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لدًً في الىص املىالي عسض مخخصس للصت هجاح فىسة مشسوع خاص بمجمىعت من الطلبت 

 :املخخسجين من الجامعت خاٌو أن حظخخلص مىه أهم ملىماث الىجاح الدظىٍلي

بذأث كطدىا بعذ أن جخشج العالب هُيىالط و هار و هُمان مً ولُت ئداسة ألاعماٌ في حامعت حىسج 

ىُت بثالزت أشهش عام  ، كشس ألاضذكاء الثالزت الاهخلاٌ ئلى عالم املاٌ والبزوغ الخاص 2007جاون ألامٍش

ادة ألاعماٌ وبذؤوا العمل والبحث عً فىشة املششوع  ..  عبر ٍس

لي معىٌ وحذ ألاضذكاء الثالزت أن معظم ظيان مذًىت واشىعً دي س ي ٌعاهىن مً  وبعذ بحث حعٍى

 الهدشاس معاعم الفاظذ فىد وجلً املخخططت في املعبخ 
ً
الحطىٌ على ظعام ضحي ومغزي هظشا

 .الهىذي والخاًلىذي واملىعُيي في أهحاء املذًىت

ش ظلعلت مً املحالث  لي والعمل على جعٍى فلشس ألاضذكاء الثالزت حل جلً املشيلت مً مىظىس حعٍى

جخمحز بخلذًم العلعاث الخضشاء ومىخجاث الضبادي ” الحلى ألاخضش“  ”Sweet Green“   عليهاأظللىا

عت ًىمُت لعيان املذًىت والعمل  (الشوب) العادًت واملجمذة هغزاء ضحي والترهحز عليها وىحباث ظَش

 مً جىاولها بهذف فلذان الىصن فلغ  Positioning على جمشهضها الزهني
ً
 .هىظام حُاة بذال

بت مً أميان العمل   باملىظفحن، وبعذها جم العمل على ئهخاج ةاملضدحمواهذ البذاًت باخخُاس مىاكع كٍش

 ٌ ل راحي ودعم مالي مً . العلعاث الخضشاء بأظلىب جللُذي ومً املجز  40وبذأث املحزاهُت مً جمٍى

 مً 
ً
وبعذ فترة مً . واهذ سأط ماٌ الششهت آن رلً $ 375,000 العائلت ئلى أن حمعىا أضذكاءفشدا

ادة أدسنالعمل   ألاضذكاء الثالزت هثافت العلب واسجفاع املبُعاث خالٌ العىىاث ألاولى مما جعلب ٍص

 .الاهدشاس في الىالًت

الخابعت    LLS في الحطىٌ على اظدثماس مً كبل مإظعت ”Sweet Green“ ، هجحذ2013في العام 

يي ظدُف واٌغ بمبلغ  حطتها  LLS  صادث مإظعت2015 ملُىن دوالس،  والعام 22لشحل ألاعماٌ ألامٍش

  Sweet Greenهجاح مشسوع : (2)الىمىذج زكم 
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ت في الششهت ئلى  مما ظاعذ الششهت أن جحلم هجاحاث ئضافُت والىضىٌ .  ملُىن دوالس35الاظدثماٍس

 .ألظىاق حذًذة في الىالًاث املخحذة

 لــ72 هىان أضبح وبعذ عشش ظىىاث مً العمل 2017وفي 
ً
واشىعً دي  في ”Sweet Green“  مخجشا

س ي، الُىىي، ماظاحشىظدغ، هُى ًىسن، محرالهذ، بيعلفُىا، فحرحُىا، وملاظعت وىلىمبُا وغحرها 

 . مىظف1700وبعذد عاملحن ججاوص 

ىتها املالُت مً خالٌ اظدثماساث  ملُىن دوالس 95 وهجح ألاضذكاء الثالزت في الىضىٌ ئلى عبر خٍض

ادة أعماٌ هاجحت لطالب عادًين وصلىا إلى الثروة بالعمل والجهد محللحن بزلً كطت . مباششة ٍز

 .والدظىٍم الىاجح

ادة ألاعماٌ ما  :ٌظخفاد من كصت هجاح ألاصدكاء الثالثت في ٍز

 .العمل على جىفحر مىخت ًحل مشيلت كائمت في العىق  .1

لت وضادكت في العمل .2  .التزام ألاضذكاء الثالزت وعضمهم على الاظخمشاس في عالكت ظٍى

 منهم مىمل لآلخش في جخططاتهم العلمُت يًم ما .3
ً
جخطظ : هُيىالط)ص ألاضذكاء الثالزت أن هال

ت، هار  م وعالماث ججاٍس مخخخظ باملالُت : جخطظ ئداسة عملُاث، هُمان: ئداسة حعٍى

ً  )وعالكاث معدثمٍش

ل الزاحي وأفشاد العائلت .4  .جىفحر سأط املاٌ مً خالٌ الخمٍى

 .جللُل جيالُف إلاهخاج في البذاًت .5

ت الخاضت .6 ش العالمت الخجاٍس   Brand Management جعٍى

ش عالكاث ظُبت وحعىت معهم .7 م جعٍى  .الاهخمام بالعمالء عً ظٍش

ادة سأط املاٌ مً خالٌ الاظدثماساث املباششة في الششهت .8  .ججىب الذًىن والععي لٍض

 .اخخُاس أماهً مىاظبت للخىظع والاهدشاس عىذ اخخُاس ألاظىاق الجذًذة .9
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 مً املىاد   ”Sweet Green“الاهخمام باملجخمع والبئُت،  .10
ً
جحشص على اظخخذام الىسق بذال

 .البالظدُىُت في مىخجاتها

 :إلًُ ملخص لبعع ألهم مخطلباث هجاح العمل الحس

 

ني من املىكع إلالىترووي : بللم الدهخىز طلُمان الثٍى
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