم. هل 

الخطوة الثامنة- 

تطوير الرؤية للشركة 

هي واضحة؟ هل هي طموحة وملهمة؟ هل هي مرتبطة بالشركة؟ 
هل مبدئة بشكل مبالغ فيه أو مبهمة بشكل كبير؟

6. قم بإعادة مراجعة رؤية الشركة في ضوء المالحظات التي تلقيتها 
ومن ثم قم بوضع النسخة النهائية في نموذج رؤية الشركة.

مزيد من المعلومات فيما يخص المكمالت الغذائية والزراعية 
والكيميائية والمعادن.

نموذج رؤية الشركة

رؤية الشركةالتحليل الرباعي

التغذية الراجعة رؤية سلسلة القيم
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الخطوة الثامنة- 

تطوير الرؤية للشركة 
دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول رؤية الشركة

التحليل الرباعي
• طرق الصيد هي نقطة ساخنة

• إستهالك الطاقة في مرحلة اإلنتاج
• فاقد كبير من السمك وكميات كبيرة من النفايات

• الصيد العالمي
• الصيد الجائر والصيد الثانوي

• زيادة وعي المستهلك حول اإلستدامة
• ظروف مشابهة للعبودية على متن سفن صيد التونا

رؤية سلسلة القيم
• األسواق المحلية والعالمية

• التطرق إلى قضايا الصيد الجائر والصيد الثانوي
• أسواق محلية ألنواع السمك الغير محمية

• إنخفاض كبير في كميات النفايات ضمن سلسلة القيم
• تطوير التواصل ضمن سلسلة القيم 

• تطوير سبل حماية العاملين على متن سفن الصيد
التغذية الراجعة

رؤية الشركة
شركة تايستي تونا هي المنتج رقم واحد في المنطقة لألسماك المعلبة 

ومنتجات البحر، تقدم غذاء مفيد ولذيذ لماليين من الناس بطريقة مستدامة.
نحن نعمل جنبا إلى جنب مع فئة الصيادين لضمان تزويد منتظم من األسماك 

وغذاء البحر المستخرج بطرق مستدامة. نحن نستغل ما يقدمه البحر أفضل 
إستغالل لتقديم منتجات أكثر إبداعا وتنوعا التي يفضلها زبائننا

نحرص على معاملة العاملين لدينا وموردينا وشركائنا بشكل متعاون وعادل لبناء 
سلسلة قيم مربحة ومستدامة.
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الخطوة التاسعة-  

متطلبات الحوار

المخرجاتالمدخالت سيتم من خالل هذه الخطوة 
إرشادك خالل عملية تحديد 

األهداف اإلستراتيجية 
للشركة التي تتوافق مع 

رؤية سلسلة القيم والعوامل 
اإلستراتيجية األكثر أهمية

• األطراف الرئيسية ذات الصلة ، من نشاط خطوة رقم 
3 )المرحلة األولى – اإلعداد(، قم ببناء الشركاء الخارجيين 

المناسبين
• رؤية لسلسلة قيم مستدامة من خطوة رقم ستة 
)المرحلة األولى – اإلعداد(، وضع رؤية سلسلة القيم
• تصنيف مجموعة من العوامل اإلستراتيجية لدعم 

عملية تطوير اإلستراتيجية من الخطوة السابعة  )المرحلة 
الثانية – إعداد اإلستراتيجية(، تنفيذ التحليل الرباعي 

)SWOT(

• مجموعه من األهداف اإلستراتيجية التي 
تتطرق إلى العوامل اإلستراتيجية األكثر 
أهمية، سيتم إستخدام هذا المخرج في 

الخطوة رقم عشرة )المرحلة الثانية – إعداد 
اإلستراتيجية(، توليد األفكار حول منتجات 
جديدة، أسواق جديدة و مميزات تسويقية 

جديدة.

تعريف 
األهداف 

اإلستراتيجية 
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الخطوة التاسعة- 

تعريف األهداف اإلستراتيجية

إن الهدف من تحديد األهداف اإلستراتيجية للشركة هو تقديم أهداف محددة 
وملموسة على المدى المتوسط والقصير، والتي ستساهم في تعزيز عجلة 

التطور في الشركة تجاه تحقيق رؤيتها اإلستراتيجية، هذه الخطوة ستستخدم 
نموذج TOWS، والذي يعتبر مكمال للتحليل الرباعي الذي تم إكماله سابقا. 

لصياغة األهداف اإلستراتيجية سيتم إستخدام موذج رؤية الشركة

كيفية إنجاز العمل
لتطوير األهداف اإلستراتيجية البد أن تقوم بما يلي:

1. قم بأخذ نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات من التحليل الرباعي 
.TOWS ومن ثم قم بوضعها في الخلية المناسبة ضمن نموذج

2. قم بإختيار واحدة من نقاط اإلستدامة الساخنة ومن ثم حاول طرح أفكار حول 
كيفية التخلص منها )في حال كانت تمثل أثر سلبي(، أو تعزيزها )في حال كانت 
تمثل أثر إيجابي(، واضعا في إعتبارك خليط القضايا اإلستراتيجية مبتدءا بخليط 

نقاط القوة مع الفرص.
3. كرر ذلك مع كل من خليط »نقاط القوة مع المخاطر« و خليط »نقاط الضعف 

مع الفرص« وخليط »نقاط الضعف مع المخاطر«.
4. ققم بإختيار أكثر األفكار التي تتضمن إمكانية كبيرة في التخلص من/تعزيز 

نقاط اإلستدامة الساخنة، ومن ثم إستخدم ذلك كأساس لصياغة الهدف 
اإلستراتيجي الخاص بهذه النقطة من النقاط الساخنة، على تشرح ضمن ذلك 

كل مما يلي:
• أي من النقاط الساخنة قمت بالتطرق إليها ضمن هذا الهدف

• ما هو التغيير أو التحسين المطلوب
• كيف يمكنك التحقق في ما إذا تم تحقيق الهدف

• التوقيت أو اإلطار الزمني الذي يجب فيه تحقيق الهدف
سيتم تقديم النموذج الذي سيلي هذه المعادلة إلنتاج األهداف اإلستراتيجية 

ضمن نموذج رؤية الشركة
5. كرر هذه العملية لكل نقطة من نقاط اإلستدامة الساخنة حتى يكون لديك 

أهداف إستراتيجية تتطرق لجميع هذه النقاط

TWOS نموذج

6. بمجرد قيامك بصياغة هدف إستراتيجي لكل نقطة ساخنة، من التحليل 
الرباعي أنظر إذا كان هناك أي قضايا أخرى ذات أهمية عالية لم تتطرق إليها 

بعد، وفي هذه الحالة ، قم بصياغة أهداف إضافية تتطرق لهذه القضايا حيثما 
وجدت ذلك ضروريا.

7. تأكد فيما إذا كان هناك أي أهداف إستراتيجية سابقة ال تزال متوافقة مع 
الرؤية الجديدة للشركة واألهداف اإلستراتيجية األخرى – قم بإضافتها إن 

وجدت.

نقاط الضعفنقاط القوة 

الفرص

التحديات
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الخطوة التاسعة- 

تعريف األهداف اإلستراتيجية

8. راجع قائمة األهداف اإلستراتيجية التي قمت بإنشائها للتأكد 
مما يلي:

• هل تركز األهداف على المخرجات؟
• إذا عرضت األهداف على أي شخص في الشركة، هل 

سيتمكن من فهمها دون الحاجة إلى أي توضيح إضافي؟
• هل هناك خلط بين كل من األهداف قصيرة المدى )من 

1 – 2 سنة في الوضع المثالي( واألهداف طويلة المدى 
)من 3 – 5 سنوات في الوضع المثالي(؟

• هل هذه األهداف أقل من ثمانية؟ أي زيادة عن ثمانية 
سيؤدي إلى أن تصبح األهداف مموهة ومحيرة في ذات 

الوقت  
• هل األهداف متناغمة مع رؤية الشركة؟

• إذا قامت الشركة بتحقيق كل األهداف، هل سيؤدي ذلك 
إلى أن تكون الشركة قد حققت تقدم كبير ومهم في سبيل 

تحقيق رؤيتها؟ أو أن هناك أمور أخرى الزمة لذلك؟
10. بمجرد قيامك بمراجعه األهداف اإلستراتيجية والتحقق 

منها، تأكد من قيامك بتوثيق هذه األهداف ضمن نموذج رؤية 
الشركة.
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الخطوة التاسعة- 

تعريف األهداف اإلستراتيجية

نقاط القوة 
• عملية تصنيع يدوية مثالية للتونا بفضل العمالة 

الماهرة والمخلصة
• فريق مبيعات وتسويق فعال ومبدع

الفرص 
• بعض األسواق مهتمة باألسماك 

المنتجة بطرق مستدامة
• يمكن إستخدام العالقات الجيدة مع 

الصيادين لتحفيزهم على تبني طرق 
صيد أكثر إستدامة

أفكار إستراتيجية من خليط »نقاط قوة – فرص« 
• إستخدام اإلستدامة  كنقطة تسويقية، التركيز على الصيد 

المستدام وإنخفاض البصمة الكربونية )الفضل في ذلك لدليل 
التصنيع(

• عرض تصنيع التونا كخدمة للصيادين الذي يرغبون ببيع تونا 
معلبة خاصة بهم

أفكار إستراتيجية من خليط »نقاط قوة – التحديات«
جعل فريق التسويق يقوم بإنشاء حملة تثقيف تستهدف النقاط 

األساسية التي يحدث فيها خسائر ضمن سلسلة القيم 
• إجعل فريق المبيعات يقوم بإشراك الزبائن من تجار التجزئة 

لدعم سلسلة القيم  لمواجهة الصيد الجائر وظروف العمل على 
متن سفن الصيد

• التنويع في أصناف السمك، وبشكل أخص تلك التي ال يتم 
صيدها بشكل جائر والتي تتطلب معالجة يدوية إضافية.

أفكار إستراتيجية من خليط »نقاط الضعف – فرص« 
• وضع سعر أعلى للمنتجات المستدامة  لرفع هوامش الربح
• إستثمار األرباح بالتعاون مع موردي مواد التعبئة والتغليف 

إلنتاج مواد تعبئة وتغليف أكثر إستدامة
• إستحداث مهام جديد ضمن اإلدارة العليا تركز على اإلستدامة  

وتحفيز تطبيقاتها من قبل العنصر النسائي. 
• تحسين ظروف العمل للعاملين في الشركة )الذين يعتبر 

غالبيتهم من النساء وزوجات الصيادين( من خالل إستحداث 
سياسات صديقة-بالعائلة.

أفكار إستراتيجية من خليط »نقاط الضعف – التحديات«
إستقطاب مدير إنتاج من واحدة من الشركات المنافسة   •

في مجال تصنيع التونا  في المنطقة
تعيين مدير إنتاج جديد يتمتع بخبرة كبيرة في مجال   •

تخفيض الفاقد ضمن سلسلة القيم
التوقف عن بيع التونا والبدء ببيع الطعام البحري امعلب   •

عوضا عن ذلك )السلطعون، بلح البحر، الحبار ، إلخ(

التحديات 
• فاقد كبير من السمك وكميات كبيرة 
من النفايات بين مرحلة الصيد ومرحلة 

اإلستهالك
• الطرق الغير مستدامة في الصيد 
تتسبب في إستنزاف كميات التونا 

المتوفرة
• المنافسة القوية من شركات إنتاج 
التونا المنافسة تتسبب في خفض 

هامش األرباح
• تقارير حول ظروف مشابهة لظروف 

العبودية على متن سفن صيد التونا 
التابعة لموردينا.

نقاط الضعف 
• ال تتوفر لدى الشركة المقدرة الكافية لإلبداع في مجال مواد 

التعبئة والتغليف
• هامش ربح منخفض، مما يعني رأس مال قليل لإلستثمار
• العديد من العامالت النساء، مع عدم وجود نساء في فريق 

اإلدارة العليا

TWOS دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول نموذج
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الخطوة التاسعة- 

تعريف األهداف اإلستراتيجية
دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول األهداف اإلستراتيجية

الهدف اإلستراتيجي #2الهدف اإلستراتيجي 1#

ماهي النقطة الساخنة أو القضايا األخرى 
ضمن التحليل اإلستراتيجي التي سيساهم 

هذا الهدف في التطرق إليها؟

ماهي النقطة الساخنة أو القضايا األخرى 
ضمن التحليل اإلستراتيجي التي سيساهم 

هذا الهدف في التطرق إليها؟

كيف سيمكنك التحقق في ما إذا تم 
تحقيق الهدف؟

كيف سيمكنك التحقق في ما إذا تم 
تحقيق الهدف؟

متى سيتم تحقيق الهدف؟
متى سيتم تحقيق الهدف؟

الصياغة النهائية للهدف:
الصياغة النهائية للهدف:

ما هو التغيير المطلوب؟

ما هو التغيير المطلوب؟

فاقد كبير من السمك وكميات 
كبيرة من النفايات بين مرحلة 

الصيد ومرحلة اإلستهالك

بعض األسواق مهتمة باألسماك 
المنتجة بطرق مستدامة

يمكن إستخدام العالقات الجيدة 
مع الصيادين لتحفيزهم على تبني 

طرق صيد أكثر إستدامة

تحديد معايير لما يمكن إعتباره خط 
منتج »مستدام«. تتبع مبيعات 
النتجات المستدامة كنسبة من 
إجمالي المبيعات. يتم تحقيق 

الهدف عندما تتجاوز نسبة %30 
من إجمالي المبيعات في ربعين 

متتاليين في السنة المالية.

تحصيل ما ال تقل نسبته عن %30 
من المبيعات من خالل بيع منتجات 
مستدامة في غضون ثالث سنوات.

أن ال تقل نسبة المبيعات من المنتجات 
المستدامة عن 30% من إجمالي 

خفض الفاقد من المنتج والسمك 
بين نقطتي شراء السمك )سوق 
السمك( ونقطة الوصول إلى تجار 

التجزئة بسبة %30

في غضون ثالثة سنوات
في غضون ثالثة سنوات

سنقوم بخفض كميات الفاقد من 
السمك والمنتج بين نقطتي شراء 

السمك )سوق السمك( ونقطة وصول 
المنتج إلى تاجر التجزئة بنسبة 30% في 

عضون ثالثة سنوات.

إستخدام القياسات : وزن السمك 
الذي تم شرائه لكل كيلوجرام من 
المنتج المباع. سيتم وضع قيمة 
معيارية  ومن ثم سيتم حساب 

معدالت القيم لهذا المعيار 
بشكل شهري بإستخدام فواتير 
شراء السمك وبيانات مبيعات 

المنتجات.
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الخطوة التاسعة- 

تعريف األهداف اإلستراتيجية

الهدف اإلستراتيجي #4الهدف اإلستراتيجي 3#

ماهي النقطة الساخنة أو القضايا األخرى 
ضمن التحليل اإلستراتيجي التي سيساهم 

هذا الهدف في التطرق إليها؟

تقارير حول ظروف مشابهة لظروف 
العبودية على متن سفن صيد التونا 

التابعة لموردينا
يمكن إستخدام العالقات الجيدة مع 
الصيادين لتحفيزهم على تبني طرق 

صيد أكثر إستدامة

ماهي النقطة الساخنة أو القضايا األخرى 
ضمن التحليل اإلستراتيجي التي سيساهم 

هذا الهدف في التطرق إليها؟

كيف سيمكنك التحقق في ما إذا تم 
تحقيق الهدف؟

كيف سيمكنك التحقق في ما إذا تم 
تحقيق الهدف؟

متى سيتم تحقيق الهدف؟متى سيتم تحقيق الهدف؟

الصياغة النهائية للهدف:
الصياغة النهائية للهدف:

ما هو التغيير المطلوب؟
دعم خلق 20 فرصة عمل على متن 

سفن صيد تستخدم تطبيقات صيد 
مستدامة

في غضون سنتين
في غضون خمس سنوات

سنقوم بدعم شركات الصيد 
المحلية التي تستخدم طرق صيد 
مستدامة بهدف خلق ما ال يقل 

عن 20 وظيفة صيد في تلك 
الشركات.

سيتم إجراء إستبيان للموردين 
ليتم إستخدامه إلنشاء بيانات 

مرجعية حول أعداد وظائف الصيد 
المدعومة حاليا وأعداد سفن الصيد 
التي تطبق إجراءات صيد مستدامة، 

سيتم إعادة تطبيق اإلستبيان 
بشكل سنوي بحيث يتم مقارنة 

أعداد وظائف الصيد المستدام التي 
تم دعمها مع البيانات المرجعية 

الطرق الغير مستدامة في الصيد 
تتسبب في إستنزاف كميات التونا 

المتوفرة
المنافسة القوية من شركات إنتاج 

التونا المنافسة تتسبب في خفض 
هامش األرباح

التنويع في منتجات أخرى من األسماك 
والمأكوالت البحرية التي ال تعتمد على 
التونا، وتحصيل ما ال يقل عن 50% من 

عائدات المبيعات من منتجات ال تعتمد 
على التونا

في غضون خمسة سنوات ستساهم 
المنتجات التي ال تحتوى على التونا في 

ما اليقل عن نصف عائدات المبيعات 
اإلجمالية للشركة.

تتبع مبيعات المنتجات التي ال تعتمد 
على التونا  وحساب نسبة مساهمتها  
من المبيعات اإلجمالية، يعتبر الهدف 

متحققا عندما تتجاوز مبيعات المنتجات 
التي ال تعتمد على التونا  30% من 

المبيعات اإلجمالية لسنتين ماليتين على 
التوالي.

ما هو التغيير المطلوب؟
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الخطوة التاسعة- 

تعريف األهداف اإلستراتيجية

الهدف اإلستراتيجي #6الهدف اإلستراتيجي 5#

ماهي النقطة الساخنة أو القضايا األخرى 
ضمن التحليل اإلستراتيجي التي سيساهم 

هذا الهدف في التطرق إليها؟

ماهي النقطة الساخنة أو القضايا األخرى 
ضمن التحليل اإلستراتيجي التي سيساهم 

هذا الهدف في التطرق إليها؟

كيف سيمكنك التحقق في ما إذا تم 
تحقيق الهدف؟

كيف سيمكنك التحقق في ما إذا تم 
تحقيق الهدف؟

متى سيتم تحقيق الهدف؟

متى سيتم تحقيق الهدف؟

الصياغة النهائية للهدف:
الصياغة النهائية للهدف:

في غضون خمس سنوات

في غضون ثالث سنوات

سنقوم بزيادة حجم المبيعات 
إلى ما يزيد عن مليون دوال في 

غضون خمس سنوات.

المنافسة القوية من شركات 
إنتاج التونا المنافسة تتسبب 

في خفض هامش األرباح 
)هدف إستراتيجي سابق(

العديد من العامالت النساء، مع 
عدم وجود نساء في فريق اإلدارة 

العليا

يمكن إستخدام العالقات الجيدة 
مع الصيادين لتحفيزهم على تبني 

طرق صيد أكثر إستدامة

خفض معدل تغير العاملين في 
الشركة بمقدار 20% وتحفيز ما اليقل 

عن موظفتين من العنصر النسائي 
لتولي مناصب في اإلدارة العليا 

من خالل تطوير سياسة »بيئة عمل 
صديقة بالمرأة« التي ستعمل على 

تحسين ظروف العمل للكادرالنسائي 
من العاملين في الشركة

تتبع معدالت تغير الموظفين  وعدد 
النساء العامالت ضمن مناصب في 

اإلدارة العليا . يعتبر الهدف متحققا عندما 
تنخفض معدالت تغير الموظفين بنسبة 
20% خالل فترة 12 شهرا مقارنة بالمعدل 
الحالي، باإلضافة إلى أن يكون هناك ما 

اليقل عن عنصرين نسائيين ضمن فريق 
اإلدارة العليا للشركة.

رفع مبيعات المنتجات إلى ما يزيد 
عن مليون دوالر

تتبع حجم المبيعات لكل سنة 
مالية. يتحقق الهدف عندما تتجاوز 
المبيعات السنوية المليون دوالر

ما هو التغيير المطلوب؟
ما هو التغيير المطلوب؟
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الخطوة التاسعة- 

تعريف األهداف اإلستراتيجية

مزيد من المعلومات فيما   
يخص المكمالت الغذائية والزراعية 

والكيميائية والمعادن

النصائح والحيل

تجنب األهداف المفروضة
عند صياغة األهداف حاول 
أن تتجنب إضافة أي شرح 

لكيفية تحقيق الهدف، 
حيث أن هذا األمر سيحد 

من فرص اإلبداع في سبيل 
تحقيق الهدف.
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لمحة عامةالنشاطات

الخطوة العاشرة - توليد األفكار 
حول منتجات جديدة، أسواق 

جديدة و مميزات تسويقية جديدة

الخطوة الحادية عشر - تقييم 
األفكار حول منتجات جديدة، 

أسواق جديدة و مميزات تسويقية 
جديدة

الخطوة الثانية عشر - إنتقاء 
األفكار التي سيتم تضمينها في 
اإلستراتيجية المقترحة من ضمن 

األفكار المستحدثة للمنتجات 
واألسواق الجديدة والمميزات 

التسويقية الجديدة

الهدف من هذه الخطوة هو تحديد طبيعة التغيير الالزمة لألسواق والمنتجات 
والمميزات التسويقة للوصول إلى تحقيق األهداف اإلستراتيجية  ولتصبح 

متوافقة مع رؤية الشركة، حيث تتضمن هذه الخطوة كل مما يلي:
1. توليد األفكار حول أسواق جديدة، منتجات جديدة ومميزات بيع جديدة 

2. تقيييم هذه األفكار من حيث فوائدها والمخاطر المرتبطة بها.
3. إختيار التغييرات التي ستقوم بتضمينها في مقترح اإلستراتيجية الجديدة.

المخرج من هذه الخطوة هو مجموعة محدثة من األسواق والمنتجات ومميزات 
البيع

خطوة 

تعريف المنتجات واألسواق 
والمميزات التسويقية 

لإلستراتيجية الجديدة للعمل
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الخطوة العاشرة -  

متطلبات الحوار

المخرجاتالمدخالت الهدف من هذه الخطوة هو 
توليد األفكار حول كيفية 

الموائمة بين منتجات، 
وأسواق والمميزات 

التسويقية للشركة مع 
األهداف والرؤية الجديدة 

للشركة

• رؤية الشركة من الخطوة الثامنة )المرحلة الثانية – 
إعداد اإلستراتيجية( تطوير الرؤية للشركة

• األهداف اإلستراتيجية منالخطوة التاسعة  )المرحلة 
الثانية – إعداد اإلستراتيجية(، تعريف األهداف 

اإلستراتيجية

• أفكار حول منتجات وأسواق ومميزات 
تسويقية جديدة ، سيتم إستخدام هذه 

المخرج في الحطة الحادية عشر )المرحلة 
الثانية – إعداد اإلستراتيجية( -  تقييم 

األفكار المستحدثة للمنتجات واألسواق 
الجديدة والمميزات التسويقية الجديدة

توليد األفكار حول 
منتجات جديدة، 
أسواق جديدة و 

مميزات تسويقية 
جديدة 
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رؤية الشركة

األهداف اإلستراتيجية

مميزات تسويقيةالمنتجاتاألسواق

أفكار عامة

نموذج األسواق والمنتجات والمميزات التسويقية

الخطوة العاشرة - 

توليد األفكار حول منتجات جديدة، أسواق جديدة و مميزات تسويقية جديدة

في هذه الخطوة يجب عليك أن تحاول توليد األفكار ليصبح 
لديك تنوع كبير من االفكار حول األسواق والمنتجات والمميزات 

التسويقية الجديدة. حيث ستقوم بالخطوة التالية بتقييم هذه األفكار 
وتنقيحها وإلغاء األفكار غير المناسبة لذلك حاول عدم إستثاء أي فكرة 

في هذه الخطوة

كيفية إنجاز العمل
لتوليد األفكار حول األسواق والمنتجات والمميزات التسويقية 

الجديدة يجب عليك القيام بكل مما يلي:
1. مراجعة كل من األهداف اإلستراتيجية ، ورؤية الشركة  وأي 

تفاصيل ومعلومات حول األسواق والمنتجات والمميزات التسويقية 
الحالية.

2. ضع في إعتبارك كل من األسئلة التالية: 
• هل تتوافق األسواق والمنتجات والمميزات التسويقية مع رؤية 

الشركة؟
• هل يمكن تحقيق األهداف اإلستراتيجية مع وجود األسواق 

والمنتجات والمميزات التسويقية الحالية؟
3. من غير المرجح أن تكون اإلجابة إيجابية »نعم« على السؤالين 

السابقين لذلك فإنك بحاجة إلى توليد األفكار حول التغيرات التي 
يمكن تنفيذها على األسواق والمنتجات والمميزات التسويقية، 

ستساعدك النصائح التالية في تنفيذ هذا األمر:
• قم بتحديد أي من األسواق الحالية هي األكثر أهمية في تحقيق 
أهداف ورؤية الشركة، ماهي المنتجات الجديدة التي يمكن بيعها 

في هذه األسواق؟
• قم بتحديد أي من المنتجات الحالية هي األكثر أهمية في 

تحقيق أهداف ورؤية الشركة – ماهي األسواق الجديدة التي يمكن 
بيع هذه المنتجات فيها؟

• قم بتحديد أي من المميزات التسويقية الحالية هي األكثر أهمية 

في تحقيق أهداف ورؤية الشركة، كيف يمكن تعزيز هذه المميزات بشكل أكبر 
أو كيف يمكن إستخدام هذه المميزات على نطاق أوسع من قبل الشركة؟

• هل هناك فرص ذات أهمية كبيرة ضمن التحليل الرباعي، التي يمكن أخذها 
ودمجها مع أسواق ومنتجات ومميزات تسويقية جديدة؟

• هل هناك أفكار من نموذج تحليل TOWS ألسواق أو منتجات أو مميزات 
جديدة؟

• هل هناك ألسواق أو منتجات أو مميزات تسويقية تتعارض مع رؤية 
وأهداف الشركة والتي يجب إستثناؤها؟ إذا كان األمر كذلك، ماهو اإلطار 

الزمني الالزم لتنفيذ هذا األمر؟
4. بمجرد حصولك على ما ال يقل عن خمسة أفكار جديدة لكل من األسواق 

والمنتجات والمميزات التسويقية، يمكنك أن تنتقل إلى الخطوة التالية لتقييم 
هذه األفكار.



165

دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول المنتجات و األسواق والمميزات التسويقية 

رؤية الشركة
• تصدر قائمة المنتجين لسمك وطعام البحر 

المعلب
• تقديم طعام لذيذ ومغذي لماليين الناس 

مستخدمين طرقا مستدامة
• سمك وطعام بحر مستخرج بطرق 

مستدامة
• إبتكار منتجات متنوعة، لذيذة ومبدعه تنال 

إعجاب زبائننا
• معاملة عادلة سواء للعاملين لدينا و 

موردينا و شركائنا

األسواق
• السوق اإلستهالكي األميريكي 

– ال يزال مهم جدا كأكبر سوق
• السوق اإلستهالكي األوروبي 

– مهتم باإلستدامة
• المطاعم األميريكية – مستمرة 

في تركيزها على المميزات 
التسويقية المرتبطة بأقل 

األسعار

المنتجات
• تونا مصنعة ومستخرجة بطرق 

مستدامة
• منجات بحرية معلبة )السلطعون، 

بلح البحر، الحبار ، إلخ(
• أنواع أخرى م السمك المعلب عدى 

التونا
• تونا مع الصلصة

• إصدارات محدودة ممن أطباق 
طعام البحر  - من مصادر طعام البحر 

الموسمية والوفيرة

مميزات تسويقية
• إستخدام اإلستدامة كميزة 

تسويقية – إستخراج مستدام 
للسمك/طعام البحر و طرق 

تصنيع تتمزي بإطالق  كميات 
منخفضة من الكربون

• اإلبتكار – تحقيق قيمة إضافية 
من خالل منتجات جديدة تجعل 

من حياة الطباخ/المستهلك 
أسهل باإلضافة إلى أن ينتج عنها 

وجبة شهية ومغذية
• سعر أقل – اليزال مهم جدا 

للسوق المحلي وبعض األسواق 
الدولية اللتي يلعب بها السعر 

دورا مهما بالتسويق

األهداف اإلستراتيجية
• خفض الفاقد في السمك وخفض النفايات

• التركيز على خطوط اإلنتاج المستدامة
• تقديم طرق صيد مستدامة

• تقديم خطوط إنتاج ال تعتمد على التونا
• خفض معدالت إستبدال الموظفين

• زيادة العائدات المادية إلى ما يزيد عن مليون 
دوالر

أفكار عامة
• إستخدام اإلستدامة كميزة تسويقية – 

إستخراج مستدام للسمك/طعام البحر و طرق 
تصنيع تتميز بإطالق  كميات منخفضة من 

الكربون
• عرض تصنيع وتعليب التونا كخدمة

• بيع طعام بحر معلب )السلطعون، بلح 
البحر، الحبار ، إلخ ( 

• أنواع أخرى من األسماك التي تحتاج 
عمليات تصنيع يدوية

الخطوة العاشرة - 

توليد األفكار حول منتجات جديدة، أسواق جديدة و مميزات تسويقية جديدة
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الخطوة العاشرة - 

توليد األفكار حول منتجات جديدة، أسواق جديدة و مميزات تسويقية جديدة

معلومات مرجعية

المصادر والمراجع
حجم السوق وتقسيماته

Schade, C. )2009(. TAM, SAM, SOM. شرح 
تقيمات السوق بشكل مبسط )أونالين( متوفر على 

الرابط التالي:
http://tamsamsom.blogspot.co.uk/2009/03/

tam-sam-som.html

تقسيمات السوق )أونالين(، متوفر على الرابط 
التالي:

http://en.wikipedia.org/wiki/Market_
  segmentation

جامعة بورنيماوث. تقسيمات السوق )اونالين(، 
متوفر على الرابط التالي:

http://media3.bournemouth.ac.uk/
 marketing/07segmentation/04strategies.html
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متطلبات الحوار

المخرجاتالمدخالت

تقييم األفكار 
المستحدثة 
للمنتجات 

واألسواق الجديدة 
والمميزات 
التسويقية 

الجديدة 

الخطوة الحادية عشر - 

الهدف من هذه الخطوة هو 
إستخدام طريقة ممنهجة 

لتقييم األفكار التي تم 
توليدها لألسواق والمنتجات 

والمميزات التسويقية 
الجديدة

• أفكار لمنتجات وأسواق ومميزات تسويقية جديدة من 
الخطوة العاشرة )المرحلة الثانية – إعداد اإلستراتيجية(، 

توليد األفكار حول منتجات جديدة، أسواق جديدة و 
مميزات تسويقية جديدة

• تقييم مبدئي للمخاطر والفوائد المرتبطة 
بكل مزيج جديد من المنتجات واألسواق 

والمميزات التسويقية. سيتم إستخدام هذا 
المخرج في الخطوة الثانية عشر )المرحلة 

الثانية – إعداد اإلستراتيجية(،  إنتقاء األفكار 
التي سيتم تضمينها في اإلستراتيجية 

المقترحة من ضمن األفكار المستحدثة 
للمنتجات واألسواق الجديدة والمميزات 

التسويقية الجديدة
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الخطوة الحادية عشر  - 

تقييم األفكار المستحدثة للمنتجات واألسواق الجديدة والمميزات 
التسويقية الجديدة

يجب أن يتم إكمال تقييم األفكار التي قمت بتوليدها حول األسواق 
والمنتجات والمميزات التسويقية بإستخدام نموذج إستراتيجية 

تقييم األفكار، سيساعدك النموذج في تقييم الفوائد والمخاطر 
المحتملة لكل فكرة. حيث يتم تقييم الفوائد المحتملة وفقا لفوائدها 

اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية التي يمكن تحقيقها باإلضافة إلى 
كيفية إسهام هذه الفوائد في تحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة. 

يجب مراعاة أن هذه الفوائد هي عبارة عن تقديرات عامة في هذه 
المرحلة، إال إن تمكنت من جمع بعض المعلومات ذات الصلة خالل 

مرحلة التقييم المتعمق، لكن عادة تكون المعلومات المتاحة غير 
كافية  لتقوم بتقديرات أكثر دقة. أما بالنسبة للمخاطر فيتم تقييمها 

وفقا لمدى حداثة السوق، المنتج، الميزة التسويقية –  كلما إزادة 
العناصر الجديدة كلما زادت نسبة الخطورة.

كيفية إنجاز العمل
1. قم بإختيار فكرة من األفكار التي قمت بتوليدها حول منتج أو 

سوق جديد أو ميزة تسويقية جديدة. الخطوة األولي تكمن في تحديد 
وتعريف الخليط الخاص المتشكل بين المنتج والسوق والميزة 

التسويقية. على سبيل المثال؛ إذا كانت الفكرة التي قمت بإختيارها 
هي حول منتج جديد، قم بتحديد فيما إذا كان سيتم بيعه في السوق 

الحالي بإستخدام المميزات التسويقية الحالية . في هذه الحالة 
إنتقل مباشرة إلى الخطوة التالية. زكذلك األمر بالنسبة للفكرة حول 
سوق جديد، فيجب عليك أوال تحديد المنتج والمميزات التسويقية 

التي سيتم إستخدامها مع هذه الفكرة، ومثل ذلك لفكرة الميزة 
التسويقية فيجب عليك أوال تحديد المنتج والسوق المرتبط بهذه 

الفكرة.
2. أدخل كافة التفاصيل حول السوق والمنتج والميزة التسويقية التي 
قمت بتحديدها في جزء تقييم المخاطر من نموذج إستراتيجية تقييم 

األفكار.

3. ألغراض تقييم المخاطر، ببساطة قم بتوضح فيما إذا كان السوق 
والمنتج والميزة التسويقية جديدة أو مبنية على مثلها مما هو قائم 
حاليا. يتم حساب درجة الخطورة بناءا على عدد العناصر الجديدة في 

الفكرة:
عدد صفر من العناصر الجديدة )كأن يكون المنتج والسوق  

والميزة التسويقية جديدة أو مبنية على مثلها مما هو قائم حاليا( 
= »خطورة منخفضة«

عنصر واحد جديد = »خطورة متوسطة«
عنصرين جديدين = »خطورة مرتفعة«

ثالث عناصر جديدة = »خطورة مرتفعة جدًا« 
4. ألغراض تقييم الفوائد، ستحتاج إلى تنفيذ بحث مبسط لتقدير 
الفوائد اإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية للفكرة. حيثما أمكن فإنه 

يجب أن يتم تقدير الفوائد كميا، واضعا بإعتبارك أن هذه التقديرات 
الكمية هي أرقام تقريبية فقط في هذه المرحلة

5. قم بتحديد أي من األهداف اإلستراتيجية التي0ستسفيد من 
هذه الفوائد . في حال لم يكن للفكرة أي مساهمة في األهداف 

اإلستراتيجية  عندها يجب إستثناء هذه الفكرة كليا.
6. كرر هذه العملية مع كل فكرة من األفكار التي قمت بتوليدها حتى 

تكون قد أكملت تقييم كافة األفكار..
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الخطوة الحادية عشر  - 

تقييم األفكار المستحدثة للمنتجات واألسواق الجديدة والمميزات 
التسويقية الجديدة

دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول المنتجات و األسواق والمميزات التسويقية

إستخدام اإلستدامة كميزة تسويقية للمنتجات الحالية 
عنوان الفكرة:  

المخاطرالمنفعة

نوع المخاطر

المنتج

السوق

الميزة 
التسويقية

نوع المنفعة

المنفعة 
اإلقتصادية

تم تقدير مجموع السوق 
المتاح بأربعة ماليين دوالر 

في العام 2016 ويشهد 
نموا بقدر 5% في كل سنة

0حاليالتونا المعلبة

1

1

2

جديد

جديد

المجموع

مرتفع تقييم الخطورة

المستهلكي 
األوروبيين مهتمين 

بشكل كبير 
باإلستدامة

اإلستدامة )الصيد 
المستدام وبصمة 

كربون منخفضة(

مجموع الـ 300 طن من 
أسماك التونا التي تقوم 

شركة تايستي تونا بشرائها 
سنويا سيتم توريدها من 

مصادر مستدامة

سيتم إستحداث ما يقارب 
10 وظائف صيد جديدة 
نتيجة للتغير نحو طرق 

صيد أقل حدة 

أن ال تقل نسبة المبيعات 
من المنتجات المستدامة 

عن 30% من إجمالي 
المبيعات

خفض كميات التونا الغير 
ناضجة التي يتم صيدها 

والصيد ضمن مجموعات 
تزاوج التونا بمقدار %90 

خالل 3 سنوات  

دعم خلق 20 فرصة عمل 
على متن سفن صيد 

تستخدم تطبيقات صيد 
مستدامة خالل سنتين 

المنفعة 
البيئية

المنفعة 
اإلجتماعية

تقييم الخطرجديد أو حالي؟الوصفالوصف
أي من األهداف تساهم 
هذه الفكرة في تحقيقها؟
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الخطوة الحادية عشر  - 

تقييم األفكار المستحدثة للمنتجات واألسواق الجديدة والمميزات 
التسويقية الجديدة

النصائح والحيل

• تقدير الفوائد: ستكون 
تقديراتك للفوائد المحتملة 

في هذه المرحلة تقريبية 
بشكل كبير، لكنه سيصبح 

أكثر دقة كلما قمت 
بتوضيح الفكرة بشكل 

أفضل بتقدمك عبر المراحل 
والخطوات الالحقة ضمن 

هذه العملية.



171

الخطوة الثانية عشر -  

متطلبات الحوار

المخرجاتالمدخالت

إنتقاء األفكار التي سيتم 

تضمينها في اإلستراتيجية 

المقترحة من ضمن األفكار 

المستحدثة للمنتجات 

واألسواق الجديدة والمميزات 

التسويقية الجديدة

الغاية من هذه الخطوة هو إتخاذ القرار 
حول أي من األفكار المتعلقة بالمنتجات 

واألسواق الجديدة والمميزات 
التسويقية الجديدة التي سيتم إدراجها 

في مقترح اإلستراتيجية الجديدة

• تقييم مبدئي للمخاطر والفوائد المرتبطة بكل مزيج 
جديد من المنتجات واألسواق والمميزات التسويقية، 

من الخطوة الحادية عشر )المرحلة الثانية -  إعدلد 
اإلستراتيجية(، تقييم األفكار المستحدثة للمنتجات 

واألسواق الجديدة والمميزات التسويقية الجديدة

• مجموعة مكتملة من األسواق 
والمنتجات والمميزات التسويقية 

الجديدة التي سيتم إضافتها إلى مقترح 
اإلستراتيجية، سيتم إستخدام هذا المخرج 

في الخطوة الثالثة عشر )المرحلة الثانية 
-  إعدلد اإلستراتيجية( ، قم بتنفيذ مراجعة 

لإلستراتيجية المقترحة  سواءا على 
مستوى فردي أو من خالل مجموعة  
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الخطوة الثانية عشر - 

إنتقاء األفكار التي سيتم تضمينها في اإلستراتيجية المقترحة من ضمن األفكار 
المستحدثة للمنتجات واألسواق الجديدة والمميزات التسويقية الجديدة

بمجرد إنتهائك من تقييم المنافع والمخاطر لكل 
من األفكار الجديدة المتعلقة بالمنتجات واألسواق 

والمميزات التسويقية الجديدة، تتمثل الخطوة 
األخيرة بإتخاذ القرار حول األفكار التي سيتم إدراجها 

في مقترح اإلستراتيجية. يتطلب منك هذا القرار 
أن تأخذ بعين اإلعتبار الطيف الواسع من العوامل 

الالزمة إلستحداث منتجات وأسواق ومميزات 
تسويقية جديدة بحيث تكون متوافقة مع أهداف 

ورؤية الشركة وتقدم القدر األعلى من الفائدة 
للشركة  مع عدم التفريط بتقاطع العمل مع 

المخاطر.

كيفية إنجاز العمل
1. أخذ أهداف ورؤية الشركة بعين اإلعتبار

• ماهي األفكار التي ستساعد في تحقيق أعلى 
درجة من التقدم تجاه تحقيق األهداف والرؤية 

الخاصة بالشركة؟
2. مقارنة الفوائد لكل من األفكار المتعلقة 

باألسواق والمنتجات والمميزات التسويقية 
الجديدة

• أي من األفكار تقدم فوائد ومنافع تصب في 
تحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة؟

• أي من هذه األفكار يقدم أكبر قدر من 
المافع؟

3. مقارنة المخاطرة المتعلقة بكافة األفكار الجديدة
• أي من هذه األفكار ترتبط بأقل قدر ممكن من 

المخاطر؟

4. التحقق من التنافسية
• حاول تجنب األسواق التي يوجد فيها قدر أكبر 

من المنافسين 
• في حال إستحالة تجنب المنافسة، هل لديك 
مميزات تسويقية مختلفة مقارنة بالمنافسين؟

المجموعة عنوان الفكرة: 

عنوان الفكرة: 

الفوائد والمنافع من الفكرة

الفوائد والمنافع من الفكرة

مخاطر الفكرة

مخاطر الفكرة

الميزة التسويقية

الميزة التسويقية

السوق

السوق

المنتج

المنتج

التوافق مع اإلستراتيجية واألهداف

المنافسة

المنافعالمخاطر
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الخطوة الثانية عشر - 

إنتقاء األفكار التي سيتم تضمينها في اإلستراتيجية المقترحة من ضمن األفكار 
المستحدثة للمنتجات واألسواق الجديدة والمميزات التسويقية الجديدة

5. إبحث عن مجموعات األفكار التي تعمل مع بعضها 
البعض بشكل فعال وجيد

• على سبيل المثال، قد تتطلب مجموعه من األفكار 
وجود اإلستدامة كميزة تسويقية جديدة أو تقوم 
بالتركيز على سوق جديد، ولذلك فإنه من الجيد 

جمع هذه األفكار ضمن مجموعه واحدة يتم تنفيذها 
بشكل متزامن مع بعضها البعض.

• حاول تجنب وضع مميزات تسويقية تتعارض مع 
مميزات تسويقية أخرى، مثال ذلك؛ صعوبة تطبيق 
»السعر المنخفض« مع »الجودة« أو »اإلبداع » في 

ذات الوقت.
• حاول تجنب اإلكثار من المميزات التسويقية، حيث 

أنها تتطلب الكثير من الوقت والموارد الجديدة لتنفيذ 
ميزة تسويقية جديدة واحدة.

6. بمجرد إنتهائك مؤقتا من إختيار األسواق والمنتجات 
والمميزات التسويقية الجديدة ، قم بتحديث هذه 

البيانات ضمن نموذج إستراتيجة العمل، حيث أنها 
ستساعدك في التحقق من التناغم والتوافق الداخلي 

للخيارات التي قمت بإتخاذها، ومدى مالئمتها لألفكار 
الحالية لإلستراتيجية

• في حال عدم وجود تناغم، البد أن تقوم بتعديل أو 
حذف بعض األفكار حتى تصل إلى مقترح منسجم 

ومتناغم مع بعضه البعض.
• كن حذرا في عملية التعديل أو الحذف الخاصة 

باألسواق أو المنتجات أو المميزات التسويقية الحالية 
للشركة، حيث أن ذلك قد يؤدي إلى أضرار للشركة 

على المدى القصير، كما يمكن أن يكون هذا التعديل 
أو الحذف غير مرغوب به من قبل الموظفين و/أو 

اإلدارة.
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دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول تطوير مقترح اإلستراتيجية 

المنتج
• التونا المعلبة

Competition
• منافسة قوية في السوق 

اإلستهالكية األوروبية لمنتجات 
التونا المعلبة

• تنافسية أقل بمنتجات طعام البحر 
المعلب ولكن سوق صغير جدا – 
وجود قابلية في نمو حجم السوق

المجموعة
• كل من أطباق طعام البحر والتونا 
المستخرجة بشكل مستدام يعتمد 

على اإلستدامة كميزة تسويقية

التوافق مع اإلستراتيجية واألهداف
• كال الفكرتين تساهم في تحقيق هدف، تحقيق مدخول أكبر من 

خطوط المنتجات المستدامة
• أطباق الطعام البحري، تدعم الهدف المتعلق بالمنتجات التي 

التعتمد على التونا.
• التونا المستدامة تدعم الهدف المتعلق بالصيد المستدام.

المخاطر
• تشكل التونا المستدامة خطر أقل 

كمنتج في الوقت الذي ال يوجد 
هناك أي تغيير على طريقة التصنيع 

)طرق صيد جديدة فقط(

المنافع
• إحتمالية دخل أكبر من التونا 

المستدامة
• يمكن أن يقدم طعام البحر منافع 

مستدامة على المدى الطويل في 
حال نمو السوق

المنتج
• إصدارات خاصة من اطباق الطعام 

البحري من مصادر طعام البحر 
الموسمية والوفيرة

الفوائد والمنافع من الفكرة
• حجم سوق يقدر بأربعة ماليين دوالر في 

سنة 2016
• مجموع الـ 300 طن من أسماك التونا 

التي تقوم شركة تايستي تونا بشرائها 
سنويا سيتم توريدها من مصادر مستدامة

• إستحداث عشرة وظائف للصيادين

الفوائد والمنافع من الفكرة
• حجم سوق يقدر بأربعة ماليين دوالر في 

سنة 2016
• تخفيف الضغط على اصناف السمك 

التي يتم صيدها بشكل جائر
• إستحداث خمسة وظائف في مجال 

الصيد وخمسة وظائف في مجال التصنيع

مخاطر الفكرة
• حجم سوق يقدر بأربعة ماليين دوالر في 

سنة 2016

مخاطر الفكرة
•مرتفع جدا – منتج جديد، وسوق جديد 

وميزة تسويقية جديدة

السوق
• المستهلك األوروب مهتم 

بشكل كبير باإلستدامة

السوق
• المستهلك األوروبي مهتم بشكل 

كبير باإلستدامة

الميزة التسويقية
• اإلستدامة )الصيد المستدام 

وبصمة كربون منخفضة(

الميزة التسويقية
• اإلستدامة )الصيد المستدام 

وبصمة كربون منخفضة(

عنوان الفكرة: 

عنوان الفكرة: 

إستخدام اإلستدامة كميزة تسويقية للمنتجات الحالية

إصدارات خاصة ومحدودة من األطباق البحرية

الخطوة الثانية عشر - 

إنتقاء األفكار التي سيتم تضمينها في اإلستراتيجية المقترحة من ضمن األفكار 
المستحدثة للمنتجات واألسواق الجديدة والمميزات التسويقية الجديدة
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النصائح والحيل

تجنب اإلكثار من المميزات 
التوسيقية

كن حذرا مع األشياء التي تريد 
حذفها

حاول تجنب اإلكثار من 
المميزات التسويقية، حيث 

أن تنفيذ واحدة منها يتطلب 
الكثير من الوقت والموارد 

كن حذرا في عملية التعديل 
أو الحذف الخاصة باألسواق 

أو المنتجات أو المميزات 
التسويقية الحالية للشركة، 
حيث أن ذلك قد يؤدي إلى 

أضرار كثيرة للشركة على 
المدى القصير، كما يمكن أن 
يكون هذا التعديل أو الحذف 

غير مرغوب به من قبل 
الموظفين و/أو اإلدارة

الخطوة الثانية عشر - 

إنتقاء األفكار التي سيتم تضمينها في اإلستراتيجية المقترحة من ضمن األفكار 
المستحدثة للمنتجات واألسواق الجديدة والمميزات التسويقية الجديدة
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لمحة عامةالنشاطات

الخطوة الثالثة عشر - قم بتنفيذ 
مراجعة لإلستراتيجية المقترحة  

سواءا على مستوى فردي أو من 
خالل مجموعة

الخطوة الرابعة عشر - عرض 
إستراتيجية العمل الجديدة على 

اإلدارة التنفيذية

الخطوة الخامسة عشر - إدراج 
القضايا اإلدارية الرئيسية 

المتعلقة بالتنفيذ 

الغاية من هذه الخطوة هو تحصيل موافقة اإلدارة العليا في 
الشركة على إستراتيجية العمل الجديدة، لمساعدتك في تحضير 

العرض الذي ستقدمه لإلدارة، يجب عليك أوال جمع كافة 
العناصر التي قمت بالعمل عليها إلستراتيجية العمل، لتقوم 

بتنفيذ المراجعة النهائية وتطبيق التعديالت الضرورية. من بعد 
ذلك يمكنك القيام يإعداد وتقديم العرض الخاص بإستراتيجية 
العمل الجديدة للمدير التنفيذي. بمجرد تحصلك على الموافقة 

للمتابعة، فيمكنك البدء بوضع بعض المعايير لتحفيز إدارة 
عملية تنفيذ اإلبداع اإليكولوجي   

خطوة 

تحصيل موافقة اإلدارة 
العليا على اإلستراتيجية 

الجديدة للعمل
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متطلبات الحوار

المخرجاتالمدخالت الغاية من هذه الخطوة هو 
مراجعة إستراتيجية العمل 
التي تم تطويرها من خالل 

الخطوات السابقة
• الرؤية الجديدة للشركة من الخطوة الثامنة )المرحلة الثانية – إعداد 

اإلستراتيجية(، تطوير الرؤية للشركة، 
• األهداف اإلستراتيجية الجديدة من الخطوة التاسعة  )المرحلة الثانية – إعداد 

اإلستراتيجية(، تعريف األهداف اإلستراتيجية
• األسواق والمنتجات والمميزات التسويقية الجديدة جنبا إلى جنب 

مع معلومات التقييم، من الخطوة الثانية عشر )المرحلة الثانية -  إعدلد 
اإلستراتيجية( ، إنتقاء األفكار التي سيتم تضمينها في اإلستراتيجية المقترحة 

من ضمن األفكار المستحدثة للمنتجات واألسواق الجديدة والمميزات 
التسويقية الجديدة

• مقترح إستراتيجية 
العمل الجديدة، سيتم 
إستخدام هذا المخرج 

في الخطوة الرابعة 
عشر )المرحلة الثانية 

-  إعدلد اإلستراتيجية(، 
عرض إستراتيجية 

العمل الجديدة على 
اإلدارة التنفيذية

قم بتنفيذ 
مراجعة 

لإلستراتيجية 
المقترحة  سواءا 

على مستوى 
فردي أو من 

خالل مجموعة

الخطوة الثالثة عشر- 
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األهداف اإلستراتيجيةرؤية الشركة األسواق

نموذج إستراتيجية العمل

المنتجات

مميزات تسويقية

الخطوة الثالثة عشر - 

قم بتنفيذ مراجعة لإلستراتيجية المقترحة  سواءا على مستوى فردي أو من خالل مجموعة

بعدما قمت بتطوير إستراتيجية العمل بكل عناصرها، من المهم 
أن تأخذ خطوة إلى الخلف لتقوم بمراجعة استراتيجية العمل 

بصورة أكثر شمولية حتى تتمكن من تحديد نقاط عدم التوافق 
أو المشاكل لتعمل على تحديد فيما إذا كانت هي الخيار األفضل 
للشركة. الهدف من هذه المراجعة هو التحقق من تناغم عناصر 
اإلستراتيجية المختلفة مجتمعة ، وفيما إذا كانت تقدم للشركة 
بديال مرغوبا وقابال للتحقيق للوضع الراهن. يمكن تنفيذ هذه 
المراجعه بشكل منفرد من خاللك أو بمساعدة مجموعه من 

زمالئك.

