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 متهيـد

 

 

عندما تركت عمـيل كمهنـدس . ب عىل مدار أعوام عديدةتطورت فكرة كتابة هذا الكتا

 بعـد فـرتة قصـرية تسـعينياتباحث يف املعهد املليك للتكنولوجيا يف سـتوكهومل يف منتصـف ال

مل أدرك ذلك حينهـا ولكـن . ولكن مكثفة كباحث يف البيئة وكمدرس، كرست حيايت للمستقبل

   .ًبتأمل املايض فإن هذا األمر واضحا

، أسست رشكتي الخاصة وبدأت الكتابة عن اتجاهـات وأسـاليب امنينياتثيف منتصف ال

. إدارة رشكات ومؤسسات يف بيئات عمل فوضـوية والحـديث عنهـا وطلـب استشـارة بشـأنها

 وللفصـل بـني ،ًوضعت منهجيـة إلعـداد مجموعـات تضـم مفكـرين للمسـتقبل أكـرث ابتكـارا

وع واالبتكار والتفكري املتقارب والتحلييل املحتمل واملفضل واملستقبل املمكن وللفصل بني التن

 درست تاريخ الرؤى والتصـور ورضورة ،ولتحويل االتجاهات والسيناريوهات إىل أفكار وأفعال

تي من خـالل االستشـارة لتأسـيس ب وجمعت بني بحثي وتجر،وجود رؤى للقيم يف املؤسسات

ِمنهج عرف فيام بعد بـ  ُ1)TAIDA(،حاولت أيضا جاهدا ملواك ً بة أحـدث االتجاهـات وكتبـت ً

كتب عن موضوعات متنوعة مثل مستقبل تكنولوجيا املعلومـات ومسـتقبل العمـل وأنظمـة 

 .القيم املتغرية بني األجيال الشابة

 أعوام من ترك عميل يف املعهـد امللـيك للتكنولوجيـا أن الوقـت ةأدركت بعد حوايل عرش

كة لالستشارات االسـرتاتيجية تعتمـد تأسست رشكة كايروس فيوترش، رش. قد حان ليشء جديد

ًورسيـعـا ـمـا كـنـا فريقًــا ـصـغريا نـقـوم تقريـبـا ـبـنفس ـنـوع العـمـل . ـعـىل النـظـرة االـسـرتاتيجية ً ً 

. رشكة وكرب الفريق حتى أصبح ،ًولكننا كنا أيضا قادرين عىل النمو. الذي كنت أقوم به وحدي

  ل اإلنرتـنـت واإلنرتـنـتجمعـنـا العـمـالء ـحـول موـضـوعات مـسـتقبلية اـسـرتاتيجية مـثـل مـسـتقب
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الجوال والتسويق املستقبيل والقيادة واملدارس وأنظمة القيم العامليـة والجامعـات ومبيعـات 

 . كام ساعدنا عمالء عىل فهم التحديات املستقبلية أو عىل تحسني آلتهم اإلبداعية،األعامل

 وضـعته بشـأن ً ينمـو تـدريجيا الختبـار االفـرتاض الـذيًاومبرور الوقت، كان لدي حـافز

 حيـث ركـزت ه التحقت بربنامج للدكتوراتسعينياتمحركات األداء بصورة علمية ويف أواخر ال

" املسـتقبل"ًكان ذلـك قريبـا لــ. رسالتي عىل محركات أداء اسرتاتيجية يف بيئات عمل فوضوية

 وأنـا ممـنت – باتريـك جوينـت يف كليـة هيـنيل لـإلدارة –بالقدر الذي سـمح يل بـه أسـتاذي 

ًأثارت الرسالة تيارا جديدا للبحث واستشارة تعتمـد عـىل األبحـاث داخـل . صيحته الحكيمةلن ً

مل نعد نقيم نصائحنا وخدماتنا االستشـارية عـىل أبحـاث ثانويـة وتجـارب استشـارية . الرشكة

ًوخطوة خطوة أعددنا بحثا مهام عن محركـات األداء يف مجـال األعـامل الحـايل غـري . فحسب ً

ا جمعنـا النتـائج يف فكـرة متكاملـة عـن رئاسـة الرشكـات واملؤسسـات يف عـامل ًاملستقر وأخري

 .األعامل الحايل وإدارتها

عىل مدار األعوام توصلت إىل استنتاج أن العديد من الرشكـات واملؤسسـات تعـاين مـن 

مبقارنة املجهود الذي تبذله الرشكات يف إدارة املايض، يبذل مجهود قليـل ". عجز يف املستقبل"

يبدو أننا نواجه املستقبل بأعني مغلقة يف أحسن األحـوال وعـادة نتجاهلـه . إدارة املستقبللـ

ًبينام تتبـع العديـد مـن الرشكـات الكبـرية عمليـات سلسـة جـدا للتعامـل مـع األعـامل . أوالً

ًاملستمرة، يتبع القليل جدا عمليات مصممة خصيصا لتحديد الفرص املستقبلية وإدارتها عـىل  ً

إن توابـع . حقيقة أنها أكرث العمليات التي تتعلق بصورة كبـرية بـأداء طويـل األمـدالرغم من 

 بالتـايل، )2(.هذا العجز يف املستقبل واضحة عىل كل من مستوى الرشكـات واملسـتوى الـوطني

ًفإن هذا الكتاب يعد ملخصا لعقود عديدة من التفكري والبحث واالستشارة بشأن العالقة بني 

إن الطموح ليس إدراك كل يشء ولكن تقدير إطـار قـد . أو البيئة املستقبليةاملؤسسة وبيئتها 

 . كنقطة بداية لرحلة إىل األمامالقارئيستخدمه 

 لقد كان الكتاب نفسه رحلة طويلة وأود أن أنتهز الفرصة لتقديم الشكر لجميع زماليئ 

إليهـا يف هـذا الكتـاب وعماليئ الذين ساهموا بحامس يف األفكار والنامذج والتصورات املشـار 

بصـفة . من خالل طرح أسئلة صعبة وأحاديث ملهمة ومناقشات ال تنتهي عىل مـدار األعـوام

 خاصة، أود أن أشكر مساعديت يف التحرير كريا ريبكـا، التـي سـاعدتني يف تحويـل املالحظـات 

 



  متهيــد 
 

17 

جـورن "واملخططات والفصول غري املنتهية إىل كتاب قابل للقـراءة وكـذلك زمـييل يف البحـث 

. ً، الذي كان رفيًقا رائعا يف العديد من املرشوعات البحثية املشار إليها يف هـذا الكتـاب"لجانج

، التي تحملت كل أفكاري وتأخري لساعات طويلة عىل مدار "كريستينا"ًوأخريا، أشكر زوجتي 

