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وتقدير شكر

فقط أنا حويل. العالم ومن اآلخرين من نابع الكتاب هذا يف به وأشارككم أعرفه ما كل
سأحاول. لكنني جميًعا، عليهم ثناءً أحيص أن مطلًقا أستطيع ال فإنني ثم، ومن رسول؛
أكثر من مجموعة أنتم الكثري، يل تعنون أنتم الفريق، يف لزمالئي ا جدٍّ ممتنٌّ أنا
يل. بالنسبة رشف يوميٍّا معكم والعمل وصدًقا، قلب، وطيبة وروعة، موهبًة، األشخاص

لكم! شكًرا
انتقلنا إذ اإلمتاع؛ غاية يف وقتًا مًعا قضينا فلقد رائًعا، عمل رشيك نيكسون توم كان
شيئًا وتمثل مستحق، باحرتام اآلن تحظى استشارات، تأسيسرشكة إىل ناشئة رشكة من
معي. الكاري لتناول استعدادك وعىل صالبتك، وعىل مزاحك، عىل توم يا أشكرك فعًال.
وتحديه، حكمته، منحنا الذي موجهي الرحلة، تلك يف الحكيم مرشدنا بريدن بيت كان كما
لروح مثري ومعلم رائع، رجل أنت بيت، يا شكًرا السنوات. مر عىل بالغ بكرم ودعمه،

التحدي.
لكم شكًرا رائعني، عمالء مع برشاكتها محظوظة ماكينيس نيكسون رشكتنا إن
الخارجية ووزارة وباركليز، كارد، وباركيل وسيسكو، فور، تشانل سيما: ال جميًعا،
الحيوان، عىل القسوة ملنع الربيطانية امللكية والجمعية ونكتار، وجونيرب، الربيطانية،

املتحدة. باململكة للطبيعة العاملي والصندوق ميديا، وفريجني تو، أو وتليفونيكا
موسيقى وهما: أال الكتاب، هذا خلق يف مؤثرين كانا منتََجني أيًضا أشكر أن يجب
ثالثة يف الكتاب هذا ألَّفت لقد بالكتابة. الخاصة سكريفنر الربمجية والحزمة ساشا،
التعود يف ساشا موسيقى ساعدتني واألشهر، األسابيع تلك مدار وعىل تقريبًا، أشهر
يشء أي من أكثر ساعدتني لقد اآلخر. تلو وأسبوًعا اآلخر، تلو يوًما األفكار، تدفق عىل
شك! دون بدونها الكتاب ألنجز كنت وما وبيرس. رسيًعا الكتابة يف االنغماس عىل آخر



األعمال ثقافة يف ثورة

لربمجيات املصاحبة واألعباء األدوات تجنب أردت إذا للكتابة رائعة برمجية وسكريفنر
يوميٍّا. املستخدمة العمل

عائلتي: تقدمه الذي والدعم للحب يوم، كل امتناني عن أعرب أن بمكان األهمية من
والتعليم، الرشح عىل وقدرته بوقته، لكرمه ألبي، وحبها؛ بديهتها، ورسعة لروحها، ألمي،
شكًرا للغاية. واملدهش املمتع لجنونهما لويس، وأخي جريس، ألختي بي؛ وإيمانه
جميلة امرأة أنت والرضاء. الرساء يف يل املستمر ولدعمك دائًما، بي إليمانك كارن؛ يا
يل. بالنسبة يشء كل أنتم والحب. والدفء، والرتفيه، املعنى، لتقديمهما ولديَّ وإىل ورائعة.
أثناء واإلضافات بالتعليقات أسهموا الذين هؤالء لكل العرفان ببالغ أتوجه أخريًا،
أفضل، الكتاب جعلتم لقد وجهودكم، وذكائكم، لوقتكم، جزيًال شكًرا الكتاب. تأليف

الدرب! عىل للبقاء واإليمان الثقة ومنحتموني

إىل بالشكر أتوجه

ألديس تيم
آسفي سام
آش مرياندا
باييل توم

باجشو ستيوارت
بريدن بيت
ديني نيل

فوكس آندي
جرينيار ماثيو

هارينجتون رونان
هتشينجز بول
لويد جيني
لوكي ديفيد

مارزويل ماريا
مايفيلد أنتوني
نيكسون توم
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وتقدير شكر

أوجيدن سارة
باملر جيلز

باريك سيجال
بينسنت مارك
راكيل جاريث
ريد كريس
راه سارة

سكوت مات
سريز مارك

شيبيل جوناثان
جون سانت ماكس

ووكر مارك
وايتستون ناثانيال

ويلسون دان
يتمان كاز
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الكتاب عىل ثناء

انقىض فقد أيًضا؛ ويلش جاك عنك ودْع كولينز، وجيم بيرتز توم نصائح فلتنَس
أكثر رشكتك لجعل ا؛ حقٍّ وثورية مبتكرة أفكاًرا تريد كنت وإذا جميًعا. زمانهم
الكتاب وهذا لذلك، املناسب الشخص هو ماكينيس ويل فإن ونجاًحا، سعادًة

قراءته. إىل تحتاج ما هو
وأُعجبت األعمال، إلنجاز أفضل طريقًة تطرح التي ويل برؤية أُعجبُت لقد
سنوات. مدار عىل الطريقة هذه وتنفيذ الفعيل، االستمرار يف بشجاعته أيًضا
رشكة يف دعمها التي املمتازة، والنتائج الرائعة، الثقافة عىل أيًضا حسدته كما
يمكنك كيف بالضبط، لك يوضح الرائع الكتاب وهذا ماكينيس، نيكسون

بنفسك. ذلك تحقيق

السعادة مسئول كريوف، أليكس
ووهوو مؤسسة يف

الفور عىل لالضطالع — جميًعا نعم — جميًعا يدعونا وملهٌم مثريٌ عمٌل إنه
أفضل. مكانًا سواه وما األعمال عالم ستجعل التي التغيريات وإجراء باملسئولية،
وتُبذل الخارجيني، املساهمني عىل القائمة القديمة التجارة نماذج زمن وىلَّ لقد
إن األعمال. إلنجاز فائدة وأكثر أفضل لطرق التوصل أجل من حاليٍّا الجهود
حكيمة، نصائح ويقدم الجديد، العالم لهذا دليل وهو القراءة، ممتع الكتاب هذا
عىل األعمال إنجاز للرشكات يمكن خاللها من التي الطريقة عىل واقعية، وأمثلة
املحبة انرش واملجتمع. والعمالء للموظفني أفضل نتائج محققة مختلف، نحو



األعمال ثقافة يف ثورة

العمل يف لك ملعارف منها أربًعا وأعِط الكتاب، هذا من نسخ خمس برشاء
عشوائيٍّا. تختارهم

بجمعية السياسات مديرة ليزيل، كارول
للموظفني اململوكة الرشكات

فرتة بدايات يف نزال ال ونحن جذريٍّا. يحدث التغري وهذا يتغري، العمل عالم
القديمة العمل أساليب وفشل ناحية، من اإلنرتنت سببها كبري، اضطراب
هذه التغيري فرتة وستكون أخرى. جهة من العاملة للقوى املتغرية والتوقعات
فهم يف ملساعدتنا قصص إىل وسنحتاج الناس، معظم يعتقد مما وأهم أطول
القصص تلك ماهية يف التفكري يف البدء عىل ماكينيس ويل ويساعدنا يحدث. ما

له. استمعنا لو لنا األفضل من وسيكون الفهم، عىل ستعيننا التي

كتاب ومؤلف مستشار سيمبل، يِوين
تويرت موقع تستخدم ال «املؤسسات
األفراد» يستخدمه بل

املؤسسات لنموذج البدائل من مزيد إىل ة ماسَّ حاجة يف العاملي اقتصادنا إن
الرشكات إحدى تدير كنت أو الرشكات، إحدى تؤسس كنت إذا التقليدي.
«لست وأنك أخرى، خيارات «بالفعل» لديك أن تعرف أن املهم فمن بالفعل،
وبأمثلة واإللهام، بالتشجيع، ويل كتاب يمدنا التقليدي. العرف التباع مضطرٍّا»
وأفضل، مختلفة، بطريقة التجارية، التعامالت إلنجاز الالنهائية؛ لالحتماالت

فعالية. وأكثر
التنفيذي والرئيس الرئيس جونز، بليك
سوالر، ناماستي لرشكة
األمريكية املتحدة الواليات

تبدو أسئلة يطرح حيث الكتاب، هذا يف بارعة طريقة ماكينيس ويل اتبع
بداخلها تُخفي لكنها العمل، بيئات طبيعة عن خادع، نحو عىل مبارشة
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الكتاب عىل ثناء

االنفتاح من بقدر تتمتع وملهمة، ناجحة رشكات لنا ويقدم ثوريٍّا، طابًعا
ممكنًا. كونه الناس من الكثري يتخيل عما يزيد والديمقراطية،

اجتماعية أدوات وباحث مؤلف بويد، ستو

بحاجة فيه نشعر الذي الوقت ويف رؤيته، تقديم يف ماكينيس ويل نجح لقد
نحو عىل طموح مستقبيل تفكري هو والشامل، امللهم الكتاب هذا إن إليها. ماسة

واقعي.

رقمي، إعالم مراسلة كيس، جيمايما
جارديان ذا صحيفة

داخله يف الفعيل. عمله أثناء الرواد أحد سجلها مالحظات عن عبارة الكتاب هذا
املفتوح، الطريق نحو املستمرَّ سعيَه يضاِهي ال شخص رؤية خالصة ستجد
جيًدا. الكتاب يساعدكم أن أتمنى املاضية. العزيمة ذات اإليجابية روحه سوى
محارض ماكويلني، دان
واالجتماعية، اإلبداعية الحوسبة يف
لندن، جامعة جولدسميث، كلية
االجتماعي االبتكار معسكر يف مشارك ومؤسس
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تصدير

بإنجلرتا؛ برايتون يف ماكينيس نيكسون رشكة مقر فيها دخلت مرة أول بوضوح أتذكَّر
مكان داخل يتدفق الشمس ضوء وكان مصفرة، وخرضاء فاتحة، زرقاء الجدران كانت
كسبورة يُستخدم أسود، حائط بها املطبخ منطقة وكانت وجذاب، مفتوح تصميم ذي
الظاهر املرح ذلك وراء فيما لكن لبعضهم. جادَّة بعضاألشخاصمالحظات عليها يكتب

ماكينيس. نيكسون لرشكة العام الجو يف مختلف أمر هناك كان املبنى، تصميم يف
لخدمة مهمة؛ أفكار عن يتحدثون أشخاصرائعني، بأصوات يعج املكان كان بالفعل
كان ذلك؛ من أكثر هو ما هناك كان لكن املتحدة، اململكة يف العمالء أبرز من مجموعة
معظم داخل تجولك أثناء عادًة به تشعر ال املكان، جو يف بالسالم عام شعور يسود
بريًقا. رأيت األشخاص عيون يف نظرت وعندما بالتوتر. تعج التي املعارصة املؤسسات
كنا وبينما آش— مرياندا زميلتي أيًضا برفقتي كانت حيث — زيارتنا متوقعني كانوا لقد
جعل الذي السبَب أعمق نحو عىل أدرك بدأت واملرشوبات، الشطائر تناول أثناء نتحدث
بالقيام الثابت التزامهم كان لقد الدرجة؛ لهذه مميزًة ماكينيس، نيكسون رشكة بيئة
العميل، عمل تدعم املختلفة طريقتهم أن موظف كل إدراك مع مختلف، نحو عىل باألعمال
طريقة من وتغري الشخيص، املستوى عىل النضج إىل وتدعوه مشكالته، حل عىل وتساعده

مميزة. الرشكة بيئة جعل ما وهو مجتمعه؛ مع تعامله
الناس من كثري يستطيع ولن مًعا، العمل» «بيئة وكلمة «ديمقراطية» كلمة ضع
الديمقراطية نقبل نحن ممكن. بينهما الجمع أن ر تصوُّ — الرشكات قادة سيما ال —
عالم يف تطبيقها اقرتاح لكن اتباعه، الالزم الصحيح الطريق بوصفها عموًما السياسية
القيادة سلوكيات َرشك يف عالقني أصبحنا لقد للدهشة. مثريًا يكون سوف األعمال
الرشكات فمعظم بديلة، أخرى طرق رؤية عن عاجزين جعلتنا طويلة، لفرتة والسيطرة



األعمال ثقافة يف ثورة

العرشين القرن خمسينيات يف عليها الرشكات كانت التي بالطريقة وتترصف تبدو
بالضبط!

عن املنشقة املؤسسات من جديدة موجة وتوجد تغيريًا، النسق هذا يشهد ذلك، ورغم
مختلف. نحو عىل عملها تمارس — القادمة الفصول يف منها نعرضالكثري — النظام هذا
املاضية، سنة عرشة الخمس مدار فعىل التحقق، بعيدة نبوءة ليس العمل بيئة تغيري إن
األرباح، عىل الهدف تقديم إىل تميل التي الناشئة االتجاهات كثب عن بالفعل شاهدت
الذكي واالستخدام املؤسسية، والديمقراطية املستنرية، القيادة من أكرب قدر نحو والساعية
حان واآلن أرسع. نحو عىل والتقدم التعاون عىل املوظفني مساعدة أجل من للتكنولوجيا

التغيري. وقت
وورلد تسمى الشهادات وإصدار العضوية عىل قائمة منظمة َسْت أُسِّ ،١٩٩٧ عام يف
ما ولدينا العمل. بيئة يف بالديمقراطية امللتزمة للمنظمات عاملية شبكة أكرب اآلن وهي بلو،
شهادات بلو وورلد أصدرت العالم. حول دولة ٨٠ حوايل يف عضو مليون ربع عن يزيد
يف احرتاًما التجارية العالمات أكثر من بعًضا شملت التي الديمقراطية العمل لبيئات
ونيكسون تكنولوجيز، إل يس وإتش ودافيتا، ،٤٠ دي دبليو ورشكة زابوس، مثل العالم

ماكينيس.
ورشكة وديمقراطية. حرة عمل بيئات يف يعملون شخص مليار أرى أن هو هديف
وهذا الهدف، هذا تحقيق يف تسهم التي املؤسسات تلك من واحدة ماكينيس نيكسون
التقدمية العمل بيئة تكوين وتبدأ الحركة هذه إىل تنضم كيف يريك سوف الكتاب
باإلثارة، الزاخر املستقبيل، التفكري ذي الكتاب بهذا تستمتعوا أن أتمنى بك. الخاصة
نيكسون لرشكة العام واملدير املشارك املؤسس ماكينيس ويل كتبه الذي إبداعه، يف املتميز

ا. حقٍّ به استمتعت فقد ماكينيس،
فينتون ترييس
بلو وورلد لشبكة التنفيذية والرئيسة سة املؤسِّ
٢٠١٢
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مقدمة

تسمع أن يمكنك إلينا. طريقه يف هو بل فقط، ممكنًا يعد لم مختلًفا عامًلا إن
بإمعان. أنصتَّ إذا هادئ يوم يف أنفاسه

روي أرونداتي

طبيعة إن تلك. النظر وجهة مع أتفق نفيس وعن معيب، األعمال عالم إن الناس يقول
العرشين القرن يف الجشعة األعمال مدرسة من مستمدة فهي غضبي؛ تثري العالم ذلك
يتنقل وأصم أعمى كعمالق الخطى متثاقلة وسارت بيئتها، وأفسدت أفرادها، دمرت التي
لقد الذهبية. بالعمالت جيوبه ويمأل األبواب، ويحطم األطباق، يكرس غرفة، إىل غرفة من
املجتمع، وأعضاء واملديرين، األسهم، وحَملة العمال، نحن األفراد، نحن ذلك؛ من اكتفينا

العموم. يف والناس األعمال، ورواد
التجارية، باألعمال يتعلق يشء كل من نتخلص هل نستسلم؟ هل نفعل؟ فماذا
ال حل؟ إىل تحتاج التي املشاكل يحل أن يمكن آخر نوع من يشء ظهور بصرب وننتظر

ذلك. فعل يمكنني
أتركه أن يمكنني وال الخطى، ثقييل العميان للعمالقة املستقبل أترك أن يمكنني ال
التي للربح الهادفة غري للمنظمات أو القصري، باملدى يهتمون الذين للسياسيني أيًضا
فأضواء بصرب، االنتظار يمكنني وال التحديات، من كثريًا وتواجه طاقتها يف أقىصما تبذل
ذلك. من أطول لفرتة حل بال تظل أن يمكن ال مشاكل وتوجد بإلحاح، تومض اإلنذار
واملرصفيني والحوافز األعمال عالم وانتقاد الجلوس ألن كافية؛ ليست النظام كراهية إن

االختالف. من قدر أقل يحقق لن الحايل» و«الوضع
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وأنت أنا تعني هنا «نحن» وكلمة األعمال. مجال تغيري هو نحن نفعله أن ينبغي ما
إنها نستطيع. فسوف ذلك، فعل ا حقٍّ قررنا وإذا مكان. كل يف وغرينا وزمالئي، وزمالءك

العمر. فرصة
األعمال مزايا إىل ة ماسَّ حاجة يف ألننا جديدة؛ بطرق أعمالنا مزاولة يف نبدأ أن يجب
التقدمية الرشكات عىل األعمال، تلك عىل نظرة نلقي الكتاب هذا ويف الجيدة. التجارية

املجنونة. الرشكات تلك عىل مختلف، نحو عىل تعمل التي
الراهن، الوقت يف أفضل نحو عىل مختلفة رشكات تعمل كيف الكتاب هذا يف سرتى
من النوع هذا مثل فوائد إن الواقعي. العالم من حقائق بل فحسب، نظريات نعرض لن
املقاييس تحسني بني ما وترتاوح ومتعددة، هائلة الجديدة التقدمية األعمال ممارسات
قابلية أقل أخرى أمور إىل وصوًال الدائمة، العميل قيمة ورفع خفضالتكاليف، مثل املالية:
واملساعدة املوظفني، نفوس يف والرضا اإلرصار روح بث مثل أهمية: أكثر لكنها للقياس

استدامة. أكثر العالم جعل يف
الهدفواملعنى، عن تتحدث فصوًال أفردنا التطبيق، ثم ومن الفهم عىل نساعدك ولكي
املؤسيس، واالنفتاح الواعية، والقيادة التقدميني، واألشخاص والتمكني، والديمقراطية
األربعة الفصول العادلة. املالية واإلدارة التكنولوجي، النووي والَحْمض التغيري، ورسعة
يف والعرشين، الحادي القرن يف األعمال ملجال البرشية السمات العموم يف تتناول األوىل
يف األعمال ملجال املؤسسية السمات األساس يف تليها التي األربعة الفصول تتناول حني

الرئيسية. األفكار من لعدد تكراًرا بها ونشهد والعرشين، الحادي القرن
ذلك. من الشجاعة وتستمد وحدنا، لسنا أننا تدرك أن للكتاب قراءتك أثناء أتمنى
التي العمالقة الهندية الربمجيات فرشكات تتزايد! وأعدادنا منا، أكرب يشء من جزء إننا
وشبكات األعمال، مجال يف التقليدية اإلدارية باملمارسات تطيح باملليارات إيرادات تحقق
فيما يتعاونون رسمية عالقة أفرادها بني تربط ال التي السياسية اإللكرتونية القرصنة
الرسيعة األمريكية الشمسية الطاقة رشكات وأصبحت املشرتك. بعدوهم لإلطاحة بينهم
املستقلون االسكتلنديون الجعة مصانع وأصحاب فيها. للعاملني بالكامل مملوكًة النمو

مؤيديهم. من التربعات يجمعون املتمردون
هديف فأنت مؤسستك. يف فارًقا وتصنع الحركة، هذه إىل تنضم أن وهديف حركة، إنها

العالم. وغريِّ فتعاَل إليك، حاجة يف إننا الكتاب. هذا كتابة من
ماكينيس ويل

18



األول الفصل

اهلدفواملعنى

الذي والهدف األسَمى، املعنى — األعمال عالم يف العاملني نحن — أغفلنا املايض القرن يف
دون يوميٍّا العمل إىل — منا الكثري وبينهم — الناس وذهب األرباح. جني مجرد يتجاوز
ُمْضٍن جهٍد وبذل باملسئولية، واإلحساس الشهري، الراتب يتجاوز جادٍّ بإسهام إحساس
املجهولني األسهم َحَملة من مجموعة لصالح أو بعينه، عمل صاحب لصالح العمل يف
املتثاقلة، الخطى إن والصغرية. الكبرية الرشكات يف األول، املقام يف باألرباح املهتمني
املؤسسات، من لكثري السيئ السلوك إىل باإلضافة اليومية، األعمال عن الناتج واالستنزاف

بذيئة. كلمة إىل األعمال مصطلح حوَّلوا
اآلن؟ نفعل أن إذًا عسانا ماذا

أسمى، معنًى تجاه ومرشوعاتنا، وفرقنا، مؤسساتنا، لتوجيه أمامنا متاحة فرصة إنها
األرباح، مجرد يفوق األعمال، عالم من أكرب إسهاًما تتطلب التي الحركة من جزءًا ولنكون

فيه. ونتشارك الحقيقي، الهدف ولنكتشف

العظيم الهدف (1)

هدًفا تمتلك أن بد ال جذريٍّا، املختلف القرن هذا يف االزدهار إىل تهدف مؤسسة كل إن
التحديات يحل هدًفا املالية؛ النتائج كبري حد إىل يتجاوز معنًى يخلق للغاية، واضًحا
هو هذا ا، حقٍّ منطقيٍّا هدًفا املجتمع؛ يف املوجودة واملهمة الكبرية الفرص استغالل ويتيح

العظيم. الهدف
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مهم؟ العظيم الهدف ملاذا (1-1)

األعمال من الهدف بأن الحارضتدفع الوقت يف بها املسلَّم القاعدة أن هي ببساطة الحقيقة
هو وهذا وبساطة، بوضوح الحقيقة هي هذه األسهم. لحاميل املضافة القيمة زيادة هو
ومن اإلدارة، مجالس اجتماع وقاعات األعمال إدارة كليات يف منا كثري عقول يف ُحفر ما

الطريق. هذا عن يَِحيد أن منَّا أيٍّ عىل ا جدٍّ الصعب
هذا كان األعمال مجال ففي يتحسن.» يُقاس ما كل «إن دراكر: بيرت قال وكما
نحو عىل ينحرص األعمال عالم هدف أصبح ثم ومن و«يتحسن»، يقاس ما هو الهدف
غري لكنه قليلة، لقلة مهم هدف وهو األسهم. حاميل ثروة زيادة يف تحديًدا وأكثر أضيق

ن! تحسُّ من له يا العالم. لباقي مهم
قال وكما يبدو، كما رائًعا ليس الهدف هذا أن متزايد نحو عىل ندرك بتنا أننا إال
األسهم حَملة إثراء جْعل «إنَّ تويرت: موقع عىل له تغريدة يف حقي عمري امللهم االقتصادي
الربتقالية ويز تشيز صلصة سوئها يف تساوي فكرة األرجح عىل هو االقتصاد أساَس

ترامب.» دونالد وشعر
العالم سكان نحن جميًعا، لنا سيتضح الكربى، الصورة إىل وننظر نبتعد عندما لكن
متكامل عاملي اقتصادي لنموذج الجماعية فالجهود أسوأ؛ مكان يف أننا املتقدم، الغربي
أعماًال تطوًرا األمم أكثر منح قد والجنيه، واليورو، بالدوالر، ويُقاس النتائج، عىل يقوم
سعيد. وغري بالديون مثقل لكنه ثريٍّا ومجتمًعا مروع، حد إىل متقلبة لكنها مزدهرة
األعمال لعالم هائلة إيجابية فرص عىل وتنطوي األهمية عظيمة تحديات تلك (باملناسبة،

الصحيحة.) وبالنوايا الصحيح النحو عىل معها تعاملنا إذا

أيًضا واألشخاصالعاديون السياسيون (2)

الربيطاني الوزراء ورئيس ساركوزي السابق الفرنيس الرئيس مثل سياسيون يبدأ عندما
لزاًما يصبح السياسة، يف السعادة معايري تضمني كيفية إىل بجدية النظر يف كامريون،
بث إلعادة ومحاولة الهدف، يف هائل تغيري فهذا االنتباه، — األعمال رجال نحن — علينا
بسبب انتقادها اعتدنا التي الحكومة هي يقودها من أن ذلك من واألهم واملعنى، األهمية

التقدميني! األعمال رجال يا أفيقوا الرَّْكب. عن والتأخر الرجعية
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فالتوجهات مواطنني، أو مستهلكني أو عمالء يتهم سمَّ وسواء يتغريون. أيًضا والناس
وما تطلبه، وما الرشكات، إحدى من تتوقعه فيما فكِّر تغري؛ حالة يف والتوقعات تتبدل،

تقديمه؟ من تمكَّنت إذا مذهًال سيكون الذي ما األمر. واقع يف لك تقدمه
نحو عىل يسعون جيًدا األساسية احتياجاتهم لُبيت الذين األشخاص من أمثالك إن
منتجات نحو أي ومستدامة؛ أصيلة طبيعة ذات ومنتجات، وخدمات، خربات، إىل متزايد
ممتاز، نحو عىل األساسيات إنجاز يف ترغب رائعة، خدمة يف ترغب أنت مصدر. ذات
فيها والتحكم فهمها عىل القدرة ويف املؤسسة، مع الشخيص للتفاعل وسيلة يف ترغب
سبق. ما كل يتجاوز املستوى عايل بإسهام مطالبتك تزداد كذلك ذلك. إىل تحتاج عندما
والرشكات الصغرية، الجعة مصانع وازدهار العضوية، األطعمة مبيعات زيادة إىل انظر
البلدات تبديها التي واملقاومة معينة، ألغراض املناسبة الدراجات تصميم يف املتخصصة
التي والحانات املحلية»، املنتجات «رشاء وحركة الضخمة، املتاجر إزاء الصغرية والقرى
النطاق سياسة تبنِّي أن يعني ال وهذا اليدوية. املنتجات وعودة والطعام، الجعة تقدم

والتوقعات. التوجهات تغري عىل قوي دليل لكنه األوحد، السبيل هو الصغري
أسمى، هدف إىل بشدة املؤسسات تحتاج هذه، التنافسية شديدة األعمال ساحة يف
وإىل الجميع، يدعمها قضية وإىل اإللهام، عىل باعثة مهمة وإىل معنى، ذات قصة وإىل

إليها. ينتمون حركة

فارًقا؟ العظيم الهدف سيحقق ملاذا (3)

يهتم أن يجب ملاذا اآلخرين؟ إلغراء استخدامه يمكننا الذي الحافز ما إذًا؟ الجائزة ما
الهدف؟ خلق بعملية زمالؤنا

ييل: ما تحقيق عىل الواضح الهدف يساعد العملية الناحية من

الذي الثالث الفصل (انظر بها واالحتفاظ العمل قوة يف املواهب أفضل جذب •
التقدميني). األشخاص عن يتحدث

الثالث). الفصل أيًضا (انظر االرتباط مستويات ألعىل املجال إفساح •
ظل ويف القاسية، باملنافسة تتسم بيئة ظل يف بهم واالحتفاظ العمالء اكتساب •

الجديدة. بالسلع األسواق بإغراق املستمر التهديد
لالبتكار. والحافز بالهدف الوعي من كلٍّ توفري •

21



األعمال ثقافة يف ثورة

النظام عن (ومنشقني التنوع غاية يف مستثمرين من تنافسية ميزة اكتساب •
ويسهم ا، حقٍّ مهم سياق يف املؤسسة وضع خالل من األحيان) أغلب يف التقليدي

املجتمع. يف

العظيم؟ الهدف يبدو كيف (4)

مجموعة يف جديدة. فكرة ليست األعمال عالم يف حقيقيٍّا فارًقا يصنع الهدف أن فكرة
إىل جيد «من وكتاب لتبقى» أنشئت «رشكات كتاب تأليف إىل أدت التي املتميزة األبحاث
البعيدة الرشكات أن فكرة بوراس وجريي كولينز جيم خ رسَّ املفضلة)، كتبي (أحد عظيم»
هو الحقيقي الجريء الكبري الهدف «إن جريء. كبري هدف عىل جوهرها ينطوي النظر
لروح واضح كمحفز ويعمل كافًة، الجهود حوله تتوحد مركًزا يمثل وجاذب واضح هدف
أو جديدة فكرة ليست وهي راسخة. فكرة كبري هدف وجود فكرة فإن لذا الفريق.»

ثورية.
ضمان عن مسئولون أنهم األعمال، ورواد التنفيذيني الرؤساء معظم يعلم بالطبع،
الداخلية االتصاالت فرق ومعظم املؤسسة. لدى ودافعة واضحة ومهمة رؤية وجود
هدف نقل أجل من واجتهاد؛ بجد عملوا قد التجارية، العالمة عن املسئولني واألشخاص
يف به، املرتبطة القيم عن املعربة امللصقات ونرشوا األدنى، املستويات إىل األكرب املؤسسة

االجتماعات. قاعة جدران وعىل للرشكة، الرئييس باملقر االستقبال ساحة
كيف والعرشين؟ الحادي القرن رشكات يف الناشئة الحركة هذه يف املختلف ما إذن،
القرن يف به ووثقنا عليه اعتدنا الذي التقليدي القديم هدفنا عن الحركة هذه تختلف

«عظيًما». هدًفا كونه الحارضهو الوقت يف الوحيد االختالف املايض؟
عدد وبيع أفضل، فرئان مصائد اخرتاع ويمكننا القمر، عىل اإلنسان وضع يمكننا
«مثريين نكون لكي لكن املعدنية، املياه عىل تحتوي التي البالستيكية الزجاجات من هائل
والصعبة العاجلة عرصنا مشاكل مواجهة نحاول أن يجب املعارص، العالم يف لالهتمام»

وامللحة.
الحادي القرن يف املستنريون، واملستهلكون والرشكاء واملوظفون األسهم حَملة يحتاج

عظيم. هدف إىل والعرشين،
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مرجعية قائمة العظيم: الهدف (5)

مؤسستكم: يناسب هدف تصميم كيفية يف التفكري طريقة إليكم

إىل تؤدي أو املجال يف العاملة الرشكات تسببها أساسية مشكلة يواجه هدفنا هل •
تفاقمها؟

أو املدى قصرية املالية املكاسب إعاقة عىل قادرة قرارات إىل يؤدي هدفنا هل •
املدى؟ طويلة إنجازات تحقيق لصالح منها الحد

التطور؟ نحو املجتمع يدفع هدفنا هل •
العالم؟ هذا يف الكربى االنتهاكات أحد يواجه هدفنا هل •

إيجابيٍّا؟ جذريٍّا تغيريًا ويغريها كاملة سوق يف السائد بالنظام يخل هدفنا هل •
جذريٍّا؟ أفضل مكانًا العالم يجعل هدفنا هل •

من التي الطريقة هي هذه األعمال. عالم تحسني يف طريقتنا هذه مهمتنا. هذه
بزماننا. الكربى املشكالت حل يف املساعدة األعمال ملجال يمكن خاللها

االتجاه؟ هذا تتزعم التي الرشكات هي ما (6)

لهذا ا حقٍّ املتوقعة اإلمكانيات نربز كي الرائدة للرشكات نماذج عىل نظرة نلِق دعونا
االتجاه.

األمريكية املتحدة الواليات كاليفورنيا، باتاجونيا، (1-6)

يف لالستخدام وأدوات مالبس تنتج التي باتاجونيا، رشكة هي الرائعة الرشكات إحدى
كتاب قرأت ربما الجبال. ملتسلقي مالبس إنتاج يف مميز تاريخ ولها الخلوية، الرياضات
شوينار إيفون باتاجونيا مؤسس ألفه الذي األمواج» عىل يتزلجون رشكتي موظفي «دع
االنحراف من طويل سجل الرشكة هذه لدى بعد!) قرأته قد تكن لم إذا بقراءته (أنصحك
باملقتضيات االلتزام يتجاوز ضمريًا وتمتلك عملها، مجال يف الرشكات باقي نهج عن
الرشكتني من واحدة باتاجونيا رشكة كانت ،١٩٨٥ عام يف للعمل. البريوقراطية اإلدارية
فيها يشارك عاملية حركة وهي الكوكب»، أجل من املائة يف «واحد ملبادرة املؤسستني

23



األعمال ثقافة يف ثورة

البيئية املؤسسات من لشبكة مبيعاتها من املائة يف بواحد تتربع رشكة، ألف عن يزيد ما
العالم. أنحاء جميع يف

تحالف تكوين هو للدهشة، وإثارًة إلهاًما أكثرها وربما قراراتها، أحدث وكان
باتاجونيا، ومالبس ألدوات الحاليني ك املالَّ فعال نحو عىل لتشجع إيباي؛ موقع مع
«كومن ويدعى إيباي، موقع داخل تجارية عالمة يحمل متجر يف متعلقاتهم بيع عىل
بضائع رشاء عىل املتوقعني العمالء لتشجيع فعالة جهوًدا املتجر يبذل إينيشتيف». ثريدز
للبيع املعروضة املنتجات تُروج بل إيباي، موقع عىل يقترصذلك وال املستعملة. باتاجونيا
رشكة موقع يف املستعملة» واألدوات «املالبس قسم يف إينيشتيف ثريدز كومن متجر ضمن
«غبيٍّا» يبدو القرار هذا فإن تقليدي، نحو عىل األمر يف فكرنا إذا اإلنرتنت. عىل باتاجونيا
ويحدُّ املدى، قصرية األرباح عىل سلبًا يؤثر سوف األمر هذا أن ترى فقد واضح! نحو عىل

العموم. يف صحيًحا فعله يكون ولن النمو، من
ممكن قدر أكرب تشجيع أجل من هائًال جهًدا العرشين القرن يف الرشكات بذلت لقد
لقضايا ملموسة معالجة تقديم يف رغبت باتاجونيا رشكة لكن الجديدة. املبيعات من
تمثله وبما بكيانها الواضح وإحساسها األسمى، هدفها ذلك يف يدفعها العاملية، االستدامة
فحسب، مجتمعنا يواجهها التي الكربى التحديات أحد عىل اإلجراء هذا يركز وال قيم. من
لرشكة الكبار املنافسني أحد قابلت ومؤخًرا اآلخرين. قيادة يف فاعًال دوًرا يلعب بل
رائع! يشء.» كل تغري اللعبة؛ «تغري الخطوة هذه إن بإعجاب: مبتسًما — وقال باتاجونيا،
«بيزنس بمجلة مقالة يف شونيار قال وكما العظيم. للهدف العميل التطبيق هو هذا
الطريقة إنها مبيعاتنا.» ترتفع الصائب األمر فيها نفعل مرة كل «يف :٢٠٠٦ عام ويك»

والعرشين. الحادي القرن رشكات الرشكات؛ إلدارة الذكية

∗∗∗

موظفيها عدد وبلغ ،٢٠٠٥ عام أمريكي دوالر مليون ٢٦٠ باتاجونيا إيرادات بلغت
موظًفا. ١٢٥٠

الدنمارك كوبنهاجن، الجديد، الشمايل واملطبخ نوما (2-6)

بالطبع. نعم ستكون فاإلجابة الطعام عشاق من كنت إذا قبل؟ من نوما عن سمعت هل

و٢٠١١. ٢٠١٠ عامي «ِرستورانت» ملجلة وفًقا العالم يف مطعم كأفضل نوما ُصنف
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أو باريس أو كتالونيا تالل أو توسكانيا مقاطعة أو نيويورك مدينة يف نوما مطعم يقع ال
بأفضل تحتفي التي والنكهات باألطباق يشتهر الذي — املطعم يقع بل طوكيو، أو لندن
عندما للدنمارك. الفاتنة العاصمة كوبنهاجن، يف — الشمالية/االسكندنافية املحاصيل
واملعنى الهدف قدرة عن وملهمة، مدهشة أحداثًا ترسد نجدها نوما مطعم قصة إىل ننظر
تتبني مماثلة، رشكات من كامل جيل خلق نفسه الوقت ويف هائل، إنجاز تحقيق عىل

الرشكات. تلك وتمكني التغيري عقلية
«بعد اإللكرتوني: موقعه عىل نوما، مطعم ملكية يف الرشيك ماير، كالوس يروي وكما
ريدزيبي، رينيه مع قمت ،٢٠٠٣ نوفمرب يف «نوما» مطعم افتتاح عىل أشهر ١٠ من أقل
الشمايل»، املطبخ «منتدى لتنظيم مبادرة بإطالق املطعم، يف والرشيك واملدير الطهاة كبري
شكلت ساعة، ١٨ استغرقت ورشة يف ،٢٠٠٤ سبتمرب يف املنتدى انعقاد من يوم وقبل
حركة ولدت وهكذا الجديد. الشمايل املطبخ بيان منطقتنا يف الطهاة أفضل من مجموعة

الشمايل!» املطبخ
الشخصية؛ مصالحهم األشخاصتجاوزوا من مجموعة عىل رائع مثال البيان هذا إن
بالكامل: البيان إليكم أمامها. الطريق وفتح كاملة حركة ألهم عظيم هدف وضع أجل من

الجديد الشمايل املطبخ بيان

معايري يضاهي جديد، شمايل مطبخ لتأسيس حان قد الوقت أن نرى — الشماليني الطهاة — نحن
الخاص. وطبعه الطيب مذاقه بموجب العالم، يف املطابخ أفضل

الجديد: الشمايل املطبخ أهداف

بمنطقتنا. ربطها يف نرغب التي واألخالقيات، والبساطة والنضارة النقاء قيم عن نعرب أن (١)

نقدمها. التي الوجبات يف الفصول تغري نعكس أن (٢)

يف لنموها نظًرا ممتازة؛ بخصائص تتمتع التي واملحاصيل، املكونات عىل طهينا يعتمد أن (٣)
مياهنا. عىل واعتمادها ومناخنا أراضينا

والسالمة. الصحة بقواعد الحديثة واملعرفة الرائع، املذاق إىل الحاجة بني نجمع أن (٤)

املحاصيل، لهذه املنتجة الشمالية البلدان من املتنوعة واملجموعة الشمال منتجات ج نروِّ أن (٥)
األساسية. بثقافاتها اآلخرين نعرِّف وأن

الزراعية، أراضينا ويف بحارنا، يف صحيحة إنتاج عملية عىل ونشجع الحيوان، رعاية ندعم أن (٦)
الربِّيَّة. ويف
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التقليدية. الشمايل الطعام ملنتجات متوقعة جديدة استخدامات نطور أن (٧)

الخارج. يف تربز التي واالتجاهات الشمالية، والطبخ الطهي تقاليد يف ما أفضل بني نجمع أن (٨)

الجودة. عالية اإلقليمية املنتجات وتبادل املحيل، الذاتي االكتفاء بني نجمع أن (٩)

وصيد الزراعة، وصناعات الطهي، محرتيف من وغريهم املستهلكني، ممثيل مع نعمل أن (١٠)
املرشوع، هذا يف والسلطات والسياسيني، واملعلمني، والباحثني، والجملة، والتجزئة واألغذية، األسماك،

الشمالية. البلدان يف كافة الناس ونفع فائدة أجل من

من ولَّده وما واستخدامه إصداره لكن ا، جدٍّ بسيط البيان هذا فإن بنفسك، ترى كما
تتخطى ماير يصفها التي الشمايل املطبخ حركة إن بأكملها. حركة ألهم قد وطاقة، معنى
الوزراء مجلس تبنى ،٢٠٠٥ عام ففي قليلة، قلة يرتادها التي الفاخرة املطاعم بكثري
مقاالت تجد أن ويمكنك البيان، — له التابعة املوسعة الوطنية التنمية وبرامج الشمايل
ويشارك Denmark.dk للدانمارك الرسمي املوقع عىل الجديد الشمايل املطبخ حركة عن
أجل من الدانماركية؛ والجامعات الحكومة مع األجل طويل غذائي برنامج يف بنفسه ماير

األطفال. يف السمنة مشكلة فيها بما الغذائية، الصحة تحسني
إطاًرا وضع فقد فيه؛ نفسه ووضع أسمى معنًى له سياًقا نوما مطعم خلق وهكذا،
هذا يف الغداء يتناول شخص وكل متوقع، موظف كل ومشاعر انتباه إثارة عىل قادًرا

للطعام. ومورد منتج وكل املطعم،
العَظمة؟ يف واحد شخص رغبة مجرد الدافع كان لو ممكنًا ذلك تحقيق كان هل
طاهيًا بطلها يكون التي املعتادة، القديمة القصة عن تختلف ال املطعم قصة كانت لو
أصحاب من يصبح ألن ويسعي التليفزيون، عرب للجمهور مبسًطا محتًوى يقدم شهريًا
ساعد لقد لك: وسيقول الجديد، الشمايل املطبخ حققه عما دنماركي أي اسأل املاليني؟
والطعام، باألكل املتعلقة وعاداتنا توقعاتنا وغريَّ الوطنية، بهويتنا الفخر استعادة عىل
العظيم؛ الهدف قوة خالل من تحقيقه يمكن ما هذا العالم. حول الدانمارك ثقافة ونرش

أفضل. نحو عىل ماليني عىل يؤثر تغيري

∗∗∗

٢٠١٠ عامي العالم يف مطعم أفضل تصنيف وعىل ميشالن، نجمتي عىل نوما مطعم حصل
«ِرستورانت». ملجلة وفًقا و٢٠١١،
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مكان كل يف اإلنرتنت، شبكة أنونيموس، (3-6)

أو تصنيفها وسعنا يف أن من متأكًدا لست وبدايًة، لالهتمام. مثرية منظمة أنونيموس
تُعرف تجاريٍّا. عمًال بوصفها فهمها أو تصنيفها يمكن ال وبالتأكيد كمنظمة، فهمها
تعرب ذلك. شابه ما أو والنشطاء» اإلنرتنت لقراصنة حر «تجمع بأنها عادًة أنونيموس
واالجتماعي السيايس النشاط حركة قلب يف وهي العرص، روح عن كبري حدٍّ إىل أنونيموس
وتتبع رقمية، بشبكة مرتبطة فهي Occupy)؛ «احتلوا» حركة بينها من (التي الحالية
للغاية قوي إحساس يدفعها ذلك وفوق جذاب، شعار ولها يبدو، ما عىل مركزيٍّا ال نظاًما
وترتبط لإلعجاب، مثرية تجعلها التي السمات أهم األرجح عىل وتلك والعدالة، بالقيم
وإىل األطراف إىل النظر إىل نحتاج التغري شديد العالم هذا يف الكتاب. هذا بموضوع

التغري. إىل مؤسساتنا جميع ستضطر كيف نفهم كي الثوريني؛ املغريين
ييل: بما أنونيموس األرجح عىل قامت الكتاب، هذا كتابة وقت يف

ومؤثرة الرشكة بسمعة هائًال رضًرا ملحقة ستيشن، بالي سوني شبكة اخرتقت •
سوني. رشكة سهم سعر عىل بالًغا تأثريًا

اإليرانية. الحكومة موقع اخرتقت •
املكسيكية. املخدرات تجارة اتحادات أحد هددت •

(الناتو). األطليس شمال حلف هددت •
الزوار من ١٥٠٠ أسماء ونرشت إباحيٍّا، األطفال يستغل موقًعا ٤٠ عىل استولت •

املواقع. هذه أكرب أحد عىل املرتددين

يتبع ممن فأيٌّ تافًها، كيانًا أنونيموس نعترب أن تقليدية بعقلية فكرنا إذا السهل من
مخربون قراصنة، «أطفال، بأنهم األرجح عىل أعضاءها سيصف القديمة األعمال مدرسة
السجن!» يف بهم وا ُزجُّ ورائه. من طائل ال فيما وقتهم يُضيعون أشخاص لهم، عقل ال
تأثري ذات نتائج تحقق أنونيموس إن رأيي: يف هنا ها املحورية النقطة يغفل رأي وهو
ندافع «نحن أنفسهم: عن يقولون وكما بالهدف، إحساس عىل جوهرها وينطوي ، مدوٍّ

اإلنرتنت.» حرية عن
تلك من التقليدية، الرشكات تتعلمها أن يمكن كثرية أموًرا وجدنا النظر، أمعنا وإذا
ما أجًرا. يتلقون وال رسمية، بعالقة مرتبطني غري نشطاء تضم التي التطوعية، الشبكة
عىل متوقع وغري قوي مثال هو والعرشين الحادي القرن أعمال لرجل أنونيموس تقدمه
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عظيم هدف خلف الناس يتوحد عندما الواقعي، العالم يف تحقيقها يمكن التي النتائج
العاطل، الشباب من هائلة أعداد به توجد عالم يف ذلك، كل أنونيموس تحقق مشرتك.
رودز بيل يقول وكما الراهن. الوضع وتُبَدِّل متزايد، نحو عىل التكنولوجيا تنترش وحيث
النانو برسعة تتغري األسواق أن تعني الحديثة التكنولوجية «الوسائل الشهري: املرصيف

ثانية.»
كيف وقيمها؟ ونواياها، هدفها، عن أنونيموس تعرب — التحديد وجه عىل — كيف
مرور مع وتطورت فحسب ظهرت إنها أم األول، املقام يف األمور هذه أنونيموس كونت
من الكبري القدر هذا عىل هدفها بنقل لها ويسمح أنونيموس، تفعله الذي ما الوقت؟
ستبدو وكيف لها؟ املتاحة للغاية القليلة التقليدية املوارد خالل من العالم، إىل الوضوح

بأنونيموس؟ شبًها أكثر كانت لو مؤسستنا

∗∗∗

مجهولة! أنونيموس: إحصائيات

األمريكية املتحدة الواليات كاليفورنيا، جوجل، (4-6)

التي الرشكة تلك جوجل؛ عن ماذا بارزة؟ تجارية وعالمة كبرية، لرشكة مثال عن ماذا
املدى قصري توجيه تقديم ترفض التي الرشكة األساسية، املبادئ من مجموعة تقودها
نحقق طرق يف التفكري من «بدًال قائلة: عنه تعرب آخر، اتجاًها تتبنى بل سرتيت، لوول
خدمة عىل نركز فإننا سنة، ربع كل مع األجل قصرية اقتصادية مكاسب خاللها من
االسرتاتيجية هي هذه ممكنة.» بأقىصرسعة مالءمة املعلومات أكثر وتقديم املستخدمني،
وإعالنات اإلنرتنت، عرب البحث مجال يف العمل إىل الراهن، الوقت يف الرشكة قادت التي

املتعددة. األنشطة من وغريها واالتصاالت، الكتب، ونرش الخلوية، والهواتف اإلنرتنت،
يعرب الهدف هذا أن وأرى جوجل، لعمل أسمى هدف — ُوجد ولطاملا — يوجد
النظر تُمعن وعندما بها». واإلفادة عامليٍّا وإتاحتها العالم معلومات «تنظيم شعارها: عنه
هذه أجزاء ويربط ومرئيٍّا، واضًحا الهدف ستجد تقريبًا، الرشكة هذه تفعله ما كل يف

ببعض. بعضها التجارية اإلمرباطورية
متاحة ليست معلومات إتاحة فكرة حمايس تثري فقد جوجل، يف مهندًسا كنُت إذا
املمكن فمن جوجل، يف مسوًِّقا كنت وإذا منها. يستفيدون قد الذين لألشخاص بعُد
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املنتجات ألن املجتمع؛ يف للرشكة و«املجانية» الكبرية الحسنة السمعة من أستفيد أن
املنتجات تلك مستخدمي وتزويد أساسية مشكالت ملواجهة — أحتاجها التي والخدمات
يكون عادًة يدفع، آخر شخًصا ألن تكلفة بال (وغالبًا متاحة — كبرية بقيمة والخدمات
إىل اإلشارة عرب موظفيَّ حماس أثري أن يمكنني العليا، اإلدارة يف مديًرا كنت وإذا املعلن)،
«تنظيم هدف يف معنى يوجد املقبل. الشهر تقايضراتب مجرد يتجاوز هدف يف إسهامهم
من كامل نطاق يف الستخدامه يكفي بما وواضح بسيٌط املعنى وهذا العالم»، معلومات

للمستخدمني. املتنوعة واالحتياجات املختلفة، واألسواق السيناريوهات،
يف الكتاب؟ هذا سياق يف أمامه بالتوقف جديًرا جوجل هدف يجعل الذي ما
يربطنا بحث محرك إتاحة عرب جميًعا، لنا أفضل العالم جوجل جعلت لقد األول، املقام
قياسه. يمكن ال العالم يف هائل إسهام وحده وهذا إيجادها، يف نرغب التي باملعلومات
تطوير خالل من فيه، ثورة وأحدثت اإلنرتنت، شبكة عىل اإلعالن نظام جوجل بدَّلت وكذلك
أفضل تقديم إىل دائًما كذلك ويسعى التميز، يكافئ بل فحسب، النتائج عىل يركز ال نموذج
كي لجوجل تدفع أن — التقليدي النحو عىل — يمكن وال الباحث. للمستخدم النتائج
أيًضا جوجل كفلت بذلك!) مختصة منفصلة صناعة (توجد البحث محرك نتائج تتصدر
خلفي» و«باب إعالنية منصة تقديم خالل من اإلنرتنت، إعالنات يف الديمقراطية روح
برسعة رشكاتهم برتويج الصغرية العائلية الرشكات ألصحاب مبكرة مرحلة يف سمح
باسرتاتيجيات باالستعانة األسواق، يف الرشكات أكرب ومنافسة الرتتيب، قوائم يف وبسهولة
به؛ يُقتدى نموذًجا جوجل قدمت فقد السابق، يف تحدثنا وكما وأخريًا، جيًدا. منفذة ذكية
إىل الرضوخ دون هائلة، مالية نتائج تحقيق الرشكات إحدى وسع يف أن أوضحت حيث

سرتيت. وول من املدى وقصرية محددة طلبات

∗∗∗

مليارات ٩٫٧ بلغت وأرباًحا أمريكي، دوالر مليار ٣٧٫٩ بلغت إيرادات جوجل حققت
موظف. ألف ٣٢ موظفيها عدد وبلغ مدققة)، (غري ٢٠١١ عام يف أمريكي دوالر

املتحدة الواليات كاليفورنيا، أبل، (5-6)

ينبغي األمر حقيقة (يف الصدد هذا يف جوبز وستيف أبل رشكة ذكر من تندهش لن
وكاتب ومتحدث مستشار كل لها يتربع أن تستلزم خريية، بجمعية أشبه منظمة إنشاء
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تحولت فقد األشكال، من شكل بأي التفوق عىل نموذًجا باعتبارها أبل يذكر رشكة ومدير
يف هاينمان بني كتب فكما ذلك، ورغم االستخدام!) شائعة حالة دراسة إىل الرشكة هذه
تحقيق إىل تهدف لم أبل لرشكة جوبز إدارة فإن ريفيو»، بيزنس «هارفرد مدونات شبكة
التشكيك يمكن ال نظري، وجهة «من هاينمان: يقول األول، املقام يف األسهم حملة مصالح
أو مخترصة، طرق اتباع عىل أو األسهم، حملة عىل مركًِّزا يكن لم جوبز، أن يف أيًضا
أبل رشكة تدفع لم األسهم. لحملة املضافة القيمة لزيادة األجل، قصرية إجراءات اتخاذ
٧٦ وتمتلك املالية، الرافعة الرشكة تستخدم ولم ،١٩٩٥ عام منذ للمساهمني أرباح أية
الصعب من أسهمها. رشاء إعادة يف — قليًال ولو — تفكر ولم نقًدا، أمريكي دوالر مليار
األسهم يف االكتتاب بخيارات مدفوعة كانت الرشكة يف األساسية العمل قرارات بأن الزعم
الجانب يف سابق بتاريخ األسهم يف االكتتاب خيارات تأريخ إمكانية توفر من الرغم (عىل
رشكة مع الرتتيب تتبادل الكتاب، هذا تأليف وقت حتى أبل رشكة زالت وما املدين).»
يف سوقي مال رأس أكرب تمتلك التي التداول، عامِة الرشكِة تصنيف: عىل يوميٍّا، إكسون

العالم.
كنتيجة مدهش، حدٍّ إىل األسهم لحملة املضافة القيمة زيادة فهو أبل فعلته ما أما
عرب للنجاح طريق وشق العمالء إسعاد يف يتمثل — مختلف أسمى لهدف ثانوية

العالم.» يف أثر «ترك جوبز: ستيف قال كما أو — االبتكار
اإلدارة تَبَنِّي لكن االنتشار، واسع قبوًال وتلقى واضحة، تلك النظر وجهة أن تعتقد قد
مؤخًرا قال وقد مثريًا. خربًا يعترب زال ما هذه النظر وجهة ِمثَْل العاملية للرشكات العليا
أن «أعتقد جارنر: جو املتحدة باململكة يس بي إس إتش لبنك التنفيذي الرئيس نائب
لكن ذلك. قول يف عليه وأُثني ، محقٌّ أنه أرى الربحية.» تزيد سوف العميل رضا زيادة

جديد؟ خرب هذا هل
الذين األعمال رواد وتأثري عدد يف هائًال نموٍّا نشهد زلنا ما الحديثة، الرشكات يف
جرينربج، دانا لسان عىل جاء وكما النمو. هذا نشهد وسنظل كبري، لهدف وفًقا يترصفون
تطوير الجديد: الريادي «القائد كتابهم يف ويلسون جيمس وإتش سويت، ميكون وكيت
الناحية من الهدف يف التفكري خالل «من واالقتصادية»: الفرصاالجتماعية يشكلون قادة
يف النظر األعمال ريادة قادة يمعن سواء، حدٍّ عىل التجارية الناحية ومن املجتمعية
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املقدمة القيمة من تزيد سوف األسهم حملة ثروة زيادة أن يف املتمثل الشائع، االفرتاض
الوقت.» مرور مع ككل للمجتمع

∗∗∗

دوالر مليار ٢٦ بلغت وأرباًحا أمريكي، دوالر مليارات ١٠٨ بلغت إيرادات أبل حققت
موظف. ٦٠٤٠٠ موظفيها عدد وبلغ ،٢٠١١ عام أمريكي

بنجالديش دكا، جرامني، (6-6)

أكرب هي فون جرامني ورشكة النساء. من أكثرهم الفقراء، ماليني جرامني بنك يقرض
حتى مشرتك مليون ٣٢ عن يزيد ما ولديها بنجالديش، يف املحمول الهاتف لخدمة مزود
مرشوع عىل قائمة اجتماعية مؤسسة فهي دانون، جرامني أما الكتاب. هذا كتابة وقت
عىل فقط أمثلة ثالثة هذه بنجالديش. ريف يف لألطفال املغذي الزبادي يوفر مشرتك،

جرامني. مؤسسة تبذلها التي الكثرية الجهود
عىل ومطلعة حقيقي، هدف ذات أعماًال تمارس مؤسسة نشأتها منذ جرامني كانت
األشخاص حياة تماًما تغري التي والنتائج املعنى وتحقق النامي، للعالم القايس الواقع
جرامني رشكة تسعى التحديد، وجه وعىل إيقافها. يمكن ال قوة إنها معهم. تتفاعل الذين

املجتمع: يف املوجودة التالية املشاكل مواجهة إىل

عليها. سيطرتهن عدم أو املالية للموارد النساء امتالك عدم •
الذاتي. لالكتفاء وتحقيقها املجتمعات مرونة عدم •

الصحية. التغذية عىل املجتمعات حصول عدم •

نوبل عىل والحاصل العبقري، جرامني مؤسسة مؤسس — يونس محمد أوضح وقد
للمشكالت اهتمامها باألعمال املعنية املؤسسات توجه عندما تحقيقه يمكن ما كله للعالم —

النامي. العالم يف والبائسة املعقدة

∗∗∗

موظفيه عدد وبلغ ،٢٠١٠ عام أمريكي دوالر مليار ١٫٥ جرامني بنك أصول إجمايل بلغ
.٢٠١١ عام موظًفا ٢٢١٤٩
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العظيم؟ الهدف إيجاد يمكن كيف (7)

إحدى يف األشخاص من مجموعة توحيد طريق عىل خطوات ثالث ببساطة توجد عمليٍّا
وهي: أال مشرتك، هدف لدعم املؤسسات

الهدف. إيجاد (١)
الهدف. صياغة (٢)

الهدف. يف االنغماس (٣)

الهدف إيجاد (1-7)

عىل وقادر وقدراتها، للمؤسسة مناسب هدف إيجاد هي األوىل الخطوة أن الواضح من
هدف إليجاد طريقان ويوجد الهدف. ذلك عىل واالتفاق وتحفيزهم، أفرادها حماس إثارة

هما: عظيم؛

الشخصية النظر وجهة أو الشخيص الشغف خالل من عادًة الفردي: الطريق •
للقائد.

املشرتك. الجهد خالل من الجماعي: الطريق •

بنك مؤسس يونس محمد مثل: امللهمة، الشخصيات فإن الفردي، الصعيد عىل
بالفعل، تدفعهم أو صدفًة، يكتشفون باتاجونيا، مؤسس شوينار إيفون أو جرامني،
املستحيل من أن نشعر قد داخلنا. يتأجج شغف لدينا كلنا شخصية. مهمة أو قضية
املفرتضة. وطريقته العمل حول معتقداتنا عن وبعيًدا للغاية، ضبابيٍّا يبدو وقد تحديده،
يحبون إنهم يحبونه؛ أمًرا عادًة يفعلون ونجاًحا سعادة األشخاص أكثر فإن ذلك، رغم

مزاولته. عىل أجًرا كذلك ويتقاضون عملهم،
يف التفكري بساطته يف يعادل أمًرا الشخيص وهدفك شغفك اكتشاف يكون أن يمكن
غاية ويف متحمًسا يجعلك ما أو للمجتمع، تقديمه تريد ما أو ا، حقٍّ بها تستمتع التي األمور
الشغف باكتشاف متعلق فاألمر عاٍل؛ بصوت وتضحك بانفعال، بذراعيك ح تلوِّ النشاط؛

بالفعل. داخلنا يتأجج الذي
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التدريب (أ)

أن يمكن رائعة «تخيُّل» تمارين وتوجد ا، جدٍّ جيد بشكل األمر هذا يالئم التدريب عالم
هدفه إيجاد عىل األشخاص أحد مساعدة إن الحقيقة، ويف إياها. املتمرس املدرب يعلمك
ممتعة عملية فهي املدربني؛ معظم نفوس يف والشغف الحماسة يثري ما هو األسمى
عملت وقد الشخص، حياة تغري أن لنتائجها ويمكن االسرتخاء، عىل وتساعد وتثقيفية،
برامج (وكذلك ممتاز املعهد مدربي مستوى أن ووجدت املدربني، تدريب معهد بنفيسمع

املدربني). تدريب

يف يأخذك الرائع، التصميم ذو الكتاب هذا جيكوبز): (ريتشارد هدفك؟» هو «ما •
اكتشفت وقد السؤال». هذا إجابة عىل «تعثر كي أسئلة؛ سبعة من مكونة جولة
املحتوى، عىل لالطالع ممتازة طريقة كانت الكتاب، هذا من الصوتية النسخة أن
إياه سماعي أتذكر زلت وما يتضمنها. التي املمتعة البسيطة التمارين وممارسة
يوم وسط يف لندن إىل برايتون من واحدة ساعة استغرقت بالقطار رحلة أثناء
تحقيقه أريد ما حول ا حقٍّ املفيدة األفكار لبعض وتدويني ومرهق، صاخب عمل

بشدة. الكتاب بهذا أويص العالم. هذا يف
سهل الرائع الكتاب هذا يف رادكليف): (ستيف وببساطة» بوضوح «القيادة: •
عملية طريقة رادكليف ستيف لك يقدم القيادة، عن يتحدث الذي القراءة،
نموذج عىل تعتمد رحلة يف معك، اآلخرين واصطحاب شغفك، الكتشاف ا جدٍّ
هو وكما يقرتحه. الذي النتائج» وتحقيق اآلخرين، وإرشاك املنشود، «املستقبل
من محدودة مجموعة يضم الكتاب هذا فإن هدفك؟» هو «ما كتاب مع الحال
مع جنب إىل جنبًا الفهم، عىل لتساعدك بساطتها؛ يف الرائعة املفتوحة األسئلة

دوره. أداء نحو األكرب العمل فريق لدفع تهدف عملية، أساليب

املجموعات يف (ب)

صعوبة أكثر موحد هدف عىل العثور تحدي يصبح قد حجًما، األكرب املجموعات يف
أتمثلت سواء بأكملها، مجموعة تشمل عندما تأثريًا أوضح تكون النتيجة لكن بمراحل،
مؤسسة يف أم الرشكة، قطاعات أحد يف أم صغرية، رشكة يف أم فريق، يف املجموعة هذه

كاملة.
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ومشاركته اكتشافه، إعادة انتظار يف الستار، وراء يقبع الهدف أن أخرى مرة أشعر
يف تجمعها واملؤسسات الفرق فإن سيئة، أو صعبة الظروف كانت ومهما اآلخرين. مع
األحيان. أغلب يف مسترتة لكنها بينها، مشرتكة تكون قد ضمنية، وأهداف قيم الغالب

جماعية، ورش تنظيم يف الصدد هذا يف تتمثل عظيم، هدف إيجاد يف وطريقتنا
عن بعيًدا يكفي، بما و«آمن» هادئ مكان يف فرًدا، عرش خمسة إىل ثمانية من مكونة
املشار الكتابني يف املوجودة نفسها األسئلة بعض وطرح املعتادة، واملقاطعات املكاتب

جماعي. سياق يف لكن سابًقا، إليهما
رشكتنا) تطوير أجل من باملثل (أو عمالئنا خدمة تحسني عىل نعمل عندما فريقي، يف
بطاقات نلصق أو املالحظات، لكتابة الصًقا وورًقا بيضاء جدرانًا الغالب يف نستخدم فإننا
تذكري رسائل عليها مكتوبًا ويكون رؤيتها، الجميع يستطيع كي مرتفع مكان يف فهرسة

ييل: ما شاكلة عىل تحفيزية

به؟ نهتم الذي ما •
نفعله؟ الذي العمل بهذا نقوم ملاذا •

ا؟ حقٍّ املهمة األمور ما •
مؤسستنا؟ هدف هو ما •

املجموعة/الفريق؟ هذه مستقبل أجل من فيه نرغب الذي ما •
للعالم؟ تقديمه يمكننا الذي ا حقٍّ املهم األمر ما •

ماهية حول جماعية ملناقشة كبداية اإلجابات من األوىل املوجة تستخدم أن يمكن
املنشود. املشرتك الهدف

كنت إذا سيما ال موسع، نطاق عىل ذلك إجراء كيفية حول املعلومات من ملزيد
دافيتا رشكة تطور حول الرائعة املعلومات بعض توجد للغاية، كبرية مؤسسة يف تعمل
نهاية يف اإلضافية بالقراءات الخاص القسم يف الكىل، رعاية خدمات يف الرائدة األمريكية،

الفصل. هذا

الهدف صياغة (2-7)

ذلك ربط بالتأكيد هو القرن، هذا مدار عىل الرضوري الترصف فإن الهدف، تحديد بعد
أخربني الدنمارك، يف عميل أثناء املثال، سبيل فعىل العالم؛ يف أهمية ذات بقضية الهدف
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طويل تاريخ لها رشكة وهي جراوندفوس، تُدعى دانماركية رشكة قصة عن األصدقاء أحد
سنويٍّا. ضخ وحدة مليون ١٦ حوايل وتنتج متعددة، ألغراض ممتازة مضخات تصنيع يف
وتوجيه دعم يف للمساعدة األخرية، اآلونة يف جراوندفوس فعلته ما أن صديقي وأخربني
سياق مع ليتالءم املضخات من الفعيل إنتاجها صياغة إعادة كان ككل، العمل مجال
الناس من ملاليني كبريًا تحديًا يمثل نظيفة رشب مياه عىل الحصول يزال ال حيث عاملي،

بشدة. االستدامة أهمية تتزايد وحيث النامي، العالم يف
عاملية رشكة «جراوندفوس التايل: السياق يف تفعله ما جراوندفوس تصوغ واليوم
تكنولوجيا مجال يف جديًدا اتجاًها أرست وقد املتقدمة، املضخات توفري مجال يف رائدة
جودة تحسن رائدة تكنولوجيات خالل من العاملية، االستدامة يف الرشكة تسهم املياه.

بالكوكب.» وتهتم األفراد، حياة
بإحدى الرشكة تقدمه الذي النشاط ربط يف السياق، هذا يف الفرصة تتمثل إذن

والعرشين. الحادي القرن يف األهمية بالغة القضايا
األسئلة: من النوع هذا ملثل إجابات إيجاد عليك

يف أهمية وذات ا، حقٍّ مهمة واحتياجات وتحديات بقضايا هدفك يرتبط كيف •
العالم؟

املوظفني؟ أذهان يف وحارضة واضحة القضايا تلك تبدو مدى أي إىل •

الهدف االنغماسيف (3-7)

توضيحه بعد — سيزداد الذي الجزء إنه املمتع. الجزء هو العظيم الهدف يف االنغماس إن
األيام. مرور مع وإثارة سهولة —

والهدف. العمل بني الرابط إيجاد أجل من حولك؛ من ويتحدى يتحداك إنه
يرحب الرائدة الرشكات من الجيل هذا إن مشاركته. أيًضا الهدف يف االنغماس يعني
باملعرفة اآلخرين ويشاركون بتبنيها. اآلخرين وإقناع بها، يؤمنون التي القضايا بمنارصة

وينارصونها. قضيتهم فينرشون واألحاديث، واملقاالت الندوات خالل من

إىل تحتاج التي املهمة القضايا تلك ملنارصة فعله مؤسستك تستطيع الذي ما •
العالم؟ هذا يف إصالح

اآلخرين؟ مع مؤسستك تتبناه الذي العظيم الهدف مشاركة تستطيع كيف •
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املائة يف واحد مبادرة أو الشمايل، املطبخ حركة قبيل من يشء تكوين يمكنك هل •
الكوكب؟ أجل من

ذلك؟ تحقيق أجل من مؤسستك تتعاون أن يجب من مع •

ملخص (8)

عظيم بهدف االنشغال إن يشء. كل منها ينطلق التي النقطة ألنه الفصل بهذا بدأنا لقد
الوصفة إنه الطريق، مرشد إنه اململكة، مفتاح إنه عليه. ويؤثر بعده، آخر يشء كل يتجاوز
عظيم هدف — حقيقية بأهمية يحظى واضح ومؤسيس شخيص هدف وبدون الرسية!

و«كماليات». زخرًفا سواه ما كل يكون —
أرض عىل كذلك ليس فإنه ومستحيًال، مضنيًا يبدو قد التغيري أن من الرغم وعىل
من اآلخرين وتدهش نفسك تدهش وسوف قريب، عما وابدأ جهدك، قصارى ابذل الواقع.