كيفية إنجاز العمل
1. قم بتحديدإختيارك في تنفيذ المراجعه منفردا أو بمساعدة 

زمالئك من خالل ورشة عمل. 
2. في حال قمت بإشراك بعض زمالئك في عملية المراجعه، 

يجب عليك أن تبدأ بتقديم بعض المعلومات اإلضافية 
لمساعدتهم في فهم كيف قمت بالوصول إلى مقترحك الحالي 

لإلستراتيجية، ومثال ذلك ما يلي:
• التحليل الرباعي، والنقاط التي تم إعطائها درجة اولوية 

مرتفعه من التحليل
• األفكار التي تم خلقها من خالل نموذج التحليل الرباعي

• النسخة األصلية والنسخة المقترحة من نموذج إستراتيجية 
العمل، لتحديد التعديالت التي تم عملها حول األسواق 

والمنتجات والمميزات التسويقية.
3. سواءا قمت بالمراجعة منفردا أو مع زمالئك، تتضمن 

األسئلة الرئيسية التي يجب عليك طرحها كل مما يلي:
• هل هناك توافق وإنسجام بين األهداف والرؤية

• هل تتوافق التغيرات المقترحة حول السوق والمنتجات 
والمميزات التسويقية مع الرؤية واألهداف؟

• هل تبدو األهداف طموحة وفي ذات الوقت قابلة للتحقيق 
ضمن اإلطار الزمني المقترح؟

• إذا كنت المدير التنفيذي للشركة، ما هي المخاوف التي يمكن أن تكون لديك حول هذه 
اإلستراتيجية؟

• إذا كنت موظفا في الشركة ما هي المخاوف التي يمكن أن تكون لديك حول هذه 
اإلستراتيجية؟

• ما الذي يمكن فعله لتعزيز هذه اإلستراتيجية؟
4. بعد إنتهاء عملية المراجعة، يمكن أن تكون بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات على الرؤية 

واألهداف باإلضافة إلى األسواق والمنتجات والمميزات التسويقية، أو حتى إلى بعض الخطوات 
السابقة إذا ما وجدت مخاوف كبيرة.  بمجرد أن تكون راضيا عن مقترح إستراتيجية العمل، يمكنك 

اإلنتقال إلى الخطوة التالية والتي تتضمن تقديم عرض مقترح اإلستراتيجية إلى الشركة.
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نموذج مراجعة إستراتيجية العمل

األهداف رؤية الشركة
اإلستراتيجية

السوق، 
المنتج 

والمميزات 
التسويقية

تواجه المدير التنفيذي

تواجه الموظفين

الخطوة الثالثة عشر - 

قم بتنفيذ مراجعة لإلستراتيجية المقترحة  سواءا على مستوى فردي أو من خالل مجموعة



180

األهداف اإلستراتيجية
• سنقوم بخفض كميات الفاقد من السمك 

والمنتج بين نقطتي شراء السمك )سوق السمك( 
ونقطة وصول المنتج إلى تاجر التجزئة بنسبة %30 

في غضون ثالثة سنوات.
• تحصيل ما ال تقل نسبته عن 30% من المبيعات 
من خالل بيع منتجات مستدامة في غضون ثالث 

سنوات.
• سنقوم بدعم شركات الصيد المحلية التي 

تستخدم طرق صيد مستدامة بهدف خلق ما ال 
يقل عن 20 وظيفة صيد في تلك الشركات.

• في غضون خمسة سنوات ستساهم المنتجات 
التي ال تحتوى على التونا في ما اليقل عن نصف 

عائدات المبيعات اإلجمالية للشركة.
• سنقوم بزيادة حجم المبيعات إلى ما يزيد عن 

مليون دوال في غضون خمس سنوات.
• سنقوم بخفض معدالت تغير الموظفين بنسبة 
مقدارها 20% كما سنقوم بتحفيز النساء العامالت 
في الشركة للوصول إلى ماصب في اإلدارة العليا 

من خالل تبني سياسة »عمل صديق باألسرة« التي 
ستعمل على تحسين ظروف العمل.

الرؤية
شركة تايستي تونا هي المنتج رقم واحد في 

المنطقة لألسماك المعلبة ومنتجات البحر، تقدم 
غذاء مفيد ولذيذ لماليين من الناس بطريقة 

مستدامة.

نحن نعمل جنبا إلى جنب مع فئة الصيادين لضمان 
تزويد منتظم من األسماك وغذاء البحر المستخرج 

بطرق مستدامة. نحن نستغل ما يقدمه البحر 
أفضل إستغالل لتقديم منتجات أكثر إبداعا وتنوعا 

التي يفضلها زبائننا. 

نحرص على معاملة العاملين لدينا وموردينا 
وشركائنا بشكل متعاون وعادل لبناء سلسلة قيم 

مربحة ومستدامة.

السوق
المطاعم والمقاهي المحلية

المستهلكين المحليين
المطاعم والمقاهي في الدول المجاورة

المستهلك في الواليات المتحدة األميريكة
المطاعم والمقاهي في المتحدة األميريكة

المستهلك األوروبي

المنتج
تونا معلبة – علب كبيرة لمقدمي خدمات الطعام 

والشراب
تونا معلبة – علب صغيرة للمستهلك

تونا مع الصلصة
إصدارات محدودة من أطباق طعام البحر بإستخدام 

ما هو متوافر م طعام البحر في حينه

المميزات التسويقية
السرعة
اإلبداع

اإلستدامة

دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول إستراتيجية العمل

الخطوة الثالثة عشر - 

قم بتنفيذ مراجعة لإلستراتيجية المقترحة  سواءا على مستوى فردي أو من خالل مجموعة
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الرؤية
• نوقشت الرؤية بشكل غير مباشر 
مع الصيادين وتجار التجزئة وتلقت 

ردودا إيجابية عليها.
• يرتبط كل عنصر من عناصر الرؤية 

بهدف إستراتيجي واحد على األقل

األهداف اإلستراتيجية
• الهدف المتعلق بمبيعات المنتج 

كان موجود سابقا لكنه ال يزال 
طموحا.

• يعتبر الهدف المتعلق بفاقد 
السمك جيدا لتطوير األداء 

التشغيلي.
• يعتبر تغيير طرق العمل للصيادين 

من التحديات األكثر صعوبة، غير 
أنهم يلمسون الحاجة إلى التغيير 

– زيادة الفترة الزمنية إلى ثالث 
سنوات

• قوبلت المناقشات الغير رسمية 
حول السياسات الصديقة بالعائلة 
والحاجة إلى وجود عناصر نسائية 

في اإلدارة العليا من قبل الطاقم 
التشغيلي في الشركة. 

• يمكن إضافة خدف آخر في 
المستقبل من أجل توضيح اآللية 
التي سيتم فيها التعاون مع تجار 

التجزئة وغيرهم من الشركاء ضمن 
سلسلة القيم )األولوية القصوى 

لصيادي السمك في الوقت الحالي(

السوق، المنتج والمميزات 
التسويقية

• سيشكل تنويع طيف المنتجات 
تحديا كبيرا وستتأثر به الشركة ككل.

• الكثير من المميزات التسويقية 
التي يجب تحقيقها، السعر 

المنخفض، اإلبداع، اإلستدامة. هل 
يمكن تحقيقها كلها في آن معا؟

تواجه المدير التنفيذي
• خطر اإلخفاق في األسواق والمنتجات الجديدة

• ما هي تكلفة تطبيق التغييرات؟
• كيف سيتم تمويل التغييرات؟

تواجه الموظفين
• هل سيكون هناك أي فقدان للوظائف؟

• إذا قمنا بتصنيع كميات تونا أقل، هل سأبقى 
أتقاضي نفس الراتب والساعات؟

دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول إستراتيجية العمل

الخطوة الثالثة عشر - 

قم بتنفيذ مراجعة لإلستراتيجية المقترحة  سواءا على مستوى فردي أو من خالل مجموعة
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نشاط مركب

المخرجاتالمدخالت الغاية من هذه الخطوة أن يتم تحضير 
وتقديم عرض لإلدارة التنفيذية يتم من 
خالله شرح وتفسير مقترح استراتيجية 

العمل الجديدة والفوائد والمنافع 
المحتملة للشركة

• مقترح إستراتيجية عمل جديدة من الخطوة الثالثة 
عشر )المرحلة الثانية – إعداد اإلستراتيجية(، قم 

بتنفيذ مراجعة لإلستراتيجية المقترحة  سواءا على 
مستوى فردي أو من خالل مجموعة

• عرض تقديمي مكتمل إلستراتيجية العمل 
الجديدة

• قرار اإلدارة التنفيذية بكيفية المتابعة 
سيتم إستخدام هذه المخرجات في الخطوة 

الخامسة عشر )المرحلة الثانية – إعداد 
اإلستراتيجية(، إدراج القضايا اإلدارية الرئيسية 

المتعلقة بالتنفيذ

الخطوة الرابعة عشر- 

عرض 
إستراتيجية 

العمل الجديدة 
على اإلدارة 

التنفيذية
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قيمة العملية 
الخاصة بك

التوافق مع 
اإلستراتيجية 

الحالية

الخطوات الالحقة والتغذية الراجعة

عرض اإلستراتيجية 

الرؤيا

االهداف

القصة

الخطوة الرابعة  عشر - 

عرض إستراتيجية العمل الجديدة على اإلدارة التنفيذية

الخطوة األخيرة في مرحلة إعداد اإلستراتيجية هي 
تقديم إستراتيجية العمل الجديدة التي قمت بتطويرها 
إلى المدير التنفيذي وفريق اإلدارة العليا في الشركة، 

باإلضافة إلى المقترح الخاص بخدمات اإلبداع 
اإليكولوجي للتمكن من تنفيذ هذه اإلستراتيجية

 
يجب أن يركز الجزء االول من هذا العرض التقديمي 

حول مقترح إستراتيجية العمل الجديدة والخطوات التي 
تم إتباعها في تطوير هذا المقترح. بينما يتضمن الجزء 

الثاني على الخطوط العريضة للخدمات المساندة لتنفيذ 
اإلبداع اإليكولوجي التي يمكن أن تقدمها لتسريع عملية 
التنفيذ لإلستراتيجية المقترحة. يتضمن الشكل الموضح 

أدناه مقترح لإلطار العام للعرض التقديمي.

كيفية إنجاز العمل
نقاط أساسية لعرض إستراتيجية العمل الجديدة

1. إبدأ بطرح فكرة أن إستراتيجية العمل الجديدة التي 
أنت بصدد طرحها هي مجرد إستراتيجية مقترحة وأن 

المراحل الالحقة لهذه اإلستراتيجية ستبين اآللية التي 
يمكن من خاللها تطبيق هذه اإلستراتيجية المقترحة، 

كما سيتم التحقق من المنافع والمخاطر المرتبطة بهذه 
اإلستراتيجية.

2. كما  يجب عليك التأكيد على أن تبني إستراتيجية 
العمل الجديدة ال يعني بالضرورة التخلي عن إستراتيجية 

العمل الحالية للشركة
3. قم بتقديم ملخص عن المنهجية التي قمت بتطبيقها 

أثناء مرحلة وضع اإلستراتيجية لتوليد اإلستراتيجية 
المقترحة

4. قم بتقديم النتائج الخاصة بالتحليل الرباعي والنقاط 

الساخنة لإلستدامة. إبدأ بالنقاط الساخنة لإلستدامة )اآلثار السلبية( 
والمخاطر حتى يتمكن الفريق اإلداري من التعرف على المخاطر المرتبطة 

باإلستمرار بمنهجية العمل الحالية.
5. قم بتقديم رؤية الشركة واألهداف اإلستراتيجية المرتبطة بها ومن ثم 
قم بتوضيح كيفية تطرقها إلى النقاط الساخنة لإلستدامة والقضايا ذات 

األولوية ضمن التحليل الرباعي.
6. قم بتقديم األسواق والمنتجات والمميزات التسويقية الجديدة، محددا 
المخاطر والمنافع ذات الصلة مستخدما النتائج التي قمت بالتوصل إليها 

من خالل نموذج إستراتيجية تقييم األفكار
7. إشرح عدم إمكانية تقدير التكاليف اإلجمالية لتنفيذ اإلستراتيجية الجديدة 

حيث أن ذلك سيتم تقديمه من خالل مرحلة وضع نموذج العمل.
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الخطوة الرابعة  عشر - 

عرض إستراتيجية العمل الجديدة على اإلدارة التنفيذية

8. قم بتقديم نظرة عامة حول المراحل التالية 
ضمن منهجية اإلبداع اإليكولوجي والتي تتضمن:
• الخطوات الرئيسية لكل مرحلة والمخرجات 

المرتبطة بكل منها.
• الموارد الالزمة  واإلطار الزمني المتوقع )مبينا 

الوقت الذي سيقدم من طاقم الشركة والذي 
سيقدم من قبلك(

9. إختم عرضك بسؤالك عن القرار )أو اإلطار الزمني 
الالزم إلتخاذ القرار( حول كيفية المتابعة. الخيارات 

المحتملة هي كالتالي:
• الموافقة على المتابعة – تتضمن الخطوة 

الالحقة تخطيط خطوات تقييم معمق بهدف 
جمع المزيد من المعلومات والبيانات حول 

الشركة من أجل دعم عملية خلق نموذج العمل.
• طلب معلومات إضافية – المرحلة التالية هي 
جمع المعلومات المطلوبة والتنسيق إلجتماع 

آخر لعرض المعلومات
• التريث – يمكن أن يكون هناك العديد من 

األسباب التي تؤدي إلى أن تظن الشركة بأنها 
غير مستعدة بعد للمتابعة. حاول أن تحدد 

ماهية هذه الدوافع التي جعلتهم مترددين حتى 
تتمكن من إيجاد الطرق التي تمكنك من تقديم 

المساعدة
• التخلي عن الفكرة – إذا كان قرار الشركة أن 

اإلبداع اإليكولوجي ال يمثل المنهجية المناسبة 
للشركة، حاول أن تفهم ماهي المشاكل 

الرئيسية من وجهة نظرهم التي دفعتهم إلتخاذ 
هذا القرار.
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دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول عرض إستراتيجية العمل 

قيمة العملية الخاصة بك
• المعلومات التي تم جمعها 

حول اإلستراتيجية ونموذج العمل 
واألداء التشغيلي الحالي.

• ما تم تحديده من النقاط 
الساخنة لإلستدامة والفرص 
والمخاطر المتعلقة بالشركة

TOWS التحليل الرباعي وتحليل •
• ما تم تطويره من رؤية وأهداف 

وطريقة ربطها بالمنتجات 
واألسواق والمميزات التسويقية

التوافق مع اإلستراتيجية الحالية
البناء على نقاط القوة   •

الحالية من حيث المعالجة اليدوية 
وتعليب السمك، ولكن مع تغيير 
أنواع السمك المستخدمة )أنواع 
أخرى من السمك وطعام البحر( 

وتغيير المميزات التسويقية 
)اإلستدامة(

تركيز أكبر على التعاون مع   •
الصيادين للمساعدة في تحسين 

الوضع العام لإلستدامة ضمن 
سلسلة القيم.

عرض اإلستراتيجية

الرؤيا 
• أن نصبح المنتج رقم واحد في المنطقة لألسماك المعلبة ومنتجات 

البحر، بما نقدمه من غذاء مفيد ولذيذ لماليين من الناس بطريقة 
مستدامة.

االهداف 
• خفض الفاقد من األسماك وخفض النفايات

• التركيز على خطوط المنتجات المستدامة
• تقديم طرق صيد مستدامة

• إستحداث خطوط منتجات ال تعتمد على التونا
• خفض معدالت تغيير العمالة

• زيادة المبيعات إلى ما يزيد عن المليون دوالر

القصة 
• تواجه شركة تايستي تونا العديد من تحديات اإلستدامة التي تتطلب 

تغييرات كبيرة للتصدي لها. ستساهم اإلستراتيجية الجديدة في اإلبتعاد 
عن اإلستخدام المفرط ألسماك التونا بإتجاه مجموعه من المنتجات 

األكثر تنوعا وإستدامة

الخطوات الالحقة والتغذية الراجعة

الخطوة الرابعة عشر - 

عرض إستراتيجية العمل الجديدة على اإلدارة التنفيذية
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النصائح والحيل

الخطوة الرابعة  عشر - 

عرض إستراتيجية العمل الجديدة على اإلدارة التنفيذية

توقيع العقد: 
بمجرد حصولك على 

الموافقة للمتابعة، يجب 
عليك أن تقوم بصياغة 

عقد )ما لم تكن قد قمت 
بذلك( يتضمن كافة تفاصيل 

الخدمات التي ستقوم 
بتقديمها باإلضافة إلى 

التكاليف المرتبطة بهذه 
الخدمات.



188



189

 

متطلبات الحوار

المخرجاتالمدخالت الهدف من هذه الخطوة هو البدء 
بوضع اإلجراءات اإلدارية حيز التنفيذ 
للمساهمة في تسريع عملية تنفيذ 
اإلبداع اإليكولوجي ضمن الشركة.

• موافقة المدير التنفيذي للمتابعة في تنفيذ 
خطوات اإلبداع اإليكولوجي، من الخطوة الرابعة 

عشر )المرحلة الثانية – إعداد اإلستراتيجية(، عرض 
إستراتيجية العمل الجديدة على اإلدارة التنفيذية

• اإلجراءات اإلدارية التي من شأنها دعم تنفيذ 
نشاطات وخطوات اإلبداع اإليكولوجي

الخطوة الخامسة عشر- 

مراعاة القضايا 
اإلدارية الرئيسية 

المتعلقة 
بالتنفيذ  
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نموذج القضايا اإلدارية

الثقافة

الكفاءات

الرسالة واإلتصاالت

الممارسات واإلعدادات

الخطوة الخامسة عشر - 

مراعاة القضايا اإلدارية الرئيسية المتعلقة بالتنفيذ

تختلف هذه الخطوة عن غيرها م الخطوات بكونها عملية 
مستمرة، تهدف إلى جعل اإلجراءات اإلدارية، وبيئة الشركة، 

وطرق العمل أكثر فعالية في سبيل تنفيذ اإلبداع اإليكولوجي. 
وفي ما يلي مجموعة من اإلجراءات اإلدارية المقترحة التي يمكن 

أن تكون مساعدة لنا في هذا األمر.

كيفية إنجاز العمل
• إدخال األبداع اإليكولوجي ضمن بيئة الشركة – عندما 
تحاول تطبيق تغيرات كبيرة ضمن الشركة، مثل اإلبداع 

اإليكولوجي، فإن وجود بيئة داعمة ضمن الشركة يمكن أن 
يسهل بشكل كبير عملية تنفيذ هذه التغييرات ويعمل على 
تسريع تطبيقها على حد سواء. وبالمقابل، فإن وجود بيئة 

ممانعة لإلبداع اإليكولوجي داخل الشركة سيجعل من تحقيق 
أي تقدم من األمور شديدة التعقيد والصعوبة. »إدارة التغيير« 
هو عبارة عن مجال بحثي يساعد العاملين في هذا المجال على 

تطبيق التغييرات داخل الشركة، لذلك إذا لم تكن على إطالع 
بهذا المفهوم فعليك النظر إلى »المعلومات المرجعية« 
الموجودة في نهاية هذا القسم لكونها توفر لك بعض 

اإلرشادات حول هذا المفهوم.
• إدارة عمليات البحث والتطوير المتعلقة باإلبداع 

اإليكولوجي جنبا إلى جنب مع العمليات الروتينية -  تشير 
الدراسات إلى أن أي محاولة إلدارة نشاطات إبداعية جوهرية، 

مثل اإلبداع اإليكولوجي جنبا إلى جنب مع العمليات الروتينية 
اليومية للشركة يعتبر أمرا صعب التحقيق, فبالنسبة 

للموظفين العاملين على تنفيذ خطوات اإلبداع اإليكولوجي، 
غالبا ما يكون هنالك تعارض ما بين مهامهم اليومية واألدوار 

المتوقع قيامهم بها في تنفيذ اإلبداع اإليكولوجي. وهو 
األمر الذي أدى إلى إقتراح ضرورة فصل اإلبداع اإليكولوجي 

عن العمليات اليومية في الشركة. لكن وعلى الرغم من ذلك 

فغالبا ما يكون هذا األمر غير فعال في الشركات الصغيرة 
كما يمكن أن يعني أن مخرجات المشروع البحثي ليست 

ذات صلة بباقي أقسام ودوائر المؤسسة سواءا من حيث 
تبني أو دعم هذه المخرجات. إليجاد حل لهذا التضارب فإن 

ذلك يعتمد على كل حالة، حيث قد تختلف الحلول بين 
شركة وأخرى.يمكن أن يكون الحل على شكل تضحية يقوم 
بها العاملين في الشركة لتحقيق طلبك في تخصيص أيام 
محددة من األسبوع يقومون فيها بتفريغ أوقاتهم لتنفيذ 
أدوارهم ومهامهم المتعلقة باإلبداع اإليكولوجي، ويكون 
العامل الرئيسي في النجاح هو ضمان تطبيق هذا األمر 
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الخطوة الخامسة عشر - 

مراعاة القضايا اإلدارية الرئيسية المتعلقة بالتنفيذ

سواءا من قبل الموظفين المعنيين أو زمالئهم 
على حد سواء. هناك بعض الحلول األخرى 
البسيطة مثل أن يكون لكل موظف معني 
باإلبداع اإليكولوجي عنوانين بريد إلكتروني، 

بحيث يخصص األول لعملهم اليومي العادي 
واآلخر يتم إستخدامه أثناء عملهم على اإلبداع 
اإليكولوجي، كما يمكن أن يكون الفصل بين 

العملين على مستوى مكان العمل أو حتى 
المكتب داخل الشركة، وهو األمر الذي من شأنه 
تعزيز مبدأ الفصل بين األعمال اليومية واألعمال 

المرتبطة باإلبداع اإليكولوجي. 
اإلستفادة من الفرص من أجل التواصل   •

الداخلي – من المهم أن تفكر بالرسالة 
التي سيتم إيصالها إلى الموظفين حول 

خطط الشركة وأهدافها في تطبيق اإلبداع 
اإليكولوجي، وفي جميع األحوال، يجب أن 

يظهر فريق اإلدارة العليا بمظهر الداعم لإلبداع 
اإليكولوجي، لوحة اإلعالنات الخاصة بالشركة، 
اإلجتماعات العامة جميعها تمثل فرصا لإلدارة 

العليا لتقوم بشرح أسباب إختيار الشركة لتطبيق 
إلبداع اإليكولوجي والفوائد المترتبة من اإلبداع 
اإليكولوجي سواءا للشركة و للموظفين . كما 
يمكن إستغالل قنوات التواصل الداخلية من 

أجل التطرق إلى مخاوف أو مشاكل محددة. تذكر 
دائما أن قنوات التواصل الداخلية تمثل طريقا 

ذو إتجاهين لذلك حاول دائما تحديد الفرص التي 
يمكن أن يقوم من خاللها الموظفين بالتعبير 
عن آرائهم ومخاوفهم وكذلك أفكارهم خالل 

مراحل اإلبداع اإليكولوجي. 

تعزيز ثقافة ومهارات اإلستدامة ضم   •
فريق العمل – يتطلب اإلبداع اإليكولوجي 

خبرات ومهارات مختلفة مثل تفكير دورة الحياة، 
التقييم البيئي للمنتج، التسويق األخضر، 

التوعية حول قضايا المساواة بين الجنسين 
والقضايا الجندرية  وغيرها من المهارات 

والمعارف. من الممكن أن ال تتوفر هذه 
المهارات والمعارف ضمن فريق العمل الحالي، 

لكن هذا ليس حاًل قاباًل للتوسع على المدى 
الطويل. ولذلك ينبغي عليك العمل مع الشركة 

على تحديد الفجوات والثغرات المتواجدة على 
مستوى المهارات والمعارف الالزمة ومن ثم 

تطوير خطة لمواجهة هذه الفجوات. قد يتطلب 
األمر في ظروف معينة توظيف خبرات جديدة 

تتمتع بالمعرفة والمهارة المطلوبة، غير أن 
تدريب الكادر الحالي للشركة سيمثل بشكل 
أو بآخر الحل األكثر فعالية من حيث التكلفة 

والكفاءة.
تمكين الموظفين من خالل هيكل تنظيمي   •
مسطح – توصلت بعض الشركات إلى أن إعادة 
هيكلة التراتب اإلداري وفي ذات الوقت العمل 

على تحفيز الموظفين ليكونو أكثر إستقاللية 
وإيجابية في إدارة ادائهم الخاص يمكن أن يقود 

إلى زيادة في اإلنتاجية واإلبداع والرضى لدى 
الموظفين. تم بناء هذا النهج على فرضية 
أن معظم الموظفين يرغبون بأ يكونو جزءا 

من نجاح الشركة ,وأن يفهمو كيف يمكنهم 
المساهمة في تحقيق هذا األمر إضافة إلى أن 

يكون لديهم المعرفة  والخبرة الضرورية والكافية 

ليقومو بأدوارهم بشكل أكثر فعالية. في حال 
صحة هذه الفرضية فإن السماح للموظفين 

بتحمل المسؤولية عن أعمالهم سيؤدي إلى أداء 
أفضل، كما يؤدي إلى إنخفاض الحاجة إلى عدد 

مدراء أكثر الذين يمكن أن يكونو سببا في إحباط 
مرؤسيهم من خالل تدخلهم أو اإلفراط في 

فرض توجيهاتهم على مرؤسيهم. ومن االمثلة 
على هذا النهج ، شركة جوجل التي تهدف 

ضمن سياساتها إلى التمكين، حيث تسمح 
لموظفيها بأن يقومو بصرف  20% من أوقاتهم 

على مشاريع يعتبرونها أكثر أهمية أو ذات 
قيمة أكبر )هو، 2013(. وفي مثال آخر، مطوري 

ألعاب الكمبيوتر، Valve، قامت بتصميم 
هيكل تنظيمي مسطح بالكامل بدون مدراء أو 
مدير تنفيذي. حيث يشرح دليل الموظف آلية 
 ،)2012 ,Valve( عمل الشركة بدون تواجد مدراء

وكونهم يقدمون بعض اإللهام حول كيف 
يمكن لشركة أن تقوم بإعادة تنظيم نفسها 

بحيث تضمن تحقيق األفضل من موظفيها 
والسماح لهم باإلستفادة الكاملة من إمكاناتهم 

اإلبداعية – والتي تعتبر من القضايا المهمة 
لإلبداع اإليكولوجي. 





دليل

إعداد نموذج العمل
تطوير نموذج عمل جديد لتحقيق إستراتيجية العمل



المرحلة الثالثة 

الخطوات واألنشطةلمحة عامة

نموذج العمل

تتمحور مرحلة تطوير نموذج العمل حول تطوير نموذج عمل يتوافق مع 
اإلستراتيجية التي تم تحديدها باإلضافة إلى نقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة 

بالشركة. تتألف عملية إبداع نموذج العمل من ثالث خطوات أساسية:
• تقييم كمي ونوعي معمق للبيانات التي تم جمعها حول األداء التشغيلي 
للشركة باإلضافة إلى نوذج العمل الحالي لها وذلك لتحديد )أو تقدير( نقاط 

القوة ونقاط الضعف الرئيسية
• توليد األفكار – يتم توليد الخيارات المتعلقة بنموذج العمل إما من خالل 

منهجية »من األعلى إلى األسفل« او منهجية »من األسفل إلى األعلى«. 
حيث تبدأ منهجية »من األعلى إلى األسفل« بالنظر إلى المشهد العام 

لنموذج العمل ومن ثم البحث عن أفكار من شأنها تحفيز اإلبداع من األنماط 
المشتركة لنموذج العمل. وهنا يكون التحدي في فهم ماهية التغييرات 
الضرورية على الصعيد التشغيلي لتطبيق المشهد العام لألفكار. وفي 

المقابل فإن منهجية »من األسفل إلى األعلى« تبدأ بتوليد األفكار اإلبداعية 
على الصعيد التشغيلي والتي تتطرق إلى مخاطر وفرص محددة. وبالتالي 

فإنها تتطلب منك التفكير حول طبيعة نموذج العمل الذي يجب تبنيه ليكون 
قادرا على إحتواء اإلبداعات المستحدثة على الصعيد التشغيلي وتعظيم 

الفوائد المتحققة منها.  
• التقييم واإلختيار – يتم تقييم كل خيار من خيارات نماذج العمل المقترحة  

من حيث حجم الفائدة المتوقعة، التكلفة ومدى الخطورة المتوقعة على 
العوامل البيئية واإلجتماعية واإلقتصادية. يتم إستخدام هذه المعلومات 

إلختيار نموذج العمل الذي سيتم تبنيه في المراحل التنفيذية الالحقة.

الوصول إلى فهم أكثر 
عمقا ألداء الشركة من 
خالل التقييم المعمق

توليد مفاهيم نموذج 
العمل على مستوى 

الصورة الكبيرة

توليد األفكار على 
مستوى كل خانة من 

الخانات

تحديث إستراتيجية 
جمع البيانات 
الخطوة األولى

توليد مفاهيم نموذج 
العمل على مستوى 

الصورة الكبيرة 
الخطوة الرابعة 

توليد األفكار لخانة 
فئات العمالء 

الخطوة الخامسة  

توليد أفكار تسويقية 
لخانة القيم المقترحة 

الخطوة السادسة   

توليد أفكار فنية لخانة 
القيم المقترحة 

الخطوة السابعة    

توليد أفكار لخانة 
القنوات 

الخطوة الثامنة     

جمع بيانات إضافية 
حول نموذج العمل 

الخطوة الثانية 

جمع بيانات إضافية 
حول األداء التشغيلي  

الخطوة الثالثة 



تقييم مبادئ نموذج 
العمل وإختيار أحدها 

للعرض

تحصيل موافقة اإلدارة 
العليا حول نموذج 

العمل الجديد 

توليد أفكار لخانة 
العالقات مع الزبائن 

الخطوة التاسعة   

توليد أفكار لخانة 
مصادر الدخل 

الخطوة العاشرة    

توليد أفكار لخانة 
الموارد الرئيسية 

الخطوة الحادية عشر     

توليد أفكار لخانة 
النشاطات الرئيسية  

الخطوة الثانية عشر      

توليد أفكار لخانة 
العالقات مع الزبائن  

الخطوة الثالثة عشر       

تقييم المنافع  
الخطوة الخامسة عشر        

عرض نموذج العمل 
الجديد على المدير 

التنفيذي  
الخطوة التاسعة عشر         

تقييم التكاليف  
الخطوة السادسة عشر         

تقييم المخاطر
الخطوة السابعة عشر          

جمع كافة التقييمات 
وإتخاذ الخيار النهائي

الخطوة الثامنة عشر           

توليد أفكار لخانة 
هيكل التكاليف  

الخطوة الرابعة عشر        
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لمحة عامةالنشاطات

الخطوة األولى- تحديث 
إستراتيجية جمع البيانات

الخطوة الثانية - جمع بيانات 
إضافية حول نموذج العمل

الخطوة الثالثة - جمع 
بيانات إضافية حول األداء 

التشغيلي 

يساعد البعث المتعمق في فهم مناحي القوة والضعف ضمن 
العمليات التشغيلية للشركة من خالل جمع بيانات كمية حول 

المناطق الرئيسية للعملية التشغيلية. ليتم إستخدام هذه 
البيانات كمخالت لنشاطات إبداع نموذج العمل كما ستعمل 

على الوصول إلى تقدير أكثر دقة للمنافع، والتكاليف، والمخاطر 
المرتبطة باألفكار التي قمت بتوليدها. كما يمكن إستخدام 

هذه البيانات لرصد األساس المرجعي ألداء الشركة حول معايير 
اإلستدامة الرئيسية  - لمزيد من المعلومات والتوجيه حول هذا 

الموضوع يرجي النظر إلى جزء المعززات.

خطوة 

الوصول إلى فهم أكثر 
عمقا ألداء الشركة من 
خالل التقييم المعمق



199

الخطوة األولى- نموذج العمل 

نشاط مركب

المخرجاتالمدخالت تساعدك هذه الخطوة في 
التخطيط لنشاطات جمع 
المعلوات الالزمة للتقيم 

المبدئي، باإلضافة إلى 
إمكانية دمج هذه الخطوة 

مع خطوات التقييم العميق.

• إستراتيجية جمع البيانات المستخدمة أثناء 
التقييم األولي. يأتي هذا من النشاط: ST.1 خطط 

استراتيجية جمع البيانات الخاصة بي.
• استراتيجية أعمال جديدة. يأتي هذا من النشاط: 

ST.14 تولي استراتيجية األعمال الجديدة إلى المدير 
التنفيذي.

• قائمة مفصلة بأنواع البيانات التي تحتاج إلى 
جمعها والتي تم مراجعتها والموافقه عليها مع 

ضابط اإلرتباط في الشركة.
ال يتم استخدام هذا المخرج بشكل محدد في وقت 

الحق في العملية ولكن من المهم ضمان جمع 
البيانات بفعالية وكفاءة.

تحديث 
استراتيجية جمع 

البيانات
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قد يكون جمع البيانات الكمية التفصيلية مضيعة للوقت، لذا من 
المهم التفكير بعناية في أنواع البيانات التي ستجمعها أثناء التقييم 

المتعمق. من خالل التركيز على أهم الموضوعات التي تم إبرازها 
من مرحلة وضع اإلستراتيجية، يمكنك تقليل الوقت الذي تقضيه 

في جمع البيانات وتجنب بذل جهد ضائع.
الحظ أنه إذا تمكنت من الجمع بين جمع البيانات لكل من التقييم 

المبدئي والتقييم المتعمق خالل مرحلة  وضع اإلستراتيجية، 
يمكنك اآلن االنتقال إلى األمام إلى خطوة »إنشاء مفاهيم نماذج 

األعمال البديلة«.

كيفية إنجاز العمل
تذكير نفسك بالبيانات التي قمت بجمعها مسبقا يجب أن توفر 

ملخًصا جيًدا لقائمة مراجعة جمع البيانات المستخدمة أثناء التقييم.
مراجعة استراتيجية العمل الجديدة ومحاولة تحديد المجاالت التي 

تتطلب بيانات أو معلومات أكثر تفصياًل. على وجه الخصوص 
التركيز على:

• الموضوعات التي تغطيها األهداف االستراتيجية
• النقاط الساخنة االمستدامة للشركة

• أي أسواق جديدة مقترحة في استراتيجية األعمال الجديدة
اذهب إلى قائمة أنواع البيانات الممكنة المذكورة في القوالب 

الخاصة بالنشاطات »BM.2« جمع بيانات إضافية عن نموذج العمل 
»و« BM.3 »جمع بيانات إضافية حول األداء التشغيلي ثم قم بتحديد 

أي منها، سوف يتم تجميعها خالل تقييم في العمق.
أضف قائمة البيانات الجديدة التي سيتم جمعها إلى قائمة 

مراجعة جمع البيانات األصلية الخاصة بك، مع التأكد من تحديد 
أنواع البيانات التي تم تجميعها بالفعل بوضوح والتي هي 

البيانات الجديدة التي سيتم جمعها.
راجع قائمة مراجعة جمع البيانات مع مسؤول االتصال لتأكيد 

كيف ومتى ستقوم بجمع البيانات التي تحتاجها.

نموذج تحديثات جمع البيانات

الخطوة األولى- نموذج العمل

التخطيط إلستراتيجية جمع المعلومات

هل أنا بحاجة لها؟نوع البياناتإستراتيجية العمل

البيانات الجديدة



201

الخطوة األولى- نموذج العمل

التخطيط إلستراتيجية جمع المعلومات

هل أنا بحاجة لها؟نوع البيانات
إستراتيجية العمل 

• منتج جديد: التونا بالمرقة
• ميزة تسويقية جديدة: اإلستدامة 

• دعم الصيد المستدتم

البيانات الجديدة 
• التحقق من إهتمام السوق 

بمنتج التونا بالمرقة
• التحقق م إهتمام السوق 

بالمنتجات المستدامة
• رغبة وجاهزية الصيادين 

للمشاركة بعمليات الصيد 
المستدام

الرؤية الحالية للشركة
األهداف اإلستراتيجية الحالية 

المنتجات، واألسواق والمميزات التسويقية الحالية
نموذج العمل الحالي 

رسم توضيحي يبين الخطوات الرئيسية في عملية اإلنتاج 
مراكز التكلفة الرئيسية في عملية اإلنتاج

أكبر المساهميين في إستهالك المياه والمواد  )سواءا في الشركة أو عبر سلسلة القيم(
أكبر المساهميين في إستهالك الطاقة  )سواءا في الشركة أو عبر سلسلة القيم(

أكبر المساهميين في المخاوف حول الصحة والسمية  )سواءا في الشركة أو عبر سلسلة القيم(
أكبر المساهميين في التأثيرات اإلجتماعية  )سواءا في الشركة أو عبر سلسلة القيم(

البيانات الخاصة بعائدات المبيعات للثالث سوات السابقة

عدد الموظفين بما في ذلك تصنيفهم حسب الوظيفة/الدائرة
تفاصيل حول المورديين الرئيسيين

تفاصيل حول الشركاء الرئيسيين وطبيعة هذه الشراكات
تفاصيل حول أنظمة أو سياسات اإلدارة البيئية واإلجتماعية المطبقة بالشركة

فهم صورة الشركة لدى المجتمع المحلي والموردين والزبائن
تفاصيل حول سياسات الشركة واإلجراءات التي تقوم بها لتعزيز اإلبداع

معلومات تفصيلية حول المرافق والموارد المخصصة لدعم البحث والتطوير للمنتجات
فهم السياسات واإلجراءات المرتبطة بالمشتريات لتعزيز اإلستدامة

بيانات الربح والخسارة للسنوات الثالث السابقة

المنافسيين الرئيسيي وطبيعة ما يقدموه
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النصائح واإلرشادات

اإلتصال مع األشخاص الرئيسيين التركيز في جمع البيانات
من البداية حاول أن تكون أكثر تركيز 

إضافة إلى أن تكون 
متحفظا وواقعيا عند 
القيام بعملية إختيار 

المعلومات والبيانات 
التي ترغب بجمعها. إذا 
كنت في حيرة فيما إذا 

كنت بحاجة إلى نوع معين 
من البيانات فال تقم 

بجمعه من البداية، وفي 
حال إكتشفت أثناء العمل 
أنك فعال بحاجة إلى هذه 
البيانات، فيمكنك العودة 
وجمعها في حين حاجتك 

لها.

يعتبر جمع المعلومات والبيانات 
أمرا ضروريا إلتمام التقييم 

المعمق، والذي قد يتطلب بعض 
اإليضاحات من أشخاص يعملون 

داخل الشركة. لذلك فإنه من 
المهم تحديد األشخاص الذين 

ستكون بحاجة إلى التحدث معهم 
خاللهذه المرحلة ، ومن ثم البدء 

بترتيب مواعيد لإلتصال مع هؤالء 
األشخاص سواء عبر الهاتف أو 

من خالل اإلجتماع المباشر.

الخطوة األولى- نموذج العمل

التخطيط إلستراتيجية جمع المعلومات



الخطوة الثانية- نموذج العمل 

نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت الهدف من هذا النشاط هو 
جمع بيانات تفصيلية وكمية 

عن المجاالت الرئيسية 
لنموذج األعمال لدعم 

أنشطة االبتكار وأنشطة 
تقييم األعمال.

• بيانات نموذج األعمال من التقييم األولي: 
يأتي هذا من الخطوة الثالثة - إعداد اإلستراتيجية، 

الحصول على النموذج الحالي للعمل.
• قائمة تجميع البيانات: يأتي هذا من الخطوة 
األولى - نموذج العمل قم بتحديث استراتيجية 

جمع البيانات.

• كمية بيانات مفصلة بشأن المجاالت الرئيسية 
لنموذج العمل.

• يتم إستخدام هذا المخرج في كافة الخطوات 
التالية في هذه المرحلة

جمع بيانات 
إضافية حول 
نموذج العمل
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في هذا النشاط ستقوم بجمع بيانات مفّصلة، وحيثما 
أمكن، عن نموذج األعمال للشركة. يجب أن تكون 

قد حصلت بالفعل على بعض المعلومات األساسية 
حول نموذج أعمال الشركة خالل التقييم األولي. يوفر 

هذا النشاط البيانات المطلوبة للتحقق من صّحة 
النقاط الفعالة التي تم تحديدها مسبًقا وتقييم الفوائد 
والتكاليف والمخاطر المحتملة ألفكار نموذج األعمال 

بطريقة أكثر تحديًدا وقوة.
فيما يلي أمثلة ألنواع البيانات أو األسئلة التي تحتاج 
إلى اإلجابة عنها فيما يتعلق بنموذج العمل الخاص 

 Business بالشركة، وذلك باستخدام عناوين كتلة البناء
Model Canvas

كيفية إنجاز العمل
ارجع إلى قائمة مراجعة جمع البيانات لتذكير نفسك . 1

بأنواع البيانات المذكورة في القوالب التي تحتاج إلى 
تجميعها.

قم بإنشاء خطة أكثر تفصياًل لكيفية جمع أنواع . 2
البيانات المختلفة وموعد ومراجعة ذلك مع نقطة 

االتصال.
بمجرد االنتهاء من أنشطة جمع البيانات، يجب عليك . 3

تحليل البيانات والبدء في إعداد نتائج تحليلك في 
تقرير قصير. انتظر حتى تستكمل »BM.3« جمع 

بيانات إضافية حول األداء التشغيلي لدمج نتائج هذا 
النشاط قبل تقديم التقرير إلى الشركة.

شرائح العمالء
• ما هو الحجم التقريبي للسوق الذي تبيعه الشركة 

لمنتجاتها؟

الخطوة الثانية- نموذج العمل

جمع بيانات إضافية حول نموذج العمل

الشركاء 
الرئيسيين

النشاطات 
الرئيسية

القيم 
المقترحة

العالقات مع 
الزبائن

فئات الزبائن

القنوات الموارد 
الرئيسية

هيكل التكاليف

• ما هي حصة الشركة من هذا السوق؟
• هل هذا السوق ينمو أم ينخفض؟ بأي نسبة في السنة؟

• ما العوامل التي قد تدفع األسواق الحالية في النمو في المستقبل؟
• تذكر استقصاء األسواق الجديدة المحددة في إستراتيجية العمل

• لماذا يختار العمالء منتجات الشركة على منتجات منافس؟
• ما هي السياسات أو التشريعات أو المعايير الحكومية التي تؤثر في الوقت 

الحالي على شرائح العمالء الرئيسية التي تعمل فيها الشركة؟
• هل هذا من المرجح أن يتغير في المستقبل؟

• إذا كان األمر كذلك، كيف؟
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الخطوة الثانية- نموذج العمل

جمع بيانات إضافية حول نموذج العمل

• هل يهتم العمالء بالتأثيرات البيئية أو االجتماعية 
لمنتجات الشركة أو عملياتها؟

• إذا كان األمر كذلك، فما التأثيرات ولماذا؟
• ما هي اإلجراءات التي طلبوها؟

• ھل یعتقد العمالء أن الشرکة لدیھا أي تأثیرات 
اجتماعیة أو بیئیة إیجابیة؟

• إذا كان األمر كذلك، فما هي؟      
• ما هي التقنيات الجديدة التي تؤثر على فئات العمالء 

الرئيسية التي تعمل فيها الشركة؟
• ما هي التغييرات الثقافية أو الديموغرافية التي 

تحدث في فئات العمالء الرئيسية التي تعمل فيها 
الشركة؟

• هل تلبي الشركة االحتياجات المختلفة لفئات 
العمالء الذكور واإلناث؟

• ما هي شرائح العمالء األخرى التي قد تستهدفها 
الشركة؟

موقع ذو قيمة      
• ماهي حاجة العميل التي يلبيها المنتج؟  

• ما هو مستوى التأثير الذي لدى الشركة على 
المنتجات التي تبيعها؟  100٪ من التحكم / التصميم 
الداخلي مقابل المصنوعات وفقا لمواصفات العميل.
• ما هي القدرات البحثية والتطويرية التي يتعين على 

الشركة دعمها لتطوير منتجات جديدة؟
• ما هي اآلثار البيئية واالجتماعية الرئيسية لمنتجات 
الشركة خالل دورة حياتها )بناًء على نتائج جمع بيانات 

دورة حياة التفكير(؟

• في أي مرحلة تحدث هذه التأثيرات الرئيسية؟
• ما هو تأثير الشركة على هذه التأثيرات؟ 

القنوات
• كيف يدرك العمالء المحتملين منتجات الشركة؟  
• ما هي المصادر الرئيسية لمعلومات ما قبل البيع 

التي تقدمها الشركة للعمالء المحتملين؟
• كيف يمكن للعمالء شراء المنتجات من الشركة؟
• كيف يتم تسليم المنتجات إلى العميل )بناًء على 

نتائج جمع بيانات دورة حياة التفكير(؟
• ما هو دعم ما بعد البيع الذي تقدمه الشركة للعميل 

وكيف يتم توفيره؟

عالقات العمالء
• كيف تدير الشركة العالقات التي تمتلكها مع كل 

شريحة من قطاعات عمالئها؟
• ھل ھناك فئات عمالء تتعامل مع الشرکة أو یجب 

أن تتعامل معھا؟

مصادر الدخل
• ما هي مصادر اإليرادات الرئيسية للشركة )بناًء على 

نتائج جمع بيانات دورة حياة التفكير(؟
• ما هو الهامش على مبيعات المنتجات الحالية؟

• ما مدى استقرار مصادر اإليرادات؟
• مستقرة طوال العام؟

• تختلف من موسم إلى موسم بطريقة يمكن 
التنبؤ بها؟ 

• هل تختلف بطريقة غير متوقعة؟



206

الموارد الرئيسية  
• ما هي الموارد الفكرية المهمة للشركة؟ مثال براءات 

االختراع، عملية اإلنتاج الدراية إلخ.