 .فبدون دعمها، ملا كان من املمكن أن يوجد كتاب أو رحلة. األعوام بصرب
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 نبذة عن املؤلف

 

 

 

وـهـي  - "ـكـايروس فـيـوترش" ـهـو مؤـسـس واـملـدير التنفـيـذي ملجموـعـة "ـمـاتس ليـنـدجرين"

ًهو متحدث دويل كثريا ما يتم توظيفـه . مجموعة اسرتاتيجية مستقبلية رائدة يف شامل أوروبا

عىل مدار األعوام أكرث مـن ألـف خطـاب يف للحديث عن موضوعات تتعلق باملستقبل وألقى 

 حاصل عىل درجـة "ليندجرين". أكرث من خمس عرشة دولة يف أوروبا وأمريكا الشاملية وأسيا

 حيـث ،املاجستري يف الفيزياء الهندسية والخدمات البرشية ودرجة الدكتوراه يف إدارة األعـامل

 "مـاتس لينـدجرين"ًألـف أيضـا . يةكان تخصصه اإلدارة االسرتاتيجية يف بيئات العمل الفوضو

ًوشارك يف تأليف أكرث من عرشين كتابا عن البحث يف األفكار املستقبلية واملناهج االسرتاتيجية 

 The MeWe Generation (Bookhouseواالبتكار والقيم وأمناط الحياة واإلعالم مبا يف ذلك 

Publishing, 2005 ( وScenario Planing (Palgrave Macmillan, 2003, 2009 (و 

Beyond Mobile (Palgrave Macmillan, 2002.( 
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 املقدمــة

 

ًإذا استمر التزايد الرسيع للتعقيد، سيضم أسبوعا واحدا يف عـام  ً أحـداثا هامـة 2025ً

 .كاألحداث التي حدثت طوال القرن العرشين

 (1)ثيودور موديس، محلل أعامل أمرييك وفيزيايئ واستشاري

كان أحدث نظام ماكنتوش بلس تم .  اشرتيت أول حاسب آبل خاص يب1986 خريف يف

ً كان جهازا عجيبا يحتوي عىل ذاكرة مبساحة –إصداره   800 ميجا بايت وقاريء قـرص مـرن 1ً

 دوالر أمرييك ولكن أسعاره يف السويد كانت أعـىل 2600كان سعره يف الواليات املتحدة . ألف

ـدء يف اـسـترياد ـمـواز للامكنـتـوشـمـام ألـهـم أـصـحاب األـعـامل ـي باملعـهـد املـلـيك . ٍ للـب بعالقـت

للتكنولوجيا، الذي كنـت أعمـل بـه يف السـابق، تـم السـامح يل برشاء الحاسـب اآليل بالسـعر 

.  ألف كرونا سويدية وهو سعر أكرث من ضعف سعره يف الواليات املتحـدة40املميز الذي بلغ 

 20 ميجا بايت بسعر مخفـض بلـغ 20قراص صلبة باإلضافة إىل ذلك، صاحب الجهاز مشغل أ

 LaserWriter Plusً، أكملـت أيضـا املجموعـة بطابعـة 1988يف فربايـر . ألف كرونا سـويدية

يف ذلـك الوقـت كـان سـعر . والتي تم اسـتبدال مجموعـة جديـدة مـن طابعـات الليـزر بهـا

 . ألف كرونا سويدية40التخفيض هو نفس سعر املاكنتوش وهو 

 وات، حرضت برـنـامج أـمـرييك لدراـسـة املاجـسـتري ـكـان ـيـدار ـجـزء مـنـه بـعـد بـضـع ـسـن

عملت يف رسالة املاجستري مع زميل مستقبل كان يعيش يف شامل سـتوكهومل عـىل . يف السويد

ً كيلو مرت وكان إرسال واستقبال مواد دراسية أمرا صـعبا200بعد   ًخـالل أكـرث األوقـات تـوترا . ً

حصـائيات عـىل جهـاز املـاكنتوش الخـاص يب يف مكتـب بيتـي يف كتابة الرسالة كنت أقـوم باإل

  بينام كان زمـييل يعمـل مـن منزلـه يف SPSSباستخدام نسخة قدمية من برنامج اإلحصائيات 
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ً رسيعا جدا عىل الرغم مـن أنـه SPSSمل يكن برنامج .  كيلو مرت شامال200ًفورسباكا عىل بعد  ً

استخدمتها من عرش سنوات لالنتهـاء مـن درجـة  الرقمية التي VAXمقارنة بأجهزة الحاسب 

 .ًاملاجستري يف الفيزياء الهندسية كان العمل به سلسا إىل حد كبري

ولكن املشكلة كانـت يف كيفيـة إرسـال . مل تكن املشكلة يف اإلحصائيات أو رسعة الساعة

كـان . اواستالم النص من خالل الشحن بالباخرة بأكرث سهولة بني ضواحي ستوكهومل وفورسـباك

املودم هو الحل ملشكالتنا ومن منكم استخدم مودم تقليدي من قبـل لالتصـال عـرب مـا قبـل 

ًكان ذلك شيئا خاصا بالقراصنة املراهقني . اإلنرتنت يعلم ما أتحدث عنه  لـيس لالستشـاريني –ً

 ولكـن تـذكر.  وكان يتطلب درجة كبرية من املهارة والصرب– أو األربعينات ثينياتيف سن الثال

 .1991إننا نتحدث يف عام . ننا عندما نبدأ يف النظر إىل األمام ال نتحدث عن العرص الحجريأ

 نقطة تركيز جديد

هل أنتابك مـن قبـل شـعور بالجهـل التـام؟ هـل تتعجـب مـن سـبب معرفـة الشـباب 

 عـىل الـرغم مـن أنـك أمضـيت أغلـب حياتـك يف هـذا ،مبعلومات عن بيئة األعامل أكرث منك

ًمل يفعلوا ذلك؟ إذا، فإن االحتامالت هي أنـك تحـاول أن تتعامـل مـع العـامل هم  املجال بينام

ًكام نعرف جميعا، إن عامل التكنولوجيا واالقتصاد والسياسة عىل سبيل . الجديد بأسلوب قديم

كـام اسـتنتج ثيـودور مـوديس يف أوائـل . 1991ًاملثال أصبح فوضـويا إىل حـد كبـري منـذ عـام 

ومسـتقبل التعقيـد املتوقـع " االنفجـار العظـيم"ل التعقيد املتزايـد منـذ األلفينيات عند تحلي

ًإن نتيجة العرشين عامـا املاضـية مـن التغيـري . حيث يقول إننا نعيش يف أزمنة تتميز بالتغيري