حولك.
تبني رضورة «سبب» استعرضنا واملعنى الهدف عن يتحدث الذي الفصل هذا يف
سوف والتمكني»، «الديمقراطية يتناول الذي املهم، التايل الفصل يف لهدفعظيم. املؤسسة
مجرد هي هل ذلك. املؤسسة تحقيق «كيفية» يف يتمثل أسايس عنرص عىل نظرة نلقي
ماليني مثل تترصف هل أهمية؟ أكثر هدًفا اآلن تمتلك لكنها مثيالتها، عن تختلف ال رشكة
يف ومبتكرة أيًضا تقدمية أنها أم فيها، القرار وصناعة ممارساتها يف التقليدية املؤسسات

للعمل؟ إنجازها طريقة

إضافية قراءات (9)

http://bit.ly/ الرابط هذا عرب ٢١ ريبيلد مؤتمر يف ماير كالوس حديث شاهد •
واملتعة). واإلثارة، الشغف، من دقيقة ٢٨) cltrshk1

رسوم دفع (تتطلب ريفيو» بيزنس «هارفرد مجلة من دافيتا عن حالة دراسات •
لقراءتها): بسيطة

.(bit.ly/cltrshk2) دافيتا» عمدة ثريي: «كينت -
العظيمة» الرشكات وتطوير بناء يف القيادة تحديات ثريي: «كينت -

.(bit.ly/cltrshk3)
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الثاني الفصل

والتمكني الديمقراطية

بصفة واملؤسيس الشخيص الهدف تحديد وكيفية واملعنى، الهدف استعرضنا أن بعد
متطورة بطريقة املحددة، املهمة تلك تحقيق عىل سيساعدك الفصل هذا فإن خاصة،
العضالت هما والتمكني فالديمقراطية القلب، هو الهدف كان وإذا للحماس. ومثرية
من املستوى نفس عىل النتائج ويحققان كاملة، حقيقة الهدف يجعالن فهما والرئتان؛

املؤسسة. ترصف طريقة الفصل هذا ويتناول والتجدد. التقدمية
معظم أن فسيبدو النظر أمعنَّا إذا املعارص؟ وقتنا يف عادًة الرشكات تترصف كيف
السيطرة فيه تكون الذي العسكري النموذج تحاكي وترصفها، تصميمها يف الرشكات
األسلوب هذا أن الواضح من أنه بيد والتحكم. األوامر عىل والقائم العليا، املراكز ألصحاب
يوافقون أنفسهم والعسكريون والعرشين، الحادي للقرن بالنسبة والغباء البطء يف غاية

ذلك. عىل
أصبح معارصة مؤسسات وأية واضح، نحو عىل مختلف التصنيع بعد ما عالم إن
أسالفها واجهت التي القوى عن جذريٍّا، مختلفة قوى مع تتعامل أن عليها لزاًما
من جديدة مجموعة من هائلة منافسة نواجه إننا سابقة. ألجيال تعود مؤسسات من
التكنولوجي التقدم بسبب واملؤسسات األسواق نظم يف واضطرابات العامليني، املنافسني
عاملة لقوى متغرية وتوجهات املجتمع، يف املؤسسات دور يف هائلة وتغريات املستمر،
مزيد إرساء نحو والساعية إيقافها، يمكن ال التي الحركة جانب إىل هذا بدورها. تتغري
وسلوكيات أسمى، معنًى عن بحث إنه حولنا؛ من العالم عىل أفعالنا تأثري حول الوعي من

استدامة. أكثر



األعمال ثقافة يف ثورة

تخلق القرارات. واتخاذ السلطة توزيع طريقة تتطور أن بالتأكيد يجب ولذلك
وتحيي القرار، التخاذ ا حقٍّ مبتكرة طرًقا — بداهًة ذلك تدرك التي — املعارصة الرشكات

األعمال. أوساط ازدرتها التي القديمة النماذج أيًضا
عقب، عىل رأًسا عليه املتعارف قلب هو األمر، جوهر يف املؤسسات تلك تفعله ما

العمل. يف القرارات التخاذ وجودًة وربحيًة ذكاءً أكثر طرق وتقديم
«املشاركة» وتعترب ثورية، فكرة تعترب العمل يف ذاتها حد يف الديمقراطية فكرة إن
رشكات بفضل متزايد، نحو عىل جوفاء رنانة كلمة التعاون أصبح بينما الكماليات، من

التعاون. يعزز سوف نظامها أن تردد تنفك ال التي التكنولوجيا
يف املكتب عىل جلويس أثناء مرة، ألول العمل يف «الديمقراطية» فكرة راودتني
بعميل، أستمتع كنت الجامعية. الدراسة هجرت أن بعد (والوحيدة) األوىل وظيفتي
تسويق إىل مرعب) (عمل الهاتف عرب التسويق من وتدرجت أحرزه، الذي وبالتقدم
عملت التي الحجم متوسطة االتصاالت رشكة يف ممتعة كانت التي املهمة وهي املنتجات،
هي الوحيدة املشكلة وكانت ممتًعا، العمل وكان مديري، وأحرتم زمالئي، أحب كنت بها.
لكن سنٍّا، مني أكرب زميل راتب ملستوى راتبي زيادة طلبت السنوي، التقييم أثناء أنني
سنك.» إىل بالنسبة حسنًا بالءً تُبيل «أنت املدير: فأجاب كبري، حدٍّ إىل عاليٍّا ليس أداءه
تقدمي، عمري فيها يحدُّ ال بيئة إىل أنتقل أن بد ال أني شعرت اللحظة هذه يف ماذا؟!
ريادة يف متخصصتني أمريكيتني مجلتني موقعي عىل مصادفًة عثرت حظي ولحسن
رشكة إنشاء لحلم أتحمس وبدأت كومباني». «فاست ومجلة «إنك»، مجلة هما: األعمال
حياتي. غريت مقالة وجدت «إنك» مجلة موقع تصفح أثناء األيام من يوم ويف بي. خاصة
رشكة قصة وتروي ،٢٠٠٣ عام ومكتوبة االستماع»، «قوة بعنوان املقالة كانت
هما هارفرد، جامعة خريجي من اثنان يملكها املقوى، الورق من صناديق تصنيع
هذا نهاية يف إضافية» «قراءات قسم يف كاملة للمقالة رابط (يوجد سنتناري األخوان
البداية يف األخوان اتبع باملنافسني، تعج التي الصعبة السوق هذه ظل ويف الفصل).
لألعمال. هارفرد كلية يف تخرجا حال أية عىل فهما التقليدية، األعمال إدارة ممارسات
العمل، ازدهار ومع بوضوح، األمر يفهمان بدآ عصيبة، فرتة قضاء فبعد ذلك، ورغم
ورسعان املستنرية. املمارسات من وغريها املفتوحة، اإلدارة نظام حول ألفكار توصال
وضع الكتاب هذا ويف سيملر، لريكاردو «املتفرد» كتاب يطالعان نفسيهما وجدا ما
ازدهار إىل أدى تماًما، مجنونًا عمٍل أسلوَب — برازييل تنفيذي رئيس وهو — املؤلف
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منذ ومتداول مشهور كتاب «املتفرد» كتاب (وباملناسبة، به. الخاصة التصنيع رشكة
قد يكونون ربما الكتاب لهذا بالفعل قراءتهم تتوقع ال قد الذين واألشخاص فرتة،
قليًال أشبه تصبح قد الكتاب هذا قراءة إن املتوقعون؛ الجدد املوظفون وفيهم قرءوه؛
كتاب قرأت لقد «آه، تلك، األعمال مجال تطوير لحركة املنتمون فيه يتشارك خاص، بِرسٍّ

املعرفة!) عىل تدل وابتسامة رأس إيماءة مع «املتفرد»!»
ممارسات أنواع كل ينفذان — لهما الكتاب إلهام بعد — سنتناري األخوان أخذ
األساسية القرارات عىل والتصويت املفتوح، املحاسبة نظام فيها بما الجذري، التغيري
األخوان). تمناه ملا مناقض اتجاه يف القرارات سري عن األحيان بعض يف هذا (وأسفر
رشكتي. عمل طريقة هي هذه ستكون األيام من يوم يف أنه وتعهدُت املقالة، تلك َطبعُت
توم الجديد العمل لرشيك املطبوعة املقالة أعطيت ذلك، من يقرب ما أو سنة وبعد
بشغف سيملر لريكاردو «املتفرد» كتاب منا كلٌّ وقرأ إعجاب. أيما أعجبته وقد نيكسون،

رشكتنا. تأسيس وبدأنا لنا، بالنسبة مقدًسا كتابًا وأصبح كبري،
ملاذا مختلف؟ نحو عىل العمل إلنجاز األشخاص هؤالء كل دفع الذي ما ملاذا؟ لكن
نحو عىل الرشكات إدارة يف األمر واقع يف — شخص أي أو أنت أو — نحن نرغب قد

ديمقراطي؟

مختلف؟ نحو عىل السلطة ونوزع القرارات نتخذ ملاذا (1)

بديلة ديمقراطية أساليب أكرب، بدرجة االجتماعية الجديدة املؤسسات تلك تضع ملاذا إذن
الهيبيز، بثقافة متأثًرا األمر هذا يبدو القرارات؟ اتخاذ أجل من يبدو، ما عىل وثورية
كبرية حلقة يف جميًعا تجلسون إنكم «إذن مثل: ساخرة، تعليقات يثري وقد كذلك؟ أليس

مضحك! هذا كم سخيف! هذا كم القرارات؟» أحد اتخاذ يف رغبتم كلما
صعيد وعىل األعمال، صعيد عىل منطقي منطقي؛ خيار ألنه هو: البسيط الجواب

األشخاص. صعيد وعىل املجتمع،
السائد. االتجاه هو هذا سيصبح سنوات، عرش أو خمس بنحو تقدر فرتة خالل
وامليزة الفرصة ستكون الحني، ذلك وعند كبرية). وبرسعة بالفعل لذلك طريقه يف (وهو
فاآلن فاتت، قد — هو أنت تكون أن وآمل — و«الالعقالني» الجريء للشخص املتاحتان

املناسب! الوقت هو
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من مزيد إلضفاء عرصنا، يف املؤسسات تدفع التي األساسية العوامل بعض إليكم
القرار: اتخاذ عملية عىل الديمقراطية

لينوس. قانون (١)
األلفية. جيل (٢)
الفعيل. الزمن (٣)

اإلنرتنت. (٤)

لينوس قانون (1-1)

أجهزة عرشة أرسع ل يشغِّ الذي لينكس التشغيل نظام واضع هو تورفالدس لينوس
نظام تطوير عند عليه جوجل اعتمدت الذي األساس وهو العالم، يف خارقة كمبيوتر
من كاٍف عدد توافر «إذا القانون: يقول اسمه. عىل ى مسمٍّ لينوس وقانون أندرويد.
مشكلة هو الربمجي والخطأ اإلصالح.» سهلة الربمجية األخطاء كل فستصبح العيون،
لنطاق املشكلة طرح طريق وعن إصالحه. عن ويعجز الوحيد، املطور يربك خلل، أو
للغاية، عليها يعتمد التي لينكس تقنية تطوير أثناء تورفالدس فعل كما أوسع، مشاركة

اإلصالح». «سهلة الربمجية األخطاء كل تصبح
هائًال، نجاًحا — لينوس قانون بحكمة املدعوم — املفتوح املصدر نموذج حقق
اإلنرتنت، شبكة من كبرية أجزاء فيه تدار عالم يف نعيش إننا منه. جميًعا واستفدنا
خاللها من تتدفق التي اإلنرتنت خوادم ل تُشغِّ التي املفتوح املصدر برمجيات عىل اعتماًدا
يشغل الذي أباتيش، الويب خادم مثل: برمجيات، وتطورت ُصنعت وقد يوميٍّا. املعلومات
صغرية جماعات يد عىل فايرفوكس، موزيال ومتصفح اإلنرتنت، خوادم من املائة يف ٦٥

األحيان. أغلب يف الواقعية الحياة يف يلتقوا لم الذين الربمجيات، مطوري من وكبرية
وبرمجيات لينكس أن يرى الربمجيات، مطوري مجتمع أن بمكان األهمية ومن
قانون ألن التجارية؛ البدائل من وموثوقية، وقوة أمنًا أكثر العموم، يف املفتوح املصدر

الشفافية. ضوء يف الربمجيات هذه شفرة بتطوير يسمح لينوس
الند بطريقة فضفاض، نحو عىل مرتابطة، مسطحة شبكة يف الجماعي العمل إن
وهو (أال األخرية سنة األلف خالل البرشي املجتمع يف تقدم أهم يف السبب هو للند؛
يف الجماعية املشاركة منهج تمخض إمكانية هو لينوس قانون لنا يوضحه ما اإلنرتنت).
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التي العوامل أحد هذا الجودة. مستوى يف بمراحل أعىل نهائية نتائج عن واإلنتاج اإلدارة
الديمقراطية. من أكرب بقدر تتسم قرارات اتخاذ أساليب نحو املؤسسات تدفع

عدد لدينا هل هو: الحارض وقتنا يف املؤسسات يف يواجهنا الذي فالسؤال ثم، ومن
حلها يمكننا فكيف ال، الجواب كان وإذا املشكلة، هذه يف للنظر املؤهلة العيون من كاٍف
ساعدت هل العمل؟ حول نتخذها التي القرارات لصناعة مختلف بمنهج باالستعانة
املمكنة؟ الحلول أفضل خلق األشخاصيف من الكثري قدمها التي الديمقراطية اإلسهامات

األلفية جيل إدارة (2-1)

هو العمل، يف واملشاركة الديمقراطية من أكرب قدر ذات أساليب نحو الثاني الدافع
نحو عىل يشكل، أصبح الذي األلفية، جيل من بأفراد تعج ككل ومؤسستك فريقك أن
اإلدارة أسلوب بالتأكيد يقبلوا لن األشخاص وهؤالء العمل. قوة من كبريًا جزءًا متزايد،
الدنيا. اإلدارية املستويات إىل العليا اإلدارية املستويات من القرارات إصدار عىل القائم
جذريٍّا. مختلفة العمل من توقعاتهم فإن مختلف، عالم ظل يف الجيل هذا لنشأة ونظًرا
الجماعية، املشاركة عىل قائم إداري أسلوب تفضيل إىل العمل بيئة يف األلفية جيل «يميل
ومرة .(٢٠٠٤ سميث (فرانسيس ألدائهم.» فوريٍّا تقييًما ويريدون البطء، ويكرهون
من — السلبي غري املتبادل االرتباط — والتفاعل والتخصيص، «الرسعة، فإن: أخرى
سوف .(٢٠٠٤ وتولجان، (مارتن األلفية» جيل تركيز عىل الحفاظ يف يساعدوا أن املتوقع
يف بهم واستعنت وأرشكتهم، دعمهم، كسبت إذا لكن األفراد، هؤالء ترشك لم إن تفشل

النجاح! فستحقق عليهم؛ تؤثر التي القرارات اتخاذ عملية
يف فعال نحو عىل لك التابعة الفرق إرشاك إن أوًال: الصدد؛ هذا يف فائدتان توجد
ثانيًا: لينوس). (قانون القرارات تلك جودة من يحسن سوف القرارات اتخاذ عملية
مع تفاعلهم كبري حد إىل يعزز سوف األلفية، جيل موظفي سيما ال املوظفني، مع العمل
وأيًضا نهايته، حتى العمل إلتمام استعدادهم وكذلك األعىل، الجودة ذات القرارات تلك

وأفكارهم. مشاعرهم
صناعة طريقة لتطوير هائلة فرصة لنا يتيح األلفية جيل وصول فإن ثم ومن

القرار.
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الفعيل الزمن (3-1)

هذا أن هو ككل، املؤسسة تمكن التي األساليب من املزيد النتهاج وامللحُّ الثالث الدافع
يف صعوبة مؤسساتنا تجد برسعة، يتحرك التطور، ورسيع هائل نحو عىل املرتابط العالم
السادس الفصل (انظر الكتاب هذا يف الحًقا ذلك عن يتحدث كامل فصل يوجد مواكبتها.
فحسب يمكننا ال الحارض، الوقت يف باختصار، لكن التغيري). رسعة عن يتحدث الذي
أخرى، مرة رجوعها ثم العليا، اإلدارية املستويات إىل ببطء املعلومات وصول ننتظر أن
ما وهو كبرية. برسعة تتحرك األسواق، يف تتدفق التي واملعلومات األحداث أن حني يف
— الكربى األوروبية الحديدية السكك رشكات إحدى يف عامة عالقات مسئول عنه عرب
إحدى حدوث عند املايض، «يف قائًال: — منا كلٌّ فيها أسهم التي الفعاليات إحدى خالل
نكون الفرتة تلك وخالل الخرب، إذاعة قبل دقيقة عرشون لدينا يكون أن اعتدنا األزمات،
ريقه وازدرد ثانية.» عرشون لدينا أصبح فقد الحارض، الوقت يف أما املوقف، فهمنا قد

متوتًرا.
والتمكني املشاركة عىل املعتمدة القرار صناعة أشكال االعرتاضعىل أن املضحك ومن
لدينا ليس أننا يف هاهنا، الحقيقي التحدي يكمن ربما الوقت». «ضيق بحجة غالبًا يكون
انتظار ثم لعقبات، التعرض وهي أال التقليدية، القرار اتخاذ عمليات يف للخوض وقت
الحقيقي. العالم يف والتبديل التغيري يحدث بينما كلها، املؤسسة يف معلق قرار إعالن
هذا يعرب املتوقع عكس وعىل — فيه» ثمنه «الغايل املأثور: بالقول قليًال أشبه الوضع

وراءه. طائل ال بما ثرثرة دون نواجهها، التي الضغوط عن القول
نحتاج حاليٍّا، فيه ونعيش نعمل الذي للعالم الحقيقي الزمن طبيعة ظل يف وهكذا
التي نفسها بالرسعة نتحرك نظل كي القرار؛ اتخاذ بنية وتحديث تشكيل إعادة إىل

األربعة. جدراننا نطاق خارج العالم بها يتحرك

اإلنرتنت (4-1)

— للمفاجأة استعدوا — هو القرار اتخاذ عمليات تغيري يحفز الذي الرابع الدافع
١٩٩٩ عام مؤلفوه كتب التلميحات» قطار «انطالق الرائع املتنبئ الكتاب يف اإلنرتنت!
فيه تربط عالم ظل ففي توقعوا، وكما الهرمية». الرتاتبية سحقت التشعبية «الروابط أن
االسم عن النظر برصف كافة، املستويات عىل شامًال ربًطا األشخاص جميع اإلنرتنت
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إىل يتجهان وانتباهنا تأثرينا فإن الرسمية، الهرمية األنظمة يف املنصب أو الوظيفي
بالفعل. املشكلة حل يستطيع الذي الشخص

استقبال موظفة توجد كانت الوحيدة، والتقليدية األوىل وظيفتي يف املثال، سبيل عىل
وتدين طويلة، فرتة منذ الرشكة تلك يف تعمل مارجريت كانت مارجريت. تدعى لطيفة
فمتى ذلك، ورغم الرسميني، التأثري أو السلطة من القليل إال لديها يكن ولم بالوالء، لها
ال التي واملوضوعات األسئلة من الكثري هناك أن فستدرك العمل، سري عىل التعرف بدأَت

فقط. مارجريت إال إجابتها يعرف
الذين األشخاص من كبري عدد مع اإلنرتنت عرب مارجريت أمثال يتواصل واليوم
العمالء مشكالت يحل الذي املهندس ظاهرة انتشار نشهد ولذلك إجابات. عن يبحثون
الذي العليا اإلدارة ومدير تويرت. موقع عرب الرسمي العمل ساعات خارج متطوًعا،
تقييمهم يفهم كي اسمه؛ عن اإلفصاح دون إليهم، وينضم الحقيقيني العمالء إىل يستمع
عرب عليه االطالع يمكنه ال الذي التقييم ذلك املنتديات، عىل املوجود واملبارش الصادق
شبكات عرب العمالء خدمة لتقديم جديدة؛ ومناصب فرق وتطوير التقليدية. الوسائل
يستطيعون أنهم يعرفون الذين العمالء من فرعية ملجموعة استجابًة االجتماعي؛ التواصل
الشبكات تلك عىل بشكواهم جلبة يحدثون عندما ملشاكلهم، أرسع استجابة عىل الحصول
للمؤسسة التنظيمي والهيكل الهرمي. التنظيم ا حقٍّ التشعبية الروابط سحقت لقد العامة.
األشخاص تمكني طريقة فإن لذلك، ونتيجة طريقه. يعرتض أو ذلك، يف يساعد أن إما

املؤسسة. أداء طريقة عىل مبارش ثانوي تأثري لها

املشاركة عىل القائم العمل مزايا (2)

أجل من الديمقراطية؛ بقوة املعارصة املؤسسات تستعني األربعة، العوامل هذه ظل يف
وملموسة قوية فوائد إىل يؤدي وهذا الذكاء. من باملزيد تتسم القرار، التخاذ مناهج وضع

ييل: ما تشمل األعمال، صعيد عىل للغاية

ثبت طاملا الذي األمر وهو العمالة، جانب من االرتباط مستويات أعىل تحقيق •
الربحية. زيادة إىل يؤدي أنه

حول املعلومات من املزيد (يوجد األلفية جيل فيهم بما املواهب، أفضل جذب •
التقدميني). األشخاص عن يتحدث الذي الثالث الفصل يف األمر هذا
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القلة عىل االعتماد فرط وتقليل االبتكار، من مزيد إىل يؤدي مما التعاون؛ زيادة •
املعرفة». «مختزني من القليلة

متقلبة، عمل بيئة ظل يف أرسع، نحو عىل داخليٍّا التكيف عىل القدرة تحسني •
الظروف. مع بشدة وتتغري

التي للعمل، الجديدة وبالرسعة فعال، نحو عىل التواصل عىل القدرة تحسني •
(انظر التكنولوجيا بفضل الفعيل؛ الزمن إىل — كبري حد إىل — أقرب أصبحت

التكنولوجي). النووي الحمض عن يتحدث الذي السابع الفصل

األعمال؟ عالم يف الديمقراطية تبدو كيف إذن (1-2)

أقسام: ثالثة إىل تقسيمه إىل نحتاج ومفيًدا عمليٍّا األمر لنجعل

واملبادئ. األخالقيات •
القرار. صناعة أساليب •
األساسية. املحفزات •

واملبادئ األخالقيات (أ)

األسايس واملبدأ األساسية. املبادئ ببعض تؤمن أن بد ال مسعاك يف تنجح لكي أوًال،
األشخاص من املزيد إرشاك خالل من أفضل نتائج عىل الحصول يمكننا أننا «أؤمن هو:

املناسبني.»
تؤمن أن يجب بساطة، بكل تقدم. أي تحقق فلن ذلك، تصديق تستطع لم إذا
املناسبني، األشخاص من املزيد أمام للمناقشة والقرارات املوضوعات طرح أن وترى
يتوقف فاألمر جديد، يشء أي مع الحال هو وكما أفضل. نهائية نتائج إىل يقود سوف
لكن املكاسب. تجني سوف تنفذ، أن وبمجرد التنفيذ. عىل واإلقدام باإليمان، التحيل عىل
أفضل. تكون أن يمكن النتيجة أن تؤمن أن يجب التنفيذ يف األوىل الخطوة تتخذ كي

تمكن لن نتائجها. لتحمل ا مستعدٍّ تكون ثم العملية، يف جهًدا تبذل أن يجب ثانيًا،
الصدور، عىل أوشك قرار مع تتأقلم حتى القرارات صناعة يف األسلوب هذا ا حقٍّ وتعزز
تمنيته. ملا التام النقيض — أسفك لدواعي — يكون ويكاد يديك، بني مصريه يعد ولم
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جعلها أجل من جهدهم قصارى الجميع يبذل أن ويجب حقيقية، العملية تكون أن يجب
عىل أو املجموعة، اتخذته لقرار الكامل دعمك عدم عىل إما دليل، أي ظهر وإذا حقيقية.
القرارات صناعة عمليات إىل املهمة غري والسهلة السلسة باملوضوعات فقط تزج أنك
اإلمكانية تكمن وهنا حقيقية! العملية تكون أن يجب تفشل. سوف فإنك الجماعية،

مًعا. حقيقية قرارات صنع يف املتمثلة املشرتكة والقوة واإلثارة الحقيقة يف الهائلة،
مجرد هو سواهما ما وكل األهم، ألنهما كبري؛ حد إىل األصعب هما املطلبان هذان

كذلك؟ أليس سهل، األمر مهمة. غري تفاصيل
صناعة مهمة تسليم من بالخوف يشعرون الذين لألشخاص فبالنسبة ذلك، ورغم
خطوات توجد عليهم، السيطرة يصعب الذين الرشكة موظفي عوامِّ إىل فجأة القرار

األثناء. هذه يف اتخاذها يمكن وسيطة
نسبيٍّا، مهمة غري قرارات اتخاذ يف االشرتاك من انتقلنا الخاصة، رشكتي تجربة يف
إىل الجديدة؟» السنة حتى املجيد امليالد أعياد بني ما الفرتة يف الرشكة نغلق «هل مثل:
دواٍع بسبب املتوقع العميل هذا نرفض «هل مثل: وأهمية، تأثريًا أكثر قرارات اتخاذ
العام؟» هذا التنفيذي للرئيس سنعطيها التي املكافآت حزمة هي «ما وأيًضا: أخالقية؟»
عليها. متفق طريقة توجد وال ذلك، لفعل خاطئة طريقة أو صائبة طريقة توجد ال
طريق تسلك معها تعمل التي املؤسسة لجعل طرًقا ستجد الكتاب، يف قدًما امليض ومع

بها. الخاص التغيري

القرار صناعة أساليب (ب)

تشمل وهي أخرى، أماكن يف واملوىصبها املتطورة، القرار صناعة أساليب من عدد يوجد
ييل: ما

الديمقراطي. األسلوب •
اآلراء. الجماعي)/توافق (الحكم السوسيوقراطي األسلوب •

بالتمكني. املتمتعون الجماعات أو األفراد •

النظر إلقاء بعد التفصيل، من بمزيد األساليب هذه تطبيق يف البدء طريقة سنتناول
املجال. هذا يف الرائدة الرشكات من مجموعة عىل
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األساسية املحفزات (ج)

أن يمكن فكرة آخر هي القرارات اتخاذ يف املشاركة فكرة حيث بيئة، يف تعمل عندما
يف آخرين أشخاًصا أن فكرة استيعاب الصعب من يصبح قد أفرادها، بال عىل تخطر
يبدو قد القرار. اتخاذ عملية يف أكرب نحو عىل لالشرتاك متحمسني يكونون قد املؤسسة،
فعل يف املوظف سريغب «ملاذا بقول: قليًال أشبه املتشككة العقلية تلك منظور من األمر
حياة وعيش املنزل، إىل والعودة العمل، إىل بالقدوم االكتفاء يف يرغب أنه املؤكد من ذلك،
معظم أن تعتقد أال لكن األشخاص، لبعض بالنسبة صحيًحا هذا يكون قد مريحة؟»
التاسعة من العمل» عىل «االنكباب حياة تتجاوز وإسهامات أفكار لديهم األشخاص

عًرصا؟ الخامسة إىل صباًحا
املال تتجاوز املحفزات، من مزيد وجود تذكر مشكلة من األعمال، مجتمع يف نعاني

وحده.
هذا عن نتحدث سوف التقدميني، األشخاص عن يتحدث الذي الثالث الفصل يف
عن ونظريته ريس، ستيفن الربوفيسور عمل عن سيما وال التفصيل، من بمزيد األمر
عىل رغبات سبع أن أعتقد التالية، القائمة إىل وبالنظر عرشة. الست األساسية الرغبات
صناعة يف لالشرتاك قوية محفزات تكون أن يمكن األساسية، الرغبات تلك من األقل

التشاركية: القرارات

اجتماعية. عدالة إىل الحاجة املثالية: •
الفردية. إىل الحاجة االستقاللية: •

متوقعة. مستقرة، منظمة، بيئات إىل الحاجة النظام: •
اإلرادة. تأثري إىل الحاجة السلطة: •

اجتماعية. مكانة/أهمية إىل الحاجة املركز: •
باألمان. الشعور إىل الحاجة السكينة: •
القصاص/الفوز. إىل الحاجة االنتقام: •

خالل من بها االستعانة تنتظر كامنة، طاقة مخازن عن عبارة الرغبات هذه كل
أن: يف فكر الديمقراطية. القرار صناعة أساليب

«هذه عدًال.» أكثر الظاملة الرشكة سياسة جعل أحاول كي فرصتي هي «هذه
حولنا.» من تحدث التي األمور يف قليًال للتحكم فرصتنا
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وداخل داخلك املوجودة الراسخة املحفزات هذه بمثل االستعانة رائًعا يكون ألن
حولك؟ من األشخاص

إلهامنا؟ يستطيع من (3)

تحصد التي املؤسسات بعض عىل نظرة نلِق دعونا والنظريات، األفكار لهذه فهمنا ليزداد
بالفعل. املكاسب

سوالر ناماستي (1-3)

كولورادو. بوالية بولدر يف توجد النمو، رسيعة شمسية طاقة رشكة سوالر، ناماستي
حدٍّ عىل والسكان الرشكات من لعمالء الشمسية، الطاقة تكنولوجيات الرشكة توفر
أرسع قائمة يف ٩٧٥ رقم املركز يف ترتيبها جاء حيث ازدهاًرا، حققت وقد سواء،
خالل املائة يف مائة نموها معدل وبلغ «إنك». مجلة تصدرها التي النمو يف رشكة ٥٠٠٠
حاليٍّا ولديها ،٢٠١٠ عام دوالر مليون ٢٠ بلغت أرباًحا وحققت املاضية، سنوات الخمس

الرشكة. يف مشاركون» «مالك منهم ٥٤ موظًفا، ٧٠ من يقرب ما
بدأت فقد الرشكة، بشأن لالهتمام املثري الوحيد األمر ليست الهائلة النمو أرقام إن
ومع مشاركني». ًكا «مالَّ تضم لذا املائة؛ يف مائة تعاونية كرشكة البداية منذ ناماستي
حولها، من العالم يف تحدث التي وللتغريات لتطورها، ناماستي استجابت الوقت، مرور
تلك تكون ألن حاجة توجد ال الحارض. وقتنا حتى عملها طريقة تكييف يف واستمرت
الفصل يف إليه نعود سوف املوضوع وهذا مرنة، وغري صارمة املتبعة التنظيمية الهياكل

العادلة. املالية اإلدارة عن يتحدث الذي الثامن
التنظيمي، وهيكلها الرشكة، عن سوالر ناماستي رشكة رئيس جونز بليك حديث إن
رشكة أسلوب يعتمد تقليدي. غري نحو عىل واضح خاصة، بصفة القرار صناعة وطريقة

كالتايل: وهي القرارات، تتخذ خاللها من مستويات، خمسة عىل ناماستي

الجدارة، حكم مبدأ تتبنى الرشكة فإن األفراد، مستوى عىل األفراد: مستوى (١)
بأنهم والشعور املثبتة، كفاءاتهم عىل اعتماًدا باملسئولية، االضطالع لألفراد يمكن حيث

القرارات. باتخاذ مخولون
يستشري خاللها من عملية إىل الزمالء مراجعة تشري الزمالء: مراجعة مستوى (٢)
القضايا. إحدى حل أجل من اآلخرين املشاركني املالك من عدًدا املشاركني املالك أحد
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العميقني، والتعاون املناقشة من مزيًدا الحاجة تقتيض عندما اللجان: مستوى (٣)
اللجان وتتكون الرشكة، يف املوجودة الكثرية و«الفرق» «اللجان» إحدى القضية تتناول
الدور أساس عىل مًعا مجمعني أعضاء من الفرق تتكون حني يف متطوعني، من

الوظيفي.
طرح عند الرشكة مستوى عىل تصويت إجراء مطلوبًا يصبح الرشكة: مستوى (٤)
عملية خالل من القضية بأكملها الرشكة تتناول وعندها األهمية، فائقة أو جديدة قضية

ديمقراطي. تصويت
خالل من القرار فيها يتخذ ال التي النادرة الحالة يف اإلدارة: مجلس مستوى (٥)
من خمسة من يتكون الذي اإلدارة، مجلس فإن القرار، لصناعة األوىل األربعة املستويات
مجلس النتخابات نفسه يرشح أن يمكن مشارك مالك (أي املنتخبني املشاركني املالك

القرار. وإصدار بالتدخل مخوًال يصبح اإلدارة)،

ناماستي فريق يدي إىل القرار اتخاذ بصالحية العملية هذه تدفع كيف أتالحظ
شخًصا؟ سبعني من يقرب مما املكون

التنفيذي، الفريق إىل أو املديرين إىل إما اللجوء هو التلقائي الخيار يكون أن من وبدًال
األوىل املستويات يف املشكالت حل عىل األفراد ع ويُشجَّ بالتمكني، بأكملها الرشكة تتمتع

ذلك. أمكن حيثما القرار اتخاذ مرحلة من
املتاحة، الخيارات من العريض النطاق هو ناماستي، نموذج يف أيًضا املدهش
الفوىض. أو اإلرباك من حالة إىل ذلك يؤدي أن دون القرار، صناعة بطريقة املتعلقة
معني مأزق بوجود إحساس وال القرار، لصناعة الرشكة داخل افرتايض موقع يوجد ال

املؤسسة. تقدم يبطئ
من القدر بهذا القرارات صناعة عن فيها يُعربَّ مؤسسة يف العمل يبدو كيف

التساوي؟ من النحو هذا عىل العملية فيها وتوزع الوضوح،
حيث مريح، عالم يف بالرتف ينعم اإلدارة مجلس إن القول يعني ال هذا باملناسبة،
ألجل اإلدارة مجلس يستدعى الغالب ففي مطلًقا، صعبة قرارات اتخاذ إىل يضطرون ال
لرشكة بالنسبة للغاية املهم فمن السبب ولهذا التحدي، عىل وباعثة مهمة قرارات اتخاذ
املشاركني. املالك أمام مسئوًال اإلدارة مجلس أعضاء من عضو كل يكون أن ناماستي،
املجلس أعضاء كل فإن سنتان، نسبيٍّا: قصرية حكمه مدة اإلدارة مجلس أن إىل باإلضافة
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واحد صوت بطريقة املشاركني املالك، قبل من ديمقراطي نحو عىل انتخابهم من بد ال
رائعة. رشكة ا حقٍّ إنها فرد. لكل

∗∗∗

عدد وبلغ أمريكي، دوالر مليون ٢٠ بلغت إيرادات حققت :٢٠١٠ عام يف ناماستي
املشاركني). املالك من منهم ٥٤) ٧٠ موظفيها

تكنولوجيز إتشيسإل (2-3)

عىل تركز املعلومات، تكنولوجيا خدمات يف رائدة عاملية رشكة تكنولوجيز، إل يس إتش
ألف ٨٠ عن يزيد ما ولديها الهند، يف نويدا يف الرشكة مقر يقع التحوييل». «التعهيد
كثرية، مجاالت من عمالء قاعدة مع وتعمل دولة، ٢٦ يف مكاتب يف موجودين موظف،
والرعاية العامة، والخدمات املستهلك، وخدمات والتصنيع، املالية، الخدمات تشمل:
باملبلغ ليس وهو العام، يف دوالر مليارات ٤ حوايل الرشكة أعمال حجم يبلغ الصحية.

القليل!
حتى تكنولوجيز إل يس إتش رشكة قصة عن أسمع لم الناس، من كثري ومثل
للرشكة. التنفيذي الرئيس نايار فينيت ملؤلفه ثانيًا» العمالء أوًال، «املوظفون كتاب وجدت
االزدهار يف تستمر كي — تحول عملية كبرية رشكة خاضت كيف تروي رائعة قصة إنها
العقلية تقلب وأخالقيات جذرية، جديدة إدارية ممارسات خالل من — كبري نطاق عىل
فسوف موظفينا، مع الصواب فعلنا «إذا عقلية إىل أوًال» «العمالء يف املتمثلة التقليدية

لذلك.» نتيجة العمالء يزدهر
أن فكرة من واحدة، مرة تخلصت أنها هو تكنولوجيز إل يس إتش رشكة فعلته ما
منظوًرا كذلك قصتها وتعرض الرشكة. يف واسع نطاق عىل تنجح أن يمكن ال املشاركة
التحول. من النوع هذا ملثل قائمٍة، كبريٍة مؤسسٍة خوض لكيفية أسٍس عىل وقائًما مفيًدا
الثناء يستحقون األوائل والرواد ونادرة، قليلة النوع هذا ملثل املنتمية الحال دراسات إن
األمريكية الصحية الرعاية رشكة عليها االطالع تستحق التي األخرى األمثلة (من والدعم.

دافيتا.)
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وعملية رائعة ممارسات خمس نايار يحدد ثانيًا» العمالء أوًال، «املوظفون كتاب يف
الكربى: رشكته تطبقها

الشامل. االستقصاء (أ)
وأنا. أنت بوابة (ب)

بلوبرينت». «ماي الخطط منصة (ج)
الذكي. الخدمة مكتب (د)

أوًال». «املوظفون مجالس (ه)

الكتاب برشاء وأويص األوىل، الثالث املمارسات عىل نظرة نلقي سوف ييل فيما
تكنولوجيز. إل يس إتش لرشكة الكاملة القصة وقراءة بشدة،

الشامل االستقصاء (أ)

جميع من التعقيب عىل الفرد يحصل التقليدي الشامل االستقصاء يف تعلمون، كما
بقية ومن مديره، ومن أقرانه، ومن مديًرا، كونه حال يف املرءوسني من به؛ املحيطني
تكنولوجيز، إل يس إتش برشكة الخاص الشامل االستقصاء ويف العليا. اإلدارة أعضاء
املديرين أحد أن يشعر شخص أي أوًال: بطريقتني، التقليدي املنهج هذا الرشكة تجاوزت
أي ثانيًا: املدير. بهذا الخاص االستقصاء يف االشرتاك فبإمكانه أدائه، عىل تأثري له
أي إىل تتخيل أن يمكنك ذلك. بعد النتائج رؤية بإمكانه االستقصاء، يف يشارك شخص
جذريٍّا املسئولية ونقل التقييمات، يف الشفافية يف هائلة زيادة إىل األمر ذلك أدى مدى
لينوس، قانون تطبيق عىل رائع مثال هذا الواقع، ويف املوظفني. من بدًال املديرين إىل
تعقيب عىل اإلدارة تحصل كي املتنوعة؛ واآلراء الغرباء، بإسهامات الرتحيب خالل من
يف عالقة والتمكني؟ بالديمقراطية ذلك عالقة ما ممكنة. جودة بأفضل يتسمان ومعرفة،
ويحول الجدارة، تقديم ويعيد كامل، نحو عىل الطبقية يدمر املنهج هذا إن القوة! غاية
عىل مبارشًة يؤثر لذلك ونتيجة أكرب، نطاق إىل ويوسعها الشعبية، القاعدة إىل السلطة

تكنولوجيز. إل يس إتش رشكة يف القرار واتخاذ السلطة
ودعوة فريقك، مع بك الخاص األداء تقييم نتائج مشاركة لبدء طريقة توجد هل
املمارسة لهذه أخرى مرة نتطرق سوف أدائك؟ تقييم يف للمشاركة األشخاص من مزيد

الواعية. القيادة يتناول الذي الرابع الفصل يف
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وأنا أنت بوابة (ب)

أبواب فتح بهدف وأنا؛ أنت منصة تكنولوجيز إل يس إتش رشكة يف وفريقه نايار صمم
شخص، ألي السماح أجل من فعال؛ نحو عىل نفوذه) (وقاعدة التنفيذي الرئيس مكتب
رشكة يف املوجودين لكل متاحة املنصة وهذه األسئلة. بطرح العمل، قوة يف مكان أي يف

والجواب. والسائل السؤال من كل عىل االطالع ويمكن تكنولوجيز، إل يس إتش
ويعزز الصعبة، األسئلة من االختباء عىل العليا اإلدارة قدرة كبري، حد إىل هذا ويغري

األسئلة. طرح عىل املؤسسة يف َمْن كلِّ قدرَة
رأيناه تغيري أكرب «هذا ذلك: عىل املوظفني من مجموعة علقت فقد نايار، كتب وكما
من الثقافة، يف الكبري التغري هذا يأتي سنوات.» منذ تكنولوجيز إل يس إتش رشكة يف
تهم التي املوضوعات مناقشة أمام فعليٍّا املجال وفتح التنفيذ، حيز املعتقدات وضع
يف عنها سنتحدث التي زابوس، رشكة فإن مشابه، نحو (عىل املؤسسة. يف األشخاص
وفيها سؤال» أيَّ «َسْل تسمى شهرية داخلية إخبارية نرشة تصدر القادم، الفصل

أسئلتهم.) عىل علنية إجابات عىل والحصول سؤال، أي طرح املوظفون يستطيع
(يف والسهلة البسيطة التكنولوجيا استخدام خاللها من يمكنك طريقة توجد هل
كافية!) اإللكرتوني الربيد رسائل أو املفتوحة النقاشية الجلسات ستكون الصغرية الفرق
الشائكة «املوضوعات عن والحديث بالفساد املتعلقة املعلومات عن الكشف أجل من
املوظفني؟ جانب من الفعالة املشاركة من املزيد تشجع ذلك خالل ومن عنها»، املسكوت

بلوبرينت» «ماي الخطط منصة (ج)

باالتجاه جوهرهما يف تتعلقان اإلدارية، املمارسات تلك من األوليني املمارستني أن حني يف
فإن — الحقيقيني والشفافية التواصل تمكني خالل من — املشاركة من املزيد نحو
من بدًال مًعا، االسرتاتيجية بوضع تتعلق حيث أكرب؛ حد إىل قاعدية الثالثة املمارسة
الصومعة عقلية عىل اعتماًدا وضعها أو الوظيفي، التسلسل العتبارات وفًقا وضعها

املنعزلة.
تكنولوجيز إل يس إتش رشكة جعلت بلوبرينت»، «ماي الخطط منصة ممارسة ويف
يضعون تخصصهم، مجاالت يف العمل خطط إعداد عن املسئولني املديرين، من ٣٠٠
بعرض مصحوبة الخطط تلك يشاركون ثم املقبل، بالعام الخاصة الفردية «خططهم»
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ذلك وبعد بلوبرينت». «ماي تسمى فيسبوك بموقع شبيهة منصة عرب صوتي تفصييل
ومراجعتها، الستيعابها، آخر؛ مدير ٨٠٠٠ عن يزيد ملا متاحة الخطط تلك أصبحت

وتقييمها.
عملية يف املساهمة عىل قادرون بأنهم الجميع «شعر نفسها: عن تتحدث والنتائج
الخطة، مسئولية وتحملوا أفضل، نحو عىل التحديات الناس وفهم والتخطيط، التفكري

قط.» قبل من أَرُه لم نحو عىل االسرتاتيجية مع االصطفاف واستطاعوا
عىل الحصول أجل من مؤسساتنا، إدارة يف والهادفة العميقة املشاركة قوة هذه
نموذج إل يس إتش إن أعىل. ارتباط ومستويات أكرب، إيمان وتحقيق أفضل، حلول

التحول. ذلك تحقيق عىل الكربى املؤسسات لقدرة ملهم، إرشادي

∗∗∗

عدد وبلغ أمريكي، دوالر مليارات ٣ إيراداتها بلغت :٢٠١١ عام تكنولوجيز إل يس إتش
موظف. ألف ٨٢ موظفيها

املناقضة؟ —األمثلة الرؤية أصحاب والقادة أبل (3-3)

نحو عىل يلخصه الديمقراطي، النموذج يف يل بالنسبة املحسومة غري الرصاعات أكرب أحد
ستيف كان فقد والدراسات، لألقاويل وفًقا أبل؟» رشكة عن إذن «ماذا السؤال: رائع
كاملة إدارات كانت الطبقية. وشديدة التحكم غاية يف إلدارة أبل رشكة يُخِضع جوبز
قيد املستقبيل املنتج من صغرية أجزاء عىل يعملون األشخاص وكان رسية، يف منعزلة
وكان النهاية. يف إال تطويره يف يُسهمون الذي الكامل املنتج مطلًقا يرون وال التطوير،

الناس. مع تعامالته يف واضح نحو عىل للغاية قاسيًا نفسه جوبز ستيف
مناقًضا مثاًال تطرح أبل رشكة أن ا حقٍّ يبدو فإنه صحيحة، األمور هذه كل كانت إذا
بدًال الحالة، هذه ففي لينوس، قانون نقيض ا حقٍّ وأنها الديمقراطي، العمل لنظام قويٍّا

«املناسبة». العيون من القليل فقط يوجد العيون، من الكثري من
أواخر يف املنتجات تصميمات أعظم من بعًضا الرشكة صنعت النموذج، ذلك يف
الشخصية، الحوسبة وجه غريت لقد والعرشين. الحادي القرن وأوائل العرشين القرن
األرجح عىل البعض يشيع (كما التليفزيونية والصناعات املحمولة، والهواتف واملوسيقى،

الكتاب). هذا كتابة وقت
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يوجد ربما األقل. عىل اآلن حتى أجوبة، لديَّ ليست ذلك؟ حيال قوله يمكن الذي ما
يبدو الرؤى. أصحاب القادة بعض عىل االعتماد شديدة الرشكات بمرونة متعلق ما يشء
فحسب، عليه معتمدة ا حقٍّ تكن لم الرشكة لكن جوبز، وفاة بعد ذلك قول الفظاظة من
مختلف يشء يوجد أيًضا األرجح وعىل الرئيسيني. األشخاص من قلة عىل اعتمدت بل
يستطيع ربما رؤية. صاحب قائد عىل الشديد اعتمادها حال املؤسسة بعمر يتعلق فيما
التي الرشكة بنموذج مقارنة أطول، لفرتة يمتد عمل برنامج طرح الديمقراطي النموذج

كذلك؟ أليس الرئيسيني، األشخاص من قلة يقودها
سنجد ديمقراطية، بطريقة تدار التي الرشكات إىل وعودة أبل، رشكة عن وبعيًدا
يتطلب األشخاص من الكثري إرشاك إن الرؤية. ذات القيادة هو بينها املشرتك القاسم أن
من بسيطة وحقيقة مفارقة إنها فحسب، شخصني أو شخص وجهد رؤية الواقع يف
مقدمة يف (ذُكر سيمكو رشكة يف سيملر هؤالء: أمثال من نفسه؛ الوقت يف الحياة حقائق
كينت؛ عن فضًال إل، يس إتش رشكة يف فينيت ناماستي، رشكة يف بليك الفصل)، هذا
ولم بإيجاز، إليه (أرشنا دافيتا رشكة طور الذي الرؤية صاحب التنفيذي الرئيس ذلك
بما التقدميني، القالئل بالقادة العالم يحتفي ربما أو الكتاب). هذا يف بإمعان ندرسه
الكاملة لالستفادة االلتزام من الكايف بالقدر يتمتعون والذين الفرص، تلك لرؤية يكفي
للغاية. مختلفون ألنهم بهم االحتفاء يف يبالغ العالم إن األمر. حقيقة هي تلك ربما منها،
أردنا وإذا الحركة، هذه نطاق توسيع أردنا إذا لكن اإلجابات، جميع أملك ال أنا
مكامن عىل نظرة إلقاء األقل، عىل علينا لزاًما فسيصبح نريدها، التي التغريات تحقيق

عليه. نعثر ما ومواجهة املشكالت
الديمقراطي؟ العمل نحو رحلتك تبدأ أن يمكن كيف

التطبيقي، الجانب مع للتعامل — متلهًفا تكن لم إن — مستعدٌّ األرجح عىل اآلن أنت
العملية! الخطوات إىل وتتجه النظري، الجدل عن تبتعد بحيث

ذلك: تحقيق طريقة إليك

رحلة. بأنها اعرتف (أ)
وفوائده. الحلم عن أعلن (ب)

الِحْمل. شارك (ج)
صوِّب. أطلق، استعد، (د)
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رحلة بأنها اعرتف (أ)

تخوضها مستمرة رحلة وهي إل، يس إتش ورشكة ناماستي رشكة تخوضها رحلة إنها
السنني. آلالف كذلك كانت ولطاملا العالم، حول السياسية الديمقراطيات

واألمر واحدة، خطوة يف تحققها لن فأنت تكرارية، عملية الديمقراطية إنجاح إن
األمر هذا أن أيًضا اعلم بذلك. اعرتف وزمالئك. ورشكائك، داعميك، عىل ينطبق نفسه
تحديات وستوجد مضنيًا، عمًال ويتطلب طويًال، وقتًا ويستغرق كبريًا، صربًا سيتطلب

بالتأكيد.
األبوة بإجازة متعلًقا القرارات صناعة تحديات آخر كان رشكتنا يف املثال، سبيل عىل
عما أبوين سيصبحان الفريق أعضاء من اثنان املوضوع هذا أثار وقد األجر، مدفوعة
نتبعها كنا التي الطريقة فإن ما، ولسبب للرشكة. والوالء باملهارة يتسم وكالهما قريب،
عدد لزيادة فنظًرا املوضوع؛ هذا مع تنجح لم القرارات هذه مثل اتخاذ يف السابق يف
املوارد عىل حريصني جميًعا جعلنا مما الصيف؛ يف املبيعات وانخفاض الفريق، أعضاء
اإلعداد عملية أثناء سابقة «مزايا» واقرتاحات طلبات رفض عىل صوتنا فقد — املالية
العمل أثناء تعلمناها التي املرتجلة أساليبنا لكن السياق، تغري لقد للميزانية. الجماعي

تتغري. لم
املتوقع القرار نحدد لم بسيطة، تكون أن قصدنا التي املناقشة، من األوىل الجولة يف
مًعا القرار اتخاذنا طريقة وكانت النتائج، أو الخيارات نفحص ولم واضح، نحو عىل

املوقف. ساء ما ورسعان مجربة، وغري واضحة غري
وبدأ ومحبًطا، صعبًا يزال ال املوقف وكان أخرى، مرة حاولنا الثانية، الجولة ويف
تقديم أجل من شديد بضغط شعرت املحك. عىل واألقران الزمالء بني مهمة عالقات يضع
بضغط وشعرت نوع!) أي من نهائي قرار تقديم أجل من األقل عىل (أو إيجابية نتيجة
واملرارة والقلق العزلة شعور تزايد العالقات. وسالمة املجموعة وحدة عىل أحافظ كي
والضيق. والتشتت بالعجز الفريق بقية شعر بينما باالقرتاح، تقدما اللذين الزميلني لدى

املطلوبة! الرسعة مستوى عىل تكن لم هذه القرار اتخاذ عملية إن
من بلو، وورلد منظمة مجتمع خالل من قابلناهم بأصدقاء استعنا النهاية، ويف
قدموا وقد الثقافية، والتنمية القيادة الستشارات كونسيدريشنز فيوترش برشكة العاملني
وعلَّمنا املناقشات، يونج مارك للرشكة التنفيذي الرئيس سهل إذ للغاية؛ قيًما دعًما لنا
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أساسية لخيارات التوصل يف وساعدنا الجماعية، القرارات التخاذ جديًدا عمل إطاَر
نتخذها. سوف التي املستقبلية بالقرارات متعلقة

جوالت من جولة آخر يف عليه اتفقنا ما ترتيب مثل: إلنجازها، املهام من املزيد لدينا
تنتِه لم رحلة إنها الفريق. أفراد كل لدى الجديدة الطرق وتعزيز وتوثيقه، القرار، اتخاذ

بعد.
عندما باإليمان وتحلَّ والفوائد. والرؤية، باألهداف، نفسك وذكر توقعاتك. يف تحكم

الظروف! تشتد

وفوائده الُحْلم عن أعلن (ب)

تماًما. عبثيٍّا العمل يف الديمقراطية لبثِّ املبذول الجهد كل سيكون حولك، َمن إيمان دون
يتوقع حني يف الريادي، اليسار منعطف تسلك إنك البديل، الطريق اتباع هو تفعله ما إن

واملثبت. املجرب اليمني منعطف تسلك أن العالم منك
والفوائد. الُحْلم هما: الدعم لكسب مقوِّمان يوجد البداية يف

أشعة تغمره الذي الذهبي املرج إليها، تصبو التي األسمى املرتبة الرؤية، هو الُحْلم
هو هذا أخرى. إىل زهرة من بسعادة الفراشات وتطري الحياة تحلو حيث الشمس،
القلب. ويستميل الدماغ، من األيمن الجانب يناشد الذي الرسالة، من العاطفي النصف
يف الديمقراطية عن تنتج سوف التي اإليجابية النتائج إنها الفوائد! هي الفوائد
«ماذا السؤال: لهذا ملموسة مادية إجابات عىل العثور إىل تحتاج وإليجادها العمل،
للقياس، وقابلة بالعمل، متعلقة اإلجابات تكون أن يجب ذلك؟» من سأستفيد/سنستفيد
من الواقعي النصف هو هذا املؤسسة. يف واملرتددين املتشككني معظم إلرضاء مة ومصمَّ

الدماغ. من األيرس الجانب يناشد الذي الرسالة،
هذا بداية إىل قليًال بالرجوع املستوى، عالية الفوائد بعض عىل االطالع يمكنك

الفصل.
وااللتزام، الطاقة وهو أال والفوائد: الحلم من قوة أكثر مؤثر لديك سيكون والحًقا،
يف مشاركتهم خالل من وينفذونها، القرارات يقرتحون الذين األشخاص عن الصادران
يمكن ال قوة القوة، بالغة سحرية تعويذة إنه برأيهم. واإلدالء الكربى القرارات اتخاذ
العمل يف الديمقراطية فكرة تصبح املرحلة هذه عند األمر. واقع يف تزييفها أو إيقافها
املرحلة. هذه إىل بهم تصل أن أوًال يجب لكن يقظة، حلم مجرد وليس قويٍّا واقًعا تها برمَّ
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الِحمل شارك (ج)

عن ابحث الديمقراطية!) (إنها ذلك تفعل أال ويجب بمفردك، ذلك فعل يمكنك ال
منهم ن وكوِّ مثريًا، املوضوع هذا يجدون أنهم حدسك خالل من تعلم الذين األشخاص
من الخاصة نسخته رشاء عىل املجموعة هذه يف عضو كل وشجع أساسية، مجموعة
كنت إذا ثانيًا» العمالء أوًال، «املوظفون كتاب ربما (أو سيملر لريكاردو «املتفرد» كتاب

املالحظات. وتبادلوا التقوا ذلك وبعد للغاية)، كبرية مؤسسة يف
وليكن املجموعة، هذه عىل اسًما فأطلق رشكتك، لثقافة مناسبًا األمر كان وإذا
عن باالبتعاد أوصيك الراهن الوقت يف (لكن لك مرتوك فاألمر مجلًسا؛ أو عمل مجموعة
الفريق تَُكون أن املجموعة هذه من اطلب املتشككني). سوى تثري لن ألنها «لجنة» كلمة
مًعا، الخطة ضعوا الهدف. سيحققون الذين األشخاص يكونوا أن املرشوع، عن املسئول
الخربة، ستنرشون ذلك فعل وأثناء وذاك، هذا بني فيما املهام وأنجزوا بانتظام، وتقابلوا

برمته. للمسعى الرضورية املرونة وتخلقون واإليمان،
هي — الوقت مرور مع — املجموعة لهذه األساسية املسئوليات تكون أن ويجب
ناماستي رشكة عمل إطار وشمول بوضوح يكون القرارات، التخاذ عمل إطار خلق
خالل ومن عميل، نحو عىل جيدة قرارات إلصدار الالزم املؤسيس التعلم وتوفري سوالر،

والتعلم. للممارسة فرص تقديم خالل من أي املذكور؛ العمل إطار
الذين اآلخرين، األشخاص مع التواصل عىل أيًضا احرص الِحمل، مشاركة أثناء
البديل الطريق ذلك سلوك يف البدء عند تحدث التي األمور من البديل. الطريق هذا سلكوا
تُعد ال التي التقليدية العادية املؤسسات عن تبتعد األقران مجموعة أن هو العمل، إلدارة
كبري. حدٍّ إىل ترابًطا وأكثر عدًدا، أصغر املؤسسات من مجموعة من وتقرتب تُحىص، وال

بالوحدة. تشعر أال الصعب من يكون قد لذلك، ونتيجة
وورلد تدعى بالحيوية مفعمة منظمة ا، حقٍّ مفيدة أنها وجدنا التي املجموعات من
ورواد القادة بني الرتابط تحقيق يف واملتمثلة بها، تقوم التي املهمة يف لها مثيل ال بلو،
تخلق ديمقراطية، الرشكات ألكثر السنوية بلو وورلد قائمة خالل من التقدميني. األعمال
هذه اعتماد هو ا حقٍّ املهم لكن الديمقراطية، الرشكات ملجتمع والشهرة االعتزاز املنظمة
طريق عىل املؤسسة مكان تحديد يف للغاية مفيدة شاملة استقصاء أداة عىل القائمة

اإلمكان. قدر ديمقراطية مؤسسة إىل التحول نحو رحلتها
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مفهوم نرش يف مهمتها وتمثلت بلو، وورلد منظمة فينتون تراييس أسست
كلل بال يعملون أشخاص من مكونة متفانية مجموعة إنها العمل. يف الديمقراطية
هدف من له يا ديمقراطية. مؤسسات يف يعملون شخص مليار رؤية مهمة تحقيق نحو

عظيم. هدف وصف ا حقٍّ يستحق ومدهش، رائع
مع التواصل يف مساعدتك يستطيعون كانوا إذا ما ملعرفة بلو وورلد بمنظمة اتصل
رحلتها ويف مشابهة، قيًما تتبنى والتي املحيل، صعيدك عىل املوجودة األخرى املؤسسات
مؤسستك مع أو مجموعتك مع تجاربها تشارك املؤسسات تلك اجعل الديمقراطية. إىل

ككل.
هذا تنفيذ تريد كنت إذا الداخلية، املجموعة داخل والتحدي الشك ع شجِّ وأخريًا،
التعامل يف غضاضة تجد وال السلبية، بآثاره دراية عىل تكون أن بد ال لنهايته األمر

خيالية. تبشريية وليست واقعية، متفائلة املجموعة تكون أن يجب معها.

صوِّب أطلق، استعد، (د)

الناس. بعض يقول كما ذ، ونفِّ فقط ركِّز فحسب. للبدء مضطرٍّا ستكون ما مرحلة يف
تعتمد أن يجب فإنها ذاتها، حد يف تعلٍُّم وتجربُة رحلٌة وألنها صوِّب. أطلق، استعد، أو
املؤسسة ستبدأ االنطالق فبمجرد التكرار، عىل تعتمد عملية لكونها ونظًرا التكرار. عىل

فحسب. التعلم سيؤجل فاالنتظار التعلم، من االستفادة يف
نوع ويظهر مقدسة، شخصية حرب مجرد كونها عن العملية تتحول أن وبمجرد

ديمقراطية. بطريقة التخاذه قراًرا فاخرت الجماعي، اإليمان من
ببعض حتًما ستتسم التي األوىل الجلسة تلك خالل حدوثه يحتمل ملا توقعات ضع
ابحثوا ثم مًعا، القرارات أحد اتخاذ وجرِّبوا والرؤية، بالُحلم أنفسكم ذكِّروا العشوائية.
حدثًا العمل يف ديمقراطي قرار اتخاذ تجارب أوىل تعد لالحتفال. مناسبة طريقة عن

صنًعا! أحسنتم املهنية. حياتهم يف الناس معظم يحققه لم جلًال

محددة وأدوات عمليات (4)

املفيد من فإنه القرارات، هذه مثل اتخاذ طريقة يف التفكري عند العملية، الناحية من
استخداًما. األساليب أكثر عىل نظرة إلقاء
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فرد لكل واحد صوت (1-4)
سوف الطريقة بهذه فرد». لكل واحد «صوت قاعدة هي الديمقراطية مظاهر أبسط
التخاذ الالزم األفراد عدد من األدنى الحد أي القانوني، النصاب عىل االتفاق إىل تحتاج
قراران إنهما القرار. تنفيذ يمكنها التي األصوات نسبة عىل واالتفاق جماعيٍّا، القرار
ويف الوقت. مرور مع تعديلهما ويمكن القرار، اتخاذ طريقة بتصميم متعلقان مهمان
يمثل ككل املؤسسة أو الفريق من املائة يف ٨٠ إن قول مثل بسيطة، خطوة جرب البداية،

األصوات.» ألغلبية و«الفوز القانوني النصاب
من البساطة. غاية يف ألنها جذابة؛ انطالق نقطة فرد» لكل واحد «صوت قاعدة
أن األشخاص بعض سيجد الوقت، مرور ومع ذلك، ورغم فيها. خطأ حدوث الصعب
ويف قرار، كل يف وخارسين فائزين يخلف أن يمكن األسلوب فهذا محبطة، سهولتها
من املائة يف ٥٠ نسبة من بقليل أقل الخارسة املجموعة تكون أن يمكن األحيان بعض
ملجموعة بالنسبة تماًما للعزيمة مثبًطا يكون أن يمكن وهذا الرشكة، أو الفريق إجمايل
اآلراء، توافق وفكرة الجماعي الحكم ظهر السبب ولهذا األشخاص. من ومهمة كبرية

قريب. عما املوضوعات هذه وسنتناول

بلو وورلد إنجازات بطاقة (2-4)
ديمقراطية، بطريقة تدار مؤسسات يف يعملون شخص مليار رؤية يف مهمتها لدعم
اإلنرتنت. عرب استقصاء منصة خالل من مقدمة إنجازات بطاقة بلو وورلد صممت
إليه وصلت ما قياس عىل مساعدتك يف رائعة اإلنجازات بطاقة فإن تتوقع، أن لك وكما
ضوء ويف بلو، وورلد فريق طورها معينة معايري ضوء يف اليوم، إنجاز من املؤسسة
أخرى مؤسسات مع االستخدام، من سنوات عرب املرتاكمة البيانات من كبرية مجموعة

والبلدان. واألحجام الصناعات مختلف من
من عدد وللعضوية بلو، وورلد يف عضًوا تكون أن يجب اإلنجازات بطاقة الستخدام

بشدة. به يُوىص وحده املصدر هذا استخدام أن سيما ال القيمة، الفوائد

الجماعي) (الحكم والسوسيوقراطية اآلراء توافق (3-4)
«أكثر ممارسات تطبق أنفسها تجد العمل يف الديمقراطية تمارس التي املؤسسات بعض
إن اإلجراءات. إىل البسيط والتعقيد الدقة بعض تضيف حيث القرار، التخاذ تقدًما»

املؤسسات. من كثري إليه يلجأ منهج الجماعي) (الحكم السوسيوقراطية
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املراحل يف ونحن للغاية، فعال الجماعي الحكم تطبيق أن أعتقد رسيع: تحذير
قدًرا يتطلب ذاته، حد يف نظام أو قاعدة فإنه ذلك ورغم عميل، مكان يف تطبيقه من األوىل
املبادئ، عىل نظرة نلقي سوف الكتاب هذا يف فإننا ولذلك واملمارسة. التعلم من مفصًال
يف بالعبقرية يتَّسمون الذين األشخاص من كنت إذا (إال املزيد معرفة إىل ستحتاج لكنك

التحذير! انتهى العمل. يف األفكار هذه تطبيق قبل القرارات) اتخاذ
فيلسوف يد عىل عرش التاسع القرن أواخر يف «السوسيوقراطية» لفظة صيغت
يد عىل العرشين القرن منتصف يف الحايل شكلها يف «السوسيوقراطية» وتطورت فرنيس،
بعد فيما تطورت ثم بوكه، كيس يدعى معلًما كان األول الهولنديني، املتنورين من اثنني

إندنبريج. جريارد تلميذه يد عىل
كل فيها يتمتع التي الديمقراطية ظل يف ييل: فيما السوسيوقراطية جوهر ويتمثل
مجموعة من األقلية تتكون الغالب ويف األغلبية، إىل األقلية تخضع واحد، بصوت فرد
أبعد االختيار عليه وقع الذي القرار أن األحيان أغلب يف يرون الذين األشخاص، من كبرية
املجموعة فإن وسط، حل إىل التوصل من فبدًال ولذلك، احتياجاتهم. تلبية عن يكون ما
معسكرين بني تنقسم — شخًصا ٢٠ من مكونة رشكة أم يصوت شعبًا أكانت سواء —
تُصنع قرارات اتخاذ إىل تهدف السوسيوقراطية فإن ذلك، من وبدًال أكثر. أو منفصلني
— النهاية يف — مرضية القرارات تلك وتكون املجموعة، قبل من تعاوني نحو عىل
يف شخص ألي يظل ال القرار عىل االتفاق مرحلة عند أنه يعني وهذا ككل. للمجموعة

كذلك؟ أليس حامًلا، األمر يبدو قائمة. اعرتاضات أي املجموعة

السوسيوقراطية؟ تطبق كيف إذن (4-4)

نحو عىل القرارات اتخاذ حول األوىل الدراسات تناول الذي — إندنبريج حدد
الهندسة يف تعمل كانت التي والديه رشكة إدارة توىل عندما وطبقها سوسيوقراطي،

كالتايل: وهي القرار، اتخاذ طريقة لتصميم «قواعد» أو مبادئ أربعة — الكهربائية

اآلراء. بتوافق السياسات بأمور املتعلقة القرارات اتخاذ (أ)
دوائر. تنظيم (ب)
املزدوج. الربط (ج)

اآلراء. بتوافق االنتخابات (د)
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اآلراء بتوافق السياسات بأمور املتعلقة القرارات اتخاذ (أ)

اتخاذ أشكال من شكل أي باستخدام اتخاذها يمكن التشغيلية القرارات أن حني يف
تمكني أو فرد، لكل واحد صوت طريقة استخدام (مثل املجموعة عليه تتفق القرار
كل فإن معني)، مجال يف القرارات التخاذ اللجان إحدى أو التنفيذيني الرؤساء أحد
(توافق اآلراء. توافق خالل من بشأنها القرارات تُتخذ بالسياسات املتعلقة املوضوعات
«ال أنه لدرجة املتوقع القرار من ا جدٍّ كبري خوف شخص أي لدى يكون أال يعني اآلراء
إذا حتى املقرتح، القرار تحمل الجميع يستطيع اآلراء توافق حالة ويف تحمله». يستطيع

املنشود.) املثايل القرار عن ا جدٍّ بعيًدا كان

الدوائر تنظيم (ب)

النحو، هذا وعىل التنظيم. يف للدوائر السوسيوقراطية استخدام هو اهتمامي يثري ما أكثر
ابتكار، ودائرة قيادة، دائرة لها يكون أن املمكن من رشكتنا مثل استشارات رشكة فإن
فوضت معني بمجال متعلقة مسئولية دائرة لكل ويكون تسويق. ودائرة عمالء، ودائرة
الخاليا مع الحال هو كما (تقريبًا مستقلة شبه كونها عن فضًال بها، لالضطالع رسميٍّا
األعمال لغة يف مزعًجا!) أو كبريًا التشبيه يف التغري هذا كان إذا آسف — اإلرهابية
اللجنة، أو العمل، مجموعة تفعله ما غرار عىل باملسئوليات الدائرة تضطلع قد العادية،
للغاية؛ مختلف نحو عىل تترصف الدوائر لكن التوجيه، مجموعة أو الربنامج، فريق أو

املجموعة. داخل القرارات اتخاذ يف ألسلوبها نظًرا

املزدوج الربط (ج)

دون ويحول السوسيوقراطية، املؤسسة وحدة عىل يحافظ ما هو املزدوج الربط مفهوم
والدوائر رائع، تصميمي تفكري إنه املستقلة. الدوائر من مختلطة مجموعة تصبح أن
ترسل األعىل والدائرة منها، األعىل للدائرة مندوبًا ترسل دائرة فكل األمر؛ واقع يف هرمية
عضوان فيها يوجد دائرة كل يف فإن الطريقة، وبهذه أيًضا. منها األدنى للدائرة مندوبًا
التي العليا، الدائرة عن وبعيًدا األدنى، والدائرة األعىل الدائرة يف كامل بدور أيًضا يقومان
التي الدنيا الدائرة من مندوب لديه تنفيذي فريق أو إدارة بمجلس أشبه عادة تكون
بهذه الدوائر تصميم إن تعلوها! دوائر ال ألنه لألعىل شخص أي إرسال يمكنها وال تليه،
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ويحمل ناقلة، قنوات يتيح مزدوج رباط وكل السوسيوقراطية، املؤسسة يربط الطريقة
رضوريٍّا. ارتباًطا ويحقق املعلومات،

اآلراء بتوافق االنتخابات (د)

يُتََّفق أخرى، دائرة يف مندوب بدور االضطالع ومنها الدوائر، داخل واملسئوليات األدوار
أي إىل ترى أن يمكنك النحو هذا وعىل اآلراء. توافق طريق عن املجموعة داخل عليها
«حسنًا، ييل: كما األمر تلخيص يمكن وتشاركية. أفقية التنظيمية الهياكل هذه مدى
األدوار إذن هي ما املؤسسة، بقية حددتها التي األهداف هي هذه التسويق، دائرة نحن
هي هذه منا؟» كل بها سيضطلع التي املهام هي ما بيننا، فيما تقسيمها إىل نحتاج التي

الدائرة. تمتلكها التي املستقلة شبه السلطة
مجتمع يوجد املعلومات. من مزيد عن بالطبع فابحث إعجابك، يثري هذا كان إذا
الجيد أدائها يف بها يُحتذى مؤسسات وتوجد له، واملمارسني األسلوب بهذا املؤمنني من
والكتب املصادر من هائل قدر وجود عن فضًال املمارسات، بتلك االستعانة عىل القائم

اإلنرتنت. عرب املتاحة
نحو عىل محظوًظا كنُت فقد القرارات، اتخاذ عند اآلراء توافق بموضوع يتعلق فيما
التعاونية، القرارات اتخاذ مجال يف الحقيقي األستاذ دريسلر، الري إىل استمعت إذ كاٍف
من «اإلجماع هما كتابني، الري ألف اليف. بلو وورلد مؤتمر يف وخرباته قصصه يروي
يف إضافية قراءات قسم يف مذكوران الكتابان وهذان النار». يف و«الوقوف الحوار» خالل

الفصل. نهاية

العمل يف للديمقراطية املظلم الجانب (5)

التي األسئلة إىل باإلضافة بأنه االعرتاف للغاية املهم من الفصل، هذا من االنتهاء قبل
فإن العريضة، املشاركة وبني الرؤية أصحاب القادة بني التوتر بشأن سابًقا، أوضحناها

بها. التمسك أو االتباع يف األسهل السياسة هي دائًما ليست العمل يف الديمقراطية
األحيان بعض ففي ومكلًفا؛ بطيئًا ديمقراطي نحو عىل القرارات اتخاذ يكون قد
تتطلب أن يمكن وأحيانًا األشخاص، من القليل فقط وليس الكثري مشاركة األمر يتطلب
عدة يستغرق أن يمكن املفصل (فالحوار وقتهم من كبريًا جزءًا األشخاص من القرارات
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يكون أن يمكن املهام، إنجاز إىل والحاجة العاجلة العمل ضغوط سياق ويف ساعات).
الحياد. ملتزمني يظلون الذين لألشخاص بالنسبة سيما ال تحمله، الصعب من األمر هذا

هي: الصدد بهذا يتعلق فيما واألسئلة

ِقبَل من لالختبار يخضع لم قرار أي جيد؛ غري قرار اتخاذ سيكلفنا ماذا •
والخربات؟ الشخصيات من متنوعة مجموعة

لن حتى أو أحد، به يلتزم لن أو أحد به يؤمن ال قرار اتخاذ سيكلفنا ماذا •
بحماس؟ أحد يقاومه

إىل أو األفراد إىل املسئولية من كافيًا قدًرا تدفع القرار اتخاذ عمليات هل •
مما أكثر نحو عىل الجميع نرشك أن نحاول هل أم الصغرية»، «املجموعات

ينبغي؟

أرسع القرارات تكون ديمقراطية بطريقة تدار التي التصميم جيدة املؤسسات يف
يف تُتخذ أي منه، مقربة عىل أو القرار التخاذ الالزم الوقت يف تُتخذ ألنها شك؛ دون

الحاسمة. اللحظة
نحو عىل القرار اتخاذ عملية تكون الظروف بعض يف أنه شك ال ذلك، ورغم
يكون قد القرار تطبيق أن من الرغم عىل األوىل، املراحل يف وتكلفًة بطئًا أكثر ديمقراطي
واإلعالن بذلك االعرتاف يجب حقيقي تغيري لتحقيق كبري. حد إىل سالسة وأكثر أرسع

عنه.

ملخص (6)

مؤسستك. لوجود األسايس «السبب» بهذا ونعني الهدف، عن تحدثنا األول الفصل يف
طريقة إىل بالنظر املؤسسة، ترصف «طريقة» حول كبري حد إىل يدور الفصل هذا وكان

القرارات. اتخاذ يف التشغيل نظام وطريقة العقل
«السبب» يف املتمثلني األساس ِلَحَجَرِي العالم حول الرشكات تغيري ازدياد ومع
لألعمال الكاملة الرتكيبة فإن املؤسسة، ترصف و«طريقة» املؤسسة لوجود الجوهري

للغاية. رائع األمر هذا أن وأعتقد تدريجيٍّا، أيًضا تتغري
األمرين بهذين — التقدميني األعمال رجال مجتمع نحن — قمنا إذا الحقيقة، ويف
مؤسسات يف نساهم سوف ذلك، خالل ومن التغريات. أكرب يقودان سوف فإنهما فقط،

املشاركة. أساسها بطرق وتعمل هادفة، نتائج تحقق
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لكن األمور، من املزيد يوجد أمزح. ال أنا اآلن. القراءة عن التوقف يمكنك أردت، إذا
هذين عىل العمل استطعت إذا ولذلك األساسيني؛ األمرين هذين عىل يعتمد ييل ما كل

عليهما. فاعمل فحسب، األمرين
تغيري إنه عظيم. هدف تحقيق نحو يعملون ودعهم املوظفني، لقدرات الِعنان أطلق

العالم. يف نراه أن يستحق

إضافية قراءات (7)

.http://bit.ly/cltrshk4 االستماع»: «قوة •
بلو. وورلد سيملر، لريكاردو السبعة» األيام «عطلة وكتاب «املتفرد» كتاب •
إل. يس إتش مؤسسة نايار، لفينيت ثانيًا» العمالء أوًال، «املوظفون كتاب •

بلو. وورلد فينتون، لرتاييس العمل» يف «الحرية كتاب •
دريسلر. لالري النار» يف «الوقوف وكتاب الحوار» خالل من «اإلجماع كتاب •
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الثالث الفصل

األشخاصالتقدميون

موضوع نتناول دعونا والتمكني، والديمقراطية واملعنى، الهدف اآلن حتى تناولنا أن بعد
بالتفصيل. التقدميني األشخاص

حال، أية فعىل األعمال، مجال من املستفيدين أكرب األفراد يكون أن يجب نظريٍّا،
ونعتمد الرشكات، ونقبل الرشكات، ونصنع الرشكات، ونمتلك الرشكات، يف نعمل من نحن

العموم. يف عليها
كذلك؟ أليس وبسببه، ظله يف ويزدهروا األعمال مجال األفراد يحب أن إذن يجب
صنعناها التي الرهيبة اآللة تلك — فالعمل لألفراد؛ عدوٍّا املجال يبدو ذلك من بدًال لكن
مهنية. وحيوات سنوات مدار وعىل يوميٍّا ومحبطني، ومنهكني، ساخطني، األفراد يلفظ —
يكونوا بأن الواقعية، والحياة واملصداقية واإلنسانية لألفراد جميًعا سمحنا لقد
بالبقاء واحد كيان من لنصفني سمحنا لقد والرشكات. والعمل املهنية عن مختلفني
يف املتعة عن فقط نبحث أن مقبوًال أصبح وقد مجتمعني. يكونا أن من بدًال منفصلني،

«وظيفة». مجرد إىل العمل تحول فقد األسبوعية، والعطالت األمسيات
أن بد ال الرشكات أن الحال، وبطبيعة بالفطرة، نعلم كلنا الظروف، هذه ظل يف
يلقون حولنا من أشخاًصا جميًعا رأينا لقد األشخاص. مع تعاملها طريقة جذريٍّا تغري
وثائقية، أفالًما جميًعا رأينا لقد األعمال. ورجال الرشكات يد عىل السوء بالغة معاملة
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يد عىل العالم حول فقًرا األشخاص ألكثر يحدث الذي االستغالل عن مقاالت وقرأنا
املستهِلكني. نحن — ورغباتنا احتياجاتنا إشباع أجل من الرشكات،

الشاكلة. هذه عىل األمر يكون ألن ا حقٍّ داعي فال ذلك، يتوقف أن يجب

الدخل يرضبصايف يرضاملوظفني ما (1)

مجال يف أفضل نحو عىل األشخاص معاملة تقتيض التي األخالقية الرضورة عن بعيًدا
املوارد مجتمع يدرك بعد. مستغلة غري األعمال، لصالح ومثبَتة كبرية فوائد هناك األعمال،
الرائع الفريق عضو أن جيًدا املديرون ويدرك األرباح، إىل يؤدي التفاعل أن جيًدا البرشية
من متحمس وغري ضعيًفا عضًوا عرشين حتى بل عرشة أو خمسة يساوي املتحمس
من التقليدية الرشكات يف وسعنا يف ما كل نفعل أننا يبدو ذلك، ورغم الفريق. أعضاء

لألشخاص. أفضل بيئة لخلق املتاحة البسيطة الفرص ونزدري التفاعل، تدمري أجل
ألي الحياة رشيان هم فاملوظفون رائعة، فرصة فإنها ذلك ورغم عار! من له يا
تحتفي الرائدة االجتماعية الرشكات بالفعل نرى والعرشين الحادي القرن ويف رشكة،
بطرق بهم، املحيطني األشخاص وقدرات لقدراتهم الِعنان وتطلق موظفيها، بقدرات

هائلة. قيمة تحقق

مختلف؟ نحو عىل التقدمية األعمال حركة تفعله الذي ما (2)

عىل الفرصة هذه والعرشين الحادي القرن يف التقدمية األعمال حركة يف الثوريون أدرك
أجل من املايض؛ القرن يف ساد الذي والجامد، السخيف باملنطق وأطاحوا فطري، نحو

هائلة. قيمة تحقيق من العاملة القوى وتمكني لتحرير قوية؛ جديدة طرق خلق
أن يمكن بيئة تصميم هو لنفسها املؤسسات أذكى تفعله ما األمر، جوهر يف
حياتهم يف اعتقدوا مما أقوى بأنهم ويشعروا املزيد، ويحققوا ظلها، األشخاصيف يزدهر

العملية.
الشعارات مستوى عىل ليس وهذا القصوى. األهمية املوظفني املؤسسات هذه تويل

تماًما. راسخة مؤسسية ثقافة مستوى عىل بل باألفعال، املدعومة غري الرنانة
املالية، الناحية من األسلوب هذا من النابعة الظهور، حديثة القيمة قياس يمكن
اإليرادات، تكلفة يف وانخفاض ومبيعات، أرباح، إىل املوظفني تفاعل تحسن يتحول حيث
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االجتماعية والعرشين الحادي القرن رشكات أن بيد وهكذا. الدائمة، العميل قيمة وتحسن
سايمون االقتصاد عالم قال وكما فحسب. املال تتجاوز للموظفني قيمة أيًضا تخلق
فإن: — ١٩٣٤ عام القومي الناتج إجمايل مقياس وضع من أول كان الذي — كوزنتس
نطاق نوسع أن ويمكن القومي.» الدخل مقياس من استنتاجها يمكن ال األمة «رفاهة
فحسب.» املالية املقاييس من استنتاجها يمكن ال املؤسسة «رفاهة إن: ونقول املقولة هذه
اإلدارة عن يتحدث الذي الثامن الفصل طالع املوضوع هذا حول املعلومات من ملزيد

العادلة. املالية

املزايا؟ ما (3)

التحدي عىل باعثة بأنها تتسم املوظفني، معاملة طريقة عىل تغيريات إجراء خالل من
االجتماعية: والعرشين الحادي القرن لرشكة متاحة التالية املزايا تصبح للغاية، ومجزية

العاملة. القوى تفاعل زيادة خالل من وأرسع أفضل نتائج •
واإلبداع. االبتكار دعم خالل من تنافسية ميزة •

العاملي العمل سوق يف املواهب أفضل جذب خالل من التنافسية امليزة تعزيز •
بها. واالحتفاظ التنافسية شديد

أدنى (من للجميع الرفاهية من ومزيد البال، راحة من أكرب بقدر التمتع •
الرشكة أن معرفة منطلق من املؤسسة) يف اإلدارية املستويات ألعىل املستويات

موظفيها. مصلحة يف ما أفضل تفعل

فارًقا؟ نصنع أن يمكن أين (4)

عىل نظرة سنلقي ومؤسستك، فريقك يف الفوائد هذه من مزيد تحقيق يف للمساعدة
االستعانة يمكنك التي التقدميني، األشخاص عىل تؤثر التي الخمسة املؤثرات مجموعة

املقدمة: نحو مؤسستك لدفع بالطبع؛ بها

الحافز. (١)
السعادة. (٢)
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املكافآت. (٣)
البيئة. (٤)
اإلدارة. (٥)

الحافز (1-4)

وحده املال من أكرب أخرى محفزات وجود تذكُّر يف صعوبة غالبًا نجد أن يمكن ألننا نظًرا
الشخص أي املأجور، غري املتطوع يحفز قد فيما التفكري يفيدنا فربما العمل، بيئة يف
انتباهه. يشتتان مدير ودون أجر دون يفعله أن يريد ألنه فقط؛ يفعله ما يفعل الذي
التدوينات من آالف عدة كتابة يف ساعدت ويكيبيديا يف متحمسة مساهمة نتخيل دعونا
دون الغالب يف وعملت األجر، مدفوع غري وقتها من الساعات بمئات وأسهمت املوقع، عىل

املبادرات. يف الناس يسهم ملاذا لنعرف التقليدي، باملعنى إدارة
املتوقع من هل لها؟ بالنسبة محفزات تمثل إنها نقول أن يمكن التي األمور هي ما

األمور: هذه ألحد متحمسًة تكون أن

اآلخرين؟ مساعدة •
به؟ تهتم وما تعرفه ما مشاركة •

شغفها؟ عن التعبري •
أكرب؟ يشء من جزءًا تكون أن •

اآلخرين؟ من واالحرتام التقدير اكتساب •
تفعله؟ بما تستمتع ببساطة ألنها •

أقوى نفسك داخل تأثري لها املحفزات تلك أن بفطرتك تعرف فأنت السبب، كان أيٍّا
من الساعات من املاليني عرشات املتطوعون بذل فقد لذلك، ونتيجة وحده. املال من
نعمل عندما تحقيقه يمكننا ما عىل مذهل دليل وهي ويكيبيديا، موسوعة إلنشاء وقتهم

التليفزيون. يشاهدون األريكة عىل منا الكثري يجلس بينما مًعا،
ماهر شخص يكون أن ا جدٍّ املتوقع من أنه بايل عىل خطر القائمة، هذه كتابة وأثناء

بالفعل! حدث قد ذلك أن واتضح هذه. املحفزات مسألة درس قد
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عرشة الست األساسية الرغبات نظرية الحافز: (أ)

نظريًة ريس ستيفن يدعى بروفيسور قدَّم شخص، آالف ستة من يقرب ما دراسة بعد
كالتايل: هي تقريبًا، البرشية السلوكيات جميع تقود أساسية، رغبة عرشة ست أن تزعم

االستحسان. إىل الحاجة القبول: •
التعلم. إىل الحاجة الفضول: •
الطعام. إىل الحاجة األكل: •

األطفال. تربية إىل الحاجة األرسة: •
العرقية. جماعته أو املرء لعشرية التقليدية للقيم الوالء إىل الحاجة الرشف: •

االجتماعية. العدالة إىل الحاجة املثالية: •
الفردية. إىل الحاجة االستقاللية: •

املتوقعة. املستقرة، املنظمة، البيئات إىل الحاجة النظام: •
التمرين. إىل الحاجة البدني: النشاط •
اإلرادة. تأثري إىل الحاجة السلطة: •
الجنس. إىل الحاجة الرومانسية: •
املال. جمع إىل الحاجة االدخار: •

األقران). (عالقات األصدقاء إىل الحاجة االجتماعي: التواصل •
اجتماعية. املكانة/األهمية إىل الحاجة املركز: •

باألمان. الشعور إىل الحاجة السكينة: •
القصاص/الفوز. إىل الحاجة االنتقام: •

السؤال: هذا العمل يف أنفسنا نسأل أن إىل نحتاج االعتبار، يف األمور هذه وضع مع
يمكن التي القوية الكامنة املحفزات ما املوظفني، يف أخاطبها التي األساسية الرغبات ما

العالم؟ يف بصمة ترك من نتمكن كي عظيم؛ هدف لتحقيق استغاللها
استغاللها كان التي املحفزات ما السؤال: هذا يف التفكري أيًضا بنا حريٍّا يكون ربما
املحفزات أي املايض؟ القرن خالل أوسع، نطاق عىل األعمال عالم ويف مؤسستنا، يف ضعيًفا
الربط يف األفراد مساعدة يمكننا كيف واقعي؟ نحو عىل بها واالستعانة مخاطبتها يمكننا

الرشكة؟ تواجهها التي والتحديات الكربى محفزاتهم بني
تتزايد أمر وهو جديد، مجال إىل مؤسستك دخول عىل ينطوي مثال عىل نظرة لنلِق
تماًما، جديد مجال تعلم إىل واملوظفون أنت تحتاج سوف يبدو. ما عىل حدوثه مرات
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كانت التي والعالقات املعارف بعض عن األرجح عىل تتخلوا وأن جديدة، عالقات وتكوين
ومن للتوتر. ومسببًا خطريًا يكون أن يمكن التغيري من النوع هذا وموثوقة. مستقرة
يف مساعدتهم يمكنك بحيث للموظفني، بالنسبة فعالة تكون أن يمكن املحفزات أي ثم،

بها؟ واالستعانة أنفسهم يف تحديدها
— الظروف هذه يف متوقًعا كبريًا محفًزا يكون أن يمكن الفضول أن الواضح من
غري لألمور التحمس عىل األفراد أو املجموعة مساعدة حاول لذلك — التعلم إىل الحاجة
بد ال التي االستكشاف وعملية عنه، والكشف اكتشافه إىل يحتاجون وما بعد، املعروفة
قد املجموعة، يف األشخاص لبعض وبالنسبة حمايس. ذلك سيثري نفيس عن حدوثها. من
األقران، مع جديدة عالقات لتكوين فرصة فهو قويٍّا، محفًزا االجتماعي التواصل يكون
قد وهكذا. املتوقعني، والعمالء واملوردين الرشكاء مع مثرية، جديدة تواصل طرق وخلق
يَِعد إليه تنتقلون الذي الجديد املجال يكون أن املمكن فمن ِكينة، السَّ محفز أيًضا يوجد
كانت وأيٍّا املنافسة. من أقل وقدر استدامة، أكثر مالية ومكافآت االستقرار، من بمزيد
لدينا ألخرى سنة ومن ألخرى دقيقة من وتتغري املحفزات تتبدل (وبالطبع املحفزات تلك
أن يمكن حولك، من الناس ويف نفسك يف املحفزات عىل العثور يف املساعدة فإن جميًعا)
املعتمد األخرق التقليدي األعمال نموذج من وإنسانية قوة أكثر محفزات مجموعة تطلق
والعقاب. التخويف يف املتمثلة و«الَعصا» املالية، املكافآت يف املتمثلة «الجَزرة» أسلوب عىل

السعادة (2-4)

املنبثق التغري ذلك لألفراد، الرشكات إدارة طريقة يف السائدة الجذرية التغريات أكرب من
عىل الحصول أردت إذا ييل: فيما نصائحها أهم وتتمثل املتزايدة. السعادة حركة عن
أن فأخربه العرشين، القرن رشكات من رشكة يف التنفيذيني املسئولني أحد من ابتسامة

الربحية. من أهم السعادة
الكتاب، هذا يف السابق يف ذكرنا وكما مضحكة. مسألة يعد لم األمر هذا لكن
لقد املالية. اإلنتاجية مقاييس تخلف سوف السعادة مقاييس إن تقول كاملة أمًما فإن

والسبب. املقياس هو وحده املال أن فكرة تجاوزنا
أرجاء يف يحدث العموم يف والرفاهة السعادة مراعاة إىل الهادف التوازن إعادة إن
عالم ضفاف إىل — نتوقع مما أرسع ربما — النهاية يف يصل وسوف كافة، املجتمع
يتعلق فيما كبري، حد إىل ومحتقن حزين، وضع يف نزال ال الراهن، الوقت ويف األعمال.
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يُجرى (أو سنويٍّا يُجرى الذين املوظفني شغف استطالع ظل يف العمل، يف بالسعادة
وقت األحداث ملواكبة محاولة يف نشاًطا املؤسسات أكثر يف فقط واحدة مرة وليس مرتني
النتائج يرسلون ثم املغلقة، األبواب خلف اإلجابات البرشية املوارد فريق يحلل حدوثها).

األحيان. بعض يف أنفسها الفرق وإىل املبارشين، واملديرين العليا، اإلدارة إىل
«بيان باملراجع والزاخر القراءة سهل اإللكرتوني كتابه يف ماركس نيك يقول وكما
االقتصادي اإلنتاج قياس من القياس، نظام تركيز لتغيري الوقت حان «لقد السعادة»:

الناس.» رفاهة قياس إىل
سوف الفصل هذا يف والحًقا املعارصة. الرشكات إحدى عىل تماًما ينطبق وهذا
أيًضا أنت يمكنك وكيف املحفز، لهذا األخرى الرشكات استخدام طريقة عىل نظرة نلقي

استخدامه.

املكافآت (3-4)

وجوده يلزم عامل أنه ونقصد صحي، عامل املال أن إىل األكاديمية األبحاث جميع تشري
— معظمنا أن أظن األمر. واقع يف كبري تأثري له ليس ذلك عدا فيما كافية»، و«بنسبة
قدًرا نكسب ال عندما به، نشعر الذي املروع اإلحباط مدى يعلم — جميعنا يكن لم إن
مقبول، أدنى مستوى إىل الناس من العظمى الغالبية تصل عندما لكن املال، من كافيًا
يقوله ما هذا مطرد. نحو عىل الشخيص الرضا زيادة يف تأثريها يقل الدخل زيادات فإن

العلم.
أعمال يف لدينا املتاحة القوية البرشية املحفزات من فإن االعتبار، يف هذا وضع مع
املكافآت يشمل وهذا برمته، املكافآت موضوع تصور إعادة والعرشين الحادي القرن

وحدها. عليها يقترص ال لكنه التقليدية، واملزايا املالية
املؤسسات بعض فإن ببعضها، لنذكِّرك لكن نهائية، ال الصدد هذا يف االحتماالت إن

التايل: النحو عىل مالية غري مكافآت تمنح

مرنة. عمل ساعات •
التفرغ. إجازات •

تنتهجها التي الشهرية الوقت من املائة يف العرشين (سياسة االبتكار وقت •
جوجل).
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إخطار. دون إجازات •
زابوس). (مكتبة مجانية كتب •

(www.fogcreek وير سوفت كريك فوج الرائعة الربمجيات رشكة إىل استمع أو
املتميزة: املواهب أصحاب الكمبيوتر ملربمجي عرضها تصف وهي .com)

فسيحة خاصة مكاتب عىل كريك فوج رشكة يف الربمجيات مطورو يحصل
للتعديل قابلة إلكرتونية ومكاتب محدودة، غري حاسوبية وتجهيزات ُمْشِمسة،
رخامية، بحمامات مزود فخم عمل ومقر املريحة، أيرون وكرايس للطول، وفًقا
وغداء اإلسربيسو، قهوة إلعداد وماكينة املياه، مالح سمك وحوض ومكتبة
فيديو وألعاب محدودة، غري خفيفة ووجبات املطاعم، أفخر من مقدم يومي

رائع. فريق مع للعمل وفرصة سينمائية، وأمسيات

رائع.
أال يجب حسنًا، التقدمية؟ املكافآت من جديدة مجموعة تصميم يمكنك كيف إذن
باستقصاء استعن أو األفراد، مع تحدَّث «ممتعة». مهمة إنها صعبًا، األمر هذا يكون
املهمة األمور يف والتفكري الُحلم، عىل وشجعهم كبري، نطاق عىل ذلك تفعل كنت إذا
واملؤسسية، الثقافية القيم تحديد وعىل يقدرونها، التي واألمور لهم، بالنسبة ا حقٍّ
ومن تقديمها. للمؤسسة يمكن التي واملحفزة واملجزية الجذابة املزايا يف بإبداع والتفكري
تقديمه، للمؤسسة يمكن ما تقييم سيكون نسبيٍّا الصعب الجزء فإن تجربتي، واقع
املحفزة األمور الحال، بطبيعة وتذكر، عائدة، قيمة أكرب تحقق سوف التي واالستثمارات
األمسيات أو اإلسربيسو قهوة ماكينة فإن ولذلك التكلفة. من قدر أكرب تتطلب ال التي
أو منخفضة وتكلفة كبري أثر ذات مزايا تكون أن يمكن كريك فوج رشكة يف السينمائية

رائعة. مكافآت بالفعل وتحقق معدومة،

البيئة (4-4)

ورشكات الصغرية الرشكات تميل أمًرا اإليجابية العمل بيئة وقيمة تأثري إدراك أصبح
غري الخدمات ورشكات الكبرية الرشكات من أفضل نحو عىل إتقانه إىل املبدعة الخدمات

املبدعة.
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أناًسا أن ويبدو ومريحة، بالحيوية، مفعمة تبدو التي األماكن هي اإليجابية واألمثلة
األولوية. وتوليهم واضح، نحو عىل بها العاملني األفراد وتقدر بها، ويعملون يعيشون
زاهية املكاتب تلك تكون أن يهم ال العمل. يف باالرتياح املكاتب هذه يف األشخاص يشعر
مراعيًا كان إذا األماكن أحد يف تجولك أثناء تعرف أن العموم يف يمكنك لكن األلوان،

كذلك؟ أليس ال، أم األفراد الحتياجات
الناحية صوب يسري أصبح التوجه فإن تلك، العمل بيئات عن النظر برصف لكن

املعاكسة.
الدولية الرابطة أجرتها التي األبحاث أحد عن صحفية تغطية إن إن يس قناة قدمت
انخفض للموظفني نمنحها التي املكانية املساحة قدر أن إىل يشري والذي املرافق، إلدارة
مساحة من مربًعا قدًما ٩٠ يمتلك العادي املكتب موظف كان ،١٩٩٤ عام «يف بشدة:

«.٢٠١٠ عام مربًعا قدًما ٧٥ إىل وانخفضت املكتب،
مهمة البيئة هل لكن ربما، كذلك؟ أليس املعارص، املناخ ظل يف ذلك من مفر ال
لون من بدايًة يشء، كل أن توضح التي األبحاث من الكثري يوجد بالطبع. الرشكة؟ لنجاح
والتوتر، املعنوية، الروح عىل هائًال تأثريًا يؤثر املتوقعة، املقاطعات عدد حتى الجدران
إحدى يف املذكورة األبحاث أحد املثال سبيل عىل وانظر الدخل. صايف ثم ومن والشغف،
جامعة من ليفي مايرز جوان أجرته الذي جورنال» سرتيت «وول صحيفة مدونات
ووجدت التفكري، ونمط السقف ارتفاع بني العالقة إىل ليفي مايرز نظرت لقد مينيسوتا.
أفضل نحو عىل يرون فإنهم مرتفع، سقف ذات غرفة يف األشخاص يوجد «عندما أنه

مرتابطة.» غري تبدو التي األمور بني الروابط بكثري
أفال سالمتنا، وعىل إنتاجه، يمكننا الذي العمل جودة عىل مباًرشا تأثريًا البيئة تؤثر
أحثُّكم ذلك ولتحقيق تحسينها؟ كيفية يف التفكري يف الجهد من مزيًدا نبذل أن يجب
الشمس، ضوء ويف السعة، يف فكِّروا األخرى. الرشكات عمل أماكن ورؤية الذهاب عىل
اإلنرتنت شبكة تحب بالطبع للعمل. املخصص للمكتب البديلة واملساحات الحرارة، ويف
تعرضصور التي الصور ومعارض املدونات من الكثري ويوجد املحتوى، من النوع هذا
الكثري يوجد أخرى، ومرة اإلبداعية. عصارتكم تتدفق كي بها فاستعينوا ملهمة، مكاتب

عنها. بحثت إذا تحسينها يمكنها التي األثر عالية التكلفة منخفضة العوامل من

73



األعمال ثقافة يف ثورة

اإلدارة (5-4)

األفراد إلدارة معارص منهج تقديم يف املبارشة اإلدارة تلعبه الذي الفعيل الدور يعد
وتقارير والتوجيه، اليومية، واإلدارة بالتوظيف، املتعلقة األساسية التفاصيل إن رضوريٍّا.
أو الجديدة، املناهج ألحد املتاحة املزايا من بالكثري تنتفع التي الجوانب هي األداء،

تخرسها.
العملية، األمثلة من الكثري قليل بعد نتناولها سوف التي الحالة دراسات تقدم
ثالثة استقطاع يمكننا املرحلة هذه يف لكن التقدمية، لإلدارة الكاملة األخالقيات وتجسد

وهي: عليها، للرتكيز محددة عنارص

اإلدارة. وليس التوظيف (أ)
اإلدارة. وليس التوجيه (ب)

األداء. مراجعة وليس التقييم (ج)

اإلدارة وليس التوظيف (أ)

أكثر الفريق أعضاء توظيف عىل الرتكيز ينصبُّ إدارة، وأفضلها تقدمية، الرشكات أكثر يف
يف كولينز جيم وصفه اعتقاد الرشكات هذه ويسود بعد. فيما إدارتهم عىل الرتكيز من
املشاكل فكل مًعا» املناسبني «األشخاص جمعت إذا وهو أال عظيم»، إىل جيد «من كتابه
األشخاصيف من العديد إرشاك عىل كبري تركيز يوجد ولذلك نفسها. تلقاء من تَُحل سوف
وباالضطالع والخربات، باملهارات اهتمامه قدر بالقيم التوظيف اهتمام وعىل التوظيف،
من املستمرة اإلدارة دور الجيِّد التوظيف يغري ودقيق. متأنٍّ نحو عىل التوظيف بعملية

ا. حقٍّ لألداء إدارة ليصبح املشكالت) حل إىل يشري تلطيفي (مصطلح األداء» «إدارة

اإلدارة وليس التوجيه (ب)

التوجيه عىل الرائدة املؤسسات تلك توجه ينصبُّ املناسبني، األشخاص توظيف بعد ثانيًا،
للتمكني، الهادف مًعا العمل أسلوب عىل االعتماد يعني وهذا الرسمية. اإلدارة من بدًال
إخباره من بدًال الخفية، ومواهبه ودوره، مكانه، إيجاد عىل الفرد يساعد منهج فهو
ظل ويف وفقها. للعمل الوضوح شديدة حدود وضع أو عليه، قيود فرض أو يفعل، بما
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يكونوا أن يريدون األفراد «معظم قبيل من شيئًا السائد املنطق يكون التوجيه، ثقافة
عىل نعمل دعونا واآلن عنهم، البحث يف جيًدا وقتًا قضينا لقد يفعلون، فيما ماهرين

الكاملة.» إمكانيتهم إطالق

األداء وليسمراجعة التقييم (ج)

تقارير من بدًال ا، جدٍّ والرصيح املستمر للتقييم األولوية إعطاء يف املنهج هذا يتمثل ثالثًا،
وجود يعارض األمرين أحد وجود أن يعني ال هذا واملجدولة. العرضية األداء مراجعة
سياق يف يكون أن وإىل املستمر، التقييم تفضيل إىل تميل الثقافات تلك لكن اآلخر،
رشكة ممارسات أَتَذُْكر معتاد. غري نحو عىل وحقيقيٍّا رصيًحا يكون وأن اليومي، العمل
األساسية الثقافية معتقداتها من سوالر ناماستي رشكة ويف تكنولوجيز؟ إل يس إتش

الرصيح. املفتوح الصادق التواصل أهمية
األفراد. إلدارة قوية جديدة وصفة يكون الثالثة العنارص هذه بني والجمع

وترشكهم؟ باملوظفني فعًال تحتفي الرشكات أي إذن،

زابوس (5)

فإن األمور تبسيط يف بالغنا وإذا كذلك؟ أليس مملَّة، رشكة تكون أن بزابوس حريٌّ
عىل يجيبون األشخاص من ومجموعة باألحذية، يعج ومخزن اإلنرتنت، عىل موقع زابوس
ورغم قديم. كمبيوتر لجهاز الرميل اللون مثل مملة إنها الهاتفية. واالتصاالت املكاملات
الوقت يف جديدة صيحات تخلق بالحيوية نابضة رشكة أكثر زابوس تكون فربما ذلك،
األمر حقيقة يف تضم بل اللون، رملية ليست فإنها الفريدة زابوس ثقافة وبفضل الراهن،
جرافيتي صورة تشبه بل ممل، قديم كمبيوتر جهاز تشبه ال فهي كلها، قزح قوس ألوان
بقلب يرقص وهو األسطوري، القرن أحادي الحصان تُظهر األلوان، رش بعلب مرسومة

الجنون. منها يربز وعيون نابض
األشخاص ووظفت البيئة، خلقت إذا أنك مبدأ عىل األساس يف زابوس قامت
االعتقاد، هذا زابوس تتبع تزدهر. فسوف املناسبة، الثقافة طورت ثم ومن املناسبني،
الواليات يف اإلنرتنت عرب أحذية بيع متجر أكرب تعترب حيث العمل، يف ازدهاًرا وتحقق
ويُعتقد أمريكي، دوالر مليار ١٫٢ مقابل ٢٠٠٩ عام أمازون موقع واشرتاها املتحدة،

سنويٍّا. أمريكي دوالر مليار عن تزيد أرباًحا ستحقق أنها
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شيه توني للرشكة التنفيذي الرئيس كتاب قراءة يجب الكاملة القصة ملعرفة
سوف زابوس، ممارسات من فقط القليل عىل النظر إلقاء أن بيد السعادة». «توصيل

جميًعا. إلهامنا عىل يساعد

األرسة (1-5)

بل يكتبون، أو يتحدثون عندما فقط ليس كثريًا، «أرسة» كلمة زابوس موظفو يستخدم
الثقافة». «كتاب السنوي كتابهم ويف الرشكة، ملصقات ويف اإللكرتوني، موقعهم عىل علنًا
عبارة سنوي كتاب فهو عليه، النظر بإلقاء جدير ذاته حد يف الثقافة» «كتاب إن
عن التعبري فرصة موظف كل تمنح محررة» غري املوظفني من إسهامات «مجموعة عن
يكوِّن كيف عىل وقوي رائع مثال الثقافة» «كتاب إن الرشكة. تجاه ومعتقده شعوره
أو الحقيقة بهذه التقدمية املؤسسات تتظاهر ال وكيف ككل، املؤسسة الكثريون األفراد

بها. تحتفي بل تخفيها،
فعليك أرسة، إنكم قلت إذا أنك هو الرائع األمر فإن «أرسة»، كلمة إىل وبالعودة
عىل بقوة صياغته أُعيد برمته فاألمر املوظفني»، بني «عالقات ليست إنها ذلك. إثبات

زابوس. يف تماًما مختلف منهج إىل أدى نحو

الغرابة وبعض املرح خلق (2-5)

روح «بث هي الثالثة األساسية األرسية القيمة أساسية. أرسية قيم عرش زابوس لدى
تفعله يشء كل يف بوضوح تظهر القيمة وهذه ذلك! أحب أنا الغرابة». وبعض املرح
حتى الفوضوي، املكتب وديكور بالحيوية، املليئة الجماعية االجتماعات من بدايًة زابوس،
حول التقليدي، املخ غسيل عن ذلك من أبعد هو ما يوجد هل املتشددة. التوظيف عمليات
«محرتًفا» تكون أن نريدك ال العمل؟ يف لها وفًقا الترصف املوظفني عىل الالزم الطريقة

األطوار». «غريب تكون أن نريدك بل

الجميع عىل الرد قبعة (3-5)

أتعَلم الجميع. عىل الرد قبعة هي زابوس، يف لها أفضِّ التي املوظفني مبادرات إحدى
تعرفه شخص أو أنت تختار عندما الحجم، كبرية أو متوسطة رشكة يف اللحظة، تلك
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موجهة إلكرتوني بريد رسالة عىل الرد عند تقصد، أن دون الجميع، عىل الرد خيار
بهذه لالحتفاء الجميع» عىل «الرد قبعة لديهم زابوس رشكة يف تبٍّا! شخص؟ من ألكثر
ومكسوة وسخيفة مبهرجة استعراض فتاة قبعة بل قبعة، مجرد ليست إنها اللحظة.
وتضطر القبعة، ترتدي فسوف الخطأ، هذا يف ووقعت الحظ تعيس كنت وإذا بالريش،
معرَّض أنك كما حولك. ويصفرون يصيحون وهم زابوس، رشكة مكاتب بني بها للسري
عىل نظرة (ألِق الفيديو مقاطع أحد تسجيل حتى أو لك، الصور التقاط لخطر أيًضا
فريقنا كان لو أتمنى نفيس عن أنا يبدو، كما وفظيع ومجنون رائع األمر إن اليوتيوب)!

األمر! هذا مثل ليتطلب كاٍف نحو عىل كبريًا الرشكة يف

السعادة زابوسوتوصيل جوالت (4-5)

جوالت يقدمون إنهم يتزايد. أفكارهم نرش عىل الطلب أن لدرجة قوية زابوس ثقافة
وكتب فيجاس). الس يف فندقك من صغرية حافلة يف يقلُّونك (وسوف يومية مجانية
فيه ينرش السعادة» «توصيل بعنوان كتابًا شيه توني للرشكة امللهم التنفيذي الرئيس
التدريب تقدم إينسايتس زابوس اسمها رشكة من جزء أيًضا اآلن وهم أفكارهم.

األخرى. للرشكات االستشارية والخدمات
ومثلك؟ ألشخاصمثيل بالنسبة جذابة زابوس ثقافة مدى أي إىل ترى أن يمكنك هل
نفسه الوقت ويف التقليدية، الرشكات من تماًما النقيض وعىل أيًضا، مبارشة هي وكم
إنها للعمل؟ ذكية وكذلك ممتعة طرق بأنها الفور عىل وتعرف حد، أقىص إىل إنسانية

رائعة. رشكة

أسوسيتس آند جور إل دبليو (6)

األقمشة من الكثري مصنِّعو إنهم ما. حد إىل غامضة رشكة أسوسيتس آند جور إل دبليو
الهواء، بمرور يسمح الذي للماء املقاوم الشهري القماش تكس، جور فيها بما املبتكرة

التنظيم. ويف األفراد مع التعامل يف للغاية مثريًا منهًجا الرشكة تلك وتمتلك
فعىل جور، لرشكة بالنسبة بالجديدة ليست املمارسات تلك أن هو يقال، أن يجب ما
التقليدية اإلدارية املمارسات ضد الكتاب بهما يعج اللذين والشكوى التذمر من الرغم
رشكات من ناجحة رشكة تعد جور رشكة فإن العرشين، بالقرن الخاصة الغبية الجامدة
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زالت وما !١٩٥٨ عام فيف زوجته مع الرشكة جور بيل أسس فلقد العرشين، القرن
املعارص. وقتنا يف ثورية بعيدة، فرتة منذ بعضها ن تكوَّ التي ممارساتهما،

الشبكي والتنظيم الفريق حجم (1-6)

حتى زالت ما التي جور، رشكة أعمال مجتمع عن ما حدٍّ إىل املعروفة القليلة األمور من
بالهيكل املتعلقة التقليدية غري ممارساتها هي خاصة، ملكية ذات رشكة الحارض وقتنا
وعىل — اليوم أما سنة، خمسني منذ ا حقٍّ جنونية بدت املمارسات تلك أن بد ال التنظيمي.

بمراحل. ذكاءً أكثر تبدو أن املمكن فمن — تقليدية غري زالت ما أنها من الرغم
الفريق حجم هما: كبري حد إىل لالهتمام مثريين مكونني من جور هيكل يتكون

الشبكي. والتنظيم
شخًصا ٢٥٠ عادًة تضم ا جدٍّ صغرية مصانع ل تُشغِّ فالرشكة بالفريق، يتعلق فيما
مختلًفا، مبنًى املؤسسة توفر أن يجب فرًدا ٢٥٠ فلكل ثم، ومن مصنع. كل أقىصيف كحدٍّ
هدر وجود نفرتض أن لنا يحق مصنع. كل يتطلبه الذي نفسه األسايس الهيكل وتنسخ
تكديسه من بدًال يتكرر يشء فكل واملعدات. املباني، وتكاليف املوظفني، يف الصدد هذا يف
تريي للرشكة الحالية التنفيذية الرئيسة لكن النمو! يف يستمر واحد ضخم مصنع يف
جور رشكة تاريخ يف فقط الرابع التنفيذي الرئيس وتعد الهندسة، درست التي كييل،
أن جور مؤسسة تعتقد ذلك؟ يسري كيف املضاعفة!» نستطيع كي نقسم «إننا تقول:
املوظفني. لدى والشغف االبتكار من أكرب قدًرا يُطلق أن يمكن الحجم صغر عىل الحفاظ
يتجول كان الرشكة مؤسس جور بيل أن ذلك، سبب إن يقال جور رشكة معتقدات ويف
ذلك ومنذ الجميع. عىل يتعرف يعد لم أنه وأدرك ،١٩٦٥ عام يوم ذات املصانع أحد يف
سجل ويرجح نفسه. املبنى يف فرد ٢٠٠ من أكثر عمل بعدم يقيض ً مبدأ وضع الحني
فيها» للعمل الرشكات «أفضل قوائم يف املستمر والوجود الدائم، واالبتكار الرشكة، نمو

صواب. عىل األرجح عىل أنهم
يتشابه الذي التنظيم ذلك جور، لرشكة الشبكي التنظيم هو ثورية األكثر إن بل
مع تشابهه من أكثر احتلوا، وحركة أنونيموس، مثل: املرتابطة، املؤسسات مع كثريًا

التقليدي. التنظيمي الهيكل مخطط
تسلسل يوجد و«ال التنظيمي الهيكل مخططات من «القليل» يوجد جور رشكة يف
األفراد ينظم كيف العمل؟ يُنجز كيف إذن سلًفا». محددة تواصل قنوات أو قيادي،
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مليارات من بالعديد رأسمالها يُقدر عاملية، رشكة يديرون كيف ببساطة، أنفسهم؟
موقعهم عىل ييل ما يقولون إنهم التنظيمي؟ الهيكل هذا مثل وجود دون الدوالرات،

اإللكرتوني:
توجيه خالل ومن عامة، عمل مجاالت أجل من املوظفون) (ال الرشكاء «يُوظَّف
باملرشوعات الرشكاء يلتزم الفريق، وأهداف املتزايدة الفرص وفهم املديرين) (ال الرعاة
والتعاون الحرية بني تجمع بيئة ظل يف تتم األمور هذه وكل مهاراتهم. توافق التي
يف ألقتها شيقة كلمة يف كييل تريي التنفيذية الرئيسة قالت وكما والتآزر.» واالستقاللية
الرشكاء «يعرب إضافية) قراءات قسم يف الرابط (انظر للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد

إلينا.» باالنضمام رضاهم عن
عظيم.

بمحاولة أشبه األمر أن بد ال ! «أُفٍّ األمر؟ هذا عن العرشين القرن مدير سيقول ماذا
ذلك ومع متكرب. بازدراء بالحليب القهوة فنجان يتناول ثم القطط!» من قطيع قيادة
التعاون، وفقدان الصومعة عقلية من املؤسسات من كثري فيه يشكو الذي الوقت ففي
أال هكذا؟ املستقبل يبدو أال العون؟ يد تمد سوف السالسة من املزيد أن مؤكًدا أليس
حيالها؟ بشغف يشعرون التي واملرشوعات املبادرات نحو — نحن — األفراد ينجذب

التوجيه (2-6)

كامل ينصبُّ ال جور رشكة إن بالتوجيه. املتعلقة السابقة النقطة تعزز رسيعة مالحظة
تتميز جور رشكة يف القيادة فإن الحًقا، سنرى وكما التوجيه. عىل بل اإلدارة، عىل تركيزها
املتبقية السلطة هي فما طبقي، نحو عىل مخططة املؤسسة تكن لم فإذا «بالتبعية»،
تحرصالرشكة كما موظًفا (وليس رشيك فكل فقط، التأثري سلطة إنها القائد؟ أو للمدير
عادًة ويكون نجاحه، عن مسئول شخص أي راٍع، لديه جور رشكة يف التوضيح) عىل

التوجيه. عىل قائمة عظيمة ثقافة هذا ويخلق اليومي، عمله عن بعيًدا شخًصا

واحدة برضبة البريوقراطية تقيضعىل الثقافة (3-6)

تحدثت للتكنولوجيا، ماساتشوستس معهد يف كييل تريي التنفيذية الرئيسة كلمة يف
هدفهم أن وكيف والبريوقراطية، جور رشكة ثقافة بني الدائر التوتر عن الوقت طوال
وأوضحت البريوقراطية. محاربة يف االستمرار هو الرشكة بيئة تعقيد ازدياد مع
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ال واضحة وتعليمات أهداف ووضع املناسبني، باألشخاص «باالستعانة أيًضا: كييل
القواعد.» من الكثري إىل تحتاج

تقيضعىل «الثقافة تقول: اإلدارية النظريات صاحب دراكر لبيرت شهرية مقولة توجد
البريوقراطية تقيضعىل «الثقافة هي: أخرى مقولة وأقرتح واحدة.» برضبة االسرتاتيجية

واحدة!» برضبة

ماكينيس نيكسون (7)

تأسيسها. يف شاركت بأنني وأفخر منها، جزء أنا التي الرشكة هي ماكينيس نيكسون
نحو عىل املوهوب فريقنا يف آخرون أشخاص وضعها التالية الثالث املمارسات من كل

األفكار! نرش يمكنني لكن نفيس، إىل الفضل نسبة يمكنني ال مدهش.

الفشل كنيسة (1-7)

ويلز، تالل يف استأجرناه ريفي منزل يف الرشكة، خارج قضيناها أسبوعية عطلة يف
تنفع لن مبادرات تطوير خالل من الرشكة، ثقافة يف للنظر مجموعات إىل انقسمنا

أيًضا. عمالءنا ستنفع بل فحسب، رشكتنا
رشكة يف بالفشل االحتفاء فكرة لتناول صغرية عملية املجموعات إحدى صممت
عضو مارسها املرسح تمارين أحد عىل اعتماًدا فكرتهم؛ بذرة وطوروا ماكينيس. نيكسون
املرتجلني وتعليم املرسحي، االرتجال عىل التدريب يف عمله أثناء ماثيسون، مات الفريق
الناتج الراحة بعدم الشعور عىل أفضل نحو عىل والتعود االحتفاء، تصفيق تقبُّل الجدد

عنه.
لكنه غريب الصغرية، رشكتنا يف ثقايف طقس إنه الفشل: كنيسة ولدت هنا ومن
كنيسة إىل ماكينيس نيكسون رشكة يف اإلدارة مجلس قاعة تتحول شهر كل مرة مؤثر.
الفتة توجد حيث لألمام، مواجهة كلها صفوف، يف الكرايس فيها توضع (!) طائفية ال
ملصق يوجد املجتِمع، الجمهور خلف الجدار وعىل الراحة»، «منطقة عليها مكتوب ورقية

كالتايل: أسئلة ثالثة عليه مكتوب

فشلت؟ كيف (١)
ذلك؟ حيال فعلت ماذا (٢)

تعلمت؟ ماذا (٣)
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أن يجب ثم ومن الغرابة، بالغ برمته فاألمر — اآلخر تلو واحًدا املتطوعون يسري
مرات إحدى يِصف ثم الراحة، منطقة يف منهم كل ويقف املقدمة، إىل — تطوعيٍّا يكون
التهليل يف الجمهور يبدأ فشله، يصف أن وبعد أقرانه. إىل ناظًرا املاضية الفرتة يف فشله
يصدَّق، ال إزعاًجا يسبب اللحظة تلك يف املنطقة تلك يف الوقوف إن عاٍل. بصوت والتصفيق
أسوأ) (أي أفضل عىل بصخب ويصفقون يصيحون زمالئك رؤية فإن نفسه، الوقت ويف
تلك تنتهي أن املعرتف يتمنى ما قدر وعىل للغاية. مسلٍّ أمر لهو تذكره يمكنك فشل
املجموعة تشعر عندما وعندئٍذ، يتمنى. مما أطول لفرتة يستمر التصفيق فإن اللحظة،
التايل. املتطوع دور ويحني دوره، ينتهي وبذلك التصفيق، يتضاءل يكفي ما قدمت أنها
الوقت. مرور مع الفشل عن تصوراتنا تغيري هو ذلك وراء من تحقيقه يف نأمل ما
أمام املايض الشهر إخفاقات أكرب عن تتحدث عندما هائل، حد إىل نفسك عن س تنفِّ إنك
األهمية عن النظر بغض — منا فرد كل يروا أن املوظفني صالح يف أنه وأعتقد أقرانك،

إخفاقاته. ويناقش يقف — الخدمة مدة طول أو املفرتضة

التواصل ورش (2-7)

دوري برنامج عن عبارة شهًرا، ١٨ لحوايل طبقناها التي األخرى املمارسات إحدى كانت
التي لوليس، اليس املتميزة املالية مديرتنا وقدمته الربنامج فكرة وضعت التواصل. لورش
ورئيس نفسه) الوقت يف نفسية، ومعالجة محاسبة (نعم، نفسية معالجة كذلك تعمل
— بريدن بيت الراهن) الوقت يف تنفيذيٍّا مسئوًال يَُعْد لم (الذي الحكيم إدارتنا مجلس
حياته طوال أيًضا لها نماذج ويصنع تقدمية أعمال بممارسات مستعينًا يعمل كان الذي

تنظيمها. يف للغاية بسيطة الجلسات تلك وكانت — املهنية
اجتماع مكان يف حلقة يف تجلس متطوعني، من أخرى مرة املكونة املجموعة، كانت
عرشة القاعة يف يوجد العادة يف اإلدارة). مجلس اجتماع قاعة لنا، (بالنسبة خاص
القواعد الورشة، َقِي ُمنَسِّ بصفتهما بيت، أو اليس وتقدم ذلك، من يقرب ما أو أشخاص

ممارستها: تمنينا التي الثالثة» األساسية «والرشوط األساسية

سلوكه. عن النظر بغض إنسان، ألنه اآلخر الشخص احرتام •
مكان يف النفس (وضع اآلخر الشخص يراه كما العالم رؤية العاطفي؛ التقمص •

اآلخرين).
واملشاعر. باألفكار يتعلق فيما املرء يناسب بما والشفافية، الرصاحة أي االتساق؛ •
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فنتحدث الواعي»، «التواصل ممارسة يمكننا االعتبار يف املبادئ تلك وضع مع
تجاهها. شعورنا كان وكيف حدثت، التي الشائكة واملوضوعات املواقف عن كمجموعة
ال لكنني األرجح عىل كذلك كان فلقد الجماعي، النفيس بالعالج قليًال أشبه األمر بدا إذا
حال). أية عىل اآلن (حتى النفيس! للعالج قط أخضع لم ألنني ا؛ حقٍّ ذلك تأكيد أستطيع
أننا أوًال: سببني، إىل يرجع كان هذا أن وأعتقد املجموعات، تضاءلت الوقت مرور مع
باالرتياح مطلًقا نشعر لم وأننا العمل، سياق يف قليًال غريبة املجموعات تلك وجدنا جميًعا
يف الفريق يف فرد كل تحسن ثانيًا: والعمل. الشخصية األمور بني التداخل تجاه الكامل
قليلة تغيريات عىل األمر انطوى األشخاص لبعض وبالنسبة والصادق. الرصيح التواصل
مع التواصل يف لغريهم كبرية تحسينات عن أسفر بينما واستماعهم، تحدثهم طريقة يف
الكثري، تعلمت فقد يل، وبالنسبة ضغط. تحت يكونون عندما سيما ال العمل، يف اآلخرين

ضغط! تحت أكون عندما تطبيقها تذكر إىل فقط أحتاج أقمناها. بأننا سعيد وأنا

السعادة! ِدَالء (3-7)

تقترصعىل ال بمقاييس األعمال مجتمع إسهام قياس أصبح والعرشين، الحادي القرن يف
يقودنا أين إىل رأينا ولقد األعمال. ملجتمع الواضحة التحديات من فقط املالية الناحية
تقدمية، الرشكات ألكثر بالنسبة فحتى ذلك، ورغم الدخل. صايف عىل الحرصي الرتكيز
األمور يخص فيما الشفافية من أكرب قدر يوجد عندما سيما ال — شائٌك تحدٍّ يوجد
قوة زادت مكشوفة، املالية البيانات أصبحت كلما أنه هو التحدي وهذا — للرشكة املالية

البيانات. تلك وتأثري
الفريق أعضاء من فيها عضو كل يعرف إثنني، يوم كل صباح يف رشكة تخيل
السنة، هذه ويف الشهر هذا يف الرشكة تحققها أن املتوقع والخسائر األرباح قدر بالضبط،
ذلك يعني وماذا للرشكة، الدقيق املايل الوضع ثم ومن املرصف، يف املوجود النقد وقدر
يحدث ما فهذا لذلك، والسلبية اإليجابية العواقب عن النظر وبرصف فرد. لكل بالنسبة

إثنني. يوم كل ماكينيس نيكسون رشكة يف
املالية الجوانب ملوازنة جهودنا إطار ويف األسبوع. لبدء مريعة طريقة تلك تكون قد
السعادة نقيس فإننا األهمية، من نفسه بالقدر تحظى التي األخرى األمور مع للرشكة

يوم. كل
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يكونان اآلخران ْلوان والدَّ التنس، بكرات يعج أحدها ِدَالء، ثالثة لدينا تامة ببساطة
هذه وتوجد التعاسة. َدْلو واآلخر السعادة َدْلو أحدهما جديد، يوم كل بداية يف فارغني
كرة، يلتقط يوم كل نهاية يف موظف كل خروج طريق ويف الرشكة، باب بجوار َالء الدِّ

بسيط. األمر وجه. أكمل عىل يومه حالة يعكس الذي الدلو يف ويلقيها
مرور مع يوم كل والتعاسة السعادة كرات عدد بها ن ندوِّ ورقة الباب عىل يوجد
ذلك وبعد للغاية. سهل نظام إنه الكرات، عدد إحصاء شخص أي يستطيع األسبوع.
السعادة عن بيانات اآلن لدينا املمتدة. الجداول أحد يف الكرات عدد املكتب مدير يضيف
فريقنا أعضاء أحد جرانرت بيث كتب (مؤخًرا .٢٠١٠ عام من يونيو شهر إىل تعود
انظر لرشكتنا، املايل األداء ضوء يف تلك السعادة بيانات يحلل املدونات إحدى عىل تدوينة

التدوينة.) رابط عىل للحصول إضافية قراءات قسم
حالتنا عن للتعبري طريقة ابتكار خالل من أننا نرى إذ مهم؛ هذا أن نعتقد إننا
وبني الفرق يف للنقاشات مرجًعا ويمثل أهميتها، يوضح معياًرا نضع فإننا املزاجية،
كرة أضع «ملاذا الذاتي: الوعي من للتحقق قوية أداة أيًضا تمثل أنها نعتقد كما األفراد.
إىل أحتاج الذي من أو فعله، إىل أحتاج الذي ما يحدث؟ الذي ما التعاسة؟ دلو يف أخرى

إليه؟» التحدث
إما اإلحصاء فهذا التايل، اليوم صباح يف الرشكة أدخل فعندما كمدير، يل بالنسبة
أرى األحد يوم صباح يف الكتاب لهذا كتابتي وأثناء باإلحباط. أو بالسعادة يشعرني أن
معتاًدا ليس وهذا التعاسة، دلو يف الكرات من املائة يف ٣٠ حوايل كان الجمعة يوم يف أنه
رفاهة يوضح الفعيل الزمن يف تقييم لديَّ بذلك. دراية عىل أنا واآلن الجمعة، ليوم بالنسبة
سواء شامل، نحو عىل التقييم هذا ينترش له. التنكر يمكنني وال املزاجية، وحالته الفريق،
(أو الترصف عىل جميًعا، ويجربنا يجربني، وهذا إيجابية. أم سلبية ذلك نتيجة أكانت

وعي). عن الترصف عدم نختار أن األقل عىل
موظفيها؟ مع مؤسستك تعامل طريقة ستطور كيف إذن

استكشافها: يلزم جوانب أربعة إليكم

قوية. ومبادئ قيم وضع (أ)
بالشخصية. االحتفاء (ب)
األفراد. تطوير تمكني (ج)
والثقة. الحرية إرساء (د)
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قوية ومبادئ قيم وضع (أ)

التقدميني، األشخاص أفكار تطبيق يف ا حقٍّ الناجحة الرشكات دراسة يف وقت قضاء بعد
بها. وإيمانهم قيمهم وضوح هي جميًعا فيها نتشارك التي السمة أن الواضح من

اآلخر تلو واحًدا الرؤية، صاحبة الرشكات متحدثو أوضح اليف، بلو وورلد مؤتمر يف
املتضافرة القيم هو إنما وجور، زابوس مثل مؤسسات تمنحه وما الوضوح. بالغة قيمهم
رشكة تتبناها التي الغرابة» وبعض املرح «خلق بقيمة بداية كافًة: املؤسسة أنحاء عرب
تتبناها التي بها» والوفاء الشخصية االلتزامات وضع عىل «القدرة قيمة حتى زابوس

جور. رشكة
التي القيم هي ما أفضل، بصياغة أو فريقك؟ يف غرسها تريد التي القيم ما إذن،
العمل؟ يف تحقيقها إىل بجدٍّ والسعي عنها، مسئولني بعضكم وجعل بها، االلتزام يمكنكم

بالشخصية االحتفاء (ب)

أمرين يعتربان الشخصية، لطبيعتك وفًقا والترصف املهنية التزام كان العرشين، القرن يف
تكون أن أي فحسب، عاٍل وبمستوى بالوعود الوفاء يعني ال املهنية التزام كان مختلفني.
الكمبيوتر، ألجهزة الرميل اللون (مثل حياديٍّا تكون أن أيًضا يعني كان بل بالثقة، جديًرا
من قليل القوية: األصولية األعراف لبعض وفًقا تترصف أن الصدد هذا ويف أخرى!)، مرة
الغرابة. تجنب وبالتأكيد البداية)، يف األقل (عىل اللفظ فظاظة تجنب املهذب، الضحك

عواطفه. يُظهر أال املهني الشخص من متوقًعا فكان بالعواطف، يتعلق وفيما
يف العاملني من الكثري أمام املتاح البديل أصبح عندما والعرشين، الحادي القرن يف
هو املكتب يف العمل بديل أصبح وعندما مستقلني، كموظفني العمل هو املعرفة مجال
أن يدركون الناس فيه أصبح قرن ظل ويف مشرتك، عمل مكان يف أو املنزل من العمل
تشهد باملهنية املتعلقة األفكار تلك فإن وحده، العمل من أكثر أخرى أمور بها الحياة

الشخصية! إىل بالعودة فأهًال تغريًا.
ترحيبهم هو باألشخاص تحتفي التي التقدمية الرشكات تلك لدى الواضح واألمر

واملزاح. والعواطف، والصدق، للشخصية، وتقديرهم
الجديد الفريق عضو أن نعلم رشكتنا يف جديدة. تحديات جميًعا علينا يطرح وهذا
مفعول إبطال إن العمل. يف طبيعته عىل ا حقٍّ يترصف كي أشهر ستة عادًة يستغرق
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بالشخصية واالحتفاء وقتًا. يستغرق السيئة األعمال ممارسات انتهجته الذي املخ غسيل
يجب تقود، أن يجب منه، تقود الذي املستوى كان أيٍّا كقائد، لك بالنسبة تحديات يطرح
اآلخرين عىل تجعل وأال العمل، يف الحقيقية بذاتك تحتفي أن ويجب صادًقا، تكون أن
األيام يف سيما ال تنفيذه، الصعب ومن هذا قول السهل من نفسه. األمر فعل يف حرًجا

السيئة.
«التلقائية» من بمزيد الترصف يمكنك كيف غًدا؟ ذلك فعل يف البدء يمكنك هل إذن
ما ذلك؟ سرتسخ كيف موسع، نطاق وعىل نفسه؟ األمر فعل عىل اآلخرين وتشجيع

ذلك؟ تحقيق عىل تساعد سوف التي املمارسات

األفراد تطوير تمكني (ج)

إنه أنفسهم. تحسني من األفراد بتمكن يتعلق أسايس ثابت عامل الفصل هذا يف يوجد
املثالية يف املفرط الطابع ذات الشخصية» «التنمية كتب عىل يقترص وال مفروًضا، ليس
فإنه ذلك، عىل عالوة شارعك. يف الكتب متجر أرفف عىل تجدها أن يمكنك التي ما حد إىل
صعيد عىل ذلك من وتمكِّنهم أنفسهم، بتطوير الرشكة ملوظفي تسمح التي الروح تلك

خاصة. بصفة الشخصية الجوانب صعيد وعىل املهنية، الجوانب
فعله يمكنك الذي ما الحقيقي؟ الشخيص التطوير تمكني ملؤسستك يمكن كيف

بك؟ املحيطني األفراد تطوير لدعم

والثقة الحرية إرساء (د)

األفكار تلك هي والعرشين الحادي القرن مؤسسات تعتنقها التي األفكار أكرب لعل
النقيض ما حد إىل وتعد النفوس، يف وقع لها كبرية كلمات إنها والثقة. بالحرية املتعلقة
وقتنا يف ونتوقعه نطلبه ما هذا أليس لكن الرشكات. معظم لدى املتأصلة للثقافات التام

الحارض؟
بينك «دان عنوان وحمل ،٢٠٠٩ يوليو يف ُعقد تيد مؤتمرات أحد يف رائع حديث يف
هي األفراد لتحفيز الثالثة الجوانب إن بينك: قال املدهش» التحفيز علم عن يتحدث
تمنح الثالث الرشكات أن كيف الفصل هذا يف رأينا وقد والهدف. واإلجادة االستقاللية
ستظل القادمة، الفصول ويف املكافآت. وتجني والحرية، الثقة من كبريًا قدًرا موظفيها
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واضح، نحو عىل ظاهرتني والثقة الحرية تكون ولن الثابتة. العوامل من والثقة الحرية
ووصوًال الواعية القيادة من بداية سنتناوله، يشء كل خلفية يف تقريبًا كلتاهما ستوجد بل

العادلة. املالية اإلدارة يتناول الذي األخري الفصل إىل
يف والثقة بالحرية تفعل أن يمكنك ماذا هو: أمامك املطروح السؤال أن أظن
إنهما برمته. الفصل لهذا املخترصة والطرق العامة الخلفية بمثابة ألنهما مؤسستك؛
أموًرا يحققون — املوظفني — فعًال ستدعهم هل الفصل. يف ذكره ورد ما كل أساس

ال؟ ولَِم ذلك، يحقق ال قد — مؤسستك يف — ومن رائعة؟

بالتحديات االعرتاف (8)

تواجه التي التحديات بعض تناول عدم اإلهمال من سيكون الفصل، هذا من االنتهاء قبل
كالتايل: وهي سنتناولها، تحديات ثالثة يوجد املعارصة. املؤسسة يف األفراد

املنافسة (1-8)

التنوير. من أكرب بقدر تتميز التي الرشكة ثقافة يف بالرضورة تقل ال األقران بني املنافسة
تزيد. قد أنها حاليٍّا أعتقد األمر، حقيقة يف

التسلسل من أقل وقدر الشفافية، من أكرب قدر مع الفرص، إتاحة خالل من
أن املتوقع من املؤسسة، داخل التقييم من أكرب قدًرا تحقق وممارسات وثقافة الوظيفي،
الوضع يكون ربما «عظيم!» قائًال: تهلل قد بقوة. الجدارة مبدأ سيادة إىل ذلك يؤدي
عىل تقوم بيئة عواقب بعض مع وأتعامل مماثل، مكان يف أعمل أني أعتقد لكني هكذا،
ليس األمر األقران. بني الشدة بالغة املنافسة جانب إىل مذهل، حد إىل قوية عمل أخالقيات
(باإلضافة الشديد بالتوتر يشعرون قد فإنهم أنفسهم، الفريق ألعضاء وبالنسبة سهًال.
وال اإلنتاج، نحو محموم سعي بها يوجد مؤسسة من جزءًا لكونهم نظًرا التحفيز) إىل

ذلك. لتجنب قليلة أماكن إال بها يوجد
من رشيك كل أن كيف تروي جور، لرشكة التنفيذية الرئيسة كييل تريي سماع عند
أستطيع ال أداءً، األفضل الرشكاء قائمة يف ترتيبَه أقرانُه يحدد منهم) (وهي جور رشكاء
«تراعي» التي املمارسات من بعض عواقب إحدى أن يف التفكري من نفيس أمنع أن
يتطلب قد الذي األمر وهو الصحية، غري املنافسة نحو امليل تكون قد تلك، األشخاص

وموازنة. مراقبة
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بظرف الفريق أفراد فيها يمر التي األوقات يف سيما ال ذلك، إىل االنتباه املفيد من
هذه ظل يف النجاح فيها يتحقق ال املهنية، أو الشخصية حياتهم يف مرحلة أو حياتي،
هذه أثناء وتدعمهم، االنتباه، من مزيًدا األشخاص هؤالء تويل أن إىل تحتاج ربما البيئة.

العصيبة. الظروف

والصدق الحرية يف الغرق (2-8)

حيث السالسة؛ من أكرب بقدر تتمتع مؤسسة ظل يف أنه الصلة، ذات املوضوعات ومن
عىل األكرب االهتمام وينصبُّ توجيًها، أقل األفراد وإدارة تحديًدا، أقل الوظيفية األدوار
مشتتون. بأنهم املطاف نهاية يف الفريق أعضاء يشعر أن املمكن من التقييمات، إعطاء
الفرص من الكثري ويوجد التباعه، النظام من قليل قدر سوى يوجد ال عندما
نهاية يف الجديد املوظف يشعر قد األداء، عايل فريق إىل املوظف وينتمي القتناصها،
أعتقد املوجودة. الهائلة واالحتماالت النظام، انعدام بسبب ومشتت؛ غارق بأنه املطاف،
الجديد. للرشيك الراعي يقدمه مما كبريًا جزءًا املذكورة األمور تعدُّ جور رشكة يف أنه

بيئة ماكينيس نيكسون رشكة فريق يف الجدد األعضاء أحد وصف فقد وباملثل،
الصادق التواصل أيًضا (تذكر الرشكة.» يف زائد الصدق قدر أن «يبدو قائًال: الرشكة
هذا مع التعامل الصعب من يكون أن املمكن من ناماستي.) رشكة يف الرصيح املفتوح
التواصل يف وصدًقا، مبارشًة أقل منهج عىل معتاًدا الشخص كان إذا البداية، يف األمر

مختلفة. مؤسسة يف اإلدارية املعلومات مع والتعامل

العرشين القرن نمط عىل وظيفة يف بعضاألشخاصيرغبون (3-8)

حتى العرشين القرن نمط عىل وظيفة يف «يرغبون» سوف ربما األشخاص بعض أخريًا،
يفعلوا وأن لفعله، جاءوا ما فقط يفعلوا أن يريدون ربما والعرشين. الحادي القرن يف
وربما املؤسسة، أداء عن أو أدائهم عن قليًال إال يعلموا وأال سنوات، مدار عىل نفسه األمر
منهم واحًدا أنت تكون وربما — األشخاص من النوع هذا لهم. بالنسبة جيًدا هذا يكون
من نوع يف يرغبون وال أحاسيسهم، عن للتحدث حلقة يف الجلوس يف يرغبون ال —
يخربهم أن ويريدون مديًرا، يريدون إنهم «الرعاة»، أحد قبل من العميل غري التوجيه

يفعلوا. أن يجب ماذا
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تغيري أو الثقافة وتغيري ا، حقٍّ صعب السلوك تغيري إن الرغبة؛ هذه أتفهم أن أستطيع
األشخاص بعض أيًضا. ا حقٍّ صعب العمل حول األفراد من مجموعة وتوجهات توقعات
بهذا القيام تجربة ويف للنهاية. يقاومون سوف اآلخر البعض بينما للتغري، مستعدون
الحظ املوظفني، من اآلالف عرشات مع تكنولوجيز إل يس إتش يف التغيريات من النوع
مجموعات: ثالث إىل املوظفني انقسام — للرشكة التنفيذي الرئيس — نايار فينيت
الضائعة واألرواح املراقب، موقف اتخذوا الذين واملحايدين التغيري، أرادوا الذين املتحولني
يصف ثانيًا» العمالء أوًال، «املوظفون كتاب يف التحرك. ورفضوا بموقفهم تشبثوا الذين
املستعدين املحايدين سيقنعون أنهم بهدف املتحولني عىل الرتكيز اختار كيف نايار
منهج مؤسستك أو فريقك يناسب وقد حالتك، يف مختلًفا الوضع يكون قد للتغيري.

مختلف.
يف األمر واقع يف يرغبون األشخاص من كثريًا أن إدراك فإن الحالة، كانت وأيٍّا
املوظف بني توافق يوجد ال وعندما رضوريٍّا. أمًرا يعد العرشين، القرن نمط عىل وظيفة
البيئة إن موجودة. ذلك عالمات ستكون العادة ويف مبكًرا، ذلك إدراك حاِوْل العمل، وبيئة
وسوف ا، حقٍّ فيها سعيًدا يكون أن يستطيع لن يتطور، أن فيها الفرد يستطيع ال التي
شخص كل فليس رسيًعا، املهمة تكمل أن عىل واحرص واضًحا، كن جهودك. يستنزف
وترصفت ذلك أدركت إذا ولك له األفضل ومن التقدمية! الطرق تلك يف راغبًا أو جاهًزا

األساس. هذا عىل

ملخص (9)

تفعله ما تأمل يف الوقت بعض قضينا الفصل هذا يف رشكة. أية حياة رشيان الناس
املمارسات من عدد ويوجد حقيقية. مزايا خلق أجل من أفرادها، مع املعارصة املؤسسات

الكتاب. هذا يف تناولها استطعنا التي تلك من بكثري أكثر املتاحة
املوظفني أن تعتقد كنت إذا املعتقدات. عىل تعتمد كلها املسألة األمر، جوهر يف
فصًال تكتب أن تستطيع فسوف البينية، املراتب وكل واألخرية األوىل املرتبة يحتلون

وبفريقك. وبرشكتك، بمؤسستك، ا خاصٍّ
من هو األفضل الفريق فإن األعمال عالم ويف مواهب، حرب يف إننا الناس يقول
التقدم بني الفرق يصنع ما هو التالية الخطوات اتخاذ فإن حقيقيٍّا، هذا كان وإذا يفوز.

أكون. أن ل أفضِّ أين أعلم إنني والتخلف.
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نتناول سوف الفصل، هذا يف املجمل يف التقدميني األشخاص استعرضنا أن بعد
التقدمية. الرشكة يف للقيادة املدهش الدور اآلن

إضافية قراءات (10)

شيه. لتوني السعادة» «توصيل كتاب •
http:// ٢٠٠٩ يوليو تيد مؤتمر املدهش» التحفيز علم عن يتحدث بينك «دان •

.bit.ly/cltrshk5
http://bit.ly/ أسوسيتس آند جور لرشكة التنفيذية الرئيسة كييل، تريي •

.cltrshk6
ماكينيس نيكسون لرشكة املايل واألداء السعادة لبيانات جرانرت بيث تحليل •

.http://bit.ly/cltrshk7
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الرابع الفصل

الواعية القيادة

القيادة. موضوع قبل األشخاص موضوع وضع الكتاب هذا ترتيب يف تماًما املتعمد من
ثانيًا، والناس أوًال القيادة يضع الذي املعارص الرتتيب من تحوًال يعكس هذا الحقيقة، يف

الكفؤة.» القيادة يف الحق جندي «لكل املأثورة: قيرص يوليوس مقولة إىل وعودة
:١٩٤٧ عام الصادر عرفتها» كما «الحرب كتابه يف باتون الجنرال يقول وكما
جانب من الوالء لكن األعىل، املستوى إىل األدنى املستوى والء عن كثريًا تحدثنا «لطاملا
من الوالء هذا إن أيًضا. شيوًعا وأقل أهمية أكثر األدنى املستوى نحو األعىل املستوى
والرؤساء املرءوسني بني اللُّحمة يجعل ما هو األدنى املستوى نحو األعىل املستوى جانب

الفوالذ.» قوة يف
إىل الرجوع خطر يف نحن وهل املعارصة؟ البيئة يف الكفؤة» «القيادة يميز ماذا إذن
فهمنا أن بعد الدنيا؟ املستويات إىل العليا املستويات من والتفكري العسكرية، النماذج
املعارصة املؤسسة هذه أن اتضح ربما التقدميني، باألشخاص املتعلقة والفرص التحديات
حول كبريًا ترحيبًا يلقى سوف منهج هذا جوهريٍّا. مختلٍف القيادة من نوع إىل تحتاج
الخرافات بعض من والتحرر التكيف يف وقتًا جميًعا نستغرق سوف ذلك ورغم العالم،

بالقيادة. املرتبطة واملأثورات
منذ وجدت ملبادئ قولبة إعادة مجرد أنه أم فعًال، جديد مفهوم املعارص القائد هل
مجرد األمر هل الجديدة»؟ اإلمرباطور «ثياب مرتدية فحسب وتقديمها السنني، آالف
الجوهر زال ما فعليٍّا بينما هناك، و«الشبكات» الفعيل» «الزمن مثل: ملصطلحات، إضافة
ضبط وإعادة البرشية، القيادة أساسيات إىل عودة هي وربما املعهودة؟ شاكلته عىل
العرشين. القرن أواخر يف إليه وصلنا الذي الوضع عن االهتمام، يف وتحول رضوري،
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والعرشين الحادي القرن يف القيادة تحديات (1)

سبقوه. الذين القادة من كثري قدم تََطأُْه لم درب عىل التقدمية الرشكات يف القائد يسري
الفوري الدعم عىل أو السهولة، بنفس النصائح عىل الحصول عىل قادًرا يكون لن ربما

واملستثمرين. املصالح أصحاب من
يُنرش عام كل ويف بالقيادة. املتعلقة املأثورات من الكثري وجود إىل االنتباه يرجى
مسلَّم دستور إىل القوانني من املزيد وتضاف القيادة، عن تتحدث التي الكتب من الكثري
أن فكرة إىل سيما ال ذلك، إىل اإلضافة يف أرغب ال الراسخة. اإلدارية املعرفة يحدد به
أن لهم ُقدِّر الذين البرش من «خاصة» لقلة موروث وأنها للجميع، متاحة غري القيادة

قادة. يصبحوا
ييل. فيما ستتناوله مما تخف ال لذلك

جوانب ويف مختلفة، أوقات يف بالفعل قائًدا تكون أن بد ال لذلك فعليٍّا، تقود أنت
أفكاًرا إليك ذلك، من بدًال الوقت. طوال القيادة يجيد أحد ال حياتك. ويف عملك يف مختلفة
ذي من قدرة وأكثر وعيًا، أكثر كقائد التطور يف تستمر كيف لك توضح واحتماالت
يف املساعدة يستطيع شخًصا تكون وكيف والعرشين، الحادي القرن يف القيادة عىل قبل

األمر! يف ما كل هذا ونفسه. وفريقه، مؤسسته، وتغيري مختلف، عالم يف القيادة

الواعية؟ «غري» القيادة اسم تحت تندرج التي األمور ما (2)

أوًال. التقليدية القيادة يف نفكر دعونا عليه القيادة تصبح أن تحتاج ما إىل ننظر أن قبل
تطرح لن األرجح عىل فإنك األمر، حقيقة ويف التقليدية. القيادة يعيب عما تتساءل قد
ومن األيام. هذه كبري حدٍّ إىل التقليديني القادة يزدرون الناس معظم ألن السؤال؛ هذا
يوضح الذي املمتاز املؤرش ذلك للثقة، إدملان مؤرش ذلك تؤكد التي الحديثة الدراسات
قسم (انظر التنفيذيني الرؤساء ويف الحكوميني املسئولني يف الثقة يف كبرية انخفاضات
القيادة عليه أصبحت بما أنفسنا نذكِّر دعونا لذلك الفصل). هذا نهاية يف إضافية قراءات

املجاالت. من وغريه حاليٍّا األعمال مجال يف كبري حد إىل
ييل: ما التقليدية القيادة تفعل الشك، يسودها التي األوقات هذه يف

والحدسية. العاطفية الجوانب من أكثر و«الواقعية» التحليلية بالجوانب تحتفي •
توزيعها. من بدًال بالسلطة تستأثر •
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يتعلق فيما كبري حدٍّ إىل قوي نفوذ ولديها عادل، غري نحو عىل املكافآت توزع •
العادلة. غري املكافآت بتلك

والعرق، النوع، ناحية من املوظفني من العريض النطاق يف التنوع تعكس ال •
التنوع. من األخرى واألنواع الجنيس، والتوجه

السوء. بالغ األداء من الرغم عىل كبرية مكافآت عىل والحصول االزدهار يمكنها •
(أحيانًا) العمالء باستثناء املصالح أصحاب واقع عن منفصلة •

(دائًما). املايل واملجتمع واملستثمرين/املالك
والخيال. والرؤية، واإلبداع، والتأثري، الحوار، مهارات إىل تفتقر •

بوعودها. تلتزم ال •
الشخصية. وقوة األخالقيات إىل أساًسا تفتقر •

األجل. طويلة االستثمارات عىل األجل قصرية النتائج تفضل •

بدرجة وتحليلية وسلطوية للغاية، ذكورية التقليدية القيادة أن أرى نفيس، عن
األجل، قصرية بالنتائج للغاية وتهتم التفصيلية، اإلدارة عىل االعتماد يف وتبالغ مفرطة،
التقليدية القيادة أفكار إن املصالح. أصحاب من قليلة قلة تجاه بالغ نحو عىل وملتزمة
الحقيقة، يف فيه. نعيش الذي للمجتمع بالنسبة أخرق ومنهج أسلوب األساس يف هي

اآلن. حتى تحملناها أننا من متعجب أنا
بأيدينا. نغريه أن ويجب يتغري. أن بد ال وقطًعا ا حقٍّ ذلك. يتغري أن بد» «ال ثم ومن

الواعية القيادة فوائد (3)

القيادة عىل أن إذن الواضح فمن كبري، حد إىل يتغري املؤسسات يف األفراد سلوك كان إذا
إطالق من مكتسبة فوائد توجد قطًعا التغيري؟ هذا يف نستثمر أن يجب ملاذا أيًضا. التغري

السابق. الفصل يف أوضحنا كما شغفهم، وإثارة املوظفني قدرات
فيه تجاوزت عامًلا تتخيل أن يمكنك هل القيمة. بالغة فائدة توجد ذلك عىل عالوة
هل عنها؟ وتطورت العرشين القرن يف وجدناها التي والسيئة الجيدة السمات القيادة
القادة من جديد جيل عمل خالل من العالم يف تُحل سوف التي املشاكل تتخيل أن يمكنك
شعورك سيكون كيف تتخيل أن يمكنك هل وبحماس؟ بهدف يعملون الذين الواعني
وهذا الجائزة، هي هذه القيادة؟ من النوع بهذا تزخر مؤسسات من جزءًا تكون عندما

السبب! هو
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ستكون ماذا التقدميني، القادة من كامل جيل وتحفيز تجميع استطعنا وإذا
الفوائد؟

عالم إىل يؤدي مما عظيم؛ هدف تحقيق إىل الساعية املؤسسات عدد زيادة •
معنى!) من الكلمة تحمله ما (بكل للجميع أفضل

ملليارات تكن لم إن األشخاص ملاليني ومعنًى وسعادة صحة أكثر مهنية حياة •
األشخاص.

أكثر أعمال مجتمع إىل يؤدي مما العمل؛ يف املشرتكني لكل عدالة أكثر مكافآت •
نجاًحا. أكثر ومجتمع مرونة،

وظهور الحياة، مجاالت جميع يف مستوى أعىل ومتطلبات بمعايري القادة مطالبة •
وريادته. الطريق شق يف للمساعدة بها يُحتذى التي النماذج من جديدة مجموعة

الجميع. لدى الذاتية القيادة من أكرب قدر بث •

مذهلة. إمكانية من لها يا

الواعون؟ القادة يبدو إذن كيف (4)

الواعية: للقيادة مقومات سبعة إليكم

الذات. قيادة (١)
األسلوب. (٢)

واألخالقيات. الثقة (٣)
الشفافية. (٤)
املكافآت. (٥)

الفعيل. التواصل/الزمن (٦)
الدعم. (٧)

الذات قيادة (1-4)

قيادة عىل نفسك قيادة تقدم أن أيًضا يجب القيادة، عىل األفراد الكتاب هذا يقدم مثلما
اآلخرين.
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إدارة مثل: ملحوظة، لكنها مفزع حد إىل كئيبة إدارية ألساليب كثرية نماذج توجد
(وفحواها: النورس وإدارة الفضالت»)، وأطعمهم الظالم يف «اتركهم (وفحواها: الفطر
الجميع، عىل بفضالتك وألِق الوقت، لبعض عاٍل بصوت وتذمر مباغت، نحو عىل «اظهر
رأيناها جميعنا ألننا اإلدارية األساليب هذه بوجود نعلم إننا وهكذا. مرسًعا») غادر ثم

واختربناها!
الحادي القرن يف االزدهار عىل املؤسسات القيادية األساليب هذه ستساعد هل
انعدام أمران: األول؟ املقام يف بوجودها سمح الذي ما إذن ا. حقٍّ ذلك أعتقد ال والعرشين؟

الشخيص. الوعي وانعدام املؤسيس، الوعي
سيتوفر خاصة، بصفة الرشكات وداخل عامة، بصفة املجتمع يف الشفافية زيادة مع
تهدف العمل خطة ألن ونظًرا والقائد. املدير أداء عىل العلنية التعقيبات من واملزيد املزيد
املصلحة وأصحاب املساهمني أمام ومساءلة، شفافية أكثر اإلدارة مجلس قاعات جعل إىل
يف مشهودين غري ووعي رصاحة إىل مجدًدا ستؤدي نفسها القوى هذه فإن العموم، يف
تحقق التي األمور الشفافية، من وبمزيد أكرب، برسعة املؤسسة تدرك سوف السابق.
كل عىل الحال بطبيعة يؤثر أن له بد ال مما باألداء؛ يسهمون الذين واألشخاص النجاح،

كافًة. املؤسسة أنحاء يف تفيض وسوف بها، خاص زخم للشفافية مدير. وكل قائد
إذا اآلخرين قيادة ا جدٍّ الصعب من سيكون املتطورة املؤسسة يف لذلك، ونتيجة
هو هذا الحقيقة، (يف لذاتك. إدارتك طريقة يف باستمرار وتتحسن باستمرار، تتعلم لم
أسلوب اتباع يف املتمثلة بفعلتهم يفلتون األشخاص من الكثري الراهن: الوقت يف الوضع

بذلك.) لهم يسمح العالم ألن السوء؛ بالغ قيادي
التالية: األسئلة إجابات معرفة تعني نفسك قيادة طريقة معرفة فإن ولذلك

مزاولته؟ يف أرغب ملاذا العمل؟ هذا من هديف ما •
يثبطني؟ الذي وما يحفزني الذي ما •

هذا يف بها ألتزم ال التي تلك وما بها، ألتزم التي القيم هي وما قيمي، هي ما •
العمل؟

أتعامل وكيف ، لديَّ ضعف ونقاط قوة نقاط أنها أعتقد التي األمور هي ما •
بوعي؟ معها

؟ لديَّ ضعف ونقاط قوة نقاط أنها حويل من الناس يعتقد التي األمور ما •
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املعنوية روحي تكون عندما حمايس، وأستعيد التحديات، من أتعاىف كيف •
منخفضة؟

نفيس؟ عن أعلمها ال التي األمور وما أجهلها، التي األمور ما •
تجاهلها؟ أو مقاومتها إىل أميل التي األمور ما •

اإلجابات تتغري قد ومستمرة. مكررة تعلم عملية هي األسئلة هذه إجابات معرفة
يف االستمرار رضورة إدراك إن أقل). (أو وضوًحا أكثر تصبح قد أو الوقت، مرور مع
هما وممارستها، اإلجابات تلك من مكتسبة عمل طرق وتطوير األسئلة، هذه يف التفكري
التي املمارسات بعض الفصل هذا من الحق موضع يف سنتناول الذاتية. القيادة أساس

نفسك. يف اإلجابات تلك تحديد يف تساعدك

األسلوب (2-4)

الناس، مع التعامل يف ومناهجنا أساليبنا تختلف كذلك بعض، عن بعضنا يختلف مثلما
التي املتطورة األعمال من النوع لهذا صحيح واحد أسلوب يوجد ال «القيادة». يف ثم ومن

الكتاب. هذا خالل نتناولها
الالزم األسلوبية، والجذب الشد حاالت أو املوضوعات، بعض يوجد ذلك، ورغم
وكونك املشاكل كل يحل الذي البطل كونك بني توجد والجذب الشد حاالت أوىل إدراكها.

املجموعة. عىل مرشًفا أو منسًقا

البطولية القيادة (أ)

شمس تحت يتألأل الذي األبيض، حصانه يركب القائد أن هو للقيادة الرائج التعريف
الشديد، العزم عن تنم نظرة قليًال مغمضتني بعينني ناظًرا عاليًا، رمحه مشهًرا الظهرية،
قويتان، ذراعاه واعيتان، أذناه بالتأكيد)، «رجل» قائد عن هنا (نتحدث ا جدٍّ صارم فمه
تُحل. سوف فاملشكلة اآلن، وصل أنه وبما الفكرة. فهمت أنك أعتقد إلخ. إلخ، … يداه
ويف املشكلة، يحل سوف القائد هذا بالحسم، أو بالشجاعة، أو بالقوة، أو بالحكمة، سواء

املشكلة!» سأحل أنا األتباع! أيها «تراجعوا قيايس! وقت
أنني عيوبي أكرب ومن عادًة. إليه وأنجذب للغاية، جذابًا األسلوب هذا أجد شخصيٍّا
الفكرة لديك كانت إذا املشاكل. كل يحل الذي البطل ذلك البطل، أكون أن يف أرغب
يَُحول املوضوع هذا أن تجد فسوف بها، الترصف بالقائد املنوط الطريقة عن نفسها
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واضطالعهم اآلخرين وتقدم بأكملها، املجموعة وعمل اآلخرين، مشاركة إمكانية دون
خالل من الكاملة الفريق قدرة إلطالق األمثل يكون ال قد األسلوب هذا أن إال باملسئولية.
تقدميني أذكياء أشخاًصا تضم مؤسسة شغف وإلثارة الديمقراطية. واملمارسات املشاركة
قد األنسب. هو األسلوب هذا يكون لن للقيادة، القديمة املدرسة مغالطات حقيقة عرفوا
العليم العراف أسلوب مثل الدرجة، بنفس العمل يعيق لكنه مختلف، أسلوب لديك يكون

األمر. يف فكر التنظيم. بالغ التفصيلية اإلدارة مدير أو

البستنة اإلرشاف، التنسيق، (ب)

(أو البطل القائد أسلوب ليس األوقات، من كثري يف األرجح عىل االتباع يف األفضل األسلوب
سواء املجموعة، عىل املرشف أو املنسق أسلوب لكن فيها)، فكرت التي األخرى األساليب
من تحول يوجد الصدد هذا ويف صغريًا. فريًقا أم كاملة مؤسسة املجموعة تلك أكانت
الذي الشخص كونك إىل تعقيًدا، املشاكل أكثر إليه د تُصعَّ الذي الوحيد الشخص كونك
ويساعدهم املعلومات، مشاركة فرصة لهم ويتيح يحدث، ما مالحظة يف املجموعة يساعد

املساءلة. وإقرار لقرارات الوصول يف
القيادة إنها البطويل، األسلوب عن كبري حد إىل مختلف شخيص قيادي أسلوب هذا
تقوم أنت املجازي. التشبيه هذا أعجبك إذا البستنة صورة يف أو التيسري، صورة يف
عىل والحفر األمور، أحد تقدم وتشجيع هناك، قليًال والتقليم هنا، األمور أحد بإضافة

بصرب. والنمو التغيريات ودعم أعمق، نحو
شبًها أكثر سلوكها أصبح األفراد من مجموعات ندير الراهن الوقت يف ألننا نظًرا
يعملون أكانوا (سواء مكانيٍّا موزعني أفراًدا ندير وألننا املتطوعني، بسلوك األرجح عىل
عن املواهب أفضُل فيها َعَزَفْت بيئٍة يف وألننا متعددة)، بلدان يف يعملون أم املنزل من
فربما الوظائف، أفضل بني من االختيار أو االنتقاء بإمكانهم وأصبح العمر، وظيفة فكرة
عىل يعتمد أن أو التوجيه. من بدًال التأثري عىل أكثر أسلوبنا يعتمد أن إىل الحاجة زادت

البطولية. القيادة من بدًال البستنة أو اإلرشاف
التوجيهي األسلوب اتباع سهولة هو — منا أيٍّا ويواجه — يواجهك الذي التحدي
ما فهذا — معروف أسلوب إنه حال، أية فعىل مسئوًال»، «أصبحت بأنك إخبارك عند
واملدير، املعلم، القفزة؟» علو «ما تسأل: وأنت «اقفز.» أقول: أنا الكلية. منذ عليه تدربنا
الرؤية لكن مختلف، أسلوب لديه كان هؤالء من كل والجنرال، ه، واملوجِّ الريايض، والقائد
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من والتأكد يفعلوه، أن يجب بما األفراد إخبار يف تتمثل القيادة أن هي بينهم املشرتكة
بهذه األمر عن نعرب لن األرجح عىل فإننا العاطفي، بالذكاء نتمتع ولكوننا له. تنفيذهم
هو هذا إن توجيهية. ستكون ضغط، تحت نكون عندما سيما ال ميولنا، لكن الطريقة،
أكثر يكون أن يمكن الذي األمر ذلك. لتفسري حاجة توجد ال لذلك الراسخ؛ النموذج
عىل والتغلب به، املرتبطة املغروسة والعقائد النموذج، ذلك مقاومة هو بمراحل صعوبة
التأثري يف التحدي سيتمثل ذلك وبعد فحسب. فعله يجب بما الجميع إخبار يف الرغبة

فحسب. التوجيه من بدًال واإلرشاف، والبستنة واإلقناع

«التبعية» وخلق املتطوعني إدارة (ج)

بهذا متزايد نحو عىل يطالبون سوف مؤسستنا يف األفراد فإن قبل، من ذكرنا كما
الحوار إىل يسعى الخصوص وجه عىل األلفية فجيل املتطور، املعدل القيادي األسلوب
ويف العمل. يف معنى وجود إىل أيًضا ويسعون مديريهم، ِقبَل من والتقييم واملشاركة
حماس إثارة طرق إيجاد أي املتطوعني؛ إدارة بأنها األلفية جيل إدارة إىل يشار الغالب
لن لكنهم لتقديمه، الكثري لديهم أن وإقناعهم منهم ملموسة نتائج وتحقيق املوظفني

يفعلوا. أن يجب بما أمروا إذا جيًدا يستجيبوا
يف سيسكو، ملؤسسة العهد الطويل التنفيذي الرئيس تشيمربز، جون قال وكما
أسلوبي يعتمد شخص «أنا :٢٠٠٩ عام تايمز» «نيويورك صحيفة مع أجراها مقابلة
أفرادنا عدد فيتجه يمينًا، اتجهوا قول عىل قادًرا أكون أن أحب والتحكم. القيادة عىل
ويتطلب املايض. أسلوب بات األسلوب هذا أن بيد اليمني. صوب شخص ألف ٦٧ البالغ
بما الجماعي، والعمل التعاون من املزيد عىل يعتمد مختلًفا، قيادة أسلوب املعارص العالم

«.٢٫٠ الويب تقنيات استخدام ذلك يف
وهذا التبعية.» «تحددها بأنها القيادة تصف جور رشكة أن لالهتمام املثري ومن
كما إلينا.» باالنضمام موافقتهم عن «يعربون فهم قادتها، ترشح املجموعة أن يعني
أن دون جور رشكة يف قائًدا تصبح أن يمكن ال كييل. تريي التنفيذية الرئيسة تقول

املعتاد! العرف عن قوي تطور من له يا اتباعك. يف راغبني األفراد يكون
هي: عليك املطروحة األسئلة إذن

العمل؟ يف التبعية تحقق كيف •
اتباعك؟ يف راغبني بك املحيطني األفراد ويجعل تفعله الذي ما •
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اتباعك؟ يف راغبني» «غري األفراد ويجعل تفعله الذي ما •
اهتمامهم ستثري فكيف أجًرا، يتقاضون ال متطوعني األفراد كان إذا أخريًا، •

املمكنة؟ النتائج أفضل لتحقيق

األساليب تغيري (د)

وجود حتميُة املواقف عىل تعتمد القيادة أن تذكرنا التي البديهية الرسيعة األمور من
التوجيه عىل أكرب بدرجة املعتمد «البطويل» املوقف فيها يكون التي الظروف بعض
أو املرشف موقف سيحقق أخرى مواقف يف بينما اتخاذه، الالزم الصحيح املوقف هو
هو السياق لكل املناسب واملنهج األسلوب تحديد إن للمجموعة. النتائج أفضل البستاني

باستمرار. اتخاذه جميًعا علينا يجب الذي القرار

واألخالقيات الثقة (3-4)

قيادة نحو املتوجه والعرشين الحادي القرن نهج من كبريًا قدًرا واألخالقيات الثقة تدعم
السابق. الفصل والحرية الثقة دعمت مثلما وعيًا، أكثر

النتائج يحققون سوف املؤسسة وممارسات أفراد أن يف الوثوق يف الثقة بُعد يتمثل
التي املعارصة املمارسات بعض قبول عىل املساعدة يف كبري حد إىل مفيدة الثقة املرغوبة.
والسماح املؤسسة، يف األشخاص من ملزيد السلطة إعطاء مثل الكتاب؛ هذا يف نتناولها
اتخاذها من بدًال الكبرية القرارات باتخاذ املجموعات وتخويل جدد، متحدثني بظهور

ثنائي. أو فردي نحو عىل
مركز يخلق الثقة فقدان إن بل لآلخرين، تمكني يحدث أن يمكن ال ثقة بدون
البطء، إىل يؤدي بدوره وهذا املؤسسة، أرجاء جميع يف التفصيلية اإلدارة إىل يقود جاذبية

املشكالت. من وغريها اإلبداع، ويخنق واملعوقات،
االفرتايض املوقف يكون أن بد ال املؤسسة. قادة من الثقة تتدفق أن بد ال لذلك،
أن يبدو املؤسسات من كثري يف أنه بيد بك»؛ أثق ال «أنا من بدًال بك» أثق «أنا هو: للقائد

ذلك. نقيض الوضع
املعارص للقائد يمكن يشء أقوى أن يف تتمثل الثقة موضوع حول األخرية النقطة
عن واإلعالن الفشل خالل فمن (وخارجها)، املؤسسة داخل عالنية يفشل أن هو فعله
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سياًقا الفور عىل يخلقون وكذلك اإلخفاق، من بأس ال أنه القادة يوضح الفشل، هذا
املؤسسة يف اآلخرين إىل األقل عىل ويلمح سابقة، يمثل هذا ظله. يف الثقة تحيا مختلًفا،
كنيسة شاكلة عىل محاوالت تكون قد السبب (ولهذا يفشلوا أن أيًضا يمكنهم بأنهم
بأن بأس ال أنه بقوة يوضح ألنه الثقة؛ لخلق رائع وقود هذا للغاية). مفيدة الفشل
شعار هذا الحقيقة، يف أوًال. يفشلون فالقادة املؤسسة، هذه يف للفشل معرًضا تكون

أوًال. يفشلون القادة رائع:
ستسعد ما سوى تفعل أال خاصة وبصفة بنزاهة، الترصف يف األخالقيات بُعد يتمثل
من متأكد أنا القرار. ذلك أو اإللكرتوني الربيد ذلك عىل اطلع لو كله العالم عرفه إذا
لوصف ا حقٍّ نحتاج هل شامًال، تناوًال املوضوع هذا تتناول التي الكتب من الكثري وجود
الواقع يف لكن األعمال. رجال بعض سلوك إىل نظرت إذا ذلك تعتقد ربما األخالقيات؟

بسيط!) (األمر الوقت. طوال الصواب بفعل فحسب يتعلق األمر

الشفافية (4-4)

مجموعتني إىل تقسيمها يمكننا مختلفة. أموًرا منا تتطلب شفافية أكثر عالم يف القيادة
العواطف. وشفافية املعلومات، شفافية هما: فرعيتني

املؤسسة، يف األفراد بباقي مقارنًة الشفافية من عاٍل مستوى مع القادة تعامل لطاملا
من أعىل لتوقعات وخاضعني الناس، من الكثري انتباه محط كانوا لطاملا أنهم لدرجة
املتصارعني، املصالح وأصحاب املتنافسة املؤثرات من مجموعة تحيطهم وعادًة املعتاد،
من القائد، ملركز وفًقا كبريًا، اختالًفا يختلف هذا أن الواضح ومن وسطها. يف ويكونون
متعددة لرشكة تنفيذيٍّا رئيًسا كونه إىل الحجم، متوسطة مؤسسة يف مديًرا كونه حيث
رجال من كونه أو رشكة، ٥٠٠ ألفضل فورتشن مجلة قائمة عىل واردة الجنسيات،

البارزين. السياسة
الصحف قصص من بداية مختلفة، بطرق نفسها الشفافية تلك أظهرت وقد
املسئولني أن حقيقة إىل وصوًال للقادة، الخاصة الحياة عن بالنميمة تعج التي الصفراء

أجمع. العالم أمام عالنيًة أجورهم تُنرش بالبورصات املقيدة الرشكات يف التنفيذيني
باملعلومات املتعلقة الشفافية فإن الكتاب، هذا يف املناقشة يف سنستمر كما ذلك، ورغم
فأكثر أكثر وتمتد والتعقيب، األداء كذلك تشمل بل فحسب، املكافآت يخص فيما ليس —
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بصمات أو الربملان بأعضاء الخاصة النفقات (مثل غموًضا األكثر األخرى البيانات إىل
تزيد. سوف — السفر) أنماط أو الكربون

املزيد وإتاحة كشف مع ومتأقلًما، ا مستعدٍّ تكون أن بد ال قائًدا، فبصفتك ولذلك،
اآلخرين. أمام املختلفة تأثرياتك وعن عنك، املعلومات من واملزيد

تطلبًا. األكثر التحول هي القادم القيادي العرص يف العاطفية الشفافية تكون ربما
عىل وانفتاًحا وصدًقا، وعيًا، أكثر تصبح أن نقودها التي للمؤسسات أردنا إذا
يكون فلن أيًضا، كذلك — القادة نحن — نصبح أن بالرضورة بد فال واالستماع، الحوار
يف انفتاًحا وأكثر تحصنًا، أقل ويصبحوا يخاطروا، أن املؤسسة يف لألفراد بالنسبة ممكنًا

باملبادرة. القادة يقم لم إذا العمل
مع باتساق فيترصفوا متسقني؛ القادة يكون أن العاطفية الشفافية تتطلب
يف اآلخرين القادة أو نفسك تتخيل أن يمكنك هل متوقع. غري ذلك كان مهما مشاعرهم،

املوظفني: من ملجموعة التالية الجمل من أيٍّا تقولون مؤسستك

الحل.» ما أعلم وال األمر هذا بشأن خائف «أنا •
بالحزن.» أشعر «أنا •

بالحرية.» حاليٍّا أشعر املساعدة، إىل «أحتاج •
واالختباء.» للمنزل الذهاب أود أنني «أشعر •

املؤسسة.» هذه من جزءًا كوني من بالخجل أشعر ذلك، إىل أنظر «عندما •
الجانب.» هذا يف جيًدا بمهمتي أقم لم ألنني بالذنب «أشعر •

الناس تحىل إذا الحال سيكون ماذا لكن متعمد، نحو عىل مستفزة الجمل تلك نعم،
هي ما بالقادة؟ وبدءًا الوقت، من أكرب لقدر العمل، يف العاطفية الشفافية من بمزيد
قولها املقبول «األمور ل املقرتحة القائمة تلك قرأت عندما الصدد هذا يف مخاوفك أكرب
أي وإىل واملخاطر؟ السلبية الجوانب ما املنهج؟ لهذا فوائد توجد هل القائد»؟ قبل من

الوقت؟ معظم يف «االتساق» أو العاطفية بالشفافية تتصف مدى

املكافآت (5-4)

اإلدارة، ومجلس التنفيذيني الرؤساء سيما ال املؤسسات، يف القادة مكافآت كانت لطاملا
االهتمام، وهذا الضغط هذا يستمر أن نأمل طويل. لوقت والنشطاء اإلعالم اهتمام مثار
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القرن من األخري الجزء يف تكونت اإلطار، هذا يف بغيضة مشكالت توجد أنه فيبدو
إنهاء مكافآت املشكالت هذه بني من منها. التخلص إىل تحتاج زالت وما العرشين،
الذهبية الهبوط مظالت باسم واملعروفة الدوالرات، من ماليني بعدة تقدر التي التعاقد
املحقق األداء بني عالقة وجود وعدم بالفشل، باءوا الذين التنفيذيني للرؤساء تقدم التي
اإلدارة مكافآت ترتيب يف ودقة شفافية وجود وعدم األحيان، معظم يف واملكافآت للقيمة
تلك وجود عدم أو بالضعف، تتسم املكافآت لتحديد لجان وجود يشمل وهذا العليا،
والتوقعات ذلك يعرف فالعالم السيطرة، تحت يبدو فاألمر ذلك، ورغم وهكذا. اللجان،

تدريجيٍّا. تتغري والسلوكيات
وهما: أال الكتاب، هذا نطاق ضمن يقعان يهماننا، إضافيان أمران يوجد ذلك، ومع
إدراك نحو والتحول العاملة، القوى ببقية مقارنًة كسبًا األعىل األشخاص مكافآت نسبة

املالية. غري املكافآت قيمة
التمكني من بمزيد املؤسسة إمداد يف املتمثالن املقومان يؤدي االجتماعية، املؤسسة يف
األفراد مكافآت بني املتبادلة العالقة عىل وضوًحا أكثر تركيز إىل الشفافية، من ومزيد
أصبحوا األثرياء فإن احتلوا، حركة جميًعا ذكرتنا كما األخرية، األوقات ويف املؤسسة. يف
واألشخاص الثراء بالغي األشخاص بني والفجوة فقًرا. يزدادون والفقراء ثراءً، يزدادون
إىل التقدمية، املؤسسات من الكثري قاد بذلك والوعي تتسع. زالت ما الفقر بالغي
املؤسسة يف أجًرا األقل الشخص دخل بني النسبة ملراقبة نظام؛ أو رسمية، نسب وضع
الثامن الفصل يف التفصيل من بمزيد ذلك سنتناول املؤسسة. يف أجًرا األعىل والشخص

العادلة. املالية اإلدارة يتناول الذي
لو كما يبدو الراهن الوقت يف املالية. غري املكافآت هو يهمنا الذي الثاني األمر
كبري اهتمام حاليٍّا يوجد لكن فحسب، املال أجل من بعملهم يقومون القادة معظم كان
يونس) محمد لتعريف (وفًقا االجتماعية والرشكات االجتماعية باملؤسسات النمو ورسيع
الثروة. جمع من سموٍّا أكثر هدف أجل من به يقومون بما يقومون وقادة أعمال ورواد
ثم ومن التقدميني، األشخاص عن تحدث الذي الفصل يف املحفزات تناولنا لقد
وحده. الراتب من بكثري وأثمن أكرب العمل يف الحماس بأن بالفعل أنفسنا ذكَّرنا فقد
غري الوظيفية املكافآت تشجعهم كيف إدراك القادة وسع يف كان لو الحال سيكون كيف

للدقة؟ وتوخيًا عالنية أكثر بطريقة ذلك مناقشة نستطيع هل املالية،
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الفعيل التواصل/الزمن (6-4)

القادة. أمام بالتواصل املتعلقة الفرص وكذلك املطالبات، تزداد املرتابط العالم هذا يف
يكون يكاد به العالم معرفة ووقت مهم حدث وقوع وقت فيه أصبح عالم يف نعيش إننا

وأقل. أقل أصبحت الوقتني بني الفاصلة فالفرتة واحًدا؛
يف بهم والثقة القادة تصديق وقل الصحيحة، الرسالة إلعداد املتاح الوقت قلَّ
دائم اتصال يوجد نفسها. الرسالة وصدق بصحة املطالبة ازدادت ثم ومن العموم،
بالك أجهزة من يمتلكون ما خالل من العاملة، وبالقوى العالم، حول اإلعالم بوسائل
التغيري، رسعة يتناول الذي السادس الفصل أيًضا (انظر داخلية تعاون ومنصات بريي
يكون أن يمكن ال ثم ومن التكنولوجي) النووي الحمض يتناول الذي السابع والفصل
تدفًقا يكون أن يجب وإنما واآلخر، الحني بني أو فقط واحدة مرة يحدث عمًال التواصل

مستمرٍّا.
لكل هائلة فرصة التوقعات وتلك املتنامية، الثقافة وهذه املنصات، تلك تضافر يمثل
الداخيل التواصل يف مساوية قيمة أمامهم كذلك توجد لكن خارجي. تواصل كقناة القادة

الحوار. جانب أو
نحو عىل يوجد مرتابط، عالم ففي كمجسات». «األشخاص مفهوم تطبيق تزايد لقد
والنجذاب التوقيت، وجيدة الصلة وثيقة بمعلومات لالستعانة الفرص من مزيد متزايد
وكما وقت. أي يف املتاحة املعلومات أفضل يمتلك الذي املجس نحو واالهتمام األشخاص
«كل أنجلوس: لوس إطفاء إدارة يف عمله أثناء تغريداته إحدى يف همفري برايان قال
عن بيانات يقدم مراسًال يعد مقيم كل مساهًما. يعد مواطن كل ا. مجسٍّ يعد جندي

األزمة.»
املعارصين القادة لهؤالء يمكن ملصلحتهم التواصل مجال استخدام طريق عن
مجسات، بوصفهم املؤسسة موظفي مع التواصل بهدف الهائلة الفرصة بتلك االستعانة

وإليها. الرشكة أنحاء جميع من ظهورها وقت معلومات واستقبال ونرش

الدعم (7-4)

الدعم توفري هو والعرشين الحادي للقرن تنتمي تقدمية رشكة يف للقيادة األخري الجانب
الرحلة. تلك يخوضون الذين اآلخرين وللقادة لك املناسب
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بطل أنك يف التوقعات وتتمثل العرشين. القرن قائد لدعم كبري حد إىل مستعد العالم
ولن مشاعرك، عن تتحدث ال وأنك فحسب، املال أجل من تعمل وأنك الجميع، يقهر وخبري
والسيطرة للقيادة قرارات تصدر سوف وأنك مشاعر)، تمتلك ال ربما (بل عنها تتحدث
التكنولوجيا تقاوم وأنك الجيدة، األخبار سماع فقط تريد وأنك العاجي، برجك من
يف كبري وأنك امرأة، كنِت إذا كرجل تترصفني أو رجل، — األرجح عىل — وأنك وتكرهها،

البرشة. وأبيض السن
تفيدك ال فقد صعبة، الحياة تكون أن املمكن فمن الصفات، تلك تمتلك تكن لم إن
نفسك تجد وقد التقليدية. املصادر خالل من املتاحة والنصيحة والحكمة الدعم شبكات
اآلخرين؟ عن مختلف نحو عىل بذلك أقوم «ملاذا نفسك: وتسأل والغباء، بالعزلة تشعر
تستغرق التي والغبية الصعبة بالطريقة األمور فعل محاولة عن أكف أن يجب ربما

اآلخرين.» طريقة فقط وأتبع وقتًا،
دعم شبكات تكوِّن أو تجد أن بد ال النجاح، فرص أفضل نفسك تمنح كي لذا،
نحو يسعون الذين ين املغريِّ ملجتمع وينتمون الجديد، العالم هذا يفهمون أفراًدا تضم
يف فعلته ما أفضل كان يل، بالنسبة نفسها. البديلة الطرق سلكوا الذين مختلف، يشء
ومقابلتي فرانسيسكو، سان يف ٢٠١١ اليف بلو وورلد ملؤتمر الذهاب هو الصدد، هذا
ويحملون نفسها، لألمور املتحمسني األشخاص من كامل ملجتمع أيام ثالثة مدار عىل
اإليمان منحني لقد الوطن! إىل العودة بشعور أشبه األمر كان نفسها. القيم من الكثري
كانت لو كما أشعر أن إىل أحتاج ال أنني املؤكد ومن القدر) (بهذا غبيٍّا أكن لم بأنني

الطريق. هذا تسلك التي الوحيدة هي مؤسستي
املقاالت يف جذرية تغريات وتوجد تتزايد! أعدادنا إن يتغري. العالم أن الحظ لحسن
ريفيو»)، بيزنس «هارفرد صحيفة (مثل األرستقراطية األعمال صحافة تنرشها التي
رشكة من نايار فينيت (مثل مؤخًرا احتفاءً القوا الذين التنفيذيني الرؤساء نجوم ولدى
(مثل والجمعيات واملحامني، املحاسبني، قبل من املتاح املهني الدعم ويف إل) يس إتش

للموظفني). اململوكة الرشكات جمعية أو بلو وورلد
نفسك تقوي سوف والعرشين الحادي القرن يف للقيادة السبعة األبعاد تلك بمواجهة
قدوة وستقدم مثرية، بطرق تتطور سوف األبعاد تلك ممارسة وأثناء الوقت. مرور مع
العالم. يف رؤيته يف ترغب الذي املستقبل ستصبح حولك. من لألشخاص وماهرة قوية
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الرحلة؟ أخوضهذه كيف (5)

التعلم عىل قائد أي تساعد أن يمكن ممارسات، سبع يف العنارص تلك تلخيص يمكن
والتكيف.

الرصيح. الشامل االستقصاء (١)
التجريب. (٢)

الشخصية. اإلخفاقات عن اإلعالن (٣)
العاطفي. االتساق ممارسة (٤)

الشخصية. املكافآت سجل نرش (٥)
الفريق/املؤسسة. إىل واالستماع للمشاركة التدفق أدوات استخدام (٦)

تقدمية. دعم شبكة تكوين (٧)

ممارسة. لكل العملية التطبيقات عن نتحدث دعونا

الرصيح الشامل االستقصاء (1-5)

منصة يف وضعه الوظيفي توصيفك خذ وفاعليتها. سهولتها يف رائعة املمارسة هذه
مؤسستك). يف له املكافئ الداخيل البديل (أو مانكي سريفاي مثل اإلنرتنت، عرب استقصاء

كيفي. وقسم كمي قسم عىل يحتوي بحيث االستقصاء أعد
جانب كل يف أدائك تقييم املجيبون يستطيع بحيث االستقصاء أعد الكمي، القسم يف
والنتائج .(٥ إىل ١ من مقياًسا أستخدم (أنا درجة إعطاء خالل من وظيفتك جوانب من
ومع ألدائك، املجيبني تقييم حول واضًحا شخصيٍّا معياًرا تمنحك سوف القسم هذا يف

أدائك. عن بتصورهم املتعلقة واألنماط التغريات متابعة يمكنك الوقت مرور
أدائك؛ عن قيمة رؤى إعطاءك تهدف مفتوحة أسئلة اطرح الكيفي، القسم يف
من الحقيقي التعلم فرصة القسم هذا يمنحك ضعفك. نقاط واألهم قوتك، نقاط مثل

املجيبون. بها يزودك التي الحكيمة القيمة التعليقات
أستخدمها: التي األسئلة من

الفريق؟ يف اإليجابي األداء ويُمكِّن أفعله الذي ما (١)
يقلله؟ أو الرشكة يف األداء ويعيق أفعله الذي ما (٢)
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واهتمامي؟ وقتي من أكرب قدر عىل تستحوذ أن يجب التي األمور ما (٣)
الرشكة أداء من تحسن سوف التي — تصنيف وجود حالة يف — الثالثة األمور ما (٤)

كبري؟ حد إىل
القادمة؟ أشهر الستة خالل أفضل نحو عىل الرشكة أخدم أن يمكنني كيف (٥)

مشاركته. أو قوله يف ترغب إضايف يشء وجود حالة يف فقط مخصص الجزء هذا (٦)
أعرف املزيد. قول إىل يتوقون ملن مخصص فقط هو بل يشء، أي كتابة عليك يتحتم ال

آسف. اآلن. االرتباك لك أسبب أنني

الذين األفراد مع لوجه) وجًها (يفضل تتحدث أن يجب االستقصاء، ذلك إرسال قبل
وأخربهم تتعلم)، (لكي لذلك فعلك سبب عن أخربهم االستقصاء. عىل يجيبون سوف
مواجهة ال التعلم، هو منه الغرض ألن مجهوًال؛ املشارك اسم يكون بحيث أعددته أنك
مضطر بأنه شخص أي شعر إذا لكن مسترتة؛ مطاردة عملية إجراء أو فردية مخاوف
النتائج عىل تطلعهم سوف بأنك ِعدهم أيًضا ذلك. فعل فيمكنه هويته، عن لإلفصاح

أيًضا! فضولهم ويريض مكافأة، يمنحهم فهذا املستفادة، الرئيسية والدروس الكلية
عن األمور من الكثري تعرف سوف يبدأ! التعلم ودع االستقصاء، أرسل ذلك بعد
أو بالصدمة تشعر أن املمكن من لكن األمور، من الكثري بصحة تقر وربما نفسك.
التعقيب تصدق «أال هو: اليس زميلتي دائًما تقول كما أمر أهم أخرى. أمور من االرتباك
متعددة تصورات أو تصويرية قصاصات مجرد كلها فهذه «محق»، أحد فال كله»،
األمور ببعض مجموعها يف اآلراء تخربك سوف العموم يف لكن العمل. يف عنك الوجوه

القيمة.
بي الخاص باالستقصاء أقوم أنا سنويٍّا. مرتني أو مرة االستقصاء بإجراء أُويص
رشكتنا، يف السنوية املراجعة دورات يف التغري بسبب شهًرا؛ ١٨ توقف فرتة بعد اآلن
لقد بالتحدي. تشعرني التي والدقيقة والذكية والشجاعة الرائعة الردود وابل ويسعدني

اليوم. ابدأ ذلك. افعل لذلك. نتيجة األمور من الكثري عىل عيني تفتحت

التجريب (2-5)

إىل تحتاج سوف — سبق فيما تناولناه الذي — الخصوص وجه عىل األساليب مجال يف
رائًعا أداءً تحقق أساليب وجود الشامل االستقصاء خالل من تكتشف ربما التجريب.

طبيعي. أمر فهذا الفريق، تحبط أخرى أساليب ووجود بك، املحيطني أولئك لدى
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توسيع هو التجربة من فالهدف لديك، األساسية األساليب بعض فهمت أن بعد إذن
يستجيب وكيف تجدها، كيف وانظر التالية، األساليب بعض جرب أساليبك. نطاق

لها: املوظفون

بالتفاصيل. االهتمام دائم القائد •
والحالم. املثايل الكربى، بالصورة واملهتم البال هادئ القائد •

والتفاؤل. بالحيوية املفعم القائد •
واملتأمل. الهادئ األستاذ •

املكتب. عىل بقوة ويرضب غاضبًا يصيح الذي الصارم القائد •
الجميع. يهزم الذي املحارب البطل •

شعاره اآلخرين، ورعاية وتشجيع دعم عىل اهتمامه كل ينصب الذي القائد •
ذلك!» فعل «تستطيع

فتخرب الصدد، هذا يف رصيًحا تكون أن أمكن كلما مفيًدا سيكون أخرى، مرة
قيادية أساليب تجربة يف يتمثل العملية هذه من جزءًا وأن وتتطور، تتعلم أنك اآلخرين

لديك. املعتادة األساسية الثالثة األنماط أو النمطني عن مختلفة
يف ترغب التي األساليب هي وما األساسية؟ القيادية أنماطك هي ما باملناسبة،

املجموعة؟ تلك إىل إضافتها

الشخصية اإلخفاقات عن اإلعالن (3-5)

نكون أن يجب واالبتكار الخلق أجل من أنه األبحاث جميع تقول جيد. أمر الفشل
الحيوي الدور يأتي اإلخفاقات هذه فمن كثرية، مرات للفشل وللتعرض للفشل مستعدين
املؤسسات ثقافات معظم ففي ذلك، ورغم النجاح. عىل يساعدنا الذي والتقييم للتعلم
يقدم أن تعني الحقيقية فالقيادة ولذلك، كبري. حد إىل ومتجنبًا مريًعا أمًرا الفشل يعترب

فيه. حرج ال أمًرا الفشل يجعل وأن الفشل، عن يعلن وأن الفشل، عىل القائد
عليك ما كل ا، حقٍّ بسيط األمر نفسه. الوقت يف وأصعبها تزاولها، ممارسة أسهل هذه
سيساعدك، هذا كان إذا ضيق نطاق عىل تبدأ أن يمكنك تفشل. عندما املؤسسة إخبار هو
كنيسة ممارسة استخدام أيًضا! التأقلم عىل بك املحيطني األشخاص يساعد قد وهذا
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— التقدميني األشخاص عن يتحدث الذي الثالث الفصل يف أوضحناها التي — الفشل
الفشل. عن لإلعالن ومشرتًكا قويٍّا منربًا أيًضا يقدم سوف

عن يتحدث الذي السابع الفصل يف سنتناولها التي املناهج استخدام أيًضا يمكنك
الكثري دون (والنجاحات!) اإلخفاقات عن بانتظام لإلعالن التكنولوجي، النووي الحمض
االنتحار يشبه ال هذا عاديٍّا. أمًرا الفشل تجعل ذلك فعل خالل ومن واملراسم. البهرجة من
يتعلق فاألمر كذلك)، يكون أال يجب (أو اليابانية السيبوكو طريقة عىل سكني بطعنة
بها وما املؤسسة كانت إذا وأنه للتعلم، هائلة فرصة وأنه عادي، أمر الفشل أن بإظهار
وال يتعلمون ال ألنهم بمهامهم؛ يقومون يكونوا أن املمكن غري فمن يفشلون، ال أفراد من

املؤسسة. سيساعد وهذا الصواب، تفعل إنك ييل: ما اعتبارك يف ضع يخاطرون.

العاطفي االتساق ممارسة (4-5)

فعلها، من أسهل عنها التحدث يكون أحيانًا التحدي، عىل باعثة أخرى ممارسة هذه
ستخلق أنك منها فوائد، له األحيان من كثري يف العاطفي االتساق من باملزيد فالتحيل
للجميع التوتر تقليل إىل يؤدي سوف وهذا التعاطف، من أكرب قدر عىل تنطوي ثقافة
املوظفون يكون أن إىل وسيؤدي مشاعرهم، يكبتوا لن األشخاص ألن أنت) فيهم (بما
إىل أيًضا وسيؤدي بينهم، فيما كبري حد إىل الصحية العالقات بفضل ومرونة قوة أكثر
بني الرصاحة من أكرب قدر عىل ينطوي الذي التقييم تدفق بسبب أفضل؛ وإنتاجية أداء

الفرق. جميع بني أو الفريق أعضاء جميع
أيًضا وتتجاوز لها، وقتنا يتسع ال املوضوع بهذا املتعلقة الجوانب من املزيد يوجد
هذه ملزاولة املناسبة املبارش الدخول نقطة فإن ذلك ورغم كبري. حد إىل خربتي مستوى
«أشعر بعبارة عباراتك تسبق أن هي رشكتنا، يف جدٍّا مفيدة أنها وجدنا والتي املمارسة،
بموضوع املرتبطة املشاعر بعض إىل مبارشًة وتقودك عقلك تخرتق عبارة إنها «… أن
التواصل أساليب بقية عرب قصد دون بالظهور لعواطفك تسمح أن من بدًال املناقشات،

جسدك). لغة (أي لديك
ييل: ما قل إذن

هراء». «هذا من بدًال األمل» بخيبة «أشعر
بالدهشة.» «أشعر
بالبهجة.» «أشعر

بالغ.» بضيق «أشعر
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الشخصية املكافآت نرشسجل (5-5)

املالية املصالح سجل بنرش مؤخًرا مونبيو جورج الربيطاني والناشط الصحفي بدأ
ألنني السجل هذا فتحت «لقد بنفسه: يقول وكما تماًما. طوعي نحو عىل به الخاصة
بينها ومن بها، اآلخرين يطالبون التي املعايري يلتزموا أن بد ال الصحفيني أن أعتقد
من أقل نحو عىل يطرح الذي العامة، الحياة يف األسئلة أهم أحد والشفافية. املساءلة

يدفع؟»» الذي «من هو املفروض،
جريمة يكون ربما بل مستحيًال، ذلك يكون قد نفسه؟ األمر لفعل طريقة توجد هل
لكن ذلك، فعل قبل عقدك مراجعة لك ينبغي ربما العمل! من طردك إىل تؤدي أن يمكن

ذلك. تحقيق عىل قادر فأنت تنفيذيٍّا رئيًسا أو أعمال رائد كنت إذا

واالستماع للمشاركة التدفق أدوات استخدام (6-5)
الفريق/املؤسسة إىل

بعض عىل نظرة نلقي سوف التكنولوجي النووي الحمض يتناول الذي السابع الفصل يف
الذي نفسه األدوات نوع إنها التدفق». «أدوات عليها نطلق التي تلك بينها من املنصات،
أقل وهي — والتدوين يامر موقع مثل — الفصل هذا يف سابًقا تشيمربز جون إليه أشار

للمدير. أو للقائد املتاحة التقليدية التواصل قنوات من رسعة وأكثر رسمية
لذلك. الوقت تمتلك ال فأنت للتكنولوجيا، هدف بال استخدام مجرد ليس هذا
يف التحرك إىل الحاجة املؤسسة أو للفريق لتظهر قوية؛ طريقة األدوات هذه استخدام
توضح ال املشاركة خالل من أنك يف الفائدة وتتمثل ذلك. وقيمة األحداث وقوع وقت
يف األحداث نبض عىل أيًضا بنفسك تطلع بل فحسب، للجميع متاحة وتجعلها الطريقة

حدوثها. وقت املؤسسة

تقدمية دعم شبكة تكوين (7-5)

من مكونة شبكة دعم، شبكة إىل تحتاج فأنت بمفردك، ذلك فعل يمكنك ال أخريًا،
يف اإلداري مستواك عن النظر برصف قائًدا، بصفتك برمته. األمر هذا يفهمون أشخاص
أشخاص من الدعم إىل بالحاجة أو بالعزلة فيها تشعر أن بد ال أوقات توجد املؤسسة،
أساليب يتبعون قادة يقدمه لديك املتاح الوحيد الدعم نوع كان إذا فريقك. خارج
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القرن أساليب أي — والسيطرة األوامر إصدار أو والقسوة الفظاظة عىل املعتمدة اإلدارة
عىل الباعثة الشخصية التغريات تلك تحقيق الصعب من سيكون عندئٍذ — العرشين

التحدي.
فيها ظهورهم املتوقع األماكن يف موجوًدا كن الدعم. لك يقدمون أشخاص عىل اعثر
الرحلة، إىل اآلخرون ينضم أن املتوقع من إذ األفكار؛ هذه شارك متوقع. غري نحو عىل
جمعية بلو، وورلد مثل مؤسسات مع تعاون أيًضا. الشبكة من جزءًا يصبحون وبذلك
(الواليات املوظفني مللكية القومي املركز املتحدة)، (اململكة للموظفني اململوكة الرشكات

وغريها. املتحدة)
الدعم. من املناسب النوع وجود عند سهولة أكثر األمر سيكون

إضايف آخر أمر

تذكر أيًضا؛ تساعدك أن يمكن السابقة الفصول يف تناولناها التي األخرى املمارسات
وكنيسة بالذات، للوعي كأداة والتوجيه الكتاب، به أوىص الذي العظيم الهدف ممارسات

الثقة. بناء يف للمساعدة سؤال» أي و«سل الفشل،

ملخص (6)

والعرشين، الحادي القرن رشكات يف القيادة دور عىل الضوء سلطنا الفصل هذا يف
املقومات هي: عنارص سبعة من منهما كل تتكون قائمتني، إىل الدور ذلك وقسمنا
لقائد القيادية القدرات تطوير يف للمساعدة السبع واملمارسات الواعية، للقيادة السبعة

والعرشين. الحادي القرن
مطلوب والتغيري التغيري، تتطلب رحلة ا، حقٍّ رحلة هي األفضل القيادة نحو الرحلة
بالرضورة، والفشل التجربة، ويتطلب الراحة، مناطق من الخروج منك يتطلب فهو بشدة؛
تماًما. غريبة ربما أو للحدس مناقضة حولك من األشخاص يراها أمور فعل وكذلك
استخدام إىل تعود أن الطبيعي من سيكون التوتر، أوقات يف سيما ال الرحلة، هذه وخالل

القديمة. أساليبك
وستكون أفضل، قائًدا ستصبح إذ لها؛ مثيل وال وملهمة رائعة الجائزة أن إال
مختلفة ترصف طرق رؤية عىل اآلخرين وستساعد العالم، يف تراه أن تريد الذي التغيري

الجهد. تستحق الجائزة تلك األعمال. مجال يف وأفضل
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وليس للكثريين هائلة خدمة تقدم فسوف األساليب، بهذه القيادة تستطيع كنت إذا
مكانًا فيه نعيش الذي العالم جعل يف ستساعد األمر واقع يف إنك حيث فقط، ملؤسستك
التغري خالل من إال عاملنا يف حل إىل تحتاج التي املشاكل حل نستطيع لن ألننا أفضل؛

كافًة. املستويات يف القادة يقوده الذي الكبري
األمس، نحرق هيا واملؤسسة. املوظفني وأحرضمعك الرحلة، يف صاحبنا إلينا. انضم

للجميع! أفضل مستقبًال ونصنع

إضافية قراءات (7)

برايانت، آدم املؤسسات»، إلحدى انتقايل طقس املوت، من االقرتاب «حادث •
جون قول املقالة تتضمن تايمز»، «نيويورك صحيفة ،٢٠٠٩ أغسطس ١

.htttp://nyti.ms/cltrshk8 املأثور تشيمربز
.http://trust.edelman.com/ للثقة إدملان مؤرش •

http:// مونبيو جورج الربيطاني بالصحفي الخاصة املالية املصالح سجل •
.www.monbiot.com/registry-of-interests/
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الخامس الفصل

املؤسيس االنفتاح

الفصول يف والقيادة واألشخاص، والتمكني، الهدف، استعراض يف الوقت قضينا أن بعد
التقدمية، املؤسسات يف الراسخة الصفات عىل نظرة إللقاء الوقت حان األوىل، األربعة
واإلدارة التكنولوجي، النووي والحمض التغيري، رسعة مثل: ملموسة، خصائص وهي

املؤسيس. باالنفتاح أوًال ولنبدأ العادلة. املالية
ُوجد الذي العالم ذلك من جذري نحو عىل انفتاًحا أكثر حاليٍّا فيه نحيا الذي العالم
مجتمعنا بدأ الرقمية الصيغة إىل املعلومات تحول ومع األقل. عىل سنوات خمس منذ
أكثر وتحول سهًال، فيه االنفتاح أصبح عالم يف العيش، معنى عىل التعرف يف فحسب
اإللكرتوني الربيد عرب رسالة إليك أُرسلْت مرة أول تذكر هل السائد. العرف ليصبح فأكثر
الربيد ورسالة سواير كلري أسطورة ينىس أن يمكنه من تراها؟ أن املفرتض من يكن لم
الوقائع هذه مثل تحدث فيسبوك موقع انتشار مع حبيبها؟ إىل أرسلتها التي اإللكرتوني
زلنا ما النشطني. املستخدمني من املاليني مئات وبني القارات حول يوم كلَّ دقيقة كل يف
هائلة ألعداد بسهوله واملتاحة مدهش، نحو عىل االحتكاك قليلة املشاركة تقبل مرحلة يف

الحارض. وقتنا يف حتى اإلنرتنت، عرص يف
هزيمة الصحفيون ويستطيع الرسية، شديدة حكومية سجالت ويكيليكس تنرش
الرقمية. للمعلومات واملستمر الدقيق التتبع خالل من الربملان، وأعضاء اإلعالم أباطرة
مواقع زوار أسماء أنونيموس باسم املعروفون اإللكرتوني االخرتاق نشطاء ويكشف
تجوب اإليرانية. للحكومة اإللكرتوني الربيد أنظمة ويخرتقون جنسيٍّا، األطفال استغالل
أرجاء يف العمل يف الترصف يسيئون الذين األشقياء، املوظفني تُظهر التي الفيديوهات
قطًطا، تصور الساعات بمليارات مدتها تقدَّر أخرى فيديوهات ضمن دقائق، يف العالم
نفسها، عىل تتفوق التي الطريفة، واألحداث الغرائب من وغريها املزدوج، قزح وقوس
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اللغة يف ومستخدمة املالبس عىل مطبوعة الحال بها ينتهي رائجة، ظاهرة وتصبح
الرائجة.

االجتماعية، الشبكات عىل األصدقاء آالف فيه يمتلكون قد عرص ظل يف الشباب ينشأ
دون اإلنرتنت عىل ما بطريقة نُرشت صغاًرا، كانوا أن منذ الصور ملئات رقمية وبصمة
صدمة حالة يف سنٍّا األكرب األجيال تجعل جديدة وسلوكيات أعراًفا يخلق وهذا إذنهم،

الخصوصية. انعدام بسبب
أصبحنا فوائد يقدم انفتاًحا األكثر الجديد العالم هذا فإن اإليجابي، الصعيد عىل
كتبها التي التقييمات عىل النظر إلقاء باستطاعتنا فأصبح رسيًعا، عليها معتادين
فيها، للنزول نخطط التي والفنادق فيها، الطعام لتناول نخطط التي املطاعم مستخدمو
اآلباء من التعلم أيًضا ونستطيع منازلنا. يف للعمل الستئجارهم نخطط الذين والحرفيني
بيستون موقع عىل اآلخرين السيارات محبي ومن مامزنت، موقع خالل من اآلخرين
آخر شخص وكل والدارسني، األنساب ومتخصيص الحدائق رعاة من غريهم ومن هيدز،
املعلومات من فيًضا تخلق التي املتخصصة، املجتمعات شبكة عرب معه للتواصل نسعى

قط. قبل من لتوجد تكن لم التي املتاحة املفيدة
ذات املؤسسات تلك حتى بواقعية، الصعبة املوضوعات مع تتعامل التي واملؤسسات
مشاكل أكثر تشارك بدأت وليجو، جامبل آند بروكرت مثل األشهر؛ التجارية العالمات
للتعاون ابتكارية وأسواق جماهريية تعهيد منصات خالل من وصعوبة، إزعاًجا العمل
حل يف متخصصني مستقلني أشخاًصا تضم شبكات، مع حلول خلق يف وللمشاركة

سواء. حد عىل وعمالء املشكالت
انفتاًحا؟ أكثر التقدمية الرشكات ملاذا

ألن انفتاًحا؛ أكثر تكون أن تقدمية لرشكة بالنسبة املنطقي من األول، املقام يف
التيار، هذا كبح يمكننا ال التوجه، هذا إيقاف يمكننا ال يقاوم. ال ذاته حد يف االنفتاح

مقاومته. من بدًال واستغالله به االحتفاء رضورة والحتمي املؤكد فمن ولذلك
انفتاًحا الرشكات فأكثر كبري، حدٍّ إىل فقط بالفكرة اإليمان عىل االتجاه هذا يعتمد ال
يف أنه بعيد وقت منذ ببساطة أدركت ألنها له؛ متحمسة تكون أن يمكن ال بطبيعتها
وجود من بد ال كذلك؟ أليس كبري، حد إىل النحو هذا عىل العالم سيصبح األيام من يوم
ويف أكرب حد إىل مجٍز يشء إلحاًحا، أكثر يشء وضوًحا، أكثر يشء األجل، قصرية مكافأة
األعمال حركة من قويٍّا جزءًا االنفتاح يكون كي األمور هذه وجود من بد ال أرسع. وقت

هذه. الثورية
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فرًصا االجتماعية الرشكات تتيح االنفتاح، من بمزيد التحيل خالل من الحقيقة، يف
املصالح. أصحاب من العريض وللنطاق ولعمالئها، وملوظفيها، لنفسها، هائلة جديدة

التايل: تشمل الفوائد وهذه

االنفتاح، من املزيد بفضل للمشكالت ذكاءً أكثر داخلية وحلوًال أقوى التزاًما •
الرشكة. داخل واألداء املعلومات يخص فيما

من القيمة املعلومات مشاركة خالل من تأثريًا، أعىل التكلفة، منخفض تسويًقا •
نطاًقا. األكرب العالم مع املؤسسة داخل األفراد جانب

التطوير أساليب خالل من هائل نحو عىل والتطوير البحث تكلفة انخفاض •
واملتداخلة. املبتكرة

من أشخاص بمساعدة متوقعة، غري نتائج وتحقيق مصادفة، الفرص اكتشاف •
تستطع لم جوانب يف احتماالت، ويخلقون ارتباطات، يكوِّنون املؤسسة، خارج
التقدم مجال يف بل «االبتكار» مجال يف فقط (ليس تكوينها أو رؤيتها املؤسسة

عموًما). والنشاط
بسبب هائل؛ نحو عىل الشفهي والتسويق العميل والء وزيادة التكاليف فض •
وهذا واملستهلك، املصنع بني املشاركة من أكرب قدر نحو التوجه من االستفادة
وغري الجماعي، والتمويل املشرتك، املنتجات وتطوير الجماعي، التعهيد يشمل

ذلك.
استعداًدا أفضل الرشكة كون بسبب كثريًا املخاطر تقل ذلك، لكل ونتيجة •
عىل تنافسية ميزة يحقق بدوره وهذا مفتوح، عالم يف التكيف عىل قدرًة وأكثر

وتردًدا. بطئًا األكثر املنافسني

عىل النظر إلقاء إىل نحتاج انفتاًحا أكثر املعارصة املؤسسات أصبحت كيف لنفهم
االنفتاح. من مميزة جوانب تسعة

املؤسسة النفتاح التسعة الجوانب (1)

والسلوك. الثقافة (١)
العمل. بيئة (٢)
األنظمة. (٣)
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االبتكار. (٤)
البيئة. قضايا (٥)

والتواصل. التسويق (٦)
املالية. األمور (٧)
الخصوصية. (٨)

املنافسة. (٩)

والسلوك الثقافة (1-1)

مؤسسة أي (أو مؤسستك وسلوك بثقافة البدء إىل نحتاج مفيد نحو عىل االنفتاح ملناقشة
الالزم التعديالت من كثريًا أن وهو االسم، بهذا الكتاب لتسمية سبب يوجد أخرى).
تتفاعل القائمة هذه يف التالية املجاالت بالثقافة. متعلقة املتاحة، والفرص حدوثها
أن بيد مرتابطة. وكلها خاللها، من وتتكون الثقافة ن تكوِّ فهي الثقافة، مع جميعها

باألولوية. تحظى السبب ولهذا مًعا، كلها تربطها التي اللُّحمة تشبه الثقافة
مؤسستك يف فكر قراءتها أثناء مراجعة، قائمة إليك املنفتحة؟ الثقافة تبدو كيف إذن

الحايل. وموقفك
املنفتحة: الثقافة يف

قليل عدد ويوجد تقريبًا، املؤسسة أعضاء لجميع متاحة تقريبًا املعلومات جميع •
الالزمة. املعلومات عىل الحصول السهل ومن األرسار، من

مواراة وتقل رصاحًة، مشاعرهم عن يعربون املؤسسة أنحاء جميع يف األفراد •
الحقيقية. املشاعر وإخفاء

الفرق (مثل املنفصلة التنظيمية الهياكل داخل الطبيعي الوضع هو التعاون •
وال االنعزالية، الصوامع وجود عىل جدية إشارات أي توجد وال وبينها، واإلدارات)
تخصصاتهم. مناطق ويحمون املعرفة، يكتمون أفراد يسببها مشكالت توجد
تحمل نظر وجهة توجد أيًضا، معهم وتتنافس منافسيها مع تتعاون املؤسسة •
يف يساعدون قيمني، رشكاء أيًضا يعتربون املنافسني إن تقول بسيًطا، اختالًفا

املستمرة. املشرتكة واملرشوعات السوق بناء

116



املؤسيس االنفتاح

العمل بيئة (2-1)

للمؤسسات، الداخلية البيئات عىل أيًضا يؤثر االنفتاح نحو التوجه أن لالهتمام املثري من
التوجه مثل املاضية العقود منذ السائدة التوجهات من غريه جانب إىل — كذلك بدأ وقد
خفض إىل الرشكات بعض دفعت التي به املرتبطة والضغوط العاملية املنافسة نحو

عملها. وطريقة العمل بيئات مظهر يغريِّ — املنافسة من تتمكن كي التكاليف
ييل: ما تشمل التغري تشهد التي العمل لبيئات البارزة السمات بعض

املشرتكة. املساحات من املزيد إىل املكتبية والحجريات املغلقة املكاتب من التحول •
من املزيد لديها ليكون متزايد؛ نحو عىل مساحاتها تنظيم املؤسسات تعيد
الثالثة املساحات وهذه نفسه، ستاربكس مقهى يصف كما الثالثة» «املساحات
ومناطق املقاهي، مثل: وتعاونية، ومريحة، عفوية، مساحات بأنها تتصف
غري واملحادثات لالجتماعات املناسبة املفتوح التخطيط ومساحات األرائك،

الرسمية.
املكاتب عىل أكرب نحو عىل االعتماد إىل الثابتة، املكاتب مساحات من التحول •
هذا كان العقود من العديد مدار عىل املشرتكة. العمل ومساحات املشرتكة
املشرتكة. املكاتب وسلبيات إيجابيات من كالٍّ الناس من كثري وشهد يحدث، ما
عمل مساحات وهي املشرتكة، العمل ساحات هو االتجاه هذا من التايل النمط
لوال الذين مكانيٍّا، املوزعني واملوظفني املستقلني، للموظفني ومشرتكة، تعاونية
فردية. مكتبية مساحات يف بمفردهم أو املنزل من يعملون لكانوا املساحات تلك
تراعي أنها هو املشرتكة العمل مساحات يف خاصة بصفة لالهتمام املثري األمر
طريق عن واالكتشاف نشاط، من بأكثر االهتمام فرص إتاحة تصميمها ضمن
ذلك (سنناقش االبتكار مجال يف إليه نتطلع الذي الرسمي والتعاون املصادفة،
املعماري املهندس يجلس املشرتكة، العمل مساحة يف القائمة). هذه يف بعد فيما
يتشارك طبية أدوات بيع مندوب مقابل يجلس الذي الويب مطور بجوار
املادي التجيل هي املشرتكة العمل مساحة الرسام. رشيكه مع املكتبية املساحة

بعًضا. بعضها عن الصلة بعيدة املرتابطة املختلطة للعمالة
األسلوب إىل التكنولوجية» الوسائل أفضل توفر «الرشكة أسلوب من التحول •
ببعيدة، ليست فرتة منذ التكنولوجية». وسائلك معك «أحرض يف املتمثل الناشئ
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تلك من أفضل الغالب ويف ا، جدٍّ جيدة العمل يف املتاحة التكنولوجيا كانت
فكثري التوازن، هذا انقلب املنرصم، العقد مدار عىل املنزل. يف ملعظمنا املتاحة
ويف أيديهم متناول يف يمتلكون النامية والدول املتقدمة الدول يف املوظفني من
الستخدامها يضطرون التي تلك من أفضل تكنولوجية وسائل باملنزل، مكاتبهم
االتجاه، هذا استغالل إىل تتجه ذكية مؤسسات للتو نرى بدأنا لقد العمل! يف
الوسائل ميزانية «إليك مفاده: توجًها تتبنى جديدة حركة ظهور إىل باإلضافة
مناسبة ستكون التي التكنولوجية بالوسائل معتمدة قائمة وإليك التكنولوجية،

ولوظيفتك». لك أفضل ستكون التي األدوات واخرت اذهب الرشكة، ألنظمة
من املوظفني ملنع اإللكرتونية الحماية جدراَن الرشكات استخدام من التحول •
للمواقع، الوصول إتاحة إىل العنكبوتية، الشبكة من كثرية مواقع إىل الوصول
املعلومات تكنولوجيا مسئويل دور عىل يركز لذلك، مصاحب توجه وظهور
إحدى يف عملت عندما للمواقع. الوصول يف متحكمني ال ين ميرسِّ بوصفهم
يل، «الئقة» وظيفة الحارض) وقتنا (حتى وآخر أول يف التقليدية الرشكات
دور يلعبون كانوا املعلومات تكنولوجيا موظفي أن واضًحا أصبح ما رسعان
املعلومات تكنولوجيا مدير وجود من الهدف كان النظرية الناحية من الحراس.
أنه وبدا السلطة، من استثنائيٍّا قدًرا يمتلك كان لكنه الرشكة، خدمة هو
بالفعل يرتدي وكان طيبًا، قصده كان ذلك، هامش عىل األمور. بتعسري يستمتع
املدير عن النمطية األفكار (بعض ديزني والت شخصيات عليها عنق رابطات
وأصبح املؤسسات، بعض يف الحال تغري فقد الحظ، ولحسن حقيقية!) الطيب
حراس مجرد أنفسهم يرون ال املعلومات تكنولوجيا قسم يف أشخاص هناك
العمل. نتائج تحقيق من املوظفني تمكني عن مسئولني أيًضا بل أمن، ومديري
إىل املوظفني لحاجة مستنري إدراك املؤسسات بعض يف يوجد لذلك، ونتيجة
للقيام األحيان أغلب ويف حياتهم، شئون ملتابعة الويب مواقع أغلب إىل الوصول
«منع سيمبل: يوين الرائع واملستشار املؤلف يقول وكما أيًضا. بوظائفهم
يتحدثون الحقيقيون واملديرون الضعفاء، شيم من العمل يف االجتماعية املواقع
التي النقطة هي وهذه للوقت.» إهدارهم سبب عن الوقت مهدري املوظفني مع
املذكور التكنولوجية» وسائلك «أحرضمعك أسلوب إن إليها. الوصول إىل نحتاج
ليتحول طويًال وقتًا األمر يستغرق قد للغاية. مستنريًا اتجاًها أيًضا يعد سابًقا
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نتناول سوف التمكني! دور إىل الحراسة دور من املعلومات تكنولوجيا موظفو
النووي الحمض عن يتحدث الذي السابع الفصل يف التفصيل من بمزيد ذلك

التكنولوجي.

األنظمة (3-1)

فجأة عاملك؟ يف مرة ألول مابس) (جوجل جوجل خرائط تطبيق ظهر عندما تذكر هل
بينما التليفزيون، شاشة عىل املذاعة اإلخبارية النرشة خلفية ففي مكان، كل يف أصبح
للغاية الكبرية الخريطة تلك تظهر بدأت آيوا، والية أو العراق عن خربًا املذيع يقدم
ما ورسعان جوجل. خرائط شعار زاويتها يف يوجد والتي الصناعي، بالقمر امللتقطة
عىل توجد حيث األخرى، باملؤسسات الخاصة اإلنرتنت مواقع عىل يظهر الشعار أصبح
التي جوجل خرائط إحدى التجاري، شعارها تحمل صفحة مركز يف املؤسسة، موقع
العقارات مواقع تعيني مثل تماًما جديدة خدمات ظهرت ذلك وبعد موقعها. توضح
عىل بالطقس، متعلقة بيانات أو بالجرائم، متعلقة بيانات عرض أو لالهتمام، املثرية

جوجل. خرائط إحدى من خريطة
جوجل؛ خرائط منتج صميم يف االنفتاح جعل هو لها مثيل ال برباعة جوجل فعلته ما
«مرحبًا، تقول: القواعد من ومجموعة استخدامها، إمكانية عىل خريطة كل تشتمل إذ
خرائط إحدى وامتالك واستخدامي، قدًما، امليض فبإمكانك القواعد، هذه اتبعت دمت ما

ومجانًا.» خدمتك من كجزء جوجل،
ما وهو بذلك، له ُسمح إذا التقدمية املؤسسة نخاع إىل االنفتاح يصل ترى وكما
التقنيات تجذبهم ممن التكنولوجيا، يف املتخصصني غري الهواة أحد بصفتي يذهلني
إىل ليصل املكتب وتخطيط الثقافة فيتجاوز ا، حقٍّ نافعة خدمات تقدم التي الجديدة

الداخيل. جوهرها وإىل أنظمتها، وإىل الرشكة، أساسيات
الفرصاألساسية. بعض عىل نظرة نُْلِق دعونا لذلك إيقافه، يمكن وال هائل اتجاه إنه

التطبيقات برمجة واجهة (أ)

فإنها استخداًما، األسهل االسم ليس التطبيقات» برمجة «واجهة أن من الرغم عىل
بوصفها التطبيقات برمجة واجهة إىل أنظر التكنولوجية. الناحية من به تعد ما تفعل
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سبيل عىل جوجل خرائط مع الحال هو (كما (أ) الرشكة يف متاحة توصيل وسيلة
(أ)، بالرشكة واالتصال بالقدوم و(د) و(ج)، (ب)، للرشكات تسمح فيسبوك)، أو املثال
فسنجد ببساطة هذا عن عربنا وإذا تقدمها. التي األساسية العمليات بعض واستخدام
قليلة بموارد املهام من املزيد بإنجاز و(د) و(ج)، (ب)، للرشكات يسمح األمر هذا أن
رسم إىل اآلن نحتاج نعد لم «اسمعوا، ملوظفيها: الرشكات إحدى تقول كأن كبري؛ حدٍّ إىل
البحث محرك من الجزء هذا إلنجاز فحسب جوجل خرائط سنستخدم بل كاملة، خريطة
عرضها توزيع نطاق بزيادة (أ) للرشكة يسمح وهذا نصممه.» الذي الجديد العقاري
شبكة امتالك خالل من تنافسية ميزة وبتحقيق هائلة، زيادة التجارية وعالمتها املقدم
بتكلفة لكن تقدمها، التي الخدمة أساس عىل تقوم التي الصلة وثيقة الخدمات من

(أ)). للرشكة (أي لها بالنسبة قليلة إضافية
املستقلة الرشكات تنتج خاللها من التي الطريقة هي — ببساطة — وهذه
يقدم فيسبوك. داخل األشخاص ماليني يوميٍّا يستخدمها التي واأللعاب، التطبيقات
قادرة املستقلة الرشكات تصبح وبعدها والقواعد. التوصيل، وإمكانية املنصة، فيسبوك
العمالقة، البيانات قاعدة من لالستفادة بها؛ الخاصة واأللعاب التطبيقات تطوير عىل
يمتلك ما كل أي فيسبوك؛ لدى الدخول تسجيل وعملية املستخدمني، عن واملعلومات
ألعاب منتجة زينجا رشكة حققت فقد النظرية، الناحية من رابح والكل إمكانيات! من
(كلمات فريندز ويذ َوووردز املافيا)، (حروب وورز ومافيا السعيدة)، (املزرعة فيل فارم
من كبرية ونسبة ،٢٠١٠ عام أمريكي دوالر مليون ٦٠٠ بلغت إيرادات األصدقاء)، مع

فيسبوك. موقع داخل األلعاب لعب بفضل كانت اإليرادات هذه
والخدمات املنتجات ذات الرشكات تفضيل إىل التطبيقات برمجة واجهة تميل
عىل وتكنولوجيا، بيانات بقواعد املزودة الرشكات وكذلك أنظمة، عىل واملعتمدة املحددة
التخصص شديدة وخدمات منتجات تقدم التي املؤسسات فإن ولذلك األوىل. للوهلة األقل
جوجل وخرائط فيسبوك يكون وقد الصدد. هذا يف لها فرصة إيجاد يف صعوبة تجد ربما
أساسها، يف الرقمية غري الرشكات لبقية يسمحان ألنهما بها؛ لالستشهاد ضعيفة أمثلة
ناحية من — هائل تحول هذا إن السهولة. بمنتهى التقني، املأزق هذا من بالخروج
يأتي وسوف املرتابط. والعرشين الحادي القرن يف األعمال إنجاز طريقة يف — األنظمة

آجًال. أو عاجًال مؤسستك، وباب السوق باب ويدق
واجهة تحققها أن يمكن التي القيمة يف التفكري طريقة فإن الفرص، إحدى إليجاد
الرشكة أصول أكثر هي ما مؤسستنا؟ جوهر «ما أنفسنا: نسأل أن هي التطبيقات برمجة
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األخرى للمؤسسات السماح خالل من أفضل نحو عىل أهدافنا تحقيق يمكننا وكيف قيمة،
تحقق بطريقة األصول تلك من بعناية مدروس جزء باستخدام اآلخرين) األفراد (أو

ولهم؟» لنا قيمة

املفتوحة البيانات (ب)

املستهلك. نظر وجهة من لكن املتداخلة، الفرص إحدى عىل نظرة نلِق دعونا
املعلومات بإعطائك معه تتعامل الذي البنك يكتِف لم إذا الحال سيكون كيف
عن فكرة أعطتك بيانات بمجموعة أيًضا زودك بل املعامالت، وآخر برصيدك املتعلقة
أنماطك حول املفيدة الرؤى بعض وكذلك بك، الخاصة املالية للموارد إدارتك يف توجهاتك

أفضل؟ نحو عىل مالك وتدير تفهم جعلتك التي الغريبة وسلوكياتك
سيما ال قيادتك، طريقة فهم يف مساعدتك سيارتك استطاعت لو الحال سيكون كيف
البيئي)، املستوى وعىل املايل املستوى (عىل ما حد إىل اقتصاديٍّا قيادتك أسلوب يكون عندما

ذلك؟ حيال تفعل أن يمكنك وماذا وملاذا، رحالتك، أثناء ذلك يحدث ومتى
لو مفيًدا سيكون فهل باإلنرتنت، املتصلة للثالجة واملبتذل القديم املثال تجنبنا وإذا
مدى أي إىل ا! (حقٍّ املنزل يف منك تضيع عندما املفاتيح عن جوجل يف البحث استطعت
وخروج دخول بفتحة خاصة بيانات عىل االطالع استطعت لو أو رائًعا؟)، هذا سيكون
اتصال تزايد لقد خارجه؟ أم البيت داخل القطة كانت ما إذا لتعرف املنزل؛ من القطة
إليه يشار الغالب يف — الداليل الويب — الويب من التايل والجيل باإلنرتنت. األشياء
فحسب والبيانات الناس يكون لن وقريبًا األشياء». «إنرتنت بمصطلح واسع نطاق عىل
الويب. عرب مرتبًطا تقريبًا يشء كل سيكون بل الويب؛ عرب ببعض بعضهم مرتبطني

املرتابطة املعلومات من سلسلة خلفنا جميًعا نرتك الرقمي العالم هذا ظل يف
يوجد ذلك، إدراك منطلق ومن الخدمات. لنا تقدم التي واملؤسسات الرشكات تجمعها
إلرجاع املوجودة البيانات مخازن فتح فكرة حول يتمحور االبتكارات من كامل نطاق
عليها الناس بعض يطلق البيانات. هذه ومستخدمي ملستهلكي أي لصانعيها؛ القيمة
ويف املرئية، البيانات انتشار مع أيًضا االتجاه هذا رؤية ويمكنك البيانات»، «مرتجعات
خالل من املعقدة املعلومات لتوصيل اإلعالم يف البيانية املعلومات مخططات استخدام

النشأة. حديثة األخرى الفرص من الكثري إىل باإلضافة الصور
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مفيدة معلومات إرجاع يف املالية الخدمات ومؤسسات البنوك من الكثري بدأت
الخدمة تلك وتعد الشخصية»، املالية اإلدارة «برامج من مجموعة خالل من لعمالئها
املوضوع. هذا يف البحث من ملزيد الجيدة األمثلة من كوم» دوت «مينت موقع عىل املقدمة
فيات للسيارة درايف إيكو برنامج بالفعل هو لحظة منذ للتو ذكرته الذي السيارة ومثال
مصورة الويب، عرب مفيدة معلومات يقدم إذ بالضبط، ذلك يفعل الربنامج وهذا ،٥٠٠

للسيارة. قيادتهم وتحسني فهم يف ملساعدتهم السيارات أصحاب إىل جيدة، بطريقة
قبل من عنها تحدثنا التي — زابوس رشكة تمتلك رشكة: إىل رشكة من مثاًال إليكم
منهم تشرتي الذين تقريبًا مورد األلف ويستطيع للموردين، خارجية اتصاالت شبكة —
املخزون مستويات ومراقبة الشبكة، هذه عىل الدخول األحذية، من كثرية أنواًعا زابوس
أنني رغم الصدد، هذا يف ثوري يشء يوجد ال بها. بإمدادها يقومون التي لألنواع املتعددة
التوجهات بسبب نفسه؛ األمر بفعل ملورديها تسمح ال الرشكات من كثريًا أن عىل أراهن
البالغ املوردين لهؤالء زابوس تسمح ذلك عىل عالوة التكنولوجي. القصور بسبب وليس
لطلب إليهم؛ زابوس طرف من رشاء طلبات بتقديم مورد، ألف من يقرب ما عددهم

ذلك. برضورة يشعرون عندما جديد، مخزون
عميله طرف من طلبًا املورد يقدم أخرى: مرة مسامعكم عىل الكالم أعيد دعوني
األمر هذا زابوس رشكة وترى ذلك. يف يرغب عندما نفسه، من البضائع من املزيد لرشاء

عجبًا! الرشكة». إدارة يف يساعدوننا شخص ألف عن يزيد «ما النحو: هذا عىل
تكون أن يمكن والتي تحجبها، التي املعلومات ما هو: عليك املطروح السؤال إذن
ينطوي فاألمر ذلك، يف جيًدا فكر املصالح؟ وأصحاب واملوظفني، للعمالء، هائلة قيمة ذات

عظيمة. فوائد عىل

االبتكار (4-1)

القرن أواخر يف الرشكات لجوء يف املؤسيس لالنفتاح ثورية األكثر التأثري تمثل ربما
االبتكار. إىل — والعرشين الحادي القرن أوائل يف وحاليٍّا — العرشين

الجماعي التعهيد (أ)

صعبًا «تحديًا» عرش اثني بادروف يوري اسم يحمل رويس شخص حل ،٢٠١٠ عام يف
فعليٍّا. إدارتها مقابلة إىل أبًدا يحتاج ال قد العالم، حول رشكات لصالح مجزية، مكافأته
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املشكالت حلوا الذين األشخاص بني األول املركز يتصدر يوري جعل اإلنجاز هذا إن
اإلنتاج، غزير يوري إينوسينتيف. مؤسسة تتيحها التي االبتكار ساحة يف العام ذلك يف
العام، ذلك يف املتصدرين املتسابقني لوحة يف املستوى يف تاله الذي الشخص إن حتى
بل فحسب، قديمة رشكات بضع تضعها لم التحديات وهذه فحسب. تحديات أربعة حل
ووكالة وروش، ولييل، جامبل، آند بروكرت مثل رشكات إينوسينتيف موقع عىل وضعتها

ناسا.
الرشكات تستطيع حيث املواعدة؛ بمواقع شبيًها إينوسينتيف موقع تعترب أن يمكنك
للمتخصصني املحققة غري تنرشرغباتها أن حلها، إىل تحتاج العمل يف مشكالت لديها التي
املشكالت يحلون الذين األشخاص يكون قد املشكالت. حل يحبون الذين املوهوبني
أو املحلية، املختربات أحد يف أو حدائقهم أكواخ يف يعملون شغوفني منفردين «هواة»
اإلضايف. العمل من كنوع املشاكل تلك ويحلون طائلة رواتب يتلقون محرتفني علماء
٩٥ «يف األخرية: الفعاليات إحدى خالل إينوسينتيف مؤسسة من بينجام ألف قال وكما
إنها الراعي.» قبل من مستأجًرا املشكلة يحل الذي الشخص يكن لم الحاالت من املائة يف
طريق عن االكتشاف من نوع أو خارجية، بأطراف باالستعانة للمشكالت حل عملية
االحتماالت زوايا من املعلومات لجمع طريقة إنها رسمي، طابع عليه مضًفى املصادفة

املعنية. لألطراف قيمة تبادل عملية وهي املطروقة، وغري املستكشفة غري
األكمام، قصرية للقمصان جديدة تصاميم املجتمع أعضاء يقدم ثريدلس، رشكة يف
املجتمع أعضاء ويرسل اإلنتاج، إىل ذلك بعد تذهب التي التصاميم أفضل عىل ويصوتون
إىل ذلك بعد ثريدلس تضيفها التي القمصان يرتدون وهم وألصدقائهم ألنفسهم صوًرا
تقوم القمصان لصناعة التقليدية األعمال مهام من مهمة أي إذن املنتجات. صفحات
عندما لها رائعة صوًرا وتلتقط القمصان، تطبع إنها حسنًا، األمر؟ واقع يف ثريدلس بها
اللوجيستية. باملهام تقوم إنها القمصان، وترسل املال وتأخذ للرشاء، جاهزة تصبح
ال الرشكة أن من الرغم عىل كذلك؟ أليس الهواية، من كنوع العمل تزاول ذلك رغم لكنها
بلغت أرباًحا حققت ثريدلس رشكة أن معروف فإنه غالبًا، املالية إحصاءاتها عن تفصح

.٢٠٠٩ عام أمريكي دوالر مليون ٣٠
اسم اإلنرتنت عرب املشكالت لحل التعاونية املحاوالت من النوع هذا عىل أطلق
من عليها الحصول أو والجهود املعلومات جمع يف تتمثل فكرة إنها الجماعي، التعهيد

اإلنرتنت. عرب جماعة أو حشد
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بعض يف االبتكار بها يجري التي الطريقة يف جذريٍّا تغريًا كان الكبري االنفتاح هذا
املؤسسات.

املواهب فكانت والتطوير، البحث إدارة تخص مسألة االبتكار كان السابق، يف
ابتكارية مصانع وتنتجها الجديدة، املطورة املنتجات تبتكر الرشكة داخل املوجودة
(مصنِّعة جامبل آند وبروكرت الالصقة!) املالحظات أوراق (مصنِّعة إم ثري مثل رائعة

للرشكة. فخر ومصدر عمليٍّا واقًعا يمثل األمر هذا كان سويفر!) تنظيف منتجات
كبري. حد إىل أكثر املشاكل حل فرص أصبحت املرتابط، العرص هذا ظل يف أنه إال
ومواهب ووقت معدات من لها يتاح بما محدودة تعد لم الرشكات فإن أرشنا، وكما
املواهب من االستفادة املؤسسات تلك تستطيع حصونها جدران فتح خالل من وموارد.
(وربما تنشأ لم التي املشكالت حل وأساليب األفكار من وكذلك العالم، حول املتناثرة
للمشكالت حلول عىل الحصول يمكنهم ثم ومن األربعة، جدرانها داخل لتنشأ) تكن لم

أرسع. نحو وعىل الجودة، من أعىل بقدر تتميز
وبدأت األهم، كونها فكرة عىل تتغلب بدأت قد الرشكات كانت لو كما األمر بدا
مقنع الجماعي للتعهيد االقتصادي التأثري أن أو كذلك، األمر أن إما بالتواضع. تشعر

التنافسية! شديد السوق هذا ظل يف الربح، وراء الساعية للرشكات للغاية

الحكومة يف املهام إنجاز (ب)

املهام تحقيق تحديات مع التعامل جاهدة املحلية والسلطات الحكومات تحاول بينما
فإنها العهد، حديثة والتقشفية القاسية االقتصادية الظروف ظل يف منها املطلوبة
البيانات) مخازن (مثل مواردها من كل إتاحة من االستفادة إمكانية أيًضا تستكشف
التعهيد طريق عن ابتكاًرا ليس هذا موزعة. مجموعات أمام لديها العمل أعباء وأيًضا
الجماعي التعهيد استخدام إىل أشبه بل إينوسينتيف، رشكة تفعله ما غرار عىل الجماعي

االبتكار. من كنوع
،٢٠٠٩ عام كلينتون هيالري أطلقته الذي االفرتايض» الطالبي الدبلومايس «السلك
وااللتزام «التكنولوجيا يستخدم الذي األمريكية، الخارجية لوزارة التابعة الربامج أحد هو

الدبلومايس». االرتباط من جديدة أشكال لتسهيل الشباب بني العاملية بالخدمة
اإلنرتنت» عرب املتدربني «الطالب بني االفرتايض الطالبي الدبلومايس السلك يجمع
واملواقع الخارجية وزارة ومكاتِب — األمريكيني الطلبة من جميعهم — ضمهم الذين
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يف ذلك، بعد الجهات تلك الطالب هؤالء يساعد حيث العالم، حول األمريكية الدبلوماسية
حول منهم طالب لكل الجامعي الحرم أو الكلية داخل من املهام، من مجموعة إنجاز

العالم.
اإللكرتوني موقعه االفرتايضعىل الطالبي الدبلومايس السلك برنامج يقوله ملا ووفًقا

ييل: ما الطلبة من طلبت املاضية «املرشوعات فإن:

مثل: االجتماعي، التواصل مواقع باستخدام عامة عالقات حملة وتنفيذ تطوير •
والوصول الشباب مع للتواصل إلخ؛ يوتيوب، سبيس، ماي تويرت، فيسبوك،

إليهم.
البيانات عن بيانية مخططات وإعداد االقتصادي، الوضع عن أبحاث إجراء •

األمريكية. السفارة ملوقع معلوماتي محتوى وإعداد االقتصادية،
تشمل: املوضوعات، من ملجموعة اإلخبارية التغطية وتحليل لجمع نظام إعداد •

والتجارة. والصحة، البيئة،
حققت التي املعلومات تكنولوجيا عىل املعتِمدة التدخالت عن أبحاث إجراء •

املعلم. بتدريب املتعلقة سيما ال العايل، التعليم يف نجاًحا
األمريكية السفارة صفحة عىل بها، واملساهمة األسبوع، يف مرتني مقاالت كتابة •
والتكنولوجيا، الحاسبات، وعلوم اإلنرتنت، مثل: موضوعات حول فيسبوك؛ عىل

واألدب. والتاريخ،
السفارة قبل من لنرشها االحرتافية التعليمية الفيديو مقاطع من سلسلة إعداد •

األمريكية.
غري واملنظمات األمريكية، الدبلوماسية املواقع جهود حول استقصاء إعداد •
االجتماعي؛ التواصل وسائل عىل العالم، حول الخاصة والرشكات الحكومية،
األمريكية السفارة عمل خطة يف املمارسات أفضل إرساء يف املساعدة أجل من

االجتماعي.» التواصل وسائل عرب التواصل حول

لصالح تعمل األجر، مدفوعي غري الراغبني، املتطوعني من عاملية عاملة قوة أن يبدو
نظرية يف التفكري أعدت إذا العصيبة. املادية الظروف هذه يف األمريكية الخارجية وزارة
ما هي القوية الكامنة البرشية املحفزات تلك أن فستجد عرشة، الست األساسية الرغبات

ذلك. لفعل الطلبة دفع
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الجماعي التعهيد يف أصغر خطوات (ج)

يف تناولناها التي الجماعي للتعهيد املتطورة الكبرية النهائية الصورة فإن ذلك، رغم
وساحات وفعاليات كاملة كتب وتوجد جيد. نحو عىل لها الناس فهم ازداد السابق،
حاجة لديهم الذين األشخاص بني الرائع التواصل هذا من تمكِّن — رأينا كما — ابتكار

لهم. يقدمونه يشء لديهم الذين واألشخاص قضائها، إىل يحتاجون
الجماعي؟ التعهيد مجال يف التقدمية الرشكات يف االبتكار لتمكني أيًضا يوجد ماذا
فكرة عىل يعتمدان االتجاهني وكال لهما، االلتفات يلزم البساطة غاية يف اتجاهان يوجد
وخارجها. الرشكة داخل التدفق من األفكار تتمكن كي مفتوحة؛ لحدود املؤسسة امتالك
الربمجيات تطوير فعاليات تعد الربمجيات. تطوير فعاليات هو األول االتجاه
فإن مجتمع، أي ومثل املطورين. مجتمع يف نشأت رائع، نحو عىل ومفيدة بسيطة ظاهرة
تاريًخا امتالكهم عن فضًال بعض، إىل بعضهم ينجذبون كانوا لطاملا الربمجيات مطوري
الحديث ويتبادلون يجتمعون حيث الكبرية، املجتمعية والفعاليات اللقاءات من حافًال
الربمجيات تطوير فعاليات يف جديدة. برامج ويخرتعون التكنولوجية، اهتماماتهم حول
— األسبوعية العطالت إحدى يف عادًة — مًعا واملبدعون واملصممون، املطورون، يجتمع
يؤمنون شيئًا يطورون املعتاد ويف ما، يشء لخلق أي مًعا؛ األمور أحد «تطوير» أجل من
شبكة وهي — باركامب مؤتمرات ا حقٍّ وساعدت لديهم. رغبة يشبع شيئًا شخصيٍّا، به
فعاليات وفوائد طرق نرش يف — املستخدمون يعقدها التي املفتوحة املؤتمرات من عاملية

العالم. حول للجمهور الربمجيات تطوير
تركز كأن االختصاصات، أحد عىل تركز التي التطوير فعاليات انتشار حاليٍّا نشهد
زاد وكذلك التقنيات. إحدى أو بعينه، متخصص مجال أو القضايا، إحدى عىل مثًال
هو كما خارجيٍّا، أو داخليٍّا االبتكار لدعم إما التطوير، لفعاليات املؤسسات استخدام

مؤخًرا. لندن يف هوندا عقدتها التي التطوير فعالية مع الحال
يد عىل تأسس لقد الرائعة. األخرى األمثلة أحد االجتماعي االبتكار معسكر يعد
فرصة بوجود شعروا لندن، يف ومحبطني للخري محبني األشخاص من قليلة مجموعة
االجتماعية للمشكالت عملية أكثر حلول توفري أجل من أكرب؛ بقدر لالبتكار عظيمة
الحكومة قبل من اهتمام محل — ببساطة — تكن لم التي املجتمع، يف املوجودة
االجتماعي االبتكار معسكر منظمو شعر الحكومية. غري واملنظمات الخريية والجمعيات
املهام، إنجاز عىل وقدرتها الربمجيات تطوير فعاليات تنظيم طريقة سمات بعض بأن
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أول وعقد االجتماعية. بالقضايا املتعلق االبتكار مهمة يف مفيد نحو عىل تطبيقها يمكن
.٢٠٠٨ أبريل يف لندن يف اجتماعي ابتكار معسكر

عن يزيد عما االجتماعي االبتكار معسكرات أسفرت وحدها، املتحدة اململكة يف
عدد واستمر اجتماعية، مشاريع إىل منها فكرة ٣٠ عن يزيد ما تحول فكرة، ٤٥٠
عرب تعقيب نظام «وهو بوليس»، «ماي بينها من التطور، يف املشاريع تلك من قليل
والرشطة»، الجمهور بني ومفتوحة مبارشة بمحادثات يسمح الرشطية للخدمة اإلنرتنت
السجالت مكتب يف فحص «خدمة يقدم الذي الرائع العميل بي» آر يس «سيمبل وموقع
العام». والقطاع التطوعي القطاع يف للمؤسسات كفاءة، وأكثر وأرسع أرخص الجنائية
من العديد إىل لندن، خارج االجتماعي االبتكار معسكر اآلن انترش لقد واقعية. نتائج تلك
وسلوفاكيا، وأسرتاليا، الجنوبية، وكوريا نيجرييا، يف املعسكرات تلك عقدت حيث البلدان؛
هذه والبوسنة. وقريغيزستان، وأرمينيا، وأذربيجان، التشيك، وجمهورية وجورجيا،
كبري، حد إىل املركزية الحركات من أسالفها من رواًجا أكثر املفتوحة البسيطة الحركات

االنتشار. عىل قدرتها حيث من
الضيوف تدعو أساليب انتشار هو اإلطالق، عىل األبسط وربما الثاني، االتجاه
بزيادة املرتبطة االتجاهات أكثر من وهذا املؤسسة، إىل املتوقعني والرشكاء املتحدثني
خالل من املتاحة الرائعة األحاديث النتشار نتيجة عملية. املؤسسات حدود انفتاح
تقام التي الرائعة دو ومحارضات وتيديكس، تيد، مؤتمرات سلسلة مثل ملهمة؛ فعاليات
وهؤالء حد، أقىص إىل وموهوبني مثريين بأشخاص يعج العالم بأن الوعي زاد ويلز، يف

آرائهم. إىل االستماع من مطلًقا نتمكن لن فربما لهم، ننتبه لم إذا
ببساطة نطلب وفيه األوىل»، «الجمعة برنامج ندير ماكينيس نيكسون رشكة يف
شهر كل من جمعة أول يف الحضور نعرفهم، الذين لالهتمام املثريين األشخاص من
مثريون «أشخاص فعالية من الفكرة تلك «اقتبسنا» أننا أعتقد عملهم. عن ليحدثونا
مثريين لكنهم ظاهريٍّا صلة تجمعهم ال أشخاص بني تجمع التي لندن يف لالهتمام»
الفعاليات من النوع هذا أن من الرغم عىل وأعمالهم. أفكارهم عن يتحدثوا كي لالهتمام؛
أن يبدو مختلف. أمر من جزءًا يمثل حاليٍّا أنه أشعر لكني طويل، زمن منذ يحدث
ينرشها اإلنرتنت به تحظى الذي املدهش الوصول ونطاق رواًجا، تكتسب بدأت األفكار
عامليٍّا وعيًا خلق فحسب، وحده تيد مؤتمر أن أعتقد رأيي، ويف أكرب. نطاق وعىل أكثر
أشخاًصا دعت كثرية، سنوات مدار عىل املؤسسات، أن حني يف إذن، األفكار. بقوة جديًدا
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بحيث االتجاه، هذا عىل الديمقراطية إقرار أقرتح أن أود األحاديث، إللقاء لالهتمام مثريين
فتحت إذا املؤسسات. كل مستوى وعىل اليومي املستوى عىل االنفتاح من مزيد يحدث
بالعالم أكرب بقدر ورحبت املائة، يف واحد بنسبة حدودها وكبرية صغرية مؤسسة كل
ولَِم برمته؟ األعمال مجتمع عىل ذلك أثر سيكون فماذا املائة، يف واحد بمعدل الخارجي

ذلك؟ كلنا نفعل ال

البيئة قضايا (5-1)

الرشكات دور صار تواجهنا، التي الهائلة البيئية للتحديات مدركني جميًعا أصبحنا مثلما
واحد سبب هناك كان إذا الحقيقة، يف اآلخر. هو واضًحا وحلها التحديات تلك خلق يف
البيئية التحديات مواجهة يف الرغبة هو السبب فهذا األعمال، تطوير إىل حاجتنا يدفع

تواجهنا. التي
والنشطاء الحكومات ستستمر حيث الصدد، هذا يف كبريًا دوًرا االنفتاح يلعب وسوف
العالم يتعامل وعندما التغيري، عىل الرشكات لحث والشهرة؛ اإلعالمي الظهور استخدام يف
تجري التي التقدمية الرشكات ثانيًا، ذلك. تأثري فسيزداد الجدية، من بمزيد البيئة مع
املؤثرات عىل ا ردٍّ أو عظيم هدف بدافع (سواء منافسيها عن أبكر وقت يف التغيريات

تنافسية. ميزة وتكسب قوتها نقاط تعزز سوف السوق) يف والتغريات

الكربون انبعاثات عن الكشف مرشوع (أ)

مؤسسة وهو الكربون، انبعاثات عن الكشف مرشوع البيئة، بقضايا املتعلقة األمثلة من
حول إقليمية مكاتب ولها لندن، ومقرها مؤثرة، بجهات قوية عالقات تربطها ناجحة
خالل من املياه وإدارة املناخي للتغري حلول بتطوير للتعجيل «أنشئت وقد العالم،
والسياسات باملؤسسات املتعلقة القرارات اتخاذ أساس األمور هذه حول املعلومات جعل
سلوك يف التغيري لتحفيز املؤسسة انفتاح قوة تستخدم أنها يعني وهذا واالستثمارات.»
دعوة خالل من االنفتاَح هذا، الكربون انبعاثات عن الكشف مرشوع ويحقق املؤسسات.
املياه وإدارة باالنبعاثات املتعلقة ممارستها عن سنوي رأي استطالع مللء الرشكات

املناخي. التغري واسرتاتيجيات
بها يؤمن التي الرؤى أعظم إحدى لكن اختيارية، االستطالع هذا عن اإلجابة
من الجوانب تلك إدارة يف الرشكة فشل أن هي الكربون انبعاثات عن الكشف مرشوع
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الرشكات فيه تصبح عالم ظل يف املستقبل، يف الرشكة لنجاح تهديًدا سيمثل عملياتها
عن الكشف مرشوع حاز ذلك خالل ومن اقتصاديٍّا. مستدامة غري بيئيٍّا املستدامة غري
يطالب متزايد، نحو وعىل املؤسيس، االستثمار مجتمع اهتمام عىل الكربون انبعاثات
إدارة الرشكة استدامة إدارة يف بالبدء فيها يستثمرون التي املؤسسات املستثمرون هؤالء
املستثمرين يدفع الكربون انبعاثات عن الكشف مرشوع فإن النحو، هذا وعىل إيجابية.
بدوره وهذا الشفافية. بالتزام حصصها من أسهًما يمتلكون التي الرشكات مطالبة إىل

الرشكات. داخل املعلومات تلك وأهمية عالنية من يزيد

مارت وول (ب)

املستويات من يعمل الكربون انبعاثات عن الكشف مرشوع إن القول يمكن حني يف
والشفافية االنفتاح من مزيد إىل تهدف أخرى مبادرات توجد الدنيا، املستويات إىل العليا
العليا. املستويات إىل الدنيا املستويات من تتدفق التي البيئية التأثريات يخص فيما
يف تناولناه الذي باتاجونيا لرشكة التابع ثريدز كومن برنامج هو املبادرات تلك إحدى
لها، التابعة الرشكة استدامة عىل هائل تأثري لها كان التي األخرى واملبادرة السابق.

للبيئة. حماية أكثر رشكة تصبح أن إىل الهادفة الكبرية، مارت وول تحركات كانت
عام منذ مارت وول دشنتها التي املبادرات من وإيجابية مثرية مجموعة بني
بني األرجح، عىل انفتاًحا األكثر املمارسَة املستدامة القيمة شبكات تكوين كان ،٢٠٠٥
«تجمع اإللكرتوني: موقعها عىل مارت وول رشكة تقول وكما املستدامة. املمارسات تلك
ومن التوريد، رشكات ومن رشكتنا، من القادمني القادة بني املستدامة القيمة شبكات
ونطور التحديات، مًعا ونستكشف الحكومية. غري واملنظمات والحكومة، الجامعات،

والدويل.» املحيل مجتمعنا وكذلك رشكتنا، تفيد التي الحلول
بدعوة مارت وول لرشكة تسمح وسيلة هي املستدامة القيمة شبكات األمر، واقع يف
واالستفادة الحكومية، غري واملنظمات النشطاء مجموعات من منتقديها أكرب من مجموعة
عىل — وأيًضا الحكومي، واملجال األكاديمي املجال يف النظر ووجهات النجيبة العقول من
بكل فعليٍّا الشبكات تلك تتمتع بها. الخاصة التوريد سلسلة إرشاك — األهمية بالغ نحو
وخفض مارت، وول لرشكة البيئي التأثري لتقليل الالزمتني النطاق، وسعة املسئولية من
املثقلة املنتجات إىل الدفيئة غازات من الشبكات تلك تركيز نطاق ويتسع عملها. تكاليف

بالكيماويات.
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هذا تنظيمها، يف تكمن مارت وول لرشكة التابعة املستدامة القيمة شبكات روعة
أكرب نطاق أمام واحدة ملؤسسة األحادية» «الثقافة فتح إنه العمل، يف االنفتاح ا حقٍّ هو
متزايد نحو عىل مارت وول تستطيع الطريق هذا وباتباع املتنوعة. والقيم األفكار من
النظر وجهات فحسب يتقبل ال مجتمع، بل تقليدية، رشكة مجرد ليست أنها ترى أن

أيًضا. بها يحتفي بل املختلفة،

والتواصل التسويق (6-1)

الشهرية: كلماته هيكس بيل الكوميدي الفنان قال االرتجالية الكوميدية العروض أحد يف
استطرد ثم نفسه.» بقتل فعليه التسويق، أو الدعاية مجال يف يعمل هنا أحد كان «إذا
لديهما والتواصل التسويق والهراء.» بالسخط العالم تمأل الشيطان، نسل من «إنك قائًال:
أوارص قطع يف فحسب تتمثل ال الفرصة وهذه والعرشين، الحادي القرن يف هائلة فرصة

بالشيطان! صلتهم
األحيان أغلب يف العامة والعالقات التسويق مجال يف العاملون كان الحظ، لسوء
لها، الوصول السهل البسيطة الحقائق ويحجبون يخفون إذ الغموض؛ يف املتسببون هم
ألحد الحقيقية التكلفة أو الغذائية، املنتجات أحد يف املوجود امِلْلح أو الدهون مقدار مثل:
األسئلة من التهرب عىل التنفيذي الرئيس تدريب تكلفة أو املالية، الخدمات منتجات
دون األساسية رسائلهم عن ممل نحو عىل يتحدثون ذلك من وبدًال املقابالت، يف الصعبة

والجمهور. للمحاورين احرتام
الالزم التأثري إىل للغاية، ومفتقًرا للغاية متأخًرا التسويق كان آخر، صعيد عىل
للمنتج متلقيًا التسويق كان لقد قيمة، ذا تحسينًا املعنية الخدمة أو املنتج لتحسني
عليهم ما كل كان ثم ومن السوق» إىل املنتج هذا «أخرج فحسب له يقال النهائي،
خارج الجمهور وإمطار املؤسسة، جدار خارج التغليف حديثة املنتجات إلقاء هو فعله،

قادمة. بمنتجات تبرش الرسائل من بوابل باملؤسسة
العادي، الشخص لدى طموحة توقعات بخلق متهمون املسوقني فإن ذلك، عىل عالوة
املسوقني إن فيقول: املحتج ويستطرد بالفعل. يمتلكه ما تجاه بالبؤس يشعر تجعله
ممتلئتني، وشفتني المعة، سيارة امتالك إىل بالحاجة يشعر العادي الشخص جعلوا
عطلتني وقضاء واحدة)، دراجة (ليس الثمن باهظة جبلية ودراجات برتقالية، وبرشة
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وديون االقرتاض، يف اإلرساف دوامة إىل بدوره أدى وهذا السنة. يف مرتني البالد خارج
عامة. مالية ومشاكل االئتمانية، البطاقة

العالم. إىل بالبضائع الزج إىل تهدف صناعية عملية املايض القرن يف التسويق كان
نهاية مع — يوجد ولم املشاركة، من كبريًا قدًرا وال الحوار، من كبريًا قدًرا يتضمن لم
كان النحو، هذا وعىل ذاته. حد يف للتسويق االحرتام أو الحب من كبري قدر — القرن

الصناعة. نطاق عىل بشدة محكمة لقصة رواية التسويق
الحادي القرن وتغريات تحديات مع التعامل يف تنجح لن تلك، التسويق مبادئ إن
االستفادة الحارضيف وقتنا يف التسويق أمام الفرصة وتكمن فحسب. تنفع لن والعرشين.
يف الصدق من ملزيد سانحة الفرصة إن االنفتاح. من مزيد نحو املتجه الزخم هذا من
العالمة تكون لكي وسانحة عملها، وعن أنفسها عن املؤسسات ترويها التي القصص
وإنما عقيمة، قصًصا ليست وهي القصص، لتلك اإلجمايل الناتج هي للمؤسسة التجارية

اإلتقان. شديدة جميلة قصص
ذلك. تحقيق طريقة عىل القليلة األمثلة بعض فقط إليكم

التسويق من كنوع العمالء خدمة (أ)

التي والخدمات للمنتجات والرشكات العمالء تجارب تعد لم ومرتابط، مفتوح عالم يف
واملستهلك، املزود بني القوة يف التماثل عدم من نوع هناك يعد لم منفصلة. يشرتونها
إحدى تناول من االنتهاء من دقائق خالل أنه هو جيًدا، ستعلم كما ذلك، يف والسبب
املطاعم، ألحد تقييًما ترتك أن يمكنك — أردت إذا الوجبة تناول أثناء حتى أو — الوجبات
فإذا اآلن؛ متوازنة القوة أصبحت لقد جوجل. عرب التقييم هذا عىل العثور ممكنًا وسيكون
تعرضْت إذا أو املحامني، أو الحرفيني أحد مع سيئة لتجارب العمالء عرشات تعرض
اإلدارات إحدى أو الطاقة رشكات إحدى مع سيئة تجارب إىل الرشكات من اآلالف عرشاُت
ونرش أكرب، خوًفا يثري موحد كيان يف والتكتَل التواصَل، يستطيعون فإنهم الحكومية،

مكان. كل يف س بالرشكة املتعلقة «الحقيقة»
واقع يف األعمال مجال من ن يحسِّ أنه أعتقد للمسوقني، جديًدا متطلبًا يخلق وهذا
وقت أي من أكثر الجدية من بمزيد العميل تجربة إىل النظر رضورة يف ويتمثل األمر،

مىض.
الجديد. التسويق من يتجزأ ال جزءًا العميل تجربة تصبح الطريقة وبهذه
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حسنة سمعة وبخلق العمالء، تقييمات بقوة الفائزون املسوقون يحتفي سوف
يف تغرس وعمليات ثقافات يخلقون وسوف الرائعة، العمالء تجارب خالل من للرشكة
دوره يقدِّر املؤسسة يف جزء كل يجعلون سوف العمالء. عىل الرتكيز مفهوَم موظفيهم
أو التجارية العالمات تزدهر سوف بذلك، قيامهم وأثناء للعميل. النهائية التجربة يف

مفتوح. نحو عىل واملتاحة الشفافة العمالء خدمة تجارب عىل بناءً تضمحل؛

التسويق من كنوع االنفتاح (ب)

وميزة قيمة لتحقيق طرًقا املسوِّقون يجد سوف وحدها، العمالء خدمة عن بعيًدا ثانيًا،
الخارجي. العالم مع وتفاعلها املؤسسة تواصل طريقة يف االنفتاح خالل من

إيكونسالتانيس. ورشكة سكيتلز رشكة هما: األمر هذا عىل بسيطان مثاالن يوجد
الحلوى صناعة رشكة سكيتلز، رشكة بني املشرتكة السمات من الكثري يوجد ال
فاألوىل العضوية، عىل القائمة العاملي التسويق مؤسسة إيكونسالتانيس، ورشكة األمريكية،
نرش ودار الرشكات تخدم رشكة األخرى بينما «أغذية»، رشكة فهي العمالء، تخدم رشكة
عرض خالل من التسويق يف االنفتاح قوة جربت منهما كالٍّ أن إال مجتمعية. ورشكة
الرئيسية الصفحة عىل للرشكتني التجارية العالمات أسماء تضمنت التي التغريدات

بشفافية. للرشكة
ملوقعها الرئيسية الصفحة سكيتلز خصصترشكة حاليٍّا، املشهورة الحملة تلك أثناء
«سكيتلز» كلمة يذكرون الذين — أشخاص أي — األشخاص تغريدات لعرض بالكامل
حقيقي آراء تدفق النتيجة كانت تويرت. موقع عىل حرًفا ١٤٠ من املكونة تغريداتهم يف
سكيتلز، وكارهي محبي من مكون عاملي جمهور كتبه التنقيح، حاالت أدنى يف وصادق،
«سكيتلز!» نفسه االسم تحمل الطراز، قديمة بولينج لعبة يمارسون الذين واألشخاص
ما لعرض يكفي بما شجعان ونحن عنا، الناس يقوله ما «إننا قائلة: ذلك الرشكة وتربر
حتى ذلك فعل يف مستمرة إيكونسالتانيس زالت وما املتألق.» موقعنا عىل عنا يقولون
الصفحة عىل ليس (لكن بها الخاص الرائج التسويق موارد موقع وعرب الحارض، يومنا
تذكر التي الحديثة التغريدات من فيض يوجد السابق) يف الوضع كان كما الرئيسية

للمؤسسة. التجارية العالمة
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التسويق من كنوع الجماعي التعهيد (ج)

يف االنفتاح خالل من تحقيقها املمكن األمور عىل مدهًشا مثاًال كيكستارتر موقع يعد
أحد بصفتي — يمكنني خاللها من منصة، عن عبارة كيكستارتر موقع التسويق.
كتابًا أو تصويره، يف أرغب فيلًما يكون كأن تحقيقه؛ يف أرغب مرشوع تحديد — املبدعني
أن يمكنني املزمع، املرشوع وصف وبعد تطويرها. يف أرغب تقنية أو تأليفه، يف أرغب
ذلك تطوير تمويل يف للمشاركة أي يل، «داعمني» ليصبحوا العالم حول أشخاًصا أدعو
أو أمريكيٍّا دوالًرا ٢٥ ثمنها الكتاب من موقعة نسخة صغرية، مكافأة مقابل يف املرشوع

أمريكيٍّا! دوالًرا ٢٥٠ ثمنها خاصة قراءة جلسة
التي هي املرشوعات وهذه الجماهري، من هائل عدد فيها يشرتك املرشوعات بعض
كمرشوعات االجتماعي التواصل شبكات وتدخل اإلنرتنت»، عرب واسًعا انتشاًرا «تلقى
فحسب، املستهدف الجمهور األخرى املرشوعات تجذب حني يف مساعدتها، من بد ال
يمول؛ من هو والجمهور يقرر، من هو الجمهور اإلطالق. عىل أحًدا يجذب ال وبعضها

الجماعي. التمويل هو هذا
ومجموعات البحث، عىل تركز التقليدية التسويق ممارسة أن االعتبار يف وضعنا إذا
هذا يصبح ال فلماذا وهكذا، تجريبية، منتجات وإطالق التجريبي، والتسويق الرتكيز،
تطوير عملية يف السائد التسويق هو األوىل املرحلة يف واملشاركة االنفتاح من النوع
مستثمرين، إىل العمالء تحول وهي أال رائعة، ميزة سيتمخضعن إذ والخدمات؟ املنتجات

التطوير. يف مشاركني إىل

املالية األمور (7-1)

األعمال عالم يف للمؤسسة املالية األمور يف هائل، نحو عىل ا مهمٍّ دوًرا االنفتاح يلعب
فصل وجود لدرجة مهم، الدور هذا إن الحقيقة يف والعرشين. الحادي للقرن التقدمية
العادلة. املالية اإلدارة عن يتحدث الذي الثامن، الفصل وهو املوضوع، مخصصلهذا كامل

الخصوصية (8-1)

أن — ذلك من األسوأ — أو واالنفتاح الخصوصية بني نخلط أال يجب تحذيرية: مالحظة
املتعلقة األفكار أن صحيح انفتاًحا. أكثر عالم إىل السعي أثناء بالفعل الخصوصية تضيع
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قبل ما عالم يعايشوا لم الذين سنٍّا األصغر الشباب لدى سيما ال تتغري، بالخصوصية
لألشخاص املنطقية التوقعات لتجاهل عذًرا؛ يمثل للبعض بالنسبة هذا أن إال اإلنرتنت،

القوية. الشخصية الخصوصية يف وحقوقهم
الخصوصية مع نتعامل أن ومسوِّقني، وموظفني كمديرين علينا لزاًما كان ثم ومن
بياناتهم، عىل السيطرة األشخاص يمتلك أن بد ال العموم، يف االهتمام. درجات بأقىص

مسبًقا. تحذيرهم ودون رضاهم دون مكشوفة بأنها يشعروا أال ويجب
الهدف. هو الالئقة» والخصوصية «االنفتاح

املنافسة (9-1)

الحادي القرن سياق يف املنافسة «هي» ما املنافسة؟ موضع ما االنفتاح، هذا كل ظل يف
وملاذا؟ ننافسهم؟ الذين من ترابًطا؟ واألكثر انفتاًحا األكثر والعرشين

عملت الذي وزمييل العمل يف رشيكي علق مدونتي، يف املقتطَف هذا نرشُت عندما
منطقية تبدو السابق) يف فهمناها (كما املنافسة «إن قائًال: بريدن بيت طويل ألمد معه
وفرة إنه إذ الندرة؛ نقيض هو االنفتاح عن تقوله مما كثري وأساس الندرة، عالم يف فقط
هذا يف محسوم غري واملوضوع محق، إنه نسخها.» يسهل التي والبيانات املعلومات يف

أيًضا. عقيل ويف الكتاب،
انتشار مثيل، الحظت، أنك بد وال تتغري. باملنافسة املتعلقة األفكار أن حقيقي
لالهتمام املثري األمر التعاوني». و«التنافس الصديق» «العدو مثل مصطلحات استخدام
أن نجد اإلنرتنت صعيد فعىل املؤسسات، ثقافة تغري الرقمية الثقافة بدأت كيف هو
ملدرسة األشخاصاملنتمني يجعل وهذا الويب. عمل أساس هو آخر جيد بمحتوى االتصال
وعىل املنافس؟» لصالح يعمل إنه به، نتصل «ملاذا السؤال: هذا يطرحون القديمة األعمال
مًعا أفرادها ويخلق وتعاوني، وفوضوي، طبيعي، نحو عىل املجتمعات تنمو اإلنرتنت،
من «إذن (واملنطقية): القديمة األعمال مدرسة من التايل السؤال يأتي وهنا قيمة، شبكات
امللكية قانون أمام للذهن املحرية التحديات أنواع كل يخلق وهذا الشبكات؟» هذه يملك
يف أم املنصة، يف القيمة هل فيسبوك، بموقع مثًال لنرضب املجتمع. وأعضاء الفكرية
مكافأتهم، هي فما املجتمع، يف ا حقٍّ القيمة كانت ولو املجتمع)؟ (أي املستخدمني قاعدة

وأجرهم؟ بهم، الخاصة الحصص وخطة
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بنا يجدر ربما لكن بالوفرة يزخر عامًلا ندخل أننا يبدو قد املنافسة عند وأخريًا،
عن وعملنا أكرب نحو عىل تعاوننا أثناء النهاية، ففي الحتمية، املعوقات أحد إىل االلتفات
ملا املتاح االنتباه قدر يقل قد التقليديني، املنافسني مع التعاوني التنافس مجال يف قرب
بالنسبة هائل نحو عىل تشتد (بل تختفي لن املنافسة إن وخدمات. منتجات من نقدمه

انفتاًحا. األكثر العالم هذا يف وتتطور تتكيف إنها لكثريين)،

ملخص (2)

رائع نحو عىل قوي فهو الطبيعة، قوى إحدى مثل إنه مبهر. واتجاه موضوع االنفتاح
فإن الطبيعة، قوى ومثل عليهم. يؤثر الذين باألشخاص دوًما رءوًفا أو لطيًفا ليس لكنه
محاولة إىل نميل األعمال عالم يف جزئيٍّا. استغاللها يمكن يمتلكها التي الهائلة القوة
والتضييق السيطرة يريد إنه االنغالق. يف األعمال عالم يرغب العادة ويف االنفتاح. مقاومة
يرغب األحيان، أغلب ويف الكثرة. من بدًال والقلة والرسية، والجودة والتكامل واالحتكار
االنفتاح مفهوم األعمال مجال يف العاملون يجد العموم، ويف التعتيم. يف األعمال عالم

مخيًفا. املؤسيس
مستمرة زيادة يشهد أصبح فاملجتمع ذلك، من الرغم عىل تزداد االنفتاح قوة أن بيد
العصيب، الوضع هذا نتحمل أن املمكن من االنفتاح. ازدياد إىل أدى وهذا ترابطه، يف
وأن طاقته، استغالل بإمكاننا أو نود. كما رسيًعا ينتهي أن نأمل وأن تبعاته، نكره وأن
لتحقيق لدينا ما كل نكرس وأن قوة، من أوتينا ما بكل عليه نسيطر وأن معه، نتكيف
تحقيق يتطلب وسوف ذلك، فعل طرق عىل النظر ألقينا الفصل هذا يف االنفتاح. من مزيد
والرؤية، باإلرصار التحيل الكتاب، هذا يف مذكور آخر يشء كل مع الحال هو كما ذلك،

للغاية. إيجابي ثقايف تغري إىل يؤدي وسوف
توجيهها يمكننا رائعة وقوة فرصة هذا فإن تقدميني، أعمال رجال لكوننا ونظًرا

األحوال. تحسني يف ملساعدتنا

إضافية قراءات (3)

ويليامز. دي وأنتوني تابسكوت لدون «ويكينوميكس» كتاب •
يل. لشارلني املفتوحة» «القيادة كتاب •
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التغيري رسعة

الحركة هذه يف للمؤسسات أساسية أخرى صفة توجد املؤسيس، االنفتاح إىل باإلضافة
ذلك. فعل إىل ميلها إىل باإلضافة ا، جدٍّ رسيًعا التغري عىل قدرتها يف تتمثل التقدمية

بالنظام. وإخالًال قوة مزاياها أكثر من الصفة هذه أن أرى يل وبالنسبة
الحصة عىل تدريجيٍّا تستويل التغري، ورسيعة التحرك رسيعة الجديدة، الرشكات هذه
والتغري، والتكرار، التعلم، عىل قدرتها خالل من الصناعة، يف القائدة للرشكات السوقية

التقليدية. املحافظة الرشكات من مرات بعدة أرسع نحو عىل األخرى، تلو خطوة
(الواليات نوبل آند بارنز ضد أمازون رائع! آخر! تغيري آخر! تغيري آخر! تغيري
جاب. ضد ثريدليس بلوكباسرت، ضد نتفليكس املتحدة)، (اململكة ستونز املتحدة)/ووتر
للربح الهادفة غري واملؤسسات فالحكومات الرشكات، عىل قاًرصا ليس املطلب هذا
إيريك جوجل، إدارة مجلس رئيس اقتبس ومؤخًرا إيقاعها. من ترسع أن أيًضا يجب
أثناء قال الذي إنتل، لرشكة العهد طويل التنفيذي الرئيس جروف، آندي كالَم شميت،
من مرات ثالث أرسع بمعدل تعدو الحديثة التكنولوجيا «رشكات :١٩٩٥ عام عشاء
إذن العادية. املؤسسات من مرات ثالث أبطأ بمعدل تعدو والحكومة العادية. الرشكات
الحكومة أرادت إذا الحكومة.» رسعة مرات تسع تعادل التكنولوجيا رشكات فرسعة
كبريًا قدًرا يكتسبوا أن فيجب فايل، سيليكون بمنطقة الرشكات وممارسات نجاح محاكاة

والرسعة. املرونة من
الرتاجع. عىل قدرتها هي السياق هذا يف الرشكات لتلك البارزة الصفات أهم من
عن أتحدث بل املنتج، ابتكار عن فحسب أتحدث ال الرتاجع مصطلح أستخدم وعندما

االتجاه. يف شاملة تغريات
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قدر سماع وهو أال محدد، مجال يف ا حقٍّ بارع فإنه فيسبوك، موقع يف رأيك كان أيٍّا
أيام. أو ساعات غضون يف علنًا عنه والرتاجع التغيريات، أحد عىل التعقيبات من كبري
يف لكن الوقت، مرور مع نفسها واألهداف املبادرات إىل عاد ولقد دائًما، ذلك يفعل ال إنه
لتغيري الفتًا استعداًدا أظهرا زوكربريج مارك التنفيذي ورئيسه فيسبوك فموقع العموم
سلبي فعل ورد غضب موجة مواجهة عند للجدل، املثرية التغريات عن للرتاجع أو املسار،

اإلعالم. من
نتفليكس، لرشكة املثرية القصة تتبعت أن بعد أخرى، مرة الصفة هذه يف فكرت
املوجودة األفالم وتأجري الحي البثِّ خدمات تقدِّم املتحدة، الواليات مقرها رشكة وهي

الرقمي. الفيديو أقراص عىل
الجريئة التغيريات بعض أجرت نتفليكس رشكة فإن بعد، القصة تسمع لم كنت إذا
خدمة عىل وأطلقوا أحد. استشارة دون قسمني إىل بأكمله العمل وقسمت منتجها، عىل
بحيث نتفليكس عىل وأبقوا «كويكسرت»، اسم بالربيد الرقمي الفيديو أقراص إرسال

الحي. البث خدمة عىل فقط تركز
املشرتكني، بغضب تفيد تقارير ووردت طويلة، لفرتة استمر احتجاج ذلك تبع
موقع قال هذا وعن القرار، عن تراجعوا يوًما ٢٣ بعد ثم السهم. سعر يف وانخفاض
ولن كويكسرت، عن تتخىل نتفليكس القرار: عن رسيع «تراجع أورج: دوت بيدكونتنت

الرقمي.» الفيديو أقراص ألفالم الحي البث حسابات تفصل
التالية: لألسباب بالرتاجع أُعجب دائًما أنا

عقلية. ومقدرة شجاعة يتطلب وهذا تغيريًا، وتصنع تبتكر أن حاولت لقد (١)
آذانًا! يتطلب وهذا استمعت، لقد (٢)

يتطلب وهذا مخطئًا، كنت بأنك علنًا لالعرتاف يكفي نحو عىل متواضع أنت (٣)
الشجاعة.

متعددة البنوك أحد يف الِفَرق إحدى مع أتحدث كنت ذلك، كتابة يف أبدأ أن قبيل اآلن،
برنامج إطار يف الشابة، املواهب من مجموعة تعمل البنك هذا يف العمالقة. الجنسيات
تحدٍّ وأكرب ابتكارية. جديدة عمل فكرة إطالق عىل املتوقعني، املستقبل قادة ألبرز تنموي
هذه يف التغيري إجراء إن الرشكة. داخل املحافظة» «النزعة ب وصفوه ما هو يواجههم
سابًقا. ذكرناه فيما تفكر عندما مخيف نحو عىل صعب إنه ا. حقٍّ الصعوبة بالغ املؤسسة
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العالم مع رسيًعا التكيف عىل املؤسسات قدرة هو الصدد هذا يف نشهده فما إذن
حولها. من

التغيري؟ هيرسعة ما (1)

فخور مبيعات رجل إنه املبيعات. يف املهنية حياته طوال عمل ديفيد، يدعى زميل لديَّ
مفاهيمه أحد عىل ممازح، نصف وهو أطلعني، سنوات عدة ومنذ النخاع. حتى بمهنته
العميل يحتاج الذي العمل قدر املفهوم بهذا يقصد ال اإليرادات». «رسعة وهي: املفضلة،
امليزانية. تلك استثمار يف بها يرغب أو يحتاجها التي الرسعة مدى بل املجمل، يف تنفيذه
يحرص التي املبيعات رجل لشخصية مضحًكا تلخيًصا املفهوم وجدت الوقت ذلك يف
تعلمت الوقت، مرور مع أني (رغم نفسه الوقت يف وسيئ جيد وهذا تقمصها، عىل ديفيد
املفهوم). هذا عليها ينطوي التي الحكمة أقدِّر أن بي الخاصة الخدمات رشكة إدارة أثناء
برسعة. التغري عىل قدرتها أي املؤسسة، تغري رسعة يف أفكر تجعلني الجملة هذه
— فحسب بمرونة التحرك ال رسيًعا، التغري عىل قدرتها تعني املؤسسة تغري رسعة
دون القدرة بهذه املؤسسة تتمتع أن املمكن من ألن — برسعة الرتكيز تغيري عىل القدرة
رسيًعا املؤسسة تتحرك أن املمكن من ألن فحسب؛ برسعة التحرك وال داخليٍّا. تتغري أن
املؤسسة تتطور أن املمكن فمن التطور، عىل القدرة فقط وليس تتغري. أن دون أيًضا

الكافية؟ بالرسعة ذلك فعل يمكنها هل لكن الوقت، مرور مع بكفاءة
أرسع، نحو عىل تركيزها تغيري أمكنها املؤسسة، لدى التغري رسعة زادت كلما

أرسع. نحو عىل جذريٍّا نفسها تغيري وأمكنها أرسع، نحو عىل التنفيذ وأمكنها
برسعة التغري عىل قادرة والعرشين الحادي القرن مؤسسات تكون أن يجب ملاذا

كبرية؟
بقية ألن التحديد، وجه وعىل رسعة. أكثر نحو عىل كثريًا يتغري ببساطة العالم ألن
حولها عما صلة وأقل منعزلة ليست الكوكب، من بعيدة أركان يف املوجودة العالم، أنحاء
من القدر هذا إىل فيه وصلنا الذي العاملي السوق هذا يف فاليوم بأخرى، أو بطريقة
«بقية يف تحدث التي البعيدة التغريات أصبحت واألنظمة، التكنولوجيا بفضل الرتابط،
تتغري مبارش، نحو عىل باملؤسسة تحيط التي الخارجية البيئة أن تعني العالم» أنحاء
أصبح ذلك، من واألهم التقليدي. بالنظام يخل نحو وعىل متوقع، غري نحو وعىل برسعة،
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نسعى عالم من الكبري، التحول بعملية القيام أجل من التغيري؛ يف نتحسن أن علينا لزاًما
«باألفضلية». حقي عمري يصفه قد ما إىل فيه نسعى عالم إىل املستمر النمو إىل فيه

مدركني نكون أن يجب فإنه والتوجهات، املحفزات من املقنع املزيج لهذا نتيجة
تحسينها. عىل جاهدين نعمل وأن االزدياد، يف اآلخذة بنا، الخاصة التغيري لرسعة

األسود والبجع العاملية التحوالت (2)

هو التغيري فإن املستمر، االضطراب يسوده عالم يف لكن مبتذًال، التايل القول أصبح لقد
الوحيد. الثابت العامل

عىل مؤخًرا حدثت التي واالضطرابات التقلبات من ببعض أنفسنا نذكِّر دعونا
العاملي: واالقتصادي السيايس الصعيد

العاملي. املايل النظام انهيار يف وتسببه براذرز، ليمان بنك إفالس •
الحايل. يومنا حتى ٢٠٠٧ عام من املزدوج الكساد •

العربي. الربيع •
اقتصادية كقوى الصني) الهند، روسيا، (الربازيل، بريك دول مجموعة ظهور •

اقتصادية. كقوة الصني بزوغ خاصة وبصفة جديدة،
املتحدة. الواليات يف االقتصادي الركود •

من مختلفة لحاالت وإسبانيا والربتغال واليونان أيرلندا وتعرض اليورو أزمة •
الخطرية. املالية األزمات

احتلوا. حركة •
اليابان. يف فوكوشيما النووية الطاقة توليد محطة انهيار •

كوربوريشن. نيوز مؤسسة ضد «الجارديان» وصحيفة ويكيليكس حمالت •
والقذايف. الدن بن موت •

أن كيف طالب، نيكوالس نسيم يصف السوداء»، «البجعة الرائع، الكتاب يف
األمور وهذه قبل. من حدثت التي األمور تلك أي املتوقعة؛ للمخاطر مستعدة املؤسسات
األزمات معظم أن كيف يوضح طالب أن بيد أبيض». «بجع بأنها توصف عادية أزمات
االستعداد نستطيع فال تماًما، مسبوقة غري أزمات هي إنما املربكة، األثر، بالغة رة، املدمِّ
قبل. من حدث ملا واالستعداد التكيف بمجرد أو املسبقة، السيناريوهات باستخدام لها
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عند إال معقولة تبدو ال اكتشافها، عند إال تخيلها يمكن ال أزمات إنها أسود». «بجع إنها
تنتمي متوقعة غري أحداث هي السابقة القائمة يف املذكورة األحداث من بعض حدوثها.
األحداث وهذه معروفة. متوقعة نتائج كانت اآلخر البعض بينما األسود، البجع لفئة

التغيري. من كبريًا قدًرا تمثل بنوعيها
املجتمع فإن املتوقعة، غري واألحداث السياسية الجغرافية األحداث تلك إىل باإلضافة

تغري!) األقل عىل (أو تطور أيًضا

التواصل شبكات عىل الحمالت وشن النشاط (3)

بلدتي يف الكتاب هذا تأليف وقت يف النشاط. من جديد جيل ظهر املجتمع، صعيد عىل
التواصل شبكات عرب حملة انترشت إلنجلرتا، املشمس الجنوبي الساحل عىل برايتون
مزعومة مضايقة واقعة أغضبتهم الذين املدينة يف القاطنني األشخاص تجمع االجتماعي
قال حيث املحلية، املطاعم أحد يف طفلها ترضع كانت التي املرضعات، األمهات إلحدى
تحفًظا.» أكثر تكون أن عليها «إن األم: لهذه املطعم ذلك يف املتواجدين العمالء من عدد
وأصدقاء األصدقاء رأيت ما ورسعان تويرت، موقع عىل مرة ألول الحملة تلك عن سمعُت
يزيد ما حاليٍّا عليه يوجد (الذي األصيل املنشور عىل ويعلقون األخبار، يشاركون األصدقاء
املخطط الخاطف» «التجمع مظاهرات إحدى تفاصيل يشاركون ثم تعليق) مائة عن
ملوقع التنفيذي الرئيس زوكربريج مارك تحدث لطاملا فيسبوك. موقع عرب بها للقيام
احتكاك». دون املشاركة «تتيح اجتماعية» «أداة بأنه إياه واصًفا موقعه عن فيسبوك
التليفزيونية القنوات شاشة وعىل واملحلية، القومية الصحافة يف بالحملة الحال وانتهى
يشعرن (والالتي الناشطات األمهات من صغرية ملجموعة هائًال نجاًحا وكانت املحلية،
الرسعة، بهذه شعبية محلية حملة تنترش أن املمكن من كان هل األرجح!) عىل بالتعب

مضت؟ سنة خمسني منذ املجهود، من القليل القدر وبهذا
من جديد نوع أصبح إذ فحسب؛ املحلية الحمالت عىل التوجه يقترصهذا ال بالطبع،
حركة أو األوضح، املثال احتلوا، حركة مثل والعرشين، الحادي القرن يف متاًحا الحمالت
الحمالت هذه املتحدة. اململكة يف الغابات أنقذوا حملة أو املتحدة، الواليات يف الشاي
فيبدو رسيًعا، تأثريًا وتُحدث تتكون أن يمكن األهداف، أحد وراء املندفعة رقميٍّا، املرتابطة
بنفسها. تختارها قضايا عىل للغاية حقيقيٍّا تأثريًا تؤثر ثم مفاجئ، نحو عىل تنشأ أنها
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أو حق بوجه سواء رشكتك، ضد موجهة الحمالت إحدى كانت إذا — ذلك ونتيجة
املعتاد، العمل لسري املسرتخي اإليقاع من الحال يتحول أن املمكن فمن — حق وجه بغري
وتجعل تويرت، موقع عىل متداوًال التجارية عالمتك اسم تجعل كاملة، أزمة مواجهة إىل
معلوماتك يف ينقبون الصحفيني وتجعل اإللكرتوني، موقعك يغزون املرتابطني النشطاء
ألحد اإلعداد عادًة يستغرقه كان الذي الوقت من أقل وقت يف األمور هذه كل الرقمية،

الصحفية. الترصيحات

والتغيري التكنولوجيا (4)

املتعلقة التفاصيل عىل الضوء نلقي سوف الكتاب. هذا يف متغلغل التكنولوجيا تأثري
النووي الحمض عن يتحدث الذي السابع الفصل يف وكذلك الفصل، هذا يف الحًقا بها
األهمية، فائق كان التغيري رسعة دفع يف التكنولوجيا دور إن نقول أن يكفي التكنولوجي.

آخر. مسبب أي من أكرب تأثريها كان ا، حقٍّ

(بعد) القواعد أحٌد يغري لم (5)

مؤسسة معها تتعامل أن ينبغي التي التوترات أهم من أن أيًضا باملالحظة الجدير من
عن متأخرة القانونية، القواعد سيما ال اللعبة، قواعد أن هي والعرشين الحادي القرن

للرشكات. املعارص الواقع
مقدًما القانون م يُصمَّ أن املمكن غري فمن املجتمع، القانون يتبع أن بالرضورة يجب
املتوقعة. غري األسود البجع أحداث ألحد املفاجئ الظهور انتظار يف الرف، عىل ويوضع
كذلك. الحال كان ولطاملا الواقعي، العالم يف األحداث يتبع القانون أن هو فالواقع إذن
الفكري، النموذج يف كامل تحوٌل فيها َحَدَث فرتٍة يف إننا سيقولون: البعض أن إال
الحارض. وقتنا يف خاصة بصفة عنه متخلف والقانون واإلعالم، التكنولوجيا قادته
القانونية واملحاكم املراقبون يزال ال تتغري. لم القواعد أن للرشكات بالنسبة يعني وهذا
قوية عكسية جذب قوة ذلك يمثل أن ويمكن العرشين، القرن سلوك باتباع يطالبون
عذًرا يقدم أن يمكن األمر هذا أن عملنا يف أيًضا (وجدنا التطور إىل للحاجة مناهضة

وراءه). لالختباء درع أو دعم مصدر بمثابة فيكون التغيري، لعدم حقيقيٍّا
العرشين القرن طابع الفكرية بامللكية املتعلق القانون يحمل خاصة، بصفة
تستطيع أنك فإما كبري؛ حدٍّ إىل ثنائيٍّا النرش حق كان لطاملا املثال، سبيل فعىل بوضوح؛
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يمكنك وال محفوظة حقوقه كل أن أو الفنانني، ألحد املوسيقي اإلنتاج توزيع إعادة
مرشوع أصدر وقد القانون!) (بموجب األشكال من شكل بأي اإلنتاج هذا استخدام
الفكرية امللكية ألصحاب يمكن الرخص، من مجموعة اإلبداعي، املشاع عليه يطلق رائع،
رغبتهم ملوازنة تنوًعا؛ أكثر اتفاقيات لتقديم استخدامها أنفسهم) املبدعون هم (عادًة
لآلخرين السماح يف رغبتهم مع إبداعاتهم، عىل السيطرة من مالئم بقدر االحتفاظ يف
تجارية، غري رخصة تحت املوسيقي إنتاجه نرش الفنان يستطيع إذن منها. باالستفادة
ببساطة: يعني وهذا اإلبداعي، املشاع تحت وتندرج لصاحبه، الفني العمل تنسب لكن
املال تتكسب ولم يل العمل نسبت قد دمت ما باملوسيقى لك يحلو ما تفعل أن «يمكنك
الرشكات إحدى ساعدت لو ماذا لكن رائع، هذا كان.» أيٍّا منها صنعته الذي اليشء من
مواقع أحد خالل من قدمته أو املبتكرة، الجديدة األفكار أحد إىل التوصل يف الكربى
يف أسبوعيٍّا ساعات عرش قضيت لو ماذا أو التسويق؟ تدعم التي الجماعي» «التعهيد
تُحفظ وكيف عليها؟ سأحصل التي الصفقة فما مدينتي، يف املحيل املجلس مشكالت حل

يل؟ املنصف الوضع هو وما حقوقي؟
األفكار فيه تغريت عًرصا ليناسب القانون سيتغري كيف نرى أن املدهش من سيكون
الرشكات عىل سيؤثر وهذا والتعاون، واإلبداع، وامللكية، باملشاركة، املتعلقة والتوقعات

كافة.

رسيع نحو عىل التغيري إجادة إىل للحاجة األكرب السبب (6)

للتغيري، استجابتها تحسني إىل الرشكات حاجة يربر أهمية أكثر سبب يوجد ذلك ومع
مجتمعة. الذكر سالفة األسباب كل من أهم السبب هذا

للبيئة. الخطرة الحالة وهو أال
القرن يف العرصية الحياة سري طريقة يف هائًال تحوًال الرشكات تُجِر لم فإذا
فالجليد الوقت، من متسع أمامنا يعد لم جميًعا. نضيع فسوف والعرشين، الحادي
واملياه تتغري، املناخية واألنظمة النضوب، عىل أوشك األسماك من البحار ومخزون يذوب،
إننا ذلك. من أسوأ وضعها أو باالنقراض، مهددة الحية األنواع من وكثري تُستنزف،
الوقت ويف متسارعة. صحي تردٍّ فرتة إىل الكوكب ينجرف بينما وندندن، أعيننا نغمض
الحل. من جزءًا تكون أن من بدًال املشكلة من جزءًا تعد األعمال معظم أن يبدو الحايل،
األمور، عليها كانت لطاملا التي والطريقة الشخصية، املصالح نغري أن يجب
تغيريًا تتطلب األمور هذه وكل أمة. وكل اقتصاد وكل مؤسسة كل يف واألعراف والثقافات
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األكرب التهديد هو الحايل الوضع إن والحكومة. والصناعات واملؤسسات األفراد يف هائًال
جدي. واألمر اإلنسانية. ملستقبل

الخارجية، العوامل هذه كل تقدمها التي التحديات كل تتحقق فعندما ثم، ومن
والصفة قيمة، األعىل العامل هو التغيري وسيكون االستفاقة، يف املجتمع يبدأ سوف
ومديرو واملوظفون، املستثمرون، يرى سوف كبريًا. احتفاءً تلقى التي ا حقٍّ املرغوبة
هو للتغيري الطبيعي امليل أن الناس وبقية املجتمع، يف املصالح وأصحاب العليا، اإلدارة

العالم. يف الضاربة الفوىض عىل السيطرة يف نرغب كنا إذا لدينا، ما كل
تماًما. رضوريٍّا مؤسساتنا يف التغيري رسعة وزيادة فهم يُعد وحده السبب لهذا

التغيري؟ رسعة تحسني فوائد ما

األكثر االستخدام هذا يف بما القرارات اتخاذ تحسني إىل يؤدي مما مبكًرا؛ التعلم •
للموارد. كفاءة

عىل الجديدة املنتجات تطوير إىل يؤدي مما العمالء؛ احتياجات إىل أقرب البقاء •
الحصة من أكرب وقدر العمالء، والء من أكرب قدر عىل والحصول أفضل، نحو

املوظفني. لدى الشغف من أعىل ومستوى السوقية،
أفضل وجذب استقراًرا، أكثر مؤسسات إىل يؤدي وهذا املرونة، من أكرب قدر •
واإليرادات النتائج من أعىل مستوى وتحقيق بهم، واالحتفاظ والعمالء املوظفني

األجل. طويلة
األجل، طويلة إسهامات إىل سيؤدي وهذا متقلب، عالم يف املستمر التكيف •
األسهم حملة وحتى واملجتمعات، املوظفني من كافة املصالح ألصحاب ودعم

واالقتصادات.
ابتكارات مع رسيًعا والتكيف الرسيع» «االتباع خالل من الخطر تقليل •

دائًما). الريادة من (بدًال األخرى املؤسسات
— أقرب أرسع يف — األفضل فتصبح تنافسية، ميزة إىل تؤدي األمور هذه كل •

تربح. ثم ومن
مستدام. عاملي مجتمع تكوين يف أسايس نحو عىل اإلسهام •

املؤسسة؟ تغيري رسعة عىل تؤثر الجوانب أي إذن
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وأساليب وسائل من مجموعة فئة لكل فئات، أربع إىل الجزء هذا نقسم سوف
القدرة املؤسسة اكتساب تعجيل أجل من بها؛ واالستعانة استخدامها يمكن التي التأثري،

هي: الفئات وتلك التغيري. عىل

شخصية. عوامل (١)

مؤسسية. عوامل (٢)
سلوكيات. (٣)

مضادة. قوى (٤)

شخصية عوامل (1-6)

نظر وجهة إن التغري؟ عىل املؤسسة بقدرة الشخصية العوامل عالقة ما تتساءل: ربما
عمليات، أو مخزون أو أحجار من ال أشخاص، من تتكون املؤسسة أن هي الكتاب هذا
للتغيري، ككل املؤسسة استجابة طريقة تحسني أجل ومن املؤسسة. «هم» فاألشخاص
املؤسسة منهم تتكون الذين الكثريين األفراد من فرد كل استجابة طريقة تغيري يجب

للتغيري.
املساعدة كتب أقسام أرفف د تفقَّ فقط صعوبة. سيشكل التغيري أن جيًدا املفهوم من
ومن السلوك». «تغيري عن جوجل عىل رسيًعا ابحث أو الكتب، متاجر أحد يف الذاتية
الصعيد عىل املؤسسات تغيري يف نساعد أن نريد كنا فإذا التغيري، لصعوبة نظًرا ثم،
وأن كامًال فهًما التغيري بأنفسنا نفهم أن بد فال بثقة، التغيري ذلك نقود وأن الشخيص،

أنفسنا. نطور

التوجه (أ)

أن يجب التغيري. مع تعامله وطريقة املرء توجه هو املؤثرات أهم فإن لذلك، نتيجة
التغيري نكهات من ونتحقق نتذوق أن يجب التغيري. لتحدي شخصيٍّا تقديًرا نكتسب
فيميز ليتذوقه، حنكه يف الخمور من فاخًرا نوًعا الخمور خبري يقلب قد مثلما بالضبط
يكون أن يجب ثم، ومن السيئة! وتلك الجيدة والجوانب الدقيقة، واالختالفات النكهات،
اإليجابي التقدير بالرضورة تعني ال (ونقدره ونقدره به، ونشعر نتذوقه، شيئًا التغيري

الشاق!) الرسيع الجري أو البارد املطر تقدر أن املمكن من إذ فقط؛
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التأثري يمكننا ما وأن ثابت، عامل التغيري بأن يقر الذي بالتوجه نتحىل أن بد ال
عليه. وتحايلنا معه، وتكيفنا له، استجابتنا طريقة هو إنما عليه

الشخيص، الصعيد عىل التغيري ماهية باستمرار، ونتعلم ونقدر، نحرتم، أن بد وال
للتغيري. كأشخاص استجابتنا لطريقة قويٍّا فهًما الوقت مرور مع نكتسب وأن

مثل: أموًرا نفهم أن يجب

نفيس؟ يف تغيريها الصعب من أن الشخيص الصعيد عىل أجد التي األمور ما •
البداية؟ يف للتغيري عادًة استجابتي تكون كيف •

التغيري؟ أحقق كي يل بالنسبة الفعالة املحفزات ما •

واحرتام التغيري، تبني وهما: أال شقني، من توجهنا يتكون أن يجب باختصار،
التالية. األمور لكل مستعدين يجعلنا ذلك وفعل التغيري. هذا ومتطلبات عواقب

العادات (ب)

بني وهما السلوك، تغيري أساتذة من اثنني من العادات لقوة املحدود فهمي اكتسبُت
را طوَّ مختلًفا»، شيئًا «افعل عنوان يحمل الذي برنامجهما ويف باين. وكارين فليترش
الدليل وهذا األكاديمية، الناحية من القوية أبحاثهما عىل يعتمد الشخيص للتغيري دليًال
األشخاص لتمكني املتحدة؛ اململكة يف املحرومة املناطق يف واسع نطاق عىل حاليٍّا يستخدم

التغيري. تمنع التي الشخصية العادات من التخفف من
التي السلوكيات من معقدة شبكة عاداتنا فإن وكارين، بني من تعلمته ملا ووفًقا
حد إىل منها الفكاك الصعب من العادات وهذه إدراكنا. يفوق نحو عىل فينا تتحكم قد
تسريها «آالت ا حقٍّ كبري حد إىل إننا مكانه. يف بعًضا بعضها ويثبت متداخلة، فهي ما،

األمر. بادئ يف ندركه مما بكثري أقل قراراتنا اتخاذ بعملية فوعينا العادة»،
ييل: فيما فكر

تغتسل؟ ترتيب بأي تستحم، عندما •
يوم؟ كل العمل إىل تذهب كيف •

القطار؟ يف أو الحافلة يف عادًة تجلس أين •
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هي فما نعم، الجواب كان وإذا معينة؟ أنماًطا تتبع أحبائك مع مناقشاتك هل •
األنماط؟ تلك

الغداء؟ لتناول تذهب وأين الغداء، عىل تناوله تختار الذي ما •

للحياة األساسية التفاصيل جعل يف تساعدنا العادات من املعقدة الشبكة هذه
التي العادات تغيري دون يحول حاجًزا تمثل إذ أيًضا؛ وتعوقنا بساطة، أكثر اليومية
تبدأ ربما عملك بيئة سياق ليصبح السياق غرينا إذا النحو، هذا وعىل تغيريها. يف نرغب
والرقمية املادية التواصل أشكال عىل تجيب كيف هناك: تتبعها التي العادات اكتشاف يف
كيف املديح، وتتلقى تمنح كيف ضغط؛ تحت تكون عندما فعلك رد يكون كيف أيًضا،
العمل؟ يف لك املصاحبة العادات يف التفكري يمكنك هل وملن. ال، تقول وكيف نعم، تقول

معهم؟ تعمل الذين األشخاص لدى واألنماط العادات مالحظة يمكنك هل
بعض قبضة تخفيف إن يقول أساس عىل يقوم مختلًفا» شيئًا «افعل برنامج إن
من املزيد اتخاذ عىل قادرين لنكون مجاًال يمنحنا للغاية، األساسية املهمة» «غري العادات

الشخيص. التحول خطوات
القرن يف األعمال سري تغيري هو الكتاب هذا قراءة من الهدف كان إذا ثم ومن
التغيري مفاتيح أحد فإن األفراد، من مكونة املؤسسات أن عىل واتفقنا والعرشين، الحادي

بعاداتك! ولتبدأ لعاداته، الفرد تغيري سيكون

االستماع (ج)

مؤسسة من جزءًا تصبح ثم ومن شخصية، تغريات تحقيق عىل قادًرا تكون لكي
مع الحال هو كما معلومات إىل تحتاج فإنك إيجابي، نحو عىل تتطور التي املستقبل

سريكيت». «شورت فيلم يف فايف جوني الروبوت
والتعاطف. والحوار االستماع يف سيما ال انتباهك، إدارة يف املهارة تلك وتكمن

يقوله ما إىل وينتبه إليه، وينتبه السوق يفعله بما يشعر التغيري يف الناجح القائد
أنك (أعتقد بأنفسهم. يرونه وما زمالؤه به يشعر ما وإىل يقولونه)، ال (وما العمالء

بالفعل.) ذلك تعرف الكتاب هذا ملثل كقارئ
الخمس السنوات مدار عىل الفت نحو عىل األعمال صحافة تحولت السبب ولهذا
واالحتفاء الذكاء، حاصل من بدًال العاطفي، الذكاء مثل موضوعات عىل لرتكز املاضية،
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األحادية من بدًال والتعاطف، اإلبداع مثل املخ من األيمن الفص عىل املعتمدة بالصفات
معقدة. حسابات وإجراء كثرية أرقام مع التعامل عىل والقدرة

إن األطوار: وغريب متمرس مبيعات مندوب يل قال والوحيدة األوىل وظيفتي يف
مأثور قول إنه النسبة. بهذه نستخدمهم أن يجب املبيعات ويف واحًدا، وفًما أذنني لدينا
ممن كثري مع الحال هو كما — وأرى عديدة. مرات بنفسك سمعته أنك شك وال قديم،
خالل من تغيري تحقيق يف يرغب شخص أي عىل تنطبق نفسها القاعدة أن — سبقوني
باستمرار) بل فقط واحدة مرة (ليس التغيري سنقود كنا فإذا األشخاص، مع العمل

نتحدث. ما ِضْعف نستمع أن األفضل من فسيكون

التواضع (د)

من خارجة كأنها رصاحًة تبدو التي — بنا الخاصة التغيري رسعة زيادة أجل من أخريًا،
لدينا. التواضع حس ننمي أن يجب — سيئة علمي خيال رواية

أنجزناها التي األمور أحد تغيري برضورة يخربنا تعقيب إىل االستماع بني فرق يوجد
مخطئني. كنا بأننا واالعرتاف التعقيب هذا ضوء عىل الترصف وبني مسئوليتها، نتحمل أو
ومجتمع واملؤسسات، الِفَرق، يف غرسه إىل نحتاج ما هو تحديًدا األخري الفعل رد إن
اآلخرين، األشخاص وأفكار آراء وقبول مخطئني، كوننا لتقبل االستعداد وهو أال األعمال،

التغيري. رسعة وقود هو فهذا علنًا، املسار لتغيري الالزم والتواضع بالذات واإليمان
الركود من التحول يمكننا ال مرة. كل يف صواب عىل نكون عندما نتغري أن يمكننا ال
باملمارسة، ونتعلم األخطاء، بعض نقرتف أن يجب مثالية!» تالية «خطوة إنجاز إىل
الرتكيز مجموعات يف األهمية بالغ الوقت نضيع أن دون برسعة العمل يف نستمر وأن

تقدمنا. تشل والتي تنتهي، ال التي الداخلية واملناقشات
إنجازها إىل نحتاج التي الكبرية الخطط إنجاز أجل ومن «ننجز»، أن بد ال نتغري كي
والوعي التواضع إىل نحتاج ( وبتأنٍّ تدريجيٍّا بأكملها املؤسسة ترصف طريقة تغيري (مثل

بالذات.
والتعلم بالذات الوعي استجماع ورسعة الفشل، وإظهار التواضع تنمية خالل من
متاحة ليست واملرونة بالتغيري متعلقة إمكانيات نتيح فإننا الفشل، مع يأتي الذي
من أقل قدًرا ونظهر املتوقعة، غري بالنتائج نرحب وعندما أخرى. بطريقة ببساطة
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باستمرارية ونتغري نتعلم فإننا املتوقعة، غري األحداث مواجهة يف رسيًعا ونتحرك املقاومة،
يشء». ينقصنا «ال بأننا اقتنعنا إذا تحقيقه املمكن من األمور هذه من يشء ال أكرب.

املؤسسية العوامل (2-6)

والجوانب السمات عىل نظرة نُْلِق دعونا الشخصية العوامل بعض استعرضنا أن بعد
ذلك. يحققه أن يمكن وما التغيري رسعة دفع خاللها من يمكن التي املؤسسية

التحرك ومرونة رسعة (أ)

بإحدى يعمل مبارشة يسبقني الذي املحارض وكان املؤتمرات، أحد يف مؤخًرا أتحدث كنت
التحديات املحارض وصف العامة. العالقات قسم يف الوطنية، الحديدية السكك رشكات
السكك عمليات يف أزمة تحدث عندما املرتابط املعارص العالم ظل يف يواجهونها التي

مساره). عن القطارات أحد خروج (مثل الحديدية
حدث ما لفهم الزمن من ساعتان أمامنا متاًحا كان سنوات عرش «منذ وقال:
الهواتف اقتناء شاع عندما سنوات خمس ومنذ اإلعالم، وسائل إلخبار واالستعداد
الذكية، الهواتف وجود مع — واآلن دقيقة، عرشين إىل املدة تلك انخفضت املحمولة
العالم يعرف أن قبل ثانية عرشون لدينا — وفيسبوك وتويرت املصورة، والرسائل

نعرفها.» التي املعلومات تفوق األزمة عن معلومات
حدوث بني يفصل فال مدهش! الحارض. الوقت يف مؤسساتنا من املطلوب هو هذا
اضطراريٍّا طائرة هبوط ذلك أمثلة ومن ثانية. عرشين سوى عنها العالم ومعرفة الواقعة
السياسيني، أحد القبضعىل إلقاء أو جاكسون، مايكل البوب ملك وفاة أو هدسون، نهر يف
مدته زمني فاصل وفريقك أمامك نفطي. ترسب ملشكلة النفط رشكات إحدى تعرض أو
أو احتكاك دون عامليٍّا مشاركتها وإمكانية الواقعة حدوث بني يحول ثانية، عرشون

تكلفة.
وقت بني الفاصلة التأخر فرتة أن يعني هذا الفعيل. الزمن اسم هذا عىل نطلق
فاألمران الفعيل؛ الزمن من التقارب يف آخذة عنها، العالم معرفة ووقِت واقعٍة، حدوِث

كاد. أو الزمني الفاصل اختفى لقد نفسه. الوقت يف تقريبًا يحدثان
اإلنرتنت، عرب املتاحة املنصات تلعبه الذي ع املرسِّ الدور عىل بالفعل نظرة ألقينا
يف أيًضا لكن وتويرت، القطارات رشكة مثال يف كما الخارجية اإلعالم وسائل يف فقط ليس
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طريقة ويف إل، يس إتش رشكة يف املديرين إىل التقييم املوظفون بها يقدم التي الطريقة
من ولغريها ثريدلس، األكمام قصرية القمصان رشكة لصالح باستمرار العمالء ابتكار
ظاهرة إن إينوسينتيف. موقع يقدمه الذي الجماعي التعهيد خالل من األخرى الرشكات
إىل الحاجة إن بل الخارجية، واالتصاالت باإلعالم متعلًقا أمًرا فقط ليست الفعيل الزمن

برمته. األعمال بمجال متعلق أمر هي والرتابط التحرك رسعة زيادة

OODA أودا نموذج (ب)

ترى أودا، نموذج األمريكي الجو سالح يف السابق املقاتل الطيار بويد جون وضع عندما
يف النموذج ُوضع املطاف. نهاية يف الدرجة لتلك استخدامه يشيع أن يتوقع كان هل
أن ويوضح الرسيعة، النفاثة الطائرات بني القتال حدوث كيفية وصف بهدف البداية
ونرى آخر، قراًرا ونتخذ أثره، ونرى القرار، نتخذ حيث حلقات؛ يف تحدث القرار صناعة
أودا: نموذج حروف إليه ترمز ما إليكم وهكذا. ذلك بعد القرار ذلك تركه الذي األثر

بي؟ املحيطة البيئة يف يحدث الذي ما :Observe املالحظة •
آخر؟ يشء كل من أنا وأين البيئة، تلك يف مكاني هو ما :Orient التوجه •
تالية؟ كخطوة أفعل أن يجب ماذا كله، هذا ضوء يف :Decide القرار •

القرار. تنفيذ :Act الترصف •

طبيعته أودا نموذج يف لإلعجاب املثرية األمور فمن لذلك، العملية. هذه تكرر ثم
يكون حيث الصدد، هذا يف نتناولها التي املؤسسية البيئة يناسب وحده وهذا التكرارية.
أن يف يتمثل ال أودا نموذج من املستفاد الكبري الدرس أن بيد مستمرٍّا. فيها التغيري
بل مستمرة، قرارات اتخاذ عملية من جزء وكلها مًعا، ومرتبطة متسلسلة، القرارات
النجاح. احتمال زاد أودا، نموذج حلقة يف الدوران رسعة زادت كلما أنه يف الواقع يف يتمثل
الذي الوحيد األمر هو برسعة القرار اتخاذ يكون ال قد لحظة، توقف يل: ستقول
القرار يكون قد السياسات! صناعة يف أو القتال يف أو األعمال عالم يف النجاح إىل يؤدي
أفضل صياغة يف والفكر الوقت بذل أهمية عىل نؤكد أن ويجب الفائز، هو األفضل
التحول أن أرى ذلك، ورغم صحيًحا. هذا يكون ربما كذلك؟ أليس ، بتأنٍّ القرارات
لكل األفضل «القرار وراء نسعى نعد لم أننا سببه أودا نموذج باستخدام التفكري إىل
املتعلقة الخيارات من كاملة سلسلة إلجراء الوقت من متسع أمامنا أصبح بل األوقات»،
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أودا نموذج يف بالفعل. املخاطرة تقل لذلك ونتيجة الراهن». الوقت يف قرار «بأفضل
تعلم إىل والتفكري التخطيط من وانتقلنا التنفيذ، وضع إىل التفكري وضع من تحولنا
هذا أن حديس عىل اعتماًدا وأرى الفعالة. غري واألمور الفعالة األمور عن عمليٍّا املزيد

الدائم. والتغري بالتقلب يتسم لعالم بالنسبة تماًما صائب األمر

الدائم والتحسني املرن، التطوير صوِّب: أطلق، استعد، (ج)

للتحول مطوًال وروجوا بيرتز، توم والذكي املتحدي اإلداري املفكر مثل آخرون، وصف
أطلق، «استعد، أسلوب إىل أطلق!» صوِّب، «استعد، أسلوب من القرارات اتخاذ يف نفسه
اختالف (عىل الريادية الناشئة الرشكات ويف الربمجيات تطوير صعيد وعىل صوِّب».

ثابت. نحو عىل رواًجا التوجه هذا يكتسب أنواعها)،
املميزات من تعد فريقه بها يتحرك التي الرسعة أن ناشئة رشكة أي مؤسس يعلم
من محدود قدر وجود ظل يف — أنه ويعلم املنافسني، أكرب عن رشكته تميز التي القليلة
فعله يمكنه ما أفضل فإن — اإلطالق) عىل نقدية سيولة وجود عدم (أو النقدية السيولة

الرسعة. من بمزيد التحرك نحو الرشكة دفع هو
بموعد للوفاء خطورة الطرق أقل أن املتمرس الربمجيات مهندس يعلم باملثل،
مطورة لخطة وفًقا العمل خالل من يكون ال قد الجودة، عايل برنامج وتقديم التسليم
من سلسلة إىل كله املرشوع تقسيم خالل من بل نهاية، ال ما إىل ومفصلة بعناية
ترتيب إعادة ثم بكثري، أصغر مهام إىل كلها التطوير عملية وتجزئة «السباقات»،
املتبع واملرن الرسيع األسلوب هذا القى أسبوعني. كل األولوية حسب عىل التالية الخطوات
الفلسفة هو األسلوب هذا وأساس املايض، العقد مدار عىل رواًجا الربمجيات تطوير يف
ويف البيئة من كل يف — املرشوع أثناء باستمرار» وستتغري «تتغري األشياء إن القائلة:
يشء ال النجاح. أساس هو التغيري ذلك استغالل وإن — والعميل التطوير فريق تعلم
األسبوع يف بالفعل قديمة تصبح شهًرا عرش اثنا مدتها خطة اتباع من إحباًطا أكثر
األساليب ويقلب الحقيقة، تلك الربمجيات تطوير يف املتبع املرن األسلوب يدرك الثالث؛

عقب. عىل رأًسا املرشوع إدارة يف املستخدمة التقليدية املتسلسلة
موطنها من تترسب املرشوعات إلدارة كأسلوب املرنة املنهجية أن هو الجيد الخرب
املؤسسية الصوامع من الكثري إىل متجهة الربمجيات، تطوير عالم يف املتمثل األصيل،
موافقتهم والِفَرق، واملديرون املرشوعات أصحاب يعلن أيًضا. الحكومة وإىل األخرى،
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الحادي القرن يف منطقيٍّا أمًرا يبدو مرن أسلوب فاتباع له، بتبنيهم األسلوب هذا عىل
والعرشين.

متزايد، نحو عىل رائجة أصبحت التي األساليب تلك نأخذ عندما يحدث ماذا إذن
«التعلم عقلية إىل املثايل» «التخطيط عقلية من نتحول إننا األعمال؟ عالم يف ونطبقها
األخرى املصطلحات من بيتا مصطلح «بيتا». بمرحلة املعروف الدائم التحسني أو الدائم»
املكتمل غري األويل النموذج هي األلفا النسخة — الربمجيات تطوير عالم من املقتبسة
التالية النسخة هي البيتا ونسخة الجديدة، التقنيات إلحدى أو الويب خدمات إلحدى
مكتملة، غري زالت ما نسخة فهي — أخطائه أوضح من بعٍض إصالح بعد للنموذج

الواقع. عالم يف الختبارها األشخاص من أكرب مجموعة مع للمشاركة جاهزة لكنها
بالقدر رسمية وحالة توجًها التحسني مرحلة يف البقاء أصبح الحني ذلك ومنذ
وكان لسنوات، بيتا مرحلة يف لجوجل التابع اإللكرتوني الربيد ميل جي ظل فلقد نفسه؛
رشكة تعاقدت ٢٠٠٩ عام أواخر ومنذ يوميٍّا! النشطني املستخدمني من ماليني لديه
مليون مع املحمول، الهاتف عرب الدفع يف املتخصصة سكوير، الناشئة املالية الخدمات
يف املحمول الهاتف عىل يعتمد مبتكر أسلوب طرح خالل من بالتجزئة، بيع رشكة
أن من واثق أنا التقليدية. املالية الخدمات رشكات فاجأ املالية املدفوعات مع التعامل
شعاًرا بيتا مرحلة يف دوًما البقاء أصبح لقد أسبوعيٍّا. أو يوميٍّا، تتغري سكوير رشكة
يكون لن هذا التعليمي الويب/املطعم/املنهج تطبيق «إن يقول: أودا نموذج يشبه لتوجه

دائًما.» تصميمه ويُعاد ويُحسن، يُعدل سوف بل أبًدا، مكتمًال

السلوكيات (3-6)

فما باألعىل، وصفنا كما القطط مرونة تحاكي بمرونة تسري سوف الرشكات كانت إذا
السلوكيات وأي تظهر؟ أن املحتم من التي الجديدة السلوكيات وما ذلك؟ سيعزز الذي

عليه؟ القضاء أو تغيريه من بد ال الحالية

التعاون (أ)

إذا مستحيًال سيصبح املطلوبة، الجديدة األعمال برسعة التحرك أن القول نافلة من أوًال،
التعاون. عن عاجزين اإلدارات، مختلف ويف الفرق، داخل األشخاص كان
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كانتا اللتني الساعتني من االستجابة وقت تقلص ظل ويف القطار، أزمة حدوث فعند
برشكة املسئول فإن الراهن، الوقت يف فقط ثانية عرشين إىل سنوات عرش منذ متاحتني
فإنه الرشكة، مصلحة أجل ومن الداخلية. الخالفات تبعات تحمل يمكنه ال القطارات
البريوقراطية أو الشخصية، املصالح لخدمة الهادفة املمارسات تقبل يمكنه ال ببساطة
من عاٍل بقدر يتمتعون الزمالء من شبكة إىل يحتاج إنه التأخري. أو الرضورية، غري

حدوثها. وقت األحداث برسعة يتحرك كي والتعاون؛ والتمكن، االستجابة،
ملثل تماًما معارضة إنها الحقيقة، يف التعاون. من النوع هذا الصوامع تدعم ال
وسلوكيات الصوامع وجود عن يتحدثون األشخاص من وكثري التعاون. من النوع هذا

مؤسساتهم. يف الصومعة
تلك القادة يواجه أن يجب تغيريه؟ يستطيع ومن الصومعة، تفكري يأتي أين من

ذلك. يف يسهم الذي الشخيص سلوكهم سيما ال املشاكل،
يكافئوا أن ويجب للتعاون، تجسيًدا كافًة املستويات يف القادة يكون أن يجب

التعاون. دون تحول التي العقبات ويذللوا التعاون،

الفشل (ب)

األشخاص عن يتحدث الذي الثالث الفصل من كل يف سابًقا استعرضنا كما ثانيًا،
تصورات تغيري فإن الواعية، القيادة يتناول الذي الرابع الفصل يف وكذلك التقدميني،
والعرشين. الحادي القرن ملؤسسة بالنسبة األهمية غاية يف أمر هو الفشل حول املؤسسة
بدوره وهذا املسئولية، من التملص إىل يؤدي به واالحتفاء الفشل فهم عن العجز
انسداد إىل يؤدي النجوم) حرب فيلم يف يودا شخصية مثل نبدو أن يف نرغب أن (دون
«الخوف» بل املؤسسة، يف الخسائر أكرب ذاته حد يف الفشل يكون ال قد التعاون. قنوات
األشخاص لدى هائًال توتًرا ويخلق القرار، صناعة عملية بالفعل يشل الذي الفشل من

املؤسسة. يف
بني الثقة من أكرب مستويات إىل للفشل االستعداد من بمزيد التحيل يؤدي سوف
الفشل اعتربنا إذا الحقيقة، يف كافًة. أرجائها يف الصدق من أكرب وقدر املؤسسة، يف الناس
بالتعلم فعليٍّا تعتز مؤسسات يخلق أن يمكن أكرب مرات لعدد الفشل فرصة فإن تعلًما،
دون لألمام وتتقدم تتكيف تعلم» «مؤسسات ا حقٍّ رشكاتنا وستصبح نحوه، وتسعى

توقف.
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املكافأة (ج)

عندما للوضوح، وتحريًا هائًال. تأثريًا تغيريها رسعة عىل يؤثر مؤسستك تكافئه ما ثالثًا،
إنها تقول ما فقط ليس ا»، «حقٍّ تكافئه ما أقصد فإنني مؤسستك» تكافئه «ما أقول
النقيض يمثل سلوًكا إال نجد ولم النزاهة، قيمة تتبنى مؤسسات يف كنا جميعنا تقدره.
أن حني يف أساسية، قيمة بأنه مختلفة بطريقة التفكري تصف املؤسسة كانت أو لها، التام
التعليمات اتباع ويفضلون الجديدة األفكار بالفعل يسحقون داخلها العاملني األشخاص

األمور». بها أُنجزت لطاملا التي «بالطريقة ويتمسكون حرفيٍّا،
مجموعة ا حقٍّ تكافئ أن للمؤسسات بد ال التغيري رسعة زيادة أجل فمن لذلك،
التطوير السلوكيات: تلك أمثلة ومن الحركة، وخفة املرونة تشجع التي السلوكيات

والتعاون. والفشل، واملخاطرة املؤسيس، واالبتكار واإلبداع والتغيري، الشخيص،
مادية مكافآت خالل من ذلك تفعل الصفات تلك بالفعل تكافئ التي املؤسسات
إىل «معنوية مكافآت خالل ومن وغريها، والرتقيات، والحوافز، الرواتب، يف ومعنوية:
ويف وخارجها، الرشكة داخل العام والظهور الجوائز، مثل: تأثريًا؛ أكثر وربما أكرب» حد
يف شخص كل عىل حرفيٍّا هذا يؤثر سوف التوجيه. خالل ومن الثنائية، االجتماعات
الرشكة. حارس أو االستقبال موظف حتى التنفيذي الرئيس أو املؤسس من املؤسسة،

إىل وسيؤدي وأفضل. أرسع نحو عىل العمل إىل الساعية املؤسسة ذلك يدعم بالفعل
واملؤسسة كله، الفريق يف األشخاص قبل من للتغيري الهادفة والطاقة التعاون يف زيادة
إن النحلة. مثل واللدغ الفراشة مثل الرقص يمكنها أفضل، مؤسسة إىل تؤدي كلها،

تماًما. للغاية مهمة املؤسسة تكافئها التي األمور

مضادة قوى (4-6)

التواصل شبكة عىل األصدقاء أحد ل يُحمِّ حيث الفعيل، الزمن عالم نحو انطالقنا مع
التهامها، من ثواٍن قبل الفاخرة املطاعم أحد يف لوجبته صورًة اختارها التي االجتماعي
املؤسسات تراقب وحيث الفاتورة، يدفع أن قبل اإلنرتنت عىل للطعام تقييًما يرتك ثم
فإنه ضوئه، عىل وتترصف التقييم ومواقع املنتديات من باستمرار تجمعه الذي التقييَم
واضحة، مضادة قوى األقل عىل أو مضادة، ثورة بدايات نشهد أننا ندرك أن بنا جدير

ذلك. يف محقون وهم اإلنرتنت. بشبكة االتصال دائم الحياة أسلوب تعارض
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يمكن ال يومنا مدار عىل باإلنرتنت الدائم االتصال أن إىل ذلك يف السبب ويرجع
املستمرة»، االنتباه «لتجزئة الجانبية اآلثار عن الباحثني بعض يتحدث صحيٍّا. يكون أن
متنوعة معلوماتية مصادر مجموعة باستمرار البرش نحن فيها نراقب التي الحالة تلك
نكون أن صحي أمر هو هل مصدر. لكل انتباهنا من ضئيل جزء تخصيص عرب لكن
الداخلية التعاون وشبكة األخبار، وعناوين اإللكرتوني، والربيد املحمول، بالهاتف متصلني
نجري ذلك وفوق االجتماعي، التواصل شبكات من ثالث أو اثنتني أو وواحدة للرشكة،
الدم؟ وضغط الدماغ، وعىل عالقاتنا، عىل ذلك تأثري ما والزمالء؟ األحباء مع محادثات
أسود بمستطيل غالبًا منشغلني والديه فيه يجد عالم يف ينشأ طفل حياة تبدو كيف
بإصبعهم ويحركون الرتكيز، أثناء العبوس وجههما عىل يبدو أيديهما، يف يحمالنه صغري

اإلنرتنت؟ إدمان عن بجدية الحديث سنبدأ متى الشاشة؟ محتوى
تشبه التي الحالة تلك «التدفق»؛ بفضائل آخرون باحثون يحتفي اآلخر، الجانب عىل
ذهني»، «اتقاد حالة يف املرء يكون حيث عناء، دون األشياء كل فيها تتجمع التي الحلم
الحالة هذه يف وحيد. تركيز مجال عىل منصب تركيزه وكل منكبٍّا، مقاطعة، دون
ويصنف املمتدة، البيانات وجداول التقارير فيعد يُذكر، عناء دون املهام املرء ينجز
الفعيل؟ الزمن يف التدفق يوجد أين السالسة. بمنتهى بالحديقة، ويعتني الكتب، رف
مصادر عدة بني انتباههم أفرادها يشتت عندما العظمة تحقيق للمؤسسة يمكن كيف

يوميٍّا؟
للحياة املستمرة الرسعة ليقاوموا التأني؛ مفاهيم حاليٍّا واملفكرون الفنانون يتناول
ممتاًزا مرشوًعا أمازون، لرشكة التنفيذي الرئيس بيزوس، جيف موَّل وقد العرصية.
يف واحدة مرة الساعة تدق النائية. تكساس تالل أحد يف سنة» آالف العرشة «ساعة شيد
سابقة دقة أية عن مميزة ستكون دقة وكل سنة، آالف عرشة ملدة لتعمل ومصممة السنة،
وتتصف استعمالها، بعد منها نتخلص التي باألشياء يعج عالم ظل يف لها. تالية أو
مفقوًدا أصبح الذي األجل طول نحو يسعى كي مصمم املرشوع هذا فإن األجل، بقرص
الوجبة «حركة الحال بطبيعة كذلك توجد والعرشين. الحادي القرن ورسعة صخب يف

والسالم. واملساحة، والوقت، الصرب، بفضيلة تحتفي التي البطيئة»
بعض يقول اإلطالق. عىل رسعته تتزايد التغيري كان إن ما حول جدل يستمر أخريًا،
هذا يف نتناولها التي األمور جميع إىل ويشريون بالطبع، تتزايد رسعته إن األشخاص:
أجزاء أول يف فقط أننا كرزويل راي املستقبليات عاِلم يعتقد الحقيقة، يف وأكثر. الكتاب
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ويزعم القادمة. سنة الخمسني مدار عىل كبري حد إىل رسعتها ستزداد متسارعة مرحلة
تزداد ثم ومن تقدم، موجة كل عىل مركبًا تأثريًا تؤثر فإنها التكنولوجيا، تطور مع أنه
والذكاء البرشي الذكاء فيها يندمج التي «األحادية» مرحلة إىل نصل أن إىل رسعتها
الضغط جماعة وتقاوم كامل! آخر كتاب إىل يحتاج املوضوع هذا لكن الحاسوبي،
انتقل أجدادنا جيل أن حقيقة إىل وتشري املفهوم، هذا التغيري رسعة لزيادة املناهضة
القمر، إىل البرش إرسال إىل البخار، بقوة تسري التي والقطارات والعربة الحصان من
عوالم وتصميم تصديقها، يمكن ال حاسوبية بقدرة املزودة الذكية الهواتف واستخدام

الصدد. هذا يف محقون وهم ويتعلمون. األطفال يلعب حيث اإلنرتنت عىل افرتاضية
األشخاص، من لكثري وبالنسبة يتغري. العالم ييل: فيما الرئيسية الفكرة تتمثل
الرشكات غالبية أن فيه شك ال فمما الوضع، كان وأيٍّا رسعته. تزداد التغيري أن يبدو
لقد التغيري. رسعة ملواكبة كافية برسعة التقدم عىل قادرة تعد لم واملؤسسات، واملنظمات
يستطيعون التي الرسعة زيادة هو نفعله أن يجب ما التغيري. مواكبة عن تخلفهم ازداد
املشاكل حل يف مواردهم ويستخدموا للتغيري، مواكبني يظلوا كي ملعدلها، وفًقا التغيري

حل. إىل تحتاج التي
املؤسسة؟ تغيري رسعة زيادة يمكن كيف

للتغيري املؤسسة استعداد عىل إيجابيٍّا التأثري خاللها من يمكن جوانب ثمانية إليك
يف — محتوياتها أن من واثًقا كن لكن مملة، القائمة تبدو رسيًعا. التغري عىل وقدرتها

مثريًا: تأثريها سيكون — تطبيقها حال

التخطيط. (١)
التنظيمية. الهياكل (٢)

العمليات. (٣)
األنظمة. (٤)

التوجهات. (٥)
والطرد. التوظيف (٦)

املكافآت. (٧)
الشخيص. التغيري (٨)
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التخطيط (١)

باختصار النشاط

املستطاع قدر كبرية طوارئ ميزانية وأعدَّ أشهر. ستة منها كل مدة دورات عىل بالتخطيط ابدأ
األمر. يف ما كل هذا تحدث. التي الطارئة الحاالت أو املتوقعة غري الفرص الستغالل

النشاط تفاصيل

يف يرغبون الجميع أن ورغم التغيري. تقاوم — السيئة الخطط األقل عىل أو — الخطط معظم
الرشكات تحتاج — يحدث سوف ما يعلموا أن يحبون فالناس — مفهوم نحو عىل السيطرة

األساليب. تلك وتتبع مرونة، أكثر تخطيط أساليب التقدمية

خطة وضع معقول نحو عىل يمكننا ظرف» أي «تحت فكيف أرى، الذي نفسه العالم ترى كنت إذا
خمسية؟

الحارض، الوقت إىل الفور عىل التخطيط أفق إرجاع إىل تحتاج التغيري، رسعة تحسني أجل من
الرشكات تتوقع حيث القادمة، الخمس السنوات خالل املنتظر الضبابي املستقبل من إياه مجتذبًا
أن يمكنك الفرص/الطوارئ بميزانية وباالستعانة وكاملعتاد. انقطاع دون يرام ما عىل العمل سري

األثناء. هذه يف يحدث ملا أرسع نحو عىل االستجابة يف تبدأ

يف آخرين أشخاص من بالقتل) تهديدات (وربما صغرية، أو كبرية مقاومة ستوجد بالتأكيد
يف التفاصيل بعض وإضافة قليًال، املتبعة األعراف مسايرة إىل تحتاج أن املتوقع ومن املؤسسة،
أكثر نحو عىل التخطيط يف البدء تستطيع أنك إال املدى. طويل للتخطيط املخصصة املمتدة الجدول
كل الحالة هذه ففي املستوى، رفيع مديًرا كنت إذا إال ببطء، أسلوبك ينترش وسوف ومرونة. تكيًفا

بالعمل!» «أرسعوا هو قوله عليك ما

التنظيمية الهياكل (٢)

باختصار النشاط

إلنجاز مختلفة ووظائف مختلفة إدارات من املكونة الصغرية الفرق وتشجيع تكوين يف ابدأ
صغرية مجموعة يف أو بمفردك تنجزها سوف كنت التي املهام بإنجاز ابدأ واملبادرات. املرشوعات

«بالغرباء». مستعينًا اختالًطا أكثر مجموعات خالل من وأنجزها العادية، الحالة يف

النشاط تفاصيل

سنحت وإذا بك. الخاص القسم عادًة معهم يتنافس املؤسسة من أقسام من أشخاص ضم تعمد
املؤسسة طبيعة يدركون الذين الصاعدة، الطموحة املواهب ذوي املتفردين، فادُع الفرصة، لك
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قوة تثبت ودعها املجموعات، تلك يف والتعاون يَّة النِّدِّ روح انرش املهام. إنجاز يف ويرغبون جيًدا،
االنتباه. تلفت أال حاول أمكن وإذا حد، أدنى إىل البريوقراطية قلل الوقت. مرور مع التعاون

تناول الذي الثالث الفصل يف عنه تحدثنا الذي جور لرشكة الشبكي التنظيمي الهيكَل أتَذُْكُر
يف االرتباط تحسن سوف إدارات عدة من املكونة الصغرية الِفَرق هذه التقدميني؟ األشخاص
االستعانة يمكن التي التحالفات من مهمة شبكة الفرق تلك تبني وسوف هائل، نحو عىل املؤسسة

األزمات. عند بها

املجموعات هذه مثل أن — بالدهشة أصابنا نحو عىل — اكتشفنا االستشاري عملنا خالل من
عقلية تتبنى املؤسسة أن عىل واضحة عالمة تعد النظرة وهذه هدامة، املؤسسة تعتربها أن يمكن

التعاون. أساليب من النوع هذا إىل تحديًدا وتحتاج خطر حد إىل الصومعة

العمليات (٣)

باختصار النشاط

لالستجابة أسابيع، أو أياًما أو ساعات تستهلك التي لديك، التي للعمليات رسيعة بمراجعة قم
برشكة املسئول يف (فكر دقائق خالل لها االستجابة عىل قادًرا تكون أن إىل تحتاج التي األمور ألحد

واالستجابة»). لالستعداد أمامه املتاحة ثانية و«العرشين القطارات

النشاط تفاصيل

الرسيعة؟ باالستجابة املتعلقة املشاكل تكمن أين مؤسستك. يف ذلك تعيق التي األمور يف مليٍّا فكر
املتوقعة) أو (الحالية التأخريات خسائر ما حيالها؟ تفعل أن يمكنك ماذا خطورتها؟ مدى ما

البريوقراطية؟ هذه عن الناجمة

املتوقعة، السيناريوهات وأسوأ الخسائَر وبدقة بوضوح يصف مخترص مستند يف ذلك ن دوِّ واآلن
العمليات. تلك وغريِّ

تحديد عىل األفراد بتشجيع فابدأ كربى، مؤسسة يف تنفيذيٍّا رئيًسا أو عليا إدارة مدير كنت إذا
تأمل أيًضا يمكنك الرسيعة. االستجابة عىل قدرتهم املؤسسة تعيق خاللها من التي الطرق وتوضيح
السماح خالل من إل، يس إتش األنظمة، دمج يف املتخصصة الهندية الرشكة تنتهجه الذي األسلوب
والشئون البرشية، واملوارد املالية، مثل: — الدعم عن املسئولة الوظائف بمواجهة موظف ألي
املعنية، اإلدارة إىل املوظف من «بطاقة» إصدار طريق عن بأخطائها، — العليا واإلدارة اإلدارية،

معينة. لضوابط وفًقا عليها الرد يكفل وواضح صارم بتعهد مدعومة
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األنظمة (٤)

باختصار النشاط

يف آخر مكان يف النظام هذا بالفعل لديك كان إذا أو الجمهور، تفاعل مراقبة أنظمة أحد ركِّب
من تستمده ما انقل ذلك وبعد به. املتعلقة التقارير عىل االطالع حق عىل فاحصل املؤسسة،
التخطيط يف أسلوبك عىل بالطبع وطبقها وزمالئك، فريقك إىل مؤثرة ورؤى متناثرة معلومات

الفعيل! الزمن من تقرتب اآلن أنت لك، هنيئًا والتنفيذ. والتفكري

النشاط تفاصيل

الكلمات ذكر مرات عن الويب يف تلقائيٍّا تبحث دقيق بحث تقنية هي الجمهور تفاعل مراقبة
أكثر جعلك خالل من الفعيل، الزمن من اقرتابًا أكثر تجعلك وسيلة إنها تختارها. التي املفتاحية
العالمة اسم تكون أن يمكن املناسبة، املفتاحية والكلمات الخارجي. العالم يف يحدث ملا مواكبة
أو للمنافسني، التجارية العالمات أو عنهما، املسئول الخدمة اسم أو املنتج، اسم أو التجارية،

تطوراته. عىل مطلًعا تكون أن إىل تحتاج ما عىل يعتمد فاألمر العمالء، أسماء

ثواٍن، يف جوجل تنبيهات إعداد يمكنك ممتازة. لكنها للغاية بسيطة بداية جوجل تنبيهات تعد
املفتاحية الكلمات ذكر» «مرات عىل تحتوي إلكرتوني بريد رسالة لك جوجل سريسل ذلك وبعد
كي جيد؛ توازن لتحقيق يوميٍّا؛ التنبيهات تلقي (اقرتح أسبوعيٍّا أو يوميٍّا، أو ذكرها»، «لحظة إما

إليك.) وصولها وقت قديمة تصبح ولكيال التنبيهات؛ من مرهق كمٌّ لديك يتجمع ال

تقنيات فهناك تعقيًدا، أكثر وتقارير تصفيًة تقدم التي وجودة ثمنًا األعىل التطبيقات يف رغبت إذا
ووتش» «براند رشكة يف الشخصيني أصدقائي قبل من املقدمة تلك مثل الجمهور؛ تفاعل ملراقبة
مكان يف األشخاص أحد أن تقريبًا املؤكد فمن املؤسسات، إحدى يف تعمل كنت إذا الكثري. وغريها

يكون! من اكتشف الخدمة، هذه تقدم التي الرشكات تلك إحدى مع تعاقد قد املؤسسة يف ما

التوجهات (٥)

باختصار النشاط

(أو املتحمسني املرشوعات مديري أحد ترسل أن يمكنك املهام. إلنجاز مرونة أكثر أساليب ادعم
إدارة يف املرن األسلوب استخدام ابدأ ثم للمرشوعات، املرنة اإلدارة دورات إحدى إىل بنفسك) اذهب

مرشوعاتك.

159



األعمال ثقافة يف ثورة

النشاط تفاصيل

سواء جديدة؛ خطوة أي بدء عند الدائم» «التحسني ألسلوب والحماس الوعي حولك فيمن انرش
جذابة. جديدة تسويقية مادة إعداد أو النفقات عمليات من جديدة عملية بصدد كنت

فأخرب اإلخفاقات، أحد عانيت إذا تُخِفها. وال الشخصية، إخفاقاتك عن تحدَّث بالفشل. احتِف
التحدث يف تبدأ سوف وأنك للفشل، دعًما أكثر تكون أن إىل تحتاج املؤسسة أن تعتقد أنك مديرك
الشجاعة، من كاٍف قدر لديك كان إذا وكافئها. فريقك يف اإلخفاقات شجع أكرب. نحو عىل الفشل عن

التقدميني). األشخاص عن يتحدث الذي الثالث الفصل (انظر للفشل! كنيسة فأقم

والطرد التوظيف (٦)

باختصار النشاط

هذا يف وللنجاح تخوضها، التي وللرحلة للمؤسسة املناسبني األشخاص اختيار عند رصامًة أكثر كن
رضوري نحو عىل — وكذلك توظيفهم، املناسب باألشخاص املتعلقة املعايري زيادة إىل تحتاج األمر

طردهم. املناسب األشخاص —

النشاط تفاصيل

عادًة يحدثان ال والطرد التوظيف إن حيث تأثريه، ليظهر وقتًا يستغرق سوف لكنه بسيط األمر
األشخاص مجموعة زيادة هو الصدد هذا يف وأخريًا أوًال فعله عليك ما لكن وضحاها، عشية بني
املرونة، عليهم تبدو الذين األشخاص وظف لذلك التغيري. يتقبلون الذين املؤسسة يف املوجودين
سيكونون األشخاص هؤالء والتطور. بالتغيري والرتحيب إبدائها عىل القدرة إثبات ويستطيعون
متحمسني سيكونون غريوها. التي بالعادات وربما بعاداتهم ذاتي وعي إلظهار استعداًدا أكثر

والتحدي. واإلمكانية، بالتغيري، وشغوفني

إبعاد إىل ومؤسستك أنت تحتاج سوف ذلك يف النجاح أجل من أنه هي األخرى العملية الحقيقية
مؤسسة يف البقاء صالحهم يف ليس بشدة. ويقاومونه التغيري، تماًما يرفضون الذين األشخاص
فعل يحاول آخر شخص كل صالح يف ليس أنه املؤكد ومن رسيًعا، وتتحرك التكيف عىل تحث
َفظَّة وربما وقديمة، قليًال، قاسية تبدو قد مناسبة. غري الكتاب، هذا يف «طرد»، كلمة تبدو قد ذلك.
صعب «االنفصال للغاية: مهم الجانب هذا فإن موراي ويل صديقي يقول كما لكن ما. حدٍّ إىل
رضوري.» أمر املؤسسة عن األشخاص إبعاد كيفية فتعلم فيه؛ التحسن تحاول أن يجب التنفيذ.

التوظيف فإن األساس) يف كذلك (وهو التغيري عىل قدرتها عىل يعتمد املؤسسة مستقبل كان إذا
أي مع يتكيفون املؤسسة يف األشخاص من ممكنة مجموعة أفضل لجعل قطًعا رضوريان والطرد
الوقت. مرور مع السوق يف تغريات حدوث وعند الراهن الوقت من كل يف املستقبل، به يأتي مما
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التغيري رسعة

املكافآت (٧)

باختصار النشاط

مكافأة التغيري أجل من املبذولة الجهود وكافئ فرد، كل وظيفة من جزءًا والتطور التغري اجعل
مجزية.

النشاط تفاصيل

املؤسسة، أنحاء يف أو فريقك يف املوجودين األشخاص أدوار وضمن الوظيفي، دورك ضمن ضع
رسيًعا، تُنجز لإلدارة، الخاضعة األمور إن وتطويرها. املؤسسة بتغيري متعلقة واضحة مسئوليات
نحو عىل تحسن فإنك األشخاص، وظائف من واضًحا جزءًا التغيري رسعة عنارص تجعل وعندما
يف يساعدون أقوياء حلفاء واملكافآت الحوافز فإن ثم، ومن واقعيٍّا. ذلك حدوث احتمالية هائل
التغيري». نتبنى «إننا ثقافة نحو الناشئة رشكتك يف العاملني مجموعة أو اإلدارة، أو الفريق، تحول

صعيد عىل أحرزوه الذي اإليجابي التغيري عىل أمثلة تضمني املرءوسني من تطلب أن عىل احرص
ذلك، فعل عىل مكافأتهم عىل واحرص السنوية، تقييماتهم يف الشخيص الصعيد وعىل املؤسسة
اآلخر إىل أحدهم من األقران يمرره للفوز درع لدينا فريقنا (يف مالية. غري وبطرق مالية بطرق
إضفاء يمكنك بل الوظيفية، بالتوصيفات فحسب يتعلق ال األمر أن هي الفكرة بالنجاح، لالحتفال

املرح). بعض

الشخيص التغيري (٨)

باختصار النشاط

الذي الالنهائي والتحدي العالم» يف تراه أن تنشد الذي التغيري أنت «كن غاندي: كلمات يف فكر
تطرحه.

النشاط تفاصيل

شخصيٍّا، التغيري تبني أجل من الشخيص. تغيريك رسعة زيادة إىل تحتاج سوف فعًال ذلك لتحقيق
والسلوكيات العادات عىل تتغلب أن الرضوري من الشخيص التطور يف قدوة تكون أن أجل ومن
وأن املتوقعة، غري األحداث أو الكوارث حدوث لحظة يف بمرونة تتحرك وأن التغيري، تقاوم التي
هل يجلبه. الذي املستفاد وبالدرس به تحتفي ثم اآلخرين، وفشل فشلك تقبل وأن معها، تتكيف
اإلداري املستوى كان أيٍّا الحدود. أبعد إىل مجٍز لكنه للغاية، صعب إنه كال! البساطة؟ بهذه األمر

تراه. أن تنشد الذي التغيري أنت تكون أن يجب تتفوق. أن بد فال فيه، تعمل الذي
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ملخص (7)

تتدهور أو تزدهر سوف رشكاتنا فإن يتزايد، أن املمكن ومن مستمر، فيه التغيري عالٍم يف
ونتشارك نحيا التي االتصاالت وبيئة اإلعالم وسائل إن تكيفها. رسعة مدى عىل اعتماًدا
يعرف والجميع تحدث، فاألمور الفعيل، الزمن من قريبة الحارض الوقت يف جميًعا فيها

تتناقص). الفرتة (وهذه ثانية ٢٠ مدتها تأخري فرتة خالل عنها
العالم، يف فارًقا ونحقق بنا، الخاص العظيم الهدف إىل ونصل نزدهر، أن أجل من
سوف إذ هائلة؛ مزايا نكتسب سوف جانبي وكأثر تغيرينا. رسعة من نزيد أن يجب
الشخيص الصعيد وعىل مكافآت. نحصد ثم ومن اآلخرين، من وأفضل أرسع نتحرك
نجني ثم ومن حولنا؛ من للعالم مقاومة وأقل انفتاًحا، وأكثر مرونة، أكثر نصبح فإننا

اآلن! نتحرك، هيا مكافآت.
تناولنا عندما السياق يناسب بما دورها عن تحدثنا نقطة نتناول سوف ييل، فيما
نحو عىل التقدمية املؤسسات وتطوير دعم وهي أال املؤسيس، واالنفتاح التغيري رسعة

تكنولوجي. نووي لحمض فعال
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السابع الفصل

التكنولوجي اَحلْمضالنووي

الكمبيوتر جهاز عىل لعبة يلعب أحدهما كان املطبخ، طاولة عىل البارحة ولداي جلس
عىل كل مًعا ولعبا ضحكا بزوجتي. الخاص اآليفون بجهاز اآلخر أمسك بينما املحمول،
التكنولوجيا إن بالتكنولوجيا. ولعبا الشاشتني، يف وحدقا واجهتهما، مشكالت وحال ِحَدة،
أي عن النظر وبرصف موجوًدا. كان لطاملا يشء الحياة، من جزء مجرد لهما بالنسبة
الذي العالم فإن ألطفالنا، بالنسبة وصحي صائب هو ما حيال يراودنا قد بالذنب شعور

بالتكنولوجيا. يعج اليوم فيه نحيا
وهذا فيه، نشأنا الذي العالم عن شاسًعا اختالًفا فيه نعيش الذي العالم يختلف
وكما برسعة. الحدوث يف تستمر والتغريات كبرية. تغريات حدثت لقد التكنولوجيا. بفضل
أن يعتقدون الجيل هذا يف التكنولوجيني املفكرين أبرز من بعًضا فإن سابًقا، تحدثنا
العالم هذا يشهد أن تتخيل أن يمكن هل بعد! بدايته نشهد نكد لم وأننا يتسارع، التغيري
هائل؟ نحو عىل التحول من مزيًدا كبري حدٍّ إىل جذريٍّا تغيريًا التكنولوجيا غريته الذي

كتابه: يف كرزويل راي املشهور األعمال ورائد املستقبليات عالم يقوله ما إىل استمع
أقوى ذكائنا من البيولوجية غري الحصة ستكون القرن، هذا نهاية «يف األحادية»: «اقرتاب
فيه يعزز عامًلا يرى إنه املدعوم.» غري البرشي الذكاء من املرات ترليونات برتليونات

البرشي. ذكاءنا الحاسوبي الذكاء
الدرب؟ ذلك عىل بالفعل ألسنا لكن فارغ!» «كالم قائًال: تعلق قد

«قىض ماكونيجال: جني املؤلفة كتبت املدمر» «الواقع كتاب يف التايل، املثال يف فكر
لعبها يف إجماًال سنة ماليني ستة الالعبني، متعددة ووركرافت أوف وورلد اللعبة العبو
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كوكب سطح عىل العاقل اإلنسان قضاها التي نفسها املدة حوايل أي اإلنرتنت، شبكة عىل
نفسه الوقت ووركرافت أوف وورلد لعبة لعب يف قضينا فإننا املقياس، وبهذا األرض.
الذي التأثري من نقلل أن يمكن هل الحية.» األنواع أحد بصفتنا التطور يف قضيناه الذي

سلوكنا؟ عىل بالفعل التكنولوجيا ترتكه
الكتاب هذا سياق ويف له. فعلنا وطريقة نفعله، وما هويتنا، التكنولوجيا تغري
كيفية عىل السابقة، الفصول يف بالفعل نظرة ألقينا لقد إيجابي. أمر التكنولوجيا فإن
يف للمساعدة بالفعل؛ التكنولوجيا قوة والعرشين الحادي القرن أعمال رواد استخدام
أكثر — للمتوقع مناقض نحو عىل — وربما فعالية وأكثر ذكاءً أكثر رشكات تقديم

إنسانية.
يف تغلغلها مثل الكتاب هذا يف متغلغلة التكنولوجيا أن من الرغم فعىل ثم، ومن

ولرشكتك. لك املتاحة األساسية والفرص املبادئ يجمع الفصل هذا فإن حياتنا،
التكنولوجي؟ الصعيد عىل الحارض الوقت يف رشكاتنا وصلت مرحلة أي إىل

طويًال وقتًا قضت العموم يف التكنولوجيا أن إال ألخرى. مؤسسة من املوقف يختلف
الرشطة»، «دور املعلومات تكنولوجيا متخصصو يلعب بحيث امُلحاِرص دور يف إما للغاية،
ال التي فيها املبالغ الوعود «بذل وهو لآلمال، مخيب نحو عىل واملحبط األسوأ الدور أو

اآلن.» منها االستفادة ألحد يمكن
كمجال الحديثة التكنولوجيا عن نتحدث ال فإننا الصدد، هذا يف واضحني ولنكون
نتحدث إننا لبيعها. تكنولوجيا وتطوير والتطوير، البحث عن نتحدث ال إننا أسايس. عمل
يف متخصصة كانت سواء لعملها، الرشكات وتقديم بتكوين املتعلق الرقمي االبتكار عن

السليكون. رقائق أو األحذية أو واملنزلية، الغذائية املستلزمات
األسئلة: هذه نفسك عىل تطرح أن عليك إذن

فعليٍّا؟ النجاح من مؤسستك التكنولوجيا تمكِّن مدى أي إىل •
املحيطني األشخاص ولدى فريقك لدى التكنولوجية املعرفة مستوى متوسط ما •

مبارشًة؟ بك
يف التكنولوجيا استخدام نحو األشخاص توجهات تلخيص إىل اضطررت إذا •

امللخصة؟ الجملة تلك ستكون فماذا للعالم، حاليٍّا تقدمه ما تحسني
الذين األشخاص أي املؤسسة، يف تعرفهم الذين التقنيني غري الخرباء عدد كم •

تكنولوجية؟ أدواًرا يشغلون ال لكنهم التكنولوجيا «يحبون»
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التكنولوجي النووي الَحْمض

العاملون يقاومه الذي ملؤسستك املتاح املتوقع الكبري التكنولوجي التحول ما •
أنت؟ تقاومه أو بها

ستكون فماذا الكبري، التحول ذلك نحو صغرية واحدة خطوة ستأخذ كنت إذا •
الخطوة؟ تلك

الرائدة للمؤسسات املتاحة الفوائد بعض عىل نظرة نلِق ودعنا األفكار، هذه تذكَّر
املتوقع السقوط إىل الحال بها ينتهي أن دون التكنولوجيا، من أقىصاستفادة تحقق التي
أخرى، بعبارة قليًال، إال تُستخدم وال فيها مبالًغا وعوًدا تقدم التي التكنولوجيا هوة يف

الفشل. هوة يف تقع

التكنولوجي النووي الَحْمض تكوين (1)

باسرتاتيجيات مبارشة ينطلقون العمالء بعض أن نرى استشارات، كرشكة عملنا يف
أن قبل بأكمله السوق تحرك ينتظر اآلخر البعض بينما مجربة، غري جريئة رقمية
مستعدة ألنها تزدهر املؤسسات بعض هل نفيس: أسأل بدأت فرتة وبعد مبدئيٍّا. يجربوا
ثم ومن باملرونة، والتحيل لالبتكار مستعدة ألنها تزدهر أنها أم التكنولوجيا، لتبني
الرشكات هل أخرى، بطريقة األمر عن لنعرب انتهازي؟ نحو عىل التكنولوجيا من تستفيد
«االبتكار عىل يقوم أوسع منهًجا تتبنى أنها أم التكنولوجيا عىل يركز منهًجا تتبنى الرائدة

التغيري»؟ أنواع من نوع أي وتبني
الخيار هو الجواب يكون أن األكرب االحتمال أن أعتقد لكني الجواب، لديَّ ليس

الثاني.
أنها متزايد نحو عىل تبدو األنجح املؤسسات أن رأيي يف فالحقيقة حال، أية عىل
الواقع، يف التكنولوجيا. تخلقها التي والفرص االرتباك يتبنى منهج عىل تعتمد التي تلك

للرشكة. النووي الحمض من جزءًا املنهج ذلك يكون الحاالت من كثري يف
النووي؟ حمضها من جزءًا التكنولوجيا تكون عندما املؤسسة تبدو كيف إذن

فإنها: للمؤسسة النووي الحمض من جزءًا التكنولوجيا تكون عندما

التكنولوجيا. تجرب كي أقرانها قبل عادًة تتحرك •
املعلومات تكنولوجيا قسم نطاق خارج التكنولوجي التفكري وجود عادًة تتوقع •
يفكر أن تتوقع فهي التحديد؛ وجه عىل بالتكنولوجيا املعنية األقسام أو
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والتجزئة، والعمليات العمالء، وخدمة والتطوير، البحث يف والعاملون املسوِّقون،
املجال هذا تحسني يف تساعدنا أن للتكنولوجيا يمكن «كيف يف شخصآخر، وكل

بعينه؟»
التكنولوجي، االبتكار يف (بيتا) الدائم التحسني املرن/مرحلة املنهج عادًة تتبنى •

لذلك. وفًقا التوقعات وتدير
أحد من بدًال الحارض، الوقت يف بسيطة تكنولوجيا عادًة تختار سوف ولذلك •

شهًرا. عرش اثني غضون يف االستخدام جاهزة املتكاملة الحلول
عىل فعليٍّا التكنولوجيا وتقييم استخدام لطريقة البرشي الجانب دائًما تقدم •
واإلرشاك للتفكري األولوية تويل إنها أي األبصار؛ تخطف التي اإلمكانيات مجموعة

التكنولوجيا. أجل من التكنولوجيا من بدًال املستخدم عىل املركزين

مؤسستك إن القول يمكنك هل املرجعية؟ القائمة لتلك وفًقا مؤسستك حالة هي ما
حمض لديها أقسام أو جوانب أو أشخاص يوجد هل تكنولوجي؟ نووي حمض لديها
النووي الحمض لوجود املمكِّنة العوامل ما إليه؟ تفتقر وأخرى تكنولوجي نووي

وجوده؟ عدم حالة يف له املعيقة العوامل وما وجوده، حالة يف التكنولوجي

التكنولوجي؟ النووي الحمض التقدمية الرشكة تدعم ملاذا (2)

وتتمتع رقمي، نظام عىل أكثر تعتمد عندما تتحقق الرشكة بها تتمتع التي الفوائد إن
الحارض، الحارضوالعرص اليوم ويف كبري، بشكل واضحة التكنولوجية، املعرفة من بمزيد

عائدها: يخص فيما ما حد إىل مجزية أيًضا الفوائد تلك فإن

عائد عىل وتحصل باألفضلية، تحظى ثم ومن أرسع، نحو عىل الرشكة تتعلم •
غريها. من أبكر وقت يف االستثمار

من مستمر كجزء والتكنولوجيا املعلومات تكنولوجيا مع بالتعامل الخطر تقلل •
واحدة ملرة تنجز كبريًا» تغيريًا «تُحدث كبرية كمشاريع وليس املعتادة، األعمال

فقط.
الخاص العظيم الهدف تحقق كي سابًقا املحددة غري الجديدة الفرص تتيح •

بها.
إرشاك خالل من هائل، نحو عىل االستثمار عىل العائد وتزيد الخطر، تقلل •

تكنولوجية. مبادرة أية يف للنهاية البداية من األفراد
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ينشئوا لم الذين املوظفني طرد عند الحذر توخي (1-2)
عرصالتكنولوجيا ظل يف

التكنولوجيا نحو اإليجابية التوجهات أن باعتقاد متعلقة تحذيرية مالحظة أضيف دعوني
التوصل عند الحذر نتوخى أن يجب فحسب؛ بالسن مرتبطة الرقمية التكنولوجيا سيما ال
عارصوها ومن كبرية، سن يف التكنولوجيا عارصوا من حول التبسيط، بالغة الستنتاجات
أحب بالتكنولوجيا. األمر يتعلق عندما تماًما تختلف األجيال أن وفكرة الصغر، منذ
تلك عن هارفرد جامعة يف واملجتمع لإلنرتنت بريكمان مركز بها يعرب التي الطريقة
عاملية ثقافة التكنولوجيا عرص يف ولدوا الذين األشخاص «يتقاسم يقول: إذ الفكرة،
معينة، وخربات بسمات محددة لكنها التحديد، وجه عىل بالعمر، محددة ليست مشرتكة
طريقة عىل ذلك وتأثري الرقمية، التكنولوجيا أحضان يف النشأة تجربة تحدده منها جزء
األشخاص ومع بينهم، وفيما نفسها، واملعلومات املعلوماتية، التكنولوجيات مع تفاعلهم
أن املمكن من رقمية» بيئة يف «يولدوا لم الذين واألشخاص األخرى. واملؤسسات اآلخرين
األصغر نظرائهم من تواصًال، أكثر يكونوا لم إن التواصل، من نفسه القدر عىل يكونوا
عالم يف أصيًال مواطنًا يكون ،١٩٨٢ عام منذ مثًال، لنُقل ولد، من كل وليس سنٍّا.

التكنولوجيا.»
مثل التكنولوجيا عرص يف أولد لم «أنا هراء: من بالتحرر لنفسك سمحت وإذا
متحمًسا شخًصا كن ذلك من وبدًال التقدم، وقت حان فقد التافهني»، الصغار هؤالء

للتكنولوجيا.

املعتمدة التجارية الرشكات هي ما التعريفات: تحليل (3)
االجتماعية؟ التجارية والرشكات ٢٫٠ الويب عىل

املعتمدة التجارية الرشكات من كل حول األعمال مجال يف األحاديث من الكثري يوجد
االجتماعية. التجارية الرشكات حول — متزايد نحو عىل — وكذلك ،٢٫٠ الويب عىل
التعريفني كال وأن التقدمية، املؤسسات يف التكنولوجيا نناقش الصدد هذا يف ألننا ونظًرا
املؤسسات اكتساب بطريقة يهتمان لهما) رؤيتك عىل اعتماًدا الرنانتني، الكلمتني (أو
عىل رسيعة نظرة إلقاء األرجح عىل بنا فيجدر التكنولوجيا، استغالل خالل من لألفضلية

املصطلحات! تألف كي «تعريف»؛ كل
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املسئولة املجموعة تنظيم تعني ،٢٫٠ الويب عىل املعتمدة التجارية الرشكات ببساطة،
يف للرشكة يقدمونها التي الداخيل الدعم وتكنولوجيا لخدمات املعلومات تكنولوجيا عن

ييل: بما تتسم التي التكنولوجية واألنظمة األساليب يعني وهذا .٢٫٠ الويب سياق

املستوى إىل األدنى املستوى من االتجاه إىل ميًال أكثر وسلوكها التنظيمي هيكلها •
األدنى. املستوى إىل األعىل املستوى من االتجاه من بدًال للند، الند من أو األعىل،
من بدًال باملوضوعات، معنية اإلنرتنت عرب مجموعات تطوير نحو توجًها أكثر •

فحسب. والخدمات املعلومات توفري

الشديد تركيزها هو ٢٫٠ الويب عىل املعتمدة التجارية الرشكات يف املهم العنرص
رشكات بإحدى خاصة تسويقية مادة يف (أو مثايل مستقبل يف الرشكة. داخل عىل
استخدمها والتي البالية، الداخلية اإلنرتانت شبكة تتحول أن يف الحلم يتمثل الربمجيات)
منصة إىل فحسب، املتبقية اإلجازات رصيد ومعرفة النفقات نموذج لتحميل األفراد
روابط ويكوِّنون املعرفة، املوظفون يتشارك حيث اإلنرتنت، عرب متاحة ودية جماعية
والسنة. واألسبوع اليوم مدار عىل مفيد هو ما كل يحدث وحيث الرشكة، عرب جديدة

وتتداخالن — ٢٫٠ الويب عىل املعتمدة التجارية الرشكات تشبه االجتماعية الرشكات
املعلومات، تكنولوجيا من فحسب تنشأ لم االجتماعية الرشكات لكن — كبري حد إىل
فإن ذلك، إىل باإلضافة وغريها. التجارية، والعالمة والتسويق، العمليات، من أيًضا بل
املتعلقة واملمارسات التعريفات بعض فإن ثم ومن أحدث؛ مصطلح االجتماعية الرشكات

ناشئة. زالت ما به
بما تتميز التي التكنولوجية واألنظمة املناهج تقدير إىل االجتماعية الرشكات تميل

ييل:

الخارجي العالم إىل الداخلية األنظمة تتجاوز أي أيًضا، وخارجية داخلية كونها •
املجموعات. من وغريهم العمالء مع واالرتباط الحوار نطاق وإىل أيًضا،

طريقة يف لكن والدعم، التمكني مجايل يف فقط ليس املؤسسة، صلب يف تتغلغل •
األفراد توظيف طريقة يف الجماعي)، التعهيد (مثل والخدمات املنتجات تطوير

وهكذا. العمالء، مع العالقات دعم طريقة ويف وتطويرهم،

الفروق حول تدور التي العشاء حفل ملحادثات مناسبة مهمة، ملحوظة أيًضا توجد
شابه وما االجتماعية والرشكات ٢٫٠ الويب عىل املعتمدة التجارية الرشكات بني الطفيفة
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مؤسس يونس، محمد صاغه االجتماعية للرشكات منافس تعريف وجود وهي أال ذلك،
ليونس، بالنسبة واملعنى. الهدف يتناول الذي األول الفصل يف عنه تحدثنا الذي جرامني،

ذاتها: حد يف بالتكنولوجيا اإلطالق عىل عالقة لها ليس االجتماعية املؤسسة فإن

الرشكة يف قضية. تحركها تجارية رشكات هي االجتماعية الرشكات
لكن تدريجيٍّا، املستثمر املال استعادة املستثمرون/املالك يستطيع االجتماعية
هو االستثمار من فالهدف القدر، ذلك تفوق عوائد أية جني يستطيعون ال
الرشكة، تشغيل خالل من االجتماعية األهداف من أكثر أو واحد تحقيق فقط

الشخيص. املكسب يف املستثمرين لدى رغبة توجد وال

شخص إنه رشكاتنا. حوائط عىل سنعلقه بل يونس، بتعريف سنلتزم مثايل عالم يف
تنتمي التي الرشكات من املزيد إىل يحتاج والعالم العالم، يف مذهًال فارًقا صنع عظيم
— الحظ لسوء — يحظيان السابقني التعريفني كال أن بيد يصفها. التي للفئة بالضبط
وليس السابق، التعريف هو الكتاب هذا يف املتبع فالتعريف ولذلك الواسع، باالنتشار

يونس. نسخة
لذلك االجتماعية؛ الرشكات حول يدور رأيي يف بأكمله الكتاب هذا إن باملناسبة،
التقنيات، عن كثريًا يتحدث االجتماعية الرشكات مجتمع أن تجد قد أنك من الرغم فعىل
األشخاص عىل ترتكز االجتماعية الرشكات أن نعتقد ماكينيس نيكسون رشكة يف فإننا
الالزم الطريقة يف نفكر عندما أيًضا االعتبار بعني يونس لتعريف وننظر األول. املقام يف
عىل يساعد لنا، بالنسبة الكتاب، هذا يف يشء فكل لذلك الرشكات؛ وفقها تترصف أن

إيقافها. يمكن ال رائعة اجتماعية مؤسسات تأسيس

املعتمدة التجارية الرشكات بني املشرتك ما (1-3)
االجتماعية؟ والرشكات ٢٫٠ الويب عىل

موضوعات وكلها والتغيري، واالنفتاح، الديمقراطية، عىل التعريفني كال جوهر ينطوي
كاملة. فصوًال لها خصصنا

بتمكني باألساس يُعنيان التكنولوجيني التعريفني أو العقليتني هاتني من كل
يف والتدفق والتواصل واملسامية، الشفافية وخلق واملوارد، الحدود وفتح األشخاص،
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التحتية البنية عىل الكتاب هذا يف تناولناه يشء كل تطبيق فإن ثم ومن الفعيل. الزمن
التعريفان. هذان إليه يطمح ما هو للمؤسسات التكنولوجية

األفراد! طاقات إطالق (2-3)

العملية؟ الناحية من بالتكنولوجيا التقدمية الرشكة تفعل ماذا إذن
معرفتها: عليك جوانب أربعة ييل فيما

التدفق. أدوات (أ)
التعاون. منصات (ب)
العمالء. مجتمعات (ج)

املعلومات. تكنولوجيا إدارة دور (د)

التدفق أدوات (أ)

«تدفق». نموذج نحو نتجه فإننا الرقمية، االتصاالت نظر وجهة من
«صندوق نموذج لدينا كان السابق يف قليًال. للوراء نعود أوًال دعونا ذلك، لنفهم
وترد رسالة أرسل كنت اإللكرتوني الربيد خالل فمن ثم ومن واستقبل»، الوارد/أرسل
املراسالت يضم الوارد صندوق كان العمل. يسري كان النحو هذا وعىل الحق، وقت يف أنت
معه، التعامل سهل وكان ويفرغ، يمتلئ الصندوق وكان معها، التعامل يجب التي
يف لكن اإللكرتوني، الربيد استخدام بداية مع معقول حد إىل محدوًدا كان فاملحتوى
مشكلة، يف وقعنا وإذا اإللكرتوني. الربيد رسائل من الكثري نتلقى بدأنا املطاف نهاية
تلك بني من ماهًرا، تطبيًقا ننزل أو ألني لديفيد املهام» «إنجاز كتاب نقرأ أن املمكن فمن
جديد. دين وكأنها الناس بها ويبرش اإلنتاجية لتحسني نظاًما تعتمد التي التطبيقات

املحتوى يف الهائلة الزيادة إن مستدام. غري األمر هذا أصبح تعلمون، كما النهاية، ويف
مع الوضع هذا أكان سواء املتابعة، عن العجز إىل معناها تحول ما رسعان واملراسالت
أم االجتماعي، التواصل شبكات عىل الحالة تحديثات مع أم اإللكرتوني، الربيد رسائل
موقع عىل سخيفة أشياء لفعل جميلة صغرية قصًصا تصور التي الفيديو مقاطع مع
غرار عىل أحاديث يقدمون أشخاًصا تصور التي امللهمة الفيديوهات مع أم يوتيوب،
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وتلك واملتابعة. الرد تتطلب التي األخرى املهام أكوام مع الكيل وفاض تيد. مؤتمرات
فحسب! الجبل قمة هي

أصبح إذ املحتوى؛ من جزء كل إدارة عن التخيل إىل اضطررنا ما، مرحلة ويف
واألشخاص فعليٍّا. النمو يف تويرت بدأ تقريبًا نفسه الوقت يف الالزم. من أكرب املحتوى
شاكلة: عىل أسئلة طرحوا واستقبل» «أرسل نموذج يف تفكر عقولهم زالت ما الذين
تلك، النظر وجهة من مرشوع سؤال وهو تويرت؟» عىل للتطورات مواكبني تبقون «كيف

كثريًا. األمور تغريت مدى أي إىل ببساطة يوضح لكنه
تايمز نيويورك بصحيفة الصحفي كار ديفيد لخص نفسه السؤال مواجهة وعند
من نهًرا أعتربه لكني مربًكا، تويرت يبدو أن يمكن البداية، «يف قائًال: بلباقة الوضع هذا
هكذا املاء.» بعض حامًال فنجاني فيه أغمس واآلخر الحني وبني أمامي، يندفع البيانات

التدفق. أدوات تعمل
الذي الرقمي املستقبل منا كثري بها يرى التي الطريقة ا حقٍّ هو بالنهر التشبيه إن
أنثروبولوجيا خبري كان الوارد». «بصندوق شبًها منه أكثر «متدفق» فهو مالمحه، تتضح
وربما املجال، هذا حول وأفكاري إدراكي يف مؤثًرا بويد ستو املستقبليات وعالم الويب
قد ربما أنه أعتقد أني (رغم التدفق» «أدوات وصف منه سمعت مصدر أول ستو كان

مؤخًرا). السائلة» «األدوات تعبري استخدام إىل تحول

التدفق؟ أدوات هي ما

من يتضمنه بما النشاط» «تيار حول تتمحور منصات أو تقنيات هي التدفق أدوات
وتسمح الوارد، صندوق أسلوب من بدًال النموذج هذا تستخدم إنها ومحادثات. تحديثات

العمل. أسبوع مدار عىل صغرية وتحديثات االحتكاك قليلة محادثات بحدوث
طريق عن ارتباطات حدوث إىل تقود فإنها جيد، نحو عىل األدوات تلك عمل عند
األخرى باألمور الفريق أعضاء بني املحيطي» «الوعي من نوع تكوين خالل من املصادفة

األجواء. يف تدور التي
األمثلة: بعض إليكم

األول. املقام يف — تويرت •
بالحالة/تيار املعني االجتماعي التواصل شبكة من الجزء ذلك — فيسبوك •

النشاط.
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حالة تحديثات لتقديم املؤسسات داخل غالبًا يستخدم خاص» «تويرت — يامر •
تويرت. عرب املوجودة تلك تشبه

دوت فورس سيلز رشكة من مقدم وهو الذكر، سالف نظريه مثل — تشاتر •
موارد من وغريها إم) آر (يس العمالء عالقات إدارة بخدمة مرتبط لكنه كوم،

فورس. سيلز

رئيس كوندي كريستوبال قاله فيما تفكر املساعدة؟ تقديم األدوات لهذه يمكن كيف
كيف واصًفا تايمز، نيويورك صحيفة مع مقابلة يف التنفيذي، ومديرها جارد صن رشكة
العمالء: كبار مع لقاءاته عقب العمالء حول محورية أفكار نرش عىل قادًرا اآلن أصبح
أكتب أن أستطيع لكنني موظف، لكل مذاع صوتي بريد عرب األفكار تلك أرسل «لن
أداة هو للمعلومات الحر التدفق األمر. يتطلبه ما كل وهذا يامر، موقع عىل أسطر خمسة
الجهد من ا جدٍّ قليل بقدر املؤسسة، رشيان إىل قيمة معلومات ُضخت وهكذا مذهلة.»

واالحتكاك.
املؤسسة يف األفراد لتجعل التدفق؛ أدوات تستخدم التقدمية الرشكات فإن ثم، ومن
طريقة قطًعا إنها الحقيقي. العالم يف الخارجية األحداث برسعة ويتحركون مرتابطني
شك، يف كنت إذا والتمكني. االنفتاح وزيادة املؤسسة تغيري رسعة لزيادة رائعة بسيطة
أن من بدًال ذلك، لفعل طريقة عىل فاعثر مرتابًا كنت وإذا يامر. موقع باستخدام فابدأ

نهاية. ال ما إىل املعلومات، تكنولوجيا إدارة من الرسمي اإلذَن تنتظر

التعاون منصات (ب)

الصدد؛ هذا يف بينهما كبري تداخل لوجود نظًرا التدفق؛ أدوات وبني بينها التفريق يصعب
إىل هنا نحتاج أننا إال الناشئة. التكنولوجية الفئات بني للغاية الضبابية الفروق بسبب
املشاركة من االجتماعية الرشكات تمكن ال التي واملنصات التقنيات بعض إىل النظر

التعاون. وتمكني املعرفة تخزين من أيًضا إنما فحسب،
أن هو األسايس الفرق أن نقرر فسوف الكتاب، هذا غرض أجل ومن ذلك، رغم
إمكانية وهي أال التدفق، ألدوات األسايس العيب عن ناتجة حاجة تلبي التعاون منصات
أعترب فأنا لذا الطرق؛ بإحدى تخزينه وعدم املعلومات تيار وسط الجيد املحتوى ضياع
عليه لالطالع متاًحا يكون كي الجيد باملحتوى لالحتفاظ مالئمة أكثر التعاون أدوات أن

املستقبل. يف
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صعيد عىل الكتاب هذا يتناوله ما كل wiki الويكي مواقع تمثل التحديد، وجه عىل
استخدامها، إىل تحتاج فأنت الويكي، مواقع أحد بعد تستخدم لم كنت إذا التكنولوجيا.
عىل الصفحات إلحدى مفيًدا شيئًا وأضف وعدل اذهب اليوم، نهاية مع ربما أو اآلن إما

الوعظية.) نصائحي عن أعتذر فأنا فعلت، قد كنت (إذا ذلك. افعل ويكيبيديا.
يمكن صفحة وهي للتحرير، قابلة ويب صفحة األساس يف هي الويكي صفحة
ذُللت لذلك، ونتيجة «خلفي»؛ محتوى إدارة نظام خالل من ال مبارشة عادًة تحريرها
من مزيًدا أتاح ثم ومن العناء؛ من قلل نحو عىل املقاالت تحرير دون تحول التي العقبة

املشاركة.

التعقيدات مع للتعامل تضطر ال (كي مستضاف جيد ويكي موقع كونفلوينس: •
ماكينيس. نيكسون رشكة يف نستخدمه التقنية)

العاملون العباقرة طورها والتعاون املرشوعات إلدارة ممتازة منصة كامب: بيس •
عرب تعمل التي للفرق بالنسبة رائع وهو سيجنالز، سيفن ثريتي رشكة يف

اإلنرتنت.
يتضمن نشاط» «تيار أيًضا وهو تقهر، ال برمجية كونيكشنز: لوتس إم بي آي •

األخرى. لوتس بموارد متصلة داخلية اجتماعي تواصل شبكة كذلك
واملرشوعات املجموعات نحو متوجه — كامب بيس بمنصة شبًها أكثر — بوديو •
وفلسفة سمات من بالكثري ويتمتع الكربى، املؤسسات انتباه تلفت ال التي

نفسها. املفيدة «التدفق»

املناسبة الثقافية والتغريات باملكافآت ُدعمت إذا — األدوات هذه مثل تحقق أن يمكن
إنها االنفتاح. وتزيد باملعرفة االستئثار من تقلل إنها املعرفية. املشاركة من أكرب قدًرا —
أن يمكنني وغًدا قصرية، ونبذة اسم بمجرد صفحة بدء يمكنك فاليوم بطبيعتها، تعاونية
زميلنا يشاركها التايل واليوم أخرى، ويكي بصفحة وأربطها قليلة، نقاًطا إليها أضيف
«التحسني مصطلح أتذكر ويحدثونها. يعدلونها أيًضا وهؤالء األشخاص، بعض مع

ذا. هو ها حسنًا، الدائم»؟
من لالنتقال املشابهة؛ واملنصات الويكي صفحات التقدمية الرشكات تستخدم إذن
إىل كبري، حد إىل الحياة إىل املفتقرة واملحكومة الجامدة التقليدية الداخلية الشبكة أسلوب
تقليل من الرشكات تلك تتمكن وهكذا ومرونة. ورسعة فوضوية األكثر الويكي أسلوب

أرسع. نحو عىل تسري األمور وتجعل باملتعاونني، وترحب الثابتة، النفقات
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العمالء مجتمعات (ج)

مجتمعات تطوير هي الرشكة، داخل إىل املتوجهة غري والوحيدة األكرب، الفرصة لعل
معها. والتواصل اإلنرتنت عرب العمالء

عمالء مجتمع يتكون قد عديدة. وأنواًعا أشكاًال العمالء مجتمع يتخذ أن يمكن
يتمثل وقد املؤسسة. مدونة عىل تعليقات يرتكون عمالء مجموعة من مرتابط غري مؤقت
بني متشعبة، كاملة محادثات عىل يحتوي مخصص منتدى من الراسخ العمالء مجتمع

واملنافسني. العمالء وحتى واملوظفني، والعمالء بينهم، فيما العمالء من كل
يف واقعية. أكثر االحتماالت تلك تجعل التي األمثلة بعض قليل بعد سنستعرض

املجتمعات. تلك قيمة تأمل بنا جدير ربما الحايل، الوقت
ييل: ما وجود من مؤسستك عىل ستعود التي القيمة ما

إليهم، واالستماع آرائهم استطالع يمكنك عمالء تضم دائمة موجودة مجموعة •
منهم؟ الرؤى وجمع معهم األفكار وتجربة

ومنتجاتك أخبارك، ملشاركة عادًة املتحمسني واملؤثرين املعجبني كبار من مجتمع •
الشفهي؟ التسويق خالل من ضجة يحققون الطريقة وبهذه أطلقتها، التي

استفسارات عن لإلجابة متحمسني األجر، مدفوعي غري املتطوعني من مجموعة •
اآلخرين؟ وألجل أنفسهم ألجل جماعيٍّا؛ املشاكل وحل اآلخرين العمالء

تحصل ال إنك إال املؤسسات. لكل حقيقية إمكانية بالتأكيد تمثل التي املزايا هي تلك
التالية: باالستثمارات للقيام مستعد أنت فهل مقابل! دون يشء عىل

التعقيبات لهذه وفًقا الترصف ثم العمالء مجتمع تعقيبات إىل بصدق االستماع •
دائم)؟ نحو عىل ليس (لكن منتظم نحو عىل

الصعبة؟ األسئلة عن واإلجابة تقييم، وإعطاء حوار، يف الدخول •
السنوات مدار عىل بصرب ودعمه الطويل املدى عىل املجتمع ذلك بتكوين االلتزام •

البعيد؟ املدى عىل استمراريته بهدف

املنتديات، إن كله. هذا تحقق التي املنصات التكنولوجيا لك توفر قد الحالة هذه يف
عدم ورغم اْلَمْرجانية، الشعاب تشبه فهي االجتماعي، الويب أساس هي خاصة، بصفة
اإلنرتنت. مجتمعات لدى باملعلومات الحافلة البيئات تشكل فإنها خاصة بجاذبية تمتعها
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للغاية مبارشة معلومات تقدم فهي جذابة، تكون ال عندما الفائدَة التكنولوجيا تقدم
مجرد ال عليها يُعتمد جيدة تكنولوجيا ببساطة إنها عقود. مدار عىل وُطورت ُجربت

الرضورية. غري التقدم بالغة تقنية
من مجتمع تكوين عند مؤسستك وسيواجه سيواجهك الذي الحقيقي التحدي
إدارة أصبحت لقد البرشي. والدعم الصرب يتطلب األمر فهذا املجتمع، تكوين هو العمالء
قيمة وتحقق رضورية، مهمة فهي ذلك، تستحق وهي به، معرتًفا علًما العمالء مجتمعات
ودود، فهو الجيد؛ امللهى صاحب يشبه الجيد املجتمع مدير إن األمد. طويلة ملموسة
أفراد تجمع التي الفعاليات وينظم بطبيعته، اآلخرين مع التواصل ويجيد ومضياف،

املشاغبني! األشخاص فيطرد أيًضا الحارس دور للعب ومستعد املجتمع،
مع وقيمة قوية عمالء مجتمعات تطور التقدمية الرشكات فإن النحو، هذا وعىل
وتكسب التكنولوجيا، يف استثمارها من أكثر املجتمع إدارة يف وتستثمر السنوات، مرور
الطريقة. بهذه العمالء وخدمة التسويق تكاليف من وتقلل الشفهي، والتسويق الرؤى،

املعلومات تكنولوجيا إدارة دور (د)

ساخرة، ابتسامة اآلن وجهك تعلو ربما املعلومات! تكنولوجيا إدارة دور فلنناقش واآلن،
ال ما تخلقها، التي واإلمكانيات التكنولوجيا أحب أنا للتوضيح، أخرى مرة أؤكد ال. وربما
املؤسسات. من كثري يف املعلومات تكنولوجيا إدارات من كثري لعبه الذي الدور هو أحبه
لكن طيبني، أشخاًصا كونكم من متأكد أنا املعلومات، تكنولوجيا إدارات قادة يا آسف
العمالء من وتكراًرا مراًرا أسمع إنني ا. حقٍّ بالغرور زمالئكم من كثريًا أصابت السلطة
رشطية قوة دور يلعبون املعلومات تكنولوجيا إدارة موظفي أن أخرى عمل مجاالت من

ومتسلطة. معيقة بالتكنولوجيا معنية
موظفي أفضل يحتل أن إىل نحتاج األثر، بالغ تغيريًا تحدث التي املؤسسات هذه يف
إىل نحتاج اإلمكانيات، إىل نحتاج التمكني، إىل نحتاج الصدارة، املعلومات تكنولوجيا

املشاكل!) (ال الحلول
التكنولوجيا وخرباء املعلومات تكنولوجيا موظفي لدور االسرتاتيجية األهمية إن
التعويق. ال املساعدة إىل نحتاج أننا إال مىض. وقت أي يف عليه كانت مما أكثر أصبحت
بالغ الهائل التحدي ذلك األمن، تحدي مثل واضح، نحو عىل تحدياتكم فهم عىل ساعدونا

تحدياتنا. وافهموا التعقيد.
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اتركوا املخاطرات. ببعض قوموا القواعد. تجاوز عىل ساعدونا ذلك، إىل باإلضافة
القواعد بعض وتجاوز املهام، إنجاز إىل نحتاج القراصنة. نحن إلينا وانضموا البحرية

تغيريها)! األفضل من (أو
املبادرة؟ هذه بزمام تمسك إذن املؤسسات من أي

جيفجاف

التي تو، أو رشكة هو بكثري، أكرب كيان من جزءًا تمثل مثرية، صغرية رشكة جيفجاف
رشكة أكرب ثاني هي تو أو (رشكة جروب. تليفونيكا هو أكرب كيان من جزءًا أيًضا تعد
اإلنرتنت خدمة اآلن وتقدم املتحدة، اململكة يف املحمول الهاتف اتصاالت لخدمة مقدمة
مقدمة رشكة أكرب ثالث هي وحاليٍّا إسبانية رشكة تليفونيكا أيًضا؛ املالية والخدمات
املحمول، الهاتف خدمة مقدمي أحد جيفجاف العالم). يف املحمول الهاتف التصاالت
يعني وهذا تو. أو األم الرشكة شبكة عىل افرتاضية محمول شبكة كمشغل وتعمل
لكنها املحمول، الهاتف لخدمة مزودة مستقلة كعالمة وتترصف تعمل جيفجاف أن
املحمولة. الهواتف خدمة بتشغيل الخاصة تو أو شبكة ومرافق وكابالت أبراًجا تستخدم
الغيلية اللغة يف كلمة من اسمهما وأخذت ،٢٠٠٩ نوفمرب يف جيفجاف انطلقت
عملها صميم يف العمالء وجعلت املتبادل»، «العطاء تعني «جيفجاف» اإلسكتلندية
جيفجاف رشكة يف األساس. يف اإللكرتوني موقعها خالل من بالتكنولوجيا، مستعينة

إنهم: مستهلكني؛ مجرد من أكثر العمالء

منتديات خالل من بعضهم يواجهها التي العمالء خدمة مشكالت يحلون •
صغري. عمالء خدمة فريق سوى يدعمها ال التي املزدحمة الرشكة
تحويل. برنامج خالل من لألصدقاء جيفجاف رشكة يرشحون •

يمكن افرتاضية «مكافأة» يكسبون السابقني، األمرين من كل فعل خالل ومن •
خريية. تربعات أو نقود أو دقائق إىل ذلك بعد تحويلها

خاصة وتطبيقات ترويجية فيديوهات تطوير خالل من التسويق يف يسهمون •
للعمالء. الذكية بالهواتف

الخاصة «املختربات» خالل من املستقبلية والخدمة املنتجات اختيار يف يساعدون •
الجديدة. املنتجات لتطوير بيتا أساليب من فعال اختبار أسلوب وهو بهم،
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ديسمرب ففي بوعودها؛ تفي الصغرية الرشكة هذه إن تسويقية. دعاية ليس هذا
إسرتليني، جنيه ألف ٧٠٠ عن يزيد ما املجتمع «مكافآت» حقيبة إجمايل بلغ ٢٠١١
آالف عدة إسهاماتهم إجمايل بلغ أعضاء تجد أن يمكنك املكتظة العمالء منتديات ويف
تويرت)، موقع عىل التغريدات مثل استجابة، منشور كل يعترب املنتدى (يف املنشورات من

اآلخرين. جيفجاف عمالء من املكافآت نقاط ومن املديح من الكثري متلقني
منها؟ عليها نحصل أن يمكن التي االستفادة ما جيفجاف؟ من الهدف ما إذن

ولنفسها: األم للرشكتني جيفجاف تحققها بارزة إسهامات ثالثة هناك أن أعتقد
مذهلة، اختبار قاعدة تو أو األم الرشكة نظر وجهة من جيفجاف تعترب أوًال،
األساليب من جديد نوع أداء يكون أن يمكن كيف يوضحان وتجربة، تعلم ومصدر
يمكن هذه العمل أساليب إن املحمول. الهاتف خدمة تزويد يف التكنولوجيا عىل املعتمدة
يف أنه إال الرئيسية. التجارية العالمة خالل من ُقدمت إذا أيًضا ومربكة خطرية تكون أن
نموذج بجرأة وتجرب تصنع أن جيفجاف تستطيع األم، الرشكة عن البعيدة الرشكة هذه

للغاية. مختلف عمل
العمالء وخدمة والتسويق، املبيعات، مثل — كثرية مهام مشاركة خالل من ثانيًا،
من معني قطاع إىل تمريرها ذلك بعد يمكن التي التكاليف من جيفجاف تقلل — معهم
األسعار. من النوع هذا إىل ويسعون الخدمات، من النوع هذا يقبلون الذين العمالء،
خالل من واملقدم خاصة، بصفة للند الند طريقة عىل القائم العمالء دعم من النوع ذلك
االتصاالت. مراكز تجنب خالل من الكبرية النفقات يقلل اإلنرتنت، عرب بسيط منتدى

والعروض الصفقات جيفجاف تطرح خاللها من التي «املختربات» أسلوب ثالثًا،
يسمح مما املقدمة، الخدمات إىل ضمها أو عنها النظر رصف قبل محددة زمنية لفرتة
عىل املعتمد املرن للتفكري تطبيق هذا عملها. رسعة بزيادة نفسها جيفجاف لرشكة
إن منافسيها، من كثري من أعىل تغيري برسعة جيفجاف تحظى ولذلك املستمر، التحسني

منافسيها. كل من أعىل تكن لم

إم بي آي

العاملية التكنولوجيا رشكة فإن الرشكة، حجم يخص فيما جيفجاف من النقيض عىل
فإنها ذلك، وبفعل بالوعد. الوفاء عىل املستوى رفيع مثاًال تقدم إم بي آي العمالقة
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توظيف سابًقا؟) ذكرناه الذي التعريف (أتذكرون اجتماعية» «لرشكة يمكن كيف تظهر
كبري. نطاق عىل ميزة لتحقيق التكنولوجيا

الرشكة: لدى

٥٣ بها فيسبوك موقع تشبه للموظفني اجتماعي تواصل شبكة بلو: سوشال •
عضو. ألف

موظف. ألف ١٠٠ من يقرب ما يستخدمها داخلية مدونة ألف ١٧ •
من اآلالف عرشات تتضمن التي األيام متعددة التعاونية إم بي آي جلسات •

والخارجيني. الداخليني املتعاونني

التعاون منظور من التكنولوجيا مع التعامل يف جيفجاف أسلوب إىل نظرنا بينما
الداخيل. التعاون منظور من إم بي آي محاوالت إىل ننظر أن يمكننا الخارجي،

من هي معني موضوع يف إليه التحدث الالزم الشخص معرفة ألن نظًرا البداية، يف
تدفق؛ أداة توفر بلو سوشال مثل منصة فإن عاملية، مؤسسة يف العمل تحديات أكرب
شبكة وأيًضا اآلخرين، بال يشغل ما رؤية من الناس يمكِّن نشاط تيار تتضمن إذ
املتوقعني املتعاونني تحديد يف املساعدة أجل من التليفون بدليل شبيهة اجتماعي تواصل

الرشكة. وقطاعات الجغرافية املواقع من الكثري عرب معهم والتواصل
كانت هينة! قضية ليست وهي املؤسسات. يف كقوة املعرفة قضية أيًضا توجد
حصونًا شيدوا بأن الحقيقة لهذه املؤسسة يف األشخاص من كثري واستجاب قوة، املعرفة
العالم هذا ظل يف أنه إال عناء. بعد اكتسبوها التي املعرفة حماية عىل حرًصا قوية؛
يمكن إم بي آي رشكة يف بلو سوشال شاكلة عىل واملنصات قوة، الرتابط أصبح الجديد
نفسه األمر يفعلون الذين باألشخاص االحتفاء وكذلك املعرفة، ونرش إطالق يف تساعد أن

ومكافأتهم. النفيسة بخربتهم
إىل بلو سوشال مثل أداة تقديم يف املتمثل نفسه، الفعل فإن ذلك، إىل باإلضافة
ألوضاع «فهمها عىل تدل موظفيها إىل الرشكة جانب من قوية إشارة يعد املوظفني،
العمل وطرق والسلوكيات التكنولوجيات تلك يف هائلة قيمة ترى الرشكة وأن العمل»
التكنولوجي، النووي الحمض ثقافة هائل حد إىل قيم نحو عىل ذلك يدعم الجديدة.
أعمل فأنا يجتمعان، ال الغالب يف فاألمران (وصدقوني التكنولوجية الرشكات يف حتى
من ليسوا فيها العاملني أغلب حيث الحديثة التكنولوجيا مجال يف رشكات مع بانتظام

عملهم). إنجاز يف التكنولوجيا استخدام مؤيدي كبار
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من التعاون ل تحوِّ إم بي آي جلسات أن هو كله ذلك يف للدهشة إثارة األكثر ربما
حيوية أكثر نشاط إىل التدفق، أدوات عرب ويرسي الخلفية يف دائًما يوجد نشاًطا كونه
فيها يشرتك أيام، ثالثة مدتها بُعد عن تعاون فعالية من عادًة الجلسة تتكون وتفاعًال.
مخيلتهم. يف محدد هدف وجود مع اإلنرتنت، عرب تعاوني وعمل مناقشات يف األشخاص
موظف ألف ٥٠ نحو ساعد أيام، ثالثة مدار وعىل ،٢٠٠٣ عام كانت الجلسات أوىل
ومنذ سنة. مائة منذ مرة ألول للرشكة األساسية القيم تحديد إعادة يف إم بي آي يف
العاملي»!)، األمن قضية حول أفكار تبادل («جلسة األمن حول جلسة عقدت الحني ذلك
لقادة ابدأ وجلسة املتحدة، باململكة كوفنرتي مدينة مجلس مع بالرشاكة كوفنرتي وجلسة
من بدعم املستدامة، األعمال اسرتاتيجيات من التايل الجيل وتطوير الستكشاف األعمال؛

ويلز. أمري

أحرضمعك ه: وتوجُّ فاجن، وفولكس أتوس،
بك الخاصة املعلومات تكنولوجيا

املؤسسات يف التكنولوجيا استخدام طريقة بتحول تبرش أخرى عالمات ثالث توجد
للتدفق. تبنيٍّا أكثر وكذلك األفراد عىل تركيًزا أكثر لتصبح الكربى

املالية رئيس خطط عن تليجراف الداييل لصحيفة صامويل هنري كتب أوًال،
رسائل لتقليل بريتون، تريي أتوس، لرشكة الحايل التنفيذي والرئيس السابق الفرنيس

رشكتهم: يف هائل نحو عىل اإللكرتوني الربيد

شهًرا، ١٨ خالل اإللكرتوني» الربيد عىل «القضاء سياسة تطبيق بريتون يريد
املوظفون يستقبلها إلكرتونية رسالة ٢٠٠ من فقط املائة يف ١٠ أن ويزعم
يستخدموا أن يريدهم ذلك من وبدًال مفيدة. أنها يتضح املتوسط يف يوميٍّا

فيسبوك. بواجهة شبيهة وواجهة الفورية، الرسائل
بريتون!» سيد يا محق «أنت

مجلس نجح فقط، أسابيع عدة فبعد باالنتشار، اإليجابية الحركة هذه تحظى ثانيًا،
الربيد رسائل إرسال زمن تحدد الرشكة إدارة جعل يف فاجن، فولكس رشكة يف العمل
قبل دقيقة ٣٠ ب املؤسسة يف موظف بألف الخاصة بريي البالك أجهزة إىل اإللكرتوني
التنفيذيني املسئولني من كثري عىل يؤثر ال قد هذا أن من الرغم عىل مناوباتهم. وبعد
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بعض عن نطاًقا أوسع تراجع بادرة يمثل يل بالنسبة زال ما فإنه فاجن، فولكس يف
بصفة بريي البالك وأجهزة للمؤسسات اإللكرتوني الربيد حول تطورت التي التوقعات
تايمز» «نيويورك صحيفة يف يعمل الذي كار ديفيد الصحفي من النقيض عىل خاصة.
الجانب يمثل اإللكرتوني الربيد أصبح فلقد تويرت، تحديثات نهر يف فنجانه يغمس الذي
حتى (بل بتوقعات مصحوب وأيًضا متغلغل فهو باإلنرتنت، الدائم االتصال من السلبي

عنه. لإلجابة أو له وفًقا اإلجراءات أحد باتخاذ تقيض قانونية) مسئوليات
يف يتمثل إيجابيٍّا، زال ما لكنه للجدل، إثارًة أقل يكون قد ناشئ اتجاه يوجد ثالثًا،
املؤسسة يف األشخاص تمكني إىل املعلومات تكنولوجيا إدارة بها تتحول التي الطريقة
بك» الخاصة التكنولوجيا «أحرض ه توجُّ نحو متزايدة حركة وتوجد «إدارتهم»، من بدًال

العمل. إىل
:٢٠١١ عام تايمز» «نيويورك صحيفة يف كوبيتوف جي فرين كتب كما

اختيار يف املعلومات تكنولوجيا إدارة تدخل يقترص فودز كرافت رشكة يف
املال املوظفون ويستخدم محدًدا. مبلًغا تسليمهم عىل للموظفني التكنولوجيا
دوت أمازون أو باي، بست من توب الالب أجهزة من يريدون نوع أي لرشاء

محيل. أبل متجر أي أو كوم،

والبقية

وزابوس، وإينوسينتيف، تكنولوجيز، إل يس إتش مثل نماذج عىل بالفعل نظرة ألقينا
بهم، خاصة ميزة لتحقيق التكنولوجيا؛ جميًعا استخدموا الذين وسكيتلز، وأنونيموس،

والخارجي. الداخيل الصعيدين من كل عىل

التكنولوجي؟ النووي الحمض إثراء يمكن كيف (4)

يشء كل يغري االنفتاح (1-4)

قوة استغالل عرب الرائدة املؤسسات اكتسبتها التي املزايا أكرب ناقشنا األساس يف
أن نأمل كما — وهي املؤسيس، االنفتاح تناول الذي الخامس الفصل يف التكنولوجيا

هنا. املذكورة باألمثلة مدعومة — كذلك ا حقٍّ تكون
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من التي الطريقة يف األثر، كبري تغيري إحداث عىل القادرة املبادرة عن تبحث كنت إذا
يكون أن فأتوقع جديدة، آفاق نحو هائل نحو عىل رشكتك دفع للتكنولوجيا يمكن خاللها
املفتوح، واملصدر الجماعي، والتمويل الجماعي، التعهيد املبادرة. تلك أساس االنفتاح
الكلمات تلك — املصطلحات تلك املفتوحة، والبيانات التطبيقات، برمجة وواجهات
استغاللها. انتظار يف نوعها، من وفريدة ومربحة، واسعة إمكانيات تصف — البسيطة
تُعنى االسرتاتيجي الصعيد عىل أنها إال التكنولوجيا، تُمكنها أو التكنولوجيا تتضمن كلها
يف تستغل لم التي الجديدة الفرص من االستفادة أمام املؤسسة بفتح األول املقام يف

السابق.

الناس (2-4)

توجه تبني هي املؤسسة يف التكنولوجيا الستخدام الوحيدة املناسبة الطريقة ثانيًا،
ورؤساء املاليني، والرؤساء واملؤسسني، األعمال، رواد معظم الحظ، لحسن أوًال. الناس
التكنولوجيا من كبري قدر تطبيق أن التجربة، طريق عن تعلموا املعلومات، تكنولوجيا
عىل ببساطة غرامها يف األفراد يقع أن توقع ثم املؤسسة، يف األثر» بالغ نحو عىل «املغرية

الغالب. يف يفلح ال األبد، وإىل الفور
املشاريع مع األفراد يتعامل أن يجب التكنولوجيا من وقيمة ميزة عىل وللحصول
التدريب. اإلدارة، االختبار، االختيار، يشء: كل قلب يف املستخدمني بوضع التكنولوجية

سوف تكنولوجيٍّا، نوويٍّا َحْمًضا ن وتكوِّ الثقافة، تغري إنك فعله: تحاول ما تذكر
التغيري، ذلك نحو امليض تشجع فإنك ذلك، وإلتاحة الرشكة. يف إيجابي نحو عىل يتغلغل

مخاوفهم. عىل والتغلب الشخصية لتوجهاتهم األشخاص تغيري سيما ال
العميل التنفيذ إن خصوًصا. الكربى املؤسسات يف العليا اإلدارة عىل ذلك ينطبق
ستحصل التي املفرتضة واملكاسب الفوائد تبني السهل فمن األساس، هو للشعارات
يف االجتماعي التواصل «ترويج يف املتمثلة مبادراتها أحدث من املؤسسات إحدى عليها
انتشار عند ما بدرجة ينهاران املؤسسة أنحاء بقية يف واإليمان الثقة لكن املؤسسة»،
«يطبع مساعده يجعل زال ما التنفيذي الرئيس أن مفادها املوظفني، بني أقاويل

اإلنرتنت». من املستندات
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املستخدم تجربة خالل من (١)

باختصار النشاط

املهمة. التكنولوجية املرشوعات قيادة يتولون املستخدم بتجربة املعنيني األشخاص اجعل

النشاط تفاصيل

األشخاص أولئك أن من الرغم عىل الصدد. هذا يف ليقدموه الكثري املستخدم تجربة مجتمع لدى
مطلًقا، يَُرشكون ال قد أو الداخلية، التكنولوجية املرشوعات يف متأخرة مرحلة يف الغالب يف يَُرشكون
نظام يؤمن املرشوع. يديروا أن يجب بل البداية، منذ حارضين يكونوا أن يجب بينما أسوأ، وهذا
إدارة بشعار ذلك قارنت إذا محق. فاملستخدم غبي؛ مستخدم وجود عدم بفرضية املستخدم تجربة
االستعانة ستؤدي ملاذا تفهم فسوف اللعني» االستخدام دليل «اقرأ الرسي: املعلومات تكنولوجيا
توليد يف الداخلية التكنولوجية االستثمارات مساعدة إىل املستخدم تجربة عىل الرتكيز من باملزيد

االستثمار. عىل العائد من أعىل قدر

املكافآت خالل من (٢)

باختصار النشاط

التكنولوجي. والتطبيق التفكري عىل الناس كافئ

النشاط تفاصيل

املكافآت وإعطاء األفراد لدى تنميته إىل تحتاج والتكنولوجي، الرقمي النووي الحمض ذلك لتنمية
عىل تحتوي مجالهم، يف ابتكارات يف يفكرون الذين التقنيني غري املوظفني مكافأة إىل تحتاج عليه.
تقنيني غري موظفني إيجاد عىل التقنيني املوظفني تكافئ أن يجب ويطورونها. تكنولوجي عنرص
منهم بكل تحتفي أن يجب التكنولوجي. التمكني من تستفيد أن يمكن عمل احتياجات لديهم
باستمرار موظفيك وذكِّر بالحوافز، السلوك هذا مثل اربط أكرب، أجًرا لهم ادفع انفراد، وعىل علنًا

يفعلون. ما قلب يف التكنولوجيا وضع من تأتي التي بالفوائد

بها يُقتدى نماذج خالل من (٣)

باختصار النشاط

عىل وساعدهم بالرشكة موجودة بها يُقتدى نماذج واكتشف بهم، واحتِف إيجابية نماذج عن ابحث
االنطالق.
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النشاط تفاصيل

أن يمكن هنا عنه تبحث الذي القيادي فالسلوك للجميع؛ مفيدة بها يُقتدى التي النماذج هذه
األفراد، يبادر عندما تحدث الصدد هذا يف والقيادة مؤسستك. أو فريقك من جزء أي من يأتي
«دور» أو سابقة شخصية تجارب أي ويتجاوزون وموضوع، فرصة حول مجموعة يف ويتجمعون

التغيري. عىل املؤسسة ويساعدون التكنولوجيا، يخص فيما األرجح عىل لديهم كان تقليدي

عملية يف املديرين كبار فعًال ينخرط فعندما العليا، اإلدارة عىل أيًضا هذا ينطبق
اإلقناع. عىل هائلة قدرة ذات قدوة يصبحون فإنهم ويقودونها، التكنولوجيا مع التفاعل
لالنتباه الالفتني العليا اإلدارة مديري من املؤثرة النماذج أصبحت فقد الحظ، ولحسن
خمس منذ عليه كانت مما بكثري أكثر االجتماعي التواصل أدوات يستخدمون الذين
تكنولوجيز إل يس إتش رشكة عىل نظرة ألقينا وحده الكتاب هذا يف مضت. سنوات
(حيث وزابوس املؤسسة)، تلك يف الداخلية املنصات يف نايار فينيت يشارك (حيث
والخطابات األفكار وينرش تويرت، عىل فيغرد إدراك، خري النقطة هذه شيه توني يدرك
مجال كل يف القادة هؤالء من املزيد عىل تعثر أن ويمكنك اإلنرتنت)، عىل والفيديوهات
الذي والقائد الرؤية صاحب القائد إن التالية: الحقيقة إىل جيًدا (فلتصِغ مكان. كل ويف
سيكون فهل ملديرك، آخر تحفيز وهذا متقاربني، أصبحا التكنولوجيا إىل بالفطرة يميل

القادة؟) بني قائًدا سيكون أم العرص عن متخلًفا

ملخص (5)

لكننا منه. مفروغ أمر ذلك متزايد. نحو عىل بالتكنولوجيا متأثر فيه نعمل الذي العالم إن
والحياة، املجتمع، يف التكنولوجيا تحدثه الذي التغيري بمدى نستخف زلنا ما األرجح عىل
العلمي الخيال قصص من واملزيد املزيد أن الصدفة قبيل من هو هل والسلوك. والثقافة،
بقدم نقف إننا فحسب؟ املقبلة القليلة السنوات يف أو الحارض الوقت يف أحداثها تدور
يف بالضبط، هنا التحول، نقطة الرابطة، توجد التكنولوجي. املستقبل يف وقدم املايض يف
ذلك، معرفة الصعب (من فيه؟ لتحيا إثارة أكثر وقت قبل من ُوجد هل الحارض. الوقت

ا.) حقٍّ
أو والتغيري، اإلحالل ذلك يقدمها التي بالفرص نستفيد أن إما بسيط: خيار لدينا
من ربما تقاوم. الرائعة املؤسسات من ا جدٍّ كثريًا أن أرى نظري وجهة من نقاوم. أن
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موضوع كل مع وضحناه ما نفسه هو ذلك؟ حيال فعله يمكنك الذي ما مؤسستك. بينهم
به. يُحتذى الذي القائد وكن املهام إحدى ابدأ الكتاب، هذا تناوله

إضافية قراءات (6)

أفضل»، هذا كان أفقية، املؤسسة كانت كلما الهيكيل: «التنظيم مقال •
كوندي اقتباس أيًضا يتضمن ٢٠١٠ تايمز»، «نيويورك صحيفة برايانت، آدم

.http://nyti.ms/cltrshk9
صامويل، هنري اإللكرتوني» الربيد رسائل إرسال من املوظفني «منع مقال •
http://bit.ly/ بريتون قول تتضمن ٢٠١١ تليجراف»، «داييل صحيفة

.cltrshk10
فرين الخاصة»، أجهزتهم باختيار للموظفني تسمح الرشكات من «املزيد مقال •
تكنولوجيا إدارة قصة تشمل ٢٠١١ تايمز»، «نيويورك صحيفة كوبيتوف، جي

.http://nyti.ms/cltrshk11 فودز كرافت رشكة يف املعلومات
واملفكر املستنري التكنولوجي للخبري رائعة مدونة — كلكتا» من «ُمرتبك مدونة •

.htttp://bit.ly/cltrshk12 — رانجاسوامي بي جيه
لكنه جديًدا ليس كتاب برينوف، وجوش يل لشارلني العمالء» «آراء كتاب •
يف االجتماعية التكنولوجيا وسائل وقدرة لتأثري ممتاًزا استعراًضا يمثل زال ما

املؤسسات.
مقاالت عىل للحصول هارفرد، جامعة يف واملجتمع لإلنرتنت بريكمان مركز •
http:// املوقع هذا زر املوضوعات من واملزيد الرقمي العرص مواليد عن وفكرة

.bit.ly/cltrshk13
تأثري عن رائعة أخرى مدونة — بويد ستوب — كلكتا» من «ُمرتبك مدونة •
أخرى) أشياء إىل (باإلضافة املجتمع ويف األعمال يف االجتماعي التواصل أدوات

.http://stoweboyd.com/
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العادلة املالية اإلدارة

األعمال، مجال صميم يف غالبًا تُعترب التي القضايا إحدى نتناول أن ينبغي الختام قبل
ألموالها، التقدمية املؤسسات إدارة لطريقة كثريًا متحمس أنا املالية. اإلدارة وهي أال
املالية الجوانب بالفعل تتطور كيف فهم الرضوري فمن املوضوع هذا غمار ولخوض

الجديدة. اإليجابية القوى تلك من االستفادة يمكننا وكيف للمؤسسات،
يف يحدث وهذا فقًرا. الفقري وازداد ثراءً الثِريُّ ازداد املاضية، العرش السنوات يف
واحًدا فإن السكان، تعداد لبيانات فوفًقا العالم؛ يف «تقدًما» الدول أكثر من بعض
انهار لقد مرتفع. معدل وهذا الفقراء، أفقر من حاليٍّا يصنَّفون أمريكيٍّا ١٥ كل من
يعلمون ال نفسها والبنوك املنظمني أن واتضح الرتابط، املحكم العاملي املرصيف النظام
اليورو عملة تقف الكتاب هذا كتابة وقت ويف يحدث. كان ما معظم يفهمون ال أو
املتحدة، اململكة يف وهنا مستمرٍّا. السياسيني فساد كشف زال وما الهاوية. حافة عىل
رضيبية صفقات عقدوا امللكية، والجمارك اإليرادات إدارة يف الرضائب، جامعي أن اتضح
يعانون الفقر لخطر واملعرضون الفقراء بينما املؤسسات، كربى مع كبري حد إىل منحازة
االجتماعية الرعاية ميزانية يف التقشف برنامج يقرها التي الرضورية التخفيضات من
إدارة مع التفاوض يف أمل من بصيص دون رضائبهم دفع يف ويستمرون بربيطانيا،

امللكية. والجمارك اإليرادات
غري املتطوعني جيوش يستعرض الكتاب، هذا يف تناولنا كما نفسه، الوقت ويف
أنونيموس، اإللكرتوني االخرتاق ونشطاء احتلوا، حركة مثل: قوتهم، األجر مدفوعي
هذه مامزنت. موقع ومحرري ويكيبيديا، صفحات محرري مثل: املؤثرة، واملجتمعات

املال. من أكثر املعنى يحفزها املعارصة املنظمات
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تطبيق يجيد اقتصاديٌّ نظام بعد يتوفر لم لنعيش. املال إىل نحتاج فإننا ذلك رغم
املال إدارة يف التقليدية واألساليب الرأسمالية عىل التأثري يمكننا كيف إذن الرأسمالية.
ونؤمن إليها ننتمي التي املؤسسات تحفيز يف للمساعدة املؤسسات يف املالية والشئون
نسيطر التي األنظمة جعل مع لكن الرأسمالية، وطاقة بزخم االحتفاظ يمكننا كيف بها.
باألداء املتعلقة املعلومات إدارة وطريقة الرشكة، يف املكافآت آلية مثل — عليها ونؤثر
األسهم حملة جعل يمكننا كيف تشاركية؟ وأكثر انفتاًحا، وأكثر عدالة، أكثر — املايل

البعيد؟ باملدى اهتماًما أكثر سلوكهم وجعل مرونة، أكثر
الواعية التقدمية، الذكية، الرشكات فإن متوقع، نحو عىل وربما الحظ، لحسن
أساليب وتكتشف التقليدية، للحكمة ازدراءها الرشكات تلك تُبدي لنفسها. ذلك تفعل
شيكات دفرت عىل االطالع تتيح إنها صادمة. اآلخرون يجدها األمور إلدارة بها خاصة
يحتاج أنه يقرر املؤسسة يف شخص ألي بها الخاصة االئتمانية والبطاقات الرشكة
وأحيانًا فرقها، لكل — األرباح فيها بما — املالية معلوماتها كل عن تكشف إنها إليها.
عىل يقترص ال نحو عىل والحوافز واملكافآت، امللكية، تشارك إنها أيًضا. الخارجي للعالم

املستقبل. إنها للرشكة، التنفيذيني املسئولني
املالية اإلدارة نجعل كيف يف املتمثل األسايس املوضوع تناول إىل الفصل هذا يهدف
من التوقيت حيث من مناسبة أكثر موضوع يوجد أن يمكن هل عدالة. أكثر ملؤسساتنا

عليه؟ لالنكباب املوضوع ذلك

باألهمية؟ املالية اإلدارة يف التقدمية األساليب تحظى ملاذا (1)

جميًعا سنقع التقدمية األساليب بدون أننا هي األهم الحقيقة ألن ا: حقٍّ بسيطة اإلجابة
واملعلمني واملديرين واملوظفني املواطنني نحن املعارص، املجتمع أعضاء نحن ورطة، يف
األمر)، حقيقة يف املتقاعدين سيما (ال واملتقاعدين واملارة واآلباء الحكوميني واملوظفني
رسيعة تحوالت إىل نحتاج ثم ومن األسهم. وحملة األعمال ورواد الرشكات، أصحاب نحن
للمجتمع. املكونة املؤسسات يف املال وإدارة توزيع طريقة يف كافة، األصعدة عىل وعاجلة
ذلك سيكون برمته. النظام يف تغيريات املستقبل. يف ستحدث أكرب تغيريات أن أعتقد
ما. بطريقة التغيري من جزءًا أكون ألن أخطط لكنني ذلك، يف رأيك أعلم وال مثريًا، حدثًا
أو األطياف من طيف عىل موقعك أو السيايس، النظام أو املذهب، عن النظر برصف لكن
األوضاع نطور أن هو يهم ما اآلن، يهم ال فهذا تراه، أن تود الذي املفضل املستقبل شكل
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خالل من وأفضل أكرب يشء إىل لنصل نتغري إننا لدينا. ما ن نحسِّ فإننا لذا «اآلن». فعليٍّا
واآلن. هنا املجال. بهذا البدء

إىل نحتاج فإننا مىض، وقت أي من أكثر اآلن األعمال تقدمها التي املزايا نحتاج وألننا
وتبث بديلة نماذج وتقدم العاجل، التغيري أجل من تلح التي الصغرية الرشكات من حشد
خدمات الكربى الرشكات تقدم أن إىل نحتاج الجامدة. واألساليب األسواق يف التغيري روح
الطريقة عن أما املجتمع. تفيد نتائج إىل املجمعة الكبرية املوارد لتحويل ومعقدة، كبرية
فاشلة. طريقة فإنها باملال يتعلق فيما الراهن الوقت يف الرشكات تلك بها تترصف التي
أن نريد الذي التغيري يف واالشرتاك الرشكات، تلك إصالح مزايا فإن الحظ، لحسن

هائلة. مزايا لهي العالم، يف نراه

تدرك التي املؤسسات تجنيها التي الفوائد ما (2)
التقدمية؟ األساليب أهمية

التالية: الفوائد تجني تقدمية مالية وأنظمة ممارسات تصمم التي املؤسسات

أسس بناء بسبب استقراًرا وأكثر أطول حياة مدة إىل تؤدي التي املرونة تحقيق •
ومرونة. تنوًعا وأكثر أقوى مالية

بسببها التي للممارسات أعدتها التي البدائل ترويج خالل من للمواهب جذب •
وجدوها التي أو املعاملة إلساءة املواهب) أفضل سيما (ال الكثريون تعرض

املستوى. دون
نتيجة االرتباط؛ من أعىل مستويات إتاحة خالل من األرباح، من أكرب قدر توليد •
عىل املحفزة املكافآت أنظمة من ومزيد الشفافية، من ومزيد امللكية، من ملزيد

إيجابي. نحو
خلق عىل والقدرة االبتكار خالل من العامة، والعالقات التسويق يف التفوق •
دورها خالل ومن التحرك، يف األبطأ املنافسة البديلة الرشكات بني سوقية مكانة
العمالء، املوظفني، (املوردين، بالكامل املايل البيئي النظام ساعد الذي التحفيزي

تقدمية. ممارسات تطبيق يف إلخ)
املعوقات وتقليل والبريوقراطية، الثابتة النفقات خفض خالل من تكاليف تقليل •
باالستثمار املتعلقة القرارات يف الثقة وزيادة املالية، القرارات باتخاذ املتعلقة

امليزانية. ووضع
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تلك أهمها، تكون ربما لكنها القائمة، هذه يف املذكورة غري األخرى الفوائد ومن
يلعبه الذي والدور املال مع إيجابية أكثر عالقة وجود من املكتسبة النفسية الفائدة
أكاديمية مؤسس خان، سلمان من أفضل نحو عىل ذلك أصف أن يسعني ال عملنا. يف
كل يف للجميع، املستوى عايل تعليم «تقديم يف: املذكورة مهمتها تتمثل التي امللهمة خان
ملئات درس مليون ١٠٦ عن يزيد ما قدمت والتي عظيم!)، هدف من ا حقٍّ له (يا مكان»

خان: يقول ،٢٠٠٦ عام منذ األشخاص من اآلالف

عىل تعليم إتاحة يف ساعدت أنني أشعر أن أريد عاًما، ثمانني أبلغ عندما
من بكثري أفضل يبدو هذا العالم. حول الطلبة من ملليارات عاملي مستوى
املتقدم العالم سكان من فرعية ملجموعة تعليمية خدمات تقدم رشكة تأسيس
إحدى إىل النهاية يف وبيعها شهريٍّا أمريكيٍّا دوالًرا ١٩٫٩٥ دفع عىل القادرين
وابن جميلة، زوجة بالفعل لديَّ أنا ذلك. شابه ما أو الدراسية الكتب رشكات
التي األخرى األمور ما جميل. ومنزل هوندا، طراز من وسيارتان للغاية، مرح

الرجل؟ يحتاجها قد

األرجح. عىل محق أنت

العادلة؟ املالية اإلدارة تبدو كيف (3)

رشكة أية (أو لرشكتك املالية الجوانب فحص هي ذلك يف للتفكري طريقة أفضل ربما
بأكمله. الكتاب هذا مدار عىل املذكورة القيم تعكسها التي للزوايا وفًقا أخرى)

مثل: مبادئ زاوية من

الهدف. •

العدالة. •
االنفتاح. •
املشاركة. •
املرونة. •

األعمال ثقافة قيم من قيمة كل منظور من املالية اإلدارة يف نفكر دعونا إذن،
الجديدة.
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الهدف (1-3)

ستقول أخمن، دعني جوابك؟ سيكون فماذا الرشكات، معظم هدف هو ما سألتك إذا
الفصل يف رأينا كما أننا إال املائة. يف مائة صحيحة إجابة رائع، األرباح»، جني أجل «من
والعرشين الحادي القرن يف التأثري أصحاب فإن واملعنى، الهدف عن يتحدث الذي األول
هدف األرباح للمجتمع. أكرب إسهام تقديم نحو بل األرباح، تحقيق نحو مدفوعني ليسوا
لتحقيق متحمسة رشكة يف الربح دور هو ما إذن نتيجة. يكون ربما بل ثانوي، لكنه مهم

الوقود. إنه عظيم؟ هدف
الوقود هذا لهم يحققه الذي ما جيًدا يعلم التقدمية املؤسسات من التايل الجيل هذا

يستطيعون: فإنهم مربحة الرشكات كانت إذا أنه يعلمون إنهم األرباح. يف املتمثل

أجندة أية من متحررين الخاص، طريقهم رسم يف واالستمرار مستقلني، البقاء •
التمويل. جمع يف جهودها تشتيت من أو األم، للرشكة

املستمر. والتطور االبتكار يف االستثمار •
بهم. واالحتفاظ ومكافأتهم األشخاص أفضل جذب •

يستطيعون الذين املستنريين املساهمني من الناشئة للطبقة األرباح توزيع •
أفضل. رشكات يف أخرى مرة االستثمار

الوقت يف بها دوًرا تمارس التي الرشكة أو املستقبلية، رشكتك أن تعلم فإنك إذن
واألرباح ناحية، من الهدف بني يوازن حكمة، أكثر قرار نحو تتجه أن يمكنها الحارض،
عىل األمور تسري أن يمكن الحقيقة، يف مًعا. التعايش للجانبني يمكن أخرى. ناحية من

الجانبني. كال وجود عند أفضل نحو
بني توتر دائًما سيوجد لخربتي، وفًقا يختفي. سوف التوتر كل أن يعني ال هذا لكن
فضوء القصري؛ املدى عىل والرتكيز االنتباه محور الربح يكون أن يمكن والهدف. الربح
نتائج لوحة يشبه الربح إن وشهريٍّا. وأسبوعيٍّا يوميٍّا التحكم لوحة عىل يومض الربح
سلوًكا الربح لعبة تخلق قد ما رسعان ولذلك تعقبه، سهل رقم فهو القدم، كرة مباراة

األلعاب. يف للفوز املتحمسني بك املحيطني ولدى لديك
قوته إن األرجح. عىل أكرب لكنها أبطأ جذب قوة للهدف فإن اآلخر، الجانب عىل
نحو عىل يميش رسيًعا زورًقا يشبه الذي بالربح مقارنًة تتحرك، جليد بكتلة شبًها أكثر
األحوال) من حال (بأي السهل من وليس التحكم، لوحة عىل يومض ال إنه متعرج.
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يف املؤسسة، يف املوجودين األفراد داخل الهدف ستجد بل املمتدة، الجداول أحد يف تعقبه
من «االنتباه»، يلزم ذلك عىل الحصول أجل فمن ثم ومن الجمعية؛ حكمتهم يف قلوبهم،
الهدف عنه. تحيد أم الهدف تتبع كنت إن لتعرف ذهنك؛ وتصفي تبطئ أن الرضوري
املدى. طويلة رؤية عىل والرتكيز املدى، قصرية املكاسب تأجيل عىل الضمري، عىل يعتمد
نحو بالسعي مؤسستك ويطالب يطالبك الخلفية يف يظل حيث ويعذبك؛ يختربك الهدف
ونظًرا األرباح. بتحقيق املرتبطة والحماس النشوة مشاعر من أقل قدًرا ويمنحك املزيد،
األحيان أغلب يف يتغلب الربح أن عجب فال القصري، باملدى تهتم كائنات الغالب يف ألننا

الهدف؟ عىل
فماذا الصحي، التوتر من حالة يف بهما وتحتفظ االثنني تحقق أن استطعت إذا
الربح من كالٍّ تدعم رشكة يف عملت إذا الحال سيبدو كيف ملؤسستك؟ ذلك سيقدم

بوضوح؟ وتصفهما والهدف
طريقة حول املقرتحات بعض توجد به. نضطلع أن يجب الذي العمل هو هذا

الفصل. هذا يف الحًقا املوضوعات تلك مواجهة

العدالة (2-3)

العادية الرشكات إدارة طريقة يف العادل غري هو وما العادل هو ما آخر: بسؤال لنبدأ
بالك؟ عىل يخطر الذي ما املالية؟ ملواردها

ييل: ما يكون أن يمكن هل

واملسئولني املوظفني بني الفرق سيما ال املؤسسة، أنحاء كل يف املكافآت توازن •
التنفيذيني؟

دون هائل نحو عىل متباينة مبالغ نفسها الوظائف يف العاملون يتقاىض كيف •
واضح؟ سبب

العمل؟ محيط يف منخفضة رواتب النساء إعطاء استمرار •
والعالقات التوريد، تدبريات وبروز املوردين، إدارة حول التقليدية املفاهيم •

«الرشكاء»؟ بني ذلك يخلقها التي التأثري وعوامل

علينا املثال سبيل فعىل البداية، يف يبدو قد مما أصعب املالية اإلدارة سياق يف العدالة
باألجور يؤمن شخص ربما — األشخاص ألحد منصًفا يعترب فما الجدارة، دور مراعاة
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قد — نفسها بالوظيفة يقومون الذين لألشخاص كافة اإلدارية املستويات عىل املتساوية
صاحب شخص يكون ربما — آخر لشخص بالنسبة كبري حدٍّ إىل منصف غري يكون
مكافأته. برضورة ويشعر نفسها، الوظيفة يف زمالئه عىل يتفوق مرتفع وظيفي أداء
تضم التي ترابًطا الصغرية املجموعات أكثر يف حتى تماًما، املختلفة النظر وجهات توجد
ساحًرا يكون أن يمكن االختالفات تلك كشف إن مًعا. يعملون فكريٍّا متشابهني أشخاًصا

بحذر! فابدأ للمتاعب، مثريًا وكذلك
مناقشة إىل سنحتاج أيديولوجي، منظور من «العادلة» األمور هي ما ا حقٍّ لنقرر
يف املوصوفة الطرق باستخدام (ربما لآلراء لتوافق للتوصل ومحاولة ا، جدٍّ دقيقة فكرية
للحظة، جانبًا ذلك نحينا إذا أننا إال والتمكني). الديمقراطية عن يتحدث الذي الفصل
مناقض أنه وواضح الراهن، الوقت يف يظهر بدأ مجتمعيٍّا آراء توافق ثمة أن فسيبدو
تعقيدات عن النظر وبرصف املعتادة. بالطريقة األعمال ممارسة حول اآلراء لتوافق
عن يعلن التوجهات يف كبري تحول يوجد إنه أقول أن أحاول فإنني األفراد، نظر وجهات
واحًدا يشكلون أثرياء إىل املجتمع وتصنيف احتلوا، حركة إن الراهن. الوقت يف لنا نفسه
الدالة املبكرة العالمات من هما املائة، يف وتسعني تسعة األفراد بقية يشكل بينما املائة يف
ظاملة. التقليدية األعمال أن يعتقدون — األرجح عىل األغلبية — الناس من كثريًا أن عىل

الظلم. يف أسايس عامل األعمال مجال أن يرون إنهم ببساطة: األمر عن لنعرب
رائًدا تصبح وأن املشكلة، هذه حل من جزءًا رشكتك تصري أن أمكن لو تخيل
عليها. متفق و«عادلة» جديدة بطريقة املالية األمور إدارة خالل من االتجاه هذا يف
جديًدا نوًعا تنشئ عندما شعورك سيكون كيف وملؤسستك؟ لك ذلك سيحققه الذي ما

جديد؟ نوع من حركة إىل منتميًا بها، يقتدى التي النماذج من
«عادلة»، كونها عىل رشكتنا يف نتفق التي األمور معرفة يف بكَّرنا كلما ثم، ومن
وقادرين مستدام، موقف يف أنفسنا سنجد ما فرسعان معها، متوافًقا سلوكنا وجعلنا
سوف التي سيطرتنا عن الخارجة التغريات وأثناء الراهن، الوقت من كل يف االزدهار عىل

تأتي.

االنفتاح (3-3)

عادًة كذلك؟ أليس جيد سؤال املالية؟ باألمور يتعلق فيما مؤسستك انفتاح مدى ما إذن،
االبتسامة أتوقع األشخاص، أحد عىل طرحه عند الوجه عىل ابتسامة السؤال هذا يرسم
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الزمجرة، إىل يؤدي أو الكتب. من النوع هذا ملثل قارئًا لكونك بالخصوص، وجهك عىل
القديمة! املدرسة أتباع من محاسبًا أو ماليٍّا مسئوًال كنت إذا رعب شهقة أو العبوس، أو

عنه؟! تتحدث انفتاح أي
أننا يف يتمثل سخطنا، أم أََرِضينا سواء األشخاص، هؤالء يواجه الذي التحدي إن
فإنني رقمية معلومة وجدت إذا أنني بمعنى منفتح انفتاًحا. أكثر عالم نحو ننطلق
تغريات وجود بمعنى منفتح دقائق. خالل األشخاص من ماليني مع مشاركتها أستطيع
كما انفتاًحا، أكثر وتوجهات وأنظمة سلوكيات نحو والتكنولوجي الثقايف الصعيد عىل

املؤسيس. االنفتاح عن يتحدث الذي الخامس الفصل يف تناولنا
التايل: املقياس حسب منفتحة مؤسستك مدى أي إىل إذن

أم أسبوعيٍّا أم يوميٍّا تتم هل املؤسسة، يف األشخاص كل مع املايل األداء مشاركة •
سنة؟ ربع كل أم شهريٍّا

معرفة شخص كل يستطيع هل املفتوحة، املحاسبة سجالت لنظام كامل اتباع •
بسهولة؟ املؤسسة يف شخص كل يتقاضاه ما ومعرفة قرش، كل يذهب أين

هيئة خالل من (ليس الخارجي العالم أمام املايل األداء بشفافية تتمتع هل •
األوراق سوق متطلبات من غريها أو األمريكية والبورصات املالية األوراق

املالية)؟
املهمة؟ األخرى باملؤرشات مصحوبًة رصيح نحو عىل املالية املقاييس تشارك هل •
ضوء يف تتبعه مع السهم سعر مشاركة بل السهم سعر مشاركة فقط ليس أي

املوظف. ارتباط مستوى نتائج

غالبًا ألنهما بينهما؛ الجمع عند لالهتمام مثريتان قضيتان املالية واإلدارة االنفتاح
األمور سيما ال — املال عن الحديث أن املؤكد من املتحدة اململكة يف للغاية. منفصلتني
أو الهولنديني أقربائنا مثل ليس ا، حقٍّ نجيده الذي باألمر ليس — الشخصية املالية
تحفظ دون ويسألون واملبارشة، بالرصاحة كثريًا يستمتعون الذين األملان، أو السويديني
الربيطانية الجزيرة خارج حتى أنه إال تتقاىض؟» «كم نوعية: من أسئلًة العشاء عىل
فتكشف الدولة، أرسار مثل املالية أمورها إدارة إىل تميل الرشكات فإن الصغرية،
وإمكانية السلطة من مستويات وتوجد الحاجة، قدر عىل املعرفة أساس عىل املعلومات
الشفافية، عن ا جدٍّ بعيًدا العموم يف وهذا الناس، من كثري عن األرسار وتخفي االطالع،

الحقيقة. يف تام تعتيم هو بل
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فإنه املؤسيس، االنفتاح تناول الذي الخامس الفصل يف استعرضنا كما ذلك، رغم
للحفاظ املوظفة نفسها الطاقة إن الصدد. هذا يف استغاللها تنتظر كامنة قوة توجد
سمعة إىل تحويلها يمكن للمؤسسة املالية الشئون يخص فيما والتعتيم الرسية عىل
تحرير خالل من واملتاعب التكاليف توفري عند ومضاعفتها وداخليٍّا، خارجيٍّا هائلة طيبة

آخر. مجال يف الطاقة تلك بتوظيف لألشخاص والسماح املعلومات

املشاركة (4-3)

البدء: عىل تساعدنا التي األسئلة من

مؤسستك؟ يف تشاركيٍّا نشاًطا تمثالن إدارتها وطريقة املالية الشئون هل •
تضطلع أم جماعيٍّا؟ نشاًطا امليزانية ووضع املايل التخطيط يعترب مدى أي إىل •

بالكامل؟ بأمرهما املالية والشئون اإلدارة
والتأثري، باملساهمات، ترحب هل تشاركية، األسهم وملكية املكافآت أنظمة هل •

لقلة؟ محجوزة أنها أم عريضة، قاعدة من واملشاركة
باإلنفاق متعلقة قرارات التخاذ املؤسسة شخصيف ألي املتاحة األذونات نوع ما •
هذا يف بالتمكني املؤسسة يف العادي الشخص يتمتع مدى أي إىل االستثمار؟ أو

السياق؟

سيتميز الجديد القرن هذا أن يعتقد مؤلفه!) ثم (ومن الكتاب هذا فإن تعلم، كما
املشاركة اآلن. الناسحتى تخيله مما بكثري أكرب وبأهمية بكثري، أكرب نطاق عىل باملشاركة
من يصبح سوف وقريبًا بالفعل. بها يطالبون واألشخاص يشء، كل يف تتغلغل سوف
أو منتجك، سمات عىل التعليق أو مطعمك، قائمة عىل التأثري أستطيع أال املتخيل غري
وتشاركية، وشفافة، منفتحة، منصات عرب املستقبيل التنفيذي الرئيس اختيار يف املساعدة
الرشكات إدارة طريقة عىل تؤثر سوف نفسها القوى فإن ثم ومن الفعيل. للزمن ومواكبة

املالية. لشئونها
ألقينا الثاني الفصل يف (بالفعل، تشاركية أكثر امليزانيات وضع طريقة ستصبح
أساس عىل القائمة بلوبرينت» «ماي ومنصة تكنولوجيز إل يس إتش رشكة عىل نظرة
تصبح سوف السنوي). والتخطيط السنوية امليزانية وضع يف واملستخدمة ديمقراطي،
الحوافز وستصبح تعاونية. أكثر الخطط ووضع املايل، والتنبؤ املايل، التخطيط طريقة
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مكان وسيصبح ديمقراطية. أكثر بنا املحيطة الفرق يف األفراد عليها يحصل التي
املؤسسات ستعج حيث هائلة، النتائج وستكون تشاركية. أكثر األرباح توزيع وطريقة
املجتمع أعضاء يتغري سوف الصحي. وبالرصاع بالحماس، املفعمة وباألفكار بالحوار،
وكبار املاليون، واملديرون املالية، اإلدارة ونواب اإلداريون، املحاسبون — بالرضورة املايل
عنهم املعروف األشخاص كونهم من — والبقية الدفاتر، وماسكو املاليني، املسئولني
نحو عىل املتخذة للقرارات ومديرين مرشفني إىل األرسار، وحفظة معرفًة األفضل أنهم
يشاركونه». ما «تحديد إىل عليه» يرشفون ما «تحديد من تركيزهم سيتحول جماعي.

املرونة (5-3)

إغفالها األسهل األمور من هي املالية لشئونها املؤسسة إدارة طريقة يف املرونة لعل
واالقتصادية البيئية التقلبات من الكثري بعد بالتأكيد. مهمة لكنها تقييمها، يف واألصعب
اقرأ رواًجا. أكثر مفهوًما املرونة أصبحت والعرشين، الحادي القرن أوائل يف والسياسية،
«متمردون ومدونة نيكوالسطالب، لنسيم السوداء» «البجعة مبيًعا األفضل املمتاز الكتاب
هذه كل جوبتا. فيناي قدمها التي والفعاليات والكتابات روب، لجون الرائعة عامليون»
أنه إال والعسكرية. األمنية املجتمعات نطاق خارج املرن التفكري ظهور عىل أمثلة األعمال
يرغبون الجميع أن يبدو فال البعض، لدى رائًجا مفهوًما أصبحت املرونة أن من الرغم عىل
وجعل حقيقيٍّا، إصالًحا األساسية األسباب بعض وإصالح املايض العقد تحديات تدبر يف
التقدم، يف اإلرساع يف نرغب أننا يبدو األفعال. بتلك قيامهم خالل من مرونة أكثر العالم

جدية. نظرة املايض إىل ننظر وأال
خالل من فعلها يمكن التي األمور من الكثري يوجد ربما املالية، الشئون صعيد عىل
موقف يف والبقاء وتحملها، التحديات، وجه يف الصمود عىل القدرة باملرونة وأقصد املرونة.

مرورها). عدم حالة يف بنجاح معها التكيف (أو مرورها بمجرد باالستمرار يسمح
األمر: هذا يف التفكري يف للبدء املفيدة األسئلة بعض إذن إليك

املايل؟ الصعيد عىل مؤسستك مرونة مدى ما •
املالية؟ املرونة املؤسسة يمنح الذي ما •

وملاذا؟ املرونة إىل فيها املؤسسة تفتقر التي الجوانب ما •
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الدخل، مصادر النقدية، االحتياطيات العمالء، مع العالقات ييل: فيما فكر •
مع العالقات عدد الثابتة، التكاليف قاعدة جديدة، إيرادات إيجاد عىل القدرة
الحماية. أشكال من غريه أو التنظيمي القانون عىل االعتماد وقوتها، املساهمني
الفوائد وما هائل؟ نحو عىل ماليٍّا مرونة أكثر لتصبح مؤسستك ستفعل ماذا •

ذلك؟ من املتوقعة

فكرت التي الجوانب من املؤسسة تمتلكها التي النقدية االحتياطات تكون ربما
ويف خطر، من تطرحه وما املفرط االعتماد جوانب بعض يف فكرت ربما أو للتو. فيها
معني اعتماد أو العمالء، أحد مع هائلة قيمة ذات عالقة مثل محددة؛ متوقع فشل نقاط
يف تسهم األمور هذه كل أساسية. خدمات أو مكونات بتوريد املعنيني املوردين أحد عىل
موزعة املخاطر وهل يكونون، من — املؤسسة يف املساهمني يف فكرت ربما املالية. املرونة
لهؤالء املتوقع السلوك وما اثنان، أو واحد مساهم فحسب يوجد أم كاٍف واسع نطاق عىل

أزمة؟ حدوث عند املساهمني
الصغرية املتجانسة املجموعات فإن املالية، باملرونة األمر يتعلق عندما العموم، يف
يف أو العاملي، املرصيف النظام يف مثًال فكر آمنة، تكون أال املتوقع من الرتابط، املحكمة
الصغرية؛ الرشكات يف األحادية الثقافة يف أو الزراعة، مجال يف األحادية الزراعة تقنية
املؤسسني، املساهمني من اثنان أو واحد بالكامل يمتلكها ما عادًة التي الرشكات تلك
التأثري شاملة واحدة عالقة لديها كان ألنه انهارت؛ التي الرشكات عن املتداولة والقصص
تمويل مصدر عىل اعتمدت التي للربح الهادفة غري املنظمات يف فكر أو العمالء، أحد مع
والفرص التحديات يف التفكري أيًضا يجب توقف. حتى عام كل يتجدد كان لطاملا وحيد
أقل تصبح سوف الظاملة فاألساليب سبق؛ فيما العدالة عن التحدث عند أوضحناها التي

وهائل. متزايد نحو عىل مرونة
الرشكات تعامل بطريقة املتعلقة واألخالقيات املبادئ قدمنا أن بعد حسنًا،

العميل. الجانب إىل لنتطرق املالية، شئونها مع االجتماعية

عدالة؟ أكثر مالية إدارة نحو تتجه املؤسسة نجعل كيف (4)

أو االطالع، عدالة تحت إما يندرج منها كل العملية، األنشطة لفرص فئات ثالث توجد
ليس أنه من الرغم (عىل باالطالع البدء األسهل من لعل التأثري. عدالة أو املكافآت، عدالة
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اإلثارة بالغة اإلمكانيات من بعض إىل لنصل مبارشًة وسنتقدم بالقطع!)، سهًال موضوًعا
املؤسسة. ترصف طريقة صلب يف تتغلغل التي التأثري عدالة يف املتاحة والقوة

كالتايل: العملية األنشطة

االطالع). (عدالة املفتوحة املحاسبة سجالت (١)
املكافآت). (عدالة األفراد قرار عىل اعتماًدا األرباح مشاركة (٢)

املكافآت). (عدالة والدنيا العليا املستويات بني النسب (٣)
املكافآت). (عدالة والسعادة املال قياس (٤)

التأثري). (عدالة امليزانية وضع يف الجميع اشرتاك (٥)
التأثري). (عدالة املايل التمكني (٦)
التأثري). (عدالة املوظف ملكية (٧)
التأثري). (عدالة املعجبني تمويل (٨)

االطالع) (عدالة املفتوحة املحاسبة سجالت (١)

باختصار النشاط

املالية املعرفة من أكرب قدر تكوين عىل والعمل بأكملها، املؤسسة أمام املالية املعلومات كل إتاحة
موظف. كل لدى

النشاط تفاصيل

للمؤسسة املالية الشئون عىل االطالع تتيح إنك تنفيذها. ا جدٍّ السهل من املفتوحة املحاسبة سجالت
يف تتمثل لن املعرقلة النقاط أو فالتحدي ثم ومن بسيط، األمر املؤسسة. يف من كل أمام بالكامل،
املتصورة، والحكمة العاملية، بالنظرة ومتعلقة الرشكة، بثقافة متعلقة ستكون بل العميل، التطبيق

املهام». بها أُنجزت لطاملا التي و«الطريقة

تتضمن والتي اإلدارة، مجلس اجتماع قبل الشهرية اإلدارية الحسابات املالية املديرة تُِعدُّ رشكتنا يف
الربح نسبة (مثل الرئيسية األداء بمؤرشات ملخًصا وتقريًرا وامليزانية، والخسائر، باألرباح بيانًا
تلخيصها هو واألهم ذلك؟!) كل قراءة مني تتوقع (هل األخرى املعلومات وبعض شخص)، لكل
فإنها اإلدارة، مجلس إىل إلكرتوني بريد إرسال من بدًال تامة، وببساطة ذلك، وبعد الرشكة. لوضع

بأكمله. الفريق إىل ترسلها
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يعقد الذي األسبوعي لالجتماع بيضاء سبورة عىل توضع أسبوعية بيانات لدينا ذلك، إىل باإلضافة
ذلك)، من يقرب ما أو مستشاًرا عرشين (نحن واقفني الرشكة أفراد كل فيه ويجتمع إثنني، كل
املئوية والنسبة القادمني، والشهرين الحايل للشهر واألرباح اإليرادات أرقام البيانات هذه وترسد

املنرصم. األسبوع يف الفريق لسعادة

التعرف إىل قادني ما أول كان الذي املكان ذلك الكرتون، صناديق لتصنيع كونتينر أطلس مصنع يف
من مقتطًفا إليكم الحسابات. دفاتر قراءة كيفية املوظفني يَعلِّمون وسيمكو، سيملر ريكارد عىل
إضافية): قراءات قسم (انظر كاملة بقراءتها أويص االستماع» «قوة بعنوان: «إنك» مجلة من مقالة

األرقام عىل تطلعهم الرشكة بدأت األساسية. املالية املفاهيم لتعلم الرشكة يف دروًسا املوظفون يأخذ
قد تقريبًا أخرى معلومة كل إىل باإلضافة — وغريها واألرباح، والتكاليف، املبيعات، — الحقيقية

النتائج. ويتوقعون األرقام يراجعون الدورية املوظفني اجتماعات ويف معرفتها. يف يرغبون

الحقيقي فالسؤال ذلك، فعل استطاعوا التنافيس الكرتون صناديق سوق يف الناس هؤالء إذن
ومستدام، عادل العائق هذا وهل الحسابات؟ عىل االطالع إتاحة من يمنعك/يمنعكم الذي ما هو:
فكرت/فكرتم هل ذلك، من واألهم حولنا؟ من يتغري والعالم وتتزايد تتزايد الحركة هذه ألن نظًرا
التصورات كل إزالة يف فكرت/فكرتم هل املالية؟ املعلومات كل عىل االطالع إتاحة فوائد يف ا حقٍّ
معاملتهم بعد املسئولية وتحمل قرارات اتخاذ من األفراد وتمكني األرسار، بعض وكشف الخاطئة،

كراشدين؟

املكافآت) (عدالة األفراد قرار عىل اعتماًدا األرباح مشاركة (٢)

باختصار النشاط

زمالئهم. حوافز عىل التأثري مسئولية املوظفني امنح

النشاط تفاصيل

مشاركة أن حني ويف للحوافز. نظام أو األرباح يف املشاركة من نوع يوجد املؤسسات من كثري يف
عالوة األشخاص أحد فيها يمنحني مرة كل يف عاليًا أصفق أنني أعلم — عليها الثناء يجب األرباح
أو أهواء عىل ومعتمًدا الغموض، بالغ يكون قد الحوافز حساب بأن شعور أحيانًا يوجد فإنه —
مشعل الجديدة املوجة هذه يف رشكات تحمل العيوب، بهذه اعرتاًفا املديرين. من قلة تفضيالت

تلك. األرباح برامج توزيع بطريقة متعلقة جديدة أساليب استخدام يف الريادة
يف تي إم مثل لعمالء مبهجة» اجتماعية «مواقع تصمم كثريًا محبوبة صغرية بريطانية رشكة مينت
إىل باإلضافة ونيويورك. لندن يف استوديوهاتها من إريكسون، وسوني يس بي وبي فور وتشانل
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الربمجيات تطوير مبادرة (مثل عملها إدارة يف الرائعة املعارصة األساليب من مجموعة الرشكة تبنِّي
مينت أرادت اإللهام)، منها نستمد أن أيًضا وتستحق الرشكة داخل تعقد التي إندر ويك آب ويب

السنوي. الحوافز لنظام بديل أسلوب تجربة

امليالد عيد يف ييل ما قررت ماشني» «لف تدعى أخرى رشكة من سابقة محاولة مينت استلهمت وملا
:٢٠١٠ عام املجيد

املال. من نفسه القدر الجميع منح •

الرشكة. يف آخرين أشخاص إىل املال هذا من املائة يف ٥٠ يمنح أن اشرتاط •

األشخاص بعض حصل ثم املائة، يف ٥٠ يبلغ الذي األدنى الحد عىل الجميع حصل لذلك، نتيجة •
أقرانهم. قدمها التي املالية اإلسهامات حسب املزيد عىل

ونتائجه: الحوافز نظام عن تعلن تدوينة يف مينت، رشكة يف اإلبداع رئيس بيل، آندي يقول

األفكار أكثر من واحد أنه بدا وملهًما. قويٍّا كان ممتًعا. األمر كان لقد األول، املقام «يف (١)
التايل: النحو عىل املعتاد التقييم كان مينت. رشكة يف جربناها التي رواًجا

التعاون.» من مزيًدا قدموا الذين األشخاص ملكافأة رائعة فرصة «إنها
املكافآت.» لتوزيع رائعة طريقة أنه وأعتقد الحوافز نظام فكرة ا حقٍّ «تعجبني

والتي املوظفني، كل بني بالتساوي املكافأة تقسيم هي شيوًعا األكثر االسرتاتيجية كانت (٢)
هذا. املكافآت لنظام بشدة واملؤيدون األعىل يف بهم استشهدنا الذين املوظفون يوضح كما نُفذت

النظام كافأ خاصة، وبصفة ماشني». «لف رشكة لنتائج مشابهة نتائج وجدنا العموم، يف (٣)
الضوء تسليط عىل وساعد املديرين. كافأ مما أكثر الستار» وراء «العاملني املشهورين غري املوظفني

مينت.» رشكة داخل بهم املحتفى غري األبطال بعض عىل

رشكة يف فقط توجد أن يمكن الغريبة الفكرة تلك أن يشعرون الذين لألشخاص بالنسبة
إمرباطورية فروع أحد وهي — إنرتتينمنت» إن جي «آي رشكة تفعله ما إىل انظروا صغرية،
أخرى، مرة الفريويس». «األجر باسم املعروف بها الخاص الحوافز بنظام — كوربوريشن نيوز
عىل والتأثري حولهم من األشخاص عىل املكافآت بتوزيع األقران تخويل يف األسايس املبدأ يتمثل
السنة، يف مرتني يُجرى الذي إن جي آي رشكة يف الفريويس» «األجر نظام يف مكافأتهم. طريقة

الرشكة. أفراد بني املكافآت ملشاركة تقديرية» رمزية «عمالت املوظفون يستخدم

واملرافق، األفراد إدارة رئيس نائب سيلفا، جريج وصف كومباني» «فاست مجلة يف مقالة يف
املديرون يعلم أن الرائع «من يقولون: املوظفون «كان فقال: النظام ذلك منها نبع التي األصول
لذلك علًما؛ أكثر نحن تامة، برصاحة لكن األكرب، اإلسهام وأصحاب كفاءة األعىل األشخاص هم من

كاملة. للمقالة رابط عىل للحصول إضافية قراءات قسم انظر أقراننا».» ونشكر نكافئ دعونا
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يف لها) جديد تعديل عمل (أو الفكرة هذه تنفيذ خاللها من يمكنك طريقة توجد هل رأيك؟ ما
كلها؟ املؤسسة أو إدارتك، أو فريقك،

املكافآت) (عدالة والدنيا العليا املستويات بني النسب (٣)

باختصار النشاط

حواًرا واخلق وانرشها، أجًرا، األدنى والشخص املؤسسة يف أجًرا األعىل الشخص بني النسب احسب
موجودة. تكون أن ينبغي التي النسب حول داخليٍّا

النشاط تفاصيل

مؤخًرا؛ الغربي املجتمع شهدها التي والتغريات والتقلب، املظاهرات، من بدرس سنخرج كنا إذا
تشجيع يف نجحت التي الرائعة وبافيت جيتس وتعهدات لندن، شغب وأعمال احتلوا، حركة مثل
فسيكون الخريية، لألعمال ثروتهم من أكثر أو املائة يف بخمسني التربع عىل األمريكيني املليونريات
الناتج الظلم (إن مستدام. غري والفقراء األغنياء بني الشاسع االختالف إن ييل: ما هو الدرس هذا
إنجاز أجل فمن لذلك سواء، حدٍّ عىل ومستفيًضا مربًكا حواًرا األرجح عىل ويتطلب واضح، ذلك عن

مستدامة».) «غري بصفة نلتزم دعونا املهام،

للحفاظ بسيطة نسبًا واستخدمت طويل، وقت منذ األمر هذا حركتنا يف املستنرية الرشكات أدركت
من بدًال أيًضا، ومورسون مورسون لديها ليكون املؤسسة؛ داخل الرواتب بني الصحية العالقة عىل

وفقراء. أغنياء

رشكة ٢٥٠ يضم الذي للموظفني اململوك النجاح هائل اإلسباني الرشكات تكتل — موندراجون يف
كل داخل ديمقراطي تصويت يحدد — سنويٍّا يورو مليار ١٤ عن تزيد أرباًحا تحقق مختلفة
العاديني. املوظفني ورواتب التنفيذيني واملسئولني العام املدير رواتب بني النسبة منفردة رشكة
(!) لويكيبيديا وفًقا ٥ : ١ هو النسب ومتوسط و٩ : ١، ٣ : ١ بني ما النسب ترتاوح موندراجون يف
٧٥ من أكثر يكون لن أجًرا األعىل الرشيك «أجر ييل: ما عىل لويس جون رشاكة دستور ينص
ليست — ٧٥ : ١ هي فالنسبة إذن الساعة.» يف اإلداريني غري للرشكاء األسايس األجر ملتوسط ضعًفا
سئل فقد الشخصية، للتنمية املعتمد املعهد عن صادرة ملقالة فوفًقا املتحدة، اململكة يف أما سيئة!
«تعزز سوف العام القطاع أجر يف ٢٠ : ١ نسبة كانت إذا عما للعدالة، واملنارص الكاتب هاتن، ويل
٢٫١ بمعدل يزيد أجري كان ٢٠١٠ مايو يف رشكتنا يف النسبة فيها حسبنا مرة آخر ويف العدالة».

لزيادته! كبري متسع يوجد أنه أعتقد الفريق. بقية راتب متوسط عن مرة
وهدفها، ورغباتها، مؤسسة، لكل وفًقا بكفاءة تعمل أن ويمكن مرنة، نفسها النسب أن يبدو
واعيًا رابًطا أن وهو القوة، مصدر هو األسايس املبدأ أن بيد لألعمال. املحركة والقوى ودستورها،

199



األعمال ثقافة يف ثورة

موجوًدا أصبح املرموقة العليا املناصب وأصحاب الدنيا املستويات يف املوظفني مكافآت بني وواضًحا
بالتقدم. فعليك محالة. ال يتزايد سوف األمر هذا للمراقبة. وخاضًعا

املكافآت) (عدالة والسعادة املال قياس (٤)

باختصار النشاط

والتشغيلية؛ املالية التقارير جميع مع السعادة مقاييس دمج يف وابدأ السعادة، ِدالء أسلوب طبِّق
شامل. منظور من املؤسسة أداء بجودة يحيط الذي املهم السياق عرض أجل من

النشاط تفاصيل

هي املالية، للشئون إدارته بطريقة يتعلق فيما األعمال مجال منها يعاني التي املشكالت إحدى
الحظ، لسوء وواضحة. وبسيطة، مطلقة، لكونها نظًرا الرصفة؛ املالية للمقاييس اإلدمانية الطبيعة
بمقولة كثريًا يذكرنا مما املهمة، األمور كل ترصد ال املقاييس تلك فإن يبدو، ما عىل ندرك بدأنا كما

يشء.» أي قيمة يعرف وال يشء كل سعر يعرف رجل «إنه الشهرية: وايلد أوسكار

املقاييس من واملزيد املزيد الفردية، واملؤسسات املجتمع من كل يف سنشهد، أننا أعتقد لذلك، نتيجة
«املعنى» مقاييس من غريها أو الهدف، أو الرفاهة، أو السعادة، بمقاييس املمزوجة الكالسيكية،
ومملة. باردة بدونه تبدو أرقام إىل بشدة، إليه نحتاج مفقوًدا وواقعيٍّا إنسانيٍّا سياًقا تضيف التي

عن يتحدث الذي الثالث الفصل يف املوصوفة السعادة دالء ممارسة رشكتك يف تطبق ال إذن ملاذا
ذات والتشغيلية املالية التقارير يف السعادة مقاييس بدمج ابدأ ذلك وبعد التقدميني؟ األشخاص

املكافآت. لعدالة جديًدا فهًما تخلق سوف الطريقة، وبهذه الصلة.

الوقت يف األمرين كال عن بيانات تقديم فإن ارتفاع يف األرباح لكن انخفاض، يف السعادة كانت إذا
أحد أخرى مرًة ولنقتبس اآلخر. الجانب حساب عىل جانب عىل الرتكيز من الناس يمنع سوف نفسه
السعادة قياس عىل شجعت إذا لإلدارة.» يخضع للقياس يخضع «ما دراكر: لبيرت املأثورة األقوال
بأدائها املتعلقني الجانبني كال إدارة يف املؤسسة تساعد فسوف املايل، لألداء يتعلق فيما رشكتك يف
تماًما. منفصلني وليسا باآلخر، أحدهما مرتبط الجانبني كال أن ترى وستجعلها أفضل، نحو عىل

التأثري) (عدالة امليزانية وضع يف الجميع اشرتاك (٥)

باختصار النشاط

بما والتخطيط، امليزانية إعداد عىل املسبوق وغري الكامل باالطالع تسمح عمليات أو منصات صمم
الفرتة. هذه يف األولويَة الرشكُة توليها أن يجب التي االستثمارات عىل التصويت ذلك يف
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النشاط تفاصيل

تكنولوجيز، إل إتشيس رشكة حققت كيف رأينا والتمكني الديمقراطية عن يتحدث الذي الفصل يف
العلميات من عدد تطبيق خالل من كبريًا ثقافيٍّا تحوًال النمو، رسيعة الهندية الربمجيات رشكة
حتى الدنيا املستويات من كافًة، املؤسسة أنحاء من األفراد بإسهامات احتفت التي واملنصات
مزيد لدينا يكون ألن والتخطيط، امليزانية إعداد عىل وطبقناه املبدأ ذلك أخذنا إذا العليا. املستويات
بالفعل؟ النتائج سيحققون الذين املوظفني املوظفني، إلرشاك فعلها جميًعا نستطيع التي األمور من

مدير كل يضع إذ امليزانية؛ لوضع كبري حدٍّ إىل معياريٍّا منهًجا نتبع ماكينيس نيكسون رشكة يف
ذلك، وبعد األحجية، قطع من قطعة كل املالية اإلدارة وتجمع القادمة، للسنة بمجاله متعلقة خطة
الخطة شكل عن اإلدارة مجلس أعضاء بعض إىل تتحدث بنجاح، التكامل يف األمور تبدأ عندما

الصدد. هذا يف جديد يشء يوجد ال متوازنة. غري األمور بها التي والجوانب كاملة

حيث ملرحلة وصلنا عندما كان املاضية املالية السنة يف أجريناه الذي الوحيد الديمقراطي التغيري
أننا واضًحا أصبح أنه لدرجة نسبي توازن حالة يف جانب، وكل استثمار، وكل مبادرة، كل كانت
الحقيقة، يف املوظفني، بعض يتنازل أن بد ال كان السنة. تلك يف فعله نريد ما كل فعل نستطيع ال
تقليل يمكن التي الجوانب تحديد يف اإلدارة مجلس فشل تنازالت. تقديم الكثري عىل لزاًما كان
الفريق» أعضاء بني امليزانية لوضع «جلسة وعقدنا الفريق، إىل ذلك أوكلوا ولذلك أولويتها، مستوى
مذبحة «جلسة هو: لها األنسب االسم كان ربما أنه أجد ذلك أتذكر وعندما الرشكة. نطاق عىل
لقد فعله. اإلدارة مجلس يستطع لم ما الفريق فعل لقد حدث؟ ماذا أتعلم لكن املصارعني». بني

ناجحة. ميزانية وضعوا

ألسباب وإدراك السنوية، وامليزانية الخطة ملكونات الرشكة نطاق عىل فهم لدينا أصبح لذلك ونتيجة
من الرغم (عىل الفريق يف أكرب مشاركة ومستوى منها، املتوقعة والنتائج جانب كل يف االستثمارات
عن سؤالهم فرصة لك تسنت إذا استيائهم عن تعبريًا رأسهم يهزون زالوا ما املوظفني من كثريًا أن
عن الكاملة املسئولية أتحمل وأنا اإلدارة، وسيئة بغيضة ا حقٍّ كانت لقد امليزانية»، وضع «جلسة

ذلك).

امليزانية؟ وضع يف االشرتاك مفهوم عن ينتج أن يمكن الذي ما وإحكاًما، تنظيًما أكثر بيئة يف

شبيه السنوي للتخطيط أسلوب هو بالتأكيد املؤسسات من بعض يف ممكن هو وما رؤيته، أود ما
فإن املؤسيس، االنفتاح عن يتحدث الذي الخامس الفصل يف وصفت كما كيكستارتر. موقع بأسلوب
اإلبداعية. مرشوعاتهم بتمويل لألشخاص يسمح جماعي تمويل منصة عن عبارة كيكستارتر موقع
عملية ناٍم، أو جيد تكنولوجي نووي حمض ذات الكربى، التقدمية الرشكات إحدى تدير ال إذن ملاذا
للموظفني يمكن خاللها من كيكستارتر، بموقع شبيهة منصة باستخدام السنوية امليزانية لوضع
وبعد املقبلة، للسنة املتوقعة االستثمارات تضم التي الطويلة القائمة تقليص يف املؤسسة مساعدة
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أن يجب أنها يعتقدون التي لالستثمارات الرمزية/ميزانيتهم تصويتهم/إسهاماتهم يضعون ذلك
املقبلة العرش السنوات خالل أنه من متأكد أنا املقرتحة؟ لالستثمارات املخترصة القائمة إىل تنضم

التقدمية. املؤسسات يف وراسخة شائعة ممارسة ذلك سيكون

التأثري) (عدالة املايل التمكني (٦)

باختصار النشاط

املؤسسة. يف شخص لكل مالية قرارات اتخاذ صالحية كبري حد إىل زد

النشاط تفاصيل

األفراد أن يف يثقون إنهم املالية. القرارات من نوع أي اتخاذ شخص أي يستطيع سيمكو، رشكة يف
األمر. يف ما كل هو هذا الصحيحة. القرارات سيتخذون

رضبًة تلقيت أن بعد ضعيفة أصبحت ذاكرتي الواقع يف لكن ذلك، أقول (أنا مطلًقا أنىس لن
األشخاص أحد قصة سيملر وصف كيف سنوات) عدة منذ الرجبي ممارسة أثناء الوعي أفقدتني
إذن، دون بالرشكة، الخاصة االئتمان ببطاقة هليكوبرت طائرة استأجر الذي اإلدارات، إحدى يف
وكانت صائبًا، القرار هذا كان بالطبع، مهم. متوقع لعميل معني موقع حول طريان جولة لعمل

تماًما. منطقيٍّا كان املالية الحرية من النوع هذا أن اتضح بعد وفيما رابحة، الصفقة

موظفيها اتخاذ يف الثقة تستطيع وأنها أذكياء، موظفيها أن تعتقد ألنها ذلك سيمكو رشكة فعلت
يف ذلك يفعلون ال فلماذا الرشكة، عمل جوانب جميع يف يوميٍّا ذلك يفعلون (إنهم املناسبة للقرارات

املهام. إنجاز يف يساعدها األمر هذا وألن املايل؟) الجانب

كالتايل: هي عليك طرحها الالزم األسئلة إذن

عملك؟ يف ذلك بحدوث السماح يمكنك هل •

الصحيح؟ االتجاه يف اتخاذها تستطيع التي الخطوة ما •

معك؟ تصحبه أن إىل تحتاج من •

حدتها؟ من التخفيف يمكن وكيف الشخص، ذلك مخاوفك/مخاوف أكرب ما •

التأثري) (عدالة املوظف ملكية (٧)

باختصار النشاط

للرشكة. ًكا ُمالَّ يكونوا بأن للموظفني تسمح التي الكثرية األساليب أحد وطبِّق قيِّم
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النشاط تفاصيل

األشكال من العديد يوجد إنه لقول وسيلة التعبري وهذا للغاية، خصب مجال املوظفني ملكية
الكتاب، هذا ففي ولذلك، الدقيقة. وفروقه مؤيدوه منها لكل املوظفني، مللكية املختلفة واألساليب
أن بمجرد — أخرى مصادر إىل نرشدك وسوف عام، منظور من املوضوع هذا نتناول سوف

املعلومات. من املزيد عىل منها الحصول يمكنك — تتحمس

قويل ينبع برمته. الكتاب هذا يف املعروضة األقوى «الوسيلة» هي املوظفني ملكية فإن يل، بالنسبة
لديها ماكينيس نيكسون رشكة ألن مبارشة؛ تجِربة عن ناتجة معرفة من ال َحْديسٍّ إيماٍن من هذا
الخطوة هذه تطبق لم إنها إال مكثًفا، وتخطيًطا تحقيقات وأجرت املوظفني، ملكية لزيادة خطط
تحذير. تحذير، تحذير، أيًضا، تقل وربما تزيد ربما استثماراتك قيمة أن إىل االنتباه عليك لكن بعد.
تحقيقه إىل الكتاب هذا يسعى يشء كل أن أعتقد فإنني املسئولية، إخالء جانبًا نحينا إذا أننا إال

منها. البدء أو املوظفني ملكية إىل التحول خالل من كليٍّا أو جزئيٍّا تحقيقه يمكن

عىل األنظمة هذه املتحدة اململكة يف املوظفني ملكية جمعية وتصف املوظفني. ملكية أنظمة تختلف
التايل: النحو

الرضيبية االمتيازات ذات املشاركة خطط من أكثر أو واحدة باستخدام املبارشة: املوظفني ملكية •
رشكتهم. يف األسهم لغالبية مسجلني أسهم حملة املوظفون يصبح

من عادًة ذلك يكون املوظفني، عن نيابًة جماعيٍّا األسهم تمتلك املبارشة: غري املوظفني ملكية •
العاملني. لصالح استثمار صندوق خالل

والجماعية. الفردية األسهم ملكية بني ما مزيج املبارشة: وغري املبارشة امللكية بني الجمع •

مفهوم نحو عىل — األشخاصوجدت مع الحديث خالل من فإنني املتبع، النظام عن النظر برصف
فمن لذلك، تعاونية»، «مؤسسة تعني املوظفني» «ملكية أن يعتقدون أغلبهم أن — كبري حد إىل
بمجموعة وترتبط املوظفني، ملكية أنواع من نوع مجرد التعاونية املؤسسة إن ييل: ما اعلم فضلك

واألساليب. والتوقعات األحكام من

العمل وأطر بلدك يف القومية القوانني عىل ا حقٍّ تعتمد لكنها األخرى، األنظمة من الكثري يوجد
وانتشار بفهم يحظى برنامًجا للموظفني األسهم تمليك خطط تُعد املتحدة الواليات يف املتاحة؛
يف واملوظفني. األعمال رواد من لكل مناسبة للموظفني األسهم تمليك خطط أن واألهم واسعني.
الحكومة قبل من املشرتكة» االستثمار «صناديق ب متزايدة شغف حالة توجد املتحدة، اململكة
من كامل جيل ازدهار تشهد سوف التي املفيدة التغريات بعض نرى أن نأمل لذلك الحالية،
من جزءًا يعد النظام نوع اختيار أن فاعلم الوضع، كان أيٍّا لكن، للموظفني. اململوكة الرشكات

وأهدافك. موقفك يناسب نوًعا تجد أن ويمكنك العملية،
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خالل من مثبتة كانت ولطاملا وسلوكية، وثقافية ملموسة للموظفني حقيقية ملكية إرساء مزايا إن
كل أن لو تخيل لألعمال. كاس كلية دراسات بينها من الدقيقة، األكاديمية الدراسات من عدد
سيغري كيف فتخيل مديًرا، كنت إذا بها. تعمل التي املؤسسة ا حقٍّ «امتلكوا» حولك من األشخاص
التي والحب واالنتباه العناية من اإلضافية القليلة املئوية والنسبة أدائك، يف والتدقيق عالقتك، ذلك
اتخاذ وعملية االسرتاتيجية تجاه سيظهرونها التي والتحديات عملهم، يف موظفوك بها سيسهم

العليا. اإلدارة قبل من القرار

كل من لقضيتك واملطلق الكامل االلتزام من االستفادة يمكنك كيف فتخيل أعمال، رائد كنت إذا
تخرب عندما تكتسبها أن يمكن التي امليزة تخيل النامية. أو الجديدة رشكتك إىل ينضم شخص
هم خدمتهم عىل القائم يكون عندما عليها سيحصلون التي الخدمة جودة عن املتوقعني العمالء

بها. وتحتفظ تجذبها أن يمكن التي املواهب وتخيل املالك،

للموظفني: اململوكة للرشكات املعروفة الناجحة النماذج من التالية الرشكات

وحجم العالم، حول مقرٍّا ٩٢ لها مشهورة هندسية استشارات رشكة املتحدة، اململكة آروب: •
إسرتليني. جنيه مليون ٨٠٠ يبلغ سنوي أعمال

النجاح وبالغة ا حقٍّ املحبوبة التجزئة متاجر مجموعة املتحدة، اململكة بارتنرشيب: لويس جون •
موظف. ألف ٧٦ يبلغ موظفني عدد ذات بريطانيا، يف

عىل وتسيطر يورو، مليار ١٤ بنحو يقدر أعمال حجم إسبانيا، كوربوريشن: موندراجون •
رشكة. ٢٥٠ عن يزيد ما

يزيد ما بالفعل وتوظف النمو رسيعة رشكة األمريكية، املتحدة الواليات ماركت: سوبر بابليكس •
موظف. ألف ١٥٠ عن

البداية! يف ذكرتها التي الرشكة نفس نعم، جور: إل دبليو •

التأثري) (عدالة املعجبني تمويل (٨)

باختصار النشاط

واملعجبني. العمالء ليشمل امللكية نطاق ووسع التمويل اجمع

النشاط تفاصيل

وتخلق حدودها، تفتح التقدمية املؤسسات من الجديدة املوجة هذه أن كيف رأينا الكتاب هذا يف
كيف الخارجي. والعالم الداخلية اإلدارات بني والجهود، واألفكار املعلومات من انطالًقا، أكثر تدفًقا

املالية؟ اإلدارة عىل تطبيقه عند االتجاه هذا سيبدو
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إسكتلنديني، صديقني يد عىل ٢٠٠٧ عام تأسس مستقل جعة مصنع برودوج برودوج. حالة لنتأمل
وتباع عامليٍّا، تُصدَّر شهريٍّا، الجعة زجاجات من اآلالف مئات يصنع واآلن ومارتن، جيمس هما
نجاح من الرغم وعىل وإنجلرتا. إسكتلندا من كل يف املتزايدة برودوج حانات سلسلة خالل من
أيًضا فهي إسرتليني، جنيه مليون ٦.٥ من يقرب ما ٢٠١١ عام أعمالها حجم بلغ إذ ماليٍّا؛ الرشكة
الالزمة واملعدات واملباني، األرض، إيجار لدفع كبرية نقدية مبالغ إىل تحتاج إذ املال؛ رأس كثيفة
املعروفة املستثمرين صغار عىل األسهم لطرح والثانية األوىل حملتهم يف يتجىل ما وهو العمل. لنمو

بانكس». فور «إيكويتي باسم:

حملة بفكرة أتيا ولذلك النمو، يف لالستمرار املال بعض جمع إىل برودوج مؤسسا احتاج ٢٠٠٩ عام
والجمهور للمعجبني يسمح اإلنرتنت» عرب عام الكتتاب أويل «طرح وهي بانكس»، فور «إيكويتي
من جديد. مستثمر ألف عن يزيد مما املال املؤسسان جمع الرشكة. يف أسهم برشاء العريض العام
والفوائد، برمتها، السوقي التمركز فعملية مبارش، مايل عرض مجرد ليس أنه مالحظة بمكان املهم
من أكثر األمر أن توضح بانكس» فور «إيكويتي املستثمرين لصغار أسهم اسم اختيار حتى بل
متعلق إنه أكرب؛ يشء بخلق متعلق األمر هذا رصاحًة). تماًما اململة العملية (تلك لألموال جمع مجرد
جانب إىل الرشكة يف مساهًما تكون أن فوائد وتنقسم ومنِتجها، الجعة شارب بني العالقة بتقوية
خصومات عىل الحصول يف (يتمثل كحويل وجانب السنوي)، االجتماع حضور يف (يتمثل مبارش

دوريٍّا). الرشكة من األخبار وسماع الجعة، عىل

السبب وإليكم املال، من املزيد جمع الشابان أراد بانكس»، فور «إيكويتي من الثانية الحملة يف
لسانهما: عىل

الوفاء من لنتمكن مبارشة؛ أبردين خارج شامل، نحو عىل للبيئة صديق جعة مصنع بناء نريد
بالجعة مشغوفني اآلخرين األشخاص لنجعل مهمتنا؛ استمرار يف واملساعدة جعتنا عىل بالطلب
االستمرار من ويمكننا لرشكتنا، مدهشة نمو إمكانية الجديد املصنع يمنح سوف مثلنا. الرائعة
مزيًدا لك نوفر أن أيًضا ونريد الستثمارك. قيمة بناء يف االستمرار إىل باإلضافة القوي النمو يف
الجعة صناعة لثورة دعم معقل نؤسس جديدة حانة كل مع رائعة. بجعة لالستمتاع األماكن من
أكثر من بعض تقديم إىل باإلضافة بأنواعها، برودوج جعة الجديدة حاناتنا ستعرض املستقلة.

الكوكب. أنحاء كل من طلبًا املستقلة الجعة أنواع

أحد وأنا مستثمر. آالف خمسة من أكثر من إسرتليني جنيه مليار ١٫٧ عن يزيد ما جمعا وبالفعل
لم أنني لدرجة كثريًا، باألسلوب أعجبت فلقد غريبًا، ليس ربما لكن مضحك هذا املستثمرين! هؤالء
جعتهما الحظت فقط عندها منها. جزءًا أكون أن فأردت املجموعة؛ إىل االنضمام مقاومة أستطع
فهي املفضلة، جعتي أصبحت (واآلن زبونًا وأصبحت ماركت، السوبر يف إيه» بي آي «بانك املسماة
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بني الشاملة العالقة تلك أن إال يصدق). ال نحو عىل وقوية ممتعة، وبنكهات صغرية، علب يف تباع
النجاح. هذا من جزء أنني وأشعر الرشكة، نجاح أرى أن أريد ا. حقٍّ قوية تبدو والعميل املستثمر

املشاركة يف املتمثلة األوسع املفاهيم وعن كيكستارتر، وعن الجماعي، التمويل عن تحدثنا لقد
ماليني جمع أي الفكرة، هذه من اآلخر الجانب برودوج رشكة لنا تظهر املثال، هذا يف واالنفتاح.
يف هائًال نموٍّا سنشهد أننا من متأكد وأنا الثقيلة. امللموسة الصناعية األعمال من عمل عىل إلنفاقها
تسويقي. منها وجزء مجتمعي، منها وجزء مايل، منها جزء التي التمويل، من األنواع هذه مثل
تغيريه يمكنك الذي الحدوث وشيك األمر ما مؤسستك؟ يف املمارسة هذه توظيف يمكنك كيف إذن

خالله؟ من الوعي، زيادة وأيًضا املال وجمع تماًما،

ملخص (5)

اإلدارة مثل مجال يف وامللهم املثري االبتكار هذا مثل إيجاد نستطيع أن مدهًشا أليس
بقاء مشعل وحامل الصارمة املحاسبة راعي بوصفه غالبًا يُذَم الذي املجال ذلك املالية،
يوضحه أن آمل ما وهذا ذلك، إىل فعليٍّا حاجة توجد ال الواقع يف عليه؟ هي ما عىل األمور
تظهر إذ املالية؛ واإلدارة التقدمية األعمال تالقي عند تحدث القوية التغيريات إن الفصل.
منذ الراسخة واملناهج األدوات أن يبدو حني يف زخًما، وتكتسب جديدة، ومناهج أدوات

إلنجازها. جديدة طريقة تجد املوظفني) ملكية (مثل طويل وقت
بها نعمل التي للمؤسسة املالية الجوانب عىل العمل فائدة فإن ذلك، عىل عالوة
يف يتحكم ما هو املايل الجانب إن أساسها. عىل نؤثر أننا هو تكوينها، يف ونساعد
يمكننا اإلجراءات، وتلك اآلليات تلك وبتعديل — أَبَيْنا أم شئنا — العمل يف كثرية أمور
له إنسان، شكل يف العرشين القرن رشكة أتخيل ذلك، أكتب وأنا كلها. اآللة تغيري
آلة أسفله سنجد الجلد قرشنا إذا لكن وِرْجالن، وذراعان، وعينان، ويدان برشي قلب
حدٍّ إىل البرش مثل بدت وقد برشية، الرشكات تلك تكون أن يجب كان عمالقة. أتوماتيكية
العينان واكتست القلب، تحجر عليها. وطغت ميكانيكية، كانت عملها طريقة لكن ما،
وتراقب، وتقيس األرباح، تعد مستمرة، ظلت الداخلية املتوالية الدقات لكن بالبالدة،
إنسانية، أكثر الرشكات تصبح سوف والعرشين الحادي القرن يف املادي. التضييق وتزيد
التي لآللة الجيدة بالسمات نحتفظ وسوف أخرى، مرة حية كائنات تصبح وسوف
منصبٍّا — املالية اإلدارة ذلك يف بما — يشء كل يكون أن إىل نحتاج لكننا بكفاءة، تعمل
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شكًرا . إيجابيٍّ فارق إحداث عىل يساعد وأن قلبًا، يمتلك وأن األشخاص، عىل اهتمامه
الستماعكم.

إضافية قراءات (6)

التي املقالة إنها ،٢٠٠٣ إنك» «مجلة كيس، جون للكاتب االستماع» «قوة مقالة •
وتشتمل ديمقراطية، مؤسسة ماكينيس نيكسون مؤسسة تصبح أن إىل أدت
الدورية واملشاركة املالية املفاهيم فهم عىل التصنيع عمالة لتدريب أمثلة عىل

.http://bit.ly/cltrshk4 املالية للمعلومات
توضح تدوينة ،٢٠١٠ ديجيتال»، «مينت بيل، آندي للكاتب «املكافئ» •
http:// األشخاص قرار عىل املعتمد االبتكاري الحوافز برنامج بالتفصيل

.bit.ly/cltrshk14
لتحديد الفريويس» «األجر نظام املوظفون يستخدم إن» جي «آي رشكة «يف •
http:// ٢٠١١ كومباني»، «فاست مجلة بويد، بي إي بعضهم»، «حوافز»

.bit.lycltshk15
http://bit.ly/ للموظفني اململوكة الرشكات أداء عن لألعمال كاس كلية دراسة •

.cltrshk16
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خامتة

وفهمت شهدت قد تكون الكتاب هذا نهاية إىل بوصولك االنتهاء. عىل شارفنا قد نحن ها
أنت خضت وربما مختلف. نحو عىل األمور تنجز الرشكات من جديدة موجة أن كيف
فيها تبسمت لحظات مرت ربما الكتب. نقرأ عندما نفعل مثلما صغرية رحلة نفسك
من خاطفة بدفقات وشعرت األفكار، أحد مقاوًما رأسك وهززت متأمًال، وعبست مبتهًجا،
تفصيلية، مالحظات دونت ربما وملؤسستك. لك املتاحة لالحتماالت تحمًسا األدرينالني؛
يكون أن آمل لكن ومملة! ثقيلة مهمة قراءته كانت ربما كبرية. أحالًما حلمت ربما أو

داخلك. تغري قد يشء
أيًضا بل واإللهام، اإليمان روح بث عىل هديف يقترص لم الكتاب هذا تأليف عند

واقعية. تالية وخطوات عملية إجراءات اتخاذ عىل تحفيزك خالل من مساعدتك
قسمنا بأخرى، أو بطريقة للتنفيذ قابلة ثم مفهومة الحركة هذه جعل يف للمساعدة

ييل: ما تتناول عملية فصول إىل التقدمية للرشكات األساسية املكونات

واملعنى. الهدف •
والتمكني. الديمقراطية •
التقدميني. األشخاص •

الواعية. القيادة •
املؤسيس. االنفتاح •
التغيري. رسعة •

التكنولوجي. النووي الحمض •
العادلة. املالية اإلدارة •
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ذكِّر إليها. عد وملوقفك؟ لك مناسبًة األكثر كانت التي األقسام تذكر تستطيع هل
هناك. املتاحة بالفرص نفسك

ينصب أن يمكن جوانب وهي بها، االستعانة يمكنك التي الفرص بعض توجد
يف فرق لصنع هائلة فرصة تكمن منها جانب كل يف عليها. فريقك وتركيز تركيزك
تتداخل الجوانب تلك فإن تعلم، وكما املستقبلية. أو الحالية مؤسستك ترصف طريقة
ليس فعلية رضورة مرٍض، نحو عىل مميزة مستقلة أجزاء إىل وفصلها هائل، نحو عىل
حركة، إحساس، واحد؛ كبري كيان كله هذا إن الكتاب. هذا من االستفادة أجل من إال؛

جديدة. طريقة قبيلة،
األمر سيكون بالفعل؟ تبدأ لم كنت إذا التنفيذ، يف تبدأ عندما األمر سيبدو كيف
السهل، باألسلوب ليس بديل طريق سلوك أن الشخصية تجربتي واقع من أعلم صعبًا.
أنجز لطاملا التي الطريقة التقليدية، األعمال أساسيات طريق ١؛ للطريق مستعد فالعالم

بعقبات. تصطدم سوف البديل الطريق هذا سلوك وعند العمل. بها
الصعيد وعىل املؤسسة صعيد فعىل تحىص، وال تعد ال فوائده فإن ذلك، رغم

ييل: ما تحقق سوف الشخيص

حولك. من العالم تغري مع التعايف ورسعة املرونة من املزيد •
املنافسني عن التميز يف يساعدك سوف وهذا كمؤسسة، حقيقي اختالف اكتساب •

املقلدين.
متغري. عالم يف القيادة كيفية تعلم •

نطاًقا. األوسع وملؤسستك لفريقك مدهشني ومتعاونني ورشكاء أشخاص جذب •
أقل. وبتكلفة وأفضل أرسع االبتكار •

تصنفه. حسبما النجاح من أكرب قدر إىل يؤدي مما أفضل؛ قرارات اتخاذ •
النحو عىل األمور فعل من يأتي الذي العميق والرضا باإلنجاز اإلحساس •

الصحيح.
املشكلة. يف املشاركة من بدًال الحل يف املشاركة •

اآلن؟ ماذا (1)

التنفيذ. إنه اآلن: ا حقٍّ املهم األمر ما أتعلم
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خاتمة

لرواد وثيقة رابطة بأية أو بك أو بي متعلًقا ليس األمر نضيعه. وقت لدينا ليس
باألرباح أو باإلبداع متعلًقا ليس األمر التفكري. يف املتشابهني الرؤية» «أصحاب األعمال
فأنا سخيًفا؛ يبدو قد كالمي أن أعلم العالم. بمستقبل متعلق األمر أفضل. بنتائج أو
األمر لكن الواقعية. غري املبالغة الطريقة بهذه أتحدث أن املعتاد غري ومن بريطاني،

ا. حقٍّ كذلك
زج يف مستمرون وهم حاليٍّا، األمور يديرون الذين الحمقى مشاهدة البديل؟ ما
أم السويرسية؟ البنوك حسابات يف ذلك من أرباحهم وتكديس االنهيار، نحو العالم
النموذج يف الكيل «التحول أنواع من محدد، غري لكنه وشيك، نوع وانتظار الجلوس
واملستهلك العامل بدور الدءوب وااللتزام يرام ما عىل يشء كل بأن والتظاهر الفكري»؟
طوال املشاكل متجنبًا ، بكدٍّ ويعمل التليفزيون، ويشاهد وينام، يأكل، الذي الرتيب،
اإلطالق، عىل األسوأ ربما أو مساءً؟ الخامسة حتى صباًحا التاسعة بني ما الدوام
بالغة الورطة تلك يف أوقعونا الذين هؤالء «إليهم»، االتهام بإصبع واإلشارة الجلوس
إىل يفتقر إنه الالزم، املعنى إىل يفتقر إنه كاٍف، نحو عىل جيًدا ليس هذا كال. الخطورة؟

الكايف. التمكني
أن بد ال الحل، من جزءًا نكون أن بد ال شيئًا، نفعل أن بد ال طريقنا، ليس هذا
مجتمعني نستطيع فإننا اليوم، شيئًا فعلنا إذا العالم. يف نراه أن نريد الذي التغيري نكون

أفضل. العالم هذا نجعل أن
مًعا، األشخاص فيه يعمل عاَلًما عاًما، عرشين غضون يف أتخيل أن أستطيع
يف عليهم تؤثر قرارات يف ويتشاركون وقيمة، معنى لها أفضل نتائج فيه ويحققون
يحدث األماكن بعض (يف العمل. ذلك عن الناتجة املكافآت ويتشاركون الحياة، ويف العمل

الحارض.) الوقت يف ذلك
أساس عىل القيادة فيه تتحدد عاَلًما عاًما، عرشين غضون يف أتخيل أن أستطيع
يف مطلوبة صفات والصدق والحوار والتعاطف االستماع فيه يكون عاَلًما التبعية،
األفراد ويتكيف كاملة، املؤسسة يف متغلغلة القيادة فيه تكون عاَلًما التنفيذيني، الرؤساء
الوقت يف أيًضا هذا يحدث األماكن بعض (يف حولهم. من العالم مع باستمرار واملؤسسات

الحارض).
املايض يف التفكري وهي، وهو وأنت أنا جميًعا، فيه يمكننا عامًلا أتخيل أن أستطيع
مكان تخيل أستطيع الزمن؟» ذلك يف فعًال كذلك كان الوضع أن تصدق «هل وقول:
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سلكنا وأننا أفضل، العالم جعل يشء من جزءًا كنا إننا وقول الوقوف عىل فيه نقدر
أفضل. مكانة نحو واآلخرين أنفسنا وقدنا وثابرنا، وناضلنا، وحاربنا، مختلًفا، طريًقا

شيئًا. فافعل املستقبيل، العالم هذا تخيل تستطيع أيًضا كنت إذا
اآلن! ابدأ

ماكينيس ويل
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