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لوالوصوالراهن،الوضعتطويربهدفاإلجراءاتلتحسينخططبوضعوالشركاتاملنظماتتقوم
انتكإذاخاصةسلبيأثراإلجراءاتلتحسينيكوناألحيانمنالكثيريفلكناملأمول،الوضعإلى

األمرن،واملتخصصيالخبراءإلىبالنظرالعودةودونعلمية،أسسىلعمبنيةغيرالتحسينعمليات
.الراهنالوضعتحدياتمنحتىأكثرموارداملنظماتيكلفالذي

:النشرةهذهيف
نبذة عن أثر الكوبرا1

قصص أثر الكوبرا يف ست مجاالت

هل هو ممكن؟.. تجنب أثر الكوبرا

أنظمة إدارة اإلجراءات ومنهجيات التحسين

2

3

4

مقدمة
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إعدادمنالنشرة
ESفريق CONSULTING

ES-Consultingالرياض،مدينةمقّرهام2010عامتأسستسعوديةاستشاريةشركة
فريقخاللمنالعمل،إجراءاتإدارةمجاليفاالستشاريةالحلولتقديميفمتخّصصة

.والعاملّيينالسعودييناالستشارّيينمنالخبراتمتنّوع

املتفرعةالحقولجميعيفخدماتناونقدمالعمل،إجراءاتإدارةمجالىلععملنايترّكز
اءاألدتحسينىلع-والخاصالعامالقطاعينيف-املنظماتلنساعدحلولناونصممعنه،

:خاللمناملؤسسي،

@ES_Consutling_

www.linkedin.com/company/es-consulting_

www.esconsulting.com.sa

املنظمةيفالعملإجراءاتإدارةمشروعاتتنفيذ•
املنظمةيفالعملإجراءاتإدارةاستدامةدعم•
اإلجراءاتىلعاملعتمدةاإلدارةإلىللتحولاملنظمةمساعدة•

https://twitter.com/ES_Consulting_
http://www.linkedin.com/company/es-consulting_
https://esconsulting.com.sa/
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تسومية اصوطيحية ( Perverse incentive)أثر الكووبرا 
ي للحلول التي تكون نتائجها أسووأ مون املشوكلة التو
د كان ُيراد حلها، وقد أصبح املصطلح أكثور هوهرة بعو

أن نشوور اتقتصووادي األملوواني هورسووت سوويبرت كتووا  
كيفيووة تجنووح الحلووول السووي ة يف: تووأثير الكوووبرا»

.«السياسة اتقتصادية

؟هو أثر الكوبراما 

نبذة عن أثر الكوبرا

التسميةأصل
روىُيقصةىلعاعتماًدا«الكوبراأثر»بوفيهااملرغو غيرالنتائجهورستاألملانياتقتصاديوصف
ىلعالقضاءعمليةتسريعالبريطانيةالحكومةأرادتإذللهند،البريطانياتحتيلأيامحدثتأنها

كللُتمنحجائزًةالحكومةرصدتولهذا،.اللدغحوادثوتخفيفالكبرى،املدنيفاملنتشرةاألفاعي
!ةالجائزىلعللحصولقتلهاثماألفاعيبتربيةاألهاليقامماسرعانلكن،.ميتبثعبانيأتيمن
ونيطلقالسكانجعلالذياألمرالجوائز،توزيععنتوقفتاألهالي،لتصرفالحكومةتفطنتأنبعد

.سوًءاالوضعليزداديربونها،كانواالتياألفاعيسراح

هناك سلبيات يف كل شيء، وهناك أعراض جانبية لكل 
.شيء

ستيف جوبز
لرئيس سابق ملجلس إدارة آب

الوضع الراهن

صعوبة التخلص 
من كل األفاعي

الحل املقترح

تقديم جوائز

الوضع املأمول

القضاء ىلع 
األفاعي

النتيجة

األهالي يربون 
األفاعي

األهالي يربون 
األفاعي

إلغاء برنامج 
الجوائز

توقف األهالي عن 
تربية األفاعي

األهالي يطلقون 
سراح األفاعي

زيادة عدد األفاعي
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قصص أثر الكوبرا يف ست مجاالت
ائجنتيواجهونتجعلهمقدالتيوالضغوطالتحدياتمنكبيرةمجموعةالتنفيذيوناملدراءيواجه

ستيلي،فيما.الراهنللوضعمعمقةدراسةىلعمبنيةغيرالقراراتكانتإذاخاصةمتوقعة،غير
.املرجوةالنتائجبعكسفيهااملدروسةغيرالقراراتجاءتمختلفة،مجاتتستيفقصص

الفطريةالحياةمجاليف
هانويفئرانقصة(1)

-رةاملهذه–لكنالكوبرا،أثرتجربةالفرنسياتحتيلتحت(فيتنامعاصمة)هانويمدينةههدت
تهامكافحجهودكلوباءتاملدينة،يفالف رانكثرةبسبحالفرنسيةاإلدارةعانتإذالف ران،مع

ألحديلهذوتقديمفأربقتليقوممنلكلمكافآتتقديمالفرنسيةالحكومةقررتلذلك،.بالفشل
.القوارضمناملدينةتطهيرعمليةتسريعبهدفاملدينة،يفاملوزعةاملكاتح

أنليتضحاملدينة،يفتتجولذيولدونف رانوجودالفرنسيونالضباطتحظالوقت،بمرور
!أخرىمرةالجوائزىلعللحصولتتكاثرحتىوتركهاذيولهابقطعيقومونكانوااألهالي

د من دون تفكير، نسير يف طريقنا بشكل أعمى، ونخلق املزي
.النتائج غير املقصودة، ونخفق يف تحقيق أي منفعة

ميج ويتلي
ةكاتبة ومستشارة إدارية أمريكي

الوضع الراهن
صعوبة التخلص 

من الف ران
1

الحل املقترح
جوائز مقابل ذيول 

الف ران
2

الوضع املأمول
القضاء ىلع 

الف ران
3

النتيجة
صرف الجوائز دون 
تحقيق املنفعة

4

الطرف األول

الحكومة الفرنسية

الطرف الثاني

أهالي هانوي

تحديات تنظيمية•
سلطة استعمارية•
عيقة عمودية•

ةتحديات اقتصادي•
أمية•
انعدام الثقة•
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البيئةمجاليف
مكسيكويفالهواءتلوثقصة(2)

بسبحاملكسيكيةالعاصمةيفالسياراتمن%20تنقليمنعقانونبفرضمكسيكوحكومةقامت
رقمحسحوالجمعةاتثنينيوميبينالطرقاتىلعالسياراتتجولمنعالجديدالقرار.الهواءتلوث
.املدينةيفالكربونانبعاثمنالتقليصأملىلعالسيارة،لوحة
بهانقلللتثانيةسياراتالسكاناهترىحيثاتنبعاثات،زيادةسبحالبريءالقرارهذاأنيبدولكن،
اناألحيأغلحيفكانتالثانيةالسيارةأنكما.سياراتهماستعماليستطيعونتالذياليوميف

.للتلوثأكبرسبًبايجعلهاالذياألمروقديمةُمستعملةسيارة
فتوكش.الكوكحىلعتلوًثااملدنأكثرهيمكسيكوأناملتحدةاألممأعلنتسنوات،ثيثةبعد
يفاوارتفاًعالسياراتعدديفكبيرةزيادةسبحالطرقيفالسياراتتقليلمحاولةأنتقاريرعدة

.%13إلىالكربونمستويات

الوضع الراهن
حالة املنظمة أو 

الشركة
1

الحل املقترح
حل غير منهجي 

وغير دقيق
2

الوضع املأمول
النتيجة التي ت 
يمكن لحّل ضعيف

3أن يحققها

النتيجة
زيادة تعقيد الوضع

الراهن
4

املتجددةالطاقةمجاليف
الشماليةأيرلندايفاملتجددةالطاقة(3)

ىلعركاتالشلتشجيعبرنامجبتبني(الشماليةأليرلندااألولىالوزيرة)فوسترأرلينقامت،2012عام
منرأكثالحكومةيكلفأصبحالبرنامجهذالكنالتدف ة،يفاملتجددةالطاقةاعتمادنحوالتوجه

نمعددوبعد.بمراحلالعاديةالطاقةمصادرتكاليفيتجاوزرقموهوإسترليني،جنيهمليون490
قومتالبرنامجهذامناستفادتالتيالشركاتأنالحكومةاكتشفتاتستقصائية،التحقيقات

انياملباست جارقيمةمنبكثيرأكبرالدعمفقيمة!الدعمىلعللحصولفارغةمباٍنبتدف ة
.الخضراءبالطاقةوتدف تها

دأثر الكوبرا يعني الحصول ىلع نتيجة غير مرغوب بها لتصبح هي الوضع الراهن الجدي
األمر الذي ُيعقد عمليات اإلصالح ويجعل تحقيق الوضع املأمول مهمة أصعب 
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والتنقيبالبحثمجاليف
جاوامدينةيفاملتحجرةاألحافير(4)

عبةالصتجربتهعن،«جاوارجل»كتابهيفرالفهنريكغوستافاألملانياملستحاثاتعالمكشف
اتستعانةعبرالعمليطورأنرأىلكنهبمفرده،عنهابالبحثيقومكانحيثاألحافير،جمعيف

.األهاليايجدهمستحاثةكلمقابلثابًتامالًيامبلًغايقدمفأصبحاملستحثات،لجمعباألهالي
ملضاعفةصغيرةقطعإلىاملستحاثاتبكسريقومونأنهموجداملضني،العملمنأههربعد

.أكبروتكاليفهأصعحعملهجعلالذياألمرأرباحهم،

أثر الكوبرا يف قصة جمع املستحاثات

الوضع الراهن
املتخصص فقط 
يجمع املستحاثات

1

الحل املقترح

اتستعانة باألهالي
2

الوضع املأمول
تسريع جمع 
املستحاثات

3

النتيجة

كسر املستحاثات
4

التعليممجاليف
تكساسجامعةيفالطالبقبول(5)

الثانويةاملدارسطي أفضلمن%10يمّكنقانوناتكساسلوتيةالتشريعياملجلسأقر،1997عام
عمليةتحسينبهدفA&Mوأوستنجامعاتغرارىلعالوتيةيفالعريقةبالجامعاتاتلتحاقمن

منكبيرةنسبةجعلالقانونهذا.حًظااألقلاملدارسمنللطي أكبرفرصوإعطاءالطي اختيار
لضمانضعيفتحصيلذاتثانويةمدارسإلىالتحصيلعاليةالثانويةاملدارسمنينتقلونالطي 
يفالطي حظوظىلعوقضىالثانويالتعليميفسلًباأثرالذياألمر.الجامعاتأكبريفمقعد

.تحصيًياألقلالثانويةاملدارس
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الصناعياإلنتاجمجاليف
السوفيتياالتحاديفالزجاجإنتاج(6)

لتطويراليزمةالضوابطاعتمادوعدماإلجراءات،تحسينفشلأمثلةأههرمنواحداملثالهذا
قامالزجاج،معاملمدراءتحفيزإجراءلتحسين.للتوقعاتمعاكسةالنتائجيجعلالذياألمراإلنتاج،
نتجهيالذيالزجاجوزنحسحللمدراءواملكافآتالحوافزصرفُتقررتئحةبوضعالسوفيتياتتحاد

ًدا،جسميًكاالسوفيتياتتحاديفإنتاجهيتمالذيالزجاجأصبحالقرار،هذاوبسبح.معملكل
وزنه،ليزيداملنتجالزجاجسمكبزيادةاملعاملمدراءوجهحيث.خيلهمنالرؤيةتصعحلدرجة

.أىلعمكافآتىلعويحصلوا
مساحةحسحاملدراءىلعالحوافزبتوزيعالسوفيتيةاإلدارةوجهتالفادح،الخطأهذاملواجهة

ازجاًجتنتجالزجاجمعاملأصبحتماسرعانلكن.نصابهاإلىاألمورعودةأملىلعامُلنتج،الزجاج
التينالحويف.األوليةاملوادكميةنفسمنممكنةمساحةأكبرىلعللحصولللغاية،وهًشارقيًقا

.املعاملُتنتجهالذيالزجاجملواصفاتضوابطأيالصادرةالقراراتيفيكنلم

الوضع الراهن
حوافز اإلنتاج غير 

فعالة
1

الحل املقترح
حوافز حسح وزن 

الزجاج
2

الوضع املأمول

زيادة اإلنتاج
3

النتيجة
اج نفس نسق اإلنت

زيادة ُسمك الزجاج
4

الحل املقترح
الحوافز حسح 
مساحة الزجاج

5

الوضع املأمول
العودة للوضع 

األول
6

النتيجة
ج نفس نسق اإلنتا
اجتقليل ُسمك الزج

7

أثر الكوبرا يف تحسين إجراء صرف مكافآت املدراء
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هل هو ممكن؟.. تجنب أثر الكوبرا
والشركاتاملنظماتفتكلفالكوبرا،أثرغرارىلعأخطاءحدوثتسبحقدمدروسةغيرمحاولةكل

:ىلعيعملوناإلجراءات،تحسينيفاملتخصصينفإنلذلك،.واملواردوالجهدالوقتمنالكثير

ؤديتقدأخطاء،عدة-اللهبإذن–يجنبناالنقاط،بهذهتلتزمالتياملنهجياتمنمنهجيةاتباعإن
:األخطاءتلكمن.اللهقّدرتالكوبراأثرقصصمنجديدةقصةنكونأنإلىبنا

عرف ، فأنت ال ت«إجراء»إذا كنت ال تستطيع وصف ما تفعله كـ 
.ماذا تفعل

ويليام ديمنغ
يدكتور وكاتب وُمنظر أمريك

فهم الوضع الراهن وتصّور الوضع املأمول
تحليل املشكلة إلى أسبابها الجذرية

(أصحا  املصلحة)تصميم الحلول املمكنة بالتشارك مع جميع األطراف املعنية 
بناء مصفوفة معايير تساعد يف اختيار أفضل الحلول

دراسة الحلول املمكنة وآثارها واحتماتت نجاحها وإخفاقها
اختيار األفضل من الحلول

واضحة متفق عليها لتنفيذ الحلبناء خطة
التوصية باملراقبة الدائمة لضمان استمرار سير اإلجراء وفق املأمول

معالجة أعراض املشكلة ت أصولها وجذورها
التسرع يف اقتراح الحلول قبل التحليل الكايف للمشكلة

وضع حلول دون دراسة احتمالية نجاحها واآلثار املترتبة عليها
وضع حلول دون إهراك األطراف املعنية 

بناء خطة تنفيذية دون اتتفاق عليها مع املعنيين بالتنفيذ
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أنظمة إدارة اإلجراءات ومنهجيات التحسين
أهمبينفيهاقارنبحثيةورقاتبنسيلفينيا،يفتيمبربجامعةالباحثغيرهونماركنشر

هابينالفوارقتوضيحمعوتحسينها،اإلجراءاتإدارةيفامُلعتمدةالعامليةالعلميةاملنهجيات
.عامةبصفة
.وللمشكلةوللفريقللمنظمةاألنسحاملنهجيةيختارأناإلجراءاتمتخصصىلع

Total)الشاملةالجودةإدارة Quality Management)
حيثاإلجراءات،لتحسيناليحقةاملنهجياتكلأم(TQM)الشاملةالجودةإدارةغيرهوناعتبر

:رئيسيةمجاتت4تتضمنفلسفةتبنتكما.الجودةإلدارة14الوديمنغمبادئىلعتعتمد
املسؤولية اإلدارية للتحسين املستمر▪
التركيز ىلع إجراءات العمل لتحقيق التحسينات▪
استخدام اإلحصائيات لقياس أداء اإلجراءات▪
إهراك املوظفين وتمكينهم▪

سيجماالستةمنهجية
ورط.اإلجراءاتلتحسينوالتقنياتواألدواتالوسائلمنباقةىلعتحتويمنهجيةسيجماالستة
إدارةمنهجيةىلعبناءالسيجماالستةمنهجية1986عامموتوروتاألمريكياتتصاتتعميق
:وبهدفالنتائجأفضلىلعللحصولالشاملةالجودة

قياس حجم العوائد املالية▪
وضع إدارة قوية ودقيقة▪
تركيز نظام األحزمة للتشجيع ىلع تحسين املوظفين▪
اتخاذ القرارات باتعتماد ىلع الحقائق والبيانات بدل التخمين واتفتراض▪

SprintPIPمنهجية

منهجيةتطويرعامليينخبراءمعبالتشاركES-Consultingيفوالتطويرالبحثفريقاستطاع
SprintPIPبوتتسمالتي
السرعة يف إنجاز عملية التحسين▪
استخدام أساليح التيسير التي تساعد يف إهراك املعنيين ▪
استخدام الوسائل البصرية املساعدة يف جمع وتنظيم البيانات▪
إضافة مرحلة للتخطيط الجماعي بدل اتكتفاء بتصميم الحلول▪

أخرىونظممنهجيات
:مثلوتحسينهااإلجراءاتإلدارةأخرىونظممنهجياتتوجد

ووسائلاإلجراءاتتطويرعبراملنظمات،أداءتحسينعملية:(اإلداريةالهندسة)الهندرة▪
.السوقحاجياتلتلبيالحديثةالتقنياتوتوظيفاإلنتاج،

Lean)لينمنهجية▪ Thinking):تنظيمكيفيةيفللتفكيرجديدةطرقتوفيرإلىتهدف
.الهدرمنوالحدلألفرادأىلعوقيمةإضافيةمنفعةىلعللحصولاإلجراءات

.أركانهأحداإلجراءاتُتعّداألوروبي،اتتحاديفرسمًيابهمعترفإدارينظام:9000أيزو▪
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1. Business Process Change, A Guide for Business Managers and BPM and Six

Sigma Professionals; Paul Harmon.

2. Choosing Which Process Improvement Methodology to Implement; Mark

Gershon.

3. Review of Business Process Improvement Methodologies in Public Services; Dr

Zoe Radnor.

4. Business process improvement methodology based on business process

modelling: Case study from healthcare sector; Faisal Aburub.
ESتقدمهاالتياإلجراءاتأمسيات5. Consultingإجراءاتوتحسينإدارةخبراءمنليستفادة

.العمل

املصادر

+19101966-9200-:  هاتف
+966-11-4658200:  فاكس

info@esconsulting.com.sa

www.esconsulting.com.sa

@ES_Consutling_

https://esconsulting.com.sa/video-library/