• ما الموارد البشرية المهمة للشركة؟ مثال مشترو 
أسماك ذوي خبرة وموظفو إنتاج ماهرون الخ.

• هل الشركة قادرة على الوصول إلى األموال المتاحة 
لالستثمار؟

• إذا كان األمر كذلك، فهل هذا رأس مال موجود أم 
قرض؟

• كم هو متاح؟
• ما هي تكلفة رأس المال؟

األنشطة الرئيسية
• تقوم الشركة بجمع واستخدام البيانات لتحليل أداء 

عمليات اإلنتاج الخاصة بها من حيث:
• استهالك الطاقة
• استهالك المياه

• كفاءة الموارد
• إدارة النفايات

• إدارة المواد الكيميائية
• الصحة والسالمة

• هل قامت الشركة بتطبيق عملبات كفاءة الموارد 
واإلنتاج األنظف أو نظام اإلدارة البيئية )EMS(؟ أو أي 

تدابير أو مشاريع بيئية أخرى؟
• هل قامت الشركة بتنفيذ نظام إدارة الصحة والسالمة؟

• ما هي الخطوات التي اتخذتها الشركة لتعزيز الصحة 
الجيدة للعاملين ورفاه العمال والعالقات الصناعية؟

• هل تستفيد الشركة من التكنولوجيا الجديدة للمساعدة 
في مراقبة وتحليل وتحسين عمليات اإلنتاج الخاصة بها؟

• كيف تقارن الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة 
لعمليات اإلنتاج في الشركة مع المنافسين أو المعايير 

الصناعية؟
• هل تأخذ الشركة اعتبارات اإلستدامة البيئية أو 
االجتماعية في الحسبان في أنشطة المشتريات؟

• هل تستفيد الشركة من التكنولوجيا الجديدة لتحسين 
أداء عملياتها؟

الشراكات الرئيسية
• ما عدد الموردين الذين تتعامل معهم الشركة؟

• ما هو تأثير الشركة على مورديها )بشأن السعر وطرق 
العمل وما إلى ذلك(؟

• ما هي اإلجراءات التي اتخذتها الشركة لتحسين أداء 
االستدامة لدى مورديها؟

• ما الشركاء اآلخرين الذين تعمل معهم الشركة؟
• ماذا تكتسب الشركة من العمل مع هؤالء الشركاء؟

• ما الشركاء الجدد الذين يمكن للشركة العمل 
معهم؟

• هل يهتم أصحاب المصلحة باآلثار البيئية أو االجتماعية 
لمنتجات الشركة أو عملياتها؟

• إذا كان األمر كذلك، فما التأثيرات ولماذا؟
• ما هي اإلجراءات )اإلجراءات( التي طلبوها؟

الخطوة الثانية- نموذج العمل

جمع بيانات إضافية حول نموذج العمل
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• هل يدرك أصحاب المصلحة أن الشركة لديها أي آثار 
اجتماعية أو بيئية إيجابية؟

• إذا كان األمر كذلك، فما هي؟

هيكل التكاليف      
• ما هي المصادر الرئيسية لتكلفة الشركة )بناًء على 

نتائج جمع بيانات دورة حياة التفكير(؟ )مثل أجور 
الموظفين، وتكاليف المواد، وفواتير الطاقة، واإليجار، 

وما إلى ذلك(
• هل يهيمن على هيكل التكلفة تكاليف ثابتة أو 

متغيرة؟
• ما هي وفورات الحجم أو مزايا النطاق التي تحققها 

الشركة؟

اعتبارات اإلدارة      
• هل تمتلك الشركة ثقافة تدعم االبتكار؟

• ما هي الخبرة التي تمتلكها الشركة في إدارة مشاريع 
االبتكار الراديكالية؟

• ما الذي تفعله الشركة بحيث يصعب على المنافسين 
تكرارها؟

• في أي المجاالت يتمتع المنافسون بميزة تنافسية 
على الشركة؟

الخطوة الثانية- نموذج العمل

جمع بيانات إضافية حول نموذج العمل



208

النصائح والحيل

أن تكون انتقائيا: 

ال تحتاج إلى جمع 
البيانات لكل موضوع 
المذكورة في القالب، 

فقط المهم منها 
للشركة. ارجع إلى قائمة 

مراجعة جمع البيانات 
لتذكير نفسك بأنواع 

البيانات المهمة. يمكنك 
أن تكون مرنًا وتجري 
تغييرات على قائمة 

أنواع البيانات التي يجب 
جمعها إذا كنت تعتقد أن 

األولويات قد تغيرت.

الخطوة الثانية- نموذج العمل

جمع بيانات إضافية حول نموذج العمل

معلومات مرجعية

المصادر والمراجع
مخطط نموذج العمل التجاري:

• Osterwalder، A.، & Pigneur، Y. )2010(. جيل نموذج األعمال: 
كتيب عن الحالمين، مغيري اللعبة، والمتحّدين. وايلي، لندن.
http://www. :هنا Business Model Canvas يمكن تنزيل

businessmodelgeneration.com/downloads/business_
model_canvas_poster.pdf

• مثال على قماش نموذج األعمال الذي يتم استخدامه لمراجعة 
نموذج األعمال الخاص بنسبريسو، والمتاح من:

http://hbr.org/web/2013/05/why-the-lean-start-up-
changes-everything/sketch-out-your-hypothesis

• برنامج الستراتزر - االشتراكات متاحة للشراء هنا:
http://www.businessmodelgeneration.com/toolbox



الخطوة الثالثة- نموذج العمل 

نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت يتمثل الهدف من هذا 
النشاط في جمع بيانات 

تفصيلية وكمية عن 
المجاالت الرئيسية ألداء 
الشركة التشغيلي لدعم 
أنشطة االبتكار وأنشطة 

تقييم األعمال.

• نقاط القوة والضعف التشغيلية التي تم تحديدها 
من التقييم األولي. يأتي هذا من الخطوة السابعة - 
)SWOT( إعداد اإلستراتيجية، تنفيذ التحليل الرباعي

• قائمة تجميع البيانات. يأتي هذا من الخطوة 
األولى - نموذج العمل.

بيانات مفصلة وكمية بشأن المجاالت الرئيسية 
لنموذج العمل.

يتم إستخدام هذا المخرج في كافة الخطوات التالية 
في هذه المرحلة

جمع بيانات 
إضافية عن 

األداء التشغيلي
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في هذا النشاط ستقوم بجمع بيانات مفصلة، وحيثما أمكن، 
عن األداء التشغيلي للشركة. يجب أن تكون قد حصلت بالفعل 

على بعض المعلومات األساسية حول األداء التشغيلي للشركة 
أثناء التقييم األولي. يوفر هذا النشاط البيانات المطلوبة 

للتحقق من النقاط الفعالة التي تم تحديدها مسبًقا وتقييم 
الفوائد والتكاليف والمخاطر المحتملة ألفكار نموذج األعمال 

بطريقة أكثر تحديًدا وقوة.

توجد أمثلة على أنواع البيانات أو األسئلة التي تحتاج إلى 
اإلجابة عليها فيما يتعلق باألداء التشغيلي للشركة أدناه، وذلك 
باستخدام نسخة مبسطة من نموذج »التفكير في دورة الحياة«.

كيفية إنجاز العمل
يقدم نموذج دورة الحياة المبسط المبسط هنا اقتراحات . 1

ألنواع بيانات األداء التشغيلي التي قد ترغب في جمعها. 
استخدم هذا مع قائمة التحقق من جمع البيانات لتحديد 

أنواع البيانات التي ستقوم بجمعها.
قم بإنشاء خطة أكثر تفصياًل لكيفية وموعد جمع أنواع . 2

البيانات المختلفة ومراجعة ذلك مع نقطة االتصال.
بمجرد االنتهاء من أنشطة جمع البيانات، يجب عليك . 3

تحليل البيانات وإعداد نتائج تحليلك في تقرير قصير - دمج 
نتائج الخطوة الثانية - نموذج العمل جمع بيانات إضافية 
عن نشاط نموذج العمل«. يمكنك تقديم هذا التقرير إلى 
الشركة كوسيلة وسيطة قابلة للتسويق للمساعدة في 

الحفاظ على االهتمام والمشاركة عند االستعداد للبدء في 
توليد مفاهيم نموذج أعمال بديلة.

الخطوة الثالثة- 

جمع بيانات إضافية عن األداء التشغيلي

المواد

التأثيرات اإلقتصاديةالتأثيرات اإلجتماعيةالتأثيرات البيئية

اإلنتاج

النقل

اإلستخدام

نهاية الحياة
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الخطوة الثالثة- 

جمع بيانات إضافية عن األداء التشغيلي

 جرد المواد المشتراة بما في ذلك الكميات

بيانات استهالك الطاقة إلنتاج وتسليم المواد.

جرد نفايات المواد في اإلنتاج بما في ذلك الكميات.

بيانات استهالك المياه.

استهالك الطاقة اإلنتاجية مع انهيار حسب العملية.

استهالك الطاقة في التدفئة / التبريد وإضاءة مرافق 
اإلنتاج والمكاتب.

االنبعاثات التي تحكمها التصاريح أو اللوائح؟

هل موردي المواد لديهم:
• نظام إدارة الصحة والسالمة في العملية؟
• نظام إدارة المواد الكيميائية في العملية؟

• سياسة على عمالة األطفال؟
سياسة تكافؤ الفرص والتمييز؟
• سياسة على ساعات العمل؟

• هل يمكن أن يبرهن الموردون على االمتثال 
للمعايير أو المعايير المتعلقة بالصحة والسالمة 

والكيميائية؟
• هل وظائف في سلسلة التوريد دائمة، بدوام كامل 

وآمن؟
• ما هي احتماالت خلق فرص العمل؟

هل لدى الشركة:
• نظام إدارة الصحة والسالمة في العملية؟

نظام إدارة الكيميائي في العملية؟
• سياسة على عمالة األطفال؟

• السياسة المتعلقة بالوعي بالمساواة بين الجنسين 
والمساواة بين الجنسين والتمييز؟

• سياسة على ساعات العمل؟
• تطوير الموظفين والتدريب؟

• هل تلتزم الشركة بلوائح أو معايير الصحة والسالمة 
والكيماويات ذات الصلة؟

• أي شكاوى من المجتمع المحلي فيما يتعلق بالضوضاء 
والتلوث من عمليات اإلنتاج؟

• هل الوظائف في الشركة دائمة ومتفرغة وآمنة؟
• ما هي احتماالت خلق فرص العمل؟

• ما هي الحواجز التي تواجه النساء أو الرجال الذين يرغبون في 
العمل لدى الشركة؟

تكلفة المواد المشتراة

تكلفة النفايات واالنبعاثات.

تكلفة استخدام الطاقة في اإلنتاج.

تكلفة اآلثار االجتماعية.

المرحلة
المواد

إنتاج

اآلثار االقتصاديةاآلثار االجتماعيةالتأثيرات البيئية
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سائل النقل
و

ستعمال
ا

نهاية الحياة
المرحلة

جرد مواد التعبئة والتغليف بما في ذلك الكميات.

جرد مخلفات المنتجات أثناء النقل بما في ذلك 
الكميات.

بيانات عن الطاقة المستهلكة في المستودع 
)اإلضاءة والتبريد(.

بيانات عن استهالك الوقود لنقل المنتج.

بيانات عن موقع التجزئة المستهلك للطاقة )اإلضاءة، 
التبريد(.

بيانات عن استهالك الطاقة للمنتج أثناء مرحلة 
االستخدام.

توافر التوجيه للمستخدم على االستخدام الفعال 
للطاقة من المنتج؟

بيانات حول نهاية الحياة النموذجية للمنتج.

بيانات عن استهالك الطاقة للمنتج خالل مرحلة 
نهاية العمر.

اآلثار االقتصاديةاآلثار االجتماعيةالتأثيرات البيئية

• إرشادات للعاملين في التعامل اآلمن مع المنتج.

• شكاوى من المجتمع المحلي بشأن الضوضاء 
والتلوث الناجم عن عمليات النقل؟

• هل الوظائف في مقدم الخدمات اللوجستية دائمة 
التفرغ وآمنة؟

• ما هي احتماالت خلق فرص العمل؟

• إرشادات للمستخدم في أمان المنتج.
• دليل على الفوائد االجتماعية الستخدام المنتج
مثال، خلق فرص العمل، تحسين الصحة، الخ ...

• إرشادات للمستخدم / العمال بشأن ممارسات 
التخلص من المنتجات اآلمنة.

• مخاطر انبعاثات النفايات الخطرة من المنتج النهائي؟
• شكاوى من المجتمع المحلي بشأن التلوث الناجم 

عن التخلص من نهاية الحياة؟
• ما هي احتماالت خلق فرص العمل في إعادة التدوير 

واللوجستيات العكسية؟

تكلفة تشغيل المستودع.

تكلفة عمليات النقل.

عائدات مبيعات المنتجات بما في ذلك 

انهيار حسب خط اإلنتاج.

اإليرادات من خدمات الصيانة أو المواد 
االستهالكية.

ما هي احتماالت خلق فرص العمل في 
الصيانة والدعم والخدمة؟

تكلفة نهاية معالجة الحياة.

إيرادات من نهاية عمر المعالجة.

الخطوة الثالثة- 

جمع بيانات إضافية عن األداء التشغيلي



213

الخطوة الثالثة- 

جمع بيانات إضافية عن األداء التشغيلي

معلومات مرجعية

لقياس دورة الحياة تتطلب التأثيرات البيئية بطريقة صارمة وعلمية بشكل عام أدوات 
مثل “تقييم دورة الحياة” )LCA( و “تقييم دورة الحياة االجتماعية” )SLCA(. LCA و 
SLCA هما موضوعان رئيسيان في حد ذاتها وليس الهدف من هذا الدليل لتوفير 
مقدمة شاملة لهذا المجال. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول أنشطة 
برنامج األمم المتحدة للبيئة لدعم تطبيق دورة الحياة في موقع دورة الحياة على 

اإلنترنت - انظر المراجع أدناه لمزيد من التفاصيل. وبالمثل، لالطالع على تفاصيل 
نهج SLCA، انظر منشورات برنامج األمم المتحدة للبيئة “المبادئ التوجيهية لتقييم 

دورة الحياة االجتماعية للمنتجات”. ومن المسائل التي يجب أخذها في الحسبان 
 ISO 14040: تفصيلًيا يتوافق مع المعايير الدولية مثل LCA أن إجراء تحليل دوري

2006 يتطلب بشكل عام استثماًرا كبيًرا في الوقت والمال )ما يزيد عن 10000 دوالر 
أمريكي و 6 شهور للشخص الواحد(. كذلك، قد يكون من الصعب تقييم أفكار اإلبداع 
اإليكولوجي باستخدام أساليب LCA أو SLCA التقليدية ألن بيانات اإلدخال الضرورية 

غالًبا ما تكون غير دقيقة جًدا أو ببساطة غير متوفرة. ولهذه األسباب، قد تقرر استخدام 
أساليب مبسطة لفهم تأثيرات استدامة دورة حياة منتج ما، مثل “تحليل النقاط 

الساخنة” الذي تم تقديمه في النشاط “PR.4 تحديد نقاط االستدامة الساخنة عبر 
سلسلة القيمة”.

تسمح لك هذه األساليب البسيطة بتقييم تأثيرات االستدامة مثل استهالك الموارد 
والنفايات دون إجراء عملية تقييم دورة حياة كاملة. سوف تكون قد حددت نقاط 

االستدامة الساخنة باستخدام نموذج دورة الحياة في التفكير كجزء من التقييم األولي. 
في هذه المرحلة، يجب أن تبدأ في جمع البيانات لتحديد هذه النقاط الساخنة من خالل 
إجراء مقابالت مع كبار المديرين من المستوى المتوسط. على سبيل المثال، يجب أن 

يعرف مدير المشتريات كمية المواد الخام والمياه والكهرباء والوقود المستهلكة سنوًيا 
ولكل خط إنتاج. سيكون لدى مدير المبيعات والتسويق بيانات حول حجم مبيعات 

المنتجات. سيعرف مدير اإلنتاج عن خسائر اإلنتاج )الخردة والنفايات(. باستخدام هذه 
البيانات، من الممكن إنشاء تقدير معقول وكّمي لمقياس نقطة االستدامة الساخنة 

دون إجراء عملية تقييم دورة حياة. كما سيكون من السهل تتبع التحسينات في أداء 
االستدامة إذا أمكن الحصول على بيانات كمية.

المصادر والمراجع
تقييم دورة الحياة:

• مبادرة دورة الحياة المشتركة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة
.)UNEP-SETAC(

 /http://www.life cycleinitiative.org متاح من

• برنامج األمم المتحدة للبيئة، )2009(. مبادئ توجيهية لتقييم دورة الحياة 
االجتماعية للمنتجات. برنامج األمم المتحدة للبيئة، باريس.

 www.unep.org/publications/search/pub_details_s.asp?ID=4102 متاح من
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لمحة عامةالنشاطات

الخطوة الرابعة- إن توليد األفكار على 
مستوى »الصورة الكبيرة« يعني أنك قد 

ال تعرف تفاصيل الخطوة الرابعة -  توليد 
مفاهيم نموذج العمل على مستوى 

الصورة الكبيرة كل كتلة من المباني، 
ولكن عليك اتباع نهج شامل.

عند تطوير نموذج أعمال جديد.فإنه من المرجح أن يكون هناك بعض التكرار في 
الخطط للتأكد من أن نموذج العمل يظل متوافًقا مع إستراتيجية العمل ، وفي 
الوقت نفسه يتماشى مع واقع األداء التشغيلي للشركة. فعلى سبيل المثال 
قد تجد أن المنتجات والخدمات التي تم تحديدها في اإلستراتيجية ال تتوافق 

جميعها مع نموذج عمل واحد، وفي هذه الحالة،  فربما يجب عليك العودة إلى 
مرحلة إعداد اإلستراتيجية إلعادة تعريف اإلستراتيجية. أو أن تقوم الشركة، عوضا 

عن ذلك، بتطبيق أكثر من نموضج عمل بشكل متزامن – يمكن ذلك في حال 
أن كافة نماذج العمل المطبقة تصب في تحقيق إستراتيجية العمل.

خطوة 

توليد مفاهيم نموذج 
العمل على مستوى 

الصورة الكبيرة
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الخطوة الرابعة-  

نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت يهدف هذا النشاط إلى 
توليد عدد من مفاهيم 

نماذج األعمال على مستوى 
»الصورة الكبيرة«.

 14.ST :استراتيجية أعمال جديدة. يأتي هذا من النشاط •
تولي استراتيجية األعمال الجديدة إلى المدير التنفيذي.

 2.BM :نتائج التقييم في العمق. يأتي هذا من النشاط •
 3.BM :جمع بيانات إضافية عن نموذج العمل، والنشاط

جمع بيانات إضافية عن األداء التشغيلي
• أفكار لبنات البناء الفردية - إذا ما أخذنا منهج »من 

أسفل إلى أعلى«. يأتي هذا من الخطوة: توليد األفكار 
على مستوى كتلة البناء الفردية.

• على األقل ثالثة مفاهيم نموذج العمل 
البديلة.

يستخدم هذا الناتج في النشاط:
طوال الخطوة: إنشاء األفكار على 

مستوى كتلة البناء الفردية - في حالة 
اتباع نهج »من أعلى ألسفل«.

طوال هذه الخطوة: قم بتقييم مفاهيم 
نموذج العمل وحدد أحدهما للملعب.

توليد مفاهيم 
نموذج العمل 
على مستوى 

الصورة الكبيرة



يتمثل الهدف من هذا النشاط في تطوير عدد من 
مفاهيم نماذج األعمال المتسقة داخلًيا وتساعد في 

تحقيق أقصى قدر من االستدامة البيئية واالجتماعية 
واالقتصادية للشركة.

كيفية إنجاز العمل
إذا كنت تأخذ منهج »من أعلى إلى أسفل« لنموذج 

االبتكار في العمل.

ابدأ بتحديد ما إذا كانت هناك أي كتل للنموذج الحالي 
لنموذج األعمال التي ال تريد تغييرها بسبب قيود معينة.

على سبيل المثال، إذا قامت الشركة مؤخًرا باستثمار . 1
كبير في خط إنتاج جديد، فمن غير المحتمل أن ترغب 

في تغيير ذلك في هذه المرحلة. بدال من ذلك، 
يمكن أن يكون للشركة قوة فريدة من الصعب 
تكرارها وينبغي بالتالي االحتفاظ بها في نموذج 
العمل الجديد، مثل عالمة تجارية قوية أو كفاءة 
في التخصيص الشامل. مع اللبنات األساسية 

ذات الصلة »المجمدة«، يمكنك التركيز على فرص 
االبتكار في وحدات البناء المتبقية.

إذا كنت تكافح من أجل توليد أفكار جديدة، فحاول . 2
تقديم بعض »نماذج نماذج األعمال« الموضحة في 
معلومات الخلفية والتي يمكن استخدامها كمصدر 

إلهام.
بمجرد إكمال نموذج عمل واحد، قم بتكرار العملية . 3

حتى يكون لديك على األقل ثالثة مفاهيم بديلة 
لنموذج العمل.

الخطوة الرابعة- 

توليد مفاهيم نموذج العمل على مستوى الصورة الكبيرة

إذا كنت تتخذ نهًجا »من أسفل إلى أعلى«:
يجب أن يكون لديك بالفعل بعض األفكار لالبتكارات . 1

على مستوى العمليات التي يمكن أن تساعد في 
إزالة / تعزيز نقطة ساخنة لالستدامة. ابدأ عن طريق 

ملء كتلة اللوحة ذات الصلة استناًدا إلى فكرة 
المستوى التشغيلي لديك.

حاول إكمال باقي اللوحة بطريقة تتوافق مع التغيير . 2
الذي قمت به في المربع األول.

بمجرد إكمال نموذج عمل واحد، قم بتكرار العملية . 3
حتى يكون لديك على األقل ثالثة مفاهيم بديلة 

لنموذج العمل.
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الخطوة الرابعة- 

توليد مفاهيم نموذج العمل على مستوى الصورة الكبيرة

النشاطات الرئيسية:
تأمين توريد كميات التتونا 

التي يحتاجونها
نظام محاسبة جيد

القيم المقترحة:
خدمات معالجة وتعليب 

وتوزيع وبيع التونا للصيادين 
)على سبيل المثال: عوضا عن 

شراء السمك من الصيادين 
تقوم شركة تايستي تونا ببيع 

خدماتها للصيادين

العالقات مع الزبائن:
كال الطرفين يرغب بزيادة 

قيمة التجزئة من التونا 
المعلبة

تشجيع الصيادين على تبني 
طرق صيد مستدامة

شبكة أعضاء من الصيادين

القنوات:
قناة تواصل جديدة من زبون 

إلى زبون، حيث الصيادين 
سيقنعون غيرهم من 

الصيادين للمشاركة بالشبكة 
ليتحصلو على عوائد إقتصادية 

أكثر نفعا

مصادر الدخل:
أتعاب الخدمات من الصيادين لقاء التعليب والتوزيع والبيع

رسوم سنوية ستصبح جزءا من إشتراكات الصيادين في الشبكة 

الشركاء الرئيسيين

الموارد الرئيسية

فئات الزبائن

هيكل التكاليف
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ويقدم الشكل 3-3 مثااًل على خيار بديل لنموذج األعمال 
لشركة Tasty Tuna Company. يهدف خيار نموذج األعمال 

المحدد هذا إلى المساهمة في كل من األهداف االستراتيجية 
المحددة مسبًقا. تعتبر كفاءة تصنيع التونة والتعليب والتوزيع 
والبيع هي نقاط القوة الرئيسية للشركة التي كانت تعتبر هامة 

للحفاظ عليها في نموذج العمل الجديد.
استلهم نموذج النشاط التجاري الجديد من نموذج نموذج 

النشاط التجاري »المنتج كخدمة« - راجع معلومات الخلفية. 
وقد أدى ذلك إلى تغيير فكرة عرض الشركة لتقديم خدمة 

التونة والتعليب والتوزيع والبيع للصيادين. وبداًل من أن 
تدفع الشركة الصيادين مقابل سمك التونا، فإن الصيادين 

سيدفعون لشركة Tasty Tuna لشركة معالجة أسماكهم 
بالنيابة عنهم. يمكن للصيادون بعد ذلك بيع التونة المعلبة 

إلى تجار التجزئة أنفسهم أو يمكنهم دفع رسوم خدمة 
أعلى والسماح لشركة Tasty Tuna لرعاية أنشطة التسويق 

والمبيعات والتوزيع. وهذا من شأنه أن يتيح للصيادين فرصة 
الوصول إلى األرباح األعلى من بيع المنتج النهائي بداًل من 

أسماكهم غير المصنعة فقط.
من وجهة نظر شركة Tasty Tuna Company، فإن تغيير 

شريحة العمالء المستهدفين من تجار التجزئة إلى الصيادين 
يمكن أن يساعد بعدة طرق. على وجه الخصوص، من شأنه 

أن يغير العالقة مع الصيادين من واحد حيث يكون لكل طرف 
أهداف متضاربة )على سبيل المثال يريد الصيادون بيع التونة 

بسعر مرتفع في حين تريد Tuna Tasty شراء التونة بسعر 
منخفض(، إلى وضع مربح للجانبين حيث الجانبين تريد زيادة 

قيمة التجزئة لألسماك المعلبة. سيكون هناك أيضا عالقة أوثق 
بين Tasty Tuna والصيادين بسبب زيادة التفاعل المطلوب في 

هذا النوع من الخدمة مقارنة مع صفقة البيع البسيطة التي تحدث 
بين الطرفين في نموذج العمل الحالي. ويمكن استخدام هذه 

العالقة القوية لتشجيع الصيادين على اعتماد ممارسات صيد أكثر 
استدامة إذا أمكن إثبات أن هذا سيؤدي إلى زيادة الربحية للصيادين 

على المدى الطويل.

قد يشمل نطاق »ممارسات الصيد المستدامة« ما يلي:
• اعتماد القطب والعتاد بدال من ترس الكاين أو ترس خط 

طويل. 
.)FADs( القضاء على استخدام أجهزة تجميع األسماك •

• فقط الصيد على مخزون صحي من التونة.
• اتخاذ تدابير للحد من المصيد المرتجع وفقدان األسماك بين 

الصيد والتسليم للمصنع.
• اعتماد سياسات حقوق العمال.

ويساعد هذا المزيج من التدابير على ضمان إمدادات أكثر استدامة 
وأماًنا لألسماك لشركة Tasty Tuna، وسيتناول العديد من أهداف 

االستدامة للشركة. كما سيتجنب هذا النموذج التجاري الحاجة 
إلى التنافس مع معالجات التونة المتنافسة في أسواق السمك 

لتأمين إمدادات التونة التي يحتاجونها. وأخيرًا، من خالل التركيز 
على األسواق المتخصصة الراغبة في دفع أقساط لألسماك 
المستزرعة، نأمل أن تعمل الشركة على زيادة هوامش الربح 

)بالنسبة إلى Tatsy Tuna والصيادين( لتصبح الشركة الرائدة في 
السوق في األسواق المختارة.

الخطوة الرابعة- 

توليد مفاهيم نموذج العمل على مستوى الصورة الكبيرة
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سيكون من الضروري إجراء تغييرات أخرى على مقترح 
نموذج العمل لدعم هذه الفكرة المركزية. على سبيل 

المثال، سيتم تقديم خدمة معالجة التونة فقط للصيادين 
الذين يدفعون رسوًما سنوية ليصبحوا جزًءا من شبكة 

عضو )تغيير إلى كتلة تدفقات األرباح(. إن رسوم العضوية 
هذه ستخلق حافًزا إضافًيا للصيادين لمواصلة التعامل 

مع شركة Tasty Tuna بداًل من واحد من منافسيها 
وسيوفر عائدًا متكررًا للشركة. كما يمكن أن تكون شبكة 
األعضاء هذه أساًسا لقناة جديدة للمندوبين من األقران 
حيث سيقوم الصيادون بتجنيد صيادين آخرين للمشاركة 
في الشبكة من أجل الحصول على مزايا وفورات الحجم 

)التغيير إلى كتلة القنوات(. ستكون هناك حاجة لنظم 
محاسبة جيدة لضمان حصول الصيادين على المبلغ 

الصحيح للتونة التي تم تجهيزها وتوزيعها وبيعها من قبل 
الشركة )التغيير إلى كتلة األنشطة الرئيسية(.

والنقطة األخيرة التي يجب مالحظتها هي أن نموذج 
العمل هذا هو مثال على ما إذا كانت فكرة النموذج 

التجاري الجذري تؤدي إلى تغيير في استراتيجية العمل. 
في هذه الحالة، التغيير هو أن السوق سيكون من 

الصيادين، وليس المستهلك النهائي وتجار التجزئة / تجار 
الجملة التي هي محددة في استراتيجية العمل الجديدة. 
يحتاج هذا التغيير في االستراتيجية إلى إبرازه والموافقة 

عليه من قبل فريق اإلدارة العليا قبل الشروع في نموذج 
العمل هذا.

الخطوة الرابعة- 

توليد مفاهيم نموذج العمل على مستوى الصورة الكبيرة
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معلومات مرجعية

أنماط نماذج األعمال
من خالل تحليل عدد كبير من نماذج األعمال الناجحة في الحياة الواقعية، غالبًا ما 

يكون من الممكن تحديد األنماط الشائعة )Osterwalder & Pigneur، 2010(. يمكن 
استخدام هذه األنماط إللهام األفكار الخاصة باالبتكارات في نماذج األعمال الخاصة 

بشركتك. فيما يلي بعض نماذج نماذج األعمال ذات الصلة باإلبداع اإليكولوجي، 
باإلضافة إلى أمثلة الشركات التي طبقت هذه األنماط )على الرغم من أنه ليس من 

الممكن القول ما إذا كانت هذه الشركات “مبتكرة بيئًيا” دون معرفة المزيد عن كيفية 
دمجها االستدامة في استراتيجية أعمالهم وأنشطتهم التشغيلية.)

وتستند أنماط نماذج األعمال الخمسة األولى إلى مبادئ “االقتصاد الدائري”. االقتصاد 
الدائري هو بديل لالقتصاد الخطي التقليدي )يصنع، يستخدم، يتخلص( والذي نحتفظ 

فيه بالموارد المستخدمة ألطول فترة ممكنة، واستخراج القيمة القصوى منها أثناء 
 WRAP،( االستخدام، ثم استرداد المنتجات والمواد وتجديدها في نهاية كل فترة خدمة

2015(. تم تحديد األنماط، كما هو مبين في الشكل 3-3، من خالل تحليل موسع 
(.Accenture(2014 ألكثر من 120 دراسة حالة

نمط 1: لوازم دائرية 
نماذج األعمال التي تحل محل النهج الخطي )اتخاذ-التخلص-التخلص( 

من خالل المناهج الدائرية القائمة على استهالك مدخالت الموارد 
المتجددة أو القابلة إلعادة التدوير أو القابلة للتحلل البيولوجي و / أو 
استخدام أساليب الحلقة المغلقة في عمليات التصنيع. تعتبر نماذج 
اإلمدادات الدائرية ذات أهمية خاصة بالنسبة للشركات التي تتعامل 

مع السلع النادرة والشركات التأثيرات البيئية الرئيسية على أساس 
)Accenture,2014(استهالك الموارد

 ،)Bamboo Bikes )Sustainia 2015 مثال: غانا
الدراجات المتوفرة حالًيا في غانا غالًبا ما تكون سيئة الجودة وغير مناسبة لالحتياجات المحلية. وردا 
على ذلك، فإن هذا الحل يمّكن الناس في المناطق الريفية من استخدام التكنولوجيا التي يحتاجون 

إليها لصنع الدراجات الدائمة من موارد غانا الغنية بالوفرة. تقوم المجتمعات بتصنيع الدراجات الهوائية 
واإلطارات بأسعار معقولة، وتوفر فرص العمل حيث ال تتوفر سوى فرص اقتصادية قليلة.

تباع الدراجات الهوائية محلًيا وخارجًيا. يمكن للدراجات تحمل التضاريس الوعرة والطقس العاصف، وهي 
مصممة للسماح للصيانة المحلية واإلصالحات. وعالوة على ذلك، يمكن بسهولة تعديل التصميم 

ليتناسب مع االحتياجات المختلفة، مثل حمل األحمال الزراعية، والركاب، والمياه، أو مجموعات العاملين 
الصحيين.

الخطوة الرابعة- 

توليد مفاهيم نموذج العمل على مستوى الصورة الكبيرة

ب. النفايات على 
شكل مواد أولية

إعادة البيع

اإلصالح/التطوير

الشراء

إعادة التصنيع

المشاركة

معدات التصنيع

التسويق 
والمبيعات

إستخدام 
المنتج

تصميم 
المنتج

حلقات 
أخرى

ج. إرجاع المنتجات الثانوية

نهاية العمر 
– التخلص 

النهائي
الخدمات اللوجستية 

العكسية
تسرب 

النفايات 
)إقصاء(

الموارد 
الدوارة

أ. إعادة التدوير

نموذج العمل

الموارد الدوارة

إسترداد الموارد

إطالة فترة صالحية المنتج

مشاركة المنصات

المنتج على شكل خدمة
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النمط 2: استعادة الموارد 
نماذج األعمال التي تستخدم تقنيات وقدرات جديدة 
السترداد وإعادة استخدام مخرجات الموارد من خالل 

إعادة تدوير الحلقة المغلقة والتعايش الصناعي وإعادة 
التصنيع. تعتبر نماذج استرداد الموارد ذات أهمية خاصة 
للشركات التي تنتج كميات كبيرة من المنتجات الثانوية 

أثناء عمليات التصنيع و / أو لديها إمكانية الوصول 
إلى المنتجات عند نهاية عمرها من أجل إعادة المعالجة 

 Accenture 2014(, Diseclar( وإغالق الحلقة

   :)Sustainja, 2015( مثال
ووفقًا للبنك الدولي، فإن دول أمريكا الالتينية والكاريبي 

تولد حوالي 160 مليون طن من النفايات يوميًا، ولكن 
٪3 فقط منها يتم إعادة تدويرها 1، 2 للمساعدة في 

الخطوة الرابعة- 

توليد مفاهيم نموذج العمل على مستوى الصورة الكبيرة

مزايا االستدامة الرئيسية:
• البيئة: يعد الخيزران مادة أكثر استدامة من مواد 

الدراجة التقليدية. يتم استخدام نفايات إنتاج خيزران 
الدراجة لتصنيع قوالب الفحم للحد من تلوث الهواء 

الداخلي والحفاظ على الغابات.
• االجتماعية: باإلضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، 
توفر الدراجات للمستخدمين إمكانية أكبر للوصول إلى 

الخدمات األساسية، مثل المياه واألغذية والمرافق 
الصحية.

• االقتصادية: يمكن لمستخدمي الدراجات نقل المزيد 
من السلع بسرعة أكبر وعلى مسافات أطول. هذا ينتج 

المزيد من الوقت للعمل أو بيع المنتجات.

حل هذه المشكلة، طورت ديسكالر ومقرها كولومبيا عملية 
تصنيع يحول هذه النفايات إلى أثاث مناسب لالستخدام 

الداخلي والخارجي. من خالل الجمع بين النفايات البالستيكية غير 
القابلة للتحلل والنفايات الصناعية الزراعية، مثل عجينة قصب 
السكر والبن وقش األرز، أنشأت الشركة منتًجا مستداًما يبدو 
ويشبه الخشب الصلب، دون الحاجة إلى األخشاب. في السنة 

األولى من اإلنتاج، تخطط Diseclar إلعادة تدوير 300،000 
كيلوغرام من البالستيك و 192،000 كيلوغرام من النفايات 
الزراعية الصناعية، وخلق 300 وظيفة إعادة التدوير في هذه 

العملية.

مزايا االستدامة الرئيسية:
• البيئة: وفًقا لنظام Diseclar، يقلل نظامها من استهالك 

الطاقة بنسبة ٪85 مقارنًة بإنتاج المواد الجديدة.
• االجتماعية: يوفر التدريب على إدارة النفايات في مراكز 

التجميع ويشارك المجتمعات المحلية لرفع مستوى الوعي حول 
إعادة التدوير.

• االقتصاد: باإلضافة إلى توفير فرص العمل لموظفي إعادة 
التدوير المحليين، فإن ديسيسلر يوفر على المستهلكين المال 

من خالل تقديم منتج ذي عمر أطول من األثاث الخشبي 
التقليدي.

النمط 4: منصات المشاركة
نماذج األعمال التي تتيح مشاركة المنتجات واألصول التي كان 

من الممكن أن يكون لها معدل ملكية أو استخدام منخفض. 
نماذج منصات المشاركة مالئمة بشكل خاص للشركات التي 

تتطلع إلى تحقيق أقصى قدر من االستفادة من المنتجات، 
 )Accenture 2014(وتعزيز اإلنتاجية وخلق القيمة
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)Vigga.us )Sustainia, 2015 :مثال
من خالل االشتراك في Vigga.us، يتلقى اآلباء حزم 

منتظمة من مالبس األطفال ليحلوا محل األشياء ألنها 
تصبح صغيرة جًدا. مقابل رسم شهري قدره 52 دوالًرا، 
توفر Vigga.us 20 قطعة من المالبس العضوية في 

Vigga. الحجم الصحيح للطفل. يتم إرجاع المالبس إلى
us عندما تصبح صغيرة جًدا، ويتم تسليم العناصر 

األكبر. تخضع المالبس المرتجعة لفحص الجودة ويتم 
Vigga. غسلها قبل التسليم لطفل آخر. ووفقًا لشركة
us، فإن نموذج التأجير ينطوي على إمكانية تخفيض 

نفايات نسيج األطفال الدنماركي بنسبة ٪70 إلى 80٪ 
من خالل توجيه المالبس الخارجية إلى عمالء جدد 

والتعاون مع شركة تعيد تدوير المالبس البالية إلنتاج 
مالبس جديدة.

مزايا االستدامة الرئيسية:
Vigga. البيئة: بعد خمس سنوات من العمل، ستوفر •

us ما ال يقل عن 320،000 كيلوجرام من المواد 
الكيميائية وأكثر من 112 مليون لتر من الماء.

• اجتماعي: يوفر هذا الحل ارتداء األطفال المستدام، 
خاٍل من المواد الكيميائية الضارة، التي يتم إنتاجها في 

الظروف المناسبة.
• االقتصادية: يمكن لعائلة دنماركية توفير ما يصل إلى 
2100 دوالر في السنة األولى من األبوة واألمومة من 

خالل االشتراك في Vigga.us بداًل من شراء مالبس 
األطفال من المالبس الجديدة.

النمط 5: المنتج كخدمة
نماذج األعمال التجارية التي تخلق قيمة من خالل 
مجموعة من المنتجات والخدمات، وتحول الحوافز 

الخطوة الرابعة- 

توليد مفاهيم نموذج العمل على مستوى الصورة الكبيرة

لمقاومة المنتج وقابلية الترقية رأًسا على عقب، 
وتحولهم من الحجم إلى األداء. يعتبر المنتج كنماذج 
خدمة ذات صلة خاصة بالشركات التي تقوم بتطوير 
منتجات ذات قيمة عالية ومجموع التكلفة اإلجمالية 

للملكية )TCO(، والخبرة في تشغيل المنتج وصيانته 
وإعادة استخدامه )Accenture، 2014(. “التأجير 

الكيميائي” هو نموذج تجاري يكتسب شعبية في 
قطاع الكيماويات. ويرجع ذلك إلى أن معظم العمالء 
ال يرغبون في شراء مواد كيميائية، أو لديهم متاعب 

في التعامل معها وإدارتها، فهم يريدون فقط الوظيفة 
المفيدة التي توفرها المواد الكيميائية. على سبيل 

المثال، “التنظيف الجزئي” هو خدمة تأجير مواد كيميائية 
تحل محل المبيعات التقليدية للمذيبات. ويرد مزيد من 
التفاصيل وأمثلة عن التأجير الكيميائي في ملحق قطاع 

المواد الكيميائية.

)SOIL )Sustainia, 2015 :مثال
 ،SOIL من خالل تصميم األعمال االجتماعية لشركة

يقوم العمالء باستئجار مرحاض “EkoLakay” المنزلي 
مقابل رسوم شهرية تقارب 5 دوالرات أمريكية لكل 
مسكن. يقوم العاملون في مجال الصرف الصحي 

بزيارة آل أسرة لجمع نفايات المرحاض آل أسبوع وتوفير 
إمدادات طازجة من المواد الكربونية التي تستخدم 
لمراحيض السماد. المئات من األسر تشترك في 

الخدمة، مع المزيد من التسجيل اليومي. بعد ذلك يتم 
نقل النفايات المجمعة إلى منشأة معالجة النفايات في 
سماد SOIL حيث يتم تحويلها إلى سماد عضوي غني، 

من خالل عملية مراقبة دقيقة. اإليرادات من رسوم 
المستخدم المرحاض العام، ورسوم معالجة النفايات، 

وبيع السماد يدعم تكاليف تطوير األعمال الجارية.
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الخطوة الرابعة- 

توليد مفاهيم نموذج العمل على مستوى الصورة الكبيرة

مزايا االستدامة الرئيسية:
• البيئة: اإلدارة السليمة للنفايات البشرية تمنع التلوث 

مع استعادة النظم اإليكولوجية.
• االجتماعية: يقلل الصرف الصحي اآلمن من خطر 

اإلصابة بأمراض اإلسهال، وهو السبب الرئيسي الثاني 
للوفاة بين األطفال دون سن الخامسة على مستوى 

العالم.
• االقتصادية: تفيد تقارير التربة بأن الشركة باعت 

حوالي 75،000 غالون من السماد حتى اآلن، مما خلق 
فرص كسب الرزق في جميع مراحل دورة اإلصحاح 

اإليكولوجي.

النمط 6: منصة متعددة الجوانب
يعتمد هذا النوع من نماذج األعمال على وجود قسمين 

متميزين من العمالء يقدمان منفعة متبادلة بطريقة 
ما، والتي لن تكون موجودة بدون كال الطرفين. ومن 

األمثلة على ذلك eBay )المشترين + البائعين(، و 
 Google المتسوقين + أصحاب المتاجر(، و( Visa

)المستخدمين + مزودي المحتوى(.

)MLouma( مثال: ملوما
MLouma )www.mlouma.com( هي عبارة عن منصة، 

يمكن الوصول إليها عبر اإلنترنت، والرسائل النصية 
القصيرة، ومركز االتصال، الذي يربط المزارعين مباشرة 

بمزارع البقالة الخضراء في جميع أنحاء السنغال. من 
خالل السماح للمزارعين بتسويق وبيع سلعهم في 

الوقت الحقيقي لمئات من محالت البقالة الصغيرة، 
يستطيع كال الجانبين تحقيق أرباح أعلى عن طريق 

استبعاد العديد من الوسطاء الموجودين في سلسلة 
القيمة التقليدية.

مزايا االستدامة الرئيسية:
• البيئة: إن النقل المباشر من المزارع إلى البقال يقلل 
من استهالك الوقود بسبب النقل والتخزين مع تقليل 

عدد الخطوات في سالسل اللوجستيات يساعد على 
تقليل خسائر المنتج.

• االجتماعية: يتحكم المزارعون بشكل أكبر في أعمالهم 
ولم يعدوا بحاجة إلى االعتماد على شركات وسيطة 

كبيرة.
• االقتصاد: يحقق المزارعون ومحالت البقالة الخضراء 
أرباًحا أعلى. وظائف الزراعة أكثر أمنا بسبب زيادة األرباح 

التي يمكن تحقيقها.
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يمكن أن يكون قضاء بعض الوقت في التفكير في كيفية تطبيق هذه األنماط على 
نموذج أعمال الشركة طريقة مفيدة لتحديد الطرق المختلفة جذرًيا لتقديم نموذج عمل 

مربح ومستدام.

المصادر والمراجع
أنماط نماذج األعمال:

• Osterwalder، A.، & Pigneur، Y. )2010(. جيل نموذج األعمال: كتيب 
عن الحالمين، مغيري اللعبة، والمتحّدين. وايلي، لندن.

االقتصاد الدائري:
• اكسنتشر )2014(. نماذج األعمال والتقنيات المبتكرة الدائرية لخلق قيمة 

في عالم بدون حدود للنمو ]عبر اإلنترنت[.
متوفر من:

https://www.accenture.com/gb-en/insight-circular-advantage-
innovative-business-models-value-growth

• WRAP )2015(. إمكانات النمو االقتصادي في المزيد من االقتصادات الدائرية 
]على اإلنترنت[.

متاح من: 
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Economic%20growth%20

potential%20of_more%20circular%20economies.pdf

دراسات حالة نموذج العمل المستدام:
• Sustainia )2015(. SUSTAINIA100 2015 ]عبر اإلنترنت.

متاح من:
http://sustainia.me/resources/publications/4th_Sustainia100_2015.pdf 
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لمحة عامةالنشاطات

لست بحاجة إلى إكمال جميع األنشطة في هذه 
الخطوة. يجب عليك اختيار واستكمال األنشطة 

التي تتوافق مع كتل نموذج األعمال التجارية التي 
ترتبط باألهداف االستراتيجية، نقاط االستدامة 

الساخنة أو التهديدات ذات األولوية العالية، 
والفرص، ونقاط القوة والضعف من تحليل 

.SWOT

يهدف هذا النشاط إلى تخطيط أنشطة جمع البيانات الخاصة 
بك لضمان حصولك على البيانات التي تحتاجها للتقييم 

المتعمق بطريقة فعالة.

خطوة 

توليد األفكار على 
مستوى كتلة البناء 

الفردية
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نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت يهدف هذا النشاط إلى توليد 
أفكار حول كيفية التعامل مع 
النقاط الساخنة أو التغييرات 

اإلستراتيجية المرتبطة 
بمجموعات شرائح العمالء.

• النقاط الساخنة أو التغييرات االستراتيجية 
المتعلقة بقطاع شرائح العمالء. يأتي هذا من 

النشاط: ST.7 قم بعمل تحليل SWOT والنشاط: 
BM.2 قم بجمع بيانات إضافية عن نموذج العمل 

والنشاط: BM.3 قم بجمع بيانات إضافية عن األداء 
التشغيلي.

أفكار محددة لكيفية تغيير كتلة شرائح العمالء 
لمعالجة النقاط الساخنة أو التغييرات اإلستراتيجية.

يستخدم هذا الناتج في األنشطة:
• BM.4 توليد مفاهيم نموذج العمل على مستوى 
الصورة الكبيرة - إذا ما أخذنا منهج »من أسفل إلى 

أعلى«.
• BM.15 تقييم الفوائد.

• BM.16 قم بتقييم التكاليف.
• BM.17 تقييم المخاطر.

توليد األفكار 
لشريحة شرائح 

العمالء

الخطوة الخامسة- 
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هناك سؤاالن أساسيان يجب مراعاتهما بالنسبة إلى 
شرائح العمالء:

• ما شريحة )شرائح( العميل التي ينبغي لنا استهدافها 
بمنتجاتنا وخدماتنا؟

• ما هي احتياجات ومتطلبات قطاعات العمالء 
المستهدفة لدينا؟

يجب أن يكون اختيار شرائح العمالء المستهدفين قد تم 
بالفعل عند تحديد استراتيجية العمل، لذلك ال تحتاج إلى 

مزيد من النظر في هذه المرحلة.

تعتبر القدرة على تحديد وتوضيح متطلبات العمالء 
التفصيلية لقطاعات عمالئك المختارة تحدًيا أساسًيا 
ألي شكل من أشكال االبتكار. بالنسبة إلى الشركات 

الصغيرة التي تشرع في االبتكار اإليكولوجي، من المهم 
بشكل خاص، حيث أن مجموعة محددة من متطلبات 

العمالء يمكن أن تؤدي إلى فشل السوق الباهظ- الذي 
ال تستطيع تحمله.

لتكوين فهم أفضل الحتياجات ومتطلبات شرائح 
العمالء، يتعين عليك إشراك عمالئك، عادة من خالل 

شكل من أشكال أبحاث السوق. يقدم الشكل 3-5 بعض 
االقتراحات للطرق التي يمكن أن تشترك فيها مع عمالء 

الشركة، ويتم تقييمها وفًقا للتكلفة والجهد المطلوب 
ألدائها، وقدرتها على تكوين رؤية العمالء.

كيفية إنجاز العمل
تحديد نطاق وأهداف محددة لهذا النشاط من . 1

الخطوة الخامسة- 

توليد األفكار لشريحة شرائح العمالء

خالل تحديد ما تريد معرفته حول احتياجات ومتطلبات قطاعات العمالء 
المستهدفة. إذا كانت هناك شرائح عمالء جديدة بالكامل مقترحة 

في إستراتيجية العمل الجديدة، فستحتاج إلى إجراء تحقيق شامل في 
متطلباتهم. إذا كانت نقطة بيع جديدة يتم استخدامها لشريحة العمالء 

الحالية، فيمكن أن يكون بحثك في هذا النشاط أكثر تركيًزا.
استنادًا إلى النطاق واألهداف، حدد أي تقنية أبحاث السوق هي األنسب. . 2

يوفر الشكل 3-5 أدناه، ملخًصا لبعض أكثر تقنيات أبحاث السوق شيوًعا 
ويمكن أن يساعدك في اتخاذ هذا الخيار.

تخطيط وتنفيذ أنشطة أبحاث السوق التي اخترتها.. 3
كتابة تحليلك للنتائج والنتائج الرئيسية - سيتم استخدام هذه في »تقييم . 4

مفاهيم نموذج العمل واختيار خطوة واحدة إلى الملعب«.

Template of Customer Research

صورة ضابط 
اإلرتباط

فهم الزبونفئة الزبون

إمكانية الوصول

الميزانية

الوقت 

طرق البحث مجال وأهداف بحث الزبون
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دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول بحث المستهلك 

فئة الزبون

زبائن أوروبيين

فهم الزبون

إمكانية الوصول

الميزانية ما يقارب 1200 دوالر

الوقت شخصين في الشهر

منطقة بعيدة من حيث المسافة مع عدم 
وجود نقاط إتصال 

سوق جديد لنا

مجال وأهداف بحث الزبون:
• الهدف من هذا البحث هو اإلجابة على األسئلة التالية والمتعلقة بسوق المستهلك األوروبي:

هل تعتبر قضايا اإلستدامة من اإلعتبارات الهامة التي تؤثر على سلوك الشراء عند المستهلك   o
األوروبي؟

إذا كان األمر كذلك، ماهي قضايا اإلستدامة األكثر أهمية؟  o
هل المستهلك األوروبي على إستعداد إلى دفع سعر إضافي للمنتجات التي تظهر أداءا أفضلن   o

فيما يتعلق بأكثر قضايا اإلستدامة أهمية؟
• ماهو الحجم األكثر شعبية الذي يتم شراؤه في هذا السوق؟

• ماهو سائل التعبئة األكثر رغبة في هذا السوق )زيت، ماء مالح أو صلصة(
• من بين بائعي التجزئة األوروبيين أيهم يحقق حجم مبيعات أكبر من التونا المعلبة؟

• هل يمتلك بائعي التجزئة الكبار في أوروبا سياسات خاصة باستدامة المشتريات أو هل يتوقعون 
شهادات إستدامة معينة؟

طرق البحث:
• بحث مكتبي – يمكن 

العثور على معلومات عامة 
حول سلوكيات المستهلك 

األوروبي حول التنمية 
المستدامة باإلضافة إلى 
معلومات مفصلة حول 
السوق من خالل البحث 

عبر اإلنترنت
• مقابالت تلفونية مع 

كبار بائعي التجزئة – حيث 
يمكن أن يشاركوك بعض 
المعلومات حول السوق 

بصفتك مورد محتمل
• إستبيان إلكتروني 

– ستكون بحاجة إلى 
عنواين بريد إلكتروني 
للمستهلكين. يمكن 

الشراكة مع أحد كبار بائعي 
التجزئة لتنفيذ هذا األمر 



النصائح والحيل

 :ENDESS END االحتیاجات الخاصة بالجنسین: مستخدمو •

إذا كان العميل المباشر 
للشركة ليس هو العميل 

النهائي، أو »المستخدم 
النهائي«، في سلسلة القيمة 

)على سبيل المثال، فإن 
 Tasty أحد شرائح عمالء

Tuna Company هو بائع 
تجزئة دولي كبير لألغذية، 

ولكن هؤالء العمالء ليسوا 
المستخدمين النهائيين 

من المنتج(، قد يكون من 
المفيد أيًضا محاولة إشراك 

المستخدم النهائي. يمكن 
آلرائهم ومالحظاتهم أن 
يكون لها تأثير كبير على 

نجاح أنشطة تنفيذ اإلبداع 
اإليكولوجي واستعداد بقية 

سلسلة القيمة لالنخراط في 
تلك األنشطة.

إذا کانت الشرکة تعمل 
في أسواق »األعمال إلی 

المستھلکین« )B2C(، فمن 
المھم النظر في االحتیاجات 
والمتطلبات المختلفة التي 

قد یحصل علیھا النساء 
والرجال للمنتج أو الخدمة. 

يمكنك التأكد من تحديد 
هذه االحتياجات المختلفة 

عن طريق تضمين توازن بين 
الرجال والنساء في أنشطة 
مشاركة العمالء وأنشطة 
جمع البيانات )ما لم يكن 

المنتج يستخدم بشكل 
حصري من قبل جنس واحد(.

الخطوة الخامسة- 

توليد األفكار لشريحة شرائح العمالء
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معلومات مرجعية 
الجدول 2. أمثلة على تقنيات حشد الزبائن وجمع المعلوات حولهم

الطريقة

زيارة ميدانية 
للزبون

إستبيان 
إلكتروني 
/ بريدي 
إستبيان 

إلكتروني / 
بريدي

متوسط

متوسط

منخفض - 
متوسط

منخفض - 
متوسط

منخفض

متوسط - 
مرتفع

إن الميزة من الزيارة الميدانية هو تمكنك من رؤية الزبون وجها لوجه في بيئتهم التقليدية، وهو األمر الذي يمكنك 
من ضمان جودة المعلومات التي تتلقاها. وكمثال على الزيارة الميدانية لزبون عمل لشركة تايستي تونا ، قد 

يتطلب الذهاب لرؤية مستودعات التخزين الخاصة بأحد كبار الموزعين. ونظير ذلك من أنشطة البحث لزبائن خاصين 
لشركة تايستي تونا  يمكن أن يكون على شكل مقابالت شخصية مع المتسوقيين في مراكز التسوق.

يمكن أن يكون من المفيد أن ترى كيف يقوم المستهلك بإستخدام المنتج عندما يكون في المنزل، ‘نه من غير 
المرجح أن يقوم المستهلك بدعوتك إلى منزله لتقوم بمشاهدته في طريقة تحضيره لغذائه. عند التعامل مع 

زبون عمل فإنه من المجدي أن تقوم بطلب تنفيذ جولة في موقع الزبون حيث أن ذلك يمكن أن يوفر قدر كبير من 
المعلومات المفيدة وفي بعض األحيان معلومات داخلية غير متوقعه حول طبيعة عمل الزيون وطريقة عمله. ومن 

مساوء الزيارات الميداةي هو إمكانية تسببها بتشتين الزبون عن األعمال والمهام اليومية الخاصة به. عند الترتيب 
لزيارة ميدانية للزبون، فإنه م المهم التأكيد على أن هذه ليست زيارة من أجل المبيعات وهو األمر الذي يمك أن 

يسهل أمر تأكيد الزيارة )كما أن الزبائن يكونون بالعادة سعداء عندما يكون المورد مهتما بزيارتهم حتى في الحاالت 
التي ال يحاولون فيها بيعهم(

يتطلب اإلستبيان أن يقوم الشخص باإلجابة على مجموعة من األسئلة المعدة مسبقا. من المؤكد أن حقيقة عدم 
وجود إتصال مباشر بالزبون يترتب عليها سلبيات وإيجابيات على حد سواء. اإليجابية األساسية هو الوصول إلى 

شريحة أكبر من الزبائن بجهد أقل )على الرغم من أن معدل الردود يتراوح عادة ما بين 10-20٪ في البحوث السوقية(. 
والسيئة الرئيسية من هذه الطريقة أن معلوماتها جامدة حيث اليمكت الحصول على تفسيرات إلجابات المشاركين 

في اإلستبيان.
إضافة إلى كونها مفتوحة للتأويل الخاطئ – لألسئلة من المشارك وللردود من الباجث. يجب أن يتم صياغة األسئلة 

بشكل جيد وذلك للتقليل من إحتمالية الفهم الخاطئ للسؤال. يجب أن يتم مراجعة األسئلة وتجرتها على عينة 
صغير قبل تنفيذ اإلستبيان الرئيسي حيثما أمكن ذلك. من التطبيقات الجيدة لإلستبيان هو إستخدامه للتحقق من 

دقة المعلومات التي تم جمعها من مصادر أخرى. على سبيل المثال: إذا ما أشارت المقابالت الهاتفية إلى أن الزبون 
يظر إلى اإلبداع اإليكولوجي على أنه طريقة جيدة إلدارة مخاطر العمل فيمكن التحقق من هذه الفكرة من خالل 

وضع سؤال محدد حول هذا الموضوع في اإلستبيان.

الجهد 
واآلثار 
البيئية

إمكانية جمع 
معلومات 
تفصيلية 
حول الزبائن

التكلفة

الوصف
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Focus groups typically involve 8-12 customers participating in a group discussion led by a facilitator. The 

advantage of focus groups is that the highly interactive discussion can help to uncover unexpected insights. 

The main disadvantage is that the can be both time-consuming and expensive to arrange. They are often 

used to learn about the initial reactions of a specific customer segment to a new product or service idea. It 

is important to ensure that participants are recruited from the specific customer segment being targeted and 

that an experienced facilitator is employed to run the session.

الطريقة
الجهد 
واآلثار 
البيئية

إمكانية جمع 
معلومات 
تفصيلية 
حول الزبائن

التكلفة

الوصف

مجموعات 
العمل

المقابالت 
الهاتفية

مرتفع

منخفض-
متوسط

منخفض متوسط

مرتفع متوسط 
- جيد

تتضمن مجموعات العمل بصورتها المثالية مشاركة 8-12 زبون ضمن مجموعه تشاورية يتم قيادتها من خالل 
مدير للورشة. الميزة من هذه المجموعات هو كونها تتضم نقاشا تفاعليا بشكل كبير قد ينتج عنه الكشف عن 

معلومات غير متوقعة. ومن ناحية أخرى في إن السلبية الرئيسية لهذه الطريقة هو كونها ترتبط بغستهالك كبير 
للوقت والمال لغايات ترتيبها وتنفيذها. يتم عادة إستخدام هذه الطريقة لرصد التفاعل المبدئي لفئة محددة من 
الزبائن تجاه منتج أو خدمة جديدة. من المهم التأكد من المشاركين الذين تمت دعوتهم هم ممن يمثلون الفئة 

المستهدفة من الزبائن غضافة إلى تعيين مدير ورشة متمرس وخبير إلدارة الورشة. 
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نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت يهدف هذا النشاط إلى توليد 
أفكار لمعالجة النقاط الساخنة 
أو التغييرات اإلستراتيجية في 

كتلة اقتراح القيمة، واالستفادة 
من مخطط األشخاص، واألرباح، 

والكواكب.

• النقاط الساخنة أو التغييرات اإلستراتيجية ذات 
الصلة بكتلة اقتراح القيمة. يأتي هذا من النشاط: 

 2.BM :والنشاط SWOT 7 قم بعمل تحليل.ST
قم بجمع بيانات إضافية عن نموذج العمل 

والنشاط: BM.3 قم بجمع بيانات إضافية عن األداء 
التشغيلي. 

أفكار محددة لكيفية تغيير كتلة اقتراح القيمة 
لمعالجة النقاط الساخنة أو التغييرات االستراتيجية.

يستخدم هذا الناتج في األنشطة:
• BM.4 توليد مفاهيم نموذج العمل على مستوى 
الصورة الكبيرة - إذا ما أخذنا منهج »من أسفل إلى 

أعلى«.
• BM.15 تقييم الفوائد.

• BM.16 قم بتقييم التكاليف.
• BM.17 تقييم المخاطر.

توليد األفكار 
التسويقية 

لكتلة اقتراح 
القيمة

الخطوة السادسة- 
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يصف عرض القيمة كل من المنتجات والخدمات 
الملموسة التي تقدمها الشركة لعمالئها وكذلك 

فوائد أو »تخفيف اآلالم« التي تساهم بها تلك 
المنتجات. يتم تعريف هذين العنصرين من اقتراح 
القيمة بشكل عام من خالل »المنتجات« و »نقاط 

البيع« الموضحة في مقترح استراتيجية العمل. 
ومع ذلك، هناك دائًما مجال لالبتكار في تحديد 

تفاصيل عرض القيمة.

عندما يكون جزًءا من نشاط ابتكار إيكولوجي، من 
المهم أن يتم تضمين Life Cycle Thinking في 
أفكار عروض القيمة الجديدة. وسيمكن ذلك من 
تطوير مقترحات قيمة جديدة توفر أداء استدامة 

 Life Cycle Thinking .محسًنا طوال دورة الحياة
هو أسلوب يساعد على فهم كيفية تأثير اختياراتنا 

على ما يحدث في كل مرحلة من مراحل دورة 
حياة المنتج. هناك نوعان من األنشطة الرئيسية 

المشاركة في دورة حياة التفكير:
تطوير فهم للمساهمين الرئيسيين في . 1

التأثيرات البيئية واالجتماعية واالقتصادية 
الشاملة للمنتج خالل دورة حياته، من 

استخالص المواد الخام إلى التخلص في نهاية 
العمر.

اتخاذ إجراءات للحد من آثار االستدامة السلبية . 2
وتعزيز آثار االستدامة اإليجابية.

أول هذه الجوانب كان يجب معالجتها من خالل 
التقييم المتعمق. هنا ينصب التركيز على توليد 

الخطوة السادسة- 

توليد األفكار التسويقية لكتلة اقتراح القيمة

األفكار لتحسين أداء االستدامة. هناك طريقتان 
متاحتان للمساعدة في هذا األمر. األول هو مخطط 
الناس، الربح، الكوكب الذي يركز على تحديد التوازن 
الصحيح للمتطلبات بين مختلف أصحاب المصلحة 
للمنتج. والثاني هو نهج Windows 9 على العالم، 

والذي يركز أكثر على تحديد السبب الجذري لتحديات 
االستدامة ويوصف أكثر في النشاط التالي.

يمكن إنشاء األفكار الخاصة بملف عرض القيمة 
باستخدام الرسم البياني الخاص باألشخاص 

واألرباح والكواكب من خالل نفسك أو كحلقة عمل 
صغيرة. إذا قررت تشغيل النشاط كحلقة عمل، فقد 
يكون من المفيد أن يكون لديك ممثلو الشركة من 

وظائف التصميم أو التسويق أو المبيعات حيث 
سيكون لديهم فهم جيد الحتياجات ومتطلبات 
المستخدمين النهائيين. تصف التعليمات أدناه 
كيفية تطبيق الرسم البياني لألشخاص واألرباح 

والكواكب كنشاط ورشة عمل.

كيفية إنجاز العمل
1. عرض الجلسة من خالل توضيح أن الرسم 

البياني ألرباح الكوكب )PPP( يستخدم لتحديد 
فرص االبتكار في المنتجات التي ستؤدي إلى فوائد 

»الناس« )أي العمالء أو المجتمع(، »الكوكب« )أي 
البيئة الطبيعية( و »الربح« )أي الشركة المصنعة(.

2. بالنسبة لمنتج أو خدمة موجودة، قم بسرد 
المتطلبات األساسية على المالحظات الالصقة - 

شرط واحد لكل مالحظة الصقة.
3. ارسم ثالث دوائر متداخلة كبيرة جًدا على ورقة 
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من لوحة A4 أو لوحة بيضاء وسمها »People« و 
»Planet« و »Profit«، كما هو موضح أدناه.
4. اطلب من المشاركين وضع المالحظات 

الالصقة التي قاموا بإنشائها على مخطط الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص )PPP( وفًقا ألي 

من أصحاب المصلحة الثالثة سوف يستفيد من 
استيفاء هذا الشرط. توضع المتطلبات التي تفيد 

جميع أصحاب المصلحة الثالثة في مركز الرسم 
ويشار إليها هنا باسم »التآزر الثالثي«.

5. بمجرد وضع جميع المتطلبات على الرسم 
البياني، حاول توليد أفكار جديدة حول المنتجات 

واإلبداع البيئي عن طريق مراعاة:
• هل تم استغالل التآزر الثالثي الحالي بشكل 

كامل؟
• ما الذي يمكنك تغييره إلنشاء تآزر ثالثي 

جديد؟
• أين الصراعات الكبرى؟

6. يمكن أن يساعد تعيين هدف لعدد األفكار التي 
تم إنشاؤها في فترة زمنية محدودة على توسيع 

نطاق األفكار المقترحة على سبيل المثال. »توليد 
20 فكرة في 20 دقيقة«.

7. قم بإنهاء الجلسة من خالل مطالبة المشاركين 
باتخاذ قرار بشأن ما يعتقدون أنه أهم ثالثة أفكار 

من الدورة والتي يجب النظر فيها للتنفيذ.

الناسالكوكب

األرباح

نموذج الناس والكوكب واألرباح
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تكاليف إنتاج 
منخفضة

إستخدام متدني 
للوقود في النقل

تأثير منخفض 
على البيئة البحرية

إنتاج 
نفايات 

اقل
طرق صيد 

صديقة 
للدولفين

أسعار تجزئة مرتفعة

معلبات سهلة 
الفتح

طعم جيد

سعر تجزئة منخفض

الخطوة السادسة- 
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دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول الناس والكوكب واألرباح

الناس

األرباحالكوكب
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النصائح والحيل

ورشة العمل: التوازن بين 
الجنسين: 

نظر مستويات نظم عالّية: 

التركيز على االستدامة 
النقاط الساخنة: 

تغيير اآلثار حیاة دورة 
الحیاة: 

المساعدة في التكنولوجيا: 

تحريك التأثيرات بين 
جوانب االستدامة: 

إذا قمت بتنظيم ورشة 
عمل، حاول أن تتأكد من 

أن لديك مجموعة من 
الموظفين المتوازنين 

بين الجنسين للمشاركة 
في الجلسة.

عندما تواجه مشكلة، 
فإن االستجابة 

الطبيعية هي محاولة 
التصدي للمشكلة على 
المستوى الذي تواجهه. 

ومع ذلك، فإن إعادة 
صياغة مشكلة للنظر 

في النظام األوسع 
نطاقًا الذي تحدث فيه 

المشكلة يمكن أن 
يوفر مجااًل أكبر بكثير 

لالبتكار، مما يؤدي 
إلى حلول أفضل. على 
سبيل المثال، بداًل من 

محاولة تقليل استهالك 
الطاقة والمياه في 

الغسالة المنزلية، هل 
يمكنك التحقيق في 
إمكانية خدمة غسيل 

مالبس المجتمع؟

عند توليد األفكار عن 
طرق للحد من آثار 

االستدامة للمنتج، قد 
يكون من السهل للغاية 

أن تصبح متتبعة في 
معالجة القضايا التي 

ليس لها تأثير استدامة 
رئيسي. لضمان أن 
األفكار التي تولدها 

تحقق أقصى فائدة من 
حيث تقليل التأثيرات 

المستدامة، من المهم 
أن تأخذ نقاط االستدامة 
الفعالة المحددة مسبًقا 
كنقطة انطالق لنشاط 

توليد األفكار.

احرص علی تجنب تنفیذ 
الحلول التي تؤدي 

ببساطة إلی تحویل 
تأثیرات االستدامة من 
مرحلة واحدة من دورة 
حیاة المنتج إلی آخر - 
قبل تنفیذ الحل من 

المھم دراسة ما إذا تم 
تخفیض إجمالي تأثیرات 

دورة الحیاة السلبیة. 
يمكن إجراء هذا الفحص 
بسرعة باستخدام نموذج 

 ،Life Cycle Thinking

لدعم تطوير اقتراح قيمة 
جديد، يمكنك تحديد 

الحاجة إلى بعض المقدار 
من التكنولوجيا الجديدة 
)بما في ذلك الخبرة في 

استخدام هذه التكنولوجيا 
وصيانتها(. قد تحتاج 

هذه التقنية الجديدة إلى 
التطوير داخل الشركة، 
ولكن يمكن الحصول 

عليها من خالل وسائل 
أخرى )مثل الترخيص، 

واالبتكار المفتوح، ونقل 
التكنولوجيا، إلخ(. هناك 
المزيد من النصائح حول 

كيفية قيامك كمقدم 
خدمة بدعم الشركة في 

جميع مراحل الحصول 
على التكنولوجيا التي 

يجب الحرص على تجنب 
تطبيق الحلول التي تعزز 

االستدامة البيئية مع 
تفاقم الجانب االجتماعي 

- على غرار النقطة 
السابقة - من المهم 

التأكد من أنه عند وضع 
جوانب لجانب واحد من 

جوانب االستدامة، ال 
يكون األداء في أبعاد 

أخرى خلق مشاكل 
جديدة في أبعاد 

االستدامة األخرى )أي 
المنتجات المستدامة 

بيئيًا التي تأتي مع قسط 

أو بشكل أكثر شمواًل 
 Life Cycle باستخدام

.Assessment

يحتاجون إليها لتقديم 
ابتكاراتهم البيئية في 
تقرير »تقنيات اإلبداع 
اإليكولوجي« )برنامج 

األمم المتحدة للبيئة، 
.)2016

السعر وبالتالي تصبح 
مكلفة للغاية بالنسبة 

لألسر الفقيرة التي 
ترأسها نساء(.
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معلومات مرجعية

المصادر والمراجع
الناس، الكوكب، رسم بياني الربح:

أوهير، ج. )2010(. أدوات اإلبداع اإليكولوجي للمراحل المبكرة: إجراء بحث 
قائم على الصناعة لتخصيص األدوات وإدخالها. أطروحة دكتوراه، جامعة باث، 

المملكة المتحدة.

تطوير فكرة الفكرة القيمة واختبارها:
 .)Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. )2014

تصميم عرض القيمة: كيفية إنشاء المنتجات والخدمات التي يريدها العمالء. 
جون وايلي وأوالده.

قضايا التكنولوجيا:
UNEP )2016(. Technologies for Eco-innovation. UNEP DTIE, Paris

الخطوة السادسة- 

توليد األفكار التسويقية لكتلة اقتراح القيمة

حل الحلول القائمة: 

یمکن أن یکون تولید 
أفکار لمفاھیم المنتج 

البیئي االبتکاري الجدید 
أمًرا صعًبا حیث سیکون 

االتجاه في محاولة 
تحسین الحل الحالي. 
لسوء الحظ، من غير 

المحتمل أن يؤدي هذا 
النوع من التحسين 

الصغير لمنتج حالي 
إلى التحسين الجذري 
في أداء االستدامة، 

وهو الهدف من اإلبداع 
اإليكولوجي. للمساعدة 
في حل هذه المشكلة، 
يمكن استخدام أدوات 
إنشاء األفكار المنظمة 

التي تشجع التفكير 
األكثر جذرية.

تعزيز التأثيرات اإليجابية 
للمساندة: 

من المهم أال ننسى أن 
العديد من المنتجات لها 
بعض التأثيرات اإليجابية 

على االستدامة. 
 Tasty Tuna تقدم

Company أطعمة 
صحية ومغذية للكثير 
من الناس على سبيل 
المثال. إن تعزيز هذه 
التأثيرات اإليجابية ال 
يقل أهمية عن الحد 

من التأثيرات السلبية، 
ولكنها مسألة غالًبا ما 

يتم تجاهلها.

النصائح والحيل
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نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت يهدف هذا النشاط إلى توليد 
أفكار لمعالجة النقاط الساخنة أو 
التغييرات اإلستراتيجية في كتلة 

اقتراح القيمة، باستخدام نموذج 9 
Windows on the World

• النقاط الساخنة أو التغييرات اإلستراتيجية ذات 
الصلة بكتلة اقتراح القيمة. يأتي هذا من النشاط: 

 2.BM :والنشاط SWOT 7 قم بعمل تحليل.ST
قم بجمع بيانات إضافية عن نموذج العمل 

والنشاط: BM.3 قم بجمع بيانات إضافية عن األداء 
التشغيلي.

• أفكار محددة لكيفية تغيير كتلة اقتراح القيمة 
لمعالجة النقاط الساخنة أو التغييرات االستراتيجية.

يستخدم هذا الناتج في األنشطة:
• BM.4 توليد مفاهيم نموذج العمل على مستوى 
الصورة الكبيرة - إذا ما أخذنا منهج »من أسفل إلى 

أعلى«.
• BM.15 تقييم الفوائد.

• BM.16 قم بتقييم التكاليف.
• BM.17 تقييم المخاطر.

توليد األفكار 
الفنية لكتلة 

اقتراح القيمة

الخطوة السابعة- 
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الخطوة السابعة- 

توليد األفكار الفنية لكتلة اقتراح القيمة

يمكن إنشاء األفكار الفنية لكتلة اقتراح القيمة 
 Windows on the World 9 باستخدام قالب

بنفسك أو كحلقة عمل صغيرة. إذا قررت تشغيل 
النشاط كحلقة عمل، فيمكن أن يكون من 

المفيد إذا كان لديك ممثلو الشركة من وظائف 
التصميم والتصنيع حيث سيكون لديهم فهم جيد 
لإلمكانيات الفنية للمنتج. توضح اإلرشادات أدناه 
 Windows on the World 9 كيفية تطبيق قالب

كنشاط ورشة عمل.

كيفية إنجاز العمل
تحليل المشكلة

1. قبل ورشة العمل تحتاج إلى إعداد ورقة عمل 
اللتقاط الردود. تعتبر ورقة المخطط القياسي 

بحجم A4 أفضل ألنها توفر مساحة كافية لمجموعة 
صغيرة للعمل معها. يجب تقسيم ورقة العمل إلى 

تسعة »إطارات«، مع عناوين كما هو موضح في 
القالب.

2. اطلب من المجموعة كتابة بيان يصف نقطة 
استدامة ساخنة في النافذة المركزية، أي »استخدام 

الطاقة العالية في طبخ التونة«.
3. اطلب من المجموعة تحديد الوقت ومحاور 
النظام - ما هو النظام الفرعي والنظام الفائق 

للنظام الذي تفكر فيه؟ ما المقاييس الزمنية التي 
تفكر فيها؟

4. مع األخذ في االعتبار تعاريف المحاور األفقية 
والرأسية، قم بتعبئة النوافذ الثمانية المتبقية 

بعمليات أو وظائف أو سلوكيات تسهم في المشكلة المركزية - وتعرف هذه بـ »القضايا المساهمة«.

جيل فكرة
5. حدد مسألتين إلى ثالث مساهمات واكتبها على ورقة منفصلة.

6. أفكار حل العصف الذهني لمعالجة القضايا المساهمة التي حددتها.
7- يمكن أن يساعد تعيين هدف لعدد األفكار التي يتم إنشاؤها في فترة زمنية محدودة على توسيع نطاق 

األفكار المقترحة على سبيل المثال. »توليد 20 فكرة في 20 دقيقة«.
8. اطلب من المجموعة اختيار أفضل ثالث أفكار للمضي قدًما للتقييم

قبل التصنيعالتصنيع  بعد التصنيع

ي
رع

لف
م ا

ظا
الن

م 
ظا

الن
ام

ظ
الن

ق 
فو

نموذج التوافذ التسعة على العالم



الخطوة السابعة- 

توليد األفكار الفنية لكتلة اقتراح القيمة

قبل التصنيعالتصنيع  بعد التصنيع
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التصنيع طهي التونا قبل التصنيع
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عدم تقطيع التونا جيدا 
قبل طهيها

عدم ضبط وقت الطهي 
لكل وجبة

التونا الغير مطهوة جيدا 
تتطلب وقتا إضافيا في الطهي

لم يتم وضع طاقة الطهي بعين 
اإلعتبار عند تصميم األقفاص 

المعدنية 

األضرار في األقفال 
تسمح بتسرب البخار

عدم وجود نظام آلي إليقاف 
البخار عند ترك باب ماكينة 

الطهي مفتوحتا

عدم صيانة المرجل 
)Boiler( بشكل جيد 
يؤدي إلى إنخفاض 

كفاءته
ضياع الحرارة من البخار

دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول النوافذ التسعة على العالم 
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الخطوة السابعة- 

توليد األفكار الفنية لكتلة اقتراح القيمة

ورشة العمل المتوازنة 
بين الجنسين:

المزيد من النصائح والخدع: 

بناء القدرات في التصميم 
المستدام: 

إذا كنت تنظم ورشة 
عمل، فحاول التأكد من 
أن لديك مجموعة من 
الموظفين المتوازنين 

بين الجنسين للمشاركة 
في الجلسة.

راجع أيًضا النصائح 
والحيل الخاصة 

بالنشاط »إنشاء أفكار 
لكتلة اقتراح القيمة 

باستخدام األشخاص، 
واألرباح، والمخططات 
الكوكبية«، والتي توفر 

بعض النقاط اإلضافية 
التي تعتبرها ذات صلة 

بهذا النشاط.

سيساعد استخدام 
قوالب People و 

Planet و Profit و 9 
Windows على دعم 

بحثك األولي عن أفكار 
المنتجات المبتكرة 

والقيمة اإليكولوجية. 
في التكرارات 

المستقبلية لنشاط 
اإلبداع اإليكولوجي 

مع الشركة، يجب أن 
تفكر في إمكانية بناء 

القدرات داخل الشركة 
في موضوعات مثل 
تصميم دورة الحياة 

والتصميم البيئي 
حتى تتمكن الشركة 
من البدء في تطوير 

أفكار منتجاتها الخاصة. 
وسيكون أحد األجزاء 

الرئيسية لهذا النوع من 
أنشطة بناء القدرات هو 

تنفيذ عملية مناسبة 
لتطوير منتج جديد ُتعتبر 
فيها آثار االستدامة من 

المراحل األولى. من 
المهم بشكل خاص 

أن يتم النظر في هذه 
الجوانب خالل المراحل 

األولى من تطوير 
المنتجات الجديدة، حيث 

ُيقال على نطاق واسع 
أن ما يصل إلى 80٪ من 
التأثيرات البيئية للمنتج 
يتم تحديدها خالل هذه 
المراحل المبكرة. تتوفر 
معلومات إضافية حول 
 Life Cycle Thinking
وتطبيق هذا النوع من 

النهج ضمن أنشطة 
تطوير المنتجات الجديدة 

في دليل »تصميم 
من أجل االستدامة« 

الصادر عن برنامج 
األمم المتحدة للبيئة 

ودليل DTU »التحسين 
البيئي من خالل تطوير 

المنتج«.

النصائح والحيل
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الخطوة السابعة- 

توليد األفكار الفنية لكتلة اقتراح القيمة

معلومات مرجعية

المصادر والمراجع
Windows 9 على العالم:

 O‘Hare, J. )2010(. Eco-innovation tools for the early stages: an
 industry-based investigation of tool customization and introduction.

.PhD thesis, University of Bath, UK

تطوير فكرة الفكرة القيمة واختبارها:
 Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. )2014(. Value
 proposition design: how to create products and services customers

.want. John Wiley & Sons

تصميم من أجل االستدامة واإلنتاج األنظف:
 UNIDO-UNEP )2010(. Promoting Resource Efficiency in SMEs

.)resource kit )PRE-SME
Available from: http://tinyurl.com/njkutdm

 McAloone, T. C., Bey N. )2009(. Environmental improvement
 through product development – a guide. Danish Environmental

 .Protection Agency
Available from: http://wwwx.dtu.dk/upload/institutter/mek/kp/mpu-

elektronisk-uk.pdf
 Crul, M.R.M, Diehl, J.C., )2007(. Design for Sustainability: A

 .Practical Approach for Developing Economies. Paris, UNEP DTIE
Available from: www.d4s-de.org
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نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت يهدف هذا النشاط إلى توليد أفكار 
حول كيفية التعامل مع النقاط 

الساخنة أو التغييرات اإلستراتيجية 
المرتبطة بكتلة القنوات.

النقاط الساخنة أو التغييرات االستراتيجية المتعلقة 
بكتلة القنوات. يأتي هذا من النشاط: ST.7 قم 

بعمل تحليل SWOT والنشاط: BM.2 قم بجمع 
 3.BM :بيانات إضافية عن نموذج العمل والنشاط

قم بجمع بيانات إضافية عن األداء التشغيلي.

• أفكار محددة لكيفية تغيير كتلة القنوات لمعالجة 
النقاط الساخنة أو التغييرات االستراتيجية.

يستخدم هذا الناتج في األنشطة:
• BM.4 توليد مفاهيم نموذج العمل على مستوى 
الصورة الكبيرة - إذا ما أخذنا منهج »من أسفل إلى 

أعلى«.
• BM.15 تقييم الفوائد.

• BM.16 قم بتقييم التكاليف.
• BM.17 تقييم المخاطر.

توليد األفكار 
لكتلة القنوات

الخطوة الثامنة- 
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الخطوة الثامنة- 

توليد األفكار لكتلة القنوات

يصف الكتل البرمجية للقناة كيفية تواصل الشركة 
مع قطاعات عمالئها والوصول إليها لتقديم عرض 

القيمة. من منظور اإلبداع اإليكولوجي، يمكننا 
التمييز بين ثالثة جوانب لبنية بناء القنوات حيث 

قد يكون هناك مجال لتحقيق مكاسب االستدامة. 
هذه هي التسويق والمبيعات والتسليم. توفر 
اإلرشادات الواردة أدناه إرشادات حول القضايا 

الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار في كل جانب 
من الجوانب الثالثة.

كيفية إنجاز العمل
تسويق

تلعب وظيفة التسويق دوًرا مهًما في تحديد 
كيفية تسويق المنتج وبيعه. وهذا مهم بشكل 

خاص بالنسبة لالبتكار البيئي، ألن فوائد تسويق 
المنتجات يمكن أن تكون في الغالب جزًءا أساسًيا 

من حالة األعمال التجارية لالبتكار البيئي، من خالل 
وضع العالمات البيئية على سبيل المثال. ومع 
ذلك، فإن االستفادة من هذه الفوائد المحتملة 

يمكن أن تكون صعبة بسبب التحدي المتمثل في 
تحديد فوائد االستدامة وانتشار العالمات البيئية 

ومطالبات التسويق األخضر، مما أدى إلى تشكك 
المستهلكين في بعض األسواق. أيضا، مما يجعل. 
غالًبا ما تتطلب مطالبات التسويق األخضر استثماًرا 

كبيًرا للوقت والمال من أجل إظهار التوافق مع 
متطلبات العالمة البيئية أو إجراء تقييم دورة حياة 

مفصلة من أجل الحصول على إعالن المنتج البيئي. 
لذلك من المهم تحديد التكاليف والفوائد المحتملة 

لمالحقة مطالبات التسويق األخضر قبل االلتزام بأنشطة وحمالت 
تسويق محددة.

ألسئلة الرئيسية التي يجب مناقشتها مع الشركة لدعم االبتكار في 
التسويق هي:

• هل يهتم عمالئك بأداء االستدامة؟ أو هل هم ببساطة مهتمون 
بالفوائد المالية أو الوظيفية المحتملة للمنتجات اإليكولوجية 

اإلبداعية مثل انخفاض استهالك الطاقة؟
• إذا تم تقديم مطالبات حول فوائد االستدامة لمنتجاتنا، فهل 

يمكننا دعمها بأدلة صلبة )من األفضل أن تكون كمية(؟
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الخطوة الثامنة- 

توليد األفكار لكتلة القنوات

• ھل ھناك عالمات بیئیة معترف بھا أو معاییر 
االستدامة ذات صلة بأسواقنا؟

• ماذا يقول منافسونا عن أداء االستدامة 
لمنتجاتهم؟

• ھل ستکون ھناك فوائد تجاریة من توصیل 
رسالة االستدامة إلی أصحاب المصلحة اآلخرین 
مثل الممولین المحتملین، أو الحکومات المحلیة 

أو مجموعات الضغط البیئي.
من األهمية بمكان عند تقديم مطالبات تسويقية 
بشأن األداء البيئي لمنتج ما لتجنب »تبرئة خضراء« 

- وهي عبارة عن ادعاءات محيرة أو مضللة تحاول 
إبراز جوانب بيئية معينة لمنتج ما بينما يتم تلميع 

جوانب أكثر إغراًء. توجد اآلن مجموعة متنوعة 
من مصادر المعلومات الجيدة حول العالمات 

البيئية ومتطلبات تقديم مطالبة تسويقية 
 ITC خضراء. وتتضمن هذه المعايير خريطة معايير
 )2000 :14020 ISO )ISO للعالمات البيئية، ومعيار
حول »التصنيفات والتصريحات البيئية« باإلضافة 

إلى معلومات خاصة عن كيفية تجنب الخضوع. 
يمكن أن تساعدك هذه المستندات، وغيرها من 

مصادر المعلومات التي توفر إرشادات حول تقديم 
مطالبات التسويق األخضر المدرجة في »معلومات 

الخلفية«، في تجنب الخطأ في عملية التنظيف 
األخضر.

مبيعات
بالنسبة لمعظم الشركات الصناعية، لن يسهم 

نشاط المبيعات إسهاما كبيرا في تأثير االستدامة 

اإلجمالي للشركة. يمكن بالطبع أن يكون لها تأثير 
كبير من حيث االستدامة االقتصادية واالجتماعية 

للشركة. وتتمثل القضية الرئيسية التي يجب أخذها 
في االعتبار في فرص إقامة شراكات لبناء قنوات 

مبيعات جديدة من أجل الوصول إلى األسواق التي 
كان يتعذر الوصول إليها في السابق. على سبيل 
المثال، يمكن لشركة Tasty Tuna المشاركة مع 
المؤسسات الخيرية التي تعزز الصيد المستدام، 
مثل جمعية الحفاظ على البيئة البحرية، من أجل 
الحصول على مقدمات لتجار التجزئة الكبار في 
أوروبا المهتمين بالتوريد لمنتجات أسماك أكثر 

استدامة.

توصيل
يمكن أن يكون إليصال السلع المادية تأثير 

بيئي كبير وتكلفة اقتصادية. غالًبا ما تكون هذه 
المشكالت ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى 

المنتجات ذات القيمة المنخفضة نسبًيا مثل 
المنتجات الغذائية أو مواد البناء. قد توجد فرص 

لالبتكار في المجاالت التالية:
• التغليف - تقليل كتلة التغليف يقلل من 
استهالك الموارد والوقود المستهلك في 
النقل. غالًبا ما يكون تصميم العبوة الثالثة 

إلعادة االستخدام مقابل االستخدام الفردي 
)وإعادة التدوير( مسألة مهمة يجب أخذها 

بعين االعتبار. ويرد مثال جيد على االبتكار في 
التعبئة من أجل االستدامة من خالل دراسة 

 The الموصوفة في منشور Eco2Distrib حالة
Business Case for برنامج األمم المتحدة 

..)2014 ,Eco-innovation )UNEP  ،للبيئة
• تأثيرات المستودعات - يمكن أن تكون 

أنظمة التدفئة أو التبريد واإلضاءة في منشآت 
المستودعات مصدرًا رئيسيًا الستخدام الطاقة 

مع وجود مجال كبير للتحسين.
• تحسين اللوجيستيات - يمكن أن تؤدي 

الجدولة الفعالة إلى تقليل المسافة التي يتم 
فيها نقل البضائع مما يؤدي إلى توفير الوقود. 
فرص السحب الخلفي، حيث يجب أيضًا فحص 
المركبة التي سلمت حمولة من A إلى B لنقل 

.A إلى B حمولة مختلفة من
• ضرر المنتج في النقل - أحياًنا يتم قبول تلف 
المنتج أو فقده أثناء النقل كمصاريف إضافية 

ضرورية، ولكن ال يجب أن يكون هذا هو الحال. 
قد تشمل األسباب سوء التعبئة والتغليف 

وسوء التعامل أو سوء التحكم في درجة الحرارة 
)خاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية(.
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الخطوة الثامنة- 

توليد األفكار لكتلة القنوات

دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول أفكار القنوات 

التسويق:
• التقدم للحصول على شهادة للصيد المستدام مثل العالمة الزرقاء من مجلس الريادة البحرية

• تنفيذ حمالت تواصل إجتماعي للمساهمة في تثقيف المستهلكين حول الحاجة إلى طرق الصيد المستدام وماهية األسباب التي 
تدفعهم إلى شراء سمك يتم إستخراجه بشكل مستدام

• العمل مع شركات تصنيع التونا األخرى، من خال المؤسسات التجارية الخاصة بنا، لتعميم الجهد الذي تم تنفيذه لتعزيز اإلستدامة على 
طول سلسلة القيم الخاصة بالتونا في هذا البلد.

المبيعات:
• تأسيس قنوات بيع إلكترونية للزبائن التجاريين وزبائن التجزئة )المطاعم والمفاهي ومحال بيع التجزئة( حيث يمكنهم تقديم طلبات الشراء 

الخاصة بهم وضبط جدول التزويد الذي يناسب إحتياجاتهم
• تاسيس قنوات بيع عبر الهواتف الخليوية للزبائن التجاريين حتى يتنسى لهم تقديم طلبات الشراء الخاصة بهم عبر الرسائل النصية 

القصيرة
• البدء ببرنامج تشجيع لزبائن الجملة للتوصية بشركتنا. على سبيل المثال، تقديم خصم 30٪ على طلبيتك القادمة إذا ما قمت بتزكية 

شركتنا عند زبون جملة آخر.

التوصيل:
• التحويل من العلب إلى الحقائب لتخفيض كمية مواد التغليف

• طرح أحجام تعبئة أكبر لخفض الكمية المعلبة مقارنة بعدد المنتجات
• اإلستعانة بشركة للنقل عوضا عن إستخدام الشاحنات الخاصة بنا للتزويد المحلي حيث أنهم يمكن أن يكونو أكثر فعالية في ذلك.

القيم المقترحة

ستهلكين
فئة الم
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الخطوة الثامنة- 

توليد األفكار لكتلة القنوات

معلومات مرجعية

المصادر والمراجع
:Greenwashing التسويق األخضر، العالمات البيئية و

 .]DEFRA, )2011(. Green Claims Guidance ]Online
Available from: https://www.gov.uk/government/uploads/system/

uploads/attachment_data/file/69301/pb13453-green-claims-
guidance.pdf

 ISO 14020:2000 Environmental labels and declarations – general
.principles

Available from: http://www.iso.org/iso/catalogue_
detail?csnumber=34425

Marine Conservation Society
/https://www.mcsuk.org

 .The Seven Sins )of greenwashing( )2013(. UL Environment
Available from: http://sinsofgreenwashing.org/findings/the-seven-

/sins
 International Trade Centre )2015(. Standards Map: Comparative

 analysis and review of voluntary standards. International Trade
/Centre. Available from: http://www.standardsmap.org

حالة العمل لالبتكار البيئي:
برنامج األمم المتحدة للبيئة )2014(. حالة األعمال لالبتكار البيئي. باريس، 

.UNEP DTIE
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نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت يهدف هذا النشاط إلى توليد أفكار 
حول كيفية التعامل مع النقاط 

الساخنة أو التغييرات اإلستراتيجية 
المرتبطة بعالقة عالقات العمالء.

النقاط الساخنة أو التغييرات 
االستراتيجية المتعلقة بعالقة 

عالقات العمالء. يأتي هذا 
من النشاط: ST.7 قم بعمل 

 2.BM :والنشاط SWOT تحليل
قم بجمع بيانات إضافية عن 

 3.BM :نموذج العمل والنشاط
قم بجمع بيانات إضافية عن 

األداء التشغيلي.

• يتطلب بعض الحوار، مع موظفي الشركة أو الشركاء أو األقران. قد 
تنطوي على تحليل البيانات أو توليد األفكار. • أفكار محددة لكيفية 

تغيير كتلة عالقات العمالء لمعالجة النقاط الساخنة أو التغييرات 
االستراتيجية.

يستخدم هذا الناتج في األنشطة:
• BM.4 توليد مفاهيم نموذج العمل على مستوى الصورة الكبيرة - إذا 

ما أخذنا منهج »من أسفل إلى أعلى«.
• BM.15 تقييم الفوائد.

• BM.16 قم بتقييم التكاليف.
• BM.17 تقييم المخاطر.

توليد األفكار 
لكتلة عالقات 

العمالء

الخطوة التاسعة- 
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الخطوة التاسعة- 

توليد األفكار لكتلة عالقات العمالء

يقدم اإلبداع اإليكولوجي مجموعة متنوعة من 
الفرص لتعزيز العالقة بين الشركة والعميل. وغالًبا 
ما ترتبط هذه التغييرات بالتغييرات التي تطرأ على 
قيمة االقتراح والتي يمكن أن توفر زيادة في تكرار 
ونوعية نقاط االتصال مع العميل. توفر إرشادات 

النشاط الواردة أدناه بعض األمثلة على الطرق التي 
يمكن بها تعزيز العالقات مع العمالء من خالل 

اإلبداع اإليكولوجي.

كيفية إنجاز العمل
1. استعراض مخرجات تحليل SWOT والتقييم 

المتعمق ومحاولة تحديد أي نقاط ساخنة 
لالستدامة أو تحديات استراتيجية أو فرص تتعلق 

بعالقة عالقة العميل.
2. حاول توليد أفكار لمعالجة هذه النقاط الساخنة أو 
التحديات أو الفرص. قد توفر األمثلة التالية لالبتكار 

في عالقات العمالء بعض اإللهام:
• يتطلب نموذج األعمال »نظام / منتج / 

خدمة« أن يدفع العميل مقابل الخدمة المستمرة 
)الستخدام المنتج(، بداًل من معاملة لمرة واحدة 

لشراء المنتج. يوفر ذلك العديد من الفرص 
للتواصل مع المستخدم لتقديم خدمات جديدة 

وجمع التعليقات. على سبيل المثال، قد يوفر مورد 
الماكينات لشركة Tasty Tuna شركة منتج / خدمة 

لمعدات المراجل البخارية التي ستشمل شركة 
Tasty Tuna التي تدفع رسوًما مقابل كل طن من 

سمك التونة المطبوخ باستخدام المعدات بداًل من 
شراء المعدات نفسها. وهذا من شأنه أن يسمح 

التحليل الرباعي

معلومات إضافية حول 
نموذج العمل

معلومات إضافية حول 
األداء التشغيلي

حة
قتر

لم
م ا

قي
ال العالقات مع الزبائن

دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول افكار العالقات مع العمالء

ئن
زبا

 ال
ئة

ف
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الخطوة التاسعة- 

توليد األفكار لكتلة عالقات العمالء

د بتقديم خدمات أخرى ذات قيمة مضافة  للمورِّ
مثل خدمات الصيانة وتحسين استخدام الطاقة.

• قد يتطلب نظام استعادة المنتج لمنتجات نهاية 
الحياة من العميل االتصال بالشركة لترتيب عملية 
جمع وإعادة تدوير المنتج. يوفر ذلك فرصة لجمع 
التعليقات حول مستوى رضا العميل، وربما يقدم 

للعميل خصًما على طراز جديد.
يمكن التشجيع على المشاركة على المدى الطويل 

مع العمالء من خالل إنشاء »مجلس االستدامة 
للزبون«، ال سيما عند التعامل مع العمالء من رجال 
األعمال. يمكن تشكيل هذا المجلس من مجموعة 

صغيرة من العمالء المتحمسين الذين لديهم بعض 
االهتمام بدعم الشركة لتحسين أداء االستدامة. 
ينبغي أن يكون لدى العمالء الذين تم اختيارهم 

للمشاركة في المجلس خبرة في النوع االجتماعي 
أو ينبغي توفير التدريب على قضايا المساواة بين 
الجنسين. ينبغي أن تكون المساواة بين الجنسين 
جزءا من جدول األعمال الدائم لالجتماعات. يجب 
أن يجتمع مجلس اإلدارة مرة أو مرتين في العام 
لمعرفة األنشطة التي تقوم بها الشركة لتحسين 

أداء االستدامة وتقديم مالحظات واقتراحات حول 
كيفية قيام الشركة بتحسين أدائها. يمكن أن يكون 

هذا النوع من المراجعة الخارجية مفيًدا للغاية في 
ضمان أن تكون أنشطة اإلبداع اإليكولوجي للشركة 

متوافقة مع مصالح العميل والبقاء على المسار 
الصحيح خالل عملية التنفيذ الطويلة.
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التحليل الرباعي
• المنافسة من شركات معالجة التونا األخرى تخفض من هامش الربح

• عالقات جيدة مع الصيادين
• فاقد كبير من السمك بين نقاط صيد السمك ونقاط اإلستهالك

• بعض األسواق مهتمة بالسمك المستخرج بطرق مستدامة

معلومات إضافية حول نموذج العمل
• حاليا اليوجد أي طريقة للتواصل مع المستهلك 

النهائي
• اليوجد طريقة لتواصل الزبائن مع شركة تاسيتي 

تونا إال من خالل البريد

ئن
زبا

 ال
ئة

ف

الخطوة التاسعة- 

توليد األفكار لكتلة عالقات العمالء
حة

قتر
لم

م ا
قي

ال

معلومات إضافية حول األداء التشغيلي
• يمضي مدير المبيعات ما يزيد عن عشرة ساعات 

يوميا في الرد على أسئلة الزبائن التجاريين وزبائن 
التجزئة حول الوقت الذي ستصل به طلبيتهم 

التالية.

العالقات مع الزبائن
• تنفيذ حمالت تثقيفية على منصات التواصل اإلجتماعي تركز على اإلستدامة حيث يمكن للمستهلك الهائي 

التعلم حول طرق الصيد المستدامة المستخدمة وطرح األسئلة
• ماذا إذا جعلنا من الصيادين زبائن لنا؟ ماهي المتجات/الخدمات التي يمكن أن نقدمها لهم

• تأسيس قنوات بيع إلكترونية للزبائن التجاريين وزبائن التجزئة )المطاعم والمفاهي ومحال بيع التجزئة( حيث 
يمكنهم تقديم طلبات الشراء الخاصة بهم وضبط جدول التزويد الذي يناسب إحتياجاتهم ومتابعة حالة التوصيل.

دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول افكار العالقات مع العمالء
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نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت يهدف هذا النشاط إلى توليد أفكار 
حول كيفية التعامل مع النقاط 

الساخنة أو التغييرات اإلستراتيجية 
المرتبطة ببنية تدفقات اإليرادات.

النقاط الساخنة أو التغييرات 
اإلستراتيجية ذات الصلة بمجموع 

مجموعات البث. يأتي هذا من النشاط: 
 SWOT 7 قم بعمل تحليل.ST

والنشاط: BM.2 قم بجمع بيانات 
إضافية عن نموذج العمل والنشاط: 
BM.3 قم بجمع بيانات إضافية عن 

األداء التشغيلي.

• تحظر األفكار المحددة لكيفية تغيير مسارات اإليرادات 
لمعالجة النقاط الساخنة أو التغييرات اإلستراتيجية.

يستخدم هذا الناتج في األنشطة:
• BM.4 توليد مفاهيم نموذج العمل على مستوى الصورة 

الكبيرة - إذا ما أخذنا منهج »من أسفل إلى أعلى«.
• BM.15 تقييم الفوائد.

• BM.16 قم بتقييم التكاليف.
• BM.17 تقييم المخاطر.

توليد األفكار 
لكتلة تدفقات 

اإليرادات

الخطوة العاشرة- 
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الخطوة العاشرة- 

توليد األفكار لكتلة تدفقات اإليرادات

سوف يكون االبتكار في كتلة بناء اإليرادات بشكل عام 
مرتبًطا ارتباًطا وثيًقا باالبتكارات في كتلة اقتراح القيمة - 

حيث أن تغيير أحدها سيؤثر على اآلخر. يتمثل أحد االتجاهات 
الرئيسية في االبتكار في نموذج األعمال في االهتمام 

بالتبديل من إيرادات المعامالت )يدفع العميل للمنتج في 
دفعة لمرة واحدة( إلى العائدات المتكررة )يقوم العميل 

بالدفع أو االشتراك المنتظم لالستمرار في استخدام المنتج 
أو للحصول على المزيد خدمات(. تشمل األمثلة البارزة ما 

يلي:

• طابعات Office - حيث يتوفر للعميل اآلن خيار دفع 
اشتراك شهري الستخدام الجهاز بداًل من شرائه بالكامل. 

تشتمل رسوم االشتراك على تكاليف الصيانة والخدمة 
وتختلف بناًء على عدد الصفحات التي يقومون بطباعتها.
• المحركات النفاثة - حيث يدفع العميل لعدد الساعات 

التي يطير فيها المحرك وتتحمل الشركة المصنعة للمحرك 
المسؤولية عن الصيانة والخدمة.

• الموسيقى الرقمية - حيث يمكن للعميل الوصول 
غير المحدود إلى مجموعة كبيرة من األغاني واأللبومات 
لالستماع إليها طالما أنهم يظلوا مشتركين في الخدمة.
• التأجير الكيميائي - حيث، على سبيل المثال، قد يدفع 
العميل مقابل خدمة »تنظيف جزء«، بداًل من عدد لترات 

المذيب المستخدمة في عملية التنظيف.
العديد من هذه االبتكارات في نماذج األعمال لديها فوائد 

كبيرة للعمالء )مثل انخفاض متطلبات اإلنفاق الرأسمالي، 
وخيارات أوسع، ومزيد من المرونة، إلخ(، ولكن مثل هذه 
النماذج التجارية يمكن أن يكون لها أيًضا فوائد استدامة 
كبيرة، فضاًل عن تقديم ميزة تنافسية للشركة المصنعة.

يمكن أن تنشأ فوائد االستدامة من حقيقة أن 
تكرارات اإليرادات المتكررة في هذا النوع من نموذج 

العمل غالبًا ما تتعلق باستخدام المنتج أو خدمته 
وصيانته. لم تعد الزيادة في إيرادات الشركة المصنعة 

مقترنة بشدة باستهالك المزيد من الموارد إلنتاج 
منتجات جديدة. يمكن أن يساعد هذا في تشجيع 

االستخدام الفعال للمنتج أو إطالة العمر االفتراضي 
له، ويخلق حافًزا للمصنعين لدعم العميل في 

الحصول على أقصى قيمة من كل منتج مادي. 
يمكن أن تحدث المنافع االجتماعية أيًضا من خالل 

خلق وظائف جديدة في أدوار اإلصالح والصيانة 
ودعم العمالء المطلوبة لتقديم الخدمات الجديدة. 

يجب على الشركة أن تضمن استفادة كل من النساء 
والرجال من فرص العمل الجديدة هذه.

كيفية إنجاز العمل
عند النظر في خيارات تدفقات اإليرادات الجديدة 

للشركة، هناك عدد من المجاالت المشتركة التي 
يجب وضعها في االعتبار:

• عقود الصيانة ورسوم الخدمة - يمكن لعمليات 
الصيانة والخدمات المنتظمة أن تساعد على 

ضمان األداء المثالي للمنتج وأن تصل إلى عمره 
التصميمي. وباعتبار الشركة المصنعة للمنتج، 

يجب أن تمتلك الشركة المهارات والمعرفة 
المناسبة لتقديم هذه الخدمة )على الرغم من 

أن القدرة على تقديم هذه الخدمات بطريقة 
فعالة من حيث التكلفة للعميل من المحتمل أن 
تتضمن مجموعة جديدة من التهديدات وتتطلب 

دراسة وتخطيًطا دقيًقا. (.
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الخطوة العاشرة- 

توليد األفكار لكتلة تدفقات اإليرادات

• التدريب - مساعدة العميل على الحصول على 
أعلى قيمة من منتجاته من خالل توفير دورات 
تدريبية يمكن أن يؤدي إلى زيادة رضا العمالء 

وفي نفس الوقت يمكن أن يوفر إيرادات مفيدة 
للشركة.

• الترخيص - بالنسبة للشركات التي تمتلك 
ملكية فكرية كبيرة، يمكن أن يكون خيار 

الترخيص باستخدام تلك الملكية الفكرية لطرف 
ثالث طريقة منخفضة الجهد لتوليد تدفقات 

جديدة للدخل. يجب إيالء االعتبار الدقيق لآلثار 
االستراتيجية لشراكات الترخيص. على سبيل 

المثال، هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى منافسة 
جديدة داخل قطاعات العمالء األساسية 

للشركة؟ هل يمكن أن تنطوي على فقدان 
السيطرة على العالمة التجارية مما يؤدي إلى 

فقدان قيمة العالمة التجارية؟
• اإلعالن - قنوات االتصال التي بنتها الشركة 

مع عمالئها يمكن أن تكون ذات قيمة ألطراف 
ثالثة إذا أمكن استخدامها لإلعالن. هذا هو 
أساس نماذج األعمال »المنصة المتعددة 

الجوانب« التي تمت مناقشتها في النشاط 
»BM.4 توليد مفاهيم نموذج األعمال على 
مستوى الصورة الكبيرة«. مرة أخرى، يجب 

إيالء اهتمام متأني لتأثير اإلعالن على األعمال 
ككل لتجنب العواقب غير المقصودة. على 

سبيل المثال، هل سيؤدي وجود اإلعالنات إلى 
إزعاج أو إرباك شرائح العمالء المستهدفة في 

الشركة؟

التدريب الترخيص

اإلعالنات
نقاط أخرى ذات 
عالقة بالسياق 

الخاص بك

نقاط أخرى ذات 
عالقة بالسياق 

الخاص بك

حة
قتر

لم
م ا

قي
ال

مصادر الدخل

أجور خدمات 
وعقود الصيانة
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الخطوة العاشرة- 

توليد األفكار لكتلة تدفقات اإليرادات
دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول أفكار مصادرالدخل

حة
قتر

لم
م ا

قي
ال

مصادر الدخل

أجور خدمات وعقود الصيانة
• اإلستفادة من من مهارة 

مهندسين اإلنتاج لدينا لتقديم 
خدمات الصيانة لشركات تصنيع 

األغذية األخرى
• تقديم خدمات تصنيع التونا 

للصياديين

اإلعالنات
• السماح لشركات أخرى في وضع 
إعالناتها على جوانب العلب الخاصة 

بنا
• السماح لشركات أخرى في وضع 

إعالناتها على شاحنات التوصيل 
الخاصة بنا

• إذا قمنا بإنشاء منصات على 
مواقع التواصل اإلجتماعي، السماح 

للشركات وضع إعالناتها عليها

تأجير المعدات
• تأجير مرافق مصنعنا 

خالل األوقات التي النقوم 
بإستخدامها )ساعات الليل 

وأيام نهاية األسبوع(
• تأجير أسطول التوصيل 
الخاص بنا عندما النقوم 

بإستخدامها.

التدريب
• تطوير برنامج تدريب حول طرق 

الصيد المستدام للصيادين
• اإلستفادة من مهارة مشغلين 
اإلنتاج لدينا لتقديم برامج تدريب 

حول التصنيع الغذائي السريع 
والفعال

الترخيص
• ترخيص إستخدتم شعار 

تايستي تونا لشركات تصنيع 
التونا األخرى في األسواق 

التصديرية
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الخطوة العاشرة- 

توليد األفكار لكتلة تدفقات اإليرادات

معلومات مرجعية

المصادر والمراجع
استراتيجيات التسعير:

 Gregson, A., )2007(. Pricing strategies for small business.
.Vancouver, Self-Counsel Press

إستراتيجية التسعير 
إلبداعات البيئة: 

يتمثل التحدي الرئيسي 
للتسعير من منظور 

اإلبداع اإليكولوجي في 
أنه إذا كنت تنوي تطوير 

عرض قيمة جديد أو 
مختلف تماًما، فقد يكون 

من الصعب الحصول 
على إستراتيجية التسعير 
المناسبة. إن اتخاذ قرار 

بشأن إستراتيجية األسعار 
والتسعير الخاصة بمنتج 
ما هو موضوع نوقش 

على نطاق واسع في 
األدبيات األخرى )مثل 

جريجسون، 2007(، لكن 
أحد النصائح المفيدة 

عند التعامل مع عمالء 
األعمال إلى العمالء هو 

أن يسألهم عن كيفية 
تقديم هذه القضية فريق 

إدارتهم لشراء المنتج. 
من خالل فهم أفضل 

للوفورات المحتملة 
في التكاليف أو زيادة 

اإليرادات التي من المرجح 
أن يستفيد منها العميل، 
يمكنك تقديم تقدير أكثر 

دقة بالسعر الذي سيكون 
مقبواًل لهم. وبالمثل، إذا 
كنت تتعامل مع منتجات 

تجارية إلى منتجات 
استهالكية، فيمكنك 

أن تحاول أن تطلب من 
المستهلك أن يكون 

على استعداد لدفع ثمن 
المنتج. عند إجراء هذا 

النوع من أبحاث السوق، 
تأكد من استشارة 

المستهلكين األغنياء 
والفقراء والمستهلكين 

من الرجال والنساء.

النصائح والحيل
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نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت يهدف هذا النشاط إلى توليد أفكار 
حول كيفية التعامل مع النقاط 

الساخنة أو التغييرات اإلستراتيجية 
ذات الصلة بكتلة الموارد الرئيسية. 

النقاط الساخنة أو التغييرات 
اإلستراتيجية ذات الصلة بكتلة الموارد 
 7.ST :الرئيسية. يأتي هذا من النشاط

قم بعمل تحليل SWOT والنشاط: 
BM.2 قم بجمع بيانات إضافية 

 3.BM :عن نموذج العمل والنشاط
قم بجمع بيانات إضافية عن األداء 

التشغيلي.

• أفكار محددة لكيفية تغيير كتلة الموارد الرئيسية لمعالجة 
النقاط الساخنة أو التغييرات االستراتيجية.

يستخدم هذا الناتج في األنشطة:
• BM.4 توليد مفاهيم نموذج العمل على مستوى الصورة 

الكبيرة - إذا ما أخذنا منهج »من أسفل إلى أعلى«.
• BM.15 تقييم الفوائد.

• BM.16 قم بتقييم التكاليف.
• BM.17 تقييم المخاطر.

توليد األفكار 
لكتلة الموارد 

الرئيسية

الخطوة الحادية عشر- 
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الخطوة الحادية عشر- 

توليد األفكار لكتلة الموارد الرئيسية

كان ينبغي أن يحدد التقييم المتعمق الموارد الرئيسية 
للشركة، بما في ذلك الموارد المادية والفكرية والبشرية 
والمالية. فيما يلي بعض األسئلة اإلرشادية لمساعدتك 

على تحديد الفرص لالبتكار في كتلة الموارد الرئيسية.

كيفية إنجاز العمل
لتحديد فرص االبتكار في كتلة الموارد األساسية، اطرح 

أسئلة مثل:
• هل توفر الموارد الرئيسية التي تمتلكها الشركة ميزة 

تنافسية؟ على سبيل المثال، توفر القوى العاملة 
 Tasty Tuna الماهرة في مجال استزراع التونة لشركة

ميزة االستفادة من تقليل الوقت وفقدان األسماك في 
عملية االستبدال.

• إذا كانت القوى العاملة مورًدا أساسًيا، هل تتساوى 
الفرص المتاحة لكل من النساء والرجال؟ على سبيل 

 Tasty المثال، العديد من القوى العاملة في اإلنتاج في
Tuna Company من النساء ولكن هل لديهم الفرصة 

لالرتقاء عبر الشركة إلى منصب في فريق اإلدارة العليا؟
كيف يمكن استغالل الموارد بشكل أكثر فعالية لتعزيز 

الميزة التنافسية؟ على سبيل المثال، مورد رئيسي 
لشركة Tasty Tuna Company هو مصنع ومعدات 

تصنيع التونة )األفران المعوجة، خطوط التعبئة 
والتعليب، مختبر مراقبة الجودة الخ.( ولكن ربما ال يعمل 

إال لمدة 12 ساعة في اليوم و 5 أيام في األسبوع. ما 
الذي يمكن عمله لزيادة االستفادة من هذه المعدات 

باهظة الثمن نحو 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في 
األسبوع؟

هل هناك خطر من عدم توفر المورد الرئيسي في 

المستقبل؟ على سبيل المثال، تعتمد Tasty Tuna Company بشكل 
كبير على توريد التونة الطازجة كمصدر رئيسي. هذا العرض تحت التهديد 

بسبب الصيد الجائر.
• كيف يمكن تقليل هذا الخطر أو تخفيفه؟ إحدى طرق التخفيف من 

هذه المخاطر هي الضغط على الحكومة المحلية إلنشاء حصص الصيد 
وإنفاذها. وهذا من شأنه أن يوفر منفعة بيئية من خالل حماية المخزونات 

السمكية، مع توفير مستقبل أكثر أمنًا للشركة والصيادين المحليين.

الموارد الرئيسية

المزايا 
التنافسية

المساواة بين 
الجنسين

الفعالية

المخاطر 
المستقبلية

نقاط أخرى ذات 
عالقة بالسياق 

الخاص بك

نقاط أخرى ذات 
عالقة بالسياق 

الخاص بك

نموذج أفكار الموارد الرئيسية

التحليل الرباعي

معلومات 
إضافية حول 
نموذج العمل

معلومات 
إضافية 

حول األداء 
التشغيلي
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الخطوة الحادية عشر- 

توليد األفكار لكتلة الموارد الرئيسية

دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول أفكار الموارد الرئيسية

التحليل الرباعي
• طرق الصيد الغير مستدامة 

تؤدي إلى إستنزاف مخزون التونا 
الطبيعي

• شائعات حول قوانين تمنع 
طرق الصيد الغير مستدامة

• فاقد كبير من السمك بين 
نقاط الصيد ونقاط اإلستهالك 

المزايا التنافسية
• فريق تصنيع فعال 
يمكن أن يساعد في 

تخفيض الفاقد وكلف 
اإلنتاج

• فريق مشتريات خبير 
يمك أن يساعد في 

تحصيل أفضل األسماك 
بأفضل األسعار

المخاطر المستقبلية
• سرقة الموظفين من قبل 

شركات تصنيع منافسة – 
هناك حاجة لتقديم ظروف 

عمل أفضل ورواتب أعلى
• اإلستثمار في صياة 

المرافق لتفادي اي من 
المشاكل الكبيرة أو 

المفاجئة

المساواة بين الجنسين
• يمكن السعي إلى زيادة 

عدد العناصر النسائية 
ضمن المتاصب اإلدارية 

لتفادي عدم المساواة بين 
الجنسين

الفعالية
• إضافة فترة عمل 

مسائية وبذلك يمكن أن 
يعمل المصنع على مدار 

24 ساعة

الموارد الرئيسية

معلومات إضافية حول نموذج 
العمل

• الموارد الرئيسية هي
• فريق مشتريات الخبراء

• فريق تصنيع سريع وفعال
• مرافق تصنيع التونا

معلومات إضافية حول األداء 
التشغيلي

• إستهالك الطاقة لألفران 
المستخدمة هو أعلى من 

المعدل المرجعي للصناعة 
وذلك نظرا لضعف الصيانة 

واإلستخدام الغير فعال
• شركات تصنيع التونا األخرى 

تقدم رواتب أعلى 
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بناء القدرات في االستدامة 
االجتماعية: 

هناك مجال مثير لالهتمام 
الستكشاف في المستقبل 

التكرارات من أنشطة االبتكار 
االقتصادي مع الشركة هو 

تطوير الموظفين والتدريب. 
كما ذكر سابقًا، يمكن أن 

يكون التدريب على مواضيع 
مثل دورة حياة التفكير أو 

اإلنتاج األنظف طريقة جيدة 
لدعم تطوير االبتكارات البيئية 

المستقبلية. كما ينبغي تغطية 
جوانب االستدامة االجتماعية 

في التدريب، وينبغي أن يكون 
المشاركون متوازنين بين 

الجنسين. قد ال يكون هذا 
النوع من التدريب مناسًبا 

كمشروع أول ألنه قد يستغرق 
بعض الوقت لتحقيق فوائد 

التدريب في موضوعات اإلبداع 
اإليكولوجي، وبالتالي يجب أن 

يكون هدًفا طويل األمد.

الخطوة الحادية عشر- 

توليد األفكار لكتلة الموارد الرئيسية
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نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت يهدف هذا النشاط إلى توليد أفكار 
حول كيفية التعامل مع النقاط 

الساخنة أو التغييرات اإلستراتيجية 
المتعلقة بلعبة األنشطة الرئيسية.

النقاط الساخنة أو التغييرات 
اإلستراتيجية المتعلقة بحظر األنشطة 
 7.ST :الرئيسية. يأتي هذا من النشاط

قم بعمل تحليل SWOT والنشاط: 
BM.2 قم بجمع بيانات إضافية 

 3.BM :عن نموذج العمل والنشاط
قم بجمع بيانات إضافية عن األداء 

التشغيلي.

• أفكار محددة لكيفية تغيير كتلة الموارد الرئيسية لمعالجة 
النقاط الساخنة أو التغييرات االستراتيجية.

يستخدم هذا الناتج في األنشطة:
• BM.4 توليد مفاهيم نموذج العمل على مستوى الصورة 

الكبيرة - إذا ما أخذنا منهج »من أسفل إلى أعلى«.
• BM.15 تقييم الفوائد.

• BM.16 قم بتقييم التكاليف.
• BM.17 تقييم المخاطر.

توليد األفكار 
للكتلة األنشطة 

الرئيسية

الخطوة الثانية عشر- 
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نموذج التوافذ التسعة على العالم

الخطوة الثانية عشر- 

توليد األفكار للكتلة األنشطة الرئيسية

ما وراء تطوير مقترحات قيمة جديدة )تناولت في النشاطات 
BM.6 توليد أفكار تسويقية لكتلة اقتراح القيمة و »BM.7 توليد 
أفكار فنية لكتلة اقتراح القيمة«( النشاط الرئيسي األكثر أهمية 

بالنسبة للبيئة االبتكار هو عمليات اإلنتاج، حيث يمكن أن يكون 
اإلنتاج مساهمًا رئيسيًا في تأثيرات استدامة دورة الحياة للمنتج. 

سيكون لدى العديد من القراء خبرة كبيرة في كفاءة استخدام 
الموارد واإلنتاج األنظف، وبالتالي فإن الهدف من هذا النشاط 

هو تقديم بعض النماذج واالعتبارات التي قد تقدم رؤى وأفكاًرا 
جديدة لكل من مقدم الخدمة والشركة.

نقطة انطالق جيدة لتحسين أداء االستدامة لعمليات اإلنتاج هي 
مع تدفق المواد التقليدية وتحليالت الطاقة. ينبغي جمع بعض 

بيانات تحليل مخرجات المدخالت بشأن الطاقة والمياه وتدفقات 
المواد كجزء من التقييم المتعمق، ولكن قد يكون من الضروري 
تعزيز هذه البيانات ببيانات إضافية على مستوى عمليات اإلنتاج 

الفردية من أجل الحصول على انهيار أكثر تفصيال. يمكن أن يكون 
هذا النوع من التحليل مفيًدا لتحديد وقياس التدفقات الرئيسية 
التي تحدث أثناء عمليات اإلنتاج ومصادر النفايات واالنبعاثات. 

يتم توفير إرشادات مفصلة حول كيفية تنفيذ تدفق المواد 
وتحليل الطاقة في »مجموعة موارد الموارد البشرية للمشاريع 

الصغيرة والمتوسطة« التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
.)PRE-SME( »تعزيز الموارد في الشركات الصغيرة والمتوسطة«

بمجرد تحديد أهم المواد والطاقة والتدفقات النقدية وأي 
مشكالت محددة في نظام اإلنتاج، يمكنك استخدام هذه 
البيانات لتركيز جهودك في البحث عن طرق للحد من اآلثار 

البيئية واالجتماعية واالقتصادية لهذه التدفقات. للمساعدة في 
توليد أفكار ابتكار يمكن استخدام طرق منهجية مثل نموذج 9 

.Windows on the World

كيفية إنجاز العمل
راجع تعليمات Windows on the World 9 في النشاط 

›BM.7 توليد أفكار فنية لمنع عرض القيمة.‹

قبل التصنيعالتصنيع  بعد التصنيع
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الخطوة الثانية عشر- 

توليد األفكار للكتلة األنشطة الرئيسية

 Windows 9 أحد المبادئ األساسية في قالب
على World هو توسيع نطاق المشكلة. في 

بعض الحاالت، قد يعني هذا النظر إلى ما وراء 
عمليات اإلنتاج التي تتم داخل الشركة، إلى سلسلة 

القيمة األوسع. على سبيل المثال، إذا كانت 
شركة Tasty Tuna ترغب في معالجة مشكلة 

ترشيح المواد الكيميائية من الطالء البالستيكي 
للقصدير، فيمكنها أن تطلب من موردي العلب 
التعرف على الطالءات البديلة بمحتوى مخفض 

من Bisphenol-A. مع األخذ بمنظور أوسع 
لألنظمة، يمكنهم أيًضا التحقيق في عمليات 

التوزيع الخاصة بهم وأنشطة بائع التجزئة لفهم 
سبب تآكل الصفائح )مما يضر بالطالء ويعزز 

إطالق المواد الكيميائية من الطالء(. بدال من ذلك، 
يمكنهم تكليف جامعة تقنية محلية للتحقيق في 

مواد التغليف البديلة مثل الحقائب المصنوعة من 
الرقائق / البالستيك، والتي ال تحتاج إلى نفس 

النوع من الطالء الداخلي المعرض لنضح المواد 
الكيميائية.

توضح هذه األمثلة األسباب التي تجعل من المفيد 
محاولة إشراك الموردين والعمالء والشركاء اآلخرين 
في البحث عن فرص لالبتكار البيئي ضمن عمليات 

اإلنتاج. يقدم نشاط »توليد األفكار الخاصة بلعبة 
الشراكات األساسية« مزيًدا من النصائح حول هذا 

الموضوع.

تسرب الكيماويات من 
غالف البالستيكي لعلب 

التونا

الموردين بحاجة إلى إيجاد 
بدائل تغيلف مع كميات 

أقل من مادة الباي-
سفينول

نشاطات محال التجزئة )التي 
تؤدي إلى أضرار في التغليف 
مما يؤدي إلى زيادة فرصة 

تسرب المواد الكيميائية من 
التغليف(

مواد التعبئة التي ال تحتاج 
ذات النوع من التغليف 

الداخلي الذ يكون عرضة إلى 
الكيماويات المتسربة

قبل التصنيعالتصنيع  بعد التصنيع
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نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت يهدف هذا النشاط إلى توليد أفكار 
حول كيفية التعامل مع النقاط 

الساخنة أو التغييرات اإلستراتيجية 
المرتبطة بمجموعة الشراكات 

الرئيسية.

النقاط الساخنة أو التغييرات 
اإلستراتيجية المتعلقة بمجموعات 

الشراكات الرئيسية. يأتي هذا من 
 SWOT 7 قم بعمل تحليل.ST :النشاط

والنشاط: BM.2 قم بجمع بيانات 
إضافية عن نموذج العمل والنشاط: 
BM.3 قم بجمع بيانات إضافية عن 

األداء التشغيلي.

• أفكار محددة لكيفية تغيير كتلة الشراكات الرئيسية 
لمعالجة النقاط الساخنة أو التغييرات اإلستراتيجية.

يستخدم هذا الناتج في األنشطة:
• BM.4 توليد مفاهيم نموذج العمل على مستوى الصورة 

الكبيرة - إذا ما أخذنا منهج »من أسفل إلى أعلى«.
• BM.15 تقييم الفوائد.

• BM.16 قم بتقييم التكاليف.
• BM.17 تقييم المخاطر.

توليد األفكار 
لشريحة رئيسية

الخطوة الثالثة عشر- 
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الخطوة الثالثة عشر- 

توليد األفكار لشريحة رئيسية

ي النشاط »PR.3 بناء الشراكات الخارجية 
الصحيحة«، تمت مناقشة الحاجة لك كمزود 

خدمة لتطوير شراكات عامة من أجل توفير خدمة 
ابتكارية شاملة للشركة. في هذه المرحلة، ينصب 

التركيز على أنواع الشراكة المحددة التي يمكن 
للشركة تطويرها لدعم أنشطتها في مجال اإلبداع 

اإليكولوجي. هنا يتم التركيز على الشراكات مع 
الموردين.

وكثيرا ما يكون للموردين، من كل من السلع 
المادية والخدمات، مساهمة مباشرة مباشرة في 

أداء االستدامة لمنتجات الشركة. في السنوات 
األخيرة، حدثت زيادة في متطلبات االستدامة التي 
يتم تمريرها من خالل سلسلة التوريد. في بعض 

الحاالت، قد يكون هذا جزًءا من سياسة مشتريات 
مستدامة بدأها واحد أو أكثر من العمالء ذوي 

المستوى األعلى بسبب تزايد الطلب على السلع 
االستهالكية، أو قيود الموارد أو التشريعات، 

مثل اللوائح الخاصة بالمواد المقيدة باإلضافة 
إلى الفوائد المتصورة من االستدامة. لتشجيع 

اإلبداع اإليكولوجي، ال يكفي مجرد تمرير متطلبات 
العمالء. يجب إجراء المزيد من المناقشات واسعة 

النطاق بين الشركة ومورديها حتى يتسنى لكال 
الجانبين المساهمة بمعرفتهما وبصيرتهما لتحديد 

فرص التحسين.

وستكون رغبة الموردين في االنخراط في أنشطة 
اإلبداع اإليكولوجي معتمدة بشكل كبير على 

السياق. على سبيل المثال، من المحتمل أن تكافح 

شركة صغيرة تقوم بشراء مواد من شركة متعددة الجنسيات 
للحصول على مشاركة من هذا المورد، ألنها تمثل جزًءا 

صغيًرا جًدا من تدفق إيرادات المورد، وغالًبا ما سيكون هناك 
موزعون وسيطون بين الشركة ومتعددة المورد الوطني. 

هناك مجموعة متنوعة من التحديات األخرى التي تواجهك 
كثيًرا عند محاولة إشراك شركاء سلسلة القيمة في أنشطة 
اإلبداع اإليكولوجي. يتم تقديم إرشادات حول كيفية تطوير 

الشراكات والتغلب على هذه التحديات في النموذج.

كيفية إنجاز العمل
المشاركة األولية

1. يتمثل التحدي األول في تحديد الشركاء المحتملين، 
وتحديد المنظمات التي يجب أن تستهدف أواًل، واالتصال 

المبدئي بشخص مناسب داخل تلك المؤسسة. استراتيجيات 
للمساعدة في هذا تشمل:

• تنفيذ رسم الخرائط ألصحاب المصلحة ووضع 
استراتيجية مشاركة ألنواع مختلفة من الشركاء.

• ابدأ بإشراك الشركات الكبيرة التي قد يكون لها تأثير أكبر 
على سلسلة التوريد.

• تحدید الشرکاء القائمین بالفعل في التعامل مع قضایا 
االستدامة.

• العمل مع الجمعیات التجاریة أو اتحادات األعمال الصغیرة 
أو المناطق االقتصادیة الحرة أو المناطق الصناعیة 

الصناعیة التي یمکن أن تساعدك علی إشراك مجموعات 
کبیرة من الشرکات التي تواجھ تحدي استدامة مشترك. 
وحيث ال توجد رابطات تجارية، تشجيع تشكيل اتحادات 

مخصصة أو نوادي عمل للتعامل مع قضايا محددة.
• تكريس الوقت والجهد لتطوير الشبكة الشخصية الخاصة 

بك من االتصاالت في هذه الصناعة.
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تطوير التعاون
2. بعد ذلك، تحتاج إلى إقناع الشريك المحتمل لحالة العمل 

للمضي قدًما في الشراكة من خالل التحدث إلى فريق اإلدارة 
العليا. استراتيجيات للمساعدة في هذا تشمل:

• خذ وقتك للتفكير في حالة العمل والتعبير عنها بوضوح 
من أجل التعاون من وجهة نظر الشريك.

•بناء مجموعة من دراسات الحالة الناجحة لتعاون سالسل 
القیمة التي تثبت فوائد األعمال.

•حاول أن تفهم تهديدات االستدامة التي يواجهها شرآاؤك 
وتولد أفكاًرا للحلول التي تخلق سيناريًوا مربًحا.

• تنظيم ندوة حيث يمكن للشركات التي تواجه تحديا 
مشتركا مناقشة األفكار حول كيفية التغلب على تلك 

التهديدات.
• ابدأ بالتعاون مع استثمارات صغيرة على نطاق صغير مع 
شريك جديد. النجاح في المشاريع الصغيرة يمكن أن يؤدي 

إلى الثقة والثقة المطلوبة للمشروعات الكبيرة.
• التأكد من حماية الملكية الفكرية من جميع الجوانب من 

خالل توقيع اتفاقية عدم إفشاء متبادلة - انظر المراجع 
لمزيد من التفاصيل في القسم 3.9.

• تقديم التدريب للمشترين في جميع أنحاء سلسلة 
القيمة لمساعدتهم على فهم أهمية وفوائد المشاركة 

في مبادرات االستدامة وجعل قضايا االستدامة جزًءا من 
معايير الشراء الخاصة بهم.

التنفيذ
3. أخيرًا، تحتاج إلى دعم تنفيذ الشراكة والمساعدة في التغلب 

على التحديات مثل: االختالفات في األولويات ؛ عدم الثقة 
والشفافية ؛ طرق مختلفة للعمل. واالختالفات الثقافية. 

استراتيجيات للمساعدة في هذا تشمل:
• التأكد من أن أهداف وأهداف التعاون من جميع الجوانب يتم التعبير عنها بوضوح منذ 

البداية. هذا سوف يساعد على ضمان توافق األولويات.
• خذ وقتك لمعرفة المزيد عن المنظمات التي تتعاون معها والموظفين الرئيسيين الذين 

تعمل معهم للمساعدة في بناء فهم أفضل لوجهات نظرهم وثقافتهم وطرق العمل وما إلى 
ذلك.

• تأكد من أن التفاصيل الفنية الرئيسية للحل المقترح يتم التقاطها بوضوح باستخدام 
»متطلبات المتطلبات«. توجد إرشادات حول كيفية كتابة مواصفات المتطلبات الفعالة في 

القسم 4.3.1.
• يتم توفير عملية لمشاركة الموردين، مع التركيز بشكل خاص على إدارة مخاطر التوريد 

المتعلقة بالمواد الخام، في القسم 3.9.

الشركة الشريكة

الفوائد الرئيسية 
للشراكة

التحديات الخاصة 
بالشراكة

إستراتيجيات 
تخطي التحديات

القيم المقترحة

نموذج أفكار الشراكات

الشراكات الرئيسية
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نموذج أفكار الشراكات

الضغط للتأكد من أن كميات التونا اليتم إستنزافها، وما يتم إصطياده يستبدل بغيره ويؤدي إلى 
آثر ضئيل على البيئة البحرية من خالل الحد من الصيد الثانوي والضرر الفيزيائي على البيئة 

عائد مبيعات أكبر للتونا التي 
يقومون بصيدها وللشركة 
سيدعم إستهداف شركات 
بيع تجزئة عالمية كبيرة مع 
سياسات شراء مستدامة، 

بمعنى أنهم ينتقلون إلى طرق 
صيد أكثر إستدامة.

• إستهداف شركات بيع تجزئة 
عالمية كبيرة مع سياسات شراء 

مستدامة
• الدعم من طرف ثالث، 

مثل منظمات الصيد المحلية 
لتقديم التوجيه للصيادين

ضعف المعرفة والثقة بطرق 
الصيد البديلة والنسبة التي 

يمكن إعتبارها مستدامة 

مجتمع الصيد

الشركة الشريكة

الفوائد الرئيسية 
للشراكة

التحديات الخاصة 
بالشراكة

إستراتيجيات 
تخطي التحديات

الشراكات الرئيسية
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معلومات مرجعية

المصادر والمراجع
قضايا التكنولوجيا:

.UNEP )2016(. Technologies for Eco-innovation. UNEP DTIE, Paris
إشراك الموردين على المساعدة في التكنولوجيا: 

االستدامة االجتماعية:  هناك المزيد من النصائح 
حول كيفية إشراك 

شركاء سلسلة القيمة 
في أنشطة االبتكار 

اإليكولوجي التي لها تركيز 
قوي على التكنولوجيا في 

المنشور »تكنولوجيات 
اإلبداع اإليكولوجي« 

)برنامج األمم المتحدة 
للبيئة، 2016(.

يمكن أن تكون 
المناقشات مع الموردين 
حول اإلبداع اإليكولوجي 
فرصة عظيمة لمناقشة 

الطرق التي يمكن من 
خاللها تحسين أداء 

االستدامة االجتماعية عبر 
سلسلة القيمة، بما في 

ذلك تحسين المساواة 
بين الجنسين في سلسلة 

القيمة )أي أن النساء 
ناقصات التمثيل بشكل 
كبير في سالسل قيمة 

التكنولوجيا(.

النصائح والحيل
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نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت يهدف هذا النشاط إلى توليد أفكار 
حول كيفية التعامل مع النقاط 

الساخنة أو التغييرات اإلستراتيجية 
المرتبطة ببنية هيكل التكلفة.

النقاط الساخنة أو التغييرات 
االستراتيجية المتعلقة بكتلة هيكل 

التكلفة. يأتي هذا من النشاط: ST.7 قم 
 2.BM :والنشاط SWOT بعمل تحليل

قم بجمع بيانات إضافية عن نموذج 
العمل والنشاط: BM.3 قم بجمع 

بيانات إضافية عن األداء التشغيلي.

• أفكار محددة لكيفية تغيير كتلة هيكل التكلفة لمعالجة 
النقاط الساخنة أو التغييرات االستراتيجية.

يستخدم هذا الناتج في األنشطة:
• BM.4 توليد مفاهيم نموذج العمل على مستوى الصورة 

الكبيرة - إذا ما أخذنا منهج »من أسفل إلى أعلى«.
• BM.15 تقييم الفوائد.

• BM.16 قم بتقييم التكاليف.
• BM.17 تقييم المخاطر.

توليد أفكار 
لبنية هيكل 

التكلفة

الخطوة الرابعة عشر- 
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توليد أفكار لبنية هيكل التكلفة

ترغب جميع الشركات في خفض التكاليف، ولكن الحاجة 
إلى فهم وتقليل التكاليف المرتبطة بتشغيل نموذج العمل 

هي أكثر أهمية بالنسبة لبعض النماذج من غيرها. وتركز 
الشركات »ذات القيمة المضافة« على تقديم عرض قيمة 

عالية الجودة مقابل سعر أعلى، وبالتالي يمكنها إنفاق المزيد 
من أجل تحقيق إيرادات أعلى. تعتبر الفنادق الفاخرة مثااًل 
جيًدا لنموذج األعمال المدفوع القيمة. في الطرف اآلخر 

من الطيف، هناك نماذج أعمال »تعتمد على التكلفة«، مثل 
»شركات الطيران منخفضة التكلفة«. سوف تقع معظم 

الشركات في مكان ما بين هذين النقيضين.

كيفية إنجاز العمل
بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على التكلفة، يجب 

استكشاف طرق لخفض تكاليف التشغيل. يمكن أن تكون 
مشاريع كفاءة الموارد نقطة انطالق جيدة لهذا.

من المهم أيًضا البحث عن مزايا »وفورات الحجم« أو 
»وفورات النطاق« الجديدة التي يمكن تطويرها. مزايا 

اقتصاديات الحجم هي تخفيضات في تكلفة وحدة اإلنتاج 
التي تحدث مع زيادة عدد المنتجات المنتجة لنوع واحد من 

المنتجات، أي من خالل تخفيضات »الشراء بالجملة« من 
الموردين. ترتبط اقتصادات منافع النطاق بتخفيض التكلفة 
لكل وحدة إنتاج تحدث مع زيادة عدد المنتجات المنتجة عبر 
خطين للمنتجات أو أكثر، أي أن فريًقا تسويقًيا واحًدا يمكنه 
دعم العديد من خطوط اإلنتاج دون زيادة كبيرة في التكلفة.

يجب توخي الحذر عند مناقشة وفورات الحجم أو منافع 
النطاق المحتملة للنظر أيضا في اآلثار السلبية المحتملة 

لالستدامة االجتماعية. على سبيل المثال، قد يؤدي زيادة وتكثيف اإلنتاج 
عن طريق إضافة »نوبة ليلية« إلى جدول اإلنتاج إلى عواقب سلبية على 

الموظفين الذين قد ُيطلب منهم العمل لساعات غير قابلة للتجزئة 
وللسكان المحليين إذا كان ذلك يعني وجود شاحنات توصيل صاخبة 

تصل والمغادرة أثناء الليل.

تدبير إقتصادي على مستوى المقياس تدبير إقتصادي على مستوى النطاق

اآلثار على اإلستدامة اإلجتماعية

نموذج أفكار هيكل التكاليف

متأثر بالقيمة متأثر بالتكلفة
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تدبير إقتصادي على مستوى المقياس

اآلثار على اإلستدامة اإلجتماعية

تدبير إقتصادي على مستوى النطاق

أين ستكون الشركة على هذه اإلستمرارية؟

LEARNING CASE STUDY OF COST STRUCTURE IDEAS

متأثر بالقيمة متأثر بالتكلفة

• تقديم خط إنتاج جديد من التونا الذي يمكن أن يتم إنتاجه 
ضمن المرافق الحالية )على سبيل المثال: التونا بالصلصة(

• تقديم منتجات جديدة ال تعتمد على التونا والتي يمكن إنتاجها 
بشكل يدوي والكن يمكن اإلستفادة من مشغلين اإلنتاج 

المهرة في ذلك.
• اإلستفادة من المساحة اإلضافة في شاحنات التقل الخاصة 

بنا لنقل بضائع أخرى لمحال التجزئة )إلى جانب منتجاتنا من 
التونا( من منتجين أغذية آخرين في المنطقة.

• اإلستثمار في أجهزة طهي أكثر كفاءة في إستهالك الطاقة
• إضافة فترة عمل مسائية لمضاعفة اإلنتاج للمرافق الحالية

• زيادة اإلنتاج ستؤدي إلى تفاقم مشكل إستنزاف مخزون أسماك التونا 
إضافة فترة عمل مسائية ستؤدي إلى تقلبل الساعات اإلجتماعية للموظفين وزيادة جوالت شاحنات التقل على مدار الساعة )اإلزعاج للسكان   •

المحليين(
• تقديم منتجات أسماك فير التونا قد يؤدي إلى خفض الضغط على مخزون التونا

• توصيل منتجات منتدين آخرين سيخفض من إنبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة من النقل



278

 

لمحة عامةالنشاطات

في هذه الخطوة، يجب أن تعمل مع مسؤول االتصال وموظفي 
الشركة اآلخرين ذوي الصلة لتقييم خيارات نموذج األعمال التي قمت 
بتكوينها وتحديد أيها يتم عرضه. المعايير األساسية التي يجب مراعاتها 

أثناء عملية التقييم هي:
ما هي الفوائد المحتملة )االقتصادية والبيئية واالجتماعية(؟

• ما هي التكاليف المحتملة التي ينطوي عليها تنفيذ نموذج العمل 
هذا من حيث استثمار الوقت والمال والجهد؟

• ما هي المخاطر التي تنطوي عليها؟

خطوة 

قم بتقييم مفاهيم 
نموذج العمل وحدد 

أحدهما للملعب

الخطوة الخامسة عشر - 
تقييم الفوائد

الخطوة السادسة عشر - 
تقييم التكاليف

الخطوة السابعة عشر - 
تقييم المخاطر

الخطوة الثامنة عشر - دمج جميع 
التقييمات وجعل االختيار النهائي



279

 

نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت يهدف هذا النشاط إلى 
التقاط )وتحديد مقدار( فوائد 

كل مفهوم من مفاهيم 
نموذج األعمال بطريقة 

منهجية باستخدام نموذج 
دورة الحياة.

• استكمال مفاهيم نموذج العمل. يأتي هذا من 
النشاط: BM.4 توليد مفاهيم نموذج العمل على 

مستوى الصورة الكبيرة.
• بيانات من التقييم في العمق. يأتي هذا من 

النشاط: BM.2 جمع بيانات إضافية عن نموذج 
العمل، والنشاط: BM.3 جمع بيانات إضافية عن 

األداء التشغيلي.

• تقييم فوائد األعمال من مفاهيم نموذج األعمال
يستخدم هذا الناتج في النشاط:

• BM.18 دمج جميع التقييمات وجعل االختيار 
النهائي.

تقييم الفوائد
الخطوة الخامسة عشر- 
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الخطوة الخامسة عشر- 

تقييم الفوائد

يجب أن يتم التقاط الفوائد المحتملة لكل خيار 
من نماذج األعمال باستخدام نسخة مبسطة 

من نموذج »التفكير في دورة الحياة«. ضمن هذا 
القالب، يمكن تفصيل الفوائد من حيث مقاييس 

االستدامة الستة لكل مرحلة من مراحل دورة 
الحياة. الهدف هو تقييم الفوائد في كل خلية من 

المصفوفة، وتوفير بعض الكمي لهذه الفوائد 
حيثما أمكن ذلك.

كيفية إنجاز العمل
1. خذ أحد مفهوم نموذج العمل الذي قمت 

بتوليده وقم بتذكير نفسك بنقاط االستدامة 
أو التهديدات والفرص االستراتيجية التي يساعد 

المفهوم على معالجتها.
.2  قم بسرد الفوائد المرتبطة بنموذج األعمال 

الحالي في الخلية ذات الصلة لنموذج تفكير دورة 
الحياة المبسط. قد يكون من األسهل العمل من 
خالل مرحلة دورة حياة واحدة في كل مرة بدًءا من 

مرحلة »المواد الخام«.
3. بمجرد إدراج المزايا الخاصة بمفهوم نموذج 

العمل األول، كرر العملية لمفاهيم نموذج العمل 
المتبقية.

نموذج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

المواد

التأثيرات البيئية التأثيرات اإلجتماعية التأثيرات اإلقتصادية

اإلنتاج

اإلستخدام

نهاية الحياة

النقل



281

الخطوة الخامسة عشر- 

تقييم الفوائد
واد

لم
ا

التأثيرات البيئية التأثيرات اإلجتماعية التأثيرات اإلقتصادية

اج
إلنت

ا
ام

خد
ست

اإل
ياة

لح
ة ا

هاي
ن

قل
الن

يملك الصيادين حافزا للتحول نحو طرق صيد 
مستدامة  حيث أنهم سيعرضون أسماكهم 

بأسعار أعلى 

يمكن إستغالل أموال اإلشتراكات المتعلقة 
بشبكة األعضاء في إجراءات خفض التكاليف 

وإستهالك الطاقة 

تساعد األرباح في التغلب على تقلب أسعار 
بيع الجملة ألسماك التونا 

• تحصيل عوائد بقيمة 50000 يورو في حال 
إنضمام 100 صياد إلى عضوية الشبكة 

بمعدل 500 يورو/سنة لكل عضو
• إجمالي أرباح بقيمة 160000 يورو في السنة 

)بناءا على بيع 500 طن من التونا(

من المتوقع تحقيق زيادة بالسعر بنسبة ٪10 
من األسماك المستخرجة بطرق مستدامة 

من خالل إستهداف باعة تجزئة مسؤولين

• يمكن إستغالل تعاون الصيادين في تحسين 
ظروف العمل على متن قوارب الصيد

• وظائف أكثر أمانا وذات أجر أفضل للصيادين من 
خالل توزيع أكثر عدال لألرباح
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نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت الهدف من هذا النشاط 
هو التقاط )وتحديد حجم( 
تكاليف تنفيذ كل مفهوم 

من مفاهيم نموذج العمل 
بطريقة منهجية باستخدام 

 Business Model نموذج
.Canvas

• استكمال مفاهيم نموذج العمل. يأتي هذا من 
النشاط: BM.4 توليد مفاهيم نموذج العمل على 

مستوى الصورة الكبيرة.
• بيانات من التقييم في العمق. يأتي هذا من 

النشاط: BM.2 جمع بيانات إضافية عن نموذج 
العمل، والنشاط: BM.3 جمع بيانات إضافية عن 

األداء التشغيلي.

تقييم لتكاليف تنفيذ مفاهيم نموذج األعمال
يستخدم هذا الناتج في النشاط:

• BM.18 دمج جميع التقييمات وجعل االختيار 
النهائي

تقييم 
التكاليف

الخطوة السادسة عشر- 
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الخطوة السادسة عشر- 

تقييم التكاليف

عند النظر في التكاليف التي ينطوي عليها تنفيذ نموذج 
أعمال، يجدر النظر في جانبين. أواًل، هناك التكاليف 

المالية، والتي يجب أن تحاول سردها وتقديرها. قد يكون 
مستوى التفاصيل والدقة في هذه األرقام منخفًضا 

جًدا في هذه المرحلة، ولكن يجب أن تهدف إلى تقييم 
التكاليف التقريبية للعناصر الرئيسية التي تتطلب 

استثماًرا أولًيا من قبل الشركة، مثل:
•تكاليف العمالة في تصميم منتجات أو عمليات 

جديدة
• تكاليف العمالة والمواد الالزمة للنماذج األولية 

للحل الجديد
• شراء معدات أو مرافق إنتاج جديدة

• توظيف موظفين جدد )المبيعات والتسويق 
والبحث أو اإلنتاج

• تدريب الموظفين في اإلجراءات الجديدة

الجانب الثاني للنظر هو الجهد المطلوب لتنفيذ نموذج 
األعمال الجديد. من المهم مراعاة ذلك ألن بعض 
خيارات نماذج العمل قد تتطلب الكثير من الجهد 

للتنفيذ. أيضا، إذا كان لديك خيار بين خيارين لنموذج 
العمل متطابقين من حيث الفوائد والمخاطر والتكاليف 

االقتصادية، فإن العامل الحاسم هو الجهد المبذول 
لتنفيذها.

يتطلب فهم الجهد المطلوب لتنفيذ نموذج أعمال 
جديد فهم الفجوة بين كيفية أداء الشركة اليوم وكيفية 
عملها لتنفيذ نموذج العمل بنجاح، عبر جميع مجاالت 

الشركة. يمكن تحديد فجوات األداء هذه بشكل منهجي 

من خالل مراجعة كل من وحدات بنموذج قماش 
Business Model وتحديد المشكالت التي يتطلب فيها 
نموذج العمل الجديد أن تعمل الشركة بطريقة جديدة أو 

مختلفة.

كيفية إنجاز العمل
1. قم بمراجعة Canvas Model Business ألحد 

مفاهيم نموذج العمل. ابدأ باالطالع على كتلة اللوحة 
وقارن قائمة النقاط في تلك المجموعة مع قائمة 

النقاط في نفس كتلة نموذج العمل الحالي.
2. أعط كل نقطة في تلك الكتلة تصنيف منفصل 

باستخدام المقياس التالي:
- النشاط الرئيسي أو القدرة أو القناة أو المورد 

المطلوب لنموذج العمل الجديد غير موجود أو أقل 
بكثير من األداء المطلوب.

- يوجد نشاط رئيسي أو قدرة أو قناة أو مورد 
مطلوب لنموذج العمل الجديد ولكنه أقل من األداء 

المطلوب.
+ يوجد نشاط رئيسي أو قدرة أو قناة أو مورد 

مطلوب لنموذج العمل الجديد ويتوافق مع األداء 
المطلوب.

ال يوجد رمز مقابل نقطة يعني أنه ال يلزم إجراء أي 
تغيير.

3. افعل نفس الشيء بالنسبة لكل مجموعة من 
المجموعات الثمانية المتبقية من لوحة الرسم حتى يتم 

تقييم نموذج العمل بالكامل.
4. كرر العملية لمفاهيم نموذج العمل المتبقية.
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الخطوة السادسة عشر- 

تقييم التكاليف

فيما يلي مثال على هذا النوع من التقييم المطبق على خيار نموذج العمل لشركة Tasty Tuna، مع وجود ثغرات في األداء مظللة باللون األصفر.

الشركاء الرئيسيين
صيادو السمك

الميكانيكيين )لصيانة 
السيارات(

النشاطات الرئيسية
معالجة التونا

التوزيع
المحاسبة

الموارد الرئيسية
فريق إنتاج سريع وفعال
منشأة لمعالجة وتعبئة 

التونا
أسطول من السيارات

القنوات
فريق التسويق

إستقطاب أعضاء من 
خالل أعضاء آخرين

مصادر الدخل
اإلشتراكات السنوية

مبيعات خدمات معالجة التونا
مبيعات خدمات البيع والتوزيع

هيكل التكاليف
العمال
الطاقة

وقود السيارات
المنافع اإلقتصادية الناتجة من تصنيع كميات أكبر من التونا

القيم المقترحة
خدمات تصنيع وتعليب 

التونا
خدمات التوزيع والبيع

أرباح أكبر للصيادين من 
بيع منتجات نهائية معلبة 
عوضا عن بيع سمك تونا 

خام

العالقة مع الزبائن
خدمة عمالء مبنية 

على اإلتصال التلفوني  
المباشر بالعميل

إشتراكات الشبكة

فئات الزبائن
الصيادين
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نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت يهدف هذا النشاط إلى 
تصوير مخاطر تنفيذ كل 

من مفاهيم نموذج العمل 
بطريقة منهجية واقتراح 

كيفية إدارة المخاطر.

•استكمال مفاهيم نموذج العمل. يأتي هذا من 
النشاط: BM.4 توليد مفاهيم نموذج العمل على 

مستوى الصورة الكبيرة.
• بيانات من التقييم في العمق. يأتي هذا من 

النشاط: BM.2 جمع بيانات إضافية عن نموذج 
العمل ، والنشاط: BM.3 جمع بيانات إضافية عن 

األداء التشغيلي.

• تقييم مخاطر التنفيذ لمفاهيم نموذج األعمال.
يستخدم هذا الناتج في النشاط:

 BM.18• دمج جميع التقييمات وجعل االختيار 
النهائي.

تقييم 
المخاطر

الخطوة السابعة عشر- 
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الخطوة السابعة عشر- 

تقييم المخاطر

يتمثل جزء هام من دور مقدم الخدمة في تزويد 
الشركة بالدوافع والثقة التخاذ خيارات جريئة 

لتحقيق تقدم سريع نحو مستقبل أكثر استدامة. 
ومع ذلك ، ال ينبغي أن يستند هذا على مخاطر 

غير محسوبة. لذلك ، من المهم التأكد من اتخاذ 
إجراءات لتحديد وإدارة جميع المخاطر المحتملة. 

في هذه المهمة ، يمكن استخدام سجل المخاطر 
لتنظيم عملية تدرك جميع المخاطر ذات الصلة 

وتحديد اإلجراءات التصحيحية المحتملة ، عند 
الضرورة. يمكن تحديد المخاطر من خالل مزيج 

من الخبرة السابقة ، والشكوك الخاصة بالشركة ، 
وعقد جلسة عصف ذهني. ترد أدناه تعليمات حول 

كيفية إجراء هذا النوع من الجلسات.

فيما يتعلق بتخفيف المخاطر ، فإن أحد األنشطة 
التي يمكنك القيام بها هو اختبار بعض االفتراضات 

التي تظهر في خيارات نموذج العمل. واحدة من 
أهم اللبنات التي يجب اختبارها هي كتلة اقتراح 

القيمة كما لو أن مجموعات العمالء المستهدفين 
ال تقّدر منتجك أو خدمتك. على سبيل المثال 

، إذا أرادت شركة Tasty Tuna اختبار فرضية أن 
الصيادين سيكونون مستعدين لدفع تكاليف خدمة 

التونة والتوزيع ، فيمكنهم إجراء مقابالت مع 
العديد من الصيادين الذين يقومون حالًيا بمزوديهم 

لمناقشة هذه الفكرة. يتطلب هذا النشاط بعض 
الوقت والجهد للتنفيذ ، ولكن من األفضل بكثير 

القيام بهذا االستثمار الصغير في هذه المرحلة ، ثم 

االلتزام بتغيير كامل في نموذج العمل فقط لتجد 
أن افتراضاتك غير صحيحة.

كيفية إنجاز العمل
تجهيز

1. التعرف على مجموعة من األشخاص ذوي 
الخبرة والخبرة من الشركة ، الذين لديهم خبرة 
سابقة في المشاريع داخل الشركة ، سواء من 

التكنولوجيا أو وجهة نظر تجارية.
2. جنبا إلى جنب مع المجموعة ، وجمع قائمة 
إجمالي من المخاطر المرتبطة بالمشروع الذي 

تعمل فيه. يمكن إنشاء هذه القائمة من مجموعة 
من المصادر ، مثل الخبرة السابقة ، أو التشكيك 

الخاص ، أو نتيجة العصف الذهني المنظم.

تطبيق القالب
3. خذ نموذج سجل المخاطر وابدأ في ملء الحقول 
- صف واحد لكل مخاطرة محددة. ويرد شرح لكل 

حقل في القالب أدناه ويصحبه مثال:
• رمز المخاطرة: يساعد ذلك ببساطة مدير 

المشروع على تتبع كل المخاطر وإنشاء مرجع 
للتحقق من األداء.

• اسم المخاطر: يتم وصف المخاطر في هذا 
المجال - خطر واحد فقط لكل دخول.

• فئة المخاطر: يمكن تعريف قائمة الفئات 
، وذلك لتسهيل تنظيم المخاطر بسهولة 

للشركة. يمكن أن ترتبط الفئات بدورة حياة 
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الخطوة السابعة عشر- 

تقييم المخاطر

المنتج ، أو أقسام الشركة ، أو مجموعة أخرى 
كاملة من الفئات.

• االحتمال )1-3(: أدِخل درجة بسيطة ، تظهر 1 
لتدني احتمالية حدوث المخاطرة في مشكلة 

فعلية ، 3 الحتمالية عالية.
• التأثير )1-3(: تقييم التأثير السلبي المحتمل 
على المشروع و / أو الشركة ، من 1 إلى تأثير 

سلبي منخفض إلى 3 ، لتأثير سلبي عالي.
• درجة المخاطرة: مضاعفة درجة االحتمالية مع 

درجة التأثير ، لتحقيق درجة المخاطرة. يجب أن 
تساعد هذه النتيجة الشركة في تحديد أولويات 

جهودها.
• التخفیف: اکتب ھنا نظرة علی کیف یمکن )و 
سیتم( اتخاذ تدابیر لتوقف المخاطر من التجسید.
• الطوارئ: استعدوا ألسوأ الحاالت عن طريق 

إعداد خطة طوارئ ، إذا آانت المخاطر تظهر 
بوصفها مشكلة فعلية.

• تاريخ العمل: سجل عندما تقرر اتخاذ إجراء
• اإلجراء من خالل: سجل المسؤول عن تخفيف 

كل خطر.

نموذج سجل المخاطر

سجل المخاطر لـ...................
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LEARNING CASE STUDY OF RISK REGISTER

الخطوة السابعة عشر- 

تقييم المخاطر

الخطر رقم 1
أن يتم صيد 
التونا بشكل 

غير قانوني

الخطر رقم 2
الصياديين 

غير مهتميين 
باإلنضمام 

إلى التعاونية 

• أن يتم سحب 
المنتج من 

السوق
• خسارة السمعة

• الغرامة
• خسارة موردين 

رئيسيين

• خسارة في 
العائدات

• خسارة مورديين 
رئيسيين

العمل مع شركات 
صيد مرخصة 
وطلب إثبات 

اإللتزام بالحصة 
المخصصة

عقد إجتماعات مع 
الصيادين الكبار 

لشرح الخطر من 
العمل بالشكل 

التقليدي والفوائد 
من نموذج 

التعاونية

اإلستمرار في 
عرض نموذج 

عمل إنتقالي خالل 
المرحلة اإلنتقالية 

للمحافظة على 
العائدات في حال 

إنخفاض الصيد

العمل مع عدد 
متنوع من شركات 
الصيد، على األقل 

في السنتين 
األوليين  سي

 تا
يد

س
ال

سي
 تا

يد
س

ال

رقم الخطر 
وإسمه

سجل المخاطر لشركة تايستي تونا – مقترح نموذج عمل التعاونية

وصف التأثير اإلحتمالية 
)3-1(

تفادي الخطر الطوارئ تاريخ 
العمل

نفذ العمل 
من قبل 

)3
-1

ر )
أثي

الت

قيمة 
الخطر
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الخطوة السابعة عشر- 

تقييم المخاطر

الخطر رقم 3
رفض 

المستهلكين 
للمنتج

الخطر رقم ٤
سوء فهم 

المستهلكين 
للمشروع 
على كونه 

حيلة خضراء

• ضعف مبيعات 
المنتج

• ضعف مبيعات 
المنتج

• فقدان السمعه

فكر في إنشاء 
عالمة موازية 

للمنتج حتى ال 
تختلط او تؤثر على 

العالمة التجارية 
الحالية 

كن مستعدا 
بشكل مسبق 

من خالل تصريح 
منتج بيئي معد 

مسبقا.

التخطيط لحملة 
تسويق بشكل 

دقيق

إعداد قائمة 
باألسئلة األكثر 

شيوعا  واإلجابة 
على كافة األسئلة 

المتوقعة من 
الزبائن بشكل 

مسبق

سي
 تا

يد
س

ال
سي

 تا
يد

س
ال

رقم الخطر 
وإسمه

سجل المخاطر لشركة تايستي تونا – مقترح نموذج عمل التعاونية

وصف التأثير اإلحتمالية 
)3-1(

تفادي الخطر الطوارئ تاريخ 
العمل

نفذ العمل 
من قبل 

)3
-1

ر )
أثي

الت

قيمة 
الخطر
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الخطوة السابعة عشر- 

تقييم المخاطر

النظر في األعمال 
التجارية على أنها المخاطر 

المعتادة: 

مراعاة مخاطر التمييز بين 
الجنسين: 

نقطة انطالق جيدة لمثل 
هذا النشاط العصف 

الذهني هو مراجعة 
المخاطر التي ستواجهها 
الشركة إذا استمرت مع 

نموذج العمل الحالي. 
هذا يمكن أن يكون 
تذكير مفيد لإلدارة 

العليا للسائقين من أجل 
التغيير.

إن عدم اتخاذ إجراءات 
لتحسين المساواة بين 
الجنسين والقضاء على 

التمييز بين الجنسين هو 
خطر تجاري غالبًا ما يتم 
تجاهله ولكن يمكن أن 
تكون له عواقب مهمة 
، بما في ذلك القوى 
العاملة المحرومة من 

حقوق الملكية ، بل 
وحتى اإلجراءات القانونية 

ضد الشركة في بعض 
الحاالت.

النصائح والحيل
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نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت يساعد هذا النشاط على 
تحديد نموذج أعمال جديد 

من خالل توفير ملخص 
لمقاييس التقييم الرئيسية 

لجميع خيارات نماذج األعمال 
التي يتم النظر فيها.

• تقييم فوائد األعمال من مفاهيم نموذج 
األعمال. هذا يأتي من النشاط: BM.15 تقييم 

الفوائد.
• تقييم مخاطر التنفيذ لمفاهيم نموذج األعمال. 

يأتي هذا من النشاط: BM.16 قم بتقييم التكاليف.
• تقييم تكاليف تنفيذ مفاهيم نموذج األعمال. 

هذا يأتي من النشاط: BM.17 تقييم المخاطر.

• تسجيل نسبي لكل من خيارات نموذج العمل 
مقابل مجموعة متنوعة من المؤشرات التي تبين 

فوائد وتكاليف ومخاطر تنفيذ كل من خيارات 
نموذج العمل الجديد.

• توصية بشأن أي من مفاهيم نموذج العمل الذي 
تعتقد أنه يجب على الشركة اتباعه.

يتم استخدام هذه المخرجات في النشاط:
• BM.19 تقديم نموذج العمل الجديد إلى المدير 

التنفيذي.

دمج جميع 
التقييمات 

وجعل االختيار 
النهائي

الخطوة الثامنة عشر- 
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الخطوة الثامنة عشر- 

دمج جميع التقييمات وجعل االختيار النهائي

لتمكين اختيار أفضل خيار لنموذج العمل ، قد يكون من المفيد 
 Business  تقديم ملخص للتقييم الذي قمت به باستخدام

 .Model Evaluation

يجمع القالب مًعا في مستند واحد معلومات عن كل من 
المقاييس الرئيسية لتقييم خيارات نموذج العمل.

في حين أن المصفوفة تقدم ملخًصا مفيًدا ، من المهم أن يتعرف 
فريق اإلدارة العليا أيًضا على البيانات التفصيلية التي جمعتها 
وجمعتها في تجميع المصفوفة بحيث يمكنها تقديم مراجعة 

نقدية دقيقة والوصول إلى قرار مستنير. لذلك ينبغي عليك تعميم 
هذه المعلومات على فريق اإلدارة العليا في وقت مبكر من تنظيم 

االجتماع التخاذ قرار بشأن أفضل خيار لنموذج العمل.

كيفية إنجاز العمل
1. ابدأ بتسجيل نتائج كل من خيارات نموذج العمل ، بالنسبة إلى 

الوضع الحالي ، باستخدام مقياس الدرجات التالي:
0- الخيار أكثر من 100 ٪ أسوأ من الوضع الحالي.

1 - الخيار األسوأ من الوضع الحالي.
2 - الخيار على نطاق واسع هو نفس الوضع الحالي.

3 - الخيار أفضل من الوضع الحالي.
4 - الخيار أكثر من 50٪ أفضل من الوضع الحالي.
5 - الخيار أكثر من 75٪ أفضل من الوضع الحالي.

2. باستخدام نتائج سجل المخاطر ، قم بتقييم المخاطر طويلة 
المدى باستخدام نفس مقياس الدرجات كما هو موضح في 

النقطة 2 ، ثم قم بتقييم مخاطر التنفيذ على مقياس مرتفع أو 
متوسط أو منخفض ؛ كانت المخاطر »العالية« تعني وجود احتمال 

نموذج تقييم نماذج العمل

كبير للفشل في تنفيذ نموذج العمل الجديد والنتائج السلبية 
الخطيرة للفشل.

3. بالنسبة لمؤشرات التكلفة ، استخدم أي بيانات قمت بتجميعها 
حول تكاليف االستثمار لوضع تقدير الستثمار رأس المال المدفوع 

مسبًقا لتنفيذ نموذج العمل الجديد. استخدام نتائج تقييم جهد 
التنفيذ لتسجيل جهد التنفيذ على مقياس مرتفع أو متوسط أو 

منخفض ؛ كانت الجهود »المرتفعة« تعني نسبة كبيرة من موظفي 
الشركة المشاركين في التنفيذ على مدى فترة زمنية طويلة.

4. بمجرد االنتهاء من إعداد المصفوفة ، حدد أي من خيارات نموذج 
األعمال ستقوم بعرضها على الرئيس التنفيذي في الخطوة التالية.
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الخطوة الثامنة عشر- 

دمج جميع التقييمات وجعل االختيار النهائي
نموذج تقييم نماذج العمل

2 3 5 3

2 4 4 3

2 2 1 2

2 2 2 3

2 3 4 3

2 1 2 2

2 4 4 3

15,000 74,000 3,000

ئد
وا

لف
ا

المقياس

إستخدام الموارد

جودة النظام البيئي

صحة اإلنسان والسمية

قضايا إجتماعية أخرى

الربحية

إيجاد وظائف واألمان

الخطر على المدى الطويل )بعد اإلجراءات التخفيفية 
والتنفيذ الناجح(

خطر التنفيذ )مرتفع/متوسط/منخفض(

االستثمار الرأسمالي المسبق )تقدير قيمة تكلفة(

جهود التنفيذ )مرتفع/متوسط/منخفض(

)اليوجد(

)اليوجد(

)اليوجد(

متوسط

متوسط

يورو يورو يورو

مرتفع

مرتفع

منخفض

منخفض

الوضع الراهن الخيار األول الخيار الثاني الخيار الثالث
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الخطوة الثامنة عشر- 

دمج جميع التقييمات وجعل االختيار النهائي

معلومات مرجعية

المصادر والمراجع
اختبار وتصديق أفكار نماذج األعمال:

كاستيل ، ت. )2011(. كيفية اختبار نموذج عمل مثل عالم. ]عبر اإلنترنت[ متاح 
من:

http://timkastelle.org/blog/2011/03/how-to-test-a-business-model-
/like-a-scientist

Osterwalder، A.، & Pigneur، Y. )2010(. جيل نموذج األعمال: كتيب عن 
الحالمين ، مغيري اللعبة ، والمتحّدين. وايلي ، لندن.
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لمحة عامةالنشاطات

يتمثل النشاط األخير في هذه المرحلة في عرض مقترح نموذج العمل 
الجديد على المدير التنفيذي وفريق اإلدارة العليا.

قد يستغرق القرار النهائي للمضي قدًما في تنفيذ نموذج العمل 
الجديد بعض الوقت وقد يتطلب منك مراجعة بعض التفاصيل أو 

إجراء مزيد من االختبارات لالفتراضات. خالل عملية صنع القرار ، من 
المهم أن تقدم التشجيع لتوجيه الشركة نحو نموذج أعمال أكثر ربحية 

واستدامة.

خطوة 

الحصول على موافقة 
اإلدارة العليا لنموذج 

العمل الجديد

الخطوة التاسعة عشر 
تقديم نموذج العمل 

الجديد إلى المدير 
التنفيذي
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نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت الهدف من هذا النشاط هو 
تقديم نموذج العمل الجديد 
إلى المدير التنفيذي وفريق 
اإلدارة العليا والحصول على 
موافقتهم للمضي قدًما في 

ROADMAP مرحلة

• تسجيل نسبي لكل من خيارات نموذج العمل 
وتوصية بشأن أي من مفاهيم نموذج العمل 

الذي تعتقد أنه يجب على الشركة اتباعه. يأتي هذا 
من النشاط: BM.18 دمج جميع التقييمات وجعل 

االختيار النهائي.

• إكمال الملعب لمفهوم نموذج العمل الجديد.
• قرار من الرئيس التنفيذي بشأن كيفية المضي 

قدما.
ال يتم استخدام هذه المخرجات في أي مكان آخر 
ولكنها ضرورية للسماح لك باالنتقال إلى مرحلة 

.ROADMAP

تقديم نموذج 
العمل الجديد 

إلى المدير 
التنفيذي

الخطوة التاسعة عشر- 
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الخطوة التاسعة عشر- 

تقديم نموذج العمل الجديد إلى المدير التنفيذي

وسيتضمن طرح نموذج العمل الجديد تقديم الكثير من 
المعلومات. يجب تقديم هذه المعلومات إلى المدير 

التنفيذي وفريق اإلدارة العليا قبل وقت طويل من اجتماع 
الملعب بحيث يكون لديهم الوقت لمراجعته وإعداد 

األسئلة. يتم توفير إرشادات حول ما يجب تضمينه في 
درجة الصوت أدناه.

كيفية إنجاز العمل
النقاط الرئيسية التي يجب تقديمها في نموذج نموذج 

األعمال الخاص بك تشمل:
• ملخص لخيارات نماذج العمل التي قمت بتطويرها.

• الفوائد االقتصادية واالجتماعية والبيئية الرئيسية لكل 
خيار.

• التكاليف االقتصادية من حيث االستثمارات األولية 
الرئيسية المطلوبة.

• الجهد المطلوب لتنفيذ كل خيار لنموذج العمل ، 
مقدًما باستخدام نموذج Business Canvas ونطاق 

التصنيف الموضح في النشاط السابق.
• المخاطر الرئيسية المرتبطة بكل خيار ، بما في 

ذلك تفاصيل أي تجارب قمت بها للتحقق من صحة 
االفتراضات الرئيسية.

•ملخص یغطي کل ما سبق یمکنك تقدیمھ عن طریق 
عرض قالب تقییم نموذج األعمال.

• توصيتك بخصوص أي من خيارات نموذج األعمال 
يجب أن تكون مستمرة للتنفيذ ، بما في ذلك تفاصيل 

أفكار المستوى التشغيلي التي ستدعم تنفيذ نموذج 
األعمال.

نموذج تقديم نموذج العمل

العملياتإسم نموذج العمل

الجهد

المنافع

التكاليف

مختصر نموذج 
العمل
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الخطوة التاسعة عشر- 

تقديم نموذج العمل الجديد إلى المدير التنفيذي
دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول تقديم نموذج العمل

إسم نموذج العمل

مختصر نموذج العمل

خدمات تصنيع سمك مستدامة 
للصيادين

بدال عن شراء السمك ومعالجته ومن ثم 

بيعه، سنقوم يتقديم خدمات تصنيع السمك 

مستهدفين في ذلك الصيادين. سيتم 

اإلستفادة من العالقات الجيدة مع الصيادين 

لضمان مصدر دائم من السمك باإلضافة 

إلى تشجيع تطبيقات الصيد المستدامة

الجهد
• إنشاء شبكة عضوية للصيادين
• إنشاء قنوات بيع من زبون إلى 

زبون
• تقديم نظام محاسبة متقدم

المنافع
• تقدر األرباح السنوية بما يقارب 

160000 دوالر في حال التطبيق 
الكامل لنموذج العمل

• تعزيز ضمان مصادر التزويد من 
السمك للتصنيع

• حوافز للصيادين من أجل 
تطبيقات الصيد المستدام وتعزيز 
ضروف العمل على مراكب الصيد

• يمك إستثمار أموال اإلشتراكات 
في إجراءات خفض النفايات وترشيد 

إستهالك الطاقة.

التكاليف
• 5000 دوالر لتأسيس شبكة 

العضوية
• 3000 دوالر لتأسيس قنوات بيع 

من فرد إلى فرد
• 7000 دوالر لتقديم نظام محاسبة 

جديد

العمليات
• سيتوجب على الصيادين دفع رسوم عضوية 

لإلشتراك بالشبكة 
• وبالتالي سيتم تحديد سعر ثابت لكل طن من التونا 

المعالجة
• يحتفظ الصيادين بملكية األسماك وبمجرد أن يتم 

معالجتها وتعليبها بإمكانهم أن يبيعوها ألنفسهم 
أو أن يقومو بدفع رسوم إضافية لغايات خدمات 

التسويق والتوزيع
• سيتم إستغالل رسوم اإلشتراكات ألجل خفض 

تكاليف الطاقة والنفايات، وهو األمر الذي سينعكس 
في خفض تكاليف اإلنتاج في المستقبل

• كما ستساعد رسوم االشتراكات في تعزيز طرق صيد 
مستدامة من خالل التدريب وتطوير قواعد سلوكية 

والتدقيق عليها وما إلى ذلك من إجراءات. وهو األمر 
الذي سيغطي ظروف العمل على متن قوارب الصيد

• مبيعات زبون إلى زبون ستتضمن تشجيع الصيادين 
على إستقطاب زمالئهم لعضوية الشبكة

• نظام المحاسبة المتقدم سيتطلب إدارة المبيعات 
واإلشتراكات والدفعات الخاصة بالصيادين )عند 
إستخدام خدمات التوزيع والتسويق والمبيعات 

اإلضافية(
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الثقافة 
• اإلنقسام الثقافي ما بين الكادر التشغيلي )غالبا من اإلناث( وفريق 

اإلدارة العليا )كلهم رجال( قد يجعل من تطبيق السياسات الرفيقة 
بالعائلة أمرا أكثر صعوبة

• عدم وجود إبداع ثقافي حتى اآلن
• يمكن تنفيذ ورشة عمل تتضمن الكادر التشغيلي وفريق اإلدارة العليا 

بهدف مناقشة الثقافة الحالية للشركة وتحديد الطرق التي يمكن من 
خاللها تطوير هذه الثقافة نحو اإلبداع

الرسالة واإلتصاالت 
• يجب على الكادر التشغيلي فهم ماهية إستراتيجية العمل الجديدة، 
ولماذا كان التغيير ضروريا، ولماذا يمكن أن يؤدي البقاء على طريقة 

العمل التقليدية إألى إنهيار الشركة
• يجب أن تمرر هذه الرسالة من خالل المدير التنفيذي وأن يفتح المجال 

لطرح األسئلة
• يمكن أن تطلب من المدير التفيذي أن يقوم بعرض اإلستراتيجية 

الجديدة في إجتماع واحد ومن ثم إقتراح إجتماعات أخرى للمتابعة ضمن 
مجموعات صغيرة تشمل اللذين يرغبون بمناقشة اإلستراتيجية بشكل 

أكثر عمقا.

الممارسات واإلعدادات 
• قم بإنشاء لوحة إعالنات خاصة باإلبداع اإليكولوجي لتقوم من خاللها 

بتوضيح الخطوات التي تم العمل عليها والنتائج التي تم تحقيقها
• قم بتزويد الكادر الذي يعمل على مشروع اإلبداع اإليكولوجي ببطاقات 

تعريفية )badge( او بزي مختلف، ليقومو بإرتدائه أثناء تأدية أعمال 
متعلقة بالمشروع البحثي وذلك حتى يدرك زمالئهم ضرورة عدم 

مقاطعتهم بمهام إعتيادية يومية.
• أطلب أن يكون هناك متطوعين ليكونو »أبطال اإلبداع اإليكولوجي« 
ضمن الشركة والذين سيشاركون في المشروع والمساعدة في إيصال 

األعمال والنتائج المتحققه لزمالئهم.

الكفاءات 
• تقديم تدريب للكادر األساسي حول كيفية إدارة جلسات العصف 

الذهني لدعم عملية إستحداث اإلبداع الثقافي 
• تزويد »أبطال اإلبداع اإليكولوجي« بتدريب حول أساسيات اإلستدامة 
وعمليات اإلبداع اإليكولوجي حتى يتسنى لهم فهم العملية وأهدافها.

دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول القضايا اإلدارية

الخطوة الخامسة عشر - 

مراعاة القضايا اإلدارية الرئيسية المتعلقة بالتنفيذ
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الخطوة الخامسة عشر - 

مراعاة القضايا اإلدارية الرئيسية المتعلقة بالتنفيذ
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دليل

بناء خارطة الطريق
تحديد نموذج عمل جديد لتحقيق إستراتيجية العمل.



الخطوات واألنشطةلمحة عامة

تبدأ مرحلة ROILMAP بناء على نشاط ورشة عمل 
يأخذ أفكارك االبتكار وتجميعها في خارطة طريق 
من المشاريع التي من شأنها تمكين الشركة من 

تنفيذ نموذج أعمالها المختارة وتحقيق أهداف 
االستدامة االستراتيجية. ثم يتم تحديد نطاق 

ومتطلبات المشروع األول بمزيد من التفصيل 
حيث سيساعد ذلك على إقناع كل من الشركة 

وشركائها في سلسلة القيمة التي تحددها 
خارطة الطريق الخاصة باالبتكار اإليكولوجي بأنها 

ستقودهم إلى مستقبل ناجح ومستدام.

يستخدم مصطلح »فكرة االبتكار« لإلشارة إلى 
أفكار المستوى التشغيلي للمنتجات الجديدة، 

وتقنيات التصنيع، واستراتيجيات التسويق وما 
 SET إلى ذلك، التي تم إنشاؤها خالل مرحلة

BUSINESS MODEL. يستخدم مصطلح 
»مشروع االبتكار اإليكولوجي« لإلشارة إلى 

مجموعة من األنشطة ذات هدف محدد ونطاق 
وميزانية يهدف إلى تنفيذ فكرة االبتكار أو جزء من 

فكرة االبتكار الكبيرة أو عدد من األفكار اإلبداعية 
الصغيرة.

بناء خارطة طريق 
لتنفيذ االبتكارات 

البيئية

الحصول على موافقة 
اإلدارة العليا لخارطة 

الطريق للتنفيذ

االستعداد لحلقة عمل 
خريطة الطريق
الخطوة األولى

تقديم خريطة طريق 
التنفيذ إلى المدير 

التنفيذي
الخطوة الرابعة

قم بعمل ورشة عمل 
حول الطريق مع 

مدخالت من شركاء 
سلسلة القيمة
الخطوة الثانية

تعريف وترتيب 
أولويات متطلبات 

المشروع األول
الخطوة الرابعة
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لمحة عامةالنشاطات

الخطوة األولى- االستعداد 
لحلقة عمل خريطة الطريق

الخطوة الثانية- قم بعمل 
ورشة عمل حول الطريق مع 
مدخالت من شركاء سلسلة 

القيمة

الخطوة الثانية- تعريف 
وترتيب أولويات متطلبات 

المشروع األول

النشاط األول هو التحضير لحلقة العمل الخاصة برسم 
الخرائط عن طريق تلخيص الفوائد والتكاليف والمخاطر 
الرئيسية لكل من أفكار االبتكار على مستوى العمليات 

التي تظهر في نموذج العمل الجديد. ثم يتم استخدام هذه 
المعلومات في ورشة عمل خرائط الطريق إلنشاء خريطة 

طريق توضح كيفية انتقال الشركة إلى نموذج العمل الجديد 
المطلوب وتحقيق أهدافها من خالل سلسلة من المشاريع 

لالبتكار البيئي. يتضمن النشاط الثالث تحديد المتطلبات 
الفنية للمشروع األول.

خطوة 

بناء خارطة طريق لتنفيذ 
االبتكارات البيئية
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الخطوة األولى-  

نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت سيساعد هذا النشاط في 
إنشاء مصفوفة تطوير 

خارطة الطريق، التي تلخص 
فوائد وتكاليف ومخاطر 

األفكار اإلبداعية الرئيسية 
وهي مطلوبة لحلقة عمل 

خرائط الطرق.

• نموذج العمل الجديد المحدد للتنفيذ. يأتي هذا 
من النشاط: BM.19 تقديم نموذج العمل الجديد 

إلى المدير التنفيذي.
• تفاصيل أفكار االبتكار المطلوبة لنموذج العمل 

الجديد. يأتي ذلك من األنشطة ذات الصلة في 
الخطوة: توليد األفكار على مستوى كتلة البناء 

الفردية.

• التفاصيل الرئيسية ألفكار االبتكار التي سيتم 
تنفيذها في إطار مصفوفة تطوير خارطة الطريق.

يستخدم هذا الناتج في النشاط:
• BR.2 قم بعمل ورشة عمل لرسم خرائط الطريق 

مع مدخالت من شركاء سلسلة القيمة.

االستعداد 
لحلقة عمل 
خرائط الطرق
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نموذج متسلسلة تطوير خارطة الطريق

بالنسبة لنموذج العمل الذي اخترته، يجب أن يكون لديك عدد 
من أفكار االبتكار الموضحة والتي ستكون ضرورية إلكمال 

نموذج العمل.

كيفية إنجاز العمل
1. حدد أحد أفكار االبتكار من نموذج العمل الجديد وامأل صًفا 
ضمن مصفوفة تطوير خارطة الطريق مقابل العناوين التالية:

• عنوان فكرة االبتكار: العنوان الوصفي لفكرة االبتكار.
• الفوائد: وصف موجز لمنافع األعمال التي يمكن 

تحقيقها بمجرد تنفيذ هذا االبتكار )على سبيل المثال، 
توفير التكلفة، االمتثال للمتطلبات التشريعية، زيادة 

مبيعات المنتجات، تحسين فهم السوق وما إلى ذلك(. قد 
ال تقدم بعض أفكار االبتكار أي منفعة تجارية فورية ألنها 

تمثل نقطة انطالق نحو تنفيذ نموذج العمل الكامل.
• االستثمار الرأسمالي: االستثمار المالي المسبق 

المطلوب إلكمال االبتكار.
• جهد وتكلفة التنفيذ: تقدير الشخص شهريا من العمل 
المطلوب لتنفيذ فكرة االبتكار وضربها بمتوسط الراتب 

الشهري للحصول على تكلفة العمالة التقريبية.
• التكلفة اإلجمالية التقريبية وفترة االسترداد: إضافة 

التكلفة الرأسمالية وتكلفة العمالة للحصول على التكلفة 
م التكلفة اإلجمالية من خالل توفير التكلفة  اإلجمالية. قسِّ

الشهرية أو زيادة اإليرادات بسبب االبتكار لحساب فترة 
االسترداد في األشهر.

• مخاطر التنفيذ: احتمال فشل االبتكار وتأثير مثل هذا 
الفشل على الشركة.

• اعتبارات الجدولة: ينبغي إدراج المتطلبات األساسية 

الخطوة األولى- 

االستعداد لحلقة عمل خرائط الطرق

لفكرة االبتكار، وتوافر الموظفين أو الشركاء، وأي مواعيد نهائية 
خارجية )مثل الموعد النهائي للتوافق التشريعي الجديد( في هذا 

العمود.
2. كّرر العملية حتى يتم تمثيل جميع أفكار االبتكار بواسطة صف من 

مصفوفة تطوير خارطة الطريق.
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الخطوة األولى- 

االستعداد لحلقة عمل خرائط الطرق
دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول متسلسلة تطوير خارطة الطريق

سياسة عمل 
صديقة للعائلة

حملة تسويق إلطالق 
منتجات تعتم أسماك 

مستخرجة بطرق مستدامة

الصيد المستدام – إستبعاد 
كافة طرق الصيد الغير 

مستدامة

الصيد المستدام – إستبعاد 
أجهزة تجميع السمك

الصيد المستدام – إستبعاد 
أجهزة تجميع السمك

تقديم أطباق طعام بحري

إنشاء تعاونية للصيد 
المستدام

خفض فاقد السمك 
في المصنع

خفض تسيب العمالة 
وخفض تكاليف التدريب )ما 

يقارب 5000 دوالر/سنة(

زيادة مبيعات المنتج ) ما 
يقارب 20000 دوالر في هذه 

السنة(

نقطة إنطالق للصيد 
المستدام

نقطة إنطالق للصيد 
المستدام

نقطة إنطالق للصيد 
المستدام

خط إنتاج جديد سيؤدي إلى 
توليد عوائد إضافية ) ما يقارب 
40000 دوالر في السنة األولى(

نقطة إنطالق للصيد 
المستدام

التوفير المباشر في التكاليف 
)ما يقارب 24000 دوالر/سنة(

0 دوالر

21000 دوالر

15000 دوالر

500 دوالر

4000 دوالر

75000 دوالر

4000 دوالر

ثالث أشخاص بالشهر 
)600 دوالر(

8 أشخاص بالشهر 
)1600 دوالر(

أربعة أشخاص على 
مدى 12 شهر )800 

دوالر(
أربعة أشخاص على 
مدى 12 شهر )800 

دوالر(

8 أشخاص على مدى 
18 شهر )1600 دوالر(

24 أشخاص بالشهر 
)4800 دوالر(

ستة أشخاص على مدى 24 
شهر )1200 دوالر(

ستة أشخاص في 
الشهر )1200 دوالر(

1200 دوالر، ثالثة 
أشهر

22600 ، 13.5 شهر

15800 دوالر ، ال 
ينطبق

1300 دوالر ، 
ال ينطبق

5600 دوالر، 
ال ينطبق

79800 دوالر، 
24 شهر

5200 دوالر، 
الينطبق

17700 دوالر 9 أشهر

منخفض

متوسط

متوسط

منخفض

مرتفع

مرتفع

مرتفع

متوسط

يحتاج تغيير عقود 
العمل إلى ثالث أشهر 

لإلستشارة 

بحاجة إلى إستكمال 
كافة مشاريع الصيد 

المستدام أوال

بحاجة إلى تأسيس 
تعاونية الصيد 
المستدام أوال

بحاجة إلى تأسيس 
تعاونية الصيد 
المستدام أوال

بحاجة إلى تأسيس 
تعاونية الصيد 
المستدام أوال

بحاجة إلى تحديد جدول 
زمني مع تعاونية 

الصياديين

ال يوجد

ال يوجد

جهود التنفيذالمنافععنوان فكرة اإلبداع
تقدير إجمالي

اعتبارات الجدولةمخاطر التنفيذالتكاليف
قيمة

اإلستثمار
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الخطوة الثانية-  

نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت الهدف من هذا النشاط هو 
تطوير خارطة طريق تمكن 
الشركة من تنفيذ نموذج 

العمل الجديد وتحقيق 
األهداف اإلستراتيجية.

• خارطة تطوير خارطة الطريق. يأتي هذا من 
النشاط: BR.1 االستعداد لحلقة عمل خريطة 

الطريق.
• نموذج العمل الجديد المحدد للتنفيذ. يأتي هذا 
من النشاط: BM.19 تقديم نموذج العمل الجديد 

إلى المدير التنفيذي.
• فهم من هم شركاء سلسلة القيمة الرئيسية 

وأصحاب المصلحة للشركة. يأتي هذا من النشاط: 
PR.3 بناء الشراكات الخارجية الصحيحة.

• خارطة طريق لتنفيذ االبتكارات البيئية.
يستخدم هذا الناتج في النشاط:

• BR.3 تعريف وتحديد أولويات المشروع األول.

قم بعمل ورشة 
عمل حول الطريق 
مع مدخالت من 

شركاء سلسلة 
القيمة
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هناك اعتباران مهمان لحلقة عمل خريطة الطريق. 
األول هو كيفية الحصول على مدخالت من شركاء 
سلسلة القيمة الرئيسيين وأصحاب المصلحة ألن 
العديد من أفكار االبتكار سوف تعتمد على إشراك 

أصحاب المصلحة الخارجيين أو شركاء سلسلة 
القيمة. وقد تم تسليط الضوء على ذلك في 

الجدول 2-1، الذي يوضح كيف أن بعض أصحاب 
المصلحة الذين تم تحديدهم باستخدام نموذج 
أصحاب المصلحة في دورة الحياة قد يساعدون 

في معالجة نقاط االستدامة الساخنة في سلسلة 
القيمة. يتمثل أحد الخيارات في إكمال ورشة 

عمل خرائط الطرق الداخلية أواًل ثم دعوة أصحاب 
المصلحة الرئيسيين والشركاء لتقديم مالحظاتهم 

ومدخالتهم في اجتماع منفصل. بداًل من ذلك، 
عندما تكون الفكرة مهمة بشكل خاص لخارطة 

الطريق بشكل عام، قد ترغب في عقد اجتماع مع 
الشركاء أواًل لمناقشة نطاق وتوقيت المشروع 

المحتمل ثم عقد ورشة عمل رسم الخرائط 
الداخلية في وقت الحق )الرجوع إلى النشاط »3 

إعداد الشراكات الخارجية المناسبة« للحصول على 
المشورة بشأن كيفية إشراك الشركاء المحتملين 

في اإلبداع اإليكولوجي. أًيا كانت الطريقة التي 
تتقدم بها لجمع المداخالت من شركاء سلسلة 

القيمة، فإن خريطة الطريق ليست كاملة حتى يتم 
مراجعة األقسام ذات الصلة والموافقة عليها من 

قبل الشركاء الذين سيشاركون في تنفيذها - والتي 
يمكن أن تكون مهمة كبيرة.

الخطوة الثانية- 

قم بعمل ورشة عمل حول الطريق مع مدخالت من شركاء سلسلة القيمة

أما االعتبار الثاني المهم لورشة خارطة الطريق فهو 
كيفية تنظيم أفكار االبتكار في »مشاريع االبتكار 

اإليكولوجي«. قد تكون بعض أفكار االبتكار كبيرة 
جًدا وتتطلب عدة سنوات من الجهد المبذول 
لتنفيذها. سيكون هذا النوع من فكرة االبتكار 

أسهل في التنفيذ واإلدارة إذا تم تقسيمه إلى عدة 
مشاريع أصغر. وعلى العكس، قد تكون بعض 

أفكار االبتكار صغيرة جًدا وسهلة التنفيذ. ولذلك قد 
يكون من المنطقي تجميع العديد من أفكار االبتكار 
الصغيرة هذه لتشكيل مشروع واحد. عند تنفيذ هذا 
التفكك ألفكار االبتكار الكبيرة وتجميع أفكار االبتكار 

الصغيرة، يجب أن تهدف إلى إنهاء المشاريع التي 
تتراوح مدتها بين شهر واحد و 12 شهًرا. قد ال تكون 

المشاريع التي تقل مدتها عن شهر مثمرة للغاية 
عندما تؤخذ في االعتبار النفقات اإلدارية لإلعداد 

وإغالق المشروع. بالنسبة للمشروعات التي تزيد 
مدتها عن 12 شهرًا، يمكن الحفاظ على دوافع 

الموظفين وتتبع التقدم.

كيفية إنجاز العمل
1. قم بمراجعة مصفوفة تطوير خارطة الطريق إذا 
كانت تحتوي على أفكار إبداعية كبيرة جًدا )تتطلب 

أكثر من 12 شهًرا لتنفيذها( حاول تقسيمها إلى 
سلسلة من المشروعات الصغيرة التي تتراوح 

مدتها بين 1 و 12 شهًرا. وبالمثل، إذا كانت خريطة 
الطريق تحتوي على بعض أفكار االبتكار الصغيرة 
جًدا، فحاول تجميعها في مشروع واحد لمدة ال 

تقل عن شهر واحد.
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الخطوة الثانية- 

قم بعمل ورشة عمل حول الطريق مع مدخالت من شركاء سلسلة القيمة

2. بمجرد تقسيم / تجميع أفكار االبتكار إلى مشاريع 
معقولة الحجم لالبتكار البيئي، فإن الخطوة 

التالية هي إنشاء تسلسل منطقي للتعامل مع 
المشروعات، مع مراعاة االعتبارات التالية:

• ابدأ بتحليل المتطلبات المسبقة لكل مشروع 
لالبتكار اإليكولوجي، ألن هذه غالبًا ما تكون غير 

قابلة للتفاوض.
• المشاريع منخفضة التكلفة، ولديها فترة 
قصيرة من أجل االسترداد وهي منخفضة 

المخاطر، هي نقطة البداية المثالية للشركات 
الجديدة في مجال اإلبداع اإليكولوجي.

• ومع ذلك، بعد أول مشروعین، من المھم أن 
نبدأ بعض المشاریع األکثر تحدًیا وطویلة األجل 

وإال فقد ال یتم إنجازھا.
• يمكن اعتبار المشاريع التي تنفذ أفكار االبتكار 

التي تؤثر على »مواجهة العمالء« )النصف 
األيمن( من لوحة نموذج األعمال التجارية 

خطرًا أعلى من المخاطر التي تؤثر على »النهاية 
الخلفية« )اليسار( نصف اللوحة.

• حيثما يتطلب مشروع االبتكار اإليكولوجي 
مدخالت من موظفين متخصصين أو شركاء 
خارجيين، قد يحدد إمالء الموظفين / الشركاء 

الالزمين عند تنفيذ االبتكار.
• هل تحتوي أي من األهداف االستراتيجية 

على جدول زمني قصير لالنتهاء؟ إذا كان األمر 
كذلك، فإن مشروعات اإلبداع اإليكولوجي 

المرتبطة بهذا الهدف ستحتاج إلى إعطاء 
األولوية للتنفيذ المبكر في خريطة الطريق.
3- استخدم التسلسل المنطقي الذي طورته 

للمشاريع لبناء مخطط طريق خارطة يوضح العالقة 

بين األهداف والمشروعات االستراتيجية باإلضافة إلى التسلسل والمدة المقدرة لكل 
مشروع لالبتكار البيئي، على سبيل المثال الموضح أدناه.

4- تأكد من أنك حددت بوضوح نطاق كل مشروع في خريطة الطريق وألقت أي 
تفاصيل مهمة عن االستبعادات من النطاق. على وجه الخصوص، تأكد من أن نطاق 

المشروع األول في خريطة الطريق قد تم االتفاق عليه وتسجيله - يتم تقديم مزيد من 
النصائح حول تحديد نطاق المشروع األول في النشاط التالي.

5. تنظيم اجتماع لمناقشة خارطة الطريق مع كل من شركاء سلسلة القيمة الذين 
سيشاركون في مشروع أو أكثر لالبتكار البيئي. استخدم االجتماع لتأكيد النطاق 

والتوقيت والتسليمات للمشاريع المشاركة فيها والتحقق من أنها ال تزال راغبة وقادرة 
على المشاركة في أنشطة اإلبداع اإليكولوجي.

نموذج خارطة الطريق

األهداف اإلستراتيجية

عنوان اإلبداع

مدة المشروع

الرابط مع مشاريع 
اإلبداع األخرى
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دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول خارطة الطريق

الخطوة الثانية- 

قم بعمل ورشة عمل حول الطريق مع مدخالت من شركاء سلسلة القيمة

خفض معدالت تغير العمالة بمعدل 
20% وتحفيز موظفتين على األقل 
ليتمكنو من الوصول إلى مناصب 

إدارية عليا خالل ثالث سنوات

سياسة عمل 
صديقة للعائلة

خفض فاقد 
السمك في 

المصنع

خفض النفايات 
وفاقد السمك في 

سلسلة القيم

تقديم أطباق طعام 
بحرية

الصيد المستدام 
– إستبعاد كافة 

طرق الصيد الغير 
مستدامة

الصيد المستدام 
– إستبعاد أجهزة 
تجميع السمك

تقديم أطباق 
طعام بحرية

الصيد 
المستدام 

– إستحداث 
الكوتا

التحول إلى نموذج 
عمل قائم على 

الخدمات

إنشاء تعاونية 
للصيد المستدام

خفض الفاقد في السمك والمنتج 
بين نقطة بيع السمك )سوق السمك( 

والوصول إلى مجال التجزئة بمعدل 
30% خالل ثالث سنوات

دعم شركات صيد السمك المحلية 
التي تستخدم طرق الصيد المستدامة 

إلستحداث 20 وظيفة صيد جديدة 
خالل سنتين

ما ال يقل عن 30% من مبيعاتنا سيكون 
من خالل منتجات ال تعتمد على التونا 

وذلك خالل خمسة سنوات

رفع إجمالي مبيعات المنتجات إلى 
ما يزيد عن مليون دوالر خالل خمسة 

سنوات

األهداف اإلستراتيجية

سنة ٥سنة ٤سنة ٣ سنة ٢ سنة 1 

الوقت
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الخطوة الثانية- 

قم بعمل ورشة عمل حول الطريق مع مدخالت من شركاء سلسلة القيمة

النصائح والحيل

إشراك المدير التنفيذي: 

تحديد النواحي الفائقة: 

إشراك الشركاء في 
وقت مبكر:  من األهمية بمكان 

إشراك ممثلين من فريق 
اإلدارة العليا، وال سيما 

المدير التنفيذي، في 
ورشة العمل الخاصة 

برسم خرائط الطرق حيث 
سيحدد مخرجات ورشة 
العمل نطاق المشروع 
األول لالبتكار البيئي، 

والتي سوف تحتاج إلى 
دعم كامل من قبل فريق 

اإلدارة العليا.

من الجدير بمحاولة 
تحديد بعض المشاريع 
»الفائزة السريعة« على 

وجه التحديد، وهي 
مشروعات تتطلب 

مدخاًل ماليًا قلياًل جدًا 
أو وقتًا قلياًل من الشرآة 

ولكنها يمكن أن توفر 

تذكر أن تعاون سلسلة 
القيمة هو في الغالب 

مفتاح النجاح في تنفيذ 
االبتكار اإليكولوجي لذا 

حاول إشراك الشركاء 
المحتملين في أقرب 

وقت ممكن وتأكد 
من فهمك لتحدياتهم 

واهتماماتهم حتى 
تكون مشاريع اإلبداع 
اإليكولوجي يمكن أن 
تتشكل لتقديم منافع 

لجميع الشركاء المعنيين 
وبناء سلسلة قيمة أكثر 

استدامة.

بعض الفوائد الفورية. 
على سبيل المثال، في 

بعض األحيان، يكون 
التغيير البسيط في 

ممارسات العمل - مثل 
إيقاف تشغيل الماكينة 

بين عشية وضحاها 
وفي عطالت نهاية 

األسبوع - هو كل ما هو 
مطلوب لتوفير الطاقة 
أو النفايات الهائلة في 

عمليات اإلنتاج وتحقيق 
وفورات في التكاليف 

الفورية. إذا كان يمكنك 
العثور على بعض، بما 

في ذلك مشاريع »الفوز 
السريع« في وقت مبكر 

في خريطة الطريق، فهذه 
طريقة جيدة لبناء الدعم 

للمشروعات األطول 
واألكثر تعقيًدا التي 

ستأتي الحًقا في خريطة 
الطريق.
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الخطوة الثالثة-  

نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت يهدف هذا النشاط إلى 
تحديد وترتيب أولويات 

متطلبات المشروع األول 
لالبتكار البيئي من خريطة 

الطريق.

• خارطة طريق لتنفيذ االبتكارات البيئية. يأتي هذا 
من النشاط: BR.2 قم بعمل ورشة عمل حول 

الطريق مع مدخالت من شركاء سلسلة القيمة.
• تفاصيل أفكار االبتكار التي يتعين تنفيذها في 

إطار المشروع األول لالبتكار البيئي. يأتي ذلك من 
األنشطة ذات الصلة في الخطوة: توليد األفكار 

 2.BR :على مستوى كتلة البناء الفردي، والنشاط
قم بعمل ورشة عمل حول الطريق مع مدخالت 

من شركاء سلسلة القيمة.

• مجموعة من المتطلبات التي تم التقاطها بصورة 
منهجية للمشروع األول لالبتكار البيئي.

يستخدم هذا الناتج في النشاط:
• IM.1 قم بإنشاء خطة مشروع.

تعريف وترتيب 
أولويات 

متطلبات 
المشروع األول
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»المتطلب« هو حاجة مادية وموظيفية وموحدة 
يجب أن يكون هناك تصميم أو منتج أو عملية 

معينة قادرة على القيام بها. كان مستوى التفاصيل 
المتعلقة بالمتطلبات الفنية ألفكار االبتكار التي تم 
 SET BUSINESS MODEL التقاطها خالل مرحلة
كافية لتقدير منافع االستدامة المحتملة وتكاليف 
االستثمار، ولكن في هذه المرحلة، من الضروري 
توفير مجموعة كاملة من المتطلبات الفنية التي 
يمكن أن تستخدم لتوجيه عملية التنمية. الحظ 

أنه من أجل التبسيط، يفترض أن المشروع األول 
لالبتكار البيئي ينطوي على فكرة ابتكار واحدة.

يتم استخدام نموذج بسيط يسمى مواصفات 
المتطلبات اللتقاط القرارات المتعلقة بالمتطلبات 

التقنية لالبتكار في متناول اليد. الغرض من 
مواصفات المتطلبات هو تحديد الخصائص 

والخصائص األساسية لفكرة االبتكار في نسق 
منظم ومحايدة. كما يمكن أن يكون أداة اتصال 
مفيدة لالستخدام مع أي شركاء سلسلة القيمة 

المشاركين في المشروع لضمان توافق التوقعات 
الخاصة بالمشروع. ولذلك ينبغي أن يكون لدى 
شركاء سلسلة القيمة المشاركين في المشروع 

فرصة لمراجعة وتقديم التغذية الراجعة على 
مواصفات المتطلبات قبل وضع اللمسات األخيرة 

عليها.

تتم عملية تعبئة مواصفات المتطلبات بطريقة 

الخطوة الثالثة- 

جمع بيانات إضافية عن األداء التشغيلي

منظمة، وعادة ما تتبع دورة حياة االبتكار الجاري 
تطويره. يتضمن القالب عموًدا لتحديد أولويات 

المتطلبات. هناك عدد من األسباب الوجيهة 
إلنشاء والحفاظ على قائمة بالمتطلبات ذات 

األولوية، مثل ضبط نطاق المشروع )عن طريق 
إلغاء المتطلبات ذات األولوية المنخفضة جًدا( أو 
للمساعدة في تخطيط جدول العمل )البنود ذات 

األولوية العالية بالكامل أواًل(.

يتم توفير إرشادات حول كيفية إكمال نموذج 
»مواصفات المتطلبات« أدناه. يمكن أن يكتمل 

هذا النشاط بنفسك أو مع مدخالت من 
الموظفين المعنيين من الشركة إذا كان ذلك متاًحا 

لمساعدتكم.

كيفية إنجاز العمل
1. العمل من خالل دورة حياة المشروع الناشئ 

لتحديد المجاالت الرئيسية التي تحتاج إلى تحديد 
المتطلبات. سجل كل منطقة للتركيز في قائمة.

2. خذ قالب مواصفات المتطلبات وابدأ في ملء 
الحقول - صف واحد لكل منطقة رئيسية محددة. 

حقول القالب كالتالي:
• الرقم أو الكود: يساعد هذا ببساطة مدير 

المشروع على تتبع كل متطلبات وإنشاء مرجع 
للتحقق من األداء.

• المتطلبات اإللزامية: هذا الحقل هو المكان 
الذي يتم فيه وصف المتطلبات. احرص 



319

الخطوة الثالثة- 

جمع بيانات إضافية عن األداء التشغيلي

على ملء المتطلبات من خالل تحديد »ماذا« 
ولكن ليس »كيف« يجب تنفيذ كل متطلبات. 

إن وصف »ماذا« يحدد هدًفا قاباًل للقياس 
للمشروع، في حين أن وصف »كيف« )حتى 

وإن كان مغرًيا( قد يحد من مساحة الحل ويقلل 
فرص االبتكار القّيمة.

• التعليقات: يترك هذا المجال مجااًل ألعضاء 
المشروع لتذكير أنفسهم بأسباب تضمين هذا 

المطلب، أسئلة عامة حول العناصر التكنولوجية 
للحل، توصيات من زمالء آخرين أو مشاريع 

مشابهة، إلخ.
• األولوية: يساعد هذا المجال على إيصال 

األهمية النسبية لمختلف معايير الحل.
م - يجب أن يكون هذا.

S - ينبغي أن يكون هذا إذا كان ذلك ممكنا.
ج- يمكن أن يكون هذا إذا كان ال يؤثر على أي 

شيء آخر.
ث - لن يكون لديك هذا الوقت ولكن يود في 

المستقبل
• تاريخ المراجعة: يساعد هذا الحقل على تتبع 

تاريخ مراجعة كل معلمة.
• مراجعة / الموافقة: يسمح هذا الحقل 

للمراجع المعين و / أو للموافقة بالتوقيع على 
كل شرط، والذي يجب إتمامه قبل بدء العمل 

على هذا الشرط.

نموج مواصفة المتطلبات

مواصفات المتطلبات لـ:

ود
لك

و ا
م أ

رق
ال

ت
لبا

ط
مت

ال

ت
ظا

الح
لم

ا

ية
لو

ألو
ا

عة
اج

مر
 ال

يخ
تار

يه
عل

ق 
اف

مو
 / 

جع
رو
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مواصفات المتطلبات لـ: شركة تايستي تونا – مشروع 1 - خفض إستهالك المياه

دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول مواصفة المتطلبات

الخطوة الثالثة- 

جمع بيانات إضافية عن األداء التشغيلي

خفض إستهالك المياه في 
عملية إذابة الثلج بمعد 3 م3 

لكل طن من السمك المعالج

عدم إستخدام المياه في 
عملية التقطيع

إلتقاط <80% من النفايات 
العضوية الصلبة من عملية 

التقطيع إلعادة التصنيع

التوافق مع مخرجات المنتج بما 
ال يقل على 275 كغ/ساعة

متطلبات التنظيف إلى أقل من 
0.5 ساعة عمل شخص في كل 

فترة عمل من 8 ساعات

متطلبات الصيانة إلى ما يقل 
من 0.5 ساعة عمل شخص في 

األسبوع

أثبتت طريقة لورنزو للتحضير 
قدرتها على تحقيق هذا القدر 

من التوفير في المياه

تشمل عملية التقطيع كافة 
المراحل ما بين نهاية عملية إذابة 

الثلج وبداية عملية التعليب

تم رصد حاجة في السوق إلى 
بقايا السمك إلستخدامها في 
بعض منتجات وجبات السمك

الرجوع إلى ماكنة توفير المياه التي 
تم تركيبها للتنظيف )إن وجدت(، 

ليس لتنظيف منتجات السمك

تنفيذ الصيانة من خالل مشغلين 
غير مهرة

السيد تاستي

السيد تاستي

السيد تاستي

السيد تاستي

السيد تاستي

السيد تاستي

 01/02/15

31/03/15

 15/06/15

 14/02/15

 01/02/15

 14/02/15

S

S

S

M

M

M

الرقم أو الكود

المتطلب األول

المتطلب الثاني

المتطلب الثالث

المتطلب الرابع

المتطلب الخامس

المتطلب السادس

المتطلباتروجع / موافق عليه المالحظات األولويةتاريخ المراجعة
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الخطوة الثالثة- 

جمع بيانات إضافية عن األداء التشغيلي

النصائح والحيل

تحدیث األولویات بصورة 
منتظمة: 

المساعدة في التكنولوجيا: 

المساعدة في التكنولوجيا: 

بمجرد بدء المشروع ، 
یجب تحدیث متطلبات 

تحدید األولویات بانتظام. 
قد تؤدي التغيرات في 
األولويات إلى تغييرات 

في النطاق أو جدول 
العمل.

إذا كانت فكرة االبتكار 
التي سيتم تناولها خالل 

المشروع تتضمن عنصًرا 
تقنًيا مهًما ، فسيكون 

من المفيد قراءة المنشور 
المصاحب »تقنيات 
اإلبداع اإليكولوجي« 

)برنامج األمم المتحدة 
للبيئة ، 2016( ، والذي 

يقدم إرشادات حول 
تطوير التكنولوجيا ونقل 

التكنولوجيا لالبتكار 
البيئي.

عند تحديد أولويات 
المتطلبات ، من المهم 

أن تكون منضبطا وتجنب 
جعل كل متطلبات 
»ضرورة«. ضع في 

اعتبارك أنه قد يكون 
هناك مواعيد نهائية 
لتطوير وتنفيذ فكرة 

االبتكار ، وعادة ما يكون 
من األفضل تقديمها 

في الوقت المحدد مع 
مجموعة محدودة من 

المتطلبات التي تم الوفاء 
بها من وقت متأخر مع 
المزيد من المتطلبات 

التي تم الوفاء بها.

معلومات مرجعية

المصادر والمراجع
:MoSCoW طريقة

.]Coley, P. 2012. ‘MoSCoW Prioritization’ [Online
http://www.coleyconsulting.co.uk/moscow.htm :متاح من

قضايا التكنولوجيا:
.UNEP )2016(. Technologies for Eco-innovation. UNEP DTIE, Paris
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لمحة عامةالنشاطات

الخطوة الرابعة- تقديم خريطة طريق 
التنفيذ إلى المدير التنفيذي

من خالل خريطة الطريق التي تم إنشاؤها ، لديك اآلن خطة 
كاملة لما يمكن أن يكون عليه مستقبل اإلبداع اإليكولوجي 

للشركة وكيف يمكن تحقيقه. ولذلك فإن هذا هو الوقت 
المناسب للحصول على الموافقة النهائية لفريق اإلدارة العليا 

لبدء أنشطة التنفيذ.

خطوة 

الحصول على موافقة 
اإلدارة العليا لخارطة 

الطريق للتنفيذ
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الخطوة الرابعة-  

نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت الهدف من هذا النشاط هو 
تقديم استراتيجية األعمال 

الكاملة ، ونموذج العمل 
وخارطة الطريق إلى المدير 

التنفيذي والحصول على 
الموافقة للبدء في مرحلة 

التنفيذ.

• استراتيجية أعمال جديدة. يأتي هذا من النشاط: 
ST.14 تولي استراتيجية األعمال الجديدة إلى المدير 

التنفيذي.
 19.BM :نموذج عمل جديد. يأتي هذا من النشاط •

تقديم نموذج العمل الجديد إلى المدير التنفيذي.
• خارطة طريق لتنفيذ االبتكارات البيئية. يأتي هذا 

من النشاط: BR.2 قم بعمل ورشة عمل حول 
الطريق مع مدخالت من شركاء سلسلة القيمة.

• قرار من الرئيس التنفيذي بشأن كيفية المضي 
قدما.

ال يتم استخدام هذا اإلخراج في مكان آخر ولكنه 
ضروري للسماح لك باالنتقال إلى مرحلة التنفيذ.

تقديم خريطة 
طريق التنفيذ 

إلى المدير 
التنفيذي



توفر هذه الصفحة ملخًصا لجميع المخرجات الرئيسية حتى 
اآلن ، وتوفر لفريق اإلدارة التنفيذية وفريق اإلدارة العليا فرصة 
لمراجعة الخطة الكاملة لالبتكار البيئي في الشركة التي تغطي 

استراتيجية العمل ونموذج العمل وخارطة الطريق للمشاريع 
التي وسيتم تنفيذ استراتيجية ونموذج العمل. يتم توفير بنية 

مقترحة للملعب أدناه.

كيفية إنجاز العمل
• ابدأ بتقديم تذكير موجز الستراتيجية العمل ونموذج 

العمل.
• وصف فوائد تنفيذ االستراتيجية ونموذج األعمال 

المقترحة ، وتقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول 
الفوائد االقتصادية والبيئية واالجتماعية. قد ترغب أيًضا في 
تذكير فريق اإلدارة العليا بمخاطر اتباع نهج العمل كالمعتاد 

من خالل إبراز بعض نقاط االستدامة الساخنة والتهديد 
الذي تشكله للشركة.

• تقديم لمحة عامة عن خريطة الطريق للتنفيذ التي قمت 
بتوليدها.

• وصف بمزيد من التفصيل بعض المشاريع المبكرة في 
خريطة الطريق ، بما في ذلك التكاليف المحتملة وفترة 

االسترداد إذا توفرت.
• إدخال شركاء سلسلة القيمة الذين سيشاركون في 

أنشطة التنفيذ وكيف تستفيدون من الشراكة. إذا كنت قد 
اجتمعت مع الشريك فعليك وصف مستوى االتفاق الذي 

توصلت إليه فيما يتعلق بكيفية عمل المشروع.
• االنتهاء من خالل تقديم نظرة عامة على الخدمات 

المستمرة التي يمكنك تقديمها لدعم أنشطة التنفيذ.

الخطوة الرابعة- 
تقديم خريطة طريق التنفيذ إلى المدير التنفيذي

من المرجح أن يكون مخرجات االجتماع أحد القرارات التالية:
• وافق على المضي قدما - أحسنت! انتقل إلى مرحلة التنفيذ.

• طلب المزيد من المعلومات - إذا كانت هناك استفسارات لم تتم اإلجابة عليها بعد العرض 
التقديمي ، قد تتم مطالبتك بالعودة إلى بعض الخطوات السابقة لملء التفاصيل المفقودة 

أو تحديد األدلة لدعم االفتراضات الرئيسية. من المهم الموافقة على جدول زمني للمراجعة 
القادمة لتجنب توقف المشروع.

• إيقاف مؤقت - قد يكون هناك العديد من األسباب التي قد تجعل الشرآة غير مستعدة 
للمضي قدمًا في المشروع. حاول أن تحدد بالضبط ما يتعلق بوضعهم الحالي مما يجعلهم 
مترددين في المضي قدًما. حاول تحديد الطرق التي يمكنك من خاللها مساعدة الشركة في 

الوصول إلى وضع تكون فيه جاهزة لبدء المشروع.
• التخلي - في هذه المرحلة ، من غير المرجح أن تتخلى الشركة عن االبتكار اإليكولوجي 

بالكامل ، لكن قد يكون من المفضل اآلن فكرة أخرى. حاول التحقيق في سبب تغيير 
التفضيل هذا قبل تحديد كيفية المتابعة.

نموذج عرض خارطة الطريق

إستراتيجية العمل

خدمات الدعم الخاصة بكالشراكات الرئيسية

تنفيذ خارطة الطريقنموذج العمل
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الخطوة الرابعة- 
تقديم خريطة طريق التنفيذ إلى المدير التنفيذي

دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول عرض خارطة الطريق

إستراتيجية العمل
• خفض الفاقد من السمك سيؤدي إلى خفض 

التكاليف على طول سلسلة القيم
• التركيز على خطوط المنتجات المستدامة سيفتح 

الطريق نحو أسواق جديدة
• العمل مع الصيادين على تقديم طرق صيد 

مستدامة سيساعد في إستحداث وظائف جديدة 
وتعزيز تأمين توريد األسماك على المدى الطويل

• تقديم خطوط إنتاج ال تعتمد على التونا 
سيخفض الضغط على المخزون الطبيعي للتونا 

وسيولد مصادر دخل جديدة
• خفض معدالت تغير العمالة والتركيز على 
سياسات عمل صديقة للعائلة سيساعد في 

التطرق إلى المساواة بين الجنسين في المناصب 
اإلدارية وزيادة اإلنتاجية وخفض تكاليف التوظيف

زيادة المبيعات إلى ما يزيد عن مليون دوالر.

نموذج العمل
• تقدر األرباح السنوية بما يقارب 160000 

دوالر في حال التطبيق الكامل لنموذج العمل
• تعزيز ضمان مصادر التزويد من السمك 

للتصنيع
• حوافز للصيادين من أجل تطبيقات الصيد 
المستدام وتعزيز ضروف العمل على مراكب 

الصيد
• يمك إستثمار أموال اإلشتراكات في 

إجراءات خفض النفايات وترشيد إستهالك 
الطاقة.

تنفيذ خارطة الطريق
• تأسيس شبكة أعضاء للصيد المستدام 

سيقوي العالقة مع الصيادين وذلك سيساعد 
في إختبار نموذج العمل

• المشاريع الخاصة بالسياسات الرفيقة باألسرة 
وخفض فاقد األسماك سيساعد إثبات إلتزامنا 

بتطوير اإلسستدامة أمام الموظفين
• طرح منتجات ال تعتمد على التونا وأطباق 

بحرية سيكون مفتاحا إلختبار مدى تقبل 
المستهلكين للمنتجات الجديدة

الشراكات الرئيسية
هناك حاجة لبناء تعاون مع وزارة الصيد لدعم تنفيذ تطبيقات الصيد 

المستدامة

خدمات الدعم الخاصة بك
تتضمن الخدمات المقترحة ثالثة أيام في األسبوع إلدارة المشاريع خالل 

الثالث سنوات األولى





دليل

تنفيذ
تنفيذ المشروع األول لالبتكار البيئي الذي سيساعد على تحقيق 

استراتيجية العمل الجديدة ونموذج العمل.



الخطوات واألنشطةلمحة عامة

تركز مرحلة التنفيذ على تخطيط وتنفيذ المشروع 
األول لالبتكار البيئي المستند إلى خريطة الطريق. 

على الرغم من أنك قد تكون لديك خبرة كبيرة 
في إدارة المشاريع، إال أن هناك بعض جوانب 

مشروع اإلبداع اإليكولوجي الذي قد يكون جديًدا 
بالنسبة لك، أو تحتاج إلى إدارته بطريقة مختلفة 

عن مشروع تقليدي. تقدم الخطوات واألنشطة في 
هذه المرحلة المشورة بشأن إدارة الجوانب الرئيسية 

لمشروع اإلبداع اإليكولوجي.

إنشاء خطة المشروع 
والحصول على 
الموافقة عليها 

دعم أنشطة التنفيذ

قم بإنشاء خطة 
مشروع

الخطوة األولى

تقديم خطة المشروع 
إلى فريق اإلدارة العليا

الخطوة الثانية

توفير التوجيه وحل 
المشكالت

الخطوة الثالثة
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لمحة عامةالنشاطات

الخطوة األولى- قم بإنشاء 
خطة مشروع

الخطوة الثانية- تقديم خطة 
المشروع إلى فريق اإلدارة 

العليا

يتمثل المدخل الرئيسي لمزود الخدمة في هذه المرحلة في 
وضع خطة مشروع للمشروع األول لالبتكار البيئي. يجب أن 

تتم الموافقة على هذه الخطة من قبل فريق اإلدارة العليا 
قبل بدء العمل. بمجرد أن يتم تشغيل المشروع، ستكون 

مدخالتك لتوفير بعض اإلرشادات اإلدارية للحفاظ على 
المشروع على الطريق الصحيح. تم تقديم بعض النصائح 

حول هذا الموضوع شريطة تغطية بعض الجوانب األكثر تحدًيا 
لدعم مشروع اإلبداع اإليكولوجي.

خطوة 

إنشاء خطة المشروع 
والحصول على الموافقة 

عليها
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الخطوة األولى-  

نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت الهدف من هذا النشاط هو 
إنشاء خطة مشروع للمشروع 

• النطاق والمتطلبات ذات األولوية للمشروع األول لالبتكار البيئي.
 3.BR :األول لالبتكار البيئي. يأتي هذا من النشاط

تعريف وتحديد متطلبات المشروع األول.

• خطة مفصلة للمشروع األول لالبتكار البيئي.
يستخدم هذا الناتج في النشاط:

• IM.2 تقديم خطة المشروع إلى فريق اإلدارة 
العليا.

قم بإنشاء خطة 
مشروع
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اإلنجازات المرحلية المخرجات

الفريق األطراف ذات العالقة الزبائن

اإلجراءات

الموارد التحديات المخاطر

نطاق العمل معايير النجاح

نموذج كنفة المشروع

إن الهدف من وضع خطة مشروع المشروع األول لالبتكار 
البيئي هو المساعدة في ضمان سير المشروع بسالسة 

وفعالية. من خالل إنشاء خطة واضحة، سوف تتجنب إثارة 
مخاوف فريق اإلدارة العليا الذي قد يتطلب فرصة مراجعة 

الخطة والتوقيع عليها قبل السماح ببدء العمل.

غالبًا ما يكون للشركة إجراءات تخطيط المشروع الخاصة به 
والقوالب، وفي هذه الحالة يجب عليك استخدام تلك. أيا كان 

النموذج، هناك عدد من األسئلة الرئيسية التي تحتاج إلى 
معالجة في الخطة الموضحة أدناه.

كيفية إنجاز العمل
أسئلة يجب معالجتها في خطة المشروع:

1. ما هي أهداف وأهداف المشروع؟ يجب تقديم تعريف 
واضح لألهداف واألهداف لضمان فهم الشركة لما يجب 
أن يحققه المشروع وكيف سيعرف إذا كان ناجًحا. يجب أن 

تكون األهداف والغايات متماشية مع نطاق المشروع المتفق 
عليه من قبل فريق اإلدارة العليا في نشاط »الترويج لخارطة 

الطريق للتنفيذ إلى المدير التنفيذي«. على سبيل المثال، قد 
يكون الهدف من المشروع هو تطوير فهم أفضل للتكنولوجيا 
الجديدة، وبالتالي تقليل المخاطر الفنية لاللتزام بإطالق منتج 
جديد يتضمن التكنولوجيا الجديدة. وبناًء على ذلك، قد يكون 

هدف المشروع هو إنشاء نموذج أولي للمنتج. وبالمثل، 
يمكن استخدام نموذج أولي لجمع التعليقات من العمالء 

من أجل خلق فهم أفضل للقبول المحتمل للسوق، من أجل 
تقليل المخاطر التجارية. كما يجب أن يشرح هذا الجزء من 

الخطة بإيجاز كيف سيسهم المشروع في تنفيذ نموذج العمل 
الجديد وتحقيق األهداف االستراتيجية.

الخطوة األولى- 

قم بإنشاء خطة مشروع

2. ماذا ستكون التسليمات من المشروع؟ يجب تحديد فوائد االستدامة للمشروع في مرحلة 
ROILMAP BUILD. في هذه المرحلة، من المهم أن نفهم ما الذي يجب أن يتم تسليمه بالفعل 

لتحقيق هذه الفوائد. في بعض الحاالت، قد ال يمتد نطاق المشروع إلى تقديم فكرة االبتكار 
الكاملة. إذا كان الهدف من المشروع هو إيجاد حل جزئي، كخطوة للوصول إلى الحل الكامل، 

فإن الخطة تحتاج إلى تحديد حدود مقدمات المشروع بشكل واضح فيما يتعلق بالحل الكامل أي 
»الهدف النهائي هو تنفيذ تصميم إلجراء االستدامة عبر جميع فرق التصميم. في هذا المشروع، 

يقتصر النطاق على تنفيذ اإلجراء مع فريق تصميم واحد.

األهداف 
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الخطوة األولى- 

قم بإنشاء خطة مشروع

3. ما هي الموارد المطلوبة إلكمال المشروع؟ يجب أن يكون تقييم 
التكلفة والجهد لتنفيذ نموذج العمل الجديد )الموصوف في النشاط 
›BM.16 تقييم التكاليف‹( قد حدد التكاليف الرئيسية للشركة لتنفيذ 

فكرة االبتكار، ولكن ينبغي بذل بعض الجهد إلدراج الموارد المطلوبة 
بما في ذلك الميزانية واألفراد والمعدات. يجب التركيز بشكل خاص 

على الموارد غير المتوفرة حالًيا )على سبيل المثال، مرافق االختبار( 
وكيف يمكن الحصول عليها )مثل العمل مع الجامعات المحلية(.

4. من يجب أن يشارك في المشروع؟ يجب إيالء االعتبار للمهارات 
والمعرفة التي ستكون ذات أهمية خاصة للمشروع. لسوء الحظ، قد ال 
يكون من الممكن استخدام الموظفين األكثر خبرة أو خبرة لدى الشركة 

ألن هؤالء األشخاص غالًبا ما يكونون مهمين للعمل اليومي للشركة 
وبالتالي ال يمكن تعيينهم في مشروع اإلبداع اإليكولوجي. ومع ذلك، 
من المهم الحصول على مداخالت من هؤالء األشخاص ذوي الخبرة، 

لذا حاولوا إشراكهم كأحد أصحاب المصلحة في المشروع أو الموجه 
لألعضاء الشباب في فريق المشروع. كلما كان ذلك ممكنا، ينبغي أن 

يكون فريق المشروع متوازنا بين الجنسين.
5. ما هي اآلثار المترتبة على أجزاء أخرى من الشركة وشركاء سلسلة 

القيمة؟ قد يركز مشروع االبتكار اإليكولوجي المختار على واحد أو اثنين 
من كتل نموذج األعمال المحددة ولكن من المهم النظر في اآلثار 

المحتملة للكتل األخرى. على وجه الخصوص، هل يمكن تكييف مقترح 
المشروع بطريقة ما من أجل تحقيق فوائد أوسع في الشركة أو لشركاء 

سلسلة القيمة؟
6. كيف سيتم إدارة المشروع؟ يجب أن تقدم خطة المشروع اقتراًحا 

لكيفية إدارة المشروع. هذا يجب أن يوضح:
ا. من المسؤول في النهاية عن نجاح المشروع؟

ب. متى وكيف سيتم اإلبالغ عن تقدم المشروع؟
ج. هل سيتم تشغيل المشروع إلى جانب العمليات اليومية أم يتم 

تنفيذه بواسطة فريق منفصل ومتفاني؟
د. ما هي اإلجراءات التي سيتم اتخاذها إذا كان المشروع ال 

يتقدم كما هو مخطط؟
7. كيف سيتم إدارة المخاطر؟ يجب مراجعة سجل المخاطر 

 SET BUSINESS الذي تم استكماله في البداية خالل مرحلة
MODEL وتحديثه بانتظام كأداة إلدارة المخاطر.
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دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول كنفة المشروع

الخطوة األولى- 

قم بإنشاء خطة مشروع

األهداف 
خفض فاقد السمك داخل المصنع 

بمقدار 25% لكل طن

المخرجات 
• المعلومات 
المرجعية
• تقرير يلخص 
المشاريع الفرعية 
التي تم تنفيذها 
ونتائج كل 
مشروع
• تقرير إستخدام 
الميزانية

اإلنجازات المرحلية

الشهر الثالث
تحديد مصادر 

الفاقد

الشهر السادس
اإلنتهاء من تنفيذ 

المشروع الفرعي 
األول

الشهر التاسع 

اإلنتهاء من تنفيذ 
المشروع الفرعي 

األول

الشهر الحادي عشر
اإلنتهاء من تنفيذ 
المشروع الفرعي 

األول

الشهر الثاني عشر
مراجعة النتائج

الفريق

• مدير اإلنتاج
• مزود الخدمة )يوم 

واحد في األسبوع(
2 X  فني إنتاج •

الموارد

• ميزانية بمقدار 10000 
دوالر

• خط إنتاج واحد 

يتضمن مشغليين 
لمدة ساعتين في 

األسبوع إلختبار 
العمليات الجديدة

األطراف ذات العالقة

• مشغلي اإلنتاج

• فريق اإلدارة العليا
• ضبط الجودة

التحديات

• عدم موافقة 
الموظفين على التغيرات 

في تطبيقات العمل

• إستخدام منتج أقل 
من التقليدي لتخفيض 

النفايات

المخاطر

• عدم موافقة 
الموظفين على 

التغيرات في تطبيقات 

العمل
• إستخدام منتج 
أقل من التقليدي 
لتخفيض النفايات

اإلجراءات

• رصد المعلومات 
المرجعية

• تنفيذ معادلة 
الكميات بين المدخالت 
والمخرجات لكل خطوة 

في العملية لتحديد 

مصادر الفاقد الرئيسية
• إستحداث أفكار 

لخفض الفاقد الناتج من 
أكبر ثالث مصادر للفاقد
• تحديد الحلول للتنفيذ 

وتحديث خطة العمل
• تحديد الميزانية الالزمة 

للمشروع الفرعي األول

• إعالم اإلدارة بنشاطات 
المشروع الفرعي 

والجدول الزمني المرتبط 
به

• تنفيذ المشروع الفرعي 
األول

• تحديد الميزانية الالزمة 
للمشروع الفرعي الثاني

• إعالم اإلدارة بنشاطات 
المشروع الفرعي 

والجدول الزمني المرتبط 
به

• تنفيذ المشروع الفرعي 
الثاني

• تحديد الميزانية الالزمة 
للمشروع الفرعي الثالث

• إعالم اإلدارة بنشاطات 
المشروع الفرعي 

والجدول الزمني المرتبط 
به

• تنفيذ المشروع الفرعي 
الثالث

• مقارنة النتائج مع 
المعلومات المرجعية

• فريق اإلدارة العلياالزبائن

نطاق العمل 
كافة العمليات اإلنتاجية من البضائع وحتى 

الخروج من المصنع. مدة 12 شهر

معايير النجاح 
تحقيق الهدف المتمثل في 25% خفض من الفاقد 
خالل 12 شهرا وضمن ميزانية مقدارها 10000 دوالر



الخطوة األولى- 

قم بإنشاء خطة مشروع

معلومات مرجعية

المصادر والمراجع
:MoSCoW طريقة

.]Coley, P. 2012. ‘MoSCoW Prioritization’ ]Online
http://www.coleyconsulting.co.uk/moscow.htm :متاح منMISSING
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الخطوة الثانية-  

نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت يهدف هذا النشاط إلى 
تقديم خطة المشروع إلى 

فريق اإلدارة العليا والرد على 
أي مالحظات قبل المضي 
قدًما في المشروع األول 

لالبتكار البيئي.

• موافقة من فريق اإلدارة العليا لخطة المشروع.
ال يستخدم هذا الناتج في أي مكان آخر ولكنه 

قد يكون ضرورًيا للسماح لك بالمضي قدًما في 
المشروع األول لالبتكار البيئي.

تقديم خطة 
المشروع إلى 
فريق اإلدارة 

العليا
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اعتمادا على الشركة ، قد يكون من الضروري في هذه 
المرحلة تقديم خطة المشروع من أجل الحصول على 

موافقة فريق اإلدارة العليا للمضي قدما أو للحصول على 
 ROILMAP الموارد )الداخلية أو الخارجية(. خالل مرحلة

BUILD ، سيكون فريق اإلدارة العليا قد وافق من حيث 
المبدأ على المضي قدًما في المشروع. ولذلك ، ال يهدف 

هذا العرض إلى إقناع فريق اإلدارة العليا بالمزايا التجارية 
المحتملة للمشروع األول لالبتكار البيئي ولكن إلقناعهم 
بأن هناك خطة واقعية ستحقق منافع األعمال التي تم 

التعهد بها. سوف يعتمد هذا العرض بشكل كبير على خطة 
مشروع المحتوى واألعمال التحضيرية السابقة. يتم توفير 
إرشادات حول ما يجب تضمينه في العرض التقديمي في 

المربع أدناه.

كيفية إنجاز العمل
الموضوعات المقترحة لتضمينها في عرض خطة المشروع 

لإلدارة العليا:
• أهداف وأهداف المشروع - على وجه الخصوص ، هل 

تغير أي شيء منذ مرحلة ROADMAP؟
• النواتج والجداول الزمنية - إذا كان الناتج هو منتج 
جديد )أو نموذج أولي( ، فقد ترغب في إنشاء نشرة 

تسويقية من صفحة واحدة تصف ميزات وفوائد المنتج 
لمساعدة فريق اإلدارة العليا على فهم ماهية المنتج 

وكيف سيتم تسويقها للمستخدم.
• األنشطة الرئيسية - ما الذي يتعين القيام به إلكمال 

المشروع بنجاح؟
• المخاطر الرئيسية - ما الذي يمكن أن يحدث بشكل 

الخطوة الثانية- 

تقديم خطة المشروع إلى فريق اإلدارة العليا

األنشطة الرئيسية 
والجداول الزمنية

المخرجات

اإلدارة والموارد المخاطر الرئيسية

الخطوات التالية

نموذج عرض المشروع

األهداف
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الخطوة الثانية- 

تقديم خطة المشروع إلى فريق اإلدارة العليا

خاطئ وما الذي تفعله للتخفيف من هذه المخاطر. يجب مراجعة 
 SET BUSINESS سجل المخاطر الذي تم إنشاؤه خالل مرحلة

MODEL وتحديثه لهذا الغرض.
• الموارد واإلدارة - ما هي الموارد المطلوبة وكيف سيتم إدارة 

المشروع.
• الخطوات التالية - إذا تمت الموافقة على المشروع ، فستكون 

أول اإلجراءات المتخذة.

من المرجح أن يكون مخرجات االجتماع أحد القرارات التالية:
• وافق على المضي قدما - أحسنت! تابع األنشطة الموضحة في 

قسم »الخطوات التالية« في العرض التقديمي.
• طلب المزيد من المعلومات - إذا كانت هناك استفسارات لم 

تتم اإلجابة عليها بعد العرض التقديمي ، قد تتم مطالبتك بالعودة 
إلى بعض الخطوات السابقة لملء التفاصيل المفقودة أو تحديد 

األدلة لدعم االفتراضات الرئيسية. من المهم الموافقة على جدول 
زمني للمراجعة القادمة لتجنب توقف المشروع.

• إيقاف مؤقت - قد يكون هناك العديد من األسباب التي قد 
تجعل الشرآة غير مستعدة للمضي قدمًا في المشروع. حاول أن 

تحدد بالضبط ما يتعلق بوضعهم الحالي مما يجعلهم مترددين في 
المضي قدًما. حاول تحديد الطرق التي يمكنك من خاللها مساعدة 

الشركة في الوصول إلى وضع تكون فيه جاهزة لبدء المشروع.
• التخلي - في هذه المرحلة ، من غير المرجح أن تتخلى الشركة 

عن االبتكار اإليكولوجي بالكامل ، لكن قد يكون من المفضل 
اآلن فكرة أخرى. حاول التحقيق في سبب تغيير التفضيل هذا قبل 

تحديد كيفية المتابعة.
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دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول عرض المشروع

الخطوة الثانية- 

تقديم خطة المشروع إلى فريق اإلدارة العليا

األهداف

خفض فاقد السمك داخل المصنع بمقدار 25% لكل طن خالل 12 شهرا وضمن ميزانية مقدارها 10000 دوالر

المخرجات
• المعلومات المرجعية

• تقرير يلخص 
المشاريع الفرعية التي 
تم تنفيذها ونتائج كل 

مشروع
• تقرير إستخدام 

الميزانية

الخطوات التالية
الموافقة على المتابعة 

في المشروع وفقا 
للتغيرات التالية في خطة 

المشروع
• دراسة خيارات تقدير 

ثمن النفايات الغير قابلة 
لإلسترداد 

• أخذ موافقة المدير 
التنفيذي على أي عملية 

شراء للمعدات التي 
تزيد قيمتها عن 1000 

دوالر في إطار إجراءات 
العمل. اإلجراء التخفيفي: 

اإلجتماع بموظفي 
التشغيل لـ

اإلدارة والموارد
• أربع أعضاء إلدارة المشروع

• يقودهم مدير اإلنتاج – يرسل التقارير إلى المدير 
التنفيذي

• إجتماعات يومية لفريق المشروع
• لوحة عن حالة المشروع – تحديثات أسبوعية

المخاطر الرئيسية
• عدم موافقة الموظفين على التغيرات في تطبيقات 

العمل. اإلجراء التخفيفي: اإلجتماع بموظفي التشغيل لشرح 
نتائج تحليل الخسائر وشرح أهداف المشروع

• إستخدام منتج أقل من التقليدي لتخفيض النفايات. اإلجراء 
التخفيفي: إشراك فريق ضبط الجودة ضمن فريق المشروع

األنشطة الرئيسية والجداول 
الزمنية

الشهر الثالث
تحديد مصادر الفاقد

من الشهر الثالث إلى الشهر 
الحادي عشر

إنهاء تنفيذ المشاريع الفرعية
الشهر الثاني عشر

مراجعة النتائج
رصد المعلومات   •

المرجعية
تنفيذ معادلة الكميات   •

بين المدخالت والمخرجات 
لكل خطوة في العملية 

لتحديد مصادر الفاقد 
الرئيسية

إستحداث أفكار   •
لخفض الفاقد الناتج من 
أكبر ثالث مصادر للفاقد

تحديد الحلول للتنفيذ   •
وتحديث خطة العمل

تحديد الميزانية الالزمة   •
للمشاريع الفرعية

تنفيذ المشاريع   •
الفرعية

تنفيذ معادلة الكميات   •
بين المدخالت والمخرجات 

لكل خطوة في العملية
مقارنة النتائج مع   •

المعلومات المرجعية
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لمحة عامةالنشاطات

الخطوة الثالثة- توفير التوجيه وحل 
المشكالت

أثناء إكمال المشروع األول لالبتكار البيئي ، يعتمد مستوى 
الدعم واإلرشاد الذي تقدمه على طبيعة دورك في المشروع. 

ستحتاج بعض الشركات منك أن تعمل كمدير للمشروع 
اليومي وتتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المشروع. 
ستقوم شركات أخرى بتعيين مدير المشروع الخاص بها 

واستخدام خدماتك لتوفير اإلشراف والتوجيه واستكشاف 
األخطاء وإصالحها. مهما كان دورك ، فمن المهم التأكد من 

اكتمال المشروع األول لالبتكار البيئي بنجاح.

خطوة 

دعم أنشطة التنفيذ



الخطوة الثالثة-  

نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت الهدف من هذا النشاط هو 
تقديم استراتيجية األعمال 

الكاملة، ونموذج العمل 
وخارطة الطريق إلى المدير 

التنفيذي والحصول على 
الموافقة للبدء في مرحلة 

التنفيذ.

• خطة مفصلة للمشروع األول لالبتكار البيئي. 
يأتي هذا من النشاط: IM.1 إنشاء خطة مشروع.

• اكتمل المشروع األول لالبتكار البيئي بنجاح.
يستخدم هذا الناتج في النشاط:

• طوال الخطوة »مراجعة أداء المشروع األول 
لالبتكار البيئي«

توفير 
التوجيه وحل 

المشكالت
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سيكون العديد من األشياء التي يمكنك القيام بها لدعم 
المشروع األول لالبتكار البيئي مشابًها لمشاريع االبتكار العادية 

، ولكن هناك بعض الجوانب التي تتطلب اهتماًما خاًصا في 
إطار مشروع اإلبداع اإليكولوجي. يسلط هذا النشاط الضوء 

على بعض هذه المشكالت ويقدم إرشادات حول كيفية 
معالجتها.

كيفية إنجاز العمل
اجعل المسؤوليات واضحة

في بداية مشروع االبتكار اإليكولوجي ، من المهم التأكد من 
أن المسؤوليات وملكية المهام واضحة ، وهذا سيساعد على 

المشاركة والتزام أعضاء فريق المشروع. ونظرًا ألن االبتكار 
اإليكولوجي سيشمل أنشطة جديدة ، قد تكون في بعض 

األحيان غير مخططة ، فقد يكون من الصعب تخصيص جميع 
المهام للموظفين المعنيين في بداية المشروع. ومع ذلك 
، كحد أدنى ، يجب عليك طلب الدعم المستمر من نقطة 

االتصال لتنسيق ورصد التقدم المحرز في المشروع. اعتماًدا 
على الموقف ، قد تكون أنت بصفتك موفر الخدمة يتولى دور 
مدير المشروع. وبداًل من ذلك ، قد يعين المدير التنفيذي مدير 

مشروع للمشروع من موظفيها. وفي كلتا الحالتين ، يتمثل 
أحد الجوانب الرئيسية لدور مدير المشروع في ضمان تخصيص 

المهام لألفراد الذين يتحملون بعد ذلك مسؤولية ضمان 
اكتمال المهمة في الوقت المحدد ووفًقا للمواصفات. عندما 
يقع المشروع في وظيفتين مختلفتين أو أكثر داخل المؤسسة 
)على سبيل المثال »اإلنتاج« و »التسويق«( من المهم بشكل 

خاص التأكد من أن المسؤوليات وقنوات اإلبالغ واضحة 
لتجنب »سقوط الشقوق« بين المهام

الخطوة الثالثة- 

توفير التوجيه وحل المشكالت

إنشاء طرق للتواصل
يعد االتصال جانبًا مهمًا آخر من جوانب مشروع اإلبداع اإليكولوجي الذي يلعب فيه مدير 

المشروع دورًا هامًا. يجب أن يكون مدير المشروع بمثابة نقطة مركزية للمشروع وأن يعلم 
الجميع أنه إذا كان لديهم أي أسئلة أو تعليقات أو مخاوف بشأن المشروع ، فيجب أن يكون 

مدير المشروع أول شخص يتكلم معهم. ينطبق هذا على كل من الشركاء الداخليين والخارجيين 
)على سبيل المثال حيث يشارك الموردون أو مراكز األبحاث في المشروع(. تشمل الطرق األخرى 

لتعزيز التواصل الجيد ما يلي:
• إعداد لوحة إشعار المشروع - ینبغي أن یوفر ذلك حقائق أساسیة حول المشروع مثل أھداف 
وأھداف المشروع ، والمشارکین ، وکیف یمکن لألشخاص اآلخرین المساھمة. الخ. كل عضو 
فريق يعمل على التقدم. من المهم أن يتم تحديث هذه المعلومات بانتظام بحيث يتم عرض 

لوحة اإلعالنات ومصداقية وحديثة مصدر المعلومات حول المشروع.

المهام والمسؤوليات قنوات اإلتصال

التغذية الراجعة من الزبائن القضايا الطارئة 

نموذج تنفيذ المشروع

الصورة العامة للمشروع
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الخطوة الثالثة- 

توفير التوجيه وحل المشكالت

 • عقد اجتماعات تقدم منتظمة - إذا كان أعضاء 
فريق المشروع يعملون على مهام مختلفة ، فقد 

يكون من المفيد عقد اجتماعات تقدم منتظمة )كل 
أسبوعين على سبيل المثال( حيث يقوم شخص 

واحد لكل مهمة باإلبالغ عن التقدم في تلك 
المهمة. هذا ال يحتاج إلى إشراك كل عضو في 

الفريق ، فقط أولئك الذين يملكون مهمة معينة. 
للتأكد من أن االجتماعات قصيرة وفعالة ، حاول 
وضع مجموعة بسيطة من األسئلة ليجيب عليها 

األشخاص عند اإلبالغ. فمثال:
ما هو التقدم الذي تم إحرازه؟

ما الذي سارت بشكل جيد؟
ما هي المشاكل التي صادفتها؟

ما الذي يمكننا القيام به لتحسين األداء؟

• تنظيم جلسات اإلحاطة المفتوحة - قد يكون 
قد تم إجراء الكثير من نشاط اإلبداع اإليكولوجي 

داخل الشركة حتى اآلن بصفتك مقدم الخدمة في 
مناقشة مع فريق اإلدارة العليا. ولذلك ، فإن بداية 

المشروع هي فرصة جيدة لتنظيم جلسة إحاطة 
يمكن ألي شخص داخل الشركة الحضور فيها 

للتعرف على المشروع وطرح األسئلة. ال ينبغي أن 
تكون هذه اإلحاطات إلزامية للحضور ، وإال فقد 
تصبح تكلفة كبيرة للشركة. كما يمكن أن تكون 

اإلحاطات اإلعالمية اإلضافية بعد المعالم الرئيسية 
مفيدة إلبقاء أصحاب المصلحة المعنيين على علم 

بآخر المستجدات.

الحصول على ردود الفعل العادية
ذات الصلة بمسألة التواصل هي مسألة التغذية الراجعة. ضمن المشاريع التي 

تهدف إلى تطوير منتج جديد ، يجب أن يكون هناك شخص في فريق المشروع 
يعمل كممثل للعميل )يطلق عليه أحياًنا »صوت العميل«(. يجب أن يتلقى هذا 

الشخص تحديثات ومظاهرات منتظمة حتى يتمكن من تقديم التعليقات. من المهم 
الحصول على هذه التعليقات في أقرب وقت ممكن بحيث يمكن إجراء التغييرات 

قبل اكتمال العمل اإلضافي ، مما يجعل التغييرات أكثر صعوبة وأكثر تكلفة بكثير. 
من أجل الحصول على ردود فعل مبكرة ، يجب أن يعطي جدول تطوير المنتج 

األولوية إلكمال الميزات الرئيسية في بداية المشروع ، حتى إذا كان هذا يعني تقديم 
حل جزئي لممثل العميل ، حتى يتمكن من تقديم تعليقات حول ميزات الحل الكامل. 

كما أن تنظيم االجتماعات »العادية« )مثل كل أسبوعين أو شهرًيا( مع ممثل العميل 
لجمع التعليقات ، يتمتع أيًضا بميزة أنه يوفر نقاًطا صغيرة متكررة صغيرة يمكن أن 

تساعد في تركيز وتحفيز فريق المشروع.

حل المشاكل بسرعة
أثناء تنفيذ مشروع اإلبداع اإليكولوجي ، من المحتمل أن تواجه بعض المشكالت. 

يمكن التفكير اإلبداعي يساعد على التغلب على هذه المشاكل بسرعة وفعالية. 
للمساعدة في تشجيع حل المشكالت اإلبداعي ، يمكنك مساعدة الفريق على 

تطبيق أدوات حل المشكالت المنظمة. أحد األنشطة التي يمكن أن تساعد في هذا 
هو تطبيق قالب Windows 9 على World. تم تقديم هذا القالب في النشاط »إنشاء 

أفكار فنية لكتلة اقتراح القيمة« لدعم توليد األفكار ، ولكنه أيًضا مناسب تماًما 
للتعامل مع المشكالت الفنية. ارجع إلى النشاط »إنشاء أفكار فنية لمجموع اقتراح 

 Windows on the 9 القيمة« للحصول على إرشادات حول كيفية تطبيق نموذج
World. إذا تعذر العثور على حل داخل الشركة ، فقد يكون من الضروري النظر إلى 

الشركاء الخارجيين للحصول على أفكار. على سبيل المثال:
• غالبًا ما يكون لدى الموردين الكثير من المعرفة التقنية حول منتجاتهم والتي قد 

تكون مفيدة.
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الخطوة الثالثة- 

توفير التوجيه وحل المشكالت

• قد تكون الجمعيات التجارية قادرة على 
وضعك على اتصال مع شركات أخرى تواجه 

نفس المشكلة التي تواجهها حتى تتمكن من 
العمل على حل مشترك.

• قد يكون بوسع تجار التجزئة تقديم المزيد 
من األفكار حول عادات الشراء لدى العمالء 

أو مساعدتك على االنخراط مباشرة مع 
المستخدمين النهائيين.

إبقاء الصورة الكبيرة في االعتبار
يتمثل االعتبار النهائي لمقدم الخدمة خالل 

مرحلة التنفيذ في أنه يجب عليك التأكد من أن 
فريق المشروع ال يزال على دراية بالصورة الكبيرة 

التي يسهم بها المشروع. على سبيل المثال ، 
هل يتم اتخاذ القرارات التي تتسق مع نموذج 

األعمال واستراتيجية العمل التي تم وضعها؟ هل 
للمشروع تأثير إيجابي على القضايا االجتماعية 
للشركة مثل المساواة بين الجنسين؟ ما هي 

المجاالت التشغيلية األخرى للشركة التي ستتأثر 
بهذا المشروع؟ ما الذي تعلمناه يعزز أو يثير 

الشك حول االفتراضات التي تم تقديمها قبل بدء 
المشروع؟ الهدف هنا هو تحقيق توازن بين الحفاظ 

على التركيز على إكمال المشروع بأسرع ما يمكن 
وبفاعلية قدر اإلمكان ، وفي نفس الوقت محاولة 

عدم ضياع الفرص التي قد تنشأ لتعزيز القيمة 
التجارية للمشروع من خالل »التعثر«. يعد هذا تحدًيا 

صعًبا ، ولكن تذكر أنه سيتم إجراء مراجعة شاملة 
للمشروع بعد االنتهاء من المشروع - كما هو 

موضح في مرحلة المراجعة.
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الخطوة الثالثة- 

توفير التوجيه وحل المشكالت

دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول تنفيذ المشروع

الصورة العامة للمشروع
• ماهي التأثيرات المرتبطة بخفض فاقد السمك في المصنع على سلسلة القيم؟ هل إنخفضت كميات السمك المصطاد؟ هل إنخفضت أسعار التونا؟

• كيف ينظر الموظفين إلى المشروع؟ هل ساعد ذلك في خلق ثقافة اإلبداع اإليكولوجي؟

المهام والمسؤوليات
مدير المشروع

• اإلدارة اليومية 
للمشروع

• التواصل مع فيرق 
اإلدارة

• التخطيط للتجارب

فنيي اإلنتاج
• تفيذ لبتجارب

• جمع المعلومات
• الدعم في توليد 

األفكار

مزود الخدمة
• إقتراح األفكار 

للتجريب
• مراجعة التجارب

• التواصل مع فريق 
اإلدارة

قنوات اإلتصال
اإلجتماعات األسبوعية 

للمتابعة
• يتم إدارتها من 
خالل مدير اإلنتاج

• حضور المدير 
التنفيذي

لوحة إعالنات المشروع
• تدار من قبل فنيي 

اإلنتاج
• يطلع عليها كافة 

العاملين في الشركة

تقارير العمل
• تدار من قبل 

مقدم الخدمة
• يطلع عليها فريق 

اإلدارة العليا في 
الشركة

القضايا الطارئة
»تم التخلص من كميات كبيرة من السمك في تفتيش الجودة 

األول، وذلك على ما يبدو نتيجة لضعف التحكم بالحرارة خالل النقل 
من السوق. يمكن تضمين هذه العملية ضمن نطاق عمل المشروع.

التغذية الراجعة من الزبائن
• »الزبون« هو فريق اإلدارة العليا

• الردود حول تقرير العمل األول كانت إيجابية
• تواقين لرؤية نتائج المشروع الفرعي األول
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الخطوة الثالثة- 

توفير التوجيه وحل المشكالت

النصائح والحيل

الحصول على الرئيس التنفيذي 
لشركة الدعم السريع: 

إن الدعم الواضح من 
الرئيس التنفيذي غالبا 

ما يكون عامال هاما في 
نجاح المشاريع الكبيرة. 

لذلك ، اطلب من المدير 
التنفيذي أن يدلي ببيان 
لجميع الموظفين في 

بداية المشروع للمساعدة 
في إطالق أنشطة 

االبتكار اإليكولوجية 
العملية ، معربا عن 

السبب في أن الشركة 
تتبع استراتيجية مبتكرة 
للبيئة وكيف سيساهم 
هذا المشروع األول في 

هذه االستراتيجية.
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دليل

إعادة النظر
مراجعة أداء المشروع األول لالبتكار البيئي وتحديث 

خططك للمستقبل.



الخطوات واألنشطةلمحة عامة

عند هذه النقطة ، يجب أن تتمتع كل منكم كمزود 
الخدمة والشركة بخبرة ومعرفة كبيرة باإلبداع 

اإليكولوجي. لقد حان الوقت اآلن لمراجعة مخرجات 
المشروع األول لالبتكار البيئي وتحديد ما إذا كانت 

خريطة الطريق الحالية ونموذج العمل يقدمان 
أداء األعمال المرغوب فيه ويظالن متوافقين مع 

إستراتيجية العمل. ولذلك فإن مرحلة المراجعة 
تتميز بخطوتين رئيسيتين ، هما نشاط المراجعة 

وتخطيط الخطوات التالية.

استعراض أداء 
المشروع األول لالبتكار 

البيئي

راجع نموذج العمل 
وخارطة الطريق واتفق 

على الخطوات التالية

هل ورشة عمل مراجعة 
المشروع

الخطوة األولى

هل مراجعة شخصية
الخطوة الثانية

مراجعة نموذج العمل 
وخارطة الطريق

الخطوة الثالثة

اعرض استنتاجات 
المراجعة واتفق على 
الخطوات التالية مع 

المدير التنفيذي
الخطوة الرابعة
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لمحة عامةالنشاطات

الخطوة األولى- هل ورشة 
عمل مراجعة المشروع

الخطوة الثانية- هل مراجعة 
شخصية

بعد االنتهاء من المشروع األول لالبتكار البيئي ، يجدر بنا أن 
نأخذ بعض الوقت لمراجعة أداء المشروع. يتم تحقيق ذلك 

من خالل ورشة عمل المراجعة. من المفيد أيًضا مراجعة أدائك 
الشخصي كمزود خدمة للتفكير في كيفية تحسينك واألسواق 

األخرى التي قد تتمكن من استهدافها باستخدام خدماتك.

خطوة 

استعراض أداء المشروع 
األول لالبتكار البيئي
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الخطوة األولى-  

نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت الهدف من هذا النشاط هو 
استعراض أداء المشروع 
والنظر في كيفية تنفيذ 

المشاريع المستقبلية بشكل 
أكثر فعالية وكفاءة.

• تقرير موجز يصف مخرجات مراجعة المشروع.• نتائج المشروع األول لالبتكار البيئي.
• خمسة إجراءات يمكن تنفيذها لتحسين أداء 

المشاريع المستقبلية.
يتم استخدام هذه المخرجات في النشاط:

• RE.2 قم بعمل مراجعة شخصية.
• RE.3 مراجعة نموذج العمل وخارطة الطريق.

هل ورشة 
عمل مراجعة 

المشروع
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ينبغي أن يركز استعراض المشروع على أداء المشروع والنتائج المحققة والطرق 
التي يمكن بها تحسين المشاريع المستقبلية. في النهاية ، تحاول اإلجابة على 

األسئلة:

• هل أنجز المشروع ما حدده لتحقيقه؟
• ما هي الفوائد األوسع التي حققها المشروع )على سبيل المثال ، أي 

معارف ومهارات جديدة أو شراكات جديدة أو تحسين المساواة بين الجنسين 
أو فوائد العالمة التجارية والعالقات العامة( ؟

كيف يمكن إدارة المشاريع المستقبلية بطريقة مختلفة لجعلها أكثر نجاًحا 
وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة؟

جمع المعلومات ، تحتاج إلى اإلجابة على هذه األسئلة الثالثة يمكن القيام 
به بكفاءة من خالل ورشة عمل المراجعة. يتم تقديم عملية مقترحة لحلقة 

العمل هذه. إذا لم تكن قادًرا على الحصول على مشاركة الموظفين المعنيين 
، فستحتاج إلى إجراء المراجعة بنفسك ومحاولة الحصول على النتائج 

واالستنتاجات التي تم التحقق منها عن طريق نقطة االتصال الخاصة بك داخل 
الشركة.

كيفية إنجاز العمل
.1 مراجعة تخطيط ورشة العمل

إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل ، فاطلب الحصول على إذن من الرئيس 
التنفيذي للقيام بورشة المراجعة. اشرح للمدير التنفيذي أن الغرض من 

ورشة المراجعة هو تحديد نتائج وفوائد المشروع وتحديد طرق لتحسين أداء 
المشروعات المستقبلية لالبتكار البيئي.

تقرر نطاق المراجعة من حيث الفترة الزمنية التي يتم النظر فيها ، وما هي 
جوانب المشروع التي سيتم تغطيتها ومن سيتم استشارته خالل المراجعة. 
إذا شارك الشركاء في سلسلة القيمة في المشروع ، فقد يكون من المفيد 

الحصول على مالحظاتهم في إطار عملية المراجعة. سيكون اكتساب 

الخطوة األولى- 

هل ورشة عمل مراجعة المشروع

المالحظات من الشركاء ذا أهمية خاصة إذا كان من المقرر أن يشاركوا في 
مشاريع الحقة على خارطة الطريق حيث ستحتاج إلى التأكد من أنهم راضون عن 
مزايا األعمال التي يحققونها من أنشطة اإلبداع اإليكولوجي ويظلون متحمسين 

لالستمرار مشاركتهم.
على الرغم من أنه يجب الترحيب بأفكار التغذية الراجعة والتحسينات الخاصة 

بكافة جوانب المشروع ، فقد يكون من المفيد تركيز االهتمام على جانب أو 
جانبين رئيسيين. على سبيل المثال ، إذا كان الهدف من المشروع هو تطوير 
حل تغليف أكثر استدامة ، فقد تركز المراجعة على عملية تطوير التكنولوجيا 

واالتصال بين عملية اإلنتاج وموظفي التصميم والتسويق.
استهدف إكمال المراجعة فور االنتهاء من المشروع - عندما يظل أعضاء فريق 

المشروع قادرين على تذكر تفاصيل المشروع. ومع ذلك ، من المهم إتاحة 
الوقت حتى تصبح نتائج المشروع واضحة. على سبيل المثال ، إذا كان المشروع 
يدور حول تطوير حل تغليف أكثر استدامة ، فقد تضطر إلى االنتظار لمدة تتراوح 

بين ثالثة وستة أشهر للحصول على بيانات مبيعات المنتج حتى تتمكن من 
تقييم قبول المستهلك للتصميم الجديد.

جمع ومراجعة وثائق المشروع مثل مواصفات المتطلبات وسجل المخاطر. 
اجمع أيًضا دلياًل على نتائج وفوائد المشروع ، على سبيل المثال. البيانات التي 
تشير إلى انخفاض في استهالك الطاقة في عمليات اإلنتاج بعد إدخال عملية 

تصنيع جديدة.
قرر من الذي يجب أن يشارك في ورشة المراجعة. يعتبر قادة الفريق مرشحين 

جيدين إلشراكهم في المراجعة ألنهم يجب أن يكون لديهم نظرة عامة جيدة على 
األنشطة المنجزة والمشاكل التي تمت مواجهتها. قد يمنع أعضاء فريق اإلدارة 

العليا بعض المشاركين من تقديم مراجعة نقدية ونزيهة للمشروع ، وبالتالي 
يجب تجنبها. حاول أن تضمن مجموعة متوازنة بين الجنسين للمشاركة في 

ورشة العمل.

قم بإعداد نموذج مراجعة ال يتضمن أكثر من 10 أسئلة حول الجوانب الرئيسية 
للمشروع الذي ترغب في مراجعته.
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الخطوة األولى- 

هل ورشة عمل مراجعة المشروع

أرسل لكل مشارك نسخة من استمارة المراجعة إلكمالها قبل ورشة العمل. 
بعض األسئلة األساسية العامة هي:

• هل أنجز المشروع ما حدده لتحقيقه؟
• ما الذي حدث في المشروع؟
• ما هو التحدي في المشروع؟

•ما كان يمكن القيام به بشكل مختلف؟
• ما هي الفوائد األوسع التي حققها المشروع خارج نطاقه األساسي؟

)على سبيل المثال ، أي معارف ومهارات جديدة أو شراكات جديدة أو تحسين 
المساواة بين الجنسين أو فوائد العالمة التجارية والعالقات العامة(؟

• ماذا تعلمت من المشاركة في المشروع؟
حاول تطوير أسئلتك الخاصة األكثر تحديًدا لتضمينها في نموذج المراجعة. 

اطلب من المشاركين إحضار نماذج المراجعة المكتملة معهم إلى ورشة العمل.

2. تسهيل ورشة المراجعة
ابدأ ورشة العمل من خالل توضيح أن الغرض من المراجعة هو تحديد نتائج 

وفوائد المشروع وتحديد طرق لتحسين أداء المشروعات المستقبلية لالبتكار 
البيئي. اطلب من المشاركين أن يكونوا صريحين وأمناء وموضوعيين عند تقديم 

مالحظاتهم. كما يمكن أن يكون منتًجا أيًضا أن يطلب من المشاركين تركيز 
انتقاداتهم على عملية المشروع وليس على األفراد.

اطلب من كل مشارك بدوره قراءة إحدى النقاط التي قدمها في نموذج 
المراجعة الخاص به. اسمح ببعض الوقت لمناقشة كل نقطة ، ولكن الهدف 
هو االستمرار في التقدم من خالل النقاط حتى تكون هناك فرصة لسماع كل 

النقاط. استمر حتى يتم االستماع إلى جميع النقاط.
استناًدا إلى النقاط التي أثيرت والمناقشة ، اطلب من المشاركين إدراج أهم 

خمسة إجراءات يمكن اتخاذها لتحسين أداء المشروعات المستقبلية وتسجيلها. 
2. تسهيل ورشة المراجعة

ابدأ ورشة العمل من خالل توضيح أن الغرض من المراجعة هو تحديد نتائج 
وفوائد المشروع وتحديد طرق لتحسين أداء المشروعات المستقبلية لالبتكار 

نموذج مراجعة المشروع

نطاق العملالتوثيق وبيانات المشروع

المشاركين في الورشة اإلستبيان
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الخطوة األولى- 

هل ورشة عمل مراجعة المشروع

البيئي. اطلب من المشاركين أن يكونوا صريحين 
وأمناء وموضوعيين عند تقديم مالحظاتهم. كما يمكن 

أن يكون منتًجا أيًضا أن يطلب من المشاركين تركيز 
انتقاداتهم على عملية المشروع وليس على األفراد.

اطلب من كل مشارك بدوره قراءة إحدى النقاط التي 
قدمها في نموذج المراجعة الخاص به. اسمح ببعض 

الوقت لمناقشة كل نقطة ، ولكن الهدف هو االستمرار 
في التقدم من خالل النقاط حتى تكون هناك فرصة 

لسماع كل النقاط. استمر حتى يتم االستماع إلى جميع 
النقاط.

استناًدا إلى النقاط التي أثيرت والمناقشة ، اطلب من 
المشاركين إدراج أهم خمسة إجراءات يمكن اتخاذها 

لتحسين أداء المشروعات المستقبلية وتسجيلها.

.3 اإلبالغ عن نتائج المراجعة
للتأكد من أن االستنتاجات من االستعراض يتم 

التقاطها والتصرف بناء عليها من المهم تلخيص النتائج 
من ورشة عمل المراجعة في تقرير قصير. ينبغي أن 
يفسر ذلك نطاق التقرير ويصف نشاط حلقة العمل 

االستعراضية ويسلط الضوء على اإلجراءات الموصى 
بها لتحسين أداء المشاريع المستقبلية.

أحد الجوانب التي يجب التفكير فيها هو كيف يمكن 
تعزيز فوائد المشروع. على سبيل المثال ، إذا تم إطالق 

منتج إبداعي بيئي جديد ، فهل يجب على الشركة اآلن 

التقدم بطلب للحصول على عالمة بيئية للمنتج؟ هل 
يوجد نظام جوائز البتكارات المنتجات المستدامة التي 

يمكنك إدخالها؟ هل هناك أجزاء أخرى من الشركة 
يمكن أن تستفيد مما تم إنجازه في المشروع؟ يجب 
مالحظة هذه األنواع من إجراءات المتابعة في التقرير 
للمناقشة في خريطة الطريق ومراجعة نموذج العمل.

بمجرد أن يصبح تقرير المراجعة جاهًزا ، يجب أن تحاول 
ترتيب اجتماع قصير مع المدير التنفيذي وفريق اإلدارة 
العليا من أجل تقديم ملخص لهذا التقرير. يمكن دمج 

هذا العرض في بداية خارطة الطريق واستعراض 
االستراتيجية ، الموصوف في نشاط »RE.3 مراجعة 

نموذج العمل وخارطة الطريق«.



الخطوة األولى- 

هل ورشة عمل مراجعة المشروع
دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول مراجعة المشروع

التوثيق وبيانات المشروع
• أظهرت عملية معادلة الكميات التي تم تنفيذها في الشهر الثاني عشر 

إتخفاضا في فاقد السمك بمعدل 28% مقارنة بالمعلومات المرجعية
• أظهر تقرير الميزانية أن 8500 دوالر قد أنفقت من الميزانية المرصودة والتي 

تبلغ قيمتها 10000 دوالر
• الخالصة تشير إلى أن المشروع قد حقق األهداف الرئيسية منه

نطاق العمل
• سيتم إستثناء المشروع الثالث حيث أنه لم يتم تنفيذه بالكامل

• سيتم توزيع إستبيان المراجعة على كافة موظفي اإلنتاج، فريق المشروع 
ومدير الجودة.

المشاركين في الورشة
• إثنان من موظفي اإلنتاج

• إثنان من قادة فرق اإلنتاج
• مدير اإلنتاج

• إثنان من فنيي اإلنتاج
• مدير الجودة

المعايير الرئيسية للمراجعة
• النتائج واآلثار اإليجابية للمشروع – توليد معلومات مقنعة 

لتقديمها لفريق اإلدارة العليا
• عملية توليد األفكار – هل كانت عملية توليد األفكار فعالة؟

• التعلم – كيف يمكن أن نطور على المشاريع المستقبلية

إستبيان المراجعة
• هل حقق المشروع هدفه في » خفض فاقد السمك داخل المصنع بمقدار 

25% لكل طن خالل 12 شهرا«؟
• هل يمكن تحقيق خفض أكبر من قاثد السمك؟ إذا كان األمر كذلك، كيف؟

• هل ساهم المشروع في خلق ثقافة اإلبداع اإليكولوجي في الشركة؟
• ما هي الفوائد األخرى التي حققها المشروع؟

• هل كان للمشروع أي أثار سلبية على شركة تايستي تونا؟
• هل عالجت المشاريع الفرعية معظم مصادر الفقد الرئيسية من السمك في 

المصنع؟
• هل تمت عملية توليد األفكار لخفض الفاقد بطريقة ممنهجة وشاملة؟

• هل ترى أن هناك أي أفكار أخرى تستحق التطبيق؟
• ما هي التحديات التي واجهت المشروع بشكل أكبر؟

• كيف يمكن تعزيز تطبيق المشاريع المستقبلية؟



360



361

الخطوة الثانية-  

نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت الهدف من هذا النشاط هو 
مراجعة أدائك الشخصي 

كمقدم خدمة والتفكير في 
األسواق األخرى التي قد 

تستفيد من خدماتك.

• نتائج المشروع األول لالبتكار البيئي.
• تقرير موجز يصف مخرجات مراجعة المشروع. 

يأتي هذا من النشاط: RE.1 قم بعمل ورشة عمل 
مراجعة المشروع.

• خمسة إجراءات يمكنك اتخاذها لتحسين أدائك 
الخاص في دعم المشاريع المستقبلية لالبتكار 

البيئي
• أفكار لألسواق الجديدة التي يمكن أن تستفيد 

من خدماتك.
ال يستخدم هذا الناتج في أي مكان آخر ولكنه 

سيساعد في تحسين جميع أنشطة اإلبداع 
اإليكولوجي المستقبلية.

هل مراجعة 
شخصية
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وقد ركزت المراجعة حتى اآلن على الفوائد التي 
تعود على الشركة وما اكتسبته. ومع ذلك ، يجب 

أن تأخذ الوقت الكافي لمراجعة أدائك الخاص ، 
وما تعلمته وما هي الخطوات التالية التي يجب أن 

تتخذها.

كيفية إنجاز العمل
1. اسأل نفسك األسئلة التالية:

• ماذا فعلت بشكل جيد؟
• ما الذي وجدته مليًئا بالتحديات؟

• ما الذي يمكنني القيام به بشكل مختلف في 
المشاريع المستقبلية؟

• ماذا تعلمت؟
• ھل ھناك أسواق أخرى یجب أن أستھدفھا من 

خالل خدمات االبتکار البیئي؟
2. حاول إنشاء خمسة إجراءات يمكنك اتخاذها 
لتحسين أدائك في دعم المشاريع المستقبلية 

لالبتكار البيئي.
3. إذا قمت بتحديد أسواق جديدة محتملة لخدماتك 
الخاصة باإلبداع اإليكولوجي ، فسوف ينطوي ذلك 
على العودة إلى مرحلة PREPARE من أجل تقييم 

جاذبية السوق وبناء فهمك لتلك السوق.

الخطوة الثانية- 

هل مراجعة شخصية

هل هناك أسواق أخرى يجب أن أستهدفها بخدماتي 
المرتبطة باإلبداع اإليكولوجي؟

نموذج المراجعة الشخصية

ماهي األشياء التي قمت 
بتنفيذها بشكل جيد؟ 

ما الذي تعلمته؟ 
ما الذي يجب أن أقوم 

بتنفيذه بشكل مختلف في 
المشاريع المستقبلية؟

ما الذي وجدته 
أكثر صعوبة؟

التغذية الراجعة من األخرين
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الخطوة الثانية- 

هل مراجعة شخصية
دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول المراجعة الشخصية

ما الذي وجدته أكثر صعوبة؟
• إدارة قضايا ضبط الجودة التي ظهرت أثناء التنفيذ

• عدم القدرة على المتابعة في المشروع الثالث نتيجة 
إلرتفاع كلفة اإلستثمار لمعدات المعالجة الالهوائية

• التعامل مع موظفي اإلنتاج الذين كانو مقاومين لتنفيذ 
التطبيفات الجديدة

التغذية الراجعة من 
األخرين

• المدير التنفيذي 
كان سعيدا بالنتائج 

التي تم تحقيقها خالل 
اإلثنا عشر شهرا

• رغبة مدير اإلنتاج 
في إعطاء مسؤولية 

دراسات الجدوى 
اإلقتصادية في 
المستقبل نظرا 
لكونها تتطلب 
إهتماما خاصا

• كان موظفي اإلنتاج 
سعداء إلشراكهم 
في نشاطات حل 

المشاكل

ما الذي يجب أن أقوم بتنفيذه بشكل مختلف في المشاريع 
المستقبلية؟

• إكمال بعض التدريبات على تغيير اإلدارة
• الحصول على أرقام أكثر دقة لتكاليف التكنولوجيا 

في وقت مبكر من العملية لتجنب إضاعة الوقت على 
التكنولوجيا باهظة التكلفة بالنسبة للميزانية

• محاولة تخمين المصادر المحتملة للخالف الداخلي أثناء 
التخطيط للمشروع

• السعي للحصول على نصيحة المدير التنفيذي عند ظهور 
الخالفات

• وضع وصف واضح للفوائد على لوحة المشروع للفريق 
التشغيلي

هل هناك أسواق أخرى يجب أن أستهدفها بخدماتي المرتبطة باإلبداع اإليكولوجي؟
رصد تحديات مشابهة جدا في شركات أخرى للمنتجات الغذائية – بحاجة إلى دراسة أكثر دقة لهذه الفرص.

ماهي األشياء التي قمت بتنفيذها بشكل جيد؟ 
• إجتماعات أسبوعية مثمرة مع المدير التنفيذي

• المساعدة في توليد عدد كبير من أفكار التحسين – بعض 
منها يمكن تنفيذه في المشاريع المستقبلية 

• إنشاء قاعدة بيانات جيدة و القدرة على إظهار التحسينات 
التي تم تحقيقها بطريقة قوية

ما الذي تعلمته؟ 
• عندما تظهر المشاكل فإن ذلك يخلق خالفا ما بين أهداف 

المشروع والعمليات اليومية للشركة وبالتالي فإن هناك 
حاجة لتدخل عاجل من المدير التنفيذي حول األولويات 

والطريقة األمثل لمعالجة الخالف.
• التعامل مع إهتمامات الموظفين هو عامل أساسي في 

نجاح أي مشروع
• يمكن أن يكون  موظفين اإلنتاج مصدرا هاما لألفكار 

عندما تتاح لهم الفرصة للمشاركة في حل المشاكل.
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لمحة عامةالنشاطات

الخطوة الثالثة- مراجعة نموذج العمل 
وخارطة الطريق

الخطوة الثالثة- اعرض استنتاجات 
المراجعة واتفق على الخطوات التالية مع 

المدير التنفيذي

خالل المشروع األول لالبتكار البيئي ، ستتعلم الكثير عن 
احتياجات السوق ، واتجاهات السوق ، والقدرة على االبتكار 
لدى الشركة واستعداد سلسلة التوريد للمشاركة. قد تكون 
هناك أيضا تطورات جديدة في مجاالت مثل التكنولوجيا ، 

وأسعار الطاقة والسلع ، أو التشريعات. كما ستتعرف أيًضا 
على جوانب نموذج العمل التي تعمل بشكل جيد والتي تحتاج 

إلى بعض التحسين. وبالتالي ، يعد الوقت مناسًبا لمراجعة 
وتحديث نموذج العمل وخارطة الطريق.

خطوة 

راجع نموذج العمل 
وخارطة الطريق واتفق 

على الخطوات التالية



الخطوة الثالثة-  

نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت يهدف هذا النشاط إلى 
مراجعة نموذج العمل 

وخارطة الطريق ثم إجراء أي 
تغييرات ضرورية بناًء على ما 
تعلمته خالل المشروع األول 

لالبتكار البيئي.

• نتائج المشروع األول لالبتكار البيئي.
• تقرير موجز يصف مخرجات مراجعة المشروع. 

يأتي هذا من النشاط: RE.1 قم بعمل ورشة عمل 
مراجعة المشروع.

• خمسة إجراءات يمكن تنفيذها لتحسين أداء 
 2.RE :المشاريع المستقبلية. يأتي هذا من النشاط

قم بإجراء مراجعة شخصية.

• اقتراح للتغييرات في نموذج العمل وخارطة 
الطريق أو التأكيد على أنه ال توجد تغييرات 

مطلوبة.
يستخدم هذا الناتج في النشاط:

• RE.4 اعرض استنتاجات المراجعة واتفق على 
الخطوات التالية مع المدير التنفيذي.

مراجعة نموذج 
العمل وخارطة 

الطريق
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يمكن إكمال نموذج العمل وخريطة الطريق إلى 
حد كبير من خالل العمل بمفردك. يمكنك بعد 
ذلك تقديم النتائج والتوصيات الخاصة بك إلى 

الرئيس التنفيذي وفريق اإلدارة العليا. تتم مناقشة 
األنشطة الرئيسية في هذه المراجعة أدناه. الحظ 

أن التركيز ينصب على خريطة الطريق ونموذج 
العمل ألن االستراتيجية العامة ال تحتاج للتحديث 

المنتظم، على الرغم من أن بعض التعديالت 
الصغيرة على االستراتيجية واألهداف قد تكون 

ضرورية في بعض األحيان.

كيفية إنجاز العمل
األنشطة الرئيسية التي يجب تغطيتها ضمن 

مراجعة نموذج العمل وخارطة الطريق:
• انظر مرة أخرى إلى التوصيات من مراجعة 
المشروع، والنظر في ما إذا كانت هناك أي 
آثار على نموذج العمل أو خريطة الطريق؟ 

على سبيل المثال، هل هناك حاجة إلى تدريب 
إضافي حول موضوعات مثل التفكير في دورة 

الحياة قبل الشروع في المشروع التالي؟ هل 
كان االفتقار إلى المشاركة من الموردين هو 

المشكلة، وإذا كان األمر كذلك، فما الذي يمكن 
عمله لمعالجة هذا؟

• مراجعة نموذج العمل ومحاولة تقييم:
• هل هناك أي معلومات جديدة لألدلة 

تقوي أو تضعف ثقتك في صحة نموذج 
العمل؟ على وجه الخصوص، ما هو رد 

الخطوة الثالثة- 

مراجعة نموذج العمل وخارطة الطريق

المنافسين؟ كيف يتم تكييفهم، وهل هناك 
تهديدات تنافسية جديدة تنبثق؟ إذا كانت 

لديك مخاوف جدية بشأن صحة نموذج 
العمل، فيجب أن تكون توصيتك للشركة 

 SET BUSINESS هي إعادة النظر في مرحلة
MODEL من أجل معالجة القضايا.

• ما هو التقدم الذي تم إحرازه خالل 
المشروع األخير حول نقاط االستدامة 
الساخنة التي تم تحديدها أثناء التقييم 

المتعمق؟
• هل تم تحديد أي فجوات جديدة في األداء 

على مدار المشروع؟ إذا كان األمر كذلك، 
فحاول إنشاء أفكار جديدة للمشروع للتغلب 

على هذه الفجوات وإضافتها إلى خريطة 
الطريق.

• مراجعة خارطة الطريق واتخاذ قرار بشأن:
• هل هناك أي معلومات جديدة لألدلة تعزز 

أو تقلل من حالة إكمال أي من بنود خارطة 
الطريق؟ أزل أي عناصر لم تعد مهمة أو ذات 

صلة.
هل هناك أي أفكار جديدة يجب إضافتها إلى 

خريطة الطريق؟ أين يجب أن تتالءم؟
س هل ال يزال ترتيب عناصر خريطة الطريق 

صالًحا؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فكيف 
يتغير؟

• أي فكرة، أو مجموعة من األفكار على 
خريطة الطريق، من شأنها أن تجعل المشروع 

القادم منطقًيا للشركة
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الخطوة الثالثة- 

مراجعة نموذج العمل وخارطة الطريق

نموذج مراجعة خارطة الطريق ونموذج العمل

النتائج من 
مراجعة 
المشروع

المشاريع 
القادمة للشركة صالحية خارطة الطريقصالحية نموذج العمل

مدى التقدم في النقاط 
الساخنة لإلستدامة

ترتيب خارطة الطريقالثغرات في التنفيذ

أفكار جديدة لخارطة 
الطريق
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الخطوة الثالثة- 

مراجعة نموذج العمل وخارطة الطريق
دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول مراجعة خارطة الطريق ونموذج العمل

النتائج من مراجعة 
المشروع

على مقدم الخدمة 
وفريق الشركة 

أن يكملو بعض 
الدورات التدريبية 
على تغيير اإلدارة

صالحية نموذج العمل
• يبدو أن الصيادين مهتمين لإلنخراط 

في موضوع خفض فاقد السمك 
ضمن سلسلة القيم. وهو األمر 

الذي يمكن أن ينعكس في إمكانية 
إهتمامهم في اإلنخراط في مواضيع 

اإلستدامة األخرى
• كان المنافسين يحاولون إستقطاب 

عناصر اإلنتاج الرئيسيين ليتعلمو كيفية 
خفض فاقد السمك

صالحية خارطة الطريق
رصد ضعف التبريد خالل نقل السمك 

من السوق للمصنع كمصدر رئيسي 
لفقد السمك، لذلك هناك حاجة ماسة 
إلكمال المشروع »خفض فاقد السمك 

ضمن سلسلة القيم«

المشاريع القادمة 
للشركة

هناك إقتراح 
لتنفيذ مشروع 
خفض »فاقد 

السمك ضمن 
سلسلة القيم« 
بكونه المشروع 

التالي لكونه 
سيؤدي إلى توفير 

في التكاليف 
للصيادين والذي 
يمكن إستثماره 

في مشروع الصيد 
المستدام مدى التقدم في النقاط الساخنة 

لإلستدامة
• خفض فاقد السمك في المصنع 

بمقدار 28%. والذي يمثل قدرا كبيرا من 
السمك المفقود في سلسلة القيم 

ككل.

أفكار جديدة لخارطة الطريق
يمكن أن يكون هناك حاجة  لمشروع 
خاص حول فاقد السمك خالل النقل

الثغرات في التنفيذ
• لم يتم رصد أي ثغرات في التنفيذ

ترتيب خارطة الطريق
يقترح إكمال » خفض فاقد السمك 
ضمن سلسلة القيم« قبل »الصيد 

المستدام« وذلك لكونه سيؤدي إلى 
توفير في التكاليف للصيادين والذي 
يمكن إستثماره في مشروع الصيد 

المستدام
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الخطوة الرابعة-  

نظرة عامة

المخرجاتالمدخالت الهدف من هذا النشاط 
هو تقديم االستنتاجات من 
أنشطة المراجعة واالتفاق 

مع المدير التنفيذي لكيفية 
المضي قدًما في المرحلة 

التالية من تنفيذ اإلبداع 
اإليكولوجي.

• اقتراح للتغييرات في نموذج العمل وخارطة 
الطريق أو التأكيد على أنه ال توجد تغييرات مطلوبة. 

يأتي هذا من النشاط: RE.3 راجع نموذج العمل 
وخارطة الطريق.

• قرار من الرئيس التنفيذي بشأن كيفية المضي 
قدما.

ال يستخدم اإلخراج في مكان آخر ولكنه ضروري 
للسماح لك باالنتقال إلى المرحلة التالية من 

تنفيذ اإلبداع اإليكولوجي مع الشركة.

اعرض استنتاجات 
المراجعة واتفق 
على الخطوات 

التالية مع المدير 
التنفيذي
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يتمثل النشاط النهائي في تقديم توصياتك إلى 
المدير التنفيذي وفريق اإلدارة العليا. فيما يلي 

إرشادات حول ما يجب تضمينه في هذا العرض 
التقديمي.

كيفية إنجاز العمل
موضوعات مقترحة لتضمينها في العرض 

التقديمي إلى المدير التنفيذي:
• ملخص لنشاط استعراض المشروع ، مع 

تسليط الضوء على نتائج المشروع و
فوائد األعمال المكتسبة.

• أهم خمسة إجراءات موصى بها لتحسين 
األداء في مشاريع االبتكار اإليكولوجي التي 
جاءت من حلقة عمل استعراض المشاريع.

• تحليلك للصالحية المستمرة لنموذج العمل 
وخارطة الطريق.

• توصيتك للخطوات التالية ، سواء أكان ذلك 
يتعلق بالمشروع التالي على خريطة الطريق ، 
أو إعادة النظر في مراحل سابقة في العملية 

من أجل معالجة أي مشاكل نشأت مع نموذج 
العمل أو خريطة الطريق

نموذج عرض المراجعة

تحليل صالحية نموذج 
العمل وخارطة الطريق

النصائح الرئيسية 
للتحسين

النتائج والفوائد من 
المشروع

الخطوات التالية
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الخطوة الرابعة- 

اعرض استنتاجات المراجعة واتفق على الخطوات التالية مع المدير التنفيذي

دراسة حالة لغايات التعلم واإلسترشاد حول عرض المراجعة

تحليل صالحية نموذج العمل 
وخارطة الطريق

• يمكن أن يكون هناك حاجة 
إلى مشروع حول خفض فاقد 

السمك أثناء النقل
• رصد ضعف التبريد خالل نقل 

السمك من السوق للمصنع 
كمصدر رئيسي لفقد السمك، 

لذلك هناك حاجة ماسة إلكمال 
المشروع »خفض فاقد السمك 

ضمن سلسلة القيم«

النتائج والفوائد من المشروع
• أظهرت عملية معادلة 

الكميات التي تم تنفيذها في 
الشهر الثاني عشر إتخفاضا 

في فاقد السمك بمعدل %28 
مقارنة بالمعلومات المرجعية

• أظهر تقرير الميزانية أن 8500 
دوالر قد أنفقت من الميزانية 
المرصودة والتي تبلغ قيمتها 

10000 دوالر
• الخالصة تشير إلى أن 

المشروع قد حقق األهداف 
الرئيسية منه

الخطوات التالية
• الموافقة على 

المتابعة بمشروع » 
خفض فاقد السمك 
ضمن سلسلة القيم«

• هناك حاجة 
لمشروع منفصل 

»فاقد السمك أثناء 
النقل« يتم إتخاذ 

القرار بشأنه بمجرد 
اإلنتهاء من تقييم 

فاقد السمك ضمن 
سلسلة القيم.

• أن يقوم مزود 
الخدمة بتنفيذ برنامج 

تدريبي من يومين 
حول مهارات تغيير 

اإلدارة. 

النصائح الرئيسية للتحسين
• يقترح إكمال » خفض فاقد السمك ضمن سلسلة 
القيم« قبل »الصيد المستدام« وذلك لكونه سيؤدي 

إلى توفير في التكاليف للصيادين والذي يمكن 
إستثماره في مشروع الصيد المستدام

• على مقدم الخدمة وفريق الشركة أن يكملو بعض 
الدورات التدريبية على تغيير اإلدارة

• الحصول على أرقام أكثر دقة لتكاليف التكنولوجيا 
في وقت مبكر من العملية لتجنب إضاعة الوقت على 

التكنولوجيا باهظة التكلفة بالنسبة للميزانية
• محاولة تخمين المصادر المحتملة للخالف الداخلي 

أثناء التخطيط للمشروع
• السعي للحصول على نصيحة المدير التنفيذي عند 

ظهور الخالفات
• وضع وصف واضح للفوائد على لوحة المشروع 

للفريق التشغيلي
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نموذج العمل
يصف كيفية قيام الشركة بأعمالها. وهو عبارة عن 
ترجمة للقضايا االستراتيجية ، مثل تحديد المواقع 

االستراتيجية واألهداف االستراتيجية إلى نموذج 
مفاهيمي ينص بوضوح على كيفية تنفيذ األعمال. 

يعمل نموذج العمل كخطة بناء تسمح بتصميم 
وتحقيق بنية األعمال واألنظمة التي تمثل الشكل 
 Osterwalder et al,( التشغيلي والمادي للشركة

.)2005

إستراتيجية العمل
وصف أهداف الشركة على المدى الطويل 

واألسواق التي ستعمل فيها الشركة )أي الرؤية 
.)Andrews ، 1997 والمهمة( )مقتبسة من

الجنس
تصف األدوار والسلوكيات واألنشطة والسمات 

التي يعتبرها مجتمع معين في وقت معين مناسًبا 
للرجال والنساء. هذه السمات والفرص والعالقات 
يتم بناؤها اجتماعيًا ويتم تعلمها من خالل عمليات 
التنشئة االجتماعية. في سياق / وقت محدد وقابلة 

للتغيير. )هيئة األمم المتحدة للمرأة(

التمييز بين الجنسين
يصف أي تمييز أو استبعاد أو تقييد يتم على 

أساس نوع الجنس يكون له أثر أو غرض إلعاقة أو 
إبطال اعتراف المرأة أو تمتعها أو ممارستها ، بغض 
النظر عن حالتها الزوجية ، على أساس المساواة بين 

الرجل والمرأة وحقوق اإلنسان الحقوق والحريات 
األساسية في المجاالت السياسية أو االقتصادية 

أو االجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي مجال 
آخر )المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

التمييز ضد المرأة ، 1979(.

المساواة بين الجنسين
يشير إلى المساواة في الحقوق والمسؤوليات 

والفرص بين النساء والرجال والفتيات والفتيان. 
والمساواة ال تعني أن النساء والرجال سيصبحون 

متشابهين ، ولكن حقوق المرأة ومسؤولياتها 
وفرصها لن تعتمد على ما إذا كانوا مولودين ذكرًا 
أم أنثى. والمساواة بين الجنسين تعني ضمنًا أن 

مصالح واحتياجات وأولويات كل من النساء والرجال 
تؤخذ في االعتبار ، مع االعتراف بتنوع المجموعات 

المختلفة من النساء والرجال. والمساواة بين 
الجنسين ليست من قضايا المرأة ، بل ينبغي لها 
أن ُتعنى بالرجال وإشراكهم بالكامل. )هيئة األمم 

المتحدة للمرأة(

الحساسية بين الجنسين
تصف محاولة لتصحيح أوجه عدم المساواة القائمة 
بين الجنسين عند تصميم وتنفيذ مشاريع أو برامج 

أو سياسات إنمائية.

دورة الحياة 
مراحل متتابعة ومترابطة من منتج )جيد أو خدمة( ، 
من استخراج الموارد الطبيعية إلى التخلص النهائي 

)ISO 14040: 2006  تم تعديلها من(

تقييم دورة الحياة
إنها مجموعة منهجية من اإلجراءات لتجميع 

وفحص مدخالت ومخرجات المواد والطاقة واآلثار 
البيئية المرتبطة بها التي تعزى مباشرة إلى أداء 
 ISO  المنتج خالل دورة حياته. )تم تعديلها من

)14040: 2006

تفكير دورة الحياة
إنه نهج نوعي في الغالب لفهم كيفية تأثير خياراتنا 
على ما يحدث في كل مرحلة من مراحل دورة حياة 

النشاط الصناعي: من اقتناء المواد الخام من خالل 
التصنيع والتوزيع واستخدام المنتج والتخلص منه. 

هذا النهج ضروري لكي نوازن بين المفاضالت 
للتأثير ببشكل إيجابي على االقتصاد والبيئة 

والمجتمع  )برنامج األمم المتحدة للبيئة، 2004(

التسويق
إنها مجموعة األنشطة المصممة لمساعدة الشركة 
على فهم نوع المنتج الذي يجب أن تقدمه للسوق 

وتوصيل فوائد وقيمة المنتج إلى المستهلك 
المستهدف. التسويق يركز على قنوات المنتج 

والترويج والسعر والتوزيع.

تحليل السوق
هو نشاط جمع المعلومات حول الحجم ، وربحية 

النمو ، والمجموعات المستهدفة والمنتجات 
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الموجودة في السوق ، والتي تستخدم في عملية 
صنع القرار على المستوى االستراتيجي. هذا 

النشاط المحدد سيقع تحت مظلة أوسع ألنشطة 
التسويق.

الهيكل المؤسسي
يشير هذا المصطلح إلى مجموعة األنشطة 

والموارد الرئيسية )البشرية والمالية( داخل الشركة 
، باإلضافة إلى تلك المتعلقة مباشرة باإلنتاج ، 

والتي تم تخصيصها لدعم نموذج األعمال. وتشمل 
هذه العمليات عمليات الشراء والتوزيع والشراكات 

الرئيسية وعالقات العمالء والواجهات البينية 
والبحث والتطوير واالتصاالت الداخلية وتوليد 

اإليرادات.

الشركاء
يشير هذا المصطلح إلى األطراف في سلسلة 

القيمة التي توفر أو تستقبل القيمة بما في ذلك 
الموردين ، والعاملين الخارجيين ، والمقاولين ، 

والعمالء ، والمستهلكين ، والعمالء ، واألعضاء ، 
)ISO 26000:2010( وغيرهم

خارطة الطريق
إنها أداة تخطيط تستخدم لدعم تنفيذ 

االستراتيجيات. وهي عبارة عن مجموعة من 
المشاريع التي ستساعد على تطوير المنظمة من 

موقع الشركة الحالي نحو تحقيق أهداف المنظمة 

.)Phaal R et al ، 2007 مقتبسة من(

األطراف ذات العالقة
هو أي مجموعة أو فرد يمكنه التأثير أو يتأثر 

بمؤسسة أو أنشطتها. أيضا ، أي فرد أو مجموعة 
يمكن أن تساعد في تحديد مقترحات القيمة 

للمؤسسة )مؤسسة شركاء األبحاث في كندا ، 
برنامج األمم المتحدة للبيئة ، المساءلة: إشراك 

أصحاب المصلحة ، 2005(.

سلسلة التزويد
هو نظام من المنظمات والتكنولوجيا واألنشطة 

والمعلومات والموارد التي ينطوي عليها نقل منتج 
أو خدمة من مورد إلى عميل )مايكل بورتر 1985( 
هي أهم اآلثار في سلسلة القيمة أو نظام دورة 
حياة المنتج أو الخدمة ، والتي يمكن استخدامها 

لتحديد فرص تحسين األثر وتحديد أولويات إجراءات 
.)UN Environment / SETAC، 2014( تقليل األثر

القيمة
من المفهوم أنه ينطوي على خلق قيمة اقتصادية 
)اإليرادات التي تحصل عليها الشركة مقابل سلعها 

أو خدماتها( بطريقة تخلق أيًضا مخرجات إيجابية 
للمجتمع من خالل تلبية احتياجاتها وتهديداتها ، مع 
مراعاة االعتبارات االقتصادية والبيئية واالجتماعية ) 

مقتبس من بورتر وكرامر ، 2011(.

سلسلة القيم
إنه التسلسل الكامل لألنشطة أو األطراف التي 

تقدم أو تتلقى قيمة في شكل منتجات أو خدمات 
)مثل الموردين ، عمال التعهيد ، المقاولين 

، المستثمرين ، البحث والتطوير ، العمالء ، 
 ISO 14001 CD2 ،( )المستهلكين ، األعضاء

2013(. انظر أيًضا تعريف الشركاء أعاله.

القيمة المقترحة
يشيرهذا المصطلح إلى المنتجات أو الخدمات التي 

تقدمها إحدى المؤسسات إلى شريحة معينة من 
السوق تعتقد المنظمة أنها ستخلق قيمة لهذه 

الشريحة المحددة من السوق.
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مقدمة لالبتكار البيئي:
Ecodesign Centre )2013(. وثيقة إحاطة: 

اإلبداع اإليكولوجي ]عبر اإلنترنت[.
http://www.edcw.org/en/ : :متاح من

resources/ecodesign-centre-briefing-
document-eco-innovation

إرشادات حول كيفية دعم اإلبداع اإليكولوجي في 
الشركات الصغيرة والمتوسطة:

EIO and CfSD )2013(. البيئية االبتكار! دليل 
لالبتكار البيئي للشركات الصغيرة والمتوسطة 

والمدربين التجاريين. مرصد اإلبداع اإليكولوجي. 
بتمويل من المفوضية األوروبية ، DG البيئة ، 

بروكسل.
http://cfsd.org.uk/site-pdfs/eco-:متاح من

innovate-sme-guide.pdf

جوانب سياسة اإلبداع اإليكولوجي:
التقرير النهائي عن مشروع MEI حول قياس 

 Kemp, R., .]اإلبداع اإليكولوجي ]عبر اإلنترنت
.)2007( .& Peterson, P

http://www.oecd. : :متاح من
org/greengrowth/consumption-

pdf.43960830/innovation
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البيئي من خالل تطوير المنتج - 
http://wwwx.dtu.dk/upload/institutter/
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تصميم من أجل االستدامة:
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مشاريع اإلبداع اإليكولوجي والمبادرات ذات 
الصلة:

مرصد اإلبداع اإليكولوجي - تقارير وبيانات 
وأمثلة تتعلق بأنشطة اإلبداع اإليكولوجي في 

االتحاد األوروبي.
/http://www.eco-innovation.eu

قاعدة بيانات ألكثر من 3000 مشروع
Ecoweb - بتمويل من االتحاد األوروبي.
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http://ec.europa.eu/environment/eco-

/innovation/projects

الغرفة العالمية لتبادل المعلومات -
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والتفكير العملي لفكر دورة الحياة.
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http://www.cyc-led.eu/Eco-innovation.

html
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