حيث ترتفع معدالت الفشل ويصبح اإلبقاء عـىل األعـامل . ًهي عرص جديد متاما من املنافسة

لسـوء .  يواجه املدراء واملؤسسات تحديات جديدة)2(تعقيد املتزايد،ًأمرا أكرث صعوبة بسبب ال

ًويتمتع الشباب مبيزة حيث إنهـم مل يعرفـوا شـيئا . الحظ، ما كان فعاالً من قبل مل يعد كذلك

 .آخر سوى حقيقة الحارض

 مـا نحـتـاج إليـه ـهـو بالفعـل تـغـري ـجـذري يف الرتكيـز ـمـن النطـاق الـصـغري إىل النـطـاق 

لقد كانت رشكات األعامل االنطوائية وقصرية . رتكيز الداخيل إىل الرتكيز الخارجيالكبري ومن ال

 عـىل الـرغم مـن . ًالبرص ناجحة عندما كانت طبيعة االقتصـاد انطوائيـة وقصـرية النظـر أيضـا
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ذلك، حيث قضت وسائل التكنولوجيا الحديثة عىل الرصاعات التي واجهتهـا خـالل العمـل يف 

ولت نفس وسائل التكنولوجيا تلك من بني العديد من الوسـائل األخـرى ، ح1991رسالتي عام 

ًميثـل هـذا العـامل الجديـد نوعـا . العامل بالتدريج إىل مكان أصغر بكثري عام كان عليه من قبل

ًجديدا جدا من الضغط عىل املدراء يف اقتصاد منفتح مع الوضع يف االعتبار وجود آفاق أكـرث . ً

لذا، فـإن . وقت أطول لها، ال يوجد لدى األعامل أي اختيار سوى املتابعةًامتدادا تتميز بتوافر 

العرص الجديد يشكل رصخة للمؤسسات التي تتطلع إىل الخارج التـي متيـل إىل االنفتـاح كـام 

 1.1يوضح الشكل 

 

 

 التغري املطلوب يف الرتكيز: (1-1)الشكل 
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 االستشاري االسرتاتيجي املستقبيل

. ري تركيز مؤسستك وفًقا لالحتياجات الجديـدة بـني ليلـة وضـحاهاليس من املمكن تغي

عالوة عىل ذلك، فإن محاولة تنفيذ ذلك عىل أيدي الرئيس التنفيذي من شـأنه أن يعيـق أداء 

ها األسايس إىل القيادة وحـل املشـكالت يف /العمل ملدة طويلة حيث ينبغي أن يوجه اهتاممه

دة يعنـي أن التغـري املطلـوب يف الرتكيـز ال يحـدث إال يف عـاهذا الحـل ًأيضا، . اإلنتاج اليومي

لذلك فإن رأيي هو أنه بدالً من املخـاطرة . اجتامعات مراقبة األداء ورشائح العروض التقدميية

ـاري  ـو االستـش ـد وـه ـص جدـي ـة إىل متخـص ـاك حاـج ـز، هـن ـوايئ يف الرتكـي ـري عـش ـرية بتغـي الكـب

أو الزميل هـو شـخص ميكنـه إدارة املسـتقبل هذا االستشاري الجديد . االسرتاتيجي املستقبيل

ًونظرا إلدراكـه للتسـويق . االسرتاتيجي للرشكة من خالل التحرك برسعة بني املجاالت املختلفة

باإلضافة إىل اإلبداع والبحث والتنمية واالسرتاتيجية إىل جانب املوارد البرشية، فإن االستشاري 

القيام به يف الخطوة التالية ويف الخطوة التـي تـيل االسرتاتيجي املستقبيل يعلم ما يتعني عليه 

 .تلك الخطوة

 جعل األفراد يرقصون

إن فهم مسـتقبلك يبـدأ مـن . ًولكنه أيضا عن املايض والحارض. هذا كتاب عن املستقبل

 اـملـايض ـلـذا ـسـنبدأ رحلتـنـا ـمـن ـخـالل استكـشـاف مـجـال األـعـامل املتـغـري يف الـقـرن الـحـادي

ًبعد ذلك، سأقدم منوذجا جديدا لكيفيـة التفكـري يف عـامل . سساتوالعرشين وماذا يعني للمؤ ً

األعامل املعقد والتعامل معه من وجهة نظر إداريـة وإبداعيـة حتـى ميكنـك زيـادة إنتاجيـة 

يف الجـزء الثـاين مـن الكتـاب، سـأقدم نصـائح وأدوات . التفكري بالنسبة لنفسك ويف مؤسستك

ي إىل منافسة ناجحة وشيكة حتى ميكنك االنتقال لتحفيز فريقك وعمالئك وإرشاكهم يف السع

 .إىل املستقبل قبل أي شخص آخر

ًجعل األفراد يرقصون ليس مجرد عنوانـا فرعيـا لهـذا الكتـاب ولكنـه أيضـا تأكيـد أو  إن ً ً

إنه تذكرة . تعويذة إذا تم اإلبقاء عليها ستساعدك عىل إخراج أفضل ما لديك ولدى مؤسستك

 .سة مدعمة وسيتم توضيح ما املقصود بذلك يف الفصل التايلمستمرة ألهمية بناء مؤس
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 جوانب التغيري 

 . إذا كنت ال تعلم أين تذهب، فال يهم أي طريق تختار

توجد العديد من األمثلة يف مجال األعامل واملجتمـع التـي تـدل . تتغري األوقات بالتأكيد

ا كل يوم قضايا متعلقة بالعوملة وتغري ًوتتصدر األخبار تقريب. عىل أن األشياء مل تعد كام كانت

ولكـن مـا الـذي يحـدث بالفعـل ومـاذا يعنـي ملجـال . القوى وتزايد االضطرابات وتغري القيم

األعامل واملجتمع وكيف يستجيب مجتمع األعامل ملا يحدث؟ وهل يوجد منوذج عام، منـوذج 

ت الرضوريـة وإدراك مـا من شأنه أن يساعدنا عىل توجيه أنفسنا بشكل مالئم وتطوير املهارا

 –الذي نحتاجه لتحقيق التميز يف املستقبل؟ أعتقد ذلـك ويف هـذا الفصـل سـأبدأ بالجوانـب 

 .األمثلة عىل ما هو آت وكيف تتأقلم الرشكات مع ما هو آت

 التاليـة، 35، كام هـو موضـح يف دراسـات الحالـة الــ "العامل الجديد"إن الدوافع لوجود 

وفًقا ملا نحن مهتمون بوصـفه، ميكننـا أن نختـار وجهـات نظـر . كبريعديدة ومرتابطة إىل حد 

ًباختصار، عىل الرغم من ذلك، يوجد ثالثة اتجاهات كبرية طويلة املدى حاليـا . بديلة متعددة

متثل أساس العملية التي نشهدها اآلن وهي انتشار اسـتخدام التكنولوجيـا والتعلـيم والتجـانس 

من الطبيعي، فهذه ليست املكونات املهمة الوحيـدة التـي . قهالذي تؤدي الشفافية إىل تحقي

فيتناول هذا الكتاب بإيجاز موضوعات مثـل . ينبغي وضعها يف االعتبار عند مواجهة املستقبل

 تتغري األمور واحدة بغض النظر عن كيفيـة تبـديل كيف وملاذاإال أن مناذج . الطاقة والتمويل

  كام هو الحال يف –جاملية التي تظهر من بني هذه الصور إن الصورة اإل. ًهذا املوقف ظاهريا
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 هي زيادة التعقيد فيام يتعلق مبجـال األعـامل وعالقـات العمـالء والهياكـل –مجاالت أخرى 

 .التنظيمية

بعد تلخيص الحركات والتوجهات املركزية من األمثلة الواقعية، سأتابع من خـالل وضـع 

حيـث ال ) أ(ا لنموذج جديـد يطلـق عليـه اقتصـاد ًهذا السياق يف سياق حيث أعرض مخطط

ًولكن أيضا ) أو األهداف(إىل مجموعة من الشبكات املمتدة والرتكيز فحسب ) أ(يشري الحرف 

.  التي متثل املحركـات األساسـية يف االقتصـاد النـايشء– األفكار والتفكري –للمحتوى والعملية 

هـي األمـور التـي ) صور الذهنيـة والتفكـر والنيـةاألفكار وال(واألفكار ) عملية التفكري(الفكر 

ولكـن لنبـدأ . تبدو كأنها محركات األداء األساسية وأدوات املفاضلة يف مجال األعـامل الجديـد

 .بالجوانب  ثم نتابع مع النموذج العام

 أستاذ متابعة األعامل

 متتلك أمازون شبكة اإلنرتنت

 2011، ديسمرب Weird Magazineالصفحة األوىل من    

 يف –1994 التي تثري حسد كل املسوقني اإللكرتونيني اآلخرين، عـام amazon.comأنشأ 

 جيف بيزوس، الـذي يتمتـع بخلفيـة عـن الحاسـب اآليل والعلـوم واملاليـة –بدايات اإلنرتنت 

طرحت رشكة نتسكيب مستعرض الويب الذي كان ميثل بدايات تصفح واستعراض اإلنرتنـت (

 ولكن عىل عكس أغلب ما يطلق عليها مواقـع 1995ازون موقعها عام أطلقت أم). 1994عام 

خـالل بنـاء أخرى منذ نهاية القرن العرشين، اختارت أمازون اسـرتاتيجية للنمـو البطـيء مـن 

عند االزدهار .  األوىلةالرشكة خطوة بخطوة مستهدفة عدم أظهر أرقام سوداء يف السنوات األربع

 حافظـت أمـازون  وإفالس العديد من رشكات التجـارة اإللكرتونيـة،الكبري يف أسهم رشكات اإلنرتنت

 .2001 عىل نفسها وأظهرت أول رقم أسود لها يف الربع األخري من عام

إن منهج أمازون الحـازم يختلـف قلـيالً عـن ترصف أغلـب الالعبـني اآلخـرين يف مجـال 

الويـب يف التحويـل التجارة عرب اإلنرتنت وهذا هو األساس الذي يجعلهـم مـن أفضـل مواقـع 

ًتقريبا منذ البدايات األوىل، كان لدى أمازون اسـرتاتيجية كاملـة للتعامـل مـع . ًشهرا بعد آخر

 ًاألفراد الذين اشرتوا ذلـك الكتـاب غالبـا اشـرتوا (البيانات تهدف إىل مساعدة كل من العمالء 
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مقارنة ). عزز املبيعاتحيث إن هذه األنواع من النصائح ت(والرشكة نفسها ) ًتلك الكتب أيضا

بأغلب الرشكات األخرى عـىل اإلنرتنـت، أعـدت الرشكـة تحلـيالت واسـرتاتيجية رئيسـية وفًقـا 

بيـنام . لتعامالت عمالئها وبالتايل بنت ثقافة تحسني موقع الويب ليكون األصـل األسـايس لهـا

 عـىل مـن منافسـيها ال يقومـون بـأي اختبـارات تحسـني% 75تشري دراسات إىل أن أكرث مـن 

ً، ال تنتمي أمازون إىل تلك الرشكات التي تأمل حظا فقط ولكنها تطبق نفس الفكرة )1(اإلطالق

ًالتي جعلت تويوتا ناجحة جدا حيث تتعامل مع التغيري عىل أنه عملية تطويرية حيث تؤدي 

 أضف إىل عربة التسوق الخاصة بكحتى إن مفتاح أمازون املسمى . بدائل صغرية إىل اإلبداع

 !ًتم اختبارها جيدا وتكون تحت فحص دائمي

بالنسبة ألمازون، يأيت النجاح من دورة مستمرة من التحسني لذا ما تحتاج إىل فعله هـو 

ًأن تظـل محبـا لالسـتطالع . اكتشاف كيفية إيجاد دورتك الخاصة للقياس والتحسني واالختبـار

هـي صـفة قـد تسـاعدك  - كام سيوضح القسم التـايل -هو أحد املحركات وراء نجاح أمازون 

 .عىل التميز

 اتبع األفعال وستصل إىل الحقيقة

 .تحتاج إىل مزيد من الحكمة لالستفادة من النصيحة الجيدة  أكرث من إعطائها

 (2)) 1908-1848(جون تشارتون كولينز، ناقد أدب إنجليزي  

دة، يسـتطيع ، أحد مواقع املواعدة املتميزة يف الواليات املتحـokcupid.comعىل موقع 

ً إجراء اختبارات والعثـور عـىل الرشيـك املثـايل متامـا كـام هـو )3(سبعة ماليني مستخدم نشط

  "كريس كوين" وهم هارفاردأنشأ املوقع طالب من جامعة . الحال عىل مواقع  مواعدة أخرى

 الذين اكتسـبوا شـهرة إلنشـائهم موقـع "ماكس كروهن " و"سام ياجان " و"رادر كريستيان"و

thespark.com)  الذي يحتوي عـىل عـدد مـن االختبـارات الشخصـية الفكاهيـة واختبـارات

 ذو االختيـارات Myers-Brigg style Matchللشخصـية شـبه أكادمييـة مبـا يف ذلـك اختبـار 

ـة ـاس ). األربـع ـان أـس ـع OfCupidـك ـو موـق ـمح . SparkMatch ـه ـان يـس  SparkMatchـك

بهـم  بالبحث عن نظرائهم واالتصال Myers-Briggملستخدميه املسجلني الذين أجروا اختبار 

 .OkCupidً مشهورا وتم إطالقه بشكل منفصل وسمي فيام بعد SparkMatchوأصبح 
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: OkTrends مختلف حًقا هو لـيس تاريخـه ولكـنOkCupidإال أن األمر الذي يجعل 

. OkCupidوهو بحث ورؤى مبتكرة تعتمد عـىل تفـاعالت مئـات املاليـني مـن مسـتخدمي 

 تحديد املفيد يف عامل املواعدة ونحن هنا OkCupid، يستطيع OkTrendsتخدام بيانات باس

عـىل سـبيل . ًنتحدث عن قوائم تحكمها املصلحة أو وظائف  ولكـن عـن تحليـل أكـرث تعقيـداال 

املثال، كيف يتم تنظيم صورة لتحسني احتاملية إجراء حوار من خالل رسالة مرسلة أو، برصاحـة، 

ًكون أحدهم مهتام؟ تظهر البيانـات أنـه ينبغـي أن تفعـل شـيئا مثـريا لالهـتامم يف احتاملية أن ي ً ً

 حاشا -تظهر وأنت ترشب أو مترح مع أصدقائك أو الصورة ويفضل مع حيوان وبالطبع ينبغي أال 

. تباع هذه األفعالإًوإذا عرفنا ما املفيد ميكننا أن نكون أكرث نجاحا ب". MySpaceصورة عىل "–هلل 

 وفًقا لدراسة حديثة قام –إال أنه يف املقدمة و .  يف البداياتOkCupidنة بأمازون، قد يكون مقار

هـذه الدراسـة العامليـة ألفضـل .  املقدمـة سـيظل يف– )4(بها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيـا

 رشكات تنفيذية توضح أن األفضل يف التحضري من ناحية تطبيق التحليالت كاسرتاتيجية 3000

ومعرفـة . ًم األكرث حرصا عىل استخدام مزيد من البيانات والتحليالت يف مجال األعـاملأداء ه

 .شك مهارة جيدة عند مواجهة املستقبل كيفية التعامل مع البيانات هي بال

 هل ابتالع السيوف هو الطريق إىل الشهرة؟

 ال فائدة من سيف يف يد جبان

 )82-1222(نيتشريين دايشونني 

مؤمترات تيد، عىل موقع يوتيوب أو رأيته يف الجريدة وهو يتحدث عـن رمبا شاهدته يف 

 إنـه األسـتاذ السـويدي – )5(مستقبلنا املشرتك يصاحب حديثه فقاعات متحركة عـىل الشاشـة

ًإن روزلينج بال شك فردا مؤديا يتبنى املقولة السـابقة. ومبتلع السيوف هانز روزلينج ولكـن . ً

ًشهرته هي مـا تجعلـه مشـهورا عامليـا ومتحـدثا يسـعى إليـه ًهل السيوف التي متثل أساسا ل ً ً

ً دامئًا ما يكون أسـاليب التحايـل مرحبـا بهـا يف هًالجميع؟ حسنا، رمبا تساعد السيوف حيث إن

عىل الرغم من ذلك، فإن نجاح هانز روزلينج املذهل ومرشوعه اإلبـداعي . فن األداء املرسحي

Gapminderكة واملنهجية الشاملة التي متكنـه مـن عـرض قـرن يظهر يف مجال الرسوم املتحر

 .من التاريخ اإلنساين يف بعض دقائق فقط
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بدأ األمر عندما أراد روزلينج، أستاذ الصحة الدوليـة يف معهـد كارولنسـكا يف سـتوكهومل، 

فلم تكن عروض باوربوينت التي تحتوي عىل نقـاط ورسـوم . وسائل أكرث فاعلية لنقل رسالته

عندما أراد أن يرسـم الصـورة الكبـرية للتطـور اإلنسـاين والصـحة العامـة لطالبـه بيانية كافية 

بـدأ مـع ابنـه وزوجـة ابنـه . وقرنائه األكادمييني ومجتمعات األعـامل واملجتمعـات السياسـية

تجربة حلول برامج لتحويل إحصاءات دولية إىل رسوم بيانية تفاعلية وممتعـة بهـدف تعزيـز 

حققت عروض روزلينج التقدمييـة . ق وتستند إىل إحصاءات عامةرؤية عامة تعتمد عىل حقائ

ًنجاحا فوريا ويف مارس   السـتخدامه ضـمن Trendalyzer حصلت جوجل عىل برنـامج  2007ً

ولكـن كـام سـرنى، فـإن . أدوات الرسم البياين املتحركة ومتصفح البيانـات العـام الخـاص بهـا

ً رائـدا ألحـد أعظـم التيـارات يف عـامل فهـو لـيس سـوى. ليس مبفـرده) وجوجل اآلن(روزلينج 

 .البيانات الذي يسمى بالتصور والتنظيم متعدد التنسيق

 Pivotترقب تطبيق 

 املشاهدة تعني التصديق

 الذي أقيم يف مدينة لونج بيـتش بواليـة كاليفورنيـا يف –يف مؤمتر آخر من مؤمترات تيد 

وفت، إىل املرسح وطرح السؤال ، صعد جاري فليك، رئيس معمل أبحاث مايكروس2010فرباير 

 التاليـة، ةيف الـدقائق السـت" كيف تستقبل مجموعة كبرية مـن األمـور وتفهمهـا؟"الذي يقول 

عـىل الشاشـة خلفـه، صـنف فليـك حجـم .  اإلجابة يف هيئة عرض تقدميي ليس له مثيلِأعط

. مذهلـةعـة ضخم من املعلومات، يقوم بتكبريها وتصغريها واالختيار من بينها وترشيحها برس

 وعرفنا يف ست دقائق فقط، تعلمنا أمور عن الوفاة وعرفنا أن فليك أحد محبي لينس أرمسرتونج

ولكن أكرث ما بعث عىل . أكرث املوضوعات شهرة عىل موقع ويكيبيديا ومعلومات أكرث من تلك

 .)6(أمور مرئية وواقعية. الذهول هو عرض كل هذه املعلومات يف صور

 ومل يكـن Pivotاستخدمه فليك لعرضه التقدميي يطلق عليـه تطبيـق إن الربنامج الذي 

استخدم التطبيق مجموعة بيانات من ويكيبيديا ولكنـه عرضـها . تم طرحه يف ذلك الوقتقد 

 وقـد حقـق –ًبصورة أكرث جذبا لالنتباه وأكرث فاعلية بكثري من أي وقت عرضت فيه من قبـل 

ًذلك نجاحا فوريا ألنه ال يهم العهد ال   فسـتبقى ،ذي نعـيش فيـه أو األدوات التـي نسـتخدمهاً
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 البيانات، مع لذا، عندما يتغري عامل. الجاذبية والفاعلية دامئًا أساس كل مهارات العروض التقدميية

ًتزايد إمكانيات الحاسب مبـا يسـمح بدراسـة حجـم بيانـات أكـرب كثـريا، فلـيس أمـام الـربامج 

 .التعليمية اختيار سوى اتباع التطبيق

 هو مستقبل معالجة البيانـات مـن حيـث Pivot وGapminderكل ما يوضح تطبيقي 

مل نعـد نسـتغرق . وهذا املستقبل واضـح اآلن. سهولة االستخدام والبديهية والفاعلية والروعة

ًوقتا طويالً يف معالجة النصوص واألرقام ولكن أصبح بإمكاننا التعامـل مـع حجـم هائـل مـن 

وهـذا لـن يغـري . تى من املمكن تخيلهـا مـن سـنوات قليلـة ماضـيةالبيانات بطرق مل يكن ح

 بل سيغري طريقة نظرتنا إىل العامل وكذلك ما نتوقعه مـن ،طريقة تعاملنا مع البيانات فحسب

 .هؤالء الذين يعرضون لنا ما يحدث يف العامل

 جعل األغنام تطفو

 من قال إن الرياضيات مملة؟

 أو مـا هـي أمـاكن ،ًأكرب حجام من بـوذا يف لنـدنهل تساءلت من قبل إذا كان املسيح 

املنهجيني يف الواليات املتحدة؟ هل فكرت من قبـل يف عالقـة القضـبان بـالرتدد النسـبي سيطرة 

 الحراسة أو من أي مكان يف الواليات املتحدة ميكنك رشاء أرخص األعشـاب الضـارة؟ لخدمات

وفًقـا . floatingsheep.orgارة موقـع  أكرث من ذلك فكل ما عليك هو زيـتتساءلال ينبغي أن 

للبيانات الناتجة عن أبحاث اإلنرتنـت ومنشـورات يف مـدونات وأدلـة الخـدمات وغريهـا مـن 

ـإن  ـة، ـف ، وـهـو مرشوع ـمـرح ـشـبه أـكـادميي أقاـمـه Floatingsheepبياـنـات اإلنرتـنـت الحالـي

رتنـت التـابع الجغرافيون ماثيو زوك بجامعة كنتايك ومارك جراهـام مـن معهـد أكسـفورد لإلن

 ".نظرية بسيطة وحساب"لجامعة أكسفورد، يقوم بعرض خريطة للعامل تعتمد عىل 

 هو أنه، وفًقا ملا هـو متـاح بالفعـل، ميكننـا اسـرتجاع Floatingsheepما يوضحه موقع 

 حجم ضخم من املعلومات باستخدام مصادر مفتوحة وغري هيكلية مثل املـدونات والتغريـدات

 ثـم تلخـيص النتـائج يف ،ت يف مجموعات املناقشة وغريهـا مـن املصـادروفيس بوك والتعليقا

  Floatingsheep ولكن بينام قد يكون كل ما أراده فريق. رسوم بيانية يسهل تفسريها بصورة كبرية
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هو تنفيذ أمر مرح ومفيد فبالنسبة آلخرين، جوجل بصفة أساسية، يعني وجود عامل من البيانات 

بدالً من إرسال ماليني االسـتبيانات لسـؤال . ام يساعد عىل تقليل التكلفةسهل الوصول إليها ك

األفراد عن معتقداتهم الدينية، كل ما عليك هو إلقاء نظرة عىل موقـع فـيس بـوك وسـتعرف 

عىل الرغم مـن أن البيانـات متاحـة . ولكن ال تحاول أن تتصفحه بصورة يدوية. ذلك بالتأكيد

هـذا . ًري جدا منها يتم معالجته بدون استخدام أدوات متطـورةللجميع يف الغالب فهناك الكث

يعني أنه، عىل األقل يف الوقت الحايل، يكون املكسـب لهـؤالء الـذين يعرفـون كيفيـة البحـث 

 .وإجراء التحليالت بصورة آلية ومن بني هؤالء رشكتي الخاصة

 البحث عن عدن

 يف تطـوير منتجـات إبداعيـة باالستامع إىل املستهلكني يف مجال املدونات قد نسـتمر

 .تسمح للمزارعني يف أنحاء العامل بإنشاء الحدائق التي يحلمون بها

 مدير عالقات عامة عاملية / مارجريتا فينيستيديت مولر

 Husqvarna  (7)يف مجموعة 

 Gardena ـمـع منتـجـو مـعـدات الزراـعـة 2009 يف ـعـام Kairos Futureـبـدأت رشـكـة 

متثلـت املهمـة يف استكشـاف .  املستهلكني الرئيسيني ألسواقهم رحلة التعرف عىلHusqvarnaو

دوافع الزراعة الحديثة كام يعرب عنها املزارعون املتحمسون الذين حددناهم من خالل وسائل 

اسـتخدمنا برنـامج حاسـبي . اإلعالم االجتامعي حيث عربوا عن رأيهم يف العـامل بشـكل يـومي

ً سوقا يف أنحاء العامل ثم قمنا بتصفح اآلالف منها 13  مليون منشور يف مدونات يف1.4لتحليل 

إذا كـان الحـامس ما ًيدويا ويف آخر األمر تحققنا من أبحاث اإلنرتنت املتعلقة بالزراعة ملعرفة 

 .ًالذي يتمتع به محبو الزراعة عن حق يوجد لدى العامة أيضا وكانت النتيجة مثرية

 أهـم )8(2010عـام  Husqvarnaجموعـة عرض تقرير الزراعـة العامليـة الـذي أعدتـه م

ًالتوجهات يف مجال الزراعة يف جميع أنحـاء العـامل اسـتنادا إىل دراسـة دقيقـة لألفـراد الـذين 

عىل الرغم من أن أغلبهم مل يصفوا شعورهم الشـخيص بالشـغف . يدركون حًقا ماهية الزراعة

ن به إذا جمعنا أمنـاطهم ، فهذا بالضبط ما يقومو"عدن"ومجهوداتهم كمحاولة إلعادة تكوين 

 املكان الذي يتميـز بالتنـاغم املثـايل والـذي " عدن"يف علم األساطري التقليدي، متثل . السلوكية
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ولكن مبا أن عدن هي أمنيتنا التي نحلم بهـا، فـإن صـورة . مل تفسده مخاطر العامل وضوضاؤه

ًتتـأثر أيضـا . املثاليـةعدن تختلف من شخص إىل آخر كام تختلف بالتـايل أحالمنـا بالحديقـة 

أحالمنا بعدن بروح العرص والثقافة، مام يعني أن عدن املعاد تكوينها تختلف مـن مكـان إىل 

 .آخر يف أنحاء العامل كام تختلف عرب الزمان

األمر الرائع بشأن تحليل املدونات هو أنه يسمح بإنشاء الرتابط التلقايئ مـام يعنـي أنـه 

عىل الرغم من .  أسئلة مل نكن لنعرفها لطرحها يف أي استقصاءميكننا الحصول عىل إجابات عن

إن . ًأننا نستخدم أحجام هائلة جـدا مـن البيانـات الكيفيـة، التـزال عمليـة التجميـع ممكنـة

ًالتحويل الذي يجعل األمر ممكنا ينبع بصورة أساسية من خالل مجموعة من وسـائل اإلعـالم 

يف الفصل . ة من البيانات وزيادة إمكانيات الحاسباالجتامعي وإمكانية الوصول ألحجام كبري

عـىل ". العـامل الجديـد"الثاين، سرنى أن تلك اإلمكانيات الحوسبية هي إحدى متطلبات ظهور 

 .ًالرغم من ذلك، ميكن أيضا استخدامها ألغراض رمبا تكون أقل أهمية ولكنها مذهلة

 إنه عامل أرقام كبري

 األحاسيس هي الطريق إىل الحياة

، اقرتح الفنـان ومصـمم عـىل اإلنرتنـت جوناثـان هـاريس وعـامل 2005 أغسطس عام يف

الحاسب اليل سام كامفار فكرة جديدة عىل طريقة أودر لورد، الذي قال سابًقا إن أحاسيسـنا 

هي أكرث الطرق الحقيقية للمعرفة فهي فوضوية ومؤملة يف بعض األحيان ومتناقضة يف بعـض 

ولكن متـى وأيـن . الحزن وأفراد بخري حالبأفراد يشعرون . )9(أعامقنااألحيان ولكنها تنبع من 

هل تشعر النساء يف الغالب بالسمنة أكرث من الرجـال؟ هـل يـؤثر الطقـس "ومن يشعر مباذا؟

املمطر عىل ما نشعر به؟ ما أكرث املشاعر السائدة بني إنـاث نيويـورك يف مرحلـة العرشينـات 

فراد يف عيد الحب؟ ما أكرث املدن سعادة يف العامل؟ ما األكرث ما كان شعور األ... من أعامرهن؟ 

هذه هـي بعـض األسـئلة التـي طرحهـا هـاريس وكامفـار وفجـأة ." ًحزنا؟ وغريها من األسئلة

 .)10(ظهرت حلول ملشكالتهم متمثلة يف مجال املدونات 

 يف كل بضع دقائق، يبحث نظامهم يف الفضاء املعلومايت عن مـدخالت جديـدة منشـورة 
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سـعيد، حـزين، (مدونات تشمل عبارات أشعر وشعوري اآلن، حيث يتم تسـجيل األحاسـيس 

ًنظـرا ألن املـدونات تتمتـع بتنسـيق مامثـل، . يف تلك العبارات) مدمن وغريها من األحاسيس

ميكن تحديد البيانات الشخصية مثل العمر والنـوع واملوقـع الجغـرايف وغريهـا مـن البيانـات 

ونتيجـة . رة وظروف الطقس املحيل يف اللحظة التي تم كتابة املنشـور فيهـاوحفظها مع العبا

لذلك، ميتلك هـاريس وكامفـار اآلن قاعـدة بيانـات تشـتمل عـىل عـدة ماليـني مـن املشـاعر 

 . شعور يف اليوم20.000 إىل 15.000اإلنسانية حيث يزيد ما يرتاوح بني 

ًكان طموح هاريس وكامفار فنيا أكرث منه علميـا أ – قعـاً تجاريـا لـذا، فقـد أنشـأوا مووً

wefeelfine.org–يتمثل كل إحساس معروض بنقطـة .  يعرض النتائج بصورة جذابة وواضحة

يتحـرك الجسـيم بعشـوائية عـىل . واحدة أو جسيم ذي لون وحجـم ميثـل طبيعـة اإلحسـاس

 الشاشة وإذا نقرت عىل جسيم محدد تظهر الجملة أو الصورة التـي يشـتمل عليهـا الجسـيم

ًولكن ميكن أيضا طلب تنظيم الجسيامت تلقائيا حول أي عـدد مـن املحـاور التـي تعـرب عـ ن ً

 . االستفادة من تصنيف املشاعر ألغراض علمية بصورة أكربيضاوميكن أ. املشاعر اإلنسانية

 عىل أرض االستجابة

 دع ما هو منحة لعلم الطاقة يكون منحـة لعلـم املتعـة لتخيـل أداة ممتـازة بصـورة

ية، أداة نفسية بدنية، تسجل بصورة مستمرة ذروة اإلحساس باملتعة التي يشعر مثال

 .بها فرد ما

 فرانسيس سيدرو إيدجوورث، 

 (11))926-1845(اقتصادي وفيلسوف أيرلندي 

عند كتـابتي لهـذه . ؟ قد ال تكون وحدكMappinessهل سمعت من قبل عن مرشوع 

ًمن حني إىل آخر، استقبل إشـعارا .  أسبوعني ملدةMappinessًالسطور أكون عضوا يف مجتمع 

 الخاص يب حيث يطلب مني اإلجابة عـن سلسـلة مـن أسـئلة تتعلـق بسـعاديت iphoneعىل 

ًيف املقابل، أحصل عىل الكثـري جـدا مـن إحصـاءات خاصـة بسـعاديت التـي . واسرتخايئ ونومي

 ني الساعة الثانيـة عرش تعلمت منها بالفعل أنني أكون أكرث سعادة يف العمل يف االجتامعات ب
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ًظهرا والثانية عرصا أيام الجمعة ً تعلمت أنني واحـدا مـن بـني Mappinessمن خالل موقع . ً

 يعـرض العديـد مـنهم صـور للحظـات –ً مساهم تقريبا أغلـبهم مـن األمـم املتحـدة 22.000

 .mappiness.org.ukسعيدة تعرض كخريطة عىل موقع 

 كان يطمح )12( فريق يف كلية لندن لالقتصاد2010 يف أغسطس Mappinessبدأ مرشوع 

إىل تحقيق فهم أفضل ملدى تأثري مالمح البيئة الراهنة التي يعيش فيها األفـراد ، مالمـح مثـل 

لتنفيـذ ذلـك، طـوروا تطبيـق . تلوث الهواء والضوضاء واملساحات الـخرضاء، عـىل إحساسـهم

 اليوم بيانات عن مـزاجهم الحـايل  يقدم املساهمون من خالله عدة مرات يفiphoneخاص بـ

ً للموقع، بإمكان التطبيق أيضا جمع بيانـات عـن املواقـع iphoneًنظرا لحساسية . وأنشطتهم

 درجـة – بصـورة غـري مبـارشة -بصوة تلقائية مام ميكن الباحثون من ربط السعادة باملوقع و

، تعـد "العامل الجديد"يف لذا، فإنه . الحرارة والطقس والضوء والتلوث من مصادر بيانات أخرى

هنـا توجـد . املشاعر والتجارب علوم طبيعية بسيطة وبالتايل ميكن تحديـد مقـدارها بالضـبط

 .أداة إيدجوورث النفسية البدنية

 العلم الطبي أصبح حقيقة

  .مل يعد الطب كام كان

 يف الوقـت . ، تم تشخيص حالـة سـتيفني هيـوود عـىل أنهـا ضـمور عضـيل1998يف عام 

 ًانت تسوء حالة أخيهام، وجـد جـيمس وبنجـامني هيـوود أنـه غالبـا مـا يـرتك املـرىض الذي ك

 فمن الصـعب التوصـل إىل معلومـات حيـث يوجـد ،الذين يعانون من أمراض نادرة وحدهم

عدد قليل مـن األفـراد ملشـاركة التجـارب معهـم ويحتـاج املـرىض أنفسـهم أن يكونـوا خـرباء 

، أطلـق األخـان 2005لـذلك، يف عـام . لنـدرة الخـربة املهنيـةًباألعراض التي يعانون منها نظرا 

ًموقعا يهدف إىل مساعدة املرىض الذين يعانون من الضمور العضيل عىل التواصـل ومشـاركة 

  حـتـى اآلن مجتمـعـات اـملـرىض PatientsLikeMeًمـنـذ البداـيـة، ـضـم أيـضـا موـقـع . تـجـاربهم

اش ومتالزمة فيربوميالغيـا ومـرض نقـص التصلب العصبي املتعدد وشلل الرعالذين يعانون من 

 وكذلك مرض الشلل فوق النووي التدريجي ، اإلجهاد املزمن واضطرابات املزاجاملناعة وأعراض

 يـدخل ). االلتهـاب امليـاليني للعصـب الـبرصي(النادر وضمور النظام املتعدد ومرض ديفيـك 
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 كـان يوجـد عـىل 2011 ً مجانـا ويف سـبتمربpatientslikeme.comاملستخدمون عـىل موقـع 

 . حالة مختلفة500 عضو يعانون من أكرث من 115.000املوقع أكرث من 

ً فريـدا وجديـداPatientsLikeMeنات هام ما يجعالن ااملحادثة وتجميع البي إن بيـنام . ً

 –يخرب املرىض عن عالجهم وحاالتهم الصحية يتم تجميع حجم هائل مـن البيانـات الواقعيـة 

 ال يعلمـون حتـى مـا يسـألون نيً يكن ممكنا تجميعها بطرق أخرى ألن الباحثالبيانات التي مل

من املستخدمني يختارون مشاركة املعلومات ليس فقط مع مرىض % 15ًنظرا ألن حوايل . عنه

ًمثلهم ولكن أيضا مع غري مرىض، يستطيع األطباء والباحثون الـذين يـدخلون عـىل املوقـع أن 

 بتقـديم PatientsLikeMeقـام موقـع . املرىض ومـدى نجاحهـايعرفوا العالجات التي جربها 

 سلسلة من مرشوعات األبحاث التي تحلل املعلومات اإلكلينيكية التـي يقـدمها املـرىض وكـذلك

لـذلك، . Novartis (13) وEli Lillyبدء رشاكة يف البحث اإلكلينـييك مـع رشكـات األدويـة مثـل 

ً واحـدا PatientsLikeMe موقـع CNN Money وBusiness2.0 ليس من املدهش أن يسمي

 إن إحداث تغيري هو كل ما يهم يف األمر، أليس كذلك؟".  رشكة ستغري العامل15"من 

 أوقف العنف

 ًبعد عرشين عاما من اآلن ستشعر بخيبة أمل أكرب لعدم القيام بأمور ما وليس لقيامـك

 . انتهـز فـرص التجـارة.ًلذا، تخلص من قيودك وابحر بعيدا عن مينائك اآلمن . بأمور ما

 .أطلق لنفس العنان يف بحر الحياة. اكتشف. احلم. استكشف 

 (14))1910-1835(مارك توين، مؤلف وفكاهي أمرييك 

يف أواخر القرن التاسع عرش مل يصدق األفراد الهاتف ألن امللك ورئـيس الـوزراء وبعـض 

 خدمـة التليفـون يف التزايـد ولكـن اسـتمر عـدد املشـرتكني يف. األغنياء هم من كانوا ميتلكونه

حـدث نفـس اليشء مـع التليفـاكس يف . ًوتجاوز نقطة التحول وفجأة احتاج كـل فـرد واحـدا

يف منتـصـف .  وحـسـابات الربـيـد اإللـكـرتوين بـعـد ذـلـك ـبـعرش ـسـنواتثامنينـيـاتمنتـصـف ال

سـمي القـانون عـىل .  وهو مثال آخر لقـانون ميتكـالفFacebook األلفينات، حان الوقت لـ

 روبريت ميتكالف، أحد مخرتعي الإليرثنت، حيث ينص عىل أن قيمـة شـبكة مـا يتناسـب اسم

 كلام كانت شبكتك كبرية وكلام كانت شبكتهم كبرية كلـام . مع مربع عدد املشرتكني يف الشبكة
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وتلك هي القوة التي تجعل مواقـع . ًكان من املحتمل أن يكون أحد معارفك يعرف شخصا ما

Facebookو LinkedInو Google +ًمشهورة جدا. 

، بدأ بعـض الصـبية يف الجـدال يف حفـل أقامتـه املدرسـة الثانويـة يف 2007 أكتوبر 7يف 

ألقي القبض عىل خمسـة . ستوكهومل وما بدأ بجدال انتهى برضب صبي حتى املوت يف الشارع

 أبـييل شعر أحد من يعتادون الذهاب إىل حفالت، أنطون. مراهقني واتهم أربعة منهم بالقتل

ً عاما، بـالحزن جـراء مـا حـدث وقـرر أن يتخـذ 15وهو طالب يف عامه األول يبلغ من العمر 

 Facebookوحيث إنه أراد أن ينتهي العنف يف الشـارع، أنشـأ مجموعـة عـىل موقـع . ًإجراءا

يف ). Stop Street Violence: يتبعهـا مجموعـة إنجليزيـة هـي (Stoppagatuvaldetتسمى 

دث املأسـوي، ا عