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إهداء ..
أهدي هذا الكتاب إلى كل من يبحث عن النجاح في حياته الشخصية والعملية
آمال أن يجد فيه شيئا من نور احلكمة  ...مستضيئا بقول املصطفى عليه

أفضل الصالة والتسليم(:احلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها فهو أولى الناس بها)
محمد املنصور
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تقدمي
استخالصات إدارية
«محمد عبداهلل املنصور» هنا يجمع نظراتـَه وأفكارَه العملية في كتاب ،وهي في خامتها األساسي ِة مبنية على
ٍ
وبحسه كإنسان يهدف
حس اإلدارة اإلنسانية،
وعملية أثبتت جناحا ..وفي الضف ِة األخرى ،الوج ُه األكثر قتام ًة في جتارب الفشل وضياع ّ
ِّ
مجتمعه ،وأن يكون مساهما ً في هذا اإلرتقاء.
أن يرتقي
ُ
حلراك إداري وعملي وتنظيمي
طي كتاب ،قد تعتقد أنها وليدة حلظتها .لكنها في احلقيقة توثيق
ٍ
إن هذه املوضوعات التي ستقرأها في ّ
مجتمعي .ثم ألن ال ِع َبرَ واألحداث والظروف واملناسبات واألخطا َء والتصرفات البشرية حتى في عالم اإلدارة واألعمال واملنشآت املنتجة تعيد
سجله التاريخ أكان قريبا ً أم بعيدا ً .والعودة لهذه التجارب التي أخرَجها الواقع كاملة بقواها
َ
نفسها في رِتمْ تاريخي .وهنا تتبلور االستفاد ُة مما ّ
ٌ
نقش في جدار التاريخ.
نفسه في منشأته وكذلك اجلموع .لتكون مواضيع املؤلف التي أدرجها
املؤثرة تدل على مدى صالحية الفرد ليقود
َ
وليست رسما قابالً للمسح.

نفس َك في أكثر من موضوع
نصباً؟ ليس هذا السؤال أيضا ،ولكنك ستجد
هل ستجد متع ًة في الكتاب؟ ليس هذا السؤال .هل ستجد َ
َ
وأنت تقول« :نعم كنت أرجو أن أعرف هذه احلقيقة أو هذه النظرية ،أو كيفية التصرف في هذا املوقف ،أو هذا متاما ما يجب أن استوعبه
كتاب دار على مسائل إداري ٍة وتنظيمي ٍة واسع ٍة ،ال ميكنك إال أن تستفيد منها ،باختالف
اآلن» ،وذلك باملوقف الذي يوائم طبيعة عملك.
ٌ
درجة االستفادة.
محمد املنصور يقدم كتابا ً سهالً ملواضيع لن يكون حلها سهال ..إنه يقدم جتارب عملية من أسهل البوابات ولوجاً؛ الكتاب ُة املباشرة السهلة،
والرأي احلقيقي ،واخلبرة اجملرِّبة..
جنيب عبدالرحمن الزامل
الكاتب املعروف وعضو مجلس الشورى

بشكل واح ٍد ،بز ٍّي واح ٍد ،ففي
جد أن يظهر
املهندس محمد املنصور فوق أنه ميلك أدواته الكتابية ،ومعارفـَ ُه العلمية
املتخصصة ،إال أنه ّ
ّ
ٍ
يحب أن يالمس هوا َء اجملتمع اإلداري والعملي
زي واح ٌد .وج ٌه بال قناع
دوالبه الفكري والضميري ال توجد أزيا ٌء متلونة ،وال أقنعة مناسبات ..إنه ٌ
ّ
التنظيمي بكل ما يحتاجه قارئ الكتاب من وسائل وأدوات النجاح في مهمته وليرتقي في وظيفته .فهو يقدم هذه التجارب و الدراسات
لتكون مرجعا ً وزادا ً واكتسابا في املعرفة التنظيمية على العموم.
كتاب ليس على منط الضرورة بالتقليد القرائي أن تفتح صفحته
وهنا نقدم كتابا ميكنك أن تقرأه في أي وقت ،وأن تضعه اآلن ثم تعود إليه.
ٌ
مكان حتب ،باالختيار أم بالفتح التلقائي..
األولى حتى تطوي الصفحة األخيرة بتراتب الصفحات ،بل يعطيك اخليار َ أن تبدأ من أي
ٍ
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املقدمة
ليس هناك ما هو أسوأ من تكرار عمل ممل ومعاناة نفس املشاكل ومواجهة ذات التحديات كل يوم .ورغبة اإلنسان في التجديد والتطوير والتي
تتمثل في ابتكار طرق جديدة وأفكار مبدعة غالبا ما تصطدم بالروتني القاتل واألنظمة التقليدية أو االنتقادات والتعليقات الساخرة
فيصاب بإحباط ينهي طموحه .وأحالم النجاح التي تراود كل منا ال ميكن أن تتحقق بدون مبادرة أو فكرة متميزة لكن ثقافة اإلبتكار لدينا
ضعيفة جدا .لذا فال يكفينا تبني الشعار املشهور «التفكير خارج الصندوق» وإمنا نحن بحاجة إلى قفزات كبيرة نقلل بها الفارق املعرفي
بيننا وبني الدول املتقدمة لنهـيئ أنفسنا وبيئتنا لدخول عالم االبتكارات واإلبداع لذا جاءت الدعوة «للقفز خارج الصندوق» عنوانا ً لهذا
الكتاب.
« اإلبداع واإلبتكار» مهارة يحتاجها كل فرد منا  ،املوظف واملسؤول  ،رجل األعمال والعاطل  ،الفرد واجملموعة  ،الرجل واملرأة  ،رب األسرة
و أفرادها  ،لذا لن جتد في الكتاب نظريات علمية وال مناهج أكادميية ولست بحاجة إلى تركيز ذهني الستيعاب محتوياته فمواضيعه
واضحة ومباشرة .حتتوي فصول الكتاب السبعة على مجموعة كبيرة من أفضل التجارب والقصص في مجال اإلبداع واالبتكار وأكثرها
تأثيرا على مستوى األفراد واجملموعات وبيئة العمل  ،وقد قمت بجمع القصص والتجارب و األفكار املتناسبة حتت موضوع مستقل في اقل من
صفحتني كي يسهل استيعاب الفكرة وتتنقل بينها بسهولة وجتد فيها شيئا من املتعة مما يريح ذهن القارئ الكرمي .
حرصت على أن يعرض الكتاب العديد من األفكار الرائعة التي حققت جناحات متميزة أو التجارب الفاشلة التي علينا أن نتعلم منها وكذلك
األساليب املبتكرة والفعالة لتوليد األفكار املبدعة ملواجهة حتديات العمل  ،وحتفيز املوظفني  ،وتطوير األنظمة  ،وحتسني بيئة العمل  ،واخلروج
من صندوق األفكار التقليدية .فإن كنت قياديا فستجد مجموعة منتقاة من جتارب القياديني في شركات عاملية كبرى ستوفر عليك الكثير
من اجلهد وتختصر عليك الطريق وإن كنت فردا فسترى كيف ُحولت األفكار البسيطة إلى إجنازات قادت أصحابها إلى النجاح.
لم أفكر في إصدار هذا الكتاب قبال  ،لكن وبعد أن اجتمع لدي على مدى سنوات العشرات من القصص والتجارب املتنوعة والثرية والتي كانت
حصيلة البحث املستمر إلعداد مقاالتي الشهرية في مجلة االقتصاد التي تصدرها الغرفة التجارية الصناعية باملنطقة
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الشرقية  ،آثرت جمعها وتضمينها هذا الكتاب نشرا للخير والفائدة .وها هو اآلن بني يديك وقد حوى أكثر من مائة قصة وفكرة وجتربة
متميزة ميكنك أن تستخرج منها الفوائد التي تثري معرفتك وحتفزك للمزيد من اإلبداع واالبتكار.
أمتنى أن يشدك الكتاب عبر صفحاته وأسلوبه لتقتبس منه بعض أفكار النجاح وطرق اإلبداع حلياتك الشخصية واألسرية والعملية مما يفتح
أمامك آفاقا أوسع للنجاح و التميز  ،وأن جتده كتابا عمليا بعيدا عن اإلنشاء والتنظير كونه يعتمد أسلوب التجارب الواقعية التي تناسب
بيئتنا وثقافتنا .وإني ألرجو أن جتد املتعة واألنس في قراءته  ،وأن تتوقف بني حني وآخر وأنت تسير بني صفحاته لتدون األفكار التي ستقوم
بتنفيذها بعد أن تكتشف قدرتك على محاكاة هؤالء الناجحني بل والتفوق عليهم .وقد سعدت كثيرا بثقة القراء وإقبالهم على الطبعة
األولى والتي نفذت خالل أشهر وهاهي الطبعة الثانية  ،وقد أجريت عليها بعض التحسينات واإلضافات  ،تصافحك وكلي أمل أن تنال
قبولك وأن تستحق الوقت الذي متضيه في قراءتها.
وأخيرا فإنه يسعدني أيها القارئ العزيز تلقي اقتراحاتك ومالحظاتك ورأيك حول الكتاب أو أي إضافة له من جتاربك الشخصية أو مما قرأت
وسمعت وذلك بالتواصل معي عبر البريد اإلليكتروني أو املوقع الشخصي.
ولك مني كل حتية وتقدير ....

محمد عبداهلل املنصور
info@malmansour.com
ص.ب 540 :
الدمام 31421
اململكة العربية السعودية
www.malmansour.com
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قالوا عن الكتاب

قالوا عن الكتاب ..
القفز خارج الصندوق يتطلب خفة ولياقة بدنية ومتكن ذهني وهذا مايدفعك إليه محمد املنصور في كتابه املمتع الذي حتفزك قصصه
الشيقة لتقفز خارج صناديق كثيرة وضعت نفسك داخلها ! حيث اعتمد الكتاب على قصص واقعية تؤكد أن أي حلم يرد بأذهاننا ميكن
حتقيقه  ,وأن جميع األفكار السلبية التي تكبل انطالقتنا وإبداعنا ليست سوى أوهام .
الكتاب رائع ويتناسب مع إيقاع املعرفة لهذا العصر  ,حيث بيئة املعرفة السريعة التي يبحث فيها القارئ عن املعلومة اخلفيفة التي
وتأصيل بأننا كأمه وكمجتمع قادرين أن نصنع الكثير من خالل
توصله إلى الهدف بسرعة ! في الكتاب حتفيز للطاقات الداخلية
ٍ
االستفادة من جتارب اآلخرين  .وفي الكتاب كل احملفزات لتحريك املارد بداخلنا نحو اإلبتكار واالختراع والتفوق
هنيئا لنا بالكتاب وهنيئا لنا مبحمد .....

صالح محمد الزامل
نائب الرئيس لرأس املال البشري _ شركة اإلتصاالت السعودية (سابقا)

يقول املثل الصيني الشهير ( التعطيني سمكة ولكن علمني الصيد )  .يقول األستاذ محمد املنصور في كتابه هذا بنفس العمل فهو
يعلم القارئ الصيد وال يعطيه سمكة  .وقد بذل جهدا كبيرا في جمع خبرات عدد من أكبر وأفضل الشركات العاملية واحمللية وأضاف إليها
خبراته الشخصية الواسعة وقدمها بأسلوب راقي وسهل وممتع للقارئ أيا كان مستواه  ,فالكتاب مفيد للخبيرمن حيث ترسيخ بعض
املفاهيم اإلدارية الناجحة وللمبتدئ الذي يحرص على أن يبدأ من حيث انتهى اآلخرون  ,ومع كل ما حواه الكتاب من معلومات وخبرات إال
أنه سهل القراءة ومتى بدأت بقراءته فمن الصعب ان تتوقف حتى تتنتهي منه !

د.خالد سليمان الراجحي
رجل أعمال ومحاضر في جامعة اليمامة بالرياض
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جدا ً أن أجد كتابا ً سلسا ً ومفيدا ً ّ
وجذابا ً مثل كتاب «القفز خارج الصندوق» ،فأنا شخص ّيا ً (ولألسف) ،ممّن يجذبهم
بكل أمانة ،من النادر ّ
اإلخراج اجلميل للكتب  ،وتصميمها اإلبتكاري  ،بل وعناوينها الفاتنة  ،قبل أن أقرأ كلمة واحدة من أي كتاب! وهذه املواصفات ك ّلها
انطبقت على هذا الكتاب اجلميل شكالً  ،ومضمونا ً.
«القفز خارج الصندوق» ،مرجع تثقيفي رائع لكل من يرغب مبعرفة تفاصيل النجاح بل والفشل  ،لكل منشأة جتارية أو حتّى غير
جتارية! فهو كتاب يجمع الكثير من القصص  ،التي لو قرأها أي منّا  ،سيجد الكثير منها وقد تطابقت مع أحداث حدثت له شخص ّيا ً في
حياته العملية  ،وباقي القصص التي لم حتدث له شخص ّيا ً  ،قد سمع عنها أو قد حدثت لغيره.
إختيار القصص والتجارب  ،وطريقة سردها القصصي  ،واالستدالل العلمي واملنطقي عليها  ،بل وحتديد طول الفقرات واملواضيع  ،هي
قمة في هذا الكتاب  ،لدرجة أنّك ال تستغرب لو رأيته يجذب كل األعمار لقراءته  ،بداي ًة من الطفل ذو العشر سنوات  ،مرورا ً
جميعا ً ّ
باألشخاص في جميع األعمار والفترات احلياتية  ،وصوال ً إلى من هم في الثمانينات وأكثر طاملا استطاعوا القراءة والتمييز.
ّ
موظفني (في جميع املستويات) أو حتّى
«القفز خارج الصندوق»  ،مرجع رائع لناشدي النجاح في حياتهم العملية  ،سوا ًء أكانوا
أصحاب عمل  ،بل وحتّى من ّ
يفكرون بإنشاء عمل جديد .قرأت الكتاب ومتتّعت بقراءته  ،ويتم تداوله اآلن بني باقي أفراد األسرة.

محمد املسحل
رجل أعمال وكاتب في صحيفتي اليوم واحلياة
من أروع ما قرأت من الكتب في اجلذب واإلمتاع ..وأكثرها بساطة في الطرح والتحليل ..وأقواها في التأثير والتحفيز للتغير ..وأقربها من
حيث جدوى التطبيق وحتويل الفكرة لفائدة محسوسة علي أرض الواقع..
شكرا لك على السماح ألمثالنا باالستمتاع والدخول إلى عالم تفكيرك العجيب في جمع املعلومة وحتليلها وربطها بالواقع ومن ثم
اخلروج بفائدة واضحة سهلة الفهم والتبني..

م /أحمد عبداللطيف السليم
عضو مجلس إدارة اجلمعية العربية إلدارة املوارد البشرية  -الظهران

القفز خارج الصندوق

14

قالوا عن الكتاب

قلت للكاتب املبدع محمد املنصور  :أنني سأصطحب كتابك لقراءته أثناء إجازتي ،حيث يكون للوقت قيمة ولإلثارة مكان ،واعترف لكم بأنه
كتابه أجبرني على تخصيص وقت غير قليل لقراءته واالستمتاع مبا جاء فيه فهو كتاب يوجد األمل ومينح الشباب الطموح واإلبداع ليصبحوا
مؤثرين في مجتمعاتهم ومغيرين لظروف معيشتهم .أنصحكم بالبحث عن هذا الكتاب لتفتحوا لكم نوافذ قد تغير مجرى حياتكم ،ففيه
جتارب ومناذج إبداعية بدأت بفكرة بسيطة .ال تستهينوا بقدراتكم وال بأفكاركم مهما كانت بسيطة ،فالنجاح يبدأ أوال بالثقة في النفس،
ثم بالقدرة على التحدي ،وأخيرا العزمية للوصول للهدف ..

محمد البكر _ نائب رئيس حترير صحيفة اليوم
زاوية «سواليف»  14 -ربيع األول  1432هـ –  17فبراير 2011م

فاستخلص من جتاربه وممارساته العلمية الكثير من التجارب واالختراعات واألفكار التي أوحت إليه أن يجمع بعضها في كتاب أنيق يقدمه
للقارئ العربي في ثوب يجمع بني املتعة والطرافة واإلفادة من جتارب اآلخرين وابتكاراتهم في شتى مجاالت العمل الصناعي واالقتصادي
واإلداري..
إن هذا الكتاب مليء بالطرائف املستخلصة من التجربة العلمية ومواصلة اإلطالع على جتارب اآلخرين فهو بحق دستور للنجاح ومؤلفه
األستاذ محمد بن عبد اهلل املنصور جدير بذلك.

األديب السعودي عبداهلل الشباط
من مقالته في صحيفة اليوم السعودية  2 -جماد األول  1432هـ –  5إبريل 2011م

لقد استمتعت واستفدت من كتابك املميز «القفز خارج الصندوق» ،فهو بحق من خارج الصندوق قلبا وقالبا ،فقد أبدعت في جمع وعرض
األفكار اإلبتكارية وجتارب الشركات واملؤسسات الناجحة البتكار حلول فريدة وغير اعتيادية ،ونقلت إلينا دروسا عملية لتعويد الفكر على
االنفتاح والبحث عن حلول املشكالت خارج الصندوق ،كل هذا بأسلوب سهل وسلس ومشوق ،وقد وفقت أيضا في تصميم الغالف الذي
يوحي بالفعل إلى فكرة ورسالة الكتاب .كما أهنئك على متيز موقعك الشخصي على اإلنترنت والذي يعكس هو اآلخر فكرك املتفتح
للتطوير والبعد عن الرتابة والنمطية.

أحمد عبداهلل القويحص
مؤلف كتاب «انضم إلينا في أندية التوستماسترز»
القفز خارج الصندوق
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يثير عنوان وتصميم غالف كتاب «القفز خارج الصندوق» للزميل محمد املنصور الكاتب في صحيفة اليوم ومجلة االقتصاد شغف القارئ
 ،فعنوان الكتاب يوحي باإلبداع واالبتكار واالنطالق من الروتني واألفكار التقليدية فيما يصور الغالف الذي يتوسطه صندوق تنطلق منه
ملبات مضيئة األفكار املبدعة واملتميزة وكيف تضيء بيئة العمل...

صحيفة «اليوم» السعودية
«القفز خارج الصندوق» ..إبحار في جتارب ثرية
 9صفر  1432هـ املوافق  9يناير 2011م

ويبقى متيز الكتاب في اجملموعة الكبيرة من القصص التي تتحدث عن جتارب الشركات العاملية الرائدة في التطوير واإلبداع وتنظيم العمل
وحتفيز املوظفني إلى قصص األفراد الذين أبدعوا وجنحوا بفضل أفكار بسيطة لكنها متميزة...

صحيفة «الرياض» السعودية
املنصور يصدر كتاب «القفز خارج الصندوق»
 16صفر  1432هـ املوافق  32يناير  2011م

لن جتد في الكتاب نظريات علمية وال مناهج أكادميية ولست بحـاجة إلى تركيز ذهني الستيعاب محتوياته ،فمواضيعه جذابة وسلسة.
وحتوي صفحاته مجموعة كبيرة مـن أجمل التجارب والقصص في مجـال اإلبداع واالبتكار وأكثرها فائـدة على مستوى احلياة
الشخصيـة أو في بيئة العمل.

صحيفة «الوطن» السعودية
املنصور يحاول القفز خارج الصندوق
 26صفر  1432هـ املوافق  30يناير  2011م

موضوعات الكتاب ثرية وجذابة وسلسة  ..يقول عنه مقدمه :إن هذه املوضوعات توثيق حلراك إداري وعملي وتنظيمي مجتمعي تعيد
نفسها في رمت تاريخي وهنا تتبلور االستفادة مما سجله التاريخ ...

مجلة «االقتصاد»
املنصور والقفز خارج الصندوق
العدد  – 459مارس  2011م
القفز خارج الصندوق
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أفكار مقلية
بعد عودتها من زيارة إلحدى صديقاتها جلست الزوجة تصف لزوجها طعام العشاء اللذيذ وطبق السمك املقلي الذي لم تذق مثله من قبل
 ,فطلب الزوج من زوجته أن تتعلم طريقة الطهي ليتذوق هذا الطبق الشهي .اتصلت الزوجة بصديقتها وسألتها عن ألطريقه وبدأت في
الكتابة وصديقتها حتدثها فتقول “ نظفي السمكة ثم اغسليها  ،ضعي البهار ثم اقطعي الرأس والذيل ثم أحضري املقالة  ”..هنا قاطعتها
الزوجة :وملاذا قطعتي الرأس والذيل؟ فكرت الصديقة قليال ثم أجابت :لقد رأيت والدتي تعمل ذلك! لكن دعيني أسألها .اتصلت الصديقة
بوالدتها وبعد السالم سألتها :عندما كنت تعدين طبق السمك املقلي اللذيذ ملاذا كنت تقطعني رأس السمكة وذيلها؟ أجابت الوالدة  :ال
اعلم مالسبب فقد رأيت جدتك تفعل ذلك! لكن دعيني أسألها! اتصلت الوالدة باجلدة وبعد الترحيب سألتها :أتذكرين طبق السمك املقلي
الذي كان يحبه أبي ويثني عليك عندما يأكله؟ فأجابت اجلدة  :بالطبع  ،فبادرتها قائلة :ولكن مالسر وراء قطع رأس السمكة وذيلها؟ أجابت
اجلدة بكل بساطة وهدوء  :كانت حياتنا بسيطة وقدراتنا متواضعة ولم يكن لدي سوى مقالة صغيرة ال تتسع لسمكه كاملة فأضطر
لقطع الرأس والذيل!!
متثل هذه القصة واقع الكثير من العاملني في املؤسسات والشركات فهم يستمرون بالقيام بنفس األعمال الروتينية واإلجراءات التقليدية
دون التفكير في املتغيرات واملستجدات ألن أسهل شيء هو أن تفعل ما كنت تقوم به دوما ً دون احلاجة إلى التفكير بعمق وحتليل املشكلة مع
أن هذا قد يسبب هدرا ً ال داعي له و يكبد مصاريف كان باإلمكان تالفيها .ومع التحديات واملنافسة املتزايدة يحتاج العاملون إلى ابتكار أفكار
جديدة و إيجاد حلول للمشاكل التي تواجههم بعيدا ً عن أسلوب التفكير الرتيب والوسائل التقليدية املكلفة.
يذكر أن رواد الفضاء األمريكيني واجهوا صعوبة في الكتابة نظرا ً النعدام اجلاذبية في الفضاء وبالتالي عدم نزول احلبر إلى رأس القلم! وللتغلب
على هذه املشكلة أنفقت وكالة الفضاء األمريكية ماليني الدوالرات على أبحاث استغرقت عدة سنوات ولكنها في النهاية أنتجت قلما
يكتب في الفضاء وحتت املاء وعلى أرق األسطح وأصلبها وفي أي اجتاه .وفي املقابل متكن رواد الفضاء الروس من التغلب على نفس املشكلة
بال نفقات وال تأخير وذلك باستخدام قلم الرصاص ! وحينما تلقى مصنع صابون ياباني شكاوى من أن بعض العبوات خالية من الصابون اقترح
مهندسو املصنع تصميم جهاز يعمل بأشعة الليزر الكتشاف العبوات اخلالية خالل مرورها على سير التعبئة ثم سحبها آليا ً  ،ومع أن احلل
مناسب إال أنه مكلف ومعقد وفي املقابل ابتكر أحد عمال التغليف في املصنع فكرة بسيطة وغير مكلفه وذلك بأن توضع مروحة كبيرة
ويوجه هواءها إلى سير التعبئة فتقوم بإسقاط العبوات الفارغة قبل وصولها إلى التخزين !
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قرأت عن شكوى غريبة تقدم بها عميل إلى وكالة سيارته في أمريكا وذلك أنه حني يوقف سيارته عند متجر البوظة (االيسكرمي) اجملاور لبيته
فإنها ال تشتغل إذا اشترى بوظة بالفراولة أما إذا اشترى بوظة بالشوكوالتة أو الفانيال فإنها تشتغل دون مشاكل! ظن موظف االستقبال
أن العميل ميزح أو أنه غير عاقل! ولكنه أصر على الشكوى فأرسلت الوكالة معه مهندسا ً فوجد أن املشكلة حقيقية ولم يجد لها تفسيرا
! استمرت املشكلة والوكالة تهملها ألنها ال تعرف كيف تفسرها  ،حتى بحث مهندس “غير تقليدي” جذور املشكلة وكشف اللغز ! فقد
كانت عبوات بوظة الفراولة تباع جاهزة في مدخل احملل لذا ال يستغرق شراؤها سوى دقيقتني بينما يحتاج شراء بوظة الشوكوالتة والفانيال
إلى خمس دقائق وكانت هناك مشكلة في نظام تشغيل السيارة فهو يسخن بسرعة بحيث ال يعمل مرة أخرى عندما تطفئ السيارة إال بعد
أن يبرد قليال ويستغرق ذلك  4دقائق تقريبا ً!

اخلطوة األولى حلل أي مشكلة تبدأ مبراجعة األساليب والطرق احلالية التي نعتقد أنه اليوجد أفضل
منها أو أنه ال ميكن لنا تغييرها!
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“باروميتر” األفكار!
ال زلت أذكر مقاال جميال قرأته منذ ما يزيد عن عشرين عاما للكاتب املعروف جهاد اخلازن حيث سرد قصة طالب بريطاني رسب في اختبار
املرحلة الثانوية ألنه قدم حلوال مبتكرة ملسألة تقليدية .حدثت القصة في االختبار النهائي ملادة العلوم حيث جاء السؤال كالتالي :كيف
ميكنك أن حتدد ارتفاع مبنى باستخدام الباروميتر (جهاز قياس الضغط اجلوي) ؟ وألن للباروميتر وظيفة واحده فقط تتمثل في قياس الضغط
اجلوي  ،فإن اإلجابة العلمية املعروفة هي أن تقيس الضغط اجلوي في أسفل املبنى وفي أعاله وحتسب الفارق  ،وألن الضغط اجلوي يتغير بنسبة
ثابتة كلما ارتفعنا عن سطح األرض فما عليك سوى استخدام معادلة رياضية بسيطة لتستخرج ارتفاع املبنى .لكن أحد الطالب املتميزين
آثر أن يقدم حلوال غير مسبوقة وهي كالتالي :أن تضع الباروميتر بجانب املبنى وتقيس طوله وطول ظله وحتدد النسبة بينهما ثم تقيس ظل
املبنى وتستخرج ارتفاعه باستخدام النسبة نفسها! وهي فكرة ذكيه ميكن استخدامها لو لم تستطع الصعود إلى أعلى املبنى لقياس
الضغط  ،أليس كذلك؟ احلل الثاني هو أن تصعد إلى سطح املبنى ثم ترمي الباروميتر وتقيس الزمن الذي يستغرقه حتى يصطدم باألرض
وينكسر وباستخدام معدل تسارع اجلاذبية املعروف والزمن ميكنك ببساطه أن حتدد املسافة التي قطعها الباروميتر و التي متثل طول املبنى ،
وهي كذلك فكرة إبداعيه ميكن استخدامها لو كان الباروميتر تالفا ال يعمل!
ثم قدم الطالب حال ثالثا وهو أن تقيس طول الباروميتر ثم تستخدمه كوحدة قياس ملعرفة ارتفاع املبنى! وهي فكرة صائبة لو كان املبنى
قصيرا بحيث ال ميكنك أن تالحظ االختالف في مستوى الضغط اجلوي بني أسفله وأعاله .ثم عرج الطالب على حلول عملية وان لم تكن
علمية فاقترح أن يقدم الباروميتر هدية حلارس املبنى إذا أخبره عن ارتفاع املبنى! أو أن يتوجه إلى قسم اإلرشيف في البلدية ويعطي الباروميتر
جائزة ملن يخرج له خريطة املبنى ليستخرج منها االرتفاع! وألن الطالب لم يكتب احلل الروتيني املعروف فقد اعتبره املدرس راسبا في االختبار
ولم تشفع له كل هذه األفكار اإلبداعية! قدم الطالب شكوى فشكلت جلنة قيمت إجابة الطالب وقررت أنه قد جنح في االختبار ألنه ليس
هناك ما يلزمه استخدام احلل التقليدي فقط.
في كل شركة و منشأة هناك مبدعون مثل هذا الطالب لديهم العديد من األفكار و االبتكارات التي ميكن أن تطور العمل و تخفض التكاليف
أو تزيد األرباح وتتغلب على العوائق لكن هذه األفكار تبقى حبيسة عقولهم ألن املدراء والقياديني مبختلف مستوياتهم يغفلون عن دعوتهم
للمشاركة و يعتبرونهم أدنى من أن تتم استشارتهم في تطوير العمل معتقدين أن األفكار املبدعة ال ميكن أن جتول في أذهان العاملني
البسطاء األقل خبرة وتعليما.
يروى أن جاك ويلش الرئيس التنفيذي السابق لشركة جنرال إلكتريك والذي قادها لتصبح أحد أفضل الشركات كفاءة على مستوى العالم
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كان يعتمد على مشاركة العاملني بشتى مستوياتهم في تطوير العمل و حل املشكالت وذلك بعد أن حضر حفل تقاعد أحد موظفي
خطوط اإلنتاج والذي علق على خبرته في الشركة خالل السنوات الطويلة التي عمل بها بقوله :كنت أمتنى لو أن الشركة استخدمت عقلي
ولم تستخدم يدي فقط! وهو يشير بذلك إلى أن دوره وزمالئه كان مقصورا على تنفيذ ما يطلب منهم دون استشارتهم إن كانت هناك طرق
أجدى ووسائل أفضل للقيام بالعمل! بقيت هذه اجلملة تتردد في ذهن جاك ويلش حتى أسس فرق العمل واللقاءات السنوية مع املوظفني
وجعل أسلوب التطوير املستمر للعمل مبشاركة كافة العاملني من ركائز العمل في شركة جنرال إلكتريك ليثبت أن العاملني الصغار هم
أساس تطوير العمل وليس الرؤساء فقط  .ترى هل تفكر شركاتنا بعقلية جاك ويلش؟

هناك مهام متعددة وأدوار مختلفة ميكن أن يقوم بها أي
إنسان أو أداه مهما بدا بسيطا ومتواضعا لكن طريقة تفكيرنا هي التي جتعلنا نحصر ذلك في دور
واحد فقط
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ليسوا أغبياء بل أثرياء
لم أكن أعلم ماهو التعريف الدقيق ملسمى “ثري” ومن الذي يستحق أن يطلق عليه هذا اللقب حتى اطلعت على تقرير صحفي مفاده
أن واحدا من كل  25سويسريا يصنف مليونيرا ألنه ميلك ثروة تبلغ مليون دوالر أو أكثر .أما مارتن فوربس صاحب مجلس فوربس املشهورة
في مجال األعمال فقد صنف أصحاب الثروة بأولئك الذين حققوا في مشاريعهم اخلاصة (وليس من اإلرث أو الهبات) مليون دوالر أو أكثر
في العام الواحد.
في كتابه اللطيف “ أصحاب الثروات الشباب” استعرض مارتن مائة وواحد من الشباب (ممن هم دون سن األربعني) وكيف كونوا ثرواتهم وكان
بينهم من أتى بأفكار غريبة قد تبدو تافهة أو غبية ولكنها حققت ثروات طائلة ألصحابها .شملت قائمة األفكار:
•إنشاء مخابز متطورة متخصصة في صنع الكعك للكالب على هيئة عظمة مع خدمة التوصيل!
•تنظيف مواقع القتل واالنتحار وحوادث السير
•نشر لعبة تثقيفية وفنية
•تصنيع شموع وإكسسوارت معطرة
•نشر  5مجالت عن اجلمال والتجارة موجهة إلى النساء األفارقة
•إصدار خمس مجالت أحدها متخصصة في ركوب األمواج وأخرى بأماكن تناول الغداء في عطلة نهاية األسبوع!
•توفير خدمات ملواقف السيارات ألكثر من  50شركة جتارية في بوسطن الكبرى
•صناعة وتسويق أقراص الكعك على الطلب
•بيع وشراء فضالت املصانع واملنتجات املتضررة!
•إنتاج أدوات جتميل بألوان احللوى
•تصنيع نظارات شمسية من خليط معدني من زجاج الطائرات
•إصدار مجلة شهرية جلمعية جامعي آلة الغيتار املوسيقية!
•إبتكار كماليات أنيقة مصنوعة من أحزمة مقاعد السيارات و الصفائح املعاد تصنيعها
•تعبئة وتوزيع مشروب غازي بطعم القهوة
•صناعة أحذية اجلولف النسائية والتوابع اخلاصة بها وغيرها من األفكار الغريبة والبسيطة “املبتكرة”
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وفيما تراوحت عوائد تلك األفكار بني مليون وخمسة ماليني دوالر أمريكي فإن أربعة منها حققت عوائد خيالية وهي كالتالي:
•إنتاج مالبس لرياضة الغولف تستطيع ارتداءها خارج امللعب “ 10ماليني دوالر”
•توزيع ضمادات مقاومة للبعوض غير سامة “ 18مليون دوالر” (تكلفة البدء باملشروع كانت خمسة وعشرون دوالرا فقط!)
•إنتاج فهارس للرياضة األوربية حول مالبس ومستلزمات وجوائز املسابقات والدورات اخلاصة بكرة القدم “ 38مليون دوالر”
•أخيرا ترخيص خدمة تقطيع الورق النقالة في  53مركزا في أمريكا وكندا “ 43مليون دوالر”!
غير أن النجاح لم يكن سهال وميسرا وجميع هؤالء األثرياء مروا بفترات صعبة وكادوا يخسرون كل ما ميلكون عدا القروض التي اضطروا إلى
استدانتها في بعض األحيان.
لكل سوق متطلباته ولكل زبون اهتماماته فما ينجح في أمريكا ال يعني أن ينجح هنا فالنجاح يعتمد على األفكار املبتكرة التي تتعرف على
حاجة السوق والتي تأتي نتيجة للعمل اجلاد واملبادرة وااللتزام والتوفيق من اهلل قبل ذلك .وإذا ما بدأت حتلم بالثراء وملعت في ذهنك أفكار وهذا
شيء محمود وأمر طبيعي فأرجو أن ال جتعل ذلك همك األول واألخير وأن ال يكون على حساب أمور أهم كاألمانة والصحة واألسرة .وعلينا
دائما أن نرضى مبا قسم اهلل لنا بعد أن جنتهد وأن نتذكر قول املصطفى عليه الصالة والسالم “من أصبح آمنا في سربه  ،معافى في جسده
 ،عنده قوت يومه  ،فكأمنا حيزت له الدنيا بحذافيرها” رواه الترمذي.

تكمن الفرص الواعدة دوما في اجملاالت التي يسخر منها الناس إما لعجزهم عن بذل اجلهد الذي
تتطلبه او لقصر نظرتهم نحوها لكن اقتناص هذه الكنوز يتطلب تخطيطا مدروسا وإبداعا في
التنفيذ
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البحث عن األسرار!
شاهدت فيلما ً وثائقيا على قناة البي بي سي عن جتربة إدارية متميزة قام بها رئيس شركة هوفر العاملية للمكانس الكهربائية في بريطانيا.
فقد وجد الرئيس اجلديد أن شركته معرضة للخسارة ومرغمة على تقليص أعمالها وموظفيها الـ  5000بثمامنائة موظف على األقل أمام
املنافسة القادمة من مصنع الشركة في البرتغال.
لم يقم الرئيس بدراسة املشكلة ومحاولة حلها مع املدراء في املكاتب وغرف االجتماعات وإمنا قرر أن ميضي أسبوعا ً مع العمال في املصنع
ولم يكن يفعل ذلك لإلطالع على سير العمل ولكنه قام بأداء نفس املهام واألعمال التي يقوم بها العمال ليعيش معاناتهم ويتعرف عن
قرب على املصاعب التي تعيقهم و يشركهم في التحدي الذي تواجهه الشركة و ليرى الصورة احلقيقية التي لن يحصل عليها وهو في
مكتبه أو من مستشاريه.
هذه التجربة أعطت الرئيس فرصة ليشارك العاملني همومهم ويجيب عن استفساراتهم بكل صراحة حول تأثير “اليورو” على اقتصادهم
ووضع الشركة واحتمال تسريحهم لو استمرت اخلسائر كما حتدث معهم عن أمور مختلفة مثل التوافق بني العمل و الوصف الوظيفي
وكيف يلعب كل عامل دوره في تغلب الشركة على التحدي الذي تواجهه أيا كان موقعه وكان ملشاركته عمل كل موظف أبلغ األثر في زيادة
هممهم وحماسهم.
كبقية العمال حمل الرئيس شطيرته واجته إلى املصنع .بدأ يومه األول في قسم تغليف املنتج وقام بالتحميل مع العمال ثم انتقل
في اليوم الثاني إلى قسم استالم القطع القادمة من املوردين وقام بقيادة الرافعة الشوكية التي يحمل رخصة قيادتها ومبشاركته العمل
وإشعار العاملني أن الصراحة ملصلحة العمل لن تضرهم إكتشف مشاكل عده بدءا من ضعف اإلضاءة في اخملزن إلى ضيق املمرات و الزوايا
احلادة لألرفف مما يؤثر في سالمه العامل وبالتالي في إنتاجيته كما وجد أن الرافعة األساسية معطلة ولم تصلح منذ أربعة أسابيع وأن
العامل ال يعرف كيف يقود الرافعة البديلة فقام على الفور باستدعاء املسؤلني واتخاذ حلول مباشرة .ومن النقاش مع العاملني وجد أن ضيق
اخملزن يعود إلى وجود قطع قدمية متأل األرفف فأمر على الفور بإخراجها والتصرف بها لالستفادة من كامل مساحة اخملزن.
في اليوم الثالث عمل في قسم التجميع والذي ينتج  500مكنسة من أفضل األصناف وقام بإجراء فحص اجلودة على املنتجات ورأى كيف
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أن الوقت مهم وأن أي تعثر يسبب ربكة في العمل  .وحينما شارك العمال في الغداء على طاولة واحدة وخالل نقاشه مع العاملني حول بعض
أنظمة الشركة اكتشف أن هناك ضعفا ً في توصيل املعلومات من اإلدارة الوسطى إلى العاملني وكيف أدى ذلك إلى عدم وضوح الرؤية وأثر
على أداء العمل وجودته .ثم أنهى يومه باالطمئنان إلى أن مشاكل األمس قد حلت مما زاد من حماس العاملني.
و بعد أن أمضى يومه الرابع في جتميع صنف آخر من املكانس انتقل في اليوم اخلامس إلى املستودع وعمل مع املوظف الذي يعد املكانس
للشحن حيث اكتشف أن أجهزة املناولة اآللية التي تدير املستودع (الروبوتات) والتي كلفت نصف مليون جنيه إسترليني لم تستعمل
بالشكل املتوقع من أجل زيادة الكفاءة وذلك ألن كل عميل يريد جتميع شحنته بشكل مختلف! ثم اختتم جولته بأن مر على أحد العاملني
ليخبره بحل مشكلته التي علم بها عندما عمل معه  .بعد ذلك عاد الرئيس الى مكتبه حيث اجتمع مبدرائه ليتخذ اإلجراءات املناسبة
وكان أهمها االجتماع بالعاملني أسبوعيا ً.
بالطبع لم يعرض الفيلم كل املشاكل والعيوب التي وجدها الرئيس ألن ذلك قد يضر بشركته أمام منافسيها ويطيل وقت الفيلم ولم يكن
الهدف كذلك وإمنا تقدمي منوذج لألسلوب اإلداري الفعال حلل املشاكل في املنشآت .قد يظن البعض أن هذه املشاكل تعود إلى إهمال مسؤلي
األقسام ولكن في احلقيقة أن الكثير من املشاكل تبدأ صغيرة ويتعايش العاملون معها كواقع البد منه أو ال يالحظون تأثيرها السلبي
البطيء على جودة العمل وكفاءة العاملني.
ترى كم لدينا من الشركات التي ال يعرف مدراؤها بعض مرافق شركته أو لم يزرها منذ سنني و كم هم الذين يعتمدون كليا على ما يصلهم
من مرؤسيهم دون أن يكلفوا أ نفسهم مجرد التفكير في بحث احللول مع العاملني أنفسهم؟ فكم هناك من خسائر تتراكم وأرباح تضيع
بانتظار أن يخرج الرئيس من مكتبه الوثير ويسمح ملالبسه أن تتسخ قليال!

ألهداف العمل  ،أما القيادي فيلتزم
اإلداري يلتزم بتنفيذ التعليمات بغض النظر
حتقيقهاالذ
مدىالشخص
اإلداريعنهو

لتمكنه من
التعليمات
العمل
ذلك أما القيادي فهو
العمل ،
ويطورهاألهداف
تحقيقها
ويختارعن مدى
النظر
أهدافبغض
بتحقيقبدقه
لتزم ب التعليمات
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قميص ُم َكيف..ومقهى للحزن
كان فران تاركنتون يقف في طابور طويل لشراء تذكرة طيران فالحظ أن التذاكر توضع في أغلفة ورقية غير مطبوعة فخطر بباله فكرة
استغالل األغلفة كوسيلة إعالنية .وبعد أن بحث عن مطبعة وأقنع صاحبها بتقاسم األرباح عرض على شركات الطيران أن ميولهم باألغلفة
مجانا ً .جنحت الفكرة ووجد تاركنتون سوقا ضخمة وعمالء كبار وباع خالل عامه األول أغلفة بإعالنات قيمتها مائة ألف دوالر ثم أصبحت
شركته تنتج  14مليون غالف تذكرة شهريا محققة أرباحا طائلة.
وال غرابة في هذه القصة التي تقدم مثالً رائعا ً لالبتكار واملبادرة والتخطيط والعمل ولكن الغرابة تكمن في طرح ابتكارات غريبة قد ال تصدق
والعمل على تنفيذها! فمثالً يعكف الباحثون في شركة تويوتا على تصنيع سيارة حتاكي تعبيرات مشاعر السائق من خالل أنوارها وبوقها!
فيمكنها أن حتملق بغضب بسيارة أخرى تريد جتاوزها بشكل غير الئق أو تبتسم لسيارة سمحت لها بتغيير املسار بلطف! ويهدف الباحثون
من خالل تزيني السيارة بشكل الوجه واجلفون إلى جعل القيادة أكثر متع ًة ولباقة ورمبا أمانا حني تبدأ السيارة بالبكاء والضحك للسيارات
األخرى!
أما في اليابان ونتيجة الرتفاع درجة احلرارة على  50.39درجة مئوية ملدة خمسة عشر يوما تصبب الناس فيها عرقا قامت شركة (بي سي
 2بي كو) على طرح قميص جديد بسعر  91دوالر مزود مبروحيتني مثبتتني على اخلصر تطلقان تيار هواء بارد يعمل على تخفيف درجة حرارة
اجلسم! وال أعلم إن كانت هذه املراوح تناسب ثيابنا أم ال؟
و في شرق الصني مت افتتاح مقهى للحزن يدفع الزبون فيه ستة دوالرات لكل ساعة من أجل ان يسمح له بالتعبير عن حزنه بالبكاء حيث يوفر
املقهى ملرتاديه املناديل وزيت النعناع لتخفيف آالمهم فيما يقدم البصل والفلفل األحمر ملساعدة البعض على ذرف الدموع! ويلقى املقهى
إقباال ً كثيرا ً منذ افتتاحه .أما خالل حرب اخلليج الثانية فقد ابتكر البعض عندنا علبا ً زجاجية ملئت بالرمل وروث اجلمل وبيعت كتذكارات
حتت شعار “ روث جمل من اجلزيرة العربية”!!

الشخص الذي يضع أهداف العمل نصب عينيه ويختار التعليمات ويطورها لتحقق تلك
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حتى أبسط األشياء وأتفهـها ميكن ان تصبح ذات قيمة إذا عرضت بالشكل املناسب والوقت املناسب
على الشخص املناسب
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القبض على العمالء!
تنفق الشركات أمواال ضخمه على حمالت التسويق ملنتجاتها من أجل كسب عمالء جدد وقد تفعل ذلك في سباق محموم لالستيالء على
عمالء املنتجات املنافسة  ,إال أن هذه الشركات تفشل فشال ذريعا في احلفاظ على عمالئها احلاليني إما لسوء خدمات ما بعد البيع والذي
يشعرك أحيانا بأنك قد وقعت في “فخ” بشرائك لهذا املنتج أو لكون األنظمة روتينيه وضعيفة وبطيئة تقف عثرة في سبيل حل مشاكل
العمالء واحلصول على رضاهم.
وألن العميل املتذمر سيتحدث عن جتربته آلخرين وينقل صورة سلبية عن الشركة التي تعامل معها فقد دربت اخلطوط البريطانية طاقمها
لينجح في كسب العمالء حتى في أسوأ األوضاع كتأخير الرحالت! ففي استبيان أجري على نصف مليون مسافر كانت املفاجأة أن تأخير
بعض رحالت اخلطوط البريطانية قد زاد من رضا املسافرين! حيث كان قائد الطائرة حريصا على شرح أسباب التأخير للركاب كما يذكر لهم
أنه تفاوض مع سلطة املطار نيابة عنهم و جنح في تقليل مدة التأخير التي عوضها خالل الطيران! أما طاقم الضيافة فكان مبتسما ودودا ً
يالعب األطفال ويقدم الهدايا وحني تلغي اخلطوط رحله أو تتأخر فإن الراكب يعوض بتذكره عوده مجانية على درجة أعلى !
أحد الزمالء لم يتمكن من العودة هو وعائلته على رحلة للخطوط اإلماراتية رغم وجود حجز مؤكد بسبب خطأ في نظام احلجز  ،فقامت
اخلطوط بتوفير رحله له في مساء اليوم نفسه مع سكن ووجبه في فندق فخم وتذاكر مجانية مرجعة جلميع لعائلته على نفس خط السير
وكل ذلك من أجل كسب رضا العميل وترك انطباع ايجابي جعله يتحدث عنه أمام اآلخرين ويسوق ال إراديا للخطوط اإلماراتية!
يذكر زميل آخر أن رحلته على اخلطوط السويسرية تأخرت وكان قائد الطائرة دقيقا وصادقا حول التأخير الذي سيستمر خمس ساعات ,
وبعد أن متت ضيافة املسافرين في فندق فخم مت سفرهم في الوقت احملدد وسجلت عناوينهم ليستلم كل منهم بعد بضعة أيام رسالة
من مسؤول عال في اخلطوط يعتذر عن التأخير و يشرح بالتفصيل األسباب واحملاوالت التي قاموا بها وملاذا لم يتمكنوا من تالفي التأخير .هذا
التصرف االيجابي ترك أيضا انطباعا ايجابيا لدى املسافرين.
كذلك استطاعت وكالة سيارة لكزس في اململكة أن تسيطر على  45%من سوق السيارات الفارهة في اململكة وأن حتصل على فرصة
تسويق “لكزس” في بلد املنشأ “اليابان” وأملانيا وأن تتفوق على املنافسني! ولم يكن ذلك سوى نتيجة اخلدمة املتميزة التي تقدمها للعميل
سواء باالتصال به هاتفيا لالستفسار عن جودة الصيانة أو التغلب على أي مشاكل تواجهه مباشرة مهما كان حجمها وقد سمعت عن قيام
الوكالة بتبديل سيارة عميل بسيارة جديدة تعويضا له عن خطأ قام به أحد منسوبيها خالل وجودها في الصيانة وذلك بهدف كسب رضاء
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العميل املتميز .أما شركة كودو لألطعمة وهي شركة سعودية حققت جناحا متميزا ومنوا سريعا فقد وجدت أن العميل غالبا ال يقوم بتعبئة
االستبيان الورقي لتقييم الوجبات فقامت بدراسة بقايا وجبات العمالء لتتعرف على ما يناسبهم وما ال يحبونه فتقوم بتعديل وجباتها تباعا
لذلك مما مكنها من تقدمي ما يرضي عمالءها.
وتبقى هذه األمثلة استثنائية فأغلب الشركات والوكاالت ال تضع رضا العمالء هدفا ً استراتيجيا له األولوية القصوى ولم تفعل الكثير لتنال
رضاهم فيما تغض الطرف عن شكاوى العمالء وظنا منها أنهم قلة وانه ال يضيرها أن تخسرهم بينما تشير إحصائيات مكتب شؤون
املستهلكني في البيت األبيض إلى احلقائق التالية:
• 96%من العمالء املتذمرين غير الراضني لن يعربوا عن شكاواهم !
• 91%من هؤالء العمالء لن يشتروا املنتج مرة ثانية!
•كل عميل متذمر سيخبر  11شخصا ً آخر عن سوء خدمة هذه الشركة!
ال يكفي أن يجد العميل حسن االستقبال واملعاملة قبل البيع ولكن يجب أن يستمر ذلك بعد البيع وأن يكون العمل املقدم له متقنا ذا جودة
تامة .فخسارة عميل واحد فقط قد تعني ضياع مبيعات مبئات اآلالف ورمبا املاليني من الرياالت في املستقبل .وفي حمى التنافس بني الشركات
فال بد أن يكون هدفهم االستراتيجي هو “القبض على العميل” وذلك بتقدمي أفضل اخلدمات له ولو اقتضى ذلك أن تتحمل الشركة تكاليف
إضافية أو أن تخسر موظفا ألن ذلك أهون من أن تخسر زبونا على حق فهي إن فقدته فلن يعود إليها أبدا ً وسيأخذ معه آخرين!
إن كسب احترام العميل ووالئه هو الكنز احلقيقي ألي شركه ولكن كثيرين ينتهي اهتمامهم بالعميل حني يقع في املصيدة ويشتري
منتجهم ظنا ً منهم أنه أصبح هو احملتاج وحان وقت ابتزازه بأسعار الصيانة الباهظة!

صمت العمالء ال يدل أبدا ً على رضاهم والشكاوى القليلة تعني أن الوضع سيء جدا ً! و قمة اإلبداع
والتميز هو أن حتوز على إعجاب اآلخرين وتقديرهم في الوقت الذي تتوقع منهم إبداء التذمر والشكوى
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قنابل من «الفلفل احلار»!
لدى الكثير منا مهارات وإمكانات ومواهب ال ميلكها اآلخرون وال تتوفر إال لقلة من الناس ومع ذلك فهم ال يحسنون استخدامها وال استثمارها
في الوقت الذي ينظرون بغيرة وغبطة إلى من سبقهم وتفوق عليهم .بعض هذه اإلمكانات قد ال تبدو ذات قيمة لكن األذكياء فقط هم
الذين يستطيعون االستفادة منها وحتويلها إلى منتجات ذات قيمة .اطلعت على تقرير جميل عن االستخدامات العسكرية للفلفل احلار!
وهي جتربة تقدم لنا مثاال حيا على التفكير اإلبداعي الغير منطي الذي يخلق الفرص ويحقق جناحا غير مسبوق.
حني نذكر الفلفل األحمر احلار نتذكر الهنود الذين اعتادوا على أكله ويسخر بعضنا من هذه العادات لكنه في املقابل لم يتأمل في القفزات
التي حققها الهنود خالل العقدين األخيرين وتقدمهم في الصناعة وبرمجة احلاسبات وإطالق األقمار الصناعية وصناعة األسلحة وغيرها
من اجنازات تقنية وصناعية قفزت باالقتصاد الهندي ليصبح أحد أقوى إقتصادات العالم منوا.
من أهم أسباب منو اقتصادات الدول قدرتها على القيام ببحوث تستكشف إمكاناتها وتطور قدراتها وتعزز مواقعها التنافسية على اخلارطة
اإلقتصادية في شتى اجملاالت .وقد خطت الهند خطوات ناجحة وملفته في هذا اجملال إال أن أحدا لم يتوقع أن متتد البحوث إلى نبات الفلفل
احلار لتطور استخدامات ال تخطر على البال حتى توقع تقرير إعالمي حديث أن يصبح الفلفل احلار سالح اجليش الهندي اجلديد!
فقد أشار التقرير الذي نشرته صحيفة “تلغراف” الهندية أن منظمة األبحاث والتطوير الدفاعي الهندية تعمل على تطوير استخدامات
متعددة لفلفل “بهوت جلوكيا” احلار ومن ذلك استخدامه كإضافة غذائية تساعد اجلنود على حتمل برودة الصقيع في األماكن املرتفعة حيث
يشير رئيس املنظمة إلى أن الفلفل احلار ميكنه أن يقدم املعجزات للجنود في األماكن املتجمدة ويرفع حرارة اجلسم ليمكنه من التكيف مع
أصعب الظروف اجلوية.
كما تعمل أحد اخملتبرات التابعة للمنظمة على تطوير قنابل يدوية ميكن ان تستخدم بدال من القنابل املسيلة للدموع .وبجانب ذلك يعمل
اخملتبر على استخدام الفلفل احلار إلبعاد الفيلة عن املنشآت الدفاعية شمال شرقي الهند حيث متثل الفيلة مصدر تهديد للعديد من مواقع
احملميات واألماكن التي ترمي إلى حماية احلياة البرية .وأحد األفكار التي يتم دراستها وضع معجون الفلفل احلار على احلبال احمليطة باملواقع
العسكرية .وهناك العديد من األفكار التي جتري دراستها الستثمار مزايا الفلفل احلار!
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قد تبدو فكرة الفلفل مقبولة لكن ماذا عن تسويق الروائح الكريهة؟ اكتشف الشركة البريطانية “دل أير” املنتجة للروائح أن أرباح الروائح
الكريهة تفوق أرباح الروائح احللوة! لذا بدأت الشركة في إنتاج روائح مقززه مثل رائحة فم الديناصورات العمالقة  ،كما تفكر الشركة في
تصنيع روائح غريبة مثل رائحة “مطبخ اجلدة” أو “اخلشب احملترق” والتي تهدف الشركة من خاللها إلى تهيئة أجواء واقعيه لبعض املتاحف
واألماكن األثرية.
العبرة أن تعرف ماذا جتيد ومباذا تتميز وكيف ميكنك أن تبتكر منتجا أو خدمة جديدة وتسوقها حينها ستتذوق طعم النجاح الذي لم يعرفه
الكثيرون ألنهم ببساطه يكررون ما يفعله اآلخرون!

أقل املنتجات أهمية ميكن أن تكون ذات فائدة وجدوى إذا مت التعرف على مزاياها واستثمارها لتقدم قيمة
مضافة وخدمة مبتكره لفئة من العمالء وهنا يكمن اإلبداع

القفز خارج الصندوق

القفز خارج الصندوق

34

35
35

الفصل الثاني

أفكار ذهبية

القفز خارج الصندوق

القفز خارج الصندوق

36

37

أفكارذهبية

قصة «النفق واملياه»!
يعلمنا رجال األعمال األذكياء والتنفيذيون البارعون أن الفرص تولد من رحم املشاكل وأن في كل محنة منحة  ،وتثبت لنا جتارب الشركات
املتميزة أن حتويل العوائق إلى فرص من أهم أسرار النجاح فاملنظمات التقليدية التي تسير على نفس املنوال ال تعمر طويال ألنها تسقط أمام
أي مشكلة تواجهها وتفشل في حلها ألن منط تفكيرها وطريقة تعامله مع املشاكل تقليدية.
في قصة شركة السكك احلديدية اليابانية (جابان ريلويز ايست) ومشروعها اجلبار إلنشاء طريق حديدي بني طوكيو العاصمة وناجانو
استعدادا ألوملبياد شتاء عام  1998دروس ثمينة وجميله .فرغم العمل املنظم واإلمكانات الكبيرة لتنفيذ املشروع وفق اجلدول الزمني
والتكلفة املتوقعة إال أن الشركة فوجئت مبشكلة لم تكن باحلسبان ذلك أن األنفاق التي حفرتها ملرور الطريق احلديدي عبر اجلبال التي تقع
بني املدينتني كانت متتلئ باملياه.
استدعت الشركة مكاتب استشاريه متخصصة ووظفت مهندسني متخصصني لدراسة املشكلة ووضع حلول متكنها من إكمال بناء
الطريق احلديدي ضمن املوعد الزمني احملدد لكن اقتراحات املكاتب االستشارية واملهندسني كانت مكلفة للغاية وحتتاج إلى وقت حيث
تضمنت بناء قنوات جلمع املياه ومصرف لتخزينها ونظام لسحب املياه إلى مواقع أخرى للتخلص منها.
وأتى احلل الذهبي للشركة عن طريق عامل صيانة بسيط كان يشعر بالعطش ويبحث عن ماء شرب في املوقع فانحنى بجسده وشرب من
مياه النفق فوجد مذاقها رائعا بل وأفضل من املياه املعبأة التي يشتريها عادة! هرع العامل إلى رئيسه وأقترح عليه أن تتم تعبئة هذه املياه
وبيعها كهدايا مخفضة خالل األوملبياد! لم ينهر الرئيس موظفه على هذه الفكره الغريبة أو يسخر منه وإمنا تفاعل معها وأبلغ إدارة
الشركة التي درست الفكرة ونفذتها فأنشأت شركة أوشميزو للمياه املعبأة التي تباع على أرصفة السكك احلديدية عبر املكائن اآللية
والتي توسعت فشملت مبيعات املنازل .هكذا حتولت املعضلة الكبيرة واملشكلة الصعبة الى فرصة ذهبية حتقق أرباحا ضخمة مبجرد أن
مت التفكير في املوقف بشكل مختلف.
كل ما نحتاجه هو التفكير باملشكلة كفرصة ومحاولة استثمارها بعيدا عن األمناط التقليدية للتفكير في بيئة عمل تهتم بالعاملني
وتوفيهم حقوقهم كاملة فتحفز على اإلبداع وتكرم املبتكرين.
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استنساخ األفكار
لم يكن هنري فورد يعلم أن زيارته مللحمة شيكاغو في عام  1912م ستكون السبب الرئيسي ألكبر نهضة شهدتها صناعة السيارات
 ,فقد أعجبته طريقة انتقال اللحوم من جزار إلى آخر عن طريق املعالق الذي يسير على قضيب حديدي مفرد حيث يقوم اجلزار األول مبهمة
محدده ال يتجاوزها ثم ينتقل املعالق إلى اجلزار التالي الذي يؤدي مهمة أخرى كذلك وينقله ملن يليه حتى تنتهي العملية  .وحينما عاد
إلى مصنعه بدأ في التخطيط لتطبيق الفكرة ذاتها في صناعة السيارات وحتقق ذلك بعد ستة أشهر فقط حيث طبق املصنع الطريقة
اجلديدة وأصبح العامل األول يركب القطعة فتنتقل آليا إلى العامل الثاني الذي يثبتها ثم تنتقل إلى الثالث ليفحصها وهكذا صار لكل
عامل مهمة محددة ينجزها في وقت محدد وبأعلى جودة قبل أن تنتقل إلى العامل التالي عبر القضيب احلديدي املعلقة عليه .والزالت هذه
الطريقة تستخدم في مصانع السيارات إلى اليوم ولكن بعد أن أدخلت عليه العديد من التحسينات كالتحكم اآللي.
وفي عام  1950قام ايليجي تويودا الذي كان يدير شركة صغيره تصنع السيارات للسوق الياباني بإرسال ابنه إلى أمريكا لزيارة مصانع
السيارات واقتباس أفضل األفكار منهما  ،ورغم أنه جتول في مصانع شركة فورد وجي إم وكرايزلر إال أن أكثر مالفت انتباهه هو طريقة مراكز
التسوق األمريكية في تقليص مخزونها وإعادة ملء األرفف بالبضائع واملنتجات ليال لتكون جاهزة للمتسوقني في الصباح الباكر فعاد إلى
اليابان ليطور مفهومها ويبتكر طريقة  JUST IN TIMEوالتي تعني “في الوقت اآلني” .دخلت تويوتا السوق األمريكية ونافست
كبار املصنعني وبعد  30سنه استولت على  23%من السوق مما حدا بشركة جي إم سي إلى التفاوض معها وعقد شراكه استراتيجيه
 ,حينها قال تويودا أن جي إم سي فعلت ذلك لتتعرف على أسرار جناح مصنعنا وتقتبس أفكارنا الرائدة.
أما مصنع بونيفيه املتخصص في صنع البنادق في والية ميتشيجان األمريكية فقد كان يواجه شكاوى من زبائنه حول جودة وحجم عبوة
اسطوانية صغيرة في البندقية ولم يجد مهندسو التصنيع حال للمشكلة رغم ما سببته شكاوى العمالء من قلق لدى إدارة التسويق.
وجاء الفرج على يد مدير املصنع الذي تذكر أنه مير يوميا في طريقة على مصنع ألحمر الشفاه التي تشابه عبوة البندقية في حجمها
وحركتها وتسائل هل ميكن أن جند في عبوة أحمر الشفاه غايتنا؟ وفعال كان له ذلك بعد أن قام بزيارة خاطفة للمصنع اجملاور لهم فوجد احلل
املطلوب بأدنى تكلفه وأسرع وقت.
تكمن روعة هذه التجارب ومتيزها في كونها بلورت مبدأ التعلم من تفوق اآلخرين واستنساخ أفكارهم الناجحة خاصة إذا كانوا في صناعة
أخرى ال تنافسهم حيث ميكن لهم أن ينقلوا أفضل الطرق واملمارسات بدال من األسلوب التقليدي حيث تبحث الشركات عن حلول مشاكلها
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أو االبتكارات اجلديدة داخل املنشأة فقط وسميت هذه الطريقة  Benchmarkingأو املقارنة التفاضلية.
سمعت ألول مرة عن الـ  Benchmarkingفي ورقة قدمت في املؤمتر السنوي اخلامس واألربعني للمهندسني الصناعيني عام
 1993و الذي نظمه معهد املهندسني الصناعيني في أمريكا حيث عرضت شركة زيروكس جتربتها حول حتسني نظامها لقطع الغيار
وتطويره أثر الصعوبات التي كانت تعانيها وذلك باالقتباس من نظام شركة متميزة في بيع أدوات الصيد! فكالهما يتعامل مع عدد كبير من
العمالء في أماكن متفرقة ويحتاج خملزون كبير في أماكن متعددة يتميز بسهولة وسرعة االستجابة لطلبات العمالء .وفي السنوات التالية
اعتمدت هذه الطريقة كأحد أفضل وسائل حل املشاكل وتطوير املنشآت بعد أن طور مفهومها لتصبح أداة قياس ألداء املنشأة مقارنة
مبثيالتها وللتعرف على نقاط الضعف في نظام املنشأة.
هم يحمله رؤساء الشركات واملصانع ولكن الكثير منهم يشعرون
البحث عن أفضل الطرق لرفع الكفاءة وتخفيض التكلفة وتطوير املنتج ُ
باإلحباط إزاء عوائد استثمارهم في تطبيق املفاهيم التي يقدمها لهم بعض االستشاريني كاجلودة الشاملة  ,الهندرة (إعادة هندسة طرق
العمل)  ,ومعايير األداء وغيرها ألنها تركز فقط على اإلبتكار والتطوير داخل املنشأة وأفكار العاملني معروفة مسبقا وقد تكون قدراتهم
محدودة لذا يظن بعض التنفيذيني أن هذه الطريقة ليست سوى “حيلة” جديدة لالستشاريني للحصول على املزيد من العقود االستشارية
لكن الواقع يثبت عكس ذلك فهي أقل تكلفة وأضمن في العائد.
ودعونا نسأل أال ميكن أن تستفيد شركة توزيع املطبوعات من طريقة شركات توزيع األطعمة في التوزيع والرجيع؟ أو أن يستفيد مصنع األلبان
من نظام تخزين شركة األسماك؟ ألم تقتبس شركات الطيران أفكار تقليص وقت االنتظار بني الرحالت من سباقات الفورميال؟ وكذلك
اقتبست «يورو ديزني» أفكار تشغيل مضخات الهواء من جتربة مناجم الفحم؟

منتج على أفكاره ولم يوجد هذا التبادل والتكامل ملا حققنا  1%من اجنازات التقنية
لو اقتصر كل
ٍ
والصناعة فنحن بحاجة إلى االستفادة من مجموع جتاربنا وأفكارنا الناجحة على مستوى الفرد
واجملتمع واألعمال لنطور حصيلتنا املعرفية ونبني جناحا فوق اآلخر
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مناجم لإلستثمار !
يذكر الكاتب املتميز األستاذ فهد عامر األحمدي في عموده اليومي «حول العالم» بجريدة الرياض حتت عنوان «جتارة األفكار الذهبية» أن
جتارة األفكار تشكل  28%من مجمل الصادرات األمريكية و  16%من مجمل الصادرات اليابانية و 11%من مجمل الصادرات األملانية!
ويقصد بذلك تأجير األفكار وبيع حقوق ملكيتها .ففكرة برنامج الويندوز على سبيل املثال هي التي جعلت من مالك شركة ميكروسوفت
التي ال يتجاوز عدد العاملني فيها  15000موظفا أغنى رجل في العالم .كذلك تشكل فكرة مشروب الكوكاكوال ممثلة في عالمة املنتج
 85%من قيمة الشركة التي تقدر بعشرات املليارات من الدوالرات  ،أما شركة تكساس انسترومنتس فتربح  400مليون دوالر سنويا
من خالل السماح ملنتجني أجانب باستغالل حقوق اختراعاتها وابتكاراتها! وألن اإلحصائيات تظهر أن إنفاق دوالر واحد على األبحاث واألفكار
اجلديدة يجلب  33دوالرا من األرباح فإن شركة ميرك العاملية لصناعة األدوية تنفق على األبحاث ما معدله ألف مليون دوالر سنويا.
ومع أننا نقرأ عن براءات اختراع وابتكارات ذات عوائد مرتفعة تسجلها شركات وطنية كبرى مثل أرامكو وسابك و التي لديها أنظمة تشجع
على االبتكار وتوفر له البيئة احلاضنة إال إننا الزلنا متأخرين كثيرا في تشجيع االختراعات على املستوى الفردي وذلك بسبب بطء آلية تسجيل
حقوق ملكية هذه االبتكارات التي تصل إلى  11و 14سنه يصبح حينها االختراع مباحا لالستغالل كونه تعدى عشر سنوات منذ
إعالنه! فهذا مواطن يبتكر طريقة لتخزين الطاقة توفر  12مليار ريال على املستهلك! وذاك شاب يبتكر طريقة تعريب جهاز اآليفون
ويسبق الشركة املنتجة له وهناك املئات مثلهم لكننا لم نهيئ لهم اآلليات والوسائل التي حتتضنهم وتستثمر إبداعاتهم وهذه مشكلة
سائر الدول العربية التي تسجل مجتمعه  1458براءة اختراع سنويا فيما تسجل إسرائيل لوحدها  1825براءة اختراع لتحتل بذلك
املركز اخلامس عشر عامليا.
قبل عامني ابتكر مهندس هندي يعمل في دولة اإلمارات العربية املتحدة طريقة إلنتاج املاء العذب عن طريق جتميع بخار املاء الذي يتكثف على
ضواغط أجهزة التكييف التي متأل بيوتنا ومبانينا واستطاع أن يجمع املياه التي تتولد في املبنى الذي يعمل به ليستخدمها في ري حديقة
املبنى .وكنت أظن أن تشريعات سريعة ستصدر الستثمار هذه الفكرة لدينا حيث نعاني قلة املياه اجلوفية والتكلفة العالية لتحلية مياه
البحر عالوة على أن هذه املياه تسبب مشاكل للمباني مالم يتم تصريفها بالشكل الصحيح ولكن شيئا من ذلك لم يحدث! وقرأت خبرا عن
اختراع غسالة مالبس في سنغافورة تعمل دون مياه وتزيل البقع من املالبس في بضع دقائق باستخدام أيونات سالبة وهواء مضغوط ومزيالت
روائح وظننت أننا سنبادر بشراء املصنع وتسويقها محليا بسبب شح املياه لدينا .وال غرابة في موقفنا السلبي فنحن في الغالب ال نحاول
حتى االستفادة من جتارب الدول اجملاورة والشقيقة في أمور بسيطة وهامة فكيف نبادر إلى تبني أفكار جديدة كهذه؟
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هل فكرت شركاتنا يوما أن تستأجر عقوال متميزة لفترة قصيرة لتساعدها على حل مشاكلها والتغلب على التحديات التي تواجهها؟ ليس
بالضرورة أن نبحث عن مستشارين غربيني فلدينا مناجم غنية لم تستثمر بعد! حني تواجه شركة ما مشاكل فنية أو إدارية أو تسويقية
وال تستطيع التغلب عليها فبإمكانها أن تدعو مجموعة من املبدعني من خارج بيئة العمل أو أن تطرح التحديات على شكل مسابقة عامة
تضع لها جوائز و مكافآت وتتملك مبوجبها األفكار وستجد أنها تستخرج كنوزا ثمينة من هذه املناجم و ستفتح أمامها أبوبا جديدة وفرصا
ثمينة لتحقيق عوائد إضافية  ..ولكن السؤال نفسه يتكرر  :من الذي سيبادر؟

إذا أردت استكشاف أفضل األفكار التي لم تخطر على ذهنك فال تتردد في استشارة من تثق بقدراتهم
وخبراتهم خاصة ممن هم خارج بيئة عملك فهذه العقول لديها خبرة مختلفة وتفكر بحرية بعيدا عن
القيود التي تكبل ذهنك لتقدم لك حلوال جديدة وأفكارا رائعة

أفكارذهبية

43

مكاتب ملونة برائحة البخور
هل متنيت مكتبا بلون بحري وطاولة عوديه تنتشر فيه رائحة البخور؟ هذا قد ال يبدوا شيئا ً من اخليال! حني يبحث الرؤساء عن أفكار لزيادة
اإلنتاجية فإنهم يبدأون وينتهون باملوظف في حني أن حتسني بيئة العمل ميكنه أن يحقق عائدا ايجابيا يفوق التوقع .في دراسة لتأثير األلوان
على العاملني وجد الباحثون أن إشاعة اللون األحمر في أماكن العمل يبعث على احليوية والنشاط وبالتالي يزيد من اإلنتاج في حني يخفف
اللون البرتقالي من وطأة التعب ويشيع األمل  .وفي حني أن اللون األصفر ينبه القدرات العقلية ويرفع من طاقة املخ فإن اللون األخضر يتميز
عليه كونه يجلب السرور ويوحي أن األشياء أخف من وزنها لذا ينصح بطلي الصناديق باللون األخضر!
أما اللون األزرق فهو األكثر متيزا حيث يعطي الشعور باألمان و يبعث على االسترخاء ويساعد في االنفتاح على العالم اخلارجي كما أن له أكبر
األثر في التحكم بالعاطفة و املشاعر و بالتالي إشاعة االستقرار النفسي .في لندن مت طالء جسر بالك فرايار الذي كان يعرف بكثرة حاالت
االنتحار فيه باللون اخضر فانخفضت حاالت االنتحار إلى الثلث! ترى كيف ستكون النتيجة لو مت طالء املعامل باللون األحمر و الورش
باللون البرتقالي ومعاهد البحوث باللون األصفر و هكذا؟
أما النباتات الداخلية فلها تأثير عجيب على أداء املوظفني إذ أظهرت دراسة حديثة أجريت في أمريكا أن وضع نباتات طبيعية داخلية ميكن أن
يوفر للشركات 208مليار دوالر سنويا ً عن طريق تنقية الهواء! وأوضح باحثا مختبرات لورنس باركلي اللذان أجريا الدراسة أن  58مليار دوالر
ميكن توفيرها بوقاية العاملني من أمراض املباني املغلقة إضافة إلى  200مليار دوالر إضافية من حتسني أداء العاملني ورفع إنتاجيتهم
بتوفير مكاتب ومواقع عمل ذات هواء أفضل  .كما توصلت الدراسة نفسها إلى أن  40%من مجموع اإلجازات املرضية يرتبط بنوعية الهواء
في املباني املغلقة .وقد عضد هذه النتائج رأي عالم وكالة الفضاء األمريكية ولفرتن الذي قال أن النباتات الداخلية ميكن أن تخفض كمية
الغبار العضوي احملمول في هواء مكتب مغلق بنسبة .50%
ورغم أن دراسة ذات صلة أكدت أن الروائح الزكية تزيد من اإلنتاجية وحتسن من نفسيات املوظفني إال أن جهات رسمية كاملكتب االحتادي
األملاني للبيئة يرفض هذه املقترحات لتأثير بعض املواد املعطرة على البيئة وتسببها في احلساسية و األزمات الصدرية وأوصى بدال من
ذلك بفتح النوافذ لتجديد الهواء ! ومع تقديرنا ألراء املكتب املذكور فهذا االقتراح غير فعال في أجوائنا حيث الرطوبة والغبار والهواء
احلار والبد أن نبحث عن حلول أخرى!
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يتأثر اإلنسان بالبيئة التي ميارس فيها عمله أو ميضي فيها يومه بشكل أكبر مما نتصور وينعكس ذلك
على إنتاجيته وسلوكه بشكل واضح  ،وبعض املؤثرات البسيطة كاأللوان واإلنارة واملساحة ميكنها أن
تضاعف أو تقلص من أداء اإلنسان وكفاءته
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طائرة ركاب  ..بال كراسي!
مهما إجتهدت الشركات في تنظيم وتخطيط أعمالها فال بد لها من مواجهة حتديات ومشاكل غير متوقعة فهذه سنة احلياة بل إن بعض
هذه التحديات واملصاعب كانت الدافع لإلبداع والتطوير وكما يقال «احلاجة أم اإلختراع» .ويختلف التنفيذيون في تعاملهم إزاء مثل هذه
الظروف فمنهم من يبادر الى البحث عن احلل التقليدي واألخذ بآراء اخلبراء فقط مهما كانت التكلفة املادية والوقتية ومنهم من يستثمر
كل العقول التي تعمل في منشأته لتبتكر احلل األمثل.
كتب األستاذ ياسني البهيش في صحيفة احلياة بتاريخ  8يوليه  2008قصة جميلة جدا ملشكلة واجهت طائرة سعودية من طراز
اجلامبو الضخم اضطرت للهبوط في مطار صغير محلي في الهند وكان من املستحيل ان تقلع منه لقصر مدرج الطيران وكان رأي أغلب
الفنيني واخملتصني الذين متت استشارتهم هو انه ال بد من تفكيك الطائرة بكاملها إلى أجزاء وقطع صغيره وشحنها برا وبحرا إلى السعودية
ثم إعادة تركيبها وهو حل مكلف جدا يستنزف الوقت و مليء باخملاطر والصعوبات.
لكن الكابنت طيار «عمار أسعد جمجوم» رحمه اهلل فكر بطريقة أخرى متكنه من اإلقالع من املدرج القصير حيث وجد ان احلل الوحيد لكي
تستطيع طائرة اجلامبو أن تقلع من هذا املدرج القصير هو تخفيف وزن الطائرة ليتسنى لها االرتفاع في الهواء سريعا قبل ان ينتهي املدرج،
ولكن حتى بدون ركاب أو أمتعه لم يكن ذلك ممكنا! ففاجأ الكابنت اجلميع بحل مبتكر لم يخطر على بال أحد من الفنيني واملهندسني أو
كبار اخلبراء أال وهو تفكيك كراسي اجلامبو لتخيف وزنها وهي عملية سهله ومقبولة ألن ذلك يتم دوما وبسهوله لتعديل ممرات الطائرة
وصيانتها وجتديد الكراسي .وبعد أن مت تنفيذ الفكرة وأزيلت جميع الكراسي قرأ الكابنت رحمة اهلل دعاء السفر وانطلق بطائرته اجلامبو
اخلالية من الكراسي فأقلعت من املطار الصغير وعاد بها إلى الوطن تاركا اجلميع مشدوها بإبداع هذه املواطن الفذ!
وهناك معضلة أخرى تواجه الشركات في تشجيع االبتكار وذلك حني يتدخل املسؤ ول في تفاصيل الفكرة التي طرحها أحد موظفيه
وطريقة تنفيذها مما يقلل حماس وإلتزام املوظف بالفكرة االصلية خاصة إذا أجرى عليها تغييرات هامشية ذات بعد شخصي .أما الطامة
الكبرى فتقع حني «يحشر» الرئيس نفسه لينال جزءا من التكرمي والتقدير املتوقع للفكرة عند اإلدارة العليا هذا إذا لم يستولي على الفكرة
بأكملها! لذا يفضل املوظفون االحتفاظ بأفكارهم التي يعلمون أنها ستحقق الكثير من املكاسب لشركاتهم ألن رؤساؤهم سينسبونها
ألنفسهم ويتحصلون على املكافأة لوحدهم!
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دروس في الطيران!
علينا أن نتوقف عن التفكير في أن املشكلة أو املعضلة التي تواجهنا هي كارثة ألن الشعور باخلوف
يقتل االبداع واالبتكار  ،وبدال من ذلك علينا التفكير بهدوء واإلميان بالقدر والثقة بأننا قادرون على
جتاوز هذا التحدي واخلروج منه بحلول وأفكار جتعلنا أقوى وأفضل  ،وهذا ينطبق على املشاكل
العملية واألسرية والشخصية

تتعرض صناعة الطيران لتحديات كبيره ومنافسات شرسة يؤججها ارتفاع أسعار الوقود وحوادث الطيران ومشاكل اإلرهاب واألحوال
االقتصادية مما يحتم عليها دوما إيجاد حلول مبتكره للتغلب على مشاكلها وتقليص نفقاتها كي تنجو من اإلفالس .في كثير من هذه
احللول جتارب رائدة وأفكار غير مسبوقة جديرة باالستفادة منها في مختلف قطاعات األعمال ويكفينا أن نتعلم منها طريقة التفكير خارج
األسلوب النمطي الذي ال مييزنا عن اآلخرين وال يضمن لنا البقاء في حلبة املنافسة.
وجدت اخلطوط البريطانية عند بدء تخصيصها أن كسب عميل جديد يتعامل مع شركة أخرى عن طريق احلمالت اإلعالنية والعروض
الترويجية والتخفيضات يكلفها خمسة أضعاف ما حتتاج أن تنفقه على عميلها احلالي حتى يستمر معها  ،لذا ابتكرت خدمات متميزة
لعمالئها املستمرين كبرنامج النقاط التي يجمعها الراكب كلما سافر على خطوط الشركة ثم يستبدلها بتذاكر مجانية إضافة إلى
قيامها بتطوير مقاعد الطائرات وخدمات الضيافة وإنشاء الصاالت اخلاصة بها في املطارات الكبرى و غير ذلك مما قادها إلى جناح كبير
أصبحت بعده أحد أفضل خطوط الطيران في العالم بعد ما كانت شركة حكومية خاسره.
وفي الواليات املتحدة ابتكرت خطوط أمريكيان ايرالينز فكرة جميلة جدا وهي أن ال تقوم بطالء طائراتها وأن تتركها كما هي بهيكلها املعدني
الالمع فحققت فوائد عديدة أولها أن طائراتها أصبحت متميزة بشكلها الفضي الالمع املصنوع من األملنيوم ثم إنها وفرت تكلفة الطالء
اخلارجي وصيانته والوقت الذي تخسره بسبب إعادة الطالء وثالثها إنها خففت ثقل طبقات الطالء من وزن الطائرة مما وفر عليها تكاليف
الوقود ومكنها من إضافة ركاب و شحن بضائع إضافية! وفي خطوط أمريكية أخرى قام قسم التموين بتقليل عدد حبات الزيتون في وجبات
رجال األعمال والدرجة األولى مبقدار حبة واحدة من كل وجبة مما وفر على اخلطوط  30ألف دوالر في عام واحد!
شركة طيران عاملية أخرى استطاعت أن تخفض من تكاليف الوقوف في املطارات و زيادة ربحية أسطولها عن طريق التحليق والطيران
بالطائرة لساعات أكثر وذلك بتقليص الفترة بني الهبوط واإلقالع والتي يتم خاللها خروج الركاب وقدوم املسافرين اجلدد مع أمتعتهم إلى
جانب تزويد الطائرة بالوقود و املؤن .توصلت الشركة إلى هذا النجاح بعد أن قارنت أدائها بأداء فريق سيارة السباق “فورموال  “ 1والذي يتمكن
من فحص السيارة و تنظيفها و تزويدها بالوقود واستبدال اإلطارات وغير ذلك خالل تسع ثوان فقط!
الشركة الناجحة واملتفوقة تفكر مبثل هذه العقلية وتبتعد عن األفكار الروتينية وال حتتقر اي فكرة لذا جندها دوما في املقدمة بينما يجتر
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اآلخرون أفكارهم التقليدية التي أكل عليها الدهر وشرب وال يجيدون سوى انتقاد األفكار اجلديدة التي فشلوا في التوصل إليها قبل اآلخرين!

بإمكاننا إقتباس الكثير من األفكار الناجحة من اآلخرين سوءا كانوا افرادا أو شركات ثم تعديلها
وإعادة صياغتها لتالئم أوضاعنا واحتياجاتنا  ،ويكفينا منها أن حتفزنا على التفكير خارج إطار احللول
التقليدية
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مفاتيح الذهب
ألن « احلاجة أم االختراع « وأبوه! فقد حفزت احلرب العاملية الثانية العلماء على تطوير علم جديد في الرياضيات استطاع أن يحقق تقدما
جذريا في الصناعة والتسويق واإلنتاج بل إن آثاره باتت ال حتصى واالستغناء عنه غدا مستحيال وهو «علم البرمجة اخلطية».
بالطبع لو أجرينا استبيانا وسألنا من يعرف هذا املصطلح ملا جتاوزت اإلجابة  5%والسبب في رأيي يعود إلى ثقافتنا الضعيفة والتسطيح
الذي متارسه أغلب وسائل اإلعالم فهي تشغل القارئ باألمور الهامشية والكماليات وتنسى دورها ومسؤليتها في تنمية ثقافة القارئ .أغار
كثيرا عندما استمع إلى إذاعة اجليش األمريكي والتي تبث برامج جماهيرية مسجلة من إذاعات محلية أمريكية حول العناية بالسيارة أو
إصالح احلاسب اآللي أو حتى املعامالت البنكية واالستثمارات املالية الشخصية وأجد العامة يناقشون ويتحدثون عن أمور تعكس اهتمام
اجملتمع هناك باملعرفة في الوقت الذي يجهل أغلبنا أبجديات أعمال الصيانة املنزلية ويعتمد على عمالة رمبا ال جتيد الكتابة حتى بلغتها!
أعلم أن هذا ليس هو املوضوع لكن ضعف الوعي لدى العامة أمر مزعج وسلبي اقتصاديا ويحتاج منا إلى وقفات.
كان أمام الواليات املتحدة األمريكية حتد كبير يتمثل في حتقيق عدة أهداف متزامنة للمحافظة على صحة مواطنيها خالل فترة احلرب مع
محدودية املوارد آنذاك وكان السؤال الصعب هو كيف أوزع املصادر الغذائية املتوفرة كالقمح واألرز والزيوت وغيرها بحيث:
•أحافظ على التنوع املطلوب لتحقيق صحة سليمة
•أكون اكبر كمية تكفيني ألطول مدة
•أخفض التكاليف املترتبة على التصنيع والتخزين والنقل
•ألتزم بالكميات املتوفرة وقدرات اخملازن ووسائل النقل ومدة الصالحية وغيرها
وكانت الصعوبة هي كيفية التوصل للتوزيع املثالي الذي يحقق أفضل العوائد واملكاسب مع االلتزام بكافة القيود والضوابط فكان احلل
في تطوير علم البرمجة اخلطية “  ”Linear Programmingوالذي أضحى أداة رائعة للتوصل إلى حلول مثالية .فمثال حتتاج
منشأة ما إلى توزيع منتجاتها على سلسلة من نقاط البيع ولديها عدد محدود ومتنوع من وسائل النقل بسعات مختلفة ومخازن وفي
مواقع عدة مع مالحظة أن تكاليف النقل تختلف من نقطة إلى أخرى .ورمبا يتفاوت الوقت بسبب الزحام واملسافات وهكذا فالتوزيع املثالي
لنقل املنتجات من اخملازن إلى نقاط البيع لتحقيق أفضل توزيع بأقل تكاليف وأقصر وقت ولن يتم إال باستخدام منوذج البرمجة اخلطية التي
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كانت حتل ببرامج حاسب خاصة لكنها صارت اآلن جزءا من برامج اجلداول مثل اكسل بل إن احلاجة حلل مناذج البرمجة اخلطية كانت أكبر
الدوافع لتطوير صناعة احلاسبات اآللية.
يعتقد بعض املدراء و املسؤلني أن اخلبرة والتجربة واملعدات وحدها كافية لتحقيق النجاح ولكنهم يغفلون عن األساليب احلديثة التي تتوصل
إلى أفضل احللول إذا وضع النموذج الصحيح للمنشآت مما يغنيها عن الوسائل التقليدية املتمثلة في البحث في تفاصيل العمليات وتقليص
التكاليف بتقليص أعداد العاملني.
ليست هذه وحدها مفتاحا للذهب في املنشآت الصناعية وشركات اإلنتاج والتوزيع فهناك احملاكاة “ ”simulationو التقنني (وهذه
اجتهاد مني في الترجمة) ” ”optimizationوهندسة العوامل البشرية لتصميم األجهزة واملعدات واملرافق مبا يناسب قدرات
املستخدمني وغيرها من أفكار التطوير الرائعة التي تغيب دائما عن أذهان املسؤلني رغم أهميتها ونتائجها االيجابية على األعمال .والسبب
عدم وجود دوريات علمية لنشر البحوث احمللية التي أجريت فيها دراسات تستخدم مثل هذه األساليب أو جماعات لتطوير املهارات الشخصية
في التخصصات الفنية وال حتى مؤمترات وندوات لتبادل اخلبرات وتعريف املنشآت واملصانع والشركات بهذه األساليب.

النجاح واستمرار حتقيق األرباح يجب أال يكون مبررا ً لإلبقاء على نفس األنظمة ووتيرة األداء ،فأنت إن
لم تستمر في تطوير أدائك وحتافظ على تفوقك فستسقط عند أول عثرة وسيتمكن منافسوك من
التقدم عليك
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بوظة بالزعفران من لنب اإلبل
لسبب ال أعلمه قد يكون اقتصاديا أو صحيا سبقتنا الهند إلى تصنيع منتجات من حيواننا الوطني «اجلمل» ! فقد ابتكرت مؤسسة
هندية تدعى «لوكهيت باالكسانستان خلدمة أصحاب املاشية الرحل» بوظة مصنعه من لنب اإلبل وأنتجتها بنكهتي الزعفران والفانيليا
بالفراوالة ثم قامت بطرحها وبيعها في والية راجاستان غرب الهند! لكن شركة «أوكسيا» األمريكية قدمت فكرة مختلفة للحفاظ على
الصحة إذ ابتكرت منتجا جديدا يعيد احليوية إلى اجلسم هو عبارة عن علب معدنية صغيره حتتوي على أكسجني نقي تكفي ألربعني شهقة
نفس من الهواء النقي وباعتها بسبعة دوالرات مع العلم أن العلبة ميكن إعادة تعبئتها مما جعل اآلف األشخاص يتهافتون عليها وخاصة
أولئك الذين يعانون من اإلجهاد والتوتر واملثقلني بجدول أعمال مرهق أو يضطرون للسفر باستمرار.
وفي تايلند قامت حديقة «دوي فو» والتي ترتفع عن سطح البحر بـ  1980مترا قامت بتعبئة قوارير بنسمات من هوائها العليل في
قمة اجلبل التي تقع عليه  ،واستطاعت بيعها عليهم بسعر  83سنتا أمريكيا .أما إن كنت في صحة وعافيه لكنك تشكو من النسيان
وعدم التركيز فما عليك إال أن تنعش ذاكرتك بشحنة كهربائية! حيث توصل باحثون في جامعة لوبيك األملانية إلى أن مترير تيار كهربائي
على الرأس أثناء النوم قد يحفز الذاكرة ويكون مفيدا لالمتحانات ! وقد أجرى الباحثون جتربه على فئتني من املتطوعني طلب منهم حفظ
قائمة من الكلمات قبل النوم ووجدوا أن الفئة التي تلقوا ذبذبات عبر إلكترودات مثبتة على فروة الرأس مت حتفيز ذاكرتهم وكانت قدرتهم
على االستذكار أكثر مبرتني من اآلخرين !
ونبقى مع االبتكارات اجلديدة فقد جنحت شركة يابانية في ابتكار وسادة نوم حتد من الشخير حيث تقوم بتخفيض معدل وصوت شخير من
ينام عليها عن طريق موجات مغناطيسية تصدرها الوسادة فتمتص ذبذبات الشخير مما يجعل النائم يتنفس بشكل أكبر ويجعل نومه
عميقا .وإذا لم تنفع معك هذه الوسادة فليس لديك سوى التوجه إلى مستشفى «مولينيت االيطالي حيث افتتح جناح يسمح لرواده
بالنوم ليال واملغادرة صباحا لئال يفقد الناس وظائفهم ورمبا بعض األزواج شريكاتهم!
ويستمر اليابانيون في الريادة حيث ابتكروا حلة (أي معطفا) ميكن املسنني من ممارسة حياتهم دون مساعدة أحد مما ميكن تسميته «حلة
الشباب»! فاحللة تتمكن عن طريق قرون استشعار مثبتة فيها من املساعدة على حمل ما وزنه  20كلغم عن طريق حث عضالت اجلسم
كما أنها توفر حماية أكبر لكبار السن من اإلصابات عند التحرك وتغنيهم عن احلاجة لآلخرين.
وفي بريطانيا يعكف الباحثون على تطوير روبوت «عاطفي» قادر على التجاوب مع اإلنسان واالستجابة للمس واآلراء والسلوك اللطيف
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 ،ويضم فريق الباحثني  25عاملا من ستة دول متخصصني في علم الروبوتات و الذكاء االصطناعي .ومع التوقع بنجاح أبحاثهم إال إنني
شخصيا أشك في أن قدرة الروبوت على التكيف في بيئتنا العربية حيث يتلقى عشرات القبل عند السالم ثم ال يلبث قليال حتى يحتدم
الصراخ وتزداد االنفعاالت!
ونظرا لقلة ابتكاراتنا وندرتها فلعلنا نسجل التصاميم اجلديدة للشماغ وطرق تزيني السيارات وتصاميم العباءات النسائية فرمبا تشفع لنا
وترفع من درجتنا في سلم ابتكارات الدول دون أن يتأكدوا من فوائد هذه االبتكارات!

اإلنتقال من تبعيتنا الصناعية واملعرفية إلى مصاف الدول املتقدمة يبدأ بتشجيع املبدعني ودعم
االبتكارات البسيطة في املدارس واملنازل والشركات واملصانع وتشجيع أفراد اجملتمع بكافة فئاتهم
على االبتكار ولكل منا دور في ذلك يبدأ بك!
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غرفة في فندق ثلجي
تتميز الشركات الرائدة بقدرتها على تقدمي ابتكارات جديدة تبقيها دوما في املقدمة فالعمالء يبحثون دوما عن اجلديد لذا تسجل شركة
«سوني» مثالً  1000فكرة جديدة سنويا منها  800فكرة لتحسني وتطوير منتجات موجودة و 200فكره جديدة .ولئن كان لدى سوني
جيشا من الباحثني ينتج هذه األفكار فإن هناك مخترعا سجل لوحده أكثر من  12000اختراع! واالبتكارات اجلديدة ال تعني بالضرورة إبداعا
تقنيا ً أو تطورا ً علميا ولكنها حتسني للطرق السائدة و األنظمة املطبقة واملنتجات بهدف زيادة اإلنتاجية والكفاءة والراحة.
فإذا كنت ترغب في العيش وسط اجلليد فال حاجة بك للسفر إلى اآلسكا ولكن اجته إلى فنلندا حيث أفتتح فندق ثلجي يقيم فيه النزالء
في غرف مبنية من الثلج و يعيشون وسط درجة حرارة تبلغ خمسة حتت الصفر و يتناولون طعامهم في مطعم ثلجي كذلك! و لتوعية
املواطنني في دولة مصر أقيم في القاهرة معرض «للسلع الفاسدة» لتثقيف الزوار ومتكينهم من حماية صحتهم! و لتفقد حجم الفساد
على الطرق سافر وزير داخلية كازاخستان في شاحنة محملة بالبطيخ ليصور بنفسه من خالل كاميرا فيديو تلقي ستة وثالثني مسؤال
نصفهم من شرطة املرور رشاوى للسماح للشاحنة باملرور ثم قام بعد ذلك بفصلهم من أعمالهم .
وفي سنغافورة حيث ترتفع درجة احلرارة وتشتد الرطوبة دعا وزير البيئة وموارد املياه الشعب البالغ عددهم  4ماليني نسمه إلى خفض مدة
االستحمام دقيقة واحدة من أجل توفير  40مليون لتر من املياه يوميا  .وفي إيطاليا حيث ارتفعت نسبة التلوث بسبب األدخنة فقد أعلن
عن منع السيارات و الدراجات النارية من التجول ملدة يوم واحد في روما وتسع مدن أخرى وسيتم تطبيق القرار ملدة يوم واحد كل شهر .
ونظرا لكون ساللم معدات الدفاع املدني في استراليا ال تصل إلى الطابق الثالث عشر فقد دعا املفوض السابق للشرطة كل من يقطن
الطابق الثالث عشر إلى اقتناء مظالت الستخدامها كوسيلة للنجاة! بيد أنه عقب قائال إن املظالت ال تضمن هروبا ناجحا و لكنها توفر
فرصة جناة أفضل من البقاء في مبنى يحترق أو يتعرض للقصف! وفي الصني حيث لم يجدي السم في القضاء على العدد املتزايد من
القطط التي يتكاثر عددها ليعود إلى نفس مستواه بعد عشرين يوما فقط فقد شرعت السلطات الصينية في توزيع عشرة أطنان من
حبوب منع احلمل للقطط في أكثر من  300,000موقع علما بأن احلبوب غير ضاره باإلنسان أو الدواجن أو املاشية  .أما في اليابان فقد
كان الرتفاع فواتير الهاتف اجلوال أثرا إيجابيا على الشباب حيث أدى ذلك إلى انخفاض نسبة املدخنني بني الشباب من  37%إلى  22%و
الفتيات من  16%إلى  10%نظرا لعدم متكنهم من تغطية نفقات اجلوال و التدخني في آن واحد!
ويبدو أن قدرة البريطانيني على الوقوف في الطابور دون ملل والتي يضرب فيها املثل لم تعد كما كانت لذا أصبح باإلمكان استئجار شخص
للوقوف بدال منك في الطابور مقابل  120رياال للساعة! وقد الحت الفكرة لالعب كرة قدم سابق ومذيع تلفزيوني حالي بعدان دفع ملتسول
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 300جنيه إسترليني ليقف بدال منه في طابور للحصول على استمارات خاصة بشراء شقة بقيمة مليون جنيه إسترليني! ولدى الشركة
التي توفر هذه اخلدمة حاليا ثمانون شخصا للقيام بهذه املهمة التي ال تتطلب أي مهارات أو خبرات غير الصبر!
وفي بانكوك ضاعف متجر لبيع أنابيب الغاز مبيعاته بعد أن ارتدى العاملون فيه زي “الرجل العنكبوت” بعد عرض الفلم الذي حقق شهرة
كبيرة في دور السينما احمللية .وأخيرا وفي محاولة للتقليل من الوقت الذي تضيعه االجتماعات من وقت اإلداريني في أمريكا والتي يبلغ
معدلها  400اجتماع سنويا تستولي على  70%من وقت العمل فقد شرعت بعض الشركات في عقد االجتماعات وقوفا حتى يختصر
النقاش وتقل ثرثرة بعض املسؤلني الذين ال ميلون الكالم!

االجنازات الكبيرة تبدأ صغيرة وتتجمع كقطرات املطر لتشكل بحيرة أو واديا ولو استشعر كل منا
دوره في توفير االستهالك أو تطبيق النظام أو تطوير السلوك أو تبني مشاريع تنموية أو املشاركة في
أعمال تطوعية للمجتمع حلققنا جناحات لم نكن نحلم بها

59

عواصف األفكار

أندية  ..للضحك!
غالبا ما تبدأ االبتكارات بأفكار غريبة قد تبدو سخيفة أو مضحكه بيد أن العديد منها يتحول إلى منتج أو خدمة رائعة متتعنا مبزيد من
الرفاهية التي لم نكن نحلم بها .واالبتكارات ليست حكرا على اجملتمعات الصناعية املتقدمة فلدينا عقول تضاهيها لكننا نفتقد إلى اآللية
التي حتث على االبتكار و تطور قدرات املبدعني وإلى النظم التي حتمي حقوقهم وتدعم ابتكاراتهم لتتحقق على أرض الواقع ،وكثيرا ما نقرأ
عن اختراعات وابتكارات ملواطنني لكننا ال نعلم ماذا حصل لها ولم نرها على أرض الواقع!
من األفكار اجلديدة التي تبدو مضحكة لكنها حتولت إلى حقيقة  ،إبتكار قميص يستنجد عند تعرض مرتديه للسقوط! فمع ازدياد عدد كبار
السن في سنغافورة قام فريق في أحد املستشفيات بتطوير قميص يرسل نداء طلب مساعدة عن طريق نظام إرسال مثبت فيه وذلك عند
قيام جهاز االستشعار الذي يبلغ طوله  2سم وعرضه  2سم و املثبت بالقرب من جيب القميص باكتشاف خطر السقوط بناء على سرعة
جده ويقوم بالرقص أو أداء متارين رياضيه فإذا بسيارة اإلسعاف
ودرجة ميل مرتدي القميص! ولك أن تتخيل طفال أو مراهقا يرتدي قميص ّ
تقف أمام منزله!
وفي بريطانيا ابتكرت أحدى الشركات أزياء شتوية توفر التدفئة ملرتديها لفترة متتد لثالث ساعات من خالل شاحن يعمل بال أسالك حرارية!
فيما طورت شركة ألبسة رياضية سترة مزودة بالقط وسماعتني وقابس تعمل عن طريق لوحة مفاتيح توضع على الصدر! ويجري تطوير
السترة لتشمل «الهاتف اجلوال» وقد عرضت سترة شتوية لإلتصاالت والتدفئة مزودة ببلوتوث مع قدرتها على تلقي املكاملات عبر سماعة
مركبة في ياقة السترة إلى جانب مشغل اسطوانات إم بي بخمسمائة يورو!
أما منزل املستقبل فسيراعي “مشاعر ساكنيه” حيث سيستخدم تقنية التحكم اآللي لضبط اإلنارة واملوسيقى و أجهزة التكييف حسب
مزاج قاطني املنزل! وقد قامت شركة سويسرية بنقل الفكرة ذاتها إلى السيارة حيث صممت جهاز حاسب يستطيع التعرف على مزاج
السائق وذلك من خالل جهاز استشعار معقد وبناء عليه يقوم بضبط اإلنارة واملقعد و التكييف مبا يناسب حال السائق ويساهم في تقليل
احتمال تعرضه حلادث مروري وإن كنت أشك أن مثل هذا البرنامج سيكون فعاال في بيئة مرورية مزعجة كالتي نراها في شوارعنا ورمبا انتهى
احلال بالسائق يهدئ من روع جهاز احلاسب والسيارة!
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وبالطبع فاالبتكارات ليست حكرا على التقنية احلديثة واملتطورة ومن ذلك ما قدمه باحث في كلية الطب بجامعة فاندربيلت في اليونان
خالل مؤمتر عن البدانة حيث أثبت أن الضحك قد يغني عن التمارين الرياضية وأن الضحك بصوت عال لفتره تتراوح بني  10و  15دقيقه
يحرق مابني  40 – 10سعرة حرارية مما قد يعفي الكسالى من التمارين الرياضية! وقد توصل الباحث إلى هذه النتيجة بعد أن درس تأثير
مشاهدة  100طالب ملقاطع كوميديه  ..فإذا ما سمعت زميلك في املكتب يضحك بصوت عال فال تسئ الظن به فرمبا كان يحرق بعض
السعرات احلرارية! ورمبا كان هذا هو السبب وراء قيام مجموعه من مواطني تايوان بتأسيس أول ناد للضحك بهدف مساعدة اآلخرين على
الضحك وذلك من أجل صحة وسعادة أفضل .ويجتمع أعضاء النادي ملدة نصف ساعة كل أسبوع للضحك وتبدأ جلساتهم بترديد هو – هو
– ها – ها  ..ومن بني أنواع الضحك لديهم الضحك اجملنون وضحك األسد !!
وليس في األمر غرابه فهناك  1300ناد للضحك في العالم نصفها في الهند التي ابتكرت شرطتها فكرة دعوة أكثر من ألف من رجال
العصابات الى حفل شاي ملناقشة الطرق التي يرتكبون بها جرائمهم واقتراح سبل للحد من اجلرمية! وقد حضر احلفل  274من رجال
العصابات وال نعلم إن كان هدفهم دعم الشرطة أم التحايل عليها؟
وإذا كان اإلبداع واالبتكار يستلزم “التفكير خارج الصندوق” أي خارج أساليب التفكير املعتادة والروتينية فنحن بحاجه إلى “القفز خارج
الصندوق” لنقدم ابتكارات جديدة حتل مشاكلنا فقد أدمنا استعمال التقنية ووسائل الترفيه بإسراف شديد ولم نقدم شيئا سوى املزيد من
االستهالك  ..بانتظار أن تبتكر لنا الصني منتجات جديدة تعمل على الرطوبة و الغبار!

جميع االبتكارات واالختراعات بدأت كحلم ورمبا لم يستطع البعض أن يتخيلها لكن هذه هي
الطريقة الوحيدة لتحقيق االجنازات التي تغير حياة اإلنسان
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قماش برائحة البخور!
بقدر ما تفتح أخبار االبتكارات اجلديدة شهيتنا ملزيد من الرفاهية واملتعة فإنها في الوقت ذاته تزيد إحباطنا بشأن قدرتنا على املنافسة
البتكار منتجات تستثمر مواردنا وتناسب أجواءنا وأسلوب حياتنا بدال من استمرارنا مستهلكني مسرفني لكل ما ترمي به مصانع الشرق
وشركات الغرب.
فمن آخر هذه األخبار توصل نخبة من العلماء األملان مبعهد فراونهوفر إلى إنتاج طاقة كهربائية من جسد اإلنسان تكفي لتشغيل بعض
األجهزة الطبية التي تقوم بعمل متواصل مثل أجهزة قياس الضغط ورسم القلب وذلك عن طريق جهاز صغير يقوم بتحويل حرارة اجلسم
إلى تيار كهربائي منخفض ثم يرسل نتائج القياسات إلى املستشفى بواسطة الهاتف احملمول .وأرجو أن نتمكن من استثمار فكرة هذا
االبتكار إيجابيا ولكن ليس كما فعل البعض حني طور «شيشة» (نارجيله) تعمل على الطاقة الشمسية! أما إحدى الشركات الفرنسية
فطورت مالبس جديدة مصنوعة من األلياف اخلشبية تتميز بقدرتها على تنظيم حرارة اجلسم ومقاومة البكتيريا كما حتد من تكاثر اخلاليا
احلية وتقاوم عملية الغسل التي تتلف املالبس التقليدية.
وفي إيطاليا أنتج خبراء اجمللس الوطني بالتعاون مع شركات محلية مجموعة من السترات و السراويل والبزات املصنوعة من ألياف طبيعية
صديقة للبيئة حيث أن األقمشة املستوردة من الشرق األقصى تسبب أضرارا للبيئة أكثر بتسعة مرات من تلك التي تسببها األقمشة
املنتجة محليا! وما يهمنا أكثر هو تأكيد أحد اخلبراء ان احلكة اجللدية التي تسببها بعض املالبس لها عالقة باملبيدات احلشرية التي تستخدم
في زراعة القطن الرخيص في آسيا! أما اجلميل فهو تصميم شركة ايطالية ملالبس برائحة الفاكهة جتعل املرء يشعر باالنتعاش طيلة
النهار حيث أكدت شركة «سوبر داي كومباني» أن بإمكان الزبون اختيار رائحة الفاكهة التي يريدها أن تنبعث من مالبسه بشكل متواصل
وذلك من قائمة طويلة شملت الفراولة والليمون  ،كما متكنت الشركة التي أنتجت أوشحة صوفيه وبناطلني «جينـز» من جعل القماش
يحتفظ بالرائحة حتى حينما يغسل ألربع أو خمس مرات! ولن نستغرب إذا أضيفت رائحة البخور ودهن العود إلى القائمة وأضيف قماش
جديد يناسب الثياب اخلليجية.
ولتعزيز السلوك االيجابي في أملانيا طورت بلدية برلني حاويات قمامة جديدة تصدر عبارات عند إلقاء الفضالت داخلها مثل قول «أشكرك»
أو «عمل طيب» كما أنها تنير ليال ليميزها السائرون واملستخدمون كل ذلك بفضل خلية شمسية مثبته فوق احلاوية  .وأستبعد تطبيق
الفكرة محليا ألننا سنحتاج إلى عبارات بشتى لغات ألعماله التي ترمي القمامة! ولكن لعلنا نستخدم هذه التقنية لتوبيخ من ال يلتزم
بالوقوف الصحيح أمام إشارات املرور أو في الطوابير وال يطفئ سيارته عند التزود بالوقود رغم خطورة ذلك!
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وللتغلب على احلرارة املرتفعة في مدينة باداخوس شرق اسبانيا وتشجيع املتسوقني على ارتياد الشارع الرئيسي قام التجار بتركيب نظام
تبريد لكامل الشارع باستخدام أنابيب منتشرة جانبيا ترش نقاط ماء مثلجه صغيرة للغاية تبقى في الهواء لثوان لكنها تخفض احلرارة
مبعدل عشر درجات دون أن يشعر املتسوقون بذلك  .وأظن أن هذه هي ذات التقنية املستخدمة في مشعر عرفات في موسم احلج وفي املقاهي
املنتشرة في شوارع الرياض لكننا لم نرها تطبق بعد في أسواقنا واجملمعات التجارية من أجل خفض تكاليف الكهرباء إذا كانت اجملمعات
التجارية تفكر فعال في خفض فواتير الكهرباء وأن شركة الكهرباء تبحث فعال عن حلول للتقليل من الطلب املرتفع على الكهرباء.
وفي أملانيا جتري االستعدادات لتشغيل أول فرن لتحويل احلافظات املستعملة إلى طاقة وذلك في مقر الشركة املشغلة ملصحات كبار السن
حيث سيغني ذلك عن استخدام الغاز أو البترول  ،و يهدف املشروع لتحويل  8ماليني حفاظه سنويا يتم نقلها بواسطة شاحنات للقمامة
من  40مصحة تضم  12ألف مريض .أما في أمريكا التي تستهلك  91مليار بيضه سنويا فقد ابتكر العلماء تقنية خاصة حتول قشور
بيض الدجاج إلى طاقة بديله عن طريق إنتاج وقود الهيدروجني وكذلك تقشير الغشاء الذي يحتوي على الكوالجني من اجل استخدامه
جتاريا .ترى هل بقي لنا شيء لنبتكره؟ بالطبع نعم هناك الكثير وأولها أن نفكر باستثمار هذه االبتكارات محليا ودون ان ننتظر خبيرا أجنبيا
ليرشدنا إلى ذلك.

الفرص الثمينة تكمن في األفكار البسيطة واجلديدة التي تلبي احتياجات اجملتمع وتخدم شريحة
واسعة منه وهي غالبا ما تغيب عن أذهان الكثيرين الذين يفضلون تقليد أفكار املشاريع الناجحة
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مالبسك ..تنذرك!
يكفينا ترفا في هذا العصر أن جند االبتكارات تنهمر كاملطر حتى سبقت تفكيرنا حول كيفية االستفادة منها .وكم كنا سنفرح لو استطعنا
استثمار بعض هذه االبتكارات لتصحيح السلوك لدى كثير من البشر الذين لم تنفع معهم حمالت التثقيف والتوعية! فقد توقع جيمس
كانتون رئيس معهد مستقبل العالم أن تتحكم الشرائح االلكترونية ذات اجملسات في أدق تفاصيل حياتنا كأن ترسل رسالة عبر اجلوال تخبرنا
متى يجب علينا أن نغسل مالبسنا! وإن كنا نأمل أن تصدر بدل ذلك صوتا مزعجا يرغم مرتديها على غسلها فورا ً!
كما أن هذه الشرائح ستساعد املتسوقني على اختيار املالبس املتناسقة وهو ما قد يرغم بعض محالت املالبس إلى التشويش عليها كي
يشتري الناس كل شيء دون تروِ! أما في اليابان فيعمل الباحثون على تطوير أجهزة استشعار تساعد مستأجري الشقق على توخي احلذر
عندما تتجاوز أصواتهم احلد املقبول وهو ما نحتاج إلى وضعه في صاالت االنتظار واألماكن العامة حتى يخفض املزعجون أصواتهم! أما
شركة شيميزو كورب وشارب فقد طورتا حوائط زجاجية تضيء ليال باستخدام الطاقة الشمسية ألربع ساعات وهو احلل الذي نبحث عنه
ملنازلنا وأسواقنا من أجل خفض استهالك الكهرباء حتسبا لتكرار انقطاع التيار في ليالي الصيف!
ولئن كان الرجل اآللي إبداعا ال مثيل له فإن شركة تويوتا كسرت القاعدة وصنعت رجال آليا برجل واحده قادر على القفز وال أدري فيم
سيستخدم؟ أما شركة انفاكوري لالبتكارات فقد وجدت حال رائعا لثقيلي النوم حيث طورت ساعة تنبه مستخدمها عندما يكون مستعدا
ملواجهة يوم جديد وذلك مبتابعة النائم ملعرفة إذا ما كان مستغرقا في النوم أو في مرحلة النوم اخلفيف لتقوم بإيقاظه! ووجدت أخيرا ضمن
البرامج التي ميكن حتميلها على اجلوال برنامجا يتحسس تنفسك ليحدد فترة النوم اخلفيف فيقوم بإيقاظك! وفي سنغافورة نفذت شركة
جيم أون ويل فكرة جميلة بتحويل حافلة من طابقني إلى صالة ألعاب متنقلة ملساعدة األطفال على ممارسة الرياضة بشكل أكبر حيث قال
مجلس الرياضة أن احلافلة ستتجول على املدارس االبتدائية لتشجيع األطفال بني سن  3و  9على لعب ساللم التسلق و احللقات واحلبال وكم
نتمنى لو زودت مدارسنا املستأجرة ببعض هذه احلافالت ليتمكن الطالب من حتريك عضالتهم بسالمه بعيدا عن ضيق املباني وحرارة الشمس!
وفي مقابل هذه األفكار املبدعة هناك أفكار وابتكارات مضحكه ومجنونه  ،فقد كتب حاخام دعاء يقي اليهود املتشددين من فيروسات
الكمبيوتر ومن خطر مواجهة محتويات بذيئة خالل استخدام احلاسب اآللي واالنترنت! أما احلاخام اآلخر فقد منع اإلسرائيليني من الغناء
بالعبرية في احلمام ولصعوبة االلتزام بذلك فقد أجاز الدندنة دون مرور الكلمات العبرية بالذهن!
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ولولع االستراليني باملقامرة حتى قيل أنهم “يراهنون على ذبابتني تتسابقان على حائط!” فقد بلغ عدد املشاركني في السباق السنوي الثالث
والعشرين للصراصير أكثر من سبعة اآلف مراهن ! أما السجون البريطانية فقد وزعت ملصقات ترشد السجناء احملكوم عليهم باإلعدام إلى
طرق لشنق أنفسهم بهدف تقليل عدد الوفيات نتيجة أحكام اإلعدام!
وأخيرا يقوم الكوريون املولعون بالغرب بإجراء عمليات جراحيه ألبنائهم لنزع جزء من الرباط الذي يصل أسفل اللسان بالفك السفلي بهدف
جعل الولد يلفظ االجنليزية بلكنة شكسبيرية من أجل احلصول على فرص عمل أفضل! إال أن كثيرا من هذه احلاالت نتج عنها صدمة
نفسية أو علة جسدية حترم اإلبن من العمل!

إذا استمرينا في تقبل كل ابتكار جديد فسيتغير منط حياتنا ليواكب املنتجات التي صممت لتناسب
مجتمعات أخرى ويفرض علينا تغييرات ال نريدها لذا علينا أن نساهم ولو بشكل بسيط في حتوير
االبتكارات لتالئم احتياجاتنا وبيئتنا
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تعلم ولو ..من احليوانات!
ليس من قبيل اإلهانة للبشر أن يتعلموا من احليوانات  ..فاحليوانات مخلوقات اهلل وقد أودع فيها أسرارا كثيرة علمنا بعضها وجهلنا أغلبها.
لذا قام العلماء باقتباس أفكار و حلول مبتكره من بعض الطيور و احلشرات من أجل التغلب على العديد من املشاكل والتحديات.
ففي بريطانيا أعلنت مجموعة من العلماء الباحثني في جامعة ليدز توصلوهم إلى ابتكار عصا ملساعدة للمكفوفني أو الذين يعانون من
ضعف في اإلبصار على التنقل وذلك باستخدام طريقة اخلفافيش التي تطير وتناور ليال بسهولة وذلك عن طريق إطالق أصوات حادة للغاية
ترتد من األجسام القريبة.
لذا طور العلماء «عصا اخلفاش» التي تصدر أصواتا ال ميكن لألذن البشرية سماعها لكنها متكن العصا من اكتشاف العقبات واألجسام
التي حتيط بها حيث تقوم أربع رقائق مثبتة على يد العصا باالهتزاز عند وجود جسم قريب و تزداد سرعة االهتزازات كلما قرب اجلسم .و تهدف
الشركة التي بدأت بتصنيع هذه العصا إلى آن ّ
يكون مستعملها خريطة ذهنية للمنطقة احمليطة به لتيسر حركته .ترى لو طورت العصا
لتصدر أصواتا أو رنينا حسب نوع اجلسم ومادته كيف سيسهل ذلك على املكفوفني؟
أما ضعاف السمع فهناك آمال كبيرة في أن تتحسن قدرة أجهزة السمع التي يستخدمونها إذا ما جنح العلماء في االستدالل على سر قدرة
السمع الفائقة لدى الذبابة الطفيلية التي يبلغ طولها اقل من سنتيمتر واحد ومع ذلك فإنها تستطيع متييز اجتاه الصوت بقدرة عالية .
و يقوم العلماء  ،كما نشرت مجلة الطبيعة  ،دراسة آذان الذباب التي تقوم بدور امليكرفون اإلجتاهي الصغير و البسيط و احلساس على أمل
تصنيع جيل جديد من األجهزة لضعاف السمع  .وكما نعلم فإن طريقة تصميم وطيران الطائرة املروحية (الهيلوكبتر) قد اقتبست من
طائر يدعى «همنق بيرد».
ال تتضايقوا من النمل فسيكون له الفضل في حل معضلة االزدحام االلكتروني و زيادة سرعة االنترنت ! فقد وجد العلماء أن لدى النمل
الكشاف غريزة خاصة ترتبط بهرمون يفرزه بعد جوالت من االستكشاف يقوم بها في مسارات عدة ليختار أسهلها واقصرها ثم ينشر
هرمون الفيرومون ليشكل الدليل ويوجه بقية أفراد مستعمرة النمل مباشرة إلى الهدف بأقل جهد ودون أخطاء  .وقد ساعدت هذه الفكرة
املبتكرة علماء الشبكات ومعاهد البحوث املتخصصة على تطوير طرق وآليات أسرع لنقل املعلومات في شبكات االنترنت وسط مئات
املاليني من املواقع وخالل شبكة معقدة تنتشر حول العالم.
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هل للنحل فوائد غير إنتاج العسل؟ نعم ! فالنحل يتميز بقدرة فائقة على الشم ويبدي استعداده ملكافحة اإلرهاب! لذا مولت اخملتبرات
الفيدرالية األمريكية أبحاثا لدراسة حاسة الشم لدى احلشرات حيث ثبت أن النحل يتفوق على الكالب بقدرته على متييز مادة املتفجرات
التي إن تي بعد مزجها مع محلول من السكر ومتكن الباحثون من تدريب النحل على التفتيش عن املتفجرات ومن ثم قاموا مبتابعة النحل عن
طريق ترددات الراديو .فسبحان الذي علم اإلنسان ما لم يعلم.

ليتنا ونحن لم نفلح في االبتكار أن نتعلم الصبر من اجلمل والوفاء من الكلب و العمل من النمل و أن
ال تكون هذه احليوانات أفضل منا!
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عواصف األفكار

أفكار غير اعتيادية
تبحث كل منشأة عن طرق لتقليص تكاليف عملياتها وزيادة أرباحها بتنمية مبيعاتها وزيادة إنتاجيتها وال يخرج ذلك غالبا عن األفكار
الروتينية املتمثلة في استخالص طاقة املوظفني القصوى واستخدام املعدات بأفضل شكل.
هكذا يفكر غالبية املديرين متشيا ً مع النظم واللوائح وقواعد العمل الروتينية والتاريخية! ولكن القادة فقط هم الذين تتكون لهم رؤية
ورسالة ( )Mission & Visionمتكنهم من اإلبداع وتوليد أفكار جديدة عن طريق حتفيز موظفيهم الذين ميلكون القدرة على تقدمي
ما لم يخطر ببال مدير املنشأة ونائبه مقابل تكاليف بسيطة  .فقد ابتكر مالك مطعم “تشاف آلن” في ميامي بالواليات املتحدة األمريكية
فكرة جديدة حيث يستطيع أي من موظفي املطعم أن يتناول عشاء في مطعم آخر مرة كل شهر مع صديق له أو زوجته ويسهم صاحب
العمل في تكاليف العشاء حتى  50دوالرا ً بشرط واحد هو أن يقوم املوظف بكتابة تقرير من صفحة واحدة حتوي تفاصيل لنواح مختلفة
من جتربته مثل اخلدمة واجلو احمليط وحتضير الطعام ويشرحها لزمالئه لالستفادة من األفكار اجلميلة فيها.
أما مدير عام فندق كالريون بوالية فرجينيا وفي محاولة منه ملساعدة املوظفني على معرفة تكلفة مخزون الفندق من املواد املستهلكة
كالورق واألقالم والشامبو وغيرها فقد قام بلعبة شهرية سماها “السعر الصحيح” مع كافة إدارات الفندق حيث يتم كتابة تكلفة كل بند
على بطاقات توضع مقلوبة على املائدة مع البند نفسه ثم يحاول املوظفون معرفة تكلفة كل بند ويحصل الفائزون على جوائز نقدية وتذاكر
ترفيهية فيما يحقق هدفه بـأن يعرف العاملون أهمية احملافظة على مصادر الشركة وأمالكها.
وفي بنك فليبس كونتي بوالية ميزوري يعطى كل موظف جديد بيانا يحمل عنوان “ كيف نكسب كل دوالر وكيف ننفقه” وتقوم رئيسة
البنك بشرح ذلك البيان واإلشارة إلى أهم أجزائه مما يجعل املوظفني اجلدد أكثر اندماجا ومعرفة باألشياء التي ميكن أن يقدموها للبنك
للمساعدة في زيادة أرباحه .أما األفكار املثمرة األخرى فتتمثل في نزول املسؤلني إلى خط العمل مع الزبائن  ،فاملديرون في ويجمانز وهي
سلسة محالت سوبر ماركت في نيويورك يقومون بالعمل نوبة مدتها أربع ساعات في أماكن احملاسبني “ الكاشير” وذلك للتعرف على
املشاكل التي يواجهونها بسبب النظام أو أسلوب العمل.
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أما مندوبو املبيعات في شركة أنظمة فايكنج فريت وهي شركة شحن في كاليفورنيا فيقومون مرة واحدة في الشهر بالركوب مع سائقي
شاحنات الشركة للتعرف على منظور الشركة في اخلط األمامي مما مكنهم من تطوير عالقتهم بالسائقني والتغلب على مشكالت عدة
فيما تعرف السائقون على أهمية دورهم في تنمية عمليات املبيعات.
بيد أن هذا ال يعفي املسئول األول في املنشأة عن القيام بدور مماثل  ،فهذا الفريد بي سلون الرجل الذي أنشأ شركة جنرال موتورز في أوائل
القرن املاضي حيث كان يقوم باالختفاء من مدينته ملدة أسبوع كل ثالثة أشهر حيث يعمل كبائع أو مساعد مدير اخلدمات للبيع بالتجزئة في
ثالث مدن مختلفة .ثم يقوم فور عودته بكتابة وتوزيع مذكرات على موظفيه حتوي موضوعات عن السوق واجتاهاته ومتغيرات سلوك العمالء
وغير ذلك.
األفكار الرائعة كثيرة والتجارب الناجحة لكنها تستلزم أن يترك املسؤول مكتبه الوثير ويتذكر أن العاملني أهم من االجتماعات الدورية
والتقارير الدورية!

اقتباس األفكار االيجابية والتجارب الناجحة من اآلخرين أفرادا كانوا أو مجتمعات  ،شركات أو
حكومات  ،هو أسرع وسيله للتعلم ألنك لن تعيش مبا يكفي لتجربة كل شيء بنفسك!
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البقاء  ..للمبتكرين!
عرفت منتجات شركة «تكساس انسترومنتس» حني التحقت باجلامعة فكان ال بد من استخدام آلة حاسبة مزودة باملعادالت الرياضية
الشائعة كجيب الزاوية وظلها واجملاميع واجلذور واألسس وغيرها .ومع القفزات الهائلة في تقنية مكونات احلواسيب وتصنيعها في دول
شرق آسيا وجدت الشركة نفسها على وشك اإلفالس بسبب املنافسة احلامية .لكن مدراءها التنفيذيني استطاعوا وضع االستراتيجيات
املناسبة التي مكنتها من استرداد مجدها والتفوق من جديد .كان للشركة أعمال متنوعة في صناعة احلواسيب وملحقاتها فكان ال
بد من التركيز على منتجات معينه والتميز فيها واالبتكار املتواصل لضمان البقاء في القمة .قامت الشركة ببيع قطاعاتها كتصنيع
احلواسيب الشخصية والطابعات وغيرها واشترت في املقابل شركات صغيرة جنحت في تطوير تقنيات جديدة في مجال االلكترونيات .اآلن
تصنع «تكساس انسترومنتس» اللوحة الرئيسية في أغلب أجهزة اجلوال التي تباع في العالم و تقدم ابتكارات جديدة بشكل متواصل
منها تطوير الكاميرا املصغرة التي صارت جزءا من اجلوال وشكلت ضربة قاصمة لعمالق التصوير «كوداك» التي استنفرت جهودها بحثا
عن ابتكارات جديدة تعوض خسائرها في سوق الكاميرا الرقمية .ويقر مسؤول كبير في «تكساس انسترومنتس» أن تفوق الشركة وارتفاع
قيمة أسهمها يعود لنجاحها املتواصل في االبتكارات نتيجة تخصيص ميزانية كبيره لألبحاث والتطوير.
وحني زار أحد املدراء التنفيذيني في شركة جي إم األمريكية مصانع تويوتا في اليابان وتعرف على تفاصيل وطرق اإلنتاج صارح املسؤول
الياباني قائال :أال تخشى أن أنقل هذه األفكار الى مصانعنا فننافسكم؟ فأجابه الياباني بكل ثقة :ال أخشى ذلك فنحن متقدمون عليكم
في التصنيع بثالث سنوات وحني تنقلون أفكارنا احلالية سنكون قد طبقنا أفكارا جديدة! في العام املاضي تفوقت أملانيا على اليابان حيث
سجلت  23800اختراع جديد في عام  2005فقط! ومع ذلك فهي تأتي بعد الواليات املتحدة األمريكية التي يحرص الكثيرون على
تسجيل براءات اختراعاتهم فيها مما يساعد على تربعها قمة هرم االبتكارات في العالم.
ومع أن الدافع الرئيسي لالبتكارات هو حتقيق عوائد مالية مجزية إال إنها حتل الكثير من املشاكل وجتعل احلياة سهلة وممتعة .أما أهم فوائد
استعراض االبتكارات اجلديدة فهو كسر جمود العقل الذي مييل إلى اعتبار التقنيات واألجهزة احلالية هي أفضل ما ميكن أن يبتكره اإلنسان.
كشف معهد االختراعات في بوخوم (غرب أملانيا) عن أهم اختراعات عام  2005والتي ستؤثر إيجابيا في حياة الناس ومنها« :بيضة
كولومبوس» وهو نظام يحل مشكلة حفظ امللفات في املكاتب حيث يحفظها عن طريق ملف اسطواني دوار يستطيع حفظ امللفات بزاوية
 360درجه  ،جهاز كي يشبه جسم اإلنسان! أبواب أفران تنزلق حتت الفرن حلماية ربات البيوت من األبواب الساخنة  ،غساالت بحجرة غسيل
على شكل خاليا النحل تضمن عدم تأثر املالبس الغالية  ،حبة أسبرين ال حتتاج إلى شرب سائل لتناولها حيث تتحول إلى مسحوق سريع
الذوبان  ،قفاز ميكنه جتفيف الشعر بيد واحده عن طريق أنبوب ميرر الهواء الساخن عبر ثقوب في القفاز دون حرق اليد مما يجعله عمليا لفاقدي
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أحد الذراعني  ،مرحاض سيراميك مزود بجهاز استشعار ضد الروائح الكريهة يقوم بتشغيل سحابة هواء صغيرة مثبتة فيه وإطالق رائحة
طيبة عند اللزوم! سجاد ينقي جو املنزل من الغبار والسجائر عن طريق جيوب فيه مزودة مبواد تعادل هذه املواد الضارة  ،زجاج عازل للصوت ال
تثبت عليه األصباغ  ،رشاش خاص يجعل القمل وضاء ومرئيا لألطباء في العالم الثالث  ،براميل مشروبات تبرد نفسها ذاتيا ،ومسحوق لتنقية
وتصفية املياه في املناطق الفقيرة  ،والقائمة تطول لكن املهم هو «هل سطعت في ذهنك فكرة ابتكار جديد»؟

األفكار الواعدة ال تولد فجأة فالعقول بحاجه إلى تدريب وتعليم وحتفيز لتقدم ابتكارات ذات جدوى
وهذا ما يجعل الكثير من األفراد والشركات يفشلون في محاوالت االبتكار السريعة
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ابتكارات غريبة!
رغم أن الهدف األساسي من االبتكارات هو ترفيه اإلنسان بتطوير اخلدمات ومزايا األجهزة وتخفيض التكلفة إال أن هناك دوما ابتكارات غريبة
وأخرى مضحكه أو سخيفة  .كما أن من املبتكرين من يسير في االجتاه املعاكس كأولئك العلماء الذين طوروا جينات أحد نباتات اخملدرات
لتضاعف إنتاجها وتقاوم املبيدات التي تقتلها!
لم يحتج طالب معهد التكنولوجيا في جامعة سينسيناتي في أمريكا الدخول المتحان حتريري أو تقدمي بحث للنجاح ولكن كان عليهم
اختيار اللباس املناسب وامللعقة الصحيحة وإبداء مهاراتهم في األكل من األطباق والتحدث مع اآلخرين وذلك خالل تناولهم طعام الغداء
في مطعم فرنسي  .وكانت رئيسة اإلعالم والثقافة في اجلامعة قد هددت الطالب قائلة :إذا أتى أحدكم بحذاء رياضي فسأقتله على الفور!
ثم أوضحت أن الهدف من البرنامج الذي يستمر عشرة أسابيع هو إكساب الطالب مهارات تنافسية في العثور على الوظيفة والترويج
ألنفسهم بشكل جيد عبر التركيز على اللباقة في العمل.
وفي روسيا شرعت إدارة املرور في استخدام رجل مرور مصنوع من البالستيك ليعمل جنبا إلى جنب مع رجل املرور احلقيقي  ،كما إنها تنوي
التوسع في استخدامه بعد أن وجدت السائقني يستجيبون لتوجيهاته (و ياليتنا نضع واحدا منهم عند كل إشارة مرور!) املضحك أن بعض
السائقني يقف بجانب الرجل البالستيكي ليريه األوراق الرسمية وآخرون يقفون بانتظار إشارته لهم بالتحرك! أما في اليابان فقد بدء
بإنتاج عبوات مملوءة باألكسجني ليتمكن من يشعر باإلجهاد من تناول عبوة من اقرب بقالة حيث يتحول غطاء العبوة إلى قناع لالستنشاق
ميكنك من التمتع بها في العمل وامللعب وخالل قيادتك للسيارة!
وفي الصني لم يجد أحد املتاجر الكبيرة من وسيلة للتخلص من كثرة الذباب إال بإلزام كل موظف بقتل خمس ذبابات يوميا ً وحظر عليهم
العودة إلى منازلهم قبل الوفاء بهذا التكليف! وفي شرق الصني بدأ مقهى نانكني تقدمي خدمة فريدة حيث يسمح للزبائن بضرب موظفيه
للتخفيف من ثورات غضبهم وكذلك كسر نظاراتهم والصراخ في وجوههم مقابل مبلغ ال يزيد عن  37دوالر كما يستطيع الزبون اختيار
لبس املوظف أو الطلب منه التنكر في زي نسائي قبل ضربه! أما جامعة ساوث ويست الصينية فقامت بتخصيص قاعة الحتواء الغضب
حيث ميكن للطالب التعبير عن غضبهم بدال من فعل ذلك في الشوارع أو كبته! وقد مت رص أكياس الرمل على حوائط القاعة لتلقي لكمات
الطلبة وصراخهم فيما توافد الطالب منذ يوم االفتتاح وحجز مئات أماكن لهم حتسبا لنوبات غضب مقبلة!
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وفي أملانيا أقام إحتاد فاقدي البصر في أملانيا مسابقة لقيادة السيارات للعميان شارك فيها  80سيارة وذلك في جتربة فريدة تهدف إلى لفت
مزيد من اإلنتباه للمحرومني من هذه النعمة  ،وبالطبع تواجد معلمو قيادة للمساعدة في توجيه السير والضغط على الفرامل عند احلاجة.
وأختم بنيوزيلندا حيث خالف مجلس مدينة أوكالند النظام الذي مينع تعليق الغسيل على الشرفات في وسط املدينة وشجع على ذلك
معتبرا أنه صورة من صور الفن الذي سيساهم في تنشيط احلركة الثقافية في املنطقة التجارية!

قيمة التدريب والتعليم تكمن في اكتساب املهارات والقدرة على تطبيقها واالستفادة منها  ،فليست
املسألة كم دورة حضرت أو كتابا قرأت ولكن كم عمال أجنزت أو هدفا حققت من وراء ذلك؟
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من أخبار املبتكرين
يجد الكثيرون وأنا منهم متعة في االطالع على أخبار االبتكارات اجلديدة مهما كانت بسيطة فهي ليست بالضرورة اختراعات تقنية
متقدمة ولكنها محاوالت ناجحة وجتارب ثمينة حتفز أذهاننا على كسر الروتني وإيجاد احللول ملشكالتنا وإن كانت قمة في البساطة.
فبعد تقاعده بحث « أبو صالح « عن وسيلة لزيادة دخله وفكر في عمل جديد يحتاجه الناس فابتكر محطة متنقلة لنفخ إطارات السيارات
وذلك بتركيب ماكينة دفع الهواء ومولد كهربائي في سيارته « الونيت» واتخذ له موقعا في منطقة الثمامة بالرياض حيث يقوم الشباب
بتنقيص هواء إطارات سياراتهم من اجل االستمتاع بقيادتها وسط الرمل ثم يقفون عند أبو صالح الذي يحصل على خمسة رياالت لنفخ
إطارات كل سيارة فيما هو يستمتع بوقته باحلديث مع اآلخرين.
وفي أملانيا قام أخصائي ديكور يدعى « ماتياس « بتجميع القصاصات التي كتبت عليها أسماء املنتخبات التي ستشارك في كاس العالم
في أملانيا بعد إجراء القرعة وذلك من سلة املهمالت وعرضها في مزاد على االنترنت حيث باع القصاصة التي كتب عليها « أملانيا « مببلغ
 13300دوالر فيما وصل سعر قصاصة « اجنلترا» إلى  3014دوالرا ً! واستمر ماتياس في عرض قصاصة كل يوم عبر موقعه في االنترنت
والذي زاره أكثر من  154إلف شخص خالل فترة قصيرة!
وفي بريطانيا جمع (( أليكس تيو)) وهو طالب في احلادية والعشرين من عمره مليون دوالر خالل أربعة أشهر بعد أن ابتكر طريقة وهو يفكر
في كيفية جمع املال الالزم لرسوم دراسته .حيث قام تيو بتحويل موقعه على االنترنت إلى لوحة إعالن من مليون نقطة وعرض بيع كل
نقطة مقابل دوالر بحيث تبلغ املساحة الواحدة  100نقطة يوضع فيها شعار املعلن مع ربطها باملوقع الرئيسي له فصار موقعه مثل ((
التاميز سكوير )) مرسوما على االنترنت.
وفي السويد جلأت شابة سويدية لم جتد عمال إلى وضع إعالن في صحيفة محلية يقول ((مطلوب وظيفة بأجر كبير ليس لدي قدرات
إبداعية أنا غير اجتماعية وغير موهوبة)) فلم يتوقف هاتفها عن الرنني ألن طريقتها في اإلعالن مبتكرة وغير مسبوقة! وفي ويلز ابتكر
مخترع يدعى (( هوارد )) وسيلة للتخلص من املراهقني املشاكسني الذين يثيرون الضوضاء وذلك عن طريق جهاز اسماه (( البعوضة ))
يصدر موجات فوق سمعية عالية ال يستطيع سماعها سوى األطفال واملراهقني وال يسمعها من جتاوز الثالثني! وقد جنح هذا اجلهاز في إبعاد
املراهقني املشاغبني عن متجر في بلدة باري في ويلز مسقط رأسه حيث صار تسكع الشباب املدخنني املزعجني شيئا ً من املاضي ونال االبتكار
اهتمام في استراليا وكندا وأمريكا.
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وإذا كنت ترغب في االستيقاظ دون إزعاج النائمني من حولك فقد ابتكر الشاب املصري عمر إبراهيم وسادة تربط سلكيا باملنبه لتصدر
اهتزازات ميكانيكية في وقت التنبيه فتوقظ صاحبها دون أن يشعر اآلخرون .ومع أن هذا االبتكار يناسب الكثيرين منا إال أن االستفادة
الكبرى منه ستكون للصم والبكم الذين تهافتت جمعياتهم على املبتكر إلنتاج الوسادة جتاريا ً .وإذا كنا نعتبر اجملالت والصحف القدمية
عدمية الفائدة فقد غدت جتارة رائجة في هولندا حيث توضع في ملفات وتباع لألسر الفقيرة التي تهتم بوصفات الطعام وبعض املقابالت
والتحقيقات املمتعة!
وقبل أن تقوم بجمع مجالتك وصحفك القدمية تذكر أن الهدف من سرد هذه التجارب هو حتفيزك على االبتكار واالختراع فأما مجرد التقليد
لفكرة جنحت هناك فلن يحقق أحالمك!

البد من دافع يحفز على االبتكار وأغلب األفكار اجلميلة ولدت من أجل حل مشكلة يعاني منها
شخص ما  ،فلو نظرنا إلى املشاكل على إنها فرص البتكار حلول جديدة فسنتوقف عن الغضب
والضيق والنحيب!
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صناعة االبتكارات
هل تتخيل نفسك تقود ذات السيارة التي اخترعت قبل سبعة عقود؟ أو تتصور كيف سنتحمل حرارة الطقس دون تكييف؟ وهل خطر ببالنا
أن نعيش بال كهرباء أو وسائل اتصال؟ لو لم تكن هناك عقول مبتكرة وشركات وهيئات تدعمها ملا وصلنا إلى هذه املرحلة املتقدمة من الثورة
الصناعية واملعلوماتية والرفاهية في وسائل املعيشة.
دعونا نستعرض مثال جهود صانعي السيارات التي تهدف إلى احلفاظ على حصتهم من السوق والى إغرائنا من اجل شراء سيارات جديدة مما
تنتجه مصانعهم حتى لو لم نكن في حاجة إلى ذلك .تتركز جهود الباحثني على تصميم محركات نظيفة منخفضة التكاليف وأنظمة
قيادة وحتكم أكثر سهولة وأمانا وإلى جعل القيادة متعة عن طريق تصميم أنسجة مقاعد غير قابلة لالتساخ وغير ذلك مما يجذب العمالء.
من أجل ذلك استثمر مصنعو السيارات في أملانيا فقط أكثر من  70مليار دوالر في األبحاث والتطوير خالل خمس سنوات لذا ال نستغرب أن
يسجل منتجو السيارات األملانية نحو ثالثة اآلف براءة اختراع سنويا جعلتهم أحد أكثر القطاعات إبداعا في أملانيا  ،وباملقارنة سجل منتجو
السيارات اليابانية  1800واألمريكيون  1500والفرنسيون  700براءة اختراع سنويا.
شركة بي إم دبليو كمثال لديها مركز للبحث واإلبداع افتتح عام  1990يقدم من خالله  9500عالم وفني ومهندس وغيرهم من اخلبراء
من العاملني في املركز واملصانع واملعارض أفكارهم حول سيارة املستقبل لذا يسجل املركز لوحده خُ مس براءات االختراع التي يسجلها
منتجو السيارات األملانية .أما شركة «دامير كرايسلر» التي لديها  28ألف موظف مشارك في األبحاث في مختلف دول العالم فتسجل
 2000براءة اختراع سنويا .وتشمل هذه االبتكارات أشياء ال تخطر على البال مثل ملمس املادة السطحية على السيارة اجلديدة ورائحتها
التي جتتذب الزبون!
يقام في مدينة جنيف سنويا أكبر معرض لالبتكارات واالختراعات حيث تعرض أفضل األفكار على مستوى العالم .في املعرض ال 31عرض
 580مخترعا ما يربو على  1000ابتكار جديد كان من أبرزها :حذاء مضاد لأللغام وجهاز ميكن أن يزرع في قلب النملة قادر على اكتشاف
أجساد وأدوات محجوبة وهو ما سيمكن من التفتيش على أشخاص حتت الركام أو مراقبة عملية تنفس حديثي الوالدة .وأبدع مخترعون
أردنيون بتقدمي جهاز ميكنه اكتشاف إصبع يتحرك خلف حائط بسماكة ثالثة أقدام  ،وكان من ألطف االبتكارات جهاز للمراحيض يذكر
املستعملني بآداب هذه األماكن!
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أما أبرز االختراعات والتي ميكن أن تنقذ حياة اآلف البشر فهي عشبة الكريس التي متكن علماء شركة ارسيا الدامنركية من تعديل جينتها
بحيث يتغير لونها األخضر العادي إلى أحمر عندما تالمس جذورها غاز ثاني أكسيد النيتروجني والذي ينبعث من األلغام األرضية املدفونة التي
تقتل اآلالف كل عام وتبقى نشطة خلمسني عاما! حيث يوجد أكثر من خمسني مليون لغم في سبعني دولة في العالم تتسبب في إعاقة
 20ألف شخص سنويا ناهيك عن التكلفة العالية إلزالة هذه األلغام حيث ال ميكن للشخص املاهر أن يطهر أكثر من مترين مربعني يوميا!
أما أحدث االبتكارات فيتمثل في توليد طاقة كهربائية من الفضالت البشرية باستخدام بكتيريا لتحليل الفضالت كيميائيا وحترير االلكترونات
لعمل دائرة كهربائية وسيكون أول املستفيدين من هذه التقنية رواد الفضاء في املركبات الفضائية ورمبا شركات الطاقة والكهرباء!
ترى أين ابتكاراتنا؟ أليست لنا العقول ذاتها؟

لو فكرت في إقامة معرض لالبتكارات التي حققتها في حياتك من أفكار أو منتجات أو مشاريع
لتقدمها ألسرتك فماذا ستعرض فيه؟
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من االختراعات إلى االبتكارات !
احترت وأنا أحاول أن أعرف الفرق بني كلمتي «اختراع» و «ابتكار» فبحثت في موقع مجمع اللغة العربية في القاهرة على االنترنت
فوجدت أن كلمة «اختراع» تعني بوجه عام  :اإلتيان بجديد و منطقيا ً  :وضع الفروض العلمية! بينما لم أجد أي معنى لكلمة «ابتكار»
أو «ابتكارات» أو «مبتكر» (بكسر الكاف) ورمبا لم توجد هذه الكلمة في معجم اللغة العربية لتخلفنا في هذا اجملال وقلة اهتمامنا به!
وإذا كان االختراع هو اإلتيان بجديد فأعتقد أن «االبتكار» هو توظيف هذا االختراع بشكل ايجابي على حياة اإلنسان .كما أن االبتكار ليس
مقيدا باختراع شيء جديد فاالبتكار قد يكون في تقدمي الشيء ذاته بشكل أفضل سواء كان ذلك في اخلدمة املقدمة للعمالء أو طريقة
تنظيم اخملازن مثالً أو استعمال أشياء ذات قيمة متدنية البتة لتحصيل قيمة أعلى كبيع اخمللفات أو رمال البراكني! وكي ال يكون املوضوع
«فلسفيا ً» فدعونا نلقي نظرة على بعض االبتكارات اجلديدة وليس الهدف من ذلك تسويقها أو النظر إليها من ناحية استهالكية بل من
أجل تقليد آلية التفكير و كسر املألوف الذي قاد إلى تدفق ال نهاية له من االبتكارات من شتى أنحاء الدنيا .
متكن العلماء في هولندا من تطوير مالبس مزودة بأجهزة حساسة تصدر ذبذبات ميكنها معرفة متى يكون الرياضي في قمة أدائه لتقوم
بإرسال إشارات حتفيز له عندما يتواضع أداؤه حيث ثبت أن استجابة الرياضيني لها تفوق استجابتهم لصيحات املدربني من اخلارج! ويبدو أن
أول من سيفرح بهذه األجهزة ويستخدمها هم بعض رؤساء األندية الرياضية لدينا! أما في جامعة كالركسون في نيويورك فيعكف العلماء
 ،وذلك بتمويل من وزارة الدفاع األمريكية  ،على تصميم أقمشة ذكيه تنظف و ترقع نفسها ذاتيا! اجلميل في األمر أن الفكرة مقتبسه من
طريقة عمل جلد اإلنسان وكيف يتصرف بذكاء وفق املؤثرات اخلارجية وبفعالية عجيبة مثل الشعور بتـقلبات اجلو واندمال اجلروح!
ونبقى مع املالبس حيث توصل طالبان (وليس عاملان) في سنغافورة إلى ابتكار غسالة مالبس تعمل دون مياه وتزيل البقع من املالبس في
بضع دقائق باستخدام أيونات سالبه وهواء مضغوط ومزيالت للروائح الكريهة .و الفكرة أيضا ليست جديدة ولكنها مقتبسه من طريقة
تنقية الهواء من األتربة والبكتيريا في أجهزة تنقية الهواء والتي تعتمد على األيونات .كما تتميز الغسالة بتصميمها األنيق وهو على هيئة
شالل مياه ألنه يشكل مولدا ً طبيعيا ً لأليونات السالبة!
ال زلت أذكر عددا من االبتكارات التي تنشرها وسائل اإلعالم احمللية لكننا لم نسمع أنها وجدت دعما لتطبيقها وتصنيعها رغم أنها أفكار
واعدة كتقليص تكلفة استهالك التيار الكهربائي في أجهزة التكييف وهو ما كنا ننتظر من شركة الكهرباء ومصانع التكييف الرائدة أن
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تتبناه .لكن اإلهمال باملبتكرين احملليني وحتى العرب بلغ أشده حتى هاجر بعضهم إلى الغرب الذي استثمر أفكارهم فيما أحبط بعضهم
وحاول مبتكر سعودي حائز على ثاني أفضل ابتكار في ملتقى عقد في كوريا االنتحار ألنه لم يجد عمال لسنوات! هل عرفتم اآلن ملاذا لم
توجد كلمة «ابتكار» في املوقع املذكور!

االبتكار ليس مقيدا باختراع شيء جديد فهو يتمثل في أي حتسني للمنتج أو اخلدمة أو الطريقة مهما
بدا بسيطا او محدودا لذا يسجل بعض األفراد آالف االبتكارات وبعضها يتم تطويره ليحقق جناحا متميزا
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ابتكارات بال حدود!
قد تستطيع أن تتحدث طويال عن أهمية االبتكار وقيمة األفكار اجلديدة ودورها في تطوير العمل واستمرار جناح املنظمة  ،مؤسسة صغيرة
كانت أو شركة كبيرة  ،لكن هذا ال يعني أن تتوالد اإلبداعات مباشرة وأن تلمع في األذهان أفكار غير مسبوقة ألن اإلنسان يحتاج إلى من يحرك
ذهنه و يهيئه لتوليد ما لم يخطر بباله من قبل, .ومن أفضل ما يساعد على ذلك االطالع على األفكار املبدعة وهو ما يتم تطبيقه في ورش
«العصف الذهني»  ،لذا جمعت عددا من األفكار املبدعة الغريبة التي أرجو أن ال تنتهي من قراءتها إال وقد أوقدت ذهنك لتلمع فيه أفكار
تنقلك إلى عالم الثراء أو تقفز بك إلى مناصب عليا في عملك!
ففي استراليا طور علماء تقنية تستخدم نفايات البالستيك في صنع الصلب! حيث فازت صاحبة البحث بجائزة علمية مرموقة عن
ابتكارها الذي سيضع حدا ملشكلة بيئية ويجعل من نفايات البالستيك مصدرا ذا قيمة .ويتمثل االبتكار في وضع نفايات البالستيك مثل
أكياس التسوق وعبوات السوائل واملشروبات وغيرها والتي تتمتع مبستويات عالية من الكربون في أفران كهربائية تستخدم في إنتاج الصلب
حيث يتم تسخينها إلى درجة حرارة تصل إلى  1600درجة مئوية ويستخدم الكربون في هذه العملية لزيادة قوة الصلب خالل عملية إعادة
تدوير احلديد اخلردة وأمتنى أن تساهم هذه الفكرة في خفض أسعار احلديد التي سجلت أرقاما قياسية .كما جنح علماء في جامعة املنصورة
بجمهورية مصر في االستفادة من اإلطارات املطاطية التالفة بإضافتها إلى خلطات اخلرسانة مما أدى إلى زيادة العزل احلراري و رفع كفاءة
اخلرسانة في عزل الصوت!
أما من ينوي بناء مسكن جديد فسيسعد بابتكار غير مسبوق يتمثل في املقدرة على استبدال جدران املنزل الداخلية بجدران ضوئية ثالثية
األبعاد باستخدام تقنية «الواقع االفتراضي» بحيث تتجسد صورة اجلدار التي يطلقها جهاز عرض أو كشاف ليزر مثبت في املنزل بهيئة
ال ميكن أن متيز بينها وبني اجلدران احلقيقية إال أنك تستطيع بالطبع اختراقها ألنها جدران من نور! وتكمن روعة هذا االبتكار في القدرة على
تصوير مناظر طبيعية كالشالالت والغابات بدال من اجلدران املصمتة كما أنها تختصر املسافة في السير وسط املنزل حيث لن تصاب ولن
يتأثر اجلدار االفتراضي عندما متر من خالله  ،واألجمل هو أن عملية إعادة توزيع تصميم املنزل أو الطالء لن تتجاوز تكلفة برمجة أو اختيار
التصاميم في جهاز العرض أو كشاف الليزر.
وفي جامعة كليمون بكاليفورنيا جنح علماء في إنتاج أنسجة قد تضر بسوق مغاسل الثياب! حيث تـتميز هذه األقمشة بقدرتها على منع
تسرب العرق وتراكم األتربة وسهولة غسلها برش املاء عن طريق بخاخ ماء فقط! إال أن االبتكار األجمل ما قامت به شركة بريطانية حيث
صممت حذاءا ً جديدا لألطفال ينمو بنمو قدم الطفل مما سيوفر على األسر تكاليف شراء أحذية جديدة ألطفالهم من وقت آلخر .وبدال من
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التفكير في عالج أكثر كفاءة للمالريا أو طريقة أجدى لتوزيع اللقاحات والقضاء على أماكن تواجد البعوض ابتكر فريق علمي أمريكي طريقة
جديدة تتمثل في أجراء تعديل جيني على ساللة من البعوض بحيث يحمل جينا يحول دون قيامه بنقل مرض املالريا ثم نشره تدريجيا ليحل
مكان البعوض الناقل للمرض حيث أثبتت التجارب اخملبرية أن البعوض املعدل أقدر على التوالد من البعوض احلالي مما ميكنه من التغلب عليه!
وللتفريق بني الكالب الضالة واألليفة تقوم الصني بزرع رقائق هوية رقميه في أعناق الكالب املرخصة للتفريق بينهما وتالفي القضاء على
الكالب األليفة وهو ما عرض احلكومة الصينية النتقادات واسعة! أما في الهند فتزرع الرقائق ذاتها في اجلهاز الهضمي لألبقار وذلك لتمكني
احلكومة من مراقبتها ورصد حتركاتها ويأتي ذلك بعد توبيخ احملكمة العليا للسلطات نتيجة فشلها في حل مشكلة األبقار الشاردة
واحلكم بأن تدفع السلطات  46دوالرا ملن يأتي ببقرة شاردة عن أعني السلطات! أما استراليا فتعمل على ابتكار نظام جديد أسمته «ألبان
املستقبل» وذلك للتغلب على الصعوبات التي تواجه املزارعني الذين يحتاجون إلى حلب أبقارهم قبل طلوع الشمس مما أدى إلى عزوف الكثير
منهم  ،حيث سيستخدم النظام اجلديد الغذاء جلذب األبقار للدخول إلى احلظائر طوعا حيث تلتصق أجهزة احللب آليا بأضرعتها وتباشر
حلبها دون وجود املزارع!
حني تلمع في ذهنك فكرة جديدة بادر واكتبها حتى ال تفقدها حتى لو كنت مستلقيا على سريرك فهذه أفكار قد تفتح لك فرصا للنجاح
وتضيف الكثير من املتعة حلياتك وعليك ان تبادر بدراستها وتنفيذها .يقول مخترع لعبة األتاري التي اكتسحت األسواق قبل أعوام «من
املؤكد أن كثيرين خطرت ببالهم مثل هذه الفكرة لكن الفرق بيني وبينهم أنني عملت على تنفيذها»!

قمة اإلبداع أن جتعل من املشكلة وسيلة للحل وذلك بأن تنجح في حتوير أطراف املشكلة لتنفذ احللول
التي تقضي على أسبابها كما في قصة البعوض
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بانتظار أحفاد املبتكرين !
يقول املفكر سورين كيفارد « :ال ميكننا أن نفهم احلياة إال إذا نظرنا إلى املاضي ولكن ال ميكننا أن نحياها إال إذا نظرنا إلى األمام» .بقدر ما
يؤملنا تخلفنا عن ركب احلضارة وحتولنا إلى مستهلكني لكل ما تقذف به مصانع الغرب والشرق إال إن لدينا تاريخا مضيئا يثبت أن هذه األمة
التي بنت حضارة شهد لها التاريخ ميكنها أن تستعيد مكانتها متى ما عرفت أسباب تفوقها في املاضي وعملت بها .وحني نطلع على
االبتكارات التي قدمها أجدادنا من علماء املسلمني يحدونا األمل في أن يظهر جيل من أحفادهم ليقدموا صورة مشرقة متحو ما أصابنا من
تخلف وذل.
اخترت من مقال وصلني مترجما بالبريد اإللكتروني لكاتب يدعى باول فاليللي عن اخملترعني املسلمني عددا من االبتكارات التي يجهلها
الكثير منا وأظنه سيرسم البسمة على وجوهنا .ظن قدماء اليونانيون أن األعني تخرج أشعة جتعل اإلنسان قادرا على الرؤية لكن احلسن بن
الهيثم اكتشف أن اإلبصار يحدث بسبب سقوط الضوء على اجلسم املرئي واكتشف ظاهرة انعكاس الضوء وانعطافه ووضع بحوثا حول
تكبير العدسات مما مهد الطريق الستعمالها في معاجلة عيوب العيون .أما عباس بن فرناس فقد حاول الطيران كما نعرف حني قفز من
أعلى مئذنة اجلامع الكبير في قرطبة مستخدما عباءة صلبه فوقع وجرح بعد أن عملت العباءة كاملظلة ثم كرر احملاولة حني بلغ السبعني
من عمره عن طريق مكينة من احلرير وريش النسور وقفز من جبل فنجح ووصل إلى ارتفاع عال وظل طائرا لعشرة دقائق لكنه لقي حتفه في
الهبوط بسبب عدم وجود ذيل في اجلهاز الذي ابتكره.
أما جابر بن حيان فيعتبر مكتشف الكيمياء احلديثة وقد اخترع جهاز التقطير الذي ظل محتفظا باسمه العربي «االمبيق» كما اكتشف
الكبريت وحامض النتريك والعديد من العمليات الكيميائية كاألكسدة والتبخير والترشيح .عالم آخر يدعى «اجلزري» إخترع آلة من املعدن
تدار بقوة الريح أو بواسطة حيوان يدور بحركة دائرية لرفع املياه من اآلبار العميقة إلى سطح األرض وهو ما نعرفه اآلن باملضخة كما أنه قدم
خمسني اختراعا من بينها القفل املركب الذي يستخدم اآلن في قفل احلقائب واخلزائن .ورغم أن الصينيني اكتشفوا البارود إلشعال النيران
إال أن العرب هم أول من نقاه باستخدام نترات البوتاسيوم واستخدموه في احلروب كما اخترعوا أول صاروخ وأول طوربيد بحري!
وهناك اجلراح املسلم «الزهراوي» الذي اخترع أكثر من مائتي آله من اآلالت اجلراحية التي الزالت تستخدم حتى اآلن وكان يجري عملية
استئصال الغدة الدرقية وكتب عن عمليات استئصال السرطان إذا كان في موضع محدد وأجراها بينما لم يقم الغرب بذلك إال بعده بتسعة
قرون! وكان ابن النفيس قد اكتشف الدورة الدموية الصغرى قبل أن يشرحها عالم غربي بثالثمائة عام  .أما فكرة التطعيم فقد ابتكرها

القفز خارج الصندوق

القفز خارج الصندوق

الفصل الرابع

86

87

العالم اإلسالمي ووصلت إلى أوروبا من خالل زوجة سفير بريطانيا في تركيا عام 1724م حيث كان األطفال في تركيا يطعمون ضد اجلدري
قبل أن يكتشف الغرب ذلك بخمسني عاما!
اخترع املسلمون كذلك طواحني الهواء وغطوها بجريد النخل وكانوا يستخدمونها لطحن الذرة وري املياه في الصحراء قبل أن تستخدمها
أوروبا بخمسمائة عام! واخترع القلم اجلاف في مصر حني طلب السلطان قلما ال يلوث يديه أو مالبسه .أما كلمة «شيك» فاصلها «صك»
وهي عبارة عن وصل مكتوب لشراء السلع لتفادي نقل األموال وتعرضها للخطر وكان جتار العرب يستخدمونه لشراء البضائع حيث يدفع
من بنك في بغداد! وأختم بالفلكي ابن حزم الذي اكتشف كروية األرض قبل جاليليو وكانت حسابات الفلكيني املسلمني دقيقة جدا حيث
حسبوا محيط األرض في القرن التاسع ووجدوه  40253كيلومترا وهو أقل من احمليط الفعلي بـ  200كلم فقط! الزال يراودنا األمل بقدوم
جيل من أحفاد هؤالء املبتكرين؟ ولكن ماذا عملت لتكون أنت أو ابنك أحدهم؟

التأمل في تاريخنا املشرق يبعث األمل في إحياء أمتنا لكن هذا غير كاف ما لم يقترن بالتخطيط
والعمل ومساهمة كل فرد منا
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مطلوب «مشجعني»!...
يحرص الرؤساء على خفض املصاريف لذا نادرا ً ما تصرف مكافآت للموظفني اخمللصني و املبدعني واملبتكرين رغم استحقاقهم لذلك نتيجة
جهودهم التي تعود بالنفع على املنشأة  .ورغم عاطفتنا العربية “اجلياشة” وكالمنا املعسول واجملامالت إال أن غالب الرؤساء يرون في مدح
موظفيهم ذنبا ً ال يغفر وخطأ كبيرا والسبب هو أن املوظف إذا ما مدح فسيطالب بترقية أو زيادة لذا فهم كما يقال “يأخذونها من قاصرها”!
أثبتت دراسة حديثه أجراها د .جيرالد هـ .أستاذ إدارة األعمال في والية وتشيتا األمريكية على  1500عامل في عشرات األعمال أن احلافز
األقوى للعاملني هو التقدير الشخصي السريع من مدرائهم وأن مجرد سؤال املدير عن العامل هو بحد ذاته حافز له .فيما أظهر استطالع
للرأي على موظفني أمريكيني أن “ربته على الظهر” هي مبثابة حافز له مغزاه الكبير.
أورد بوب نيلسون في كتابه « 1001طريقه لتحفيز موظفيك» أفكارا ً مجربة ومطبقة بشركات بإسمها كان للكثير منها أثار ايجابية
في حني كانت تكاليفها محدودة جدا ً  .فشركة فيدرال اكسبرس تبرز اسم طفل أحد العاملني لديها باألحرف الكبيرة على مقدمة كل
طائرة جديدة  ،أما مديرة التدريب التي حسنت من إنتاج موظفيها فقد كانت أحد أفكارها إمضاء نصف يوم كل شهر يسمى بيوم املكافأة
والتقدير حيث تذهب اجملموعة بالقطار إلى لوس اجنلوس لزيارة املتحف والتسوق وزيارة حديقة احليوان ! وفي مؤسسة أخرى تصرف «بطاقة
املرور» كمكافأة للموظف املتميز وهي متنح حاملها دورات تدريبية حسب اختياره و 3وجبات غداء باملطعم وبطاقة عضوية بالنادي الصحي
وموقف خاص لسيارته  .وفي مؤسسة أدفانتا كوربوريشن يتم الذهاب بالعامالت إلى صالون جتميل في وقت الغداء كما تشترى مالبس
اطفال للعامل الذي يهتم بعمل عيد ميالد لطفله  .أحد املستشفيات طرح برنامج اخلدمة املكفولة حيث يتم إعادة مال املريض إذا لم يكن
مقتنعا باخلدمات ووضعت ميزانيه بحيث توزع املبالغ التي لم تسترد على العاملني فتضاعف اهتمام العاملني باملرضى.
أما املكافآت غير الرسمية فمنها ما قامت به إدارة فندق حياة بشيكاغو حيث قام جميع موظفي اإلدارة بدءا ً بالرئيس بالعمل امليداني مبرافق
الفندق من تقدمي التحية للنزالء وجمع البقشيش إلى تقدمي الطعام للموظفني في الكافتريا والتأكد من حجز النزالء  .غير أن شركة والت
ديزني فعلت أكثر من ذلك حني فتحت أبوابها أمام املوظفني وعائالتهم في حني قام كبار املديرين بتشغيل األلعاب وهم بزي العمال (تخيلوا
!) والى جانب اللهو واملرح فقد ساعد ذلك املوظفني على رؤية العمل من منظور العميل  .أما املدير التنفيذي ملعهد تنكوست لإلدارة فيوصي
بكتابة ملحوظة ألسرة املوظف عند االنتهاء من مشروع طويل يقدم فيها الشكر لألسرة على دعمها للموظف في مهمته !
ولم تقتصر شركة كارليون الستيراد الشاي في برنامج “احلديث اجلماعي” على تخصيص رقم مجاني للموظفني لالتصال وترك التعليقات
واملقترحات ولكن املتصل كان يكسب نقاطا ً حتول إلى تذاكر سفر فيما حصل البعض على هواتف وأجهزة منـزلية .كذلك يقضي املديرون
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التنفيذيون في كيسمي إف إل ثالثني يوما على الطريق لقضاء الوقت مع املئات من مندوبي املبيعات واالستماع لهم .
يقول أخصائي التوظيف كاترين ميك أنه من خالل عشرين عاما أجريت مقابالت شخصية مع اآلف العاملني كان أهم ما يذكره العامل هو “
أنني ال أهتم بأتعابي املادية مادام الرئيس يوجه لي كلمة شكر ويحترم وجودي  ،إن املرة الوحيدة التي أسمع فيها كلمه من الرئيس هو عندما
أخطئ وال أتقن عملي” و ما أكثر هذه الفئة من الرؤساء عندنا رغم أن نبينا صلى اهلل عليه وسلم يقول “ :من ال يشكر الناس  ،ال يشكر
اهلل !”.

تتنافس الشركات في الغرب على حتفيز املوظفني لتقدمي آرائهم ونقدهم بينما يتعرض املوظفون في
العالم العربي إلى التوبيخ والعقوبة أحيانا إذا ما فعلوا ذلك كونهم تدخلوا في ما ال يعنيهم رغم أن
ديننا يدعو إلى النصح وذلك ألنهم اليفرقون بني النقد والنصح!

اكتشف الكنوز

93

كيف تضاعف خاليا موظفيك؟
يظن بعض الرؤساء واملدراء أن لديهم مهارات وقدرات قيادية تفوق اآلخرين وأنها وجدت في جيناتهم لذا فهم ليسوا بحاجة إلى تدريب أو
اكتساب اخلبرة من جتارب اآلخرين  ،بل إن أكثرهم يعتمد على حدسه في اتخاذ قرارات متعجلة دون دراسة ثم يكتشف أنها خاطئة فيقوم
باتخاذ قرارات معاكسة إلصالحها ومع ذلك يرى إن قراراته كانت صائبة في كال احلالتني وأن فشلها يعود إلى ظروف خارجة عن إرادته أو إلى
املوظفني الذين ال يستوعبون “حكمة” قراراته و ال يفهمون أهدافها! ورغم تعرض العديد من الشركات للخسائر وفشل مشاريعها بسبب
ضعف وتخبط قيادييها فإنها نادرا ما تقوم بتقييم قدراتهم ومهاراتهم بالطرق العلمية قبل تعيينهم لتكتشف ذلك مبكرا! وليت األمر
يقف على اخلسائر املادية ولكن هذه الفئة من القياديني حتبط موظفيها وحتارب حتى منو خاليا أجسادهم!
اكتشف باحث متخصص في اخلاليا احليوية يدعى بروس ليبتون أن خاليا اإلنسان تكون دائما في إحدى حالتني إما النمو أو الدفاع .فعندما
تعيش اخلاليا في بيئة آمنة و مهذبة فإنها تكون في حالة منو وعندما تعيش في بيئة يتفشى فيها التهديد والوعيد فإنها تكون في حالة
دفاع وتبحث فقط عن النجاة .وجد الباحث كذلك أن اخلاليا التي تكون في حالة منو تتخاطب مع بعضها البعض وتتعلم وتتأقلم و تعيد
إنتاج نفسها أما إذا كانت في حالة دفاعية فإنها تتوقف عن ذلك كله ألن جميع إمكاناتها تتركز على البحث عن النجاة! و يعتقد الباحث
أن الناس و فرق العمل والذين يتكونون من باليني اخلاليا يتصرفون بشكل مماثل فهم إما في حالة منو أو في حالة دفاع! وإذا كان منطقيا أن
يكون الناس في حالة دفاع حني يتعرضون خلطر فإن املشكلة في أن الغالبية يبقون في حالة دفاع حتى مع عدم وجود أي خطر مادي أو سبب
واضح لذلك!
ويعلق املتخصص في القيادة توم مكارثي على هذه الدراسة بقوله :لو نظرنا نتائج هذه الدراسة من وجهة نظر قيادية فإن على القائد أن
يؤثر على فريق العمل ليبقى في حالة منو فيتخاطب أفراده ويتواصلون و ينتجون ويبدعون خاصة عندما تواجههم حتديات كبيرة  ،ويوجه توم
سؤاال للرؤساء فيقول :حينما تكون مع فريقك فهل يقودهم منطك القيادي ليصبحوا في حالة منو فتحفزهم للعمل والتعلم أم تدفعهم
ليكونوا في حالة دفاع خوفا من الوقوع في األخطاء و اللوم واحملاسبة ؟ إن أسلوبك في التعامل معهم وتهيئة البيئة لهم هو الذي يحفزهم
إلى النجاح والتفوق ويصنع املعجزات لشركتك.
أعود إلى ضعف بعض القياديني فأقول إن أسوأ ما ميكن أن يقوموا به هو إيجاد بيئة يتفشى فيها اخلوف والوعيد من ارتكاب محظورات اإلدارة
وان كان ذلك في مصلحة العمل! حينها ميوت اإلبداع وتوأد املبادرات وتشل فرق العمل .كذلك نخطئ جميعا حني نوجد بيئة أسرية يطغى
عليها اخلوف ونستخدم فيها أسلوب الوعيد والتهديد مع أبنائنا فنوقف منو إبداعهم اجلسدي و الفكري بسبب شخصية الوالدين القوية
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ولو استبدلناها باحملبة والود والتسامح ألخرجنا جيال من املبدعني املتفوقني دون كثير صراخ أو ضجيج!

تنمو أفكار اإلنسان وإبداعاته حينما يشعر باألمان والثقة والتشجيع ويعيش ضمن فريق واحد
وهذا ما تفتقده كثير من الشركات ومؤسسات التعليم وحتى البيوت!
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أحياء  ...بال “روح”!
حني تركز املنشآت على االنضباط الصارم واحملاسبة على األخطاء فقط و عندما تسيطر العقلية العسكرية على سير العمل وتوزيع
املسؤوليات فيتجاهل الرؤساء أهمية احملبة والتعاضد و “روح” الفريق فإن املنشأة تفقد الكثير من فرص النجاح و التفوق .ال ميكن أن يبدع
العاملون و أن يحققوا جناحا كفريق عمل متجانس إذا لم تقم االدراة بخلق روح الفريق وتنميتها فاألوامر وحدها ال تكفي واملثل الغربي
املشهور يقول“ :انك تستطيع أن حتضر الفرس إلى املاء لكنك ال تستطيع أن جتبره أن يشرب!” .لو فكر الرؤساء في حجم النجاح و التوفير
الذي حتققه روح الفريق ملا توانوا حلظة واحده عن تشجيعها في شركاتهم ولوفروا جميع اإلمكانيات لتنميتها.
قامت شركة تكستايل قروب في جورجيا بإرسال موظفيها لبرنامج خاص للمساعدة في بناء روح الفريق اشتمل على العديد من التمارين
مثل قياس حائط طوله  42قدما حيث قام أعضاء بالتسلق وآخرين باإلمساك بحبال األمان وتوجيه زمالئهم لوضع أيديهم وأرجلهم .كانت
نتيجة هذا البرنامج أن قدم املوظفون أكثر من  8000اقتراح خالل سنتني تبنت اإلدارة  75%منها! أما في شركة زيروكس فقد جنحت
فرق العمل بتحويل  5006طن من النفايات كانت مخصصه للحرق إلى برنامج إعادة االستخدام فيما قام فريق آخر بتقدمي برنامج تدريبي
ساعد على خفض إصابات العمل بنسبة  .71%كذلك استطاعت شركة موتور كارجو أن حتقق وفرا ُ كبيرا في املصاريف بعد أن جنح أحد
دوالر من تكلفة كل فاتورة .
فرق العمل في توفير
في محالت مالبس كاترين في بنسلفانيا يعمل املوظفون كفريق غير رسمي فبينما يقوم احدهم بالترحيب بالعميل يقوم زميله بسحب
بعض العينات لعرضها على العميل فيما يقوم الثالث بالبحث عن سجل العميل في قاعدة البيانات باحلاسب اآللي ملعرفة نوع مشترياته
واهتماماته! أما النجاح الذي حققته شركة سيارات كرايزلر فيرجع إلى استفادة الشركة من فريق يتكون من حوالي  700موظف من
كافة اإلدارات تشمل املالية والتسويق و الهندسة و التصميم و الصيانة اتفقوا على أهدافهم مع إدارة الشركة ثم شرعوا في تطوير مناذج
لسيارات جديدة و قد نتج عن ذلك مبيعات هائلة للشاحنة رام والسيارة نيون و السيارة الرياضية فايبر.
و لتعزيز العمل اجلماعي يقوم موظفو نورمان اسوشييتس بعرض مهامهم ومشروعاتهم صباح كل يوم اثنني بصوت مسموع على كافة
املوظفني في وقت الغداء و عادة ما يقوم الزمالء باقتراح أساليب جديدة أو يبدون العون لبعضهم إلمتام تلك املهام مما يشعر املوظفني و كأنهم
املالك احلقيقيون لهذا العمل .أما في شركة جيجمان و هو متجر لألدوات واألصباغ فيتم إرسال فريق من عمال خطوط اإلنتاج لبحث أي
مشكلة في الطلبات الن ذلك يدعم دور زمالئهم في املبيعات كما يساعد في الرفع من التزامهم نحو العمالء حني يرون بأنفسهم طريقة
استخدام العميل للمنتج.
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وألن روح الفريق ال تخلق من العدم ولكن تنمى في األفراد فإن بعض الشركات تقوم باستثناء املوظفني الذين ال توجد لديهم هذه الروح من
األعمال اجلماعية  .أحد وكاالت السفر يتم استضافة املرشح للتوظيف إلى رحلة عمل أو لعب كرة السلة وقد مت استبعاد أحد املرشحني ألنه
ألقى باللوم على زمالئه في الفريق خلسارتهم أحد املباريات! أما هيولت باكرد فتطلب من املوظف املتقدم شرح خبرته في العمل في فريق
عمل صغير كأحد أهم معايير التوظيف.

اإلنسان املتميز هو ليس ذاك القادر على تنفيذ املهام الصعبة ولكن ذاك الذي يستطيع العمل بكفاءة
عاليه ضمن مجموعة تتفاوت في القدرات واالهتمامات واألهداف وعلى نكران ذاته لتحقيق هدف
اجملموعة

اكتشف الكنوز

97

الثقة أوال ً ! ..
لم يكن مستغربا ً أن تكشف الدراسة التي أجراها أحد املكاتب االستشارية األمريكية أن ضعف رواتب السعوديني في القطاع اخلاص هو
السبب الرئيس لتسربهم من العمل وضعف والئهم ومحدودية إبداعهم وذلك ألنهم يشعرون بعدم ثقة أرباب العمل بهم .ويؤدي هذا
إلى تعقيد املشكلة حني حتجم إدارات الشركات عن دفع رواتب مجزية ألنها تشك في أن املوظفني السعوديني سيقدمون العطاء واإلخالص
واإلبداع الذي يوازي ما يدفع لهم  .ومع أننا نقتبس التقنية واألنظمة وحتى الهياكل التنظيمية من الدول الصناعية في الغرب إال إننا ال
نطبق سياسات الثقة املتبادلة التي متت جتربتها وتطبيقها بنجاح هناك وعادت مبردود إيجابي على العديد من الشركات الرائدة.
ففي حني تتعامل جل الشركات مع موظفيها بحزم صارم إزاء االنضباط في الدوام رغم أن هذا ال يعني أبدا ً احلصول على اإلنتاجية املطلوبة
من العامل وقد يؤدي إلى حوادث مرورية ومشكالت نفسية ومواقف عصبية ،فإن إدارة مركز توزيع رولو رالف بوالية كارولينا قررت أن تترك
املوظفني حرية اختيار ساعات الغداء والراحة مما أدى إلى زيادة اإلنتاجية بنسبة  20%فيما سمحت شركة ميرديث لإلصدارات في ميتشجان
بأن يختار املوظفون وقت بدء دوامهم اليومي ونهايته شريطة تواجدهم بني الساعة العاشرة صباحا والثالثة عصرا ً وتأدية ساعات العمل
املطلوبة.
ولضمان إبداع املوظف تترك شركة ماتسوشيتا اليابانية لإللكترونيات لعلمائها في معمل األبحاث احلرية باختيار املشروع الذي يفضلون
متابعته طاملا أنه يحقق أهداف الشركة التجارية  .وإلشعار املوظفني بقيمتهم وأنهم ينظرون إلى مصلحة الشركة كما ينظر إليها كبار
التنفيذيني فقد أسست شركة كومباك كمبيوتر املعروفة مبدأ « اإلدارة باإلجماع « وذلك بإشراك العديد من املوظفني في أنحاء املؤسسة
من ذوي املهارة واخلبرة في اتخاذ القرارات املناسبة بدال ً من قصرها على عدد قليل من اإلدارة العليا .وألن املديرين بشر قد يتخذون قرارات عاجلة
أو خاطئة قد تضر بالشركة أو موظفيها فقد أنشأت شركة أمريكان ستي واير في أوهايو مركزا ً لالستشارات القانونية ملراجعة شكاوى
املوظفني الناجتة عن قرارات املديرين! وقد قام هذا املركز بإلغاء القرارات في نصف احلاالت التي تقدمت له! (ما أحوجنا لهذا املركز في بعض
الشركات الكبرى)
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وإذا كان هذا القرار صعبا ً فما أصعب منه هو قيام شركة أتالنتا للطيران بتخفيض رواتب موظفيها نظرا للصعوبات املالية التي متر بها ولكن
بعد أن قام أعضاء اإلدارة العليا بخفض رواتبهم أوال! وكذلك قيام شركة آر آي إي للصناعة بنقل املوقع املقترح ملبناها اجلديد والذي كان
سيؤدي إلى متاعب كثيرة للعاملني في تنقالتهم ومواصالتهم إلى موقع أكثر مالءمة لهم رغم أن ذلك أدى إلى زيادة قدرها مليون دوالر في
التكاليف.
إن زرع الثقة لدى املوظف وإحساسه بدوره في جناح الشركة وأنه ليس مجرد موظف صغير يقوده إلى اإلبداع وشعوره بدعم املسئولني يصنع
املعجزات  ،وهذا ما دفع املدير التنفيذي بشركة تشابارال ستيل التي تتمتع بجودة عالية إلى رفض فكرة استخدام مراقبي اجلودة فاملوظفون
على خط اإلنتاج مسئولون عن ذلك ونحن نتوقع منهم أن يتصرفوا كمالئكة!

هناك دوما من يسيء استخدام الثقة واملرونة ولكن احلل ليس في حتويل موقع العمل إلى ثكنة
عسكرية وإمنا في إيجاد عقوبة صارمة ملن يسيء عن عمد مع تعزيز الثقة باآلخرين الذين أثبتوا أنهم
أهل لها وهذا ما سيزيد من والئهم وإنتاجيتهم وإبداعهم.
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إبحث عن املتفائلني !
عرضت إحدى الفضائيات تقريرا شيقا عن عاملة صينية فصلت من وظيفتها في مصنع للمرطبات ولم يكن معها سوى حقوق نهاية
اخلدمة البالغة  600دوالر أمريكي فقالت لنفسها :إنني لن استطيع أن آكل إذا بقيت على هذا الوضع لذا قررت أن تعمل شيئا بدال من
االستالم للواقع املر .فكرت في صنع والعات متعددة االستعمال و بدأت العمل من منزلها املتواضع و كان زوجها يستخدم بعض املرافق
العامة و يستأجر عددا من العمال لتصنيع الوالعات و مروا بصعوبات كثيرة ومعاناة ولكن بعد بضع سنوات أصبح لدى املرأة املفصولة
مصنعا ضخما يعمل به  2000عامل و يغطي إنتاجه  80%من احتياجات العالم من الوالعات!
وكلنا نعرف قصة مخترع املصباح الكهربائي «توماس أديسون» الذي قيل له إنك جربت  10000طريقة كلها فشلت فرد بقوله :لقد
عرفت  10000طريقة ال حتقق الهدف ! ثم واصل حتى توصل الى هذا االختراع العظيم .ويجهل الكثيرون أن محاولة إكتشاف
النفط في اململكة العربية السعودية مرت بصعوبات وأن أول ستة آبار كانت خالية وقررت الشركات األمريكية احلاصلة على اإلمتياز
آنذاك اإلنسحاب لوال أن أحد اجلولوجيني أصر على حفر البئر السابعة وكان التفاؤل يغمره وفعال تدفق النفط من بئر الدمام رقم .7
هذه الهمة و التفاؤل و الصبر  ،بالطبع فأنا ال اقصد التفاؤل األعمى واملغامرات التجارية التي تتم دون دراسة أو تخطيط كما فعل الكثيرون
في سوق األسهم ولكن أحتدث عن التفاؤل املنطقي و العقالني املبني على التخطيط السليم والعمل اجلاد الذي جعل الصني قادرة على أن
تنشيء مصنعا كل  30دقيقه ترسل إلى أسواقنا ما نريد وما ال نريد بينما ننافسهم بافتتاح مقاهي الشيشة واملطاعم ومغاسل الثياب!
يعتقد علماء النفس أن التفاؤل لدى مندوب املبيعات  ،كمثال  ،أهم من القدرة املهنية ألنه يحتاج إلى مخزون كبير من التفاؤل يساعده على
الصمود في وجه الرفض املستمر .وقد جنحت شركات عديدة في التسويق بسبب همة وطموح املسوقني املتفائلني لذا يبحث أرباب العمل
األذكياء عن املوظف املتفائل الراغب في أن يحقق شيئا فاملهارات وحدها ال تكفي.
أشعر جيدا باإلحباط الذي يعانيه الشباب العاطل أو ذوو الوظائف املتدنية حيث تبخرت أحالمهم وضاقت رؤيتهم للمستقبل ،لذا فنحن
بحاجة إلى تكثيف جرعات التفاؤل لدى شبابنا لنزيد من قدرتهم على النجاح في األعمال التي يكلفون بها مهما كانت العراقيل ومهما
تكرر الفشل وحتى إن كانت البداية صعبة ومتواضعة كي منسح الصورة النمطية السلبية التي تكونت عنهم لدى بعض رجال األعمال
الذين نتمنى أن يزيد تفاؤلهم بنجاح شبابنا وأن ال تكون تلك الفتاة الصينية أفضل منهم!
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كثيرا ما نقرأ عن قصص األثرياء ومعاناتهم حتى وصلوا إلى ما هم عليه وكلها دروس نحن بحاجة
لالستفادة منها حتى ال نفقد األمل عند أول فشل  ،فالتفاؤل أمر محمود  ،يقول النبي األكرم:
(تفاءلوا باخلير جتدوه)
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أخرجوهم من الصندوق!
ليس هناك حدود لإلبداع واالبتكار وكلما ظن اإلنسان أن هذه هي أفضل وأنسب وأوفر طرق العمل فوجئ مبن يبتكر ويطور أفكارا جديدة أكثر
فعالية وفائدة .إال أن مثل هذه األفكار ال تتوالد وتنمو إال في بيئة مناسبة تشجع اإلبداع وتدعم املبتكرين عمليا ال مبجرد الكالم! والشركات
التي ال يبدي مسؤلوها و مدراؤها االحترام الكافي والتقدير لكل العاملني صغيرهم وكبيرهم والتي جتهد العاملني بأعمال فوق طاقتهم أو
ال تعطيهم حقوقهم كاملة في وقتها ال ميكنها ان حتصل على والء موظفيها أو أن تنتظر منهم ابتكارات حتل مشاكلها وتزيد أرباحها .
طور املهندسون في شركة تيننت في والية مينيسوتا األمريكية نظاما يكلف  100ألف دوالر لتبسيط عملية اللحام وجعلها أكثر فعالية
بهدف التقليل من اخملزون االحتياطي من الوحدات املكتملة ولكن اإلدارة رفضته بسبب التكلفة حتى عندما عاد الفريق الهندسي بحل ال
يكلف سوى  25ألف دوالر  ,وفي مواجهة نظام غير فعال يكلف الكثير ويهدر وقت العمال قررت مجموعة من اللحامني حل املشكلة
بأنفسهم عن طريق ابتكار نظام مبسط يتمثل في تركيب خط حديدي علوي مفرد حتمل عليه األجزاء من موقع آلخر  ،ولتوفير التكلفة
اشترى اللحامون العوارض احلديدية من وكالة محلية بأقل من ألفي دوالر  .هذا النظام والذي قام بابتكاره وتطويره وجتميعه اللحامون في
يومني فقط وفر على الشركة ما يزيد عن  29ألف دوالر في العام األول من تشغيله !
أما في شركة جنرال موتورز فقد قام فريق من العاملني على خط اإلنتاج بتطوير فكرة للتحكم في تشغيل وإيقاف مراوح جتفيف طالء
السيارات مما أدى إلى توفير  160ألف دوالر سنويا من مصروفات الطاقة باإلضافة إلى حتسني جودة عمليات الطالء.
وفي مصنع فورد موتورز بوالية ميتشيجن األمريكية توصل فريق من العمال في قسم الزجاج واأللواح املعدنية إلى فكرة رائعة لتقليل
املصاريف وذلك بابتكار طريقة بسيطة وفعالة لغسل القفازات جتعل من املمكن استخدامها اكثر من مرة مما وفر على الشركة  115ألف
دوالر سنويا  .أما عمال الورش في شركة اتالنتس جورجيا املتخصصة ببيع مواد البناء فقد توصلوا إلى مصدر جديد لزيادة الدخل وذلك ببيع
نشارة اخلشب  ،التي ميثل التخلص منها عبئا وتكلفة على منشرة األخشاب  ،على املشاتل الزراعية الستخدامها كمهاد حيث تفرش على
األرض لوقاية جذور النباتات من احلرارة و البرد .
وحني الحظت مجموعة صغيرة من موظفي شركة لورنتسن في مينيسوتا أن املوظفني اجلوالني ينفقون أمواال كثيرة حني يجرون مكاملات
من مسافات بعيدة لالتصال بالشركة ابتكروا حال يتمثل في تركيب خط هاتف مجاني خاص ليتمكن املوظفون من االتصال بالشركة مجانا
أينما كانوا .كانت حصيلة التكاليف التي وفرتها الشركة في السنة األولى فقط  57ألف دوالر!
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اإلبداع واالبتكار ميكنهما أن يحققا للشركة عوائد أضافية وان يوفرا حلوال لم يتوصل لها االستشاريون واخلبراء .لكن املوظفني بحاجة أوال
إلى الدعم والثقة والتشجيع والتكرمي للتفكير خارج صندوق األنظمة التقليدية والبيروقراطية التي تقف حائال أمام األفكار اجلديدة لتقول
“هذه هي طريقة العمل وال ميكن أن يكون هناك شيء أفضل منها “!

من املآسي أن يعتقد بعض الرؤساء من ذوي املؤهل العلمي واخلبرة الطويلة أن العاملني
البسطاء ال ميكن أن يقدموا حلوال وأفكارا مبدعة لم تخطر ببال اخلبراء واملهندسني
فالواقع يثبت عكس ذلك!
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إستراتيجيات «إنتحارية»!
ال جتد مسؤال في شركة إال وتتردد كلمة االستراتيجيات على لسانه عشرات املرات فبها يفند القرارات وعليها يبني املشاريع واالعتمادات وبها
يبرر جميع التصرفات وفي كل يوم يغير اجتاه العمل ومجاالته والسبب “االستراتيجيات”!
وحني تدقق في كالم بعض هؤالء املسؤلني ممن يتبوأ منصبا عاليا ويتمتع مبزايا لم يحلم بها لوجدته ال يفرق بني االستراتيجية والنهج
(التكتيك) والرؤية والهدف  .وتراه يخلط ويخبط فيضع هذا بعد ذاك ويصنف واحدا مكان اآلخر والسبب اعتقاده أن لديه من الفهم والعلم
والذكاء والرؤية البعيدة ما ميكنه من صياغة استراتيجيات حتدد مصير شركته واستثماراته التي قد تبلغ عشرات املاليني دون أن يتحقق من
قدرته الفعلية على ذلك أو يستعني باخملتصني في هذا اجملال.
ألكثر من أربعني عاما كانت مؤسسة فطائر “أشنباخ” في والية بنسلفانيا األمريكية حتقق أرباحا مجزية وحتافظ على قاعدة من العمالء
األوفياء .قرر املالك بخبرتهم الواسعة ومعرفتهم بالسوق التي زادت عن أربعة عقود وطموحهم لتحقيق أرباح أكبر أن يتوسع اخملبز بحيث
يقدم ساندويتشات سريعة وبضائع أخرى مع افتتاح فروع جديدة حملالت البيع باجلملة والتجزئة .عمل املالك بجهد أكثر مما كانوا يقومون به
في السابق من أجل إمتام عملية التوسع وإدارة الشركة بحجمها اجلديد وتنوع عملها الواسع لكنهم حققوا أرباحا أقل مما كانوا يحصلون
عليه! لم يتوقف األمر هنا ولكن الشركة أصبحت مهددة باإلفالس لعدم قدرتها على الوفاء بالديون التي اقترضتها من أجل عملية التوسع.
حينها قام مدير تنفيذي متقاعد يدعى ايرل هيس بتقدمي دعم للشركة من اجل إبقائها وعدم انهيارها وبعد ذلك اشترى الشركة بأكملها
حني فشل مالكها األصليون في إنقاذها .بحث هيس بتعمق في أسباب املشكلة ووجد أن الفشل سيستمر إذا لم يتم تغيير االستراتيجيات
التي دمرت الشركة ألنها لم تدرس بالشكل الصحيح .فقد وجد أن لدى الشركة منتجات أكثر مما ينبغي وان  90%من األرباح تتحقق من
 10%من املنتجات! أي أن  90%من املنتجات تشكل عبئا على الشركة وتلتهم أرباحها التي حتققها منتجاتها األصلية .ويعلق املنقذ
هيس قائال “لم يكن من املمكن أن يبذل هؤالء الناس جهدا اكبر في العمل  ،لكنه كان من املمكن أن يعملوا مبزيد من الذكاء”.
ما حدث لهذه املؤسسة ال يعني محاربة التغيير وعدم التكيف مع املتغيرات ألنها قد تقضي على الشركة  ،فشركة “شوين لصناعة
الدراجات” كانت الرائدة في هذه الصناعة ملئة عام! وفي عام  1977انخفضت حصتها في السوق إلى  60%ألنها كشركة عائلية رفضت
التمويل اخلارجي أو إنفاق أي أموال للمحافظة على االسم التجاري املميز للشركة في وعي املستهلكني وبدال من ذلك عقدت اتفاقيات مع
الشركات الصينية املصنعة والتزمت بشراء جميع منتجاتها لتسيطر على السوق لكنها لم تستطع الوفاء بذلك وفي عام  1992بلغت
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ديونها مبلغ  75مليون دوالر يضاف إليها مليون دوالر شهريا مما جعل كل املستثمرين يحجمون عنها فأعلنت إفالسها بعد أكثر من مئة عام
من العمل وتسيد صناعة الدراجات! حينها علق احد أفراد العائلة على رئيس الشركة بقوله “لقد خسرنا كل شيء ألنك كنت نائما على
عجلة القيادة”.

االستراتيجيات الصحيحة تقود الشركة للمحافظة على مركزها وتعزيز جناحها لكنها تتطلب نظرة
ثاقبة وعمال شاقا ومستشارين متخصصني  ،أما التصفيق لكل فكرة من صاحب الشركة أو رئيسها
فقد تكون إستراتيجية انتحارية تقضي على الشركة!

دوامة االستراتيجات
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من األخطاء الثمينة «توقع املستقبل»!...
تقع بعض الشركات في أخطاء «كبيرة» وال غرابة أو عيب في ذلك لكن الكارثة هي إنكار اخلطأ واالستمرار فيه حتى يقضي على الشركة
أو يصيبها بضرر كبير .واألخطاء تصبح ثمينة متى تعلم القياديون الدروس منها خاصة إذا وقعت لغيرهم  .يعدد «هاي بيكوث» في كتابه
الرائع «بيع الالمرئي» ثمانية عشر خطأ تقع فيها شركات قياديه ويقدمها للمدراء «فالسعيد من وعظ بغيره»!
تضع الشركات خططها إعتمادا على توقعاتها ملا سيحدث في املستقبل وتغفل عن أن تطابق املستقبل مع «التوقعات» أمر بالغ الصعوبة
 .فقد توقع اخلبراء أن تتحول نسبة كبيرة من املوظفني للعمل من منازلهم ولكن املفاجأة كانت في أن اجلميع بقوا في مكاتبهم حتى أن عدد
العاملني في منازلهم حاليا ً يقل  30%عن النسبة التي توقعوها  .والسبب يعود لفشل اخلبراء في معرفة أن العمل في املكتب وظيفة
إجتماعيه جتعل معظمنا يرغب في التواجد في املكتب والعمل مع اآلخرين  ،وهذا كما نعلم هو اجلزء املهم واحلساس الذي يفقده املوظف
حني يتقاعد.
توقع اخلبراء  ،الذين تضع الشركات خططها بناء على آرائهم  ،أن يؤدي اختراع جهاز الفيديو وانتشاره إلى موت السينما لكن العكس حصل
وتضاعف عدد دور السينما  .كذلك تنبأوا بأن يؤدي انتشار التلفزيون إلى موت الكتاب ولكن الكتب واملكتبات ازدهرت بشكل كبير بل أدى
التلفزيون إلى زيادة مبيعات الكتب ألنه يجذب املشاهدين إلى أحداث وتفاصيل ال يجدونها إال في الكتب  .وإذا كنا ال نستطيع توقع الطقس
بدقه رغم األجهزة املتقدمة والبيانات الكثيرة التي تتوفر لنا فكيف ميكن لنا أن نخمن اجتاهات األفراد نحو منتج أو خدمة معينة خاصة وأن
سلوكياتهم ال تتبع منطقا واجتاها معيناً؟
كذلك خابت التوقعات بأن اكتشاف مخاطر التدخني وأضرار األطعمة عالية الدهون ستؤدي إلى تراجع إقبال الناس عليها وكانت النتيجة
معاكسه متاما ً  .وقدميا قال ألبرت إينشتاين“ :الكون ليس أغرب مما نفترض فقط  ،بل إنه أغرب مما ميكننا أن نفترض!”  .لكن هذا ال يعني
بالطبع أن كل ما يتوقعه اخلبراء خطأ فما نراه من منو في الصناعات واملنتجات واخلدمات واملعرفة يعود إلى توقعات صحيحة للخبراء حول
احتياجات املستقبل  .بيد أن اخلطورة تكمن في اعتماد “توقع محدد” ووضع اخلطط بناء عليه فإذا ما أتت األمور خالفه أصبحت الشركة في
“حيص بيص”!
تعتمد الشركات الرائدة على دراسة املستقبل وتستعني باخلبراء لوضع كافة االحتماالت أو ما يعرف “بالسيناريوهات” ثم جتهز خطة لكل
“سيناريو”  .وعندما تشرع في تنفيذ خطة السيناريو “األكثر احتماال” فإنها تراقب املستقبل وهو يتشكل وتعدل خططها بل رمبا تنتقل
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إلى خطة أخرى كلما تغيرت مالمح املستقبل وهذا ما يضمن لها الريادة  .فهي ال تهمل وال تغفل وإمنا تراقب وتعدل مسارها  .في أمريكا لم
يبق من شركات مناجم الفحم التي وجدت قبل ما يزيد عن مئة عام سوى شركة واحدة جنحت في تعديل أنشطتها و التأقلم مع متغيرات
املستقبل وهي تتداول اآلن في بورصة نيويورك ولكن ليس ضمن أعمالها أي شي له عالقة مبناجم الفحم!!

مهما اجتهدنا في التخطيط فاملستقبل قد يختلف عن ذلك لذا نحن بحاجه لالستعداد لكل
االحتماالت حتى ال نتفاجأ بأي حدث وهذا أمر مهم جدا ليس على مستوى الشركات فقط وإمنا على
مستوى الفرد واألسرة
وأن نربي أبناءنا على ذلك أيضا.
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إستراتيجيات عمياء
يتشدق بعض التنفيذيني بإستراتيجياتهم التي تهدف إلى زيادة األرباح وتطوير العمل بينما يفتقد هو إلى فهم معنى االستراتيجية! وحتى
إذا ما وضعت االستراتيجية بالشكل الصحيح فإنها نادرا ً ما تطبق! وهذه ليست مشكلة “محلية” ولكنه داء يصيب غالبية الشركات فقد
أشارت دراسة أجريت على أفضل مئة شركة حسب تصنيف مجلة “فورشن” األمريكية املعروفة إلى أن أقل من  10%من االستراتيجيات
التي صيغت بشكل صحيح و خطط لتطبيقها باألسلوب املالئم ترى النور و يتم تنفيذها بشكل كامل!
ولو سألت بعض املدراء في شركات كبرى أو وزارات ومؤسسات هامة عن أهم استراتيجياتهم لهرش أحدهم رأسه ورمبا حك أنفه وكأنه
يسمع هذه الكلمة للمرة األولى ! وال تعجب إذا وجدت أن االستراتيجيات في منشأة واحده متناقضة! فمدير التوزيع سيقلص فريقه ومدير
اإلنتاج ينوى تعديل املنتج في حني يتوقع مدير املالية مضاعفة الدخل بزيادة اإلنتاج! وهذه أيضا مشكلة أثبتتها الدراسة نفسها والتي
أظهرت أن أقل من  25%من االستراتيجيات يتم إيصالها وشرحها للموظفني في املنشأة  ،لذا فأفكار التنفيذيني في واد واألعمال تسير
في واد آخر.
وهناك سبب آخر وراء فشل االستراتيجيات وهو أن غالبية التنفيذيني يجهلون أن تطبيق االستراتيجيات هي “عملية مقايضه” فال ميكنك
أن تفتتح أفخم املعارض وأنت تهدف إلى خفض املصاريف أو أن تقلص إدارة التسويق وأنت تهدف إلى زيادة املبيعات .كذلك لن تستطيع أن
تستحوذ على كبار العمالء وصغارهم أو أن تكون مسيطرا على جميع فئات املستهلكني وتبيع كافة املنتجات.
وجد الرئيس التنفيذي اجلديد لشركة كوكاكوال أن اإلستراتيجية املعتمدة تهدف إلى اقتطاع  1%من حصة شركة بيبسي كوال مما يحتم
الدخول في منافسه شرسة وصعبة وقد تكون خاسرة لذا قام بتعديل اإلستراتيجية إلى اقتطاع نصف أونصة من اخلمسة عشر أونصة
من املشروبات والتي يستهلكها الفرد األمريكي يوميا والتي تشمل احلليب والعصيرات واملياه وغيرها  ،مما أدى إلى جناح اإلستراتيجية وحتقيق
زيادة في املبيعات .كذلك قامت اخلطوط البريطانية بتغيير استراتيجيتها التسويقية لتستهدف عمالئها احلاليني بعد أن وجدت أن احلصول
على مسافر جديد يكلف خمسة أضعاف تكلفة إبقاء املسافر احلالي معها مما قادها إلى جناح متميز قفزت به إلى مصاف أفضل شركات
الطيران في العالم.
وتبقى الطامة الكبرى في تطبيق ما يعتقد أنها استراتيجيه لكونها “رغبة املدير العام وفكرته”! أو االعتماد على احلدس والتفاؤل و الرأي
اجملرد حتى لذوي اخلبرة من رجال األعمال فالسوق تغير كثيرا وأصبحت املؤثرات فيه أكثر تعقيدا  .لذا جند أن بعض الشركات تنفذ أفكارا غير
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مدروسة مثل أن تسوق منتجا ما أو تطلق حملة إعالنية ثم توقفها سريعا ً أو تبدأ عروضا مخفضة ثم تتراجع عنها أو تفتتح معارض جديدة
ثم تغلقها في فترة قصيرة بعد أن تكتشف حجم اخلسائر .هذه األخطاء ال يتوقف ضررها على هدر النفقات واجلهود بسبب قرار خاطئ وعدم
وجود دراسة مسبقة ولكنها تدمر سمعة الشركة وخدماتها ومنتجاتها.
أما ما نتميز به في عالم االستراتيجيات فهو “تقليد اآلخرين” ألنه الطريق األسهل فما أن ينجح منتج ما حتى يتم نسخه كربونيا في جهل
تام الختالف السوق وردة فعل الزبائن وإذا ما أطلقت شركة حمله ما جاءت منافستها بحملة مشابهة  ،ومن املؤسف أن تقوم شركات كبرى
بأخطاء فادحة جتعلها تشابه متاما محالت الفول والتميز أو املندي أو املغاسل التي تتوالد بجانب بعضها سريعا ً مبجرد أن ترى إقبال الناس
على أول محل في الشارع!

االستراتيجيات وسيلة فعالة لتحقيق األهداف إذا وضعت بالشكل الصحيح معتمدة على موارد
مضمونة وإمكانات معروفة وبرنامج زمني مناسب فهي ليست مجرد غطاء لألحالم واألماني!
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اإلستراتيجيات  ..الفاشلة!
جمع هنري فورد ثمانية من أفضل موظفيه ذكا ًء ووفر لهم بيانات ومعلومات من أجل ابتكار سيارة تكتسح السوق .ومتخض االجتماع عن
تصميم سيارة «إيدزل» التي واجهت فيما بعد فشال ذريعا في السوق ألنها كانت مجرد فكرة نظرية ، .وبناء إستراتيجية تطوير نظرية ال
يقود دوما ً إلى النجاح لذا اعتمدت شركة أبل ألجهزة كمبيوترات ماكنتوش على املنهج أو التكتيك الذي يشكل االستراتيجيات وذلك حني
طرحت منتجها األول «ليزا» الذي أحدث دويا في السوق فلم يكن هدف شركة «أبل» التوقف عند هذا النجاح ولكن معرفة احتياجات
السوق لتطوير املنتج األفضل.
وعلى الرغم من أهمية اإلستراتيجيات في جناح الشركات وتطوير أدائها إال أن إعطاءها «قدسية» و «ضخامة» أكبر مما تستحق قد يتسبب
في ضياع بعض الفرص الثمينة ألنها لم تكن ضمن االستراتيجيات املعتمدة أو أنها حتيد عنها نوعا ما .في عام  1984كتبت مجلة بيزنيس
ويك عن تاريخ اخلطط اإلستراتيجية وعن فشل تسعة عشر من مجموع ثالثة وثالثني خطة استراتيجية خصصت شركات رائدة ميزانيات
ضخمة لتطويرها! وتساعد التكتيكات التي تستخدم لتنفيذ االستراتيجيات على مراحل في تشكيل عمليات جديدة توفر معلومات ثمينة
تساعد الشركة على فهم السوق وتطوير املنتج أو أسلوب تسويقه مما يساهم في حتقيق اإلستراتيجية أو تعديلها وحتويرها حسب ردة فعل
السوق.
من األخطاء أالستراتيجيه التي يذكرها هاري بيكويث مؤلف كتاب “بيع الالمرئي” ونشاهدها كثيرا هو أن بعض الشركات ال تعرف بالضبط
ماذا تريد أن تكون؟ لذا تغير رأيها من حني آلخر .هناك شركات تريد أن تكبر وتتوسع إعمالها لكنها تفاجأ فيما بعد بانخفاض نسبة األرباح
نتيجة النمو الذي لم يخطط له بالشكل الصحيح .وهناك شركات تستثمر لتحسني جودة منتجها ثم تكتشف الحقا أن العميل غير
مستعد لدفع الفارق في السعر مقابل اجلودة اإلضافية .وأحيانا تفكر شركة ما باستهداف شريحة معينه من السوق دون دراسة كافيه
فتواجه املتاعب وتكتشف الحقا أن اآلخرين كانوا على حق حني جتنبوها! ما احلل إذا؟
الشركات التي تريد أن تتالفى مثل هذه األخطاء عليها أن تعتمد على التخطيط االستراتيجي لتستكشف منه الرؤية والوجهة ال التفاصيل
الدقيقة التي قد يتحتم تعديلها عند البدء في تطبيق أالستراتيجية وأن ال تقيم أي خطة استراتيجية بناء على شكلها وعنوانها البراق
فاملهم هو كيف سيتم تنفيذها؟ واألهم من ذلك أن تهيئ الشركة أفرادها الذين سينفذون االستراتيجية ويصنعون مستقبلها فمتى ما
كان لدى موظفيك رؤية واضحة لتوجه شركتهم فإنهم سيبدعون في أفكارهم ومييلون إلى اتخاذ الفرارات الصائبة التي يحتاجها السوق
ولن يركنوا إلى خطط جامدة وإمنا إلى مهارات وحدس ميكنهم من تسيير دفة الشركة إلى النجاح واقتناص الفرص الواعدة.
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الشركات الناجحة تتميز كذلك باعتماد التكتيكات لتحريك االستراتيجيات أكثر من أن تقوم الثانية بتحريك األولى  ،فهي تنفذ تكتيكا
وتتعلم منه وتلجأ لتغيير أسلوبها في التفكير لذا يقول توم كوبر ”:في بعض األحيان  ،أول تكتيك تقوم به يؤدي إلى تغيير خططك كلها !”
لذا نصح هاري بيكويث أحد االستشاريني الذي كان مترددا بني عدة تكتيكات تسويقية قائال :إفعل أي شيء!!

بعض الشركات «تأخذها العزة باإلثم» وتصر على تنفيذ إستراتيجية وضعتها رغم ظهور سلبياتها
وذلك خوفا من أن توصم بالفشل بينما يثبت الواقع أن قمة الفشل هو االستمرار في تنفيذ هذه
االستراتيجيه! وينطبق هذا األمر كذلك على األفراد.
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الشركات ”...املومياء”!
مالذي سيحدث حني ترتدي ثياب الصيف في فصل الشتاء القارس! أو حتاول قيادة سيارتك في البحر؟ وحني يتلف إطار سيارتك فهل ميكنك
استبداله بإطار ذي مقاس مختلف حتى وإن كان مرتفع الثمن ومن أجود األصناف؟ بالطبع ال.
تهمل كثير من املنظمات (وأقصد بها الشركات واملؤسسات واملنشآت احلكومية) أهمية بناء وحتديث هياكلها التنظيمية لتواكب املتغيرات
التي تفرضها األنظمة اجلديدة وبيئة العمل اخملتلفة وقدرات العاملني وأجواء املنافسة بل وقد تغير العديد منها استراتيجياتها بشكل جذري
دون أن تطور الهيكل التنظيمي ليمكنها من تنفيذها بكفاءة فتصبح كمن يبني بيتا جديدا بتصميم مختلف باستخدام قواعد وأعمدة
البيت القدمية! والتغيير املستمر من سنن احلياة وهو الذي يقود املنظمات للمنافسة فتصعد أحدها وتهبط أخرى وتتفوق منظمة وتتخلف
أختها لذا قيل “إن العصر احلجري لم ينته ألن األحجار قد نفدت!” ولكن ألن اإلنسان أكتشف وسائل أفضل وأيسر وأكثر كفاءة.
يعتقد البعض أن وجود الكفاءات املتميزة أمر كاف لنجاح املنظمة وتفوقها دون أن يكون للهيكل التنظيمي الذي يشكل خريطة العمل
ويحدد الوظائف ويقسم املسؤليات دور مؤثر في ذلك وهذا خطأ جوهري يقود للفشل وفي أحسن األحوال إلى ارتفاع التكاليف وتدني الكفاءة.
يقدم خبير تطوير املنظمات “جي قالبريث” مثاال رائعا يفند ذلك االعتقاد فيقول إن “املعالج الدقيق” و “شريحة الذاكرة العشوائية” وهما
من مكونات احلاسبات الشخصية تتكونان من العدد نفسه من الترانزستورات  ،وبينما يقتصر دور “شريحة الذاكرة العشوائية” على
انتظار وتخزين شحنة من املعلومات لفترة مؤقتة يقوم “املعالج الدقيق” بعدد ضخم من العمليات احلسابية بسرعة عاليه مما يجعله
يباع بعشرة أضعاف سعر شريحة الذاكرة ويعود الفضل في تفوق املعالج الدقيق على شريحة الذاكرة إلى طريقة تنظيم وترتيب وتكامل
الترانزسستورات تصميمه املبتكر الذي يحقق أعلى تكامل بني مكوناته.
أما د .خالص جلبي اجلراح والكاتب املتميز فيذكر أمثلة في موضوع مختلف لكنها تؤيد نفس الفكرة وهو أن الفحم واألملاس يتكونان من
نفس املادة ولكن صالبة األملاس تعود إلى هندسة الذرات الداخلية فيه وتركيبها! وأن فقر الدم املنجلي سببه خلل في حمض أميني واحد
من سقالة تضم  574حمضا أمينيا اسمه الهيموجلوبني! وبعض املنشآت فيها مسؤلون مثل هذا احلمض يدمر العمل الذي يقوم اآلف
املوظفني!
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يشير تقرير مختص إلى أن الشركات العاملية الناجحة تنبهت إلى انه ال مفر من إعادة هيكلة قطاعاتها بشكل مستمر نتيجة الزدياد
املنافسة وزوال احلواجز مما فتح أسواق العالم أمام اجلميع لذا جتد العديد من الشركات الرائدة والضخمة ال تتوانى عن تقليص قطاعات بعض
األعمال أو دمجها أو حتى بيعها كي حتافظ على جناحها وتنشئ قطاعات جديدة تالئم حاجة السوق وأهداف الشركة .وعلى النقيض جتد
لدينا الكثير من املنظمات خاصة احلكومية الزالت تفكر بعقلية العقد املاضي فتتردد في حتديث هيكل املنشأة وعمودها الفقري الذي أكل
عليه الدهر وشرب وتبدو كمومياء ال يتغير فيها شي رغم تغير الزمان! ومن هذه املنظمات من يبادر بتصميم هياكل جديدة ليس من أجل
حاجة العمل ولكن من أجل منصب أعلى لشخص ما ولو كان نتيجة ذلك هدر األموال وتعقيد إجراءات العمل!

حتقيق أفضل أداء لفريق العمل ال يتم مبجرد تشكيل الفريق ولكن في تكامل أدوار أعضائه
بحيث يقدم كل منهم أهم ما يحتاجه منه الفريق وليس بالضرورة ما يحب هو أن يقدمه أو
يجيد عمله!
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ليس مجرد «هيكل تنظيمي» !..
قبل سنوات حتدثت مع أحد املدراء التنفيذيني عن مدى احلاجة ملكاتب استشارية تساعد الشركات واملصانع في التعرف على مشاكلها
وتساهم في وضع احللول وتطبيقها  ،فالكثير من هذه املنشآت تعتقد أنها األفضل واألقدر على حل مشاكلها كونها تعرف كل صغيرة
وكبيرة وقد عاشت مع املنشأة منذ أن وضعت فيه أول لبنة .لكن احلقيقة التي يغفل عنها الكثيرون هو أن اإلنسان دائما ال يرى ما يراه اآلخرون
فيه ألنهم ينظرون من زاوية مختلفة وبنظرة متجردة وهذا هو أسلوب املستشارين الذين يتعاملون بشكل مختلف مع اخلطط والفرضيات
والطرق التي تتبع بشكل «مقدس» في املنشأة فيكتشفون األخطاء والثغرات.
وافقني املدير ذو اخلبرة العريضة والذي تبوأ مناصب عديدة في مؤسسات رسمية تعني بالقطاع اخلاص وذكر لي جتربة عاشها في أحد
شركاته .فقد الحظت اإلدارة أن العوائد بدأت تنخفض بشكل حاد والنفقات ترتفع دون مبرر مما أدى إلى تقلص اإلرباح بنسبة  70%تقريبا
خالل ثالث سنوات .حاولت اللجان التي شكلت والفرق اإلدارية التي اجتمعت أن تضع يدها على الداء لكنها لم تستطع فطلبت من أحد
الشركات العاملية أن تقوم باستشارة للتعرف على سبب املشكلة.
قام خبيران بزيارة الشركة واالجتماع مع املسؤلني واملدراء واالطالع على التقارير ومراجعة أساليب العمل وبعد حوالي شهرين قدموا توصيات
كانت في نظر اإلدارة بسيطة وواضحة تشمل دمج إدارات وتغيير املسؤليات وتعديل الهيكل التنظيمي لتالفي أسباب املشاكل التي عصفت
باألداء نتيجة االزدواجية وتداخل املسؤليات وضعف التنسيق .طبقت اإلدارة التوصيات وخالل فترة بسيطة استردوا  80%من األرباح التي
كانوا يحققونها سابقا!
وحدثني زميل في العمل عن أحد أضخم املعامل التي بنتها أرامكو السعودية حيث صمم االستشاري الهندسي أعداد ومواقع املباني لفرق
العمل والصيانة بناء على مرافق اإلنتاج التسعة ولو مت ذلك ألصبح من الصعب تغيير أو دمج الفرق بسبب تباعد مواقعها وتوزع أنظمة
التحكم والتشغيل في مبان متعددة مما يفرض تكاليف تشغيلية دائمة وارتفاع في مصاريف الصيانة واخلدمات .لكن فريق الشركة
الهندسي راجع التصميم وطور هيكل العمل ليتكون من أربع مجموعات تضم كل منها التشغيل والصيانة لعدد من مرافق اإلنتاج مما
يحقق كفاءة أعلى لعدد أقل من العاملني وتقليصا في عدد املباني وتكاليف اإلنشاء والصيانة مع إمكانية التوسع مستقبال في املباني
ذاتها .هذان املثاالن يثبتان أهمية الهياكل التنظيمية ودورها االستراتيجي الذي ال يلتفت إليه في الكثير من األحيان رغم أثره الواضح على
كفاءة العمل.
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في السياق نفسه اذكر مالحظة هامة جدا ذكرها د .طارق السويدان حول الشركات الصغيرة التي تتطلع لبناء هيكل تنظيمي مثالي
ومفصل حيث أن هذه الشركات بعدد موظفيها احملدود ال تستطيع استقطاب كل اخلبرات و توظيف عدد كبير من الرؤساء لذا عليها أن
تصمم هيكلها التنظيمي بناء على قدرات الرؤساء ومهاراتهم وإمكاناتهم .فقد جتد شخصا لديه اخلبرة الالزمة في قطاعني كاإلنتاج
والتوزيع فيمكنك أن تضعه في منصب واحد على رأس هذين القسمني وتصمم الهيكل التنظيمي بناء على ذلك في حني قد يخلفه شخص
ذو خبرة كبيرة في التوزيع لكنه ليس متخصصا في اإلنتاج حينها يلزمك تغيير الهيكل التنظيمي لفصل القسمني ووضع رئيس مستقل
لكل منهما.
يعتقد البعض أن الهياكل التنظيمية مجرد رسومات توضح عالقات العاملني ببعضهم ودرجات الوظائف لكنها في احلقيقة تؤثر بشكل
مباشر على سير العمل وتداخل املسؤليات وتقاسم املهام إضافة إلى تكاليف املوظفني والرؤساء ومن يفقه هذه احلقيقة سيحصل على
أداء أفضل لشركته.

توزيع املهام والصالحيات بني أقسام الشركة أو فريق العمل أو أفراد االسرة يضمن تكامل العمل ويحدد
املسؤليات ومينع التداخل كما انه يشجع كل فرد على اإلبداع والتفوق في مجاله

دوامة االستراتيجات

121

شركات صغيرة  ..أفضل!
تدفع حمى املنافسة والظروف االقتصادية الصعبة بعض الشركات إلى دمج مصانعها ووحداتها من أجل تقليص التكاليف .وقد يتم ذلك
فعال على األوراق وفي السجالت املالية ولكن كيف ميكن أن يؤثر ذلك على اإلنتاجية واألداء وتطوير العمل؟
يشير احد اخلبراء اإلداريني إلى أن من أهم العناصر الرئيسية للنجاح املستمر لشركة  3Mهو أنه عندما يزيد حجم وحدة إنتاج ما عن
درجة معينه فإنها تنقسم تلقائيا كاخللية إلى وحدات متعددة تصبح أسهل في اإلدارة وأكفأ في اإلنتاجية واألداء .ويؤكد احد العاملني في
الشركة على هذا األمر بقوله “إن مبدأ جتزئة الوحدات يضمن بقاء املنافسة الفعالة بني الزمالء كما أن فعالية أي وحدة تظل قائمة طاملا
بقيت الوحدة صغيرة”.
ويبرر توماس بيترز في كتابه البحث عن االمتياز فعالية هذه اإلستراتيجية بأن الوحدات الصغيرة تتميز بسهولة إدارتها والتزام طاقمها
وأن املدير ميكنه استيعاب وحدته الصغيرة التي تسير وفق نظام واضح ومحدد .ويشير بيترز إلى أن األهم من ذلك هو أن الوحدات الصغيرة
تتمتع باالستقاللية من حيث اإلدارة الذاتية واملرونة وأن العامل الفرد يظل واضحا وهاما كما أنه يبرز ويبني تفوقه وهذا هو السبيل الوحيد
الكتشاف القدرات واملواهب املتميزة .لذا تعمل الشركات الكبيرة التي لديها مئات اآلالف من العاملني بهذا املبدأ وجتزيء أعمالها إلى مصانع
وأقسام ووحدات مستقلة حسب ما يناسب طبيعة عملها.
هذه اإلستراتيجية ال تتماشى مع النظرية االقتصادية التي ترى في دمج املصانع والوحدات فعالية أكبر وتكلفة أقل ألنها تنظر للنتائج
املباشرة املتمثلة في التكاليف املالية فقط بينما يؤكد اخملتصون من أصحاب فكرة جتزيء العمل إلى أن نتائج العمل في شركاتهم املكونة
من وحدات مستقلة تفوق تلك التي تعمل مببدأ دمج الوحدات من حيث جودة العمل وتطويره وبناء روح الفريق والتعرف على املواهب املبدعة
بسهولة أكبر.
حتاول شركتا HPو  P&Gجعل أقسامهما صغيرة احلجم حتى لو نتج عن ذلك بعض التداخل والتكرار .أما شركة  J&Jفمبيعاتها
التي تتجاوز خمسة باليني دوالر سنويا تأتي من  150قطاعا يتراوح حجم كل منها مابني  30إلى  40مليون دوالر ويعلق نائب الرئيس
للمبيعات على هذا التنظيم بقوله “ نحن نعمل كما لو كنا مجموعة من الشركات الصغيرة مما يعني أن الشركة عرضة إلعادة التنظيم
باستمرار وعرضة لتداخل خطوط املنتجات ويصاحب ذلك إبداع من رجال البيع للبحث عن عمالء جدد”.
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ويستنتج بيترز أن قاعدة جتزئة الوحدات كما شاهدها في الشركات املتميزة هي حد أقصى من املبيعات مبقدار  100مليون دوالر أو عدد
موظفني يبلغ  1000فرد واألهم من ذلك هو أن هذه الوحدات تتمتع باستقاللية اإلدارة وتقدم لها الوظائف واملوارد الالزمة .وتتبع شركات
أخرى مستويات أقل مثل  Kimsey Mannالتي تبقي وحداتها بحجم  300موظف لتحصل على “إدارة سريعة التفاعل واالستجابة
للمشكالت وهيئة إدارية تخدم العمال بطريقة أفضل متكن من االتصال الشخصي وجها لوجه حيث يعرف املشرفون شخصيا العمال
وأسرهم ومشاغلهم ومشكالتهم” .أما رئيس شركة موتوروال فيقول “عندما يبدأ املصنع بالزيادة عن  1500عامل تبدأ األمور في
التدهور!” وكذلك حتافظ شركة جنرال موتورز على مصانعها دون األلف عامل.
نقلت مجلة  Furtuneجتربة لعميد األكادمييني في جامعة هارفارد حيث عمل في شركة  Honeywellالعاملية أملعروفه وكان
في أحد الشركات خطا إنتاج متجاورين األول إلنتاج أجهزة “حتديد االجتاه  ”GPSواآلخر إلنتاج أجهزة “قياس مستوى الوقود في الطائرات”.
كان خطا اإلنتاج متداخلني وسريعا ما ظهرت املشكالت ألن إنتاج اخلط األول كان أصعب عشر مرات من اخلط الثاني الذي يواجه معه منافسة
شديدة .استعانت الشركة مبحلل مالي لكنه لم يستطع معرفة املشكلة وقررت الشركة إيقاف اخلط األول اخلاص بأجهزة حتديد االجتاه .هنا
اقترح أحد املديرين على مدير املصنع حال ال يكلف سوى  20ألف دوالر يتمثل في بناء حائط من اخلشب يفصل بني خطي اإلنتاج .مت تنفيذ
الفكرة وفصل خطا اإلنتاج عن بعضهما وخالل ستة أشهر اختفت املشكلة!

من العناصر الرئيسية لنجاح وحدات العمل تواصل املسؤول مع موظفيه وبقاؤه قريبا منهم وهذا ال
ميكن حتقيقه إذا كان عدد العاملني كبيرا  ،ودمج الوحدات لتوفير التكاليف غالبا ما يسبب خسائر
غير مباشره تتمثل في ضعف األداء وقلة اإلبداع
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ما وراء « ..جائزة اجلودة» !
تطالعنا الصحف بني حني وآخر بأخبار حصول شركة ما على جائزة أفضل شركة في مجال اخلدمة أو التطوير أو بيئة العمل أو الفوز بجائزة
الدولة للجودة أو التميز في العمل ) .(Business Excellenceويعتقد العديد من املدراء والرؤساء في الشركات املنافسة أن
عائد هذه اجلوائز يكمن في االهتمام اإلعالمي والسمعة املؤقتة التي تكتسبها الشركة الفائزة فقط لذا فهم ال يولونها االهتمام الكافي
خاصة وأن التأهل لها يحتاج إلى التزام من إدارة الشركة و ميزانية مخصصة و استقطاع جزء من وقت العمل لتنفيذ متطلباتها .كما
يشكك العديد من املدراء و بعض املسؤلون التنفيذيون في جدوى املشاركة في مثل هذه اجلوائز أمام التكاليف الفعلية ألن العائد املتوقع ال
يستحق كل هذه التكاليف.
أدى النجاح الباهر للشركات التي سبق أن حصلت على جائزة بريطانيا للتميز في العمل مثل رولز رويس و سيمنس و تي ان تي أو نالت
جائزة بلدريج للتميز في الواليات املتحدة األمريكية مثل موتوروال وفيدرال اكسبريس إلى التساؤل ما إذا كان الفضل في هذا التفوق يعود
إلى تطبيق مناذج التميز في العمل أم إلى منو الصناعات و اقتصادات الدول التي تعمل فيها؟ وفي ظل غياب األدلة التي تؤيد أحد االحتمالني
وتشكيك الشركات في جدوى اإلنفاق لتطبيق مناذج التميز في العمل أو االستمرار في اإلنفاق السنوي على تطبيقها قرر الباحث كيفن
هيندريكس من قسم األعمال في جامعة غرب أونتاريو و فينود سينغال من كلية دوبري لإلدارة مبعهد جورجيا للتكنولوجيا القيام بدراسة
علمية دقيقة وشاملة للتحقق من أثر تطبيق مناذج التميز في العمل على األداء املالي للشركات وقياسه.
وجد الباحثان أن دراسة العالقة بني النجاح في تطبيق مناذج التميز في العمل و املؤشرات املالية لألداء هي أفضل وسيلة لتحقيق هدف
الدراسة .بداية قرر الباحثان أن تقتصر الدراسة على الشركات التي نالت جوائز التميز في العمل للتأكد من صحة تطبيقها لنماذج التميز
في العمل التي وضعتها الهيئات املانحة للجوائز .ولتالفي التقييم الذاتي لألداء من قبل الشركات اخلاصة رأى الباحثان أن تتم الدراسة على
الشركات املدرجة في السوق املالي لتوفر معلومات متكاملة عن أدائها املالي مما يضمن دقة املقارنات والنتائج.
اختار الباحثان فترتان لدراسة أداء كل شركة وهما ست سنوات قبل الفوز باجلائزة وخمس سنوات تبدأ من السنة التي تسبق الفوز باجلائزة.
كما وضعا في احلسبان منو الصناعة وتأثير االقتصاد وذلك من خالل قياس منو أداء جميع الشركات العاملة في نفس اجملال حتى يوضع اعتبار
لتحسن االقتصاد أو منو الصناعة ضمن نتائج الدراسة.
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وجد الباحثان أن هذه الشركات تتفوق على نظرائها في نفس الصناعة في الفترة التي سبقت الفوز باجلائزة بينما ارتفعت قيمة السهم
بنسبة تتجاوز جميع املنافسني في الفترة التي تلت فوزها باجلائزة وسجل السهم منوا بنسبة  114%مقابل  80%لبقية الشركات .وفي
مجال اإلنتاجية ارتفع العائد التشغيلي للشركات الفائزة إلى  91%مقارنة بـ  43%للشركات األخرى وكذلك ارتفعت املبيعات مبقدار
 69%مقارنه بـ  32%للشركات األخرى وزادت األصول بنسبة  79%مقارنة بـ  .37%كما أدى هذا النمو إلى ارتفاع عدد املوظفني
بنسبة  23%مقارنه بـ  7%للشركات األخرى وقفز العائد على املبيعات إلى  9%في حني لم تسجل الشركات األخرى أي منو .والحظت
الدراسة كذلك أن نتائج الشركات الفائزة بجوائز مقدمة من جهات حيادية فاقت تلك الفائزة بجوائز العمالء واملوردين وما شابهها.
نتائج الدراسة أثبتت أن جلوائز التميز في العمل وجوائز اجلودة التي متنحها جهات محايدة مؤهلة مردودا عاليا ونتائج إيجابية ذلك أن تطبيق
متطلبات هذه اجلوائز يحتم وضع خطط واضحة ودقيقة للعمل و صياغة انظمة وأدلة ومعايير اداء ومراقبة للجودة مع االهتمام باملسؤلية
االجتماعية والتدريب و غيرها مما يشكل نقلة تطويرية كبيرة في عمل الشركة من خالل وجود آليات لتقييم االداء وحتسينه والرفع من
مستوى اجلودة أي ان هذه اجلوائز تلزم الشركات التي تطمح للفوز بها العمل على تطوير نفسها من اجل الفوز باجلائزة وهي في احلقيقة
تقودها للتفوق في أدائها والتميز في مجال عملها لتعتلي قمة الهرم.

التميز ليس أمرا كماليا أو شعارا دعائيا لكنه حتد صعب يحتاج إلى إرادة والتزام وجهد كبير وعمل
متواصل وهو يستحق ذلك كله ألنه استثمار مضمون العوائد يضع الشركة في القمة وينقلها إلى
مصاف الفئة املمتازة
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الطريق إلى التميز
في منتصف عام 2008م شاركت في ملتقى إقليمي للجودة في دبي حيث عرضت شركات متنوعة جتاربها الناجحة في احلصول على جوائز
دولية وإقليمية ووطنية في األداء املتميز .وقد تضمنت جتارب الشركات العديد من األفكار واملبادرات التي قد يراها البعض أمورا تافهة لكنها
ساهمت بفاعليه في تطور هذه الشركات وتفوقها.
الشركة البريطانية «توبيرمور» احلائزة على اجلائزة األوربية للجودة لعام  2008بدأت مشوارها للحصول على جائزة التميز في عام 2000
بعمل استبيان للموظفني حول بيئة العمل وبناء على آرائهم قامت بتحسني أمور بسيطة في نظرنا كجودة املطعم واملالبس التي يرتديها
العمال وساعات العمل وكان هذا هو املفتاح الذي جعل موظفيها يخلصون ويبدعون ويستمرون مع الشركة لفترات طويلة مع أن انتقال
املوظفني بني الشركات بحثا عن فرص أفضل أمر شائع جدا في الغرب .عملت الشركة على تطوير أساليب عملها وأنظمة اجلودة فنالت أوال
جائزة ايرلندا للجودة وأدت جهودها لتطبيق أساليب ومعايير اجلودة إلى حتسني أداء العمل واملنتجات ففازت فيما بعد بجائزة بريطانيا للجوده
رغم منافسة شركات ضخمة مثل بريتش تيليكوم .واستمرت الشركة في الريادة والتفوق من خالل التزامها الصادق مبتطلبات اجلودة و
معايير التميز حتى حققت اجلائزة االوروبية للجودة بعد منافسة مع شركات كبرى مثل بي ام دبليو وموتوروال.
هذه الشركة والتي تعمل في مجال بيع مواد البناء حسب طلبات العمالء استطاعت أن تقفز مببيعاتها من  8ماليني جنيه استرليني عام
 2000الى  47مليون في عام  2008وأن يتضاعف موظفوها خالل تلك الفترة من  70الى  250مع توسع كبير في أعداد نقاط البيع.
ويشير مدير الشركة أن حصولها على اجلائزة والتغطية االعالمية لهذا االجناز لم يكن السبب في مضاعفة املبيعات وإمنا وجود أنظمة
لتقصي رأي العميل وقياس مستوى اجلودة وتوثيق أساليب العمل وتطويرها وهي من متطلبات جوائز التميز التي تدفع الشركات لتحسني
خدماتها وأدائها مما ينعكس ايجابيا على مبيعاتها ودخلها .اخلطوة التالية التي قررت الشركة أن تقوم بها هو ليس الفوز بجوائز أخرى
أو مضاعفة املبيعات ولكن توسيع مشاركتها في املسؤلية االجتماعية وذلك بدعم املنظمات الدينية واملدارس كما ستشرع في إنشاء
منظمة خيرية خاصة بها  ،وللعلم فاملسؤلية االجتماعية هي أحد املعايير الرئيسية جلوائز التميز!
أما فرع شركة زيروكس العاملية في دبي فقد نال جائزة التميز في دولة اإلمارات بعد أن طبق معايير جائزة اجلودة وطور األنظمة واالجراءات ومن
أهمها قياس مدى رضى املوظفني واتخاذ خطوات حلل مشاكلهم وحتسني بيئة العمل حتى بلغ مستوى رضى موظفي الشركه  93%وهو
رقم قياسي يصعب حتقيقه .كما قامت كذلك بتغيير مسمى نظام «شكاوى العمالء» الذي يكرهه املوظفون كونه يلقي باللوم ومسؤلية
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املشكلة على فرد ما أو قسم ما إلى «نظام إصالح وتصحيح إجراءات العمل» فأصبح الكل يشارك في إيجاد حل للمشكلة ويعتبرونها
مشكلتهم جميعا .النتائج التي أكدت استحقاق الشركة جلائزة التميز هي قدرتها على مضاعفة مبيعاتها خالل ثالث سنوات وهو ماكانت
تطمح إلى حتقيقه في خمس سنوات كما ارتفعت أرباح الشركة بنسبة .40%
ليس هناك جدال في أن متطلبات جوائز التميز وإن بدت كثيرة ومتعبة تستنزف الوقت فإنها حتما ستقود من يطبقها إلى جناح غير مسبوق
ونتائج مالية ايجابية ومتيز في بيئة العمل بالشركة من خالل نيل اجلائزة املرموقة  ..فهل شركاتنا مستعدة لذلك؟ أمتنى ولكنني أشك في
ذلك حينما سمعت أن  25شركة فقط تقدمت لنيل جائزة امللك عبدالعزيز للجودة وأن  11منها فقط أوفت بااللتزامات املطلوبة ،ومادام
املتقدمون ليسوا سوى  25شركة من عشرات اآلآلف فهذا يعني أننا نقف على مسافة بعيدة من هذه املبادرات ولكن لعل احلال يتغير سريعا
اذا ماعرفت هذه الشركات الفوائد التي ستجنيها من جوائز التميز.

تثبت جتارب الشركات الرائدة أن االهتمام بالتفاصيل الصغيرة التي تخص العاملني والعمالء له أثر
كبير جدا على جناح عمل الشركة ومستقبلها وكما يقال اهتم بالتفاصيل الصغيرة ألن األمور الكبيرة
ستهتم بنفسها
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كن لينا ً ! ..
يبرع اإلداريون في الغرب باستحداث مسميات جديدة “رنانة” ألساليب قياس كفاءة العمل وتطويره .وليس صحيحا أن “املستشارين”
يطلقون هذه املسميات لتسويق “البضاعة نفسها” فالواقع أن تطوير هذه األساليب وحتسينها ولو بشكل جزئي مع استخدام تقنيات
كاف إلعادة تسويقها بأسماء جديدة جتذب العاملني لقبولها وتطبيقها وهو ما يبحث عنه اإلداريون  .ومن هذه األساليب
احلاسب اآللي سبب ٍ
Balanced Score Cards , SWOT , Benchmarking, Key Performance Index,وغيرها.
ومن أفضل وأجدى وأسرع طرق تطوير العمل “تقييم أدلة العمل واألنظمة والنماذج” دوريا للتخلص من املهام واخلطوات التي ال تضيف
للمنتج النهائي أو اخلدمة املطلوبة حتى وإن كانت ذات أهمية يوما ما! طبقت شركات كبرى وعلى رأسها جنرال إلكتريك هذه الطريقة
حتى صارت جزءا من أسلوب التفكير اليومي لدى جميع العاملني مبختلف مستوياتهم مما أدى إلى تخفيض التكلفة وتطوير كفاءة العمل
بشكل ملحوظ .هذه الطريقة والتي سميت ” “LEAN THINKINGتنمو وتتطور في بعض بيئات العمل متى ما وجدت العقول
املتفتحة التي تدعمها .ولن أورد أمثلة من جنرال إلكتريك أو تويوتا ولكن من شركات أخرى أصغر بكثير للتأكيد على أن النجاح ليس مقيدا
بالشركات القيادية العاملية.
في شركة مانرك ماركنج بوالية أوهايو األمريكية والتي تصنع قارئ الترميز على املنتجات شعر املوظفون بأن طريقة جتميع املنتج على السير
امليكانيكي غير عملية وقرروا تطويرها ذاتيا فقاموا باستبداله مبحطة جتميع حيث يواجه كل منهم اآلخر ويتم مترير املنتج يدويا .مكن
النظام اجلديد املوظفني من التحدث مع بعضهم وتنمية روح الفريق حيث يساعدون من يتأخر منهم في إكمال مهمته في جتميع املنتج.
كانت النتائج رائعة فقد تقلصت مساحة منطقة التجميع بنسبة  70%وقلت عمليات اجلرد أثناء العمل بسبب ذلك وارتفعت جودة
العمل مما وفر  127000دوالر ،أما التأخير في تسليم املنتجات فانخفض بنسبة  90%فيما ارتفع مستوى اإلنتاج.
وليس اإلبداع حكرا على املنشآت التجارية فقد متكنت مجوعة من املوظفني التابعني للحكومة الفيدرالية األمريكية وحكومات الواليات من
تقدمي عدة مبادرات كان أهمها (وما أحوجنا لها في بعض اإلدارات احلكومية!) مراجعة النماذج وعدد الصفحات التي يتعني على املتقدمني
لبرامج الرعاية الغذائية والطبية واإلسكانية تعبئتها وتقدميها .كانت النتيجة مذهلة فقد مت خفض عدد الصفحات من  64إلى 8
صفحات فقط مما أدى إلى توفير  52دوالر عن كل منوذج مما يعني مليون دوالر لكل مئة ألف متقدم!
لكن هذه األساليب ليست سحرا وال ميكنها أن حتقق جناحا كبيرا دون تطبيقها بالشكل الصحيح بدءا بتعريف العاملني بأساليب وطرق
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تقييم كفاءة العمل وتطويره الى إتباع اخلطوات املناسبة لتبني مبادرات اإلبتكار والتطوير .وقد يستلزم األمر إستبعاد املديرين من عملية
التطوير كما فعل املوظفون في أحد شركات األثاث في والية ميتشجن حيث صمموا “غرفة الكفاح” حلل املشاكل وتطوير العمل بأنفسهم
دون املديرين فاستطاعوا حل مشكلة تأخير املنتجات وتقليل وقت التشغيل من  60إلى  30يوما حتى أن بعض العمالء ساورهم الشك في
أوقات تسليم املنتج قبل موعده املعهود وهذا هو اإلبداع الذي يبهر العميل فيتمسك بك  ..إلى أن يجد من هو أفضل منك!

عندما تتوقف عن تطوير أساليب عملك وحتسني أدائك فأنت تبدأ في السير إلى الوراء ألن البقاء في
األمام يحتاج إلى عمل متواصل وتطوير دائم للوفاء مبتطلبات العمالء ومواكبة املنافسني

طريق التميز

133

البيع ما بعد البيع
تنفق الكثير من الشركات والوكاالت املاليني على برامج التسويق من إعالنات وتخفيضات ومسابقات ولكنها تدير ظهرها للعميل بعد أن
يدفع قيمة املنتج وكأنه « وقع في الفخ» لتبدأ الوعود املعسولة بالتبخر! وتفقد الكثير من الوكاالت والشركات عمالءها بسبب تواضع
خدمات ما بعد البيع التي تتحول إلى «استغالل مكشوف» يتمثل في أسعار الصيانة املرتفعة وتواضع االهتمام بالزبون بعد أن «مت اصطياد
الزبون» متناسية التكاليف املالية التي أنفقتها حتى اكتسبت هذا العميل.
فأنا مثال لم أعد أثق بالوكالة التي باعتني كاميرا فيديو ألن قسم الصيانة أصر على أن أدفع مبلغ  750ريال إلصالح خلل بسيط بزعم
احلاجة إلى استبدال ثالث قطع وبعد إحلاحي على صالحية قطعتني هبط السعر إلى  270ريال وعادت الكاميرا تعمل بشكل طبيعي! كما
صرفت النظر عن صنف من األجهزة الكهربائية حني أصر قسم الصيانة على دفع  150رياال ً ألمر عمل صيانة جلهاز قيمته وهو جديد 450
رياال ً بغض النظر عن نوع العطل مما دفعني إلصالحه في السوق بثالثني رياال ً فقط! أما الوكالة التي وعدت بضمان شامل للسيارة خلمس
سنوات فقد نكثت بوعدها ألنني لم أجرِ جميع مراحل الصيانة الدورية في ورشتها وهو ما كان سيكلفني أكثر من قيمة إصالح ما تعطل
في السيارة لذا قررت أن اجته نحو وكالة أخرى لشراء سيارة جديدة!
باع رجل مبيعات يدعى جوي ويعمل في مجال السيارات في كل عام وملدة أحد عشر عاما ً متتالية أكثر من أي بائع آخر بل كان في كل سنة
يبيع ضعف أي بائع جاء في املركز الثاني! وكان شعاره أن البيع يبدأ بعد البيع وليس قبله فهو يرسل لعمالئه على األقل ثالثة عشر ألف
بطاقة شخصية في كل شهر وعمالء جوي ال ينسونه وهو ال يتركهم ينسونه .يقول جوي :عندما يعود العميل من أجل اخلدمة أحارب من
أجله بضراوة لكي يحصل على أفضل خدمة  ..وكان يهتم بكل عميل كإنسان مستقل فهم ليسوا متشابهني أو مجر أفراد.
أما جوردن سميث فينقل عن واتسون رئيس شركة  Memorexالذي حضر اجتماعا ً مع عشرين من مديري املبيعات لتحليل مشاكل
العمالء معتمدا ً على تقارير عديدة حتدد مصدر املشكلة من الناحية الفنية والتصنيعية وبعد النقاش رمى واتسون بكومة األوراق في الهواء
وقال ليست هناك مشكالت وإمنا مشكلة واحدة وهي أن بعضنا ال يعطي االهتمام الكافي للعمالء واستدار خارجا ً من االجتماع!
أما شركة  IBMفجعلت عمالءها يعتزون بها بسبب خدمتها الفائقة اجلودة فهذا عميل يقول :آخر مرة كان لدينا مشكلة في احلاسب
الذي نستخدمه خالل ساعات تقدم جيش من اخلبراء من  IBMفي كل اجتاه  ،فقد جاء ثمانية خبراء حلل مشكلة واحدة أربعة من أوروبا
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وواحد من كندا وآخر من أمريكا الالتينية كان هؤالء يعملون في مواقعهم وطاروا إلينا حلظة استدعائهم! أما نائب الرئيس لشؤون التسويق
في  IBMفكان يقول إننا نبقى فروع  IBMصغيرة احلجم وكجد أقصى  100شخص حتى تبقى الصلة مباشرة وحميمة مع العمالء
كما أن مكافآت العاملني تعتمد على رضا العميل والذي يتم قياسه كل شهر!
وأختم بشركة شرائح بطاطس مشهورة تبلغ مبيعاتها السنوية بليوني دوالر وحصة ضخمة من سوق السلع الغذائية .لم يكن ذلك بسبب
نظام إدارة املنتجات أو اإلعالنات ولكنه بسبب جيش املسوقني الذي يبلغ  10.000رجل بيع يهدف إلى خدمة مبستوى  99.5%فالشركة
تتحمل مصاريف ليس لها ما يبررها اقتصاديا فهي مثالً تتحمل مئات الدوالرات إلرسال شاحنة إلى متجر يحتاج إلى صندوقني من شرائح
البطاطس ثمن الواحد منهما  30دوالر فقط!
أما قصص رجال البيع في هذه الشركة فعديدة منها الذهاب في ظروف جوية سيئة إليصال صندوق واحد من البطاطس أو مساعدة صاحب
املتجر في إعادة ترتيب متجره بعد حادثة أو عاصفة جوية لذا حتمل الرسائل التي يبعث بها أصحاب املتاجر مشاعر والء ال يوصف لهذه
الشركة أما مدير املصنع فيسرع بالعمل لورديات إضافية للوفاء بطلب عميل ولو كانت التكلفة أعلى من املردود ألن الهدف لم يكن هامش
الربح املباشر ولكن والء العميل على املدى الطويل.
هذه ليست إسرارا ً ولكنها نصيحة تقدم مجانا لكل من لديه عميل يتمنى أن يحافظ عليه وهي أن مهمة البيع احلقيقي تبدأ بعد البيع
املالي!

قد جتتذب التخفيضات والعروض العديد من الزبائن لكن الدافع الرئيسي الستمرارهم مع هذه الشركة
أو االنتقال ملنافسيها هو مدى االهتمام بالعميل وسرعة التفاعل مع مشاكله وتقدمي خدمة ما بعد
البيع بجودة وقيمة مناسبة
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من أسرار النجاح
تزخر قصص التجارب الناجحة والفاشلة للشركات بفوائد جمة ودروس ثمينة ملن يتمعن فيها ويستفيد من دروسها فهي تقدم أمثلة حية
تختصر الطريق لتحقيق أهداف إستراتيجية كبرى بأدنى معاناة ودون مغامرة.
النجاح الذي حققته خطوط طيران «دلتا» األمريكية يؤكد مرة أخرى أن العنصر األول واألهم هو املوظف وأن اهتمامهم باملوارد البشرية
مكنهم من حتقيق أهم أهدافهم  .فشركة خطوط طيران دلتا من الشركات القليلة التي استطاعت أن تعيد تنظيم نفسها دون أن يؤثر
ذلك على أدائها املالي  .وكان نتيجة اهتمام الشركة مبوظفيها و تقديرهم أن آخر إضراب لعمالها كان عام 1942م أي قبل  65عاما وأن آخر
تصويت الحتاد العمال فيها كان عام  1955م حتى أن رئيس احتاد عمال النقل في أمريكا قال عنها «إن لها عالقة مع عمالها ال يستطيع
أحد أن يكسرها أو يتدخل فيها» .
وال غرابة في ذلك إذا علمنا أن الشركة تعتبر نفسها ملكا للعاملني وتتوج إعالناتها بعبارة «الشعور العائلي في دلتا»  ,ليس هذا فحسب
ولكن الشركة تشغل الوظائف العليا بترقية العاملني في الشركة وتدفع رواتب أعلى من معظم شركات الطيران وتتجنب فصل العمال
بالرغم من موجات الكساد التي تعرضت لها صناعة الطيران (كل هذا وفق تقارير عام  .)1999وللمحافظة على بيئة عملها املتميزة
يتم اختبار املتقدمني للوظائف وفق آلية دقيقة .أما بالنسبة للمضيفات فيتم مقابلتهن مرتني ثم يرسلن إلى الطبيب النفسي للشركة
الختبار قدرتهن على التعاون والعمل كفريق!
ومن عوامل النجاح في شركة «دلتا» سياسة الباب املفتوح حيث يقول أحد رؤسائها السابقني :ال بد من تنظيف سجادة مكتبي مرة على
األقل كل شهر والسبب أن امليكانيكي والطيار والعامل في الطائرة جميعا يدخلون مكتبي متى ما كان لديهم شيئا هام يقولونه لي وأنا
أعطيهم الوقت الكافي لذلك لذا فهم ال يحتاجون للمرور على أي شخص قبل رؤيتي .وتنفق الشركة الوقت واملال ملراجعة املالحظات التي
يتقدم بها املوظفون والتي غالبا ما تؤدي إلى إصالح األنظمة واإلجراءات مما يوجد الكثير من التقدير واالرتياح لدى املوظفني.
فعلى سبيل املثال وجد عامل أن شيك الراتب جاء ناقصا  38دوالر وهو املبلغ الذي يستحقه جراء العمل اإلضافي الذي قام به في أحد الليالي
حتى الثانية صباحا وذلك لصيانة محرك ألحدى الطائرات .وملا لم يستطع رئيسه املباشر حل مشكلته توجه العامل إلى رئيس الشركة
لينقل شكواه ويعبر عن شعور الكثير من زمالئه املتميزين باملرارة جتاه الشركة .بعد ثالثة أيام فقط أرسل املبلغ مع اعتذار حار للموظف ،
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وأكثر من ذلك أن الشركة غيرت نظام الرواتب ورفعت أجور الفنني الذين يعملون خارج ساعات العمل الرسمية!

العالم اآلخر!

تقوم الشركة كذلك بتدريب جميع مساعدي الرئيس بحيث يستطيع أي منهم القيام بعمل اآلخر ومعرفة اختصاصاته ليحل محله في أي
وقت  ،كما أن املساعدين وأعضاء اإلدارة العليا ينزلون إلى احملطات في أوقات العطل واألعياد والزحام ملساعدة املسؤلني عن الركاب! وتلتقي
اإلدارة العليا بالعاملني مرة واحده على األقل سنويا في مؤمتر مفتوح حيث يتحدث أصغر موظف مع أي مسؤول .وال يكتفي أعضاء اإلدارة
العليا بذلك لكنهم ميضون أربعة أيام كاملة كل سنة في حديث مفتوح مع أطقم اخلدمة في الطائرات فيما ميضي مساعدو رئيس الشركة
حوالي  100يوم في السنة في السفر على منت رحالت في أوقات متفرقة للتأكد من حسن سير األمور.

متثل بيئة العمل عاملا يعيش فيه املوظف مايقارب من ثلث عمره شاء أم أبى! بل إنه غالبا ماميضي فيها وقتا أكثر من ذلك الذي يقضيه مع
أسرته إذا استثنينا وقت النوم بالطبع .هذه البيئة إما أن جتعل املوظف سعيدا مبدعا مبتكرا أو جتعله تعيسا مهموما مغموما محبطا وفي
أفضل احلاالت غارقا في العمل الروتيني فاقدا الرغبة في تقدمي أي شيء .وبيئة العمل تتجاوز موقع العمل أوالزمالء لتشمل ثقافة العمل
والنظم االدارية وأساليب الرؤساء وأنظمة الشركة ككل.

وفي بداية كل أسبوع يجتمع الرئيس مع مساعديه ملناقشة أعمال الشركة وخططها وفي فترة الغداء من نفس اليوم يجتمع املساعدون
مع املدراء و املشرفني إلبالغهم باجلديد وهكذا تنقل أخبار الشركة إلى كل العاملني .وتقوم الشركة باستشارة جلنة من العاملني حول
األمور التي تهمهم سواء كان ذلك اختيار نوع ولون البدل التي سيرتدونها أو تعيني مشرف جديد بعد استشارة املوظفني الذين سيرأسهم.
إنها أفكار واضحة ويسيرة ومثمرة يتمنى أي موظف أن يجدها في شركته ولكن هل يعي املدراء والرؤساء هذه األفكار كي يطبقونها في
شركاتهم؟

تعتمد كل شركة على أداء موظفي اخلط األول فيها لكنها مع ذلك قليلة االستماع إليهم أو االهتمام
بآرائهم الثمينة وغالبا ما يقفل املدراء «التقليديون» أبوابهم أمام هؤالء املوظفني

في ملتقى “القادة في دبي”  2009حتدث عدد من أبرز الكتاب واملدربني اإلداريني العامليني وقدموا أفكارا وخبرات اخترت منها ما يستحق
التأمل والتفكير أسردها كما هي:
•ضمن خطواتها الناجحة الستعادة موقع الشركة القيادي واالستمرار في املنافسة واحلفاظ على حصتها من السوق قامت شركة
أي بي إم للحاسبات اآللية بدعوة مجموعة من االشخاص من خارج الشركة للمشاركة في وضع استراتيجياتها املستقبلية
دون أن تخشى تسرب خططها للمنافسني أو أن تظن أنهم لن يقدموا أفضل مما يفكر به مدراؤها! كما قامت بوضع خططها
وأهدافها االستراتيجية في موقعها على االنترنت ودعت الزوار للمشاركة بتقدمي أفكارهم! قدم الكثيرون اقتراحات وأفكار مت اختيار
عشر منها وخصص لها  100مليون دوالر لدراستها وتنفيذها! هذه االفكار لم تخطر ببال مدراء الشركه وموظفيها!
•للحفاظ على رغبتهم في العمل وفتح اجملال لإلبداع طلبت شركة فايزر العاملية من موظفيها حتديد االعمال الروتينية اململة
وذلك من أجل التخلص منها بإسنادها إلى مقاولني خارج الشركة بحيث تشغل األعمال الهامة والتحديات اجلزء األكبر من أوقات
موظفيها!
•تفوق تويوتا لم يأت من فراغ وبيئة العمل فيها ونظام املكآفأت يثبت تفوقه يوما بعد يوم  ،ففي عام  2008فقط سجل موظفو
شركة تويوتا حول العالم  540,000فكرة جديدة!
•عالم األعمال يتغير بشكل غير منتظم أو متوقع وبسرعة تفوق قدرة الشركات على مواكبة التغيرات وتنظيم أعمالها نظرا
لبطئها في إجراء تعديالت جذرية على استرتيجياتها! وبالتالي جتد بعض الشركات “الكبيرة” نفسها خارج احللبة وتفقد حصتها
من السوق ألنها تسير بخطى الفيل حني يدور احلديث عن تغيير االستراتيجيات وطريقة عمل الشركة.
•تخصص شركة قوقل  10%من وقت موظفيها ليمضونه في أي عمل يحبونه من أجل أن متنحهم الفرصة للتفكير وابتكار
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خدمات وتقنيات جديدة .جتدر اإلشارة إلى أن  90%من أوامر البحث في االنترنت تتم عبر محرك البحث قوقل الذي يوفر خدمات
لم تخطر على البال خالل سنوات قليلة ماضية!

األزمات الرائعة

•إحدى الشركات الناجحة أعطت كل موظف الفرصة لتقييم عشرين شخصا من العاملني معه في الشركة مما يعني أن تقييمك
ومستقبلك للبقاء في الوظيفة او الترقية يعتمد على وجود تعاون وعالقات ناجحة مع زمالئك في العمل وبالتالي ال مجال لألنانية
واحملاباة واحتكار املعرفة!

كانت «نوكيا» التي يعرف اسمها اآلن اجلميع حتى األطفال والعجائز مجرد شركة فنلندية بسيطة تصنع تلفزيونات متوسطة اجلودة
وتقايض بها نفطا روسيا .وكان الطرفان مقتنعان لكن انهيار االحتاد السوفيتي وانفتاح دوله قضى على تفرد نوكيا بالسوق الروسية
ووضعها على حافة االنهيار وكانت هذه األزمة كفيلة بانهيارها لكن حكمة رئيسها جعلت من األزمة فرصة ذهبية قادتها ألن تكون أكبر
شركة للهاتف احملمول في العالم إلى درجة أنها تؤثر في احلياة في فنلندا أكثر من الدولة نفسها فهي وشركاتها توظف  % 60من القوى
العاملة فكيف حدث هذا التغيير؟
قامت نوكيا بتعيني رئيس تنفيذي وجد أن اخلروج من هذه األزمة لن يكون ضمن النظرة التقليدية املتمثلة في تسريح العاملني أو خفض
املصاريف ولكن باتخاذ قرار استراتيجي حول مستقبل الشركة ولم يد َع اخلبرة لنفسه لتحديد هذا القرار ولكنه استعان بشركة أوربية
لدراسة احتياجات السوق من املنتجات االلكترونية في األعوام القادمة والتي أوصت بتصنيع الهاتف اجلوال .ثم قام باالستعانة بشركة
يابانية لوضع تصميم ألول جهاز هاتف جوال ومن ثم قام بتصنيعه وتسويقه مستعينا بالشركات املتخصصة .وهكذا قاد الرئيس شركة
نوكيا إلى مستقبل لم تكن حتلم به «ورب ضارة نافعة».

•مع صعوبة احلصول على توقعات دقيقة حلسابات نهاية العام أعلنت إحدى الشركات عن جائزة قدرها  100دوالر ملن ينجح في
حتقيق أفضل توقع .وفي حني كان توقع اإلدارة املالية صائبا بنسبة  93%استطاع رؤساء املستودعات الذين يتعاملون مع اخملزون
والطلبات من تقدمي توقع صائب بنسبة !99%
•أسوأ األنظمة االدارية هي تلك التي تعامل املوظفني وكأنهم مجموعة من االطفال! أي تراقبهم وتشك فيهم وال تقيم لهم وزنا!
•اشترت شركة بروكتر اند قامبل شركة أمواس احلالقة جيليت مببلغ  57بليون دوالر لسبب رئيسي وهو قدرة الشركة على االبتكار
وعشق العاملني فيها لإلبداع مما مكنهم من السيطره على  70%من سوق أمواس احلالقه في العالم!
مثل هذه األفكار التي تقود إلى النجاح والتميز ال نراها إال في “العالم اآلخر” الذي تتوفر فيه بيئة وأنظمة عمل رائدة أما نحن فال زلنا
بعيدين عن ذلك وأمامنا الكثير لنعمله من أجل أن نحاكي ذلك العالم!

«وراء كل شركة ناجـحة موظفون رائعون» بفضل قادة متميزون أعطوهم الثقة ومهدوا لهم سبل
اإلبداع  ،وهذا هو «سر» الشركات املتميزة

أما شركة مالدين ميلس األمريكية والتي تصنع النسيج فقد انتكست مبيعاتها ثم تعرض مصنعها حلريق كبير بعد أن اتخذت قرارا خاطئا
بتصنيع الفراء املقلد.
ورغم إصابة العاملني والدمار الشامل الذي حلق باملصنع إال أن املالك ارون فيورستني قرر استمرار العاملني مبرتباتهم حتى دون وجود طاقة
إنتاجية أو أمل حقيقي ودفع رواتب  2400عامل لثالثة اشهر مع التأمني الصحي ملدة  180يوما مما كلفه عشرة ماليني دوالر أمريكي .وبعد
أن استثمر مبلغ  15مليون دوالر في إنشاء بنية حتتية جديدة عاد املصنع إلى اإلنتاج وكان والء العاملني في قمته مما قلل نسبة املنتج العدمي
اجلودة من  7%إلى  2%وحتسنت املبيعات فارتفعت األرباح مما دعا فيوستني إلى التصريح بأن العمال أعادوا إليه أضعاف ما دفعه لهم.
وفي أواخر السبعينات حني وجدت صناعة الساعات السويسرية نفسها في خطر محدق إثر السيطرة اليابانية على السوق لم يجد
املصنعون السويسريون بدا من التعاون بدال من املنافسة .ثم قاموا بالبحث والتطوير فابتكروا مناذج جديدة مختلفة عن منط املنافسة
املسيطرة على السوق فأنتجوا ساعة سواتش التي تتكون من  52جزءا بدال من  125جزءا للساعات التقليدية وابتكروا سياسة تسويق
واستخدام لها تختلف عما كان سائدا مما زاد نصيب الساعات السويسرية في السوق من  % 15إلى  % 50وبعدها عادت صناعة
الساعات السويسرية لتصبح رمزا للفخامة .
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ال ميكن ألي شركة أن تكون مبعزل عن األزمات والتحديات صغيرة كانت أو كبيرة  ،داخلية أو خارجية  ،مؤقتة أو دائمة  ،ولكن اإلبداع يكمن في
استثمار هذه الفرص إلعادة تقييم اإلستراتيجيات املتبعة واخلروج من النمط التقليدي في التفكير «فلو دامت لغيرك ما وصلت إليك».

األزمات قد تكون دافعا لإلبداع ألنها جتبر املنشأة أو الفرد على البحث عن خيارات أخرى قد تكون أفضل
مما هي عليه لكنها لم متلك الشجاعة أو الوقت لتجربتها
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أفكار للقفز خارج الصندوق
اخلطوة األولى حلل أي مشكلة تبدأ مبراجعة األساليب والطرق احلالية التي نعتقد أنه ال يوجد أفضل منها أو أنه ال ميكن لنا تغييرها!
هناك مهام متعددة وأدوار مختلفة ميكن أن يقوم بها أي إنسان أو أداه مهما بدا بسيطا ومتواضعا لكن طريقة تفكيرنا هي التي جتعلنا
نحصر ذلك في دور واحد فقط .
تكمن الفرص الواعدة دوما في اجملاالت التي يسخر منها الناس إما لعجزهم عن بذل اجلهد الذي تتطلبه أو لقصر نظرتهم نحوها لكن
اقتناص هذه الكنوز يتطلب تخطيطا مدروسا وإبداعا في التنفيذ.
اإلداري هو الشخص الذي يلتزم بتنفيذ التعليمات بغض النظر عن مدى حتقيقها ألهداف العمل  ،أما القيادي فيلتزم بتحقيق أهداف العمل
ويختار التعليمات ويطورها لتمكنه من ذلك.
حتى أبسط األشياء وأتفهـها ميكن أن تصبح ذات قيمة إذا عرضت بالشكل املناسب والوقت املناسب على الشخص املناسب.
صمت العمالء ال يدل أبدا ً على رضاهم والشكاوى القليلة تعني أن الوضع سيء جدا ً! و قمة اإلبداع والتميز هو أن حتوز على إعجاب اآلخرين
وتقديرهم في الوقت الذي تتوقع منهم إبداء التذمر والشكوى.
أقل املنتجات أهمية ميكن أن تكون ذات فائدة وجدوى إذا مت التعرف على مزاياها واستثمارها لتقدم قيمة مضافة و خدمة مبتكرة لفئة من
العمالء وهنا يكمن اإلبداع.
أثمن األفكار وأفضل االبتكارات تأتي دوما من أبسط العاملني الذين يتعاملون مع املشاكل والتحديات بشكل مباشر فهم ميلكون نفس
العقول وال يتعرضون للضغوط التي حتد من إبداعات الرؤساء وقدراتهم.
منتج على أفكاره ولم يوجد هذا التبادل والتكامل ملا حققنا  1%من اجنازات التقنية والصناعة فنحن بحاجه إلى االستفادة
لو اقتصر كل
ٍ
من مجموع جتاربنا وأفكارنا الناجحة على مستوى الفرد واجملتمع واألعمال لنطور حصيلتنا املعرفية ونبني جناحا فوق اآلخر.
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إذا أردت استكشاف أفضل األفكار التي لم تخطر على ذهنك فال تتردد في استشارة من تثق بقدراتهم وخبراتهم خاصة ممن هم خارج بيئة
عملك فهذه العقول لديها خبرة مختلفة وتفكر بحريه بعيدا عن القيود التي تكبل ذهنك لتقدم لك حلوال وأفكارا رائعة.

إذا استمرينا في تقبل كل ابتكار جديد فسيتغير منط حياتنا ليواكب املنتجات التي صممت لتناسب مجتمعات أخرى ويفرض علينا تغييرات
ال نريدها لذا علينا أن نساهم ولو بشكل بسيط في حتوير االبتكارات لتالئم احتياجاتنا وبيئتنا.

يتأثر اإلنسان بالبيئة التي ميارس فيها عمله أو ميضي فيها يومه بشكل أكبر مما نتصور وينعكس ذلك على إنتاجيته وسلوكه بشكل واضح
 ،وبعض املؤثرات البسيطة كاأللوان واإلنارة واملساحة ميكنها أن تضاعف أو تقلص من أداء اإلنسان وكفاءته.

ليتنا ونحن لم نفلح في االبتكار أن نتعلم الصبر من اجلمل والوفاء من الكلب و العمل من النمل و أن ال تكون هذه احليوانات أفضل منا!!

علينا أن نتوقف عن التفكير في أن املشكلة أو املعضلة التي تواجهنا هي كارثة ألن الشعور باخلوف يقتل اإلبداع واالبتكار  ،وبدال من ذلك
علينا التفكير بهدوء واإلميان بالقدر والثقة بأننا قادرون على جتاوز هذا التحدي واخلروج منه بحلول وأفكار جتعلنا أقوى وأفضل  ،وهذا ينطبق
على املشاكل العملية واألسرية والشخصية.
بإمكاننا اقتباس الكثير من األفكار الناجحة من اآلخرين سوءا كانوا أفرادا أو شركات ثم تعديلها وإعادة صياغتها لتالئم أوضاعنا واحتياجاتنا
 ،ويكفينا منها أن حتفزنا على التفكير خارج إطار احللول التقليدية.
النجاح واستمرار حتقيق األرباح يجب أال يكون مبررا ً لإلبقاء على نفس األنظمة ووتيرة األداء ،فأنت إن لم تستمر في تطوير أدائك وحتافظ على
تفوقك فستسقط عند أول عثرة وسيتمكن منافسوك من التقدم عليك.

اقتباس األفكار االيجابية والتجارب الناجحة من اآلخرين أفرادا كانوا أو مجتمعات  ،شركات أو حكومات  ،هو أسرع وسيله للتعلم ألنك لن
تعيش مبا يكفي لتجربة كل شيء بنفسك!
األفكار الواعدة ال تولد فجأة فالعقول بحاجه إلى تدريب وتعليم وحتفيز لتقدم ابتكارات ذات جدوى وهذا ما يجعل الكثير من األفراد والشركات
يفشلون في محاوالت االبتكار السريعة.
قيمة التدريب والتعليم تكمن في اكتساب املهارات والقدرة على تطبيقها واالستفادة منها  ،فليست املسألة كم دورة حضرت أو كتابا قرأت
ولكن كم عمال أجنزت أو هدفا حققت من وراء ذلك؟
البد من دافع يحفز على االبتكار وأغلب األفكار اجلميلة ولدت من أجل حل مشكلة يعاني منها شخص ما  ،فلو نظرنا إلى املشاكل على إنها
فرص البتكار حلول جديدة فسنتوقف عن الغضب والضيق والنحيب!

االنتقال من تبعيتنا الصناعية واملعرفية إلى مصاف الدول املتقدمة يبدأ بتشجيع املبدعني ودعم االبتكارات البسيطة في املدارس واملنازل
والشركات واملصانع وتشجيع أفراد اجملتمع بكافة فئاتهم على االبتكار ولكل منا دور في ذلك يبدأ بك!

لو طلب منك إقامة معرض لالبتكارات التي حققتها في حياتك سواء منتجات أو أفكار أو مشاريع فماذا ستعرض فيه؟

االجنازات الكبيرة تبدأ صغيره وتتجمع كقطرات املطر لتشكل بحيرة أو واديا ولو استشعر كل منا دوره في توفير االستهالك أو تطبيق النظام
أو تطوير السلوك أو تبني مشاريع تنموية أو املشاركة في أعمال تطوعيه للمجتمع حلققنا جناحات لم نكن نحلم بها.

االبتكار ليس مقيدا باختراع شيء جديد فهو يتمثل في أي حتسني للمنتج أو اخلدمة أو الطريقة مهما بدا بسيطا أو محدودا لذا يسجل بعض
األفراد آالف االبتكارات وبعضها يتم تطويره ليحقق جناحا متميزا.

جميع االبتكارات واالختراعات بدأت كحلم ورمبا لم يستطع البعض أن يتخيلها لكن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق االجنازات التي تغير
حياة اإلنسان.

قمة اإلبداع أن جتعل من املشكلة وسيلة للحل وذلك بأن تنجح في حتوير أطراف املشكلة لتنفذ احللول التي تقضي على أسبابها كما في
قصة البعوض.

الفرص الثمينة تكمن في األفكار البسيطة واجلديدة التي تلبي احتياجات اجملتمع وتخدم شريحة واسعة منه وهي غالبا ما تغيب عن أذهان
الكثيرين الذين يفضلون تقليد أفكار املشاريع الناجحة.

التأمل في تاريخنا املشرق يبعث األمل في إحياء أمتنا لكن هذا غير كاف ما لم يقترن بالتخطيط والعمل ومساهمة كل فرد منا.
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تتنافس الشركات في الغرب على حتفيز املوظفني لتقدمي آراءهم ونقدهم بينما يتعرض املوظفون في العالم العربي إلى التوبيخ والعقوبة
أحيانا إذا ما فعلوا ذلك كونهم تدخلوا في ما ال يعنيهم رغم أن ديننا يدعو إلى النصح وذلك ألنهم ال يفرقون بني النقد و النصح!

بعض الشركات «تأخذها العزة باإلثم» وتصر على تنفيذ إستراتيجية وضعتها رغم ظهور سلبياتها وذلك خوفا من أن توصم بالفشل بينما
يثبت الواقع أن قمة الفشل هو االستمرار في تنفيذ هذه اإلستراتيجية! وينطبق هذا األمر كذلك على األفراد.

تنمو أفكار اإلنسان وإبداعاته حينما يشعر باألمان والثقة والتشجيع ويعيش ضمن فريق واحد وهذا ما تفتقده كثير من الشركات ومؤسسات
التعليم وحتى البيوت!

حتقيق أفضل أداء لفريق العمل ال يتم مبجرد تشكيل الفريق ولكن في تكامل أدوار أعضاءه بحيث يقدم كل منهم أهم ما يحتاجه إليه الفريق
وليس بالضرورة ما يحب هو أن يقدمه أو يجيد عمله!

اإلنسان املتميز هو ليس ذاك القادر على تنفيذ املهام الصعبة ولكن ذاك الذي يستطيع العمل بكفاءة عاليه ضمن مجموعة تتفاوت في
القدرات واالهتمامات واألهداف وعلى نكران ذاته لتحقيق هدف اجملموعة.

توزيع املهام والصالحيات بني أقسام الشركة أو فريق العمل أو أفراد األسرة يضمن تكامل العمل ويحدد املسؤوليات ومينع التداخل كما انه
يشجع كل فرد على اإلبداع والتفوق في مجاله.

هناك دوما من يسيء استخدام الثقة واملرونة ولكن احلل ليس في حتويل موقع العمل إلى ثكنة عسكرية وإمنا في إيجاد عقوبة صارمة ملن
يسيء عن عمد مع تعزيز الثقة باآلخرين الذين أثبتوا أنهم أهل لها وهذا ما سيزيد من والئهم وإنتاجيتهم وإبداعهم.

من العناصر الرئيسية لنجاح وحدات العمل تواصل املسؤول مع موظفيه وبقاءه قريبا منهم وهذا ال ميكن حتقيقه إذا كان عدد العاملني كبيرا
 ،ودمج الوحدات لتوفير التكاليف غالبا ما يسبب خسائر غير مباشره تتمثل في ضعف األداء وقلة اإلبداع.

كثيرا ما نقرأ عن قصص األثرياء ومعاناتهم حتى وصلوا إلى ما هم عليه وكلها دروس نحن بحاجه لالستفادة منها حتى ال نفقد األمل عند
أول فشل  ،فالتفاؤل أمر محمود  ،يقول النبي األكرم( :تفاءلوا باخلير جتدوه).

التميز ليس أمرا كماليا أو شعارا دعائيا لكنه حتد صعب يحتاج إلى إرادة وإلتزام وجهد كبير وعمل متواصل وهو يستحق ذلك كله ألنه
استثمار مضمون العوائد يضع الشركة في القمة وينقلها إلى مصاف الفئة املمتازة.

من املآسي أن يعتقد بعض الرؤساء من ذوي املؤهل العلمي واخلبرة الطويلة أن العاملني البسطاء ال ميكن أن يقدموا حلوال وأفكارا مبدعه لم
تخطر ببال اخلبراء واملهندسني فالواقع يثبت عكس ذلك!

تثبت جتارب الشركات الرائدة أن االهتمام بالتفاصيل الصغيرة التي تخص العاملني والعمالء له اثر كبير جدا على جناح عمل الشركة
ومستقبلها وكما يقال اهتم بالتفاصيل الصغيرة ألن األمور الكبيرة ستهتم بنفسها.

االستراتيجيات الصحيحة تقود الشركة للمحافظة على مركزها وتعزيز جناحها لكنها تتطلب نظرة ثاقبة وعمال شاقا ومستشارين
متخصصني  ،أما التصفيق لكل فكرة من صاحب الشركة أو رئيسها فقد تكون إستراتيجية انتحارية تقضي على الشركة!

عندما تتوقف عن تطوير أساليب عملك وحتسني أدائك فأنت تبدأ في السير إلى الوراء ألن البقاء في األمام يحتاج إلى عمل متواصل وتطوير
دائم للوفاء مبتطلبات العمالء ومواكبة املنافسني.

مهما اجتهدنا في التخطيط فاملستقبل قد يختلف عن ذلك لذا نحن بحاجه لالستعداد لكل االحتماالت حتى ال نتفاجأ بأي حدث وهذا أمر
مهم جدا ليس على مستوى الشركات فقط وإمنا على مستوى الفرد واألسرة وأن نربي أبنائنا على ذلك أيضا.

قد جتتذب التخفيضات والعروض العديد من الزبائن لكن الدافع الرئيسي الستمرارهم مع هذه الشركة أو االنتقال ملنافسيها هو مدى
االهتمام بالعميل وسرعة التفاعل مع مشاكله وتقدمي خدمة ما بعد البيع بجودة وقيمة مناسبة.

االستراتيجيات وسيلة فعاله لتحقيق األهداف إذا وضعت بالشكل الصحيح معتمدة على موارد مضمونه وإمكانات معروفه وبرنامج زمني
مناسب فهي ليست مجرد غطاء لألحالم واألماني!

تعتمد كل شركة على أداء موظفي اخلط األول فيها لكنها مع ذلك قليلة االستماع إليهم أو االهتمام بآرائهم الثمينة وغالبا ما يقفل املدراء
«التقليديون» أبوابهم أمام هؤالء املوظفني.
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«وراء كل شركة ناجـحة موظفون رائعون» بفضل قاده أعطوهم الثقة ومهدوا لهم سبل اإلبداع  ،وهذا هو سر الشركات املتميزة.
األزمات قد تكون دافعا لإلبداع ألنها جتبر املنشأة أو الفرد على البحث عن خيارات أخرى قد تكون أفضل مما هي عليه لكنها لم متلك الشجاعة
أو الوقت لتجربتها.
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تــصــميـــم وإخـــــراج :

مـؤسســـة مرفأ ميديا
للوســـائـط االعــالنـيــة
w w w. m a r f a a . co m

القفز خارج الصندوق

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭ
• ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
• ﺣﺎﻟﻴﺎ :ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ  -ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻓﻖ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳــﺔ -
ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ
• ﺧﺒﺮﺓ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
ﺃﺭﺍﻣﻜﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
• ﻣــﺪﻳــﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳــﺘــﺸــﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺄﺭﺍﻣﻜﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻭﻛﺒﻴﺮ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
• ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
• ﺑــﻜــﺎﻟــﻮﺭﻳــﻮﺱ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻧﻈﻢ
ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ
ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ.
• ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻣﻦ
ﻣﻌﻬﺪ  IMDﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟـــﻮﺯﺍﻥ –
ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ.
• ﺷــﻬــﺎﺩﺓ ﺍﻟــﺤــﺰﺍﻡ ﺍﻻﺧــﻀــﺮ Six
 Sigmaﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
• ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﻓــــﻲ ﺍﻟـــﺼـــﺤـــﻒ ﻭﺍﻟـــﻤـــﺠـــﻼﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
• ﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
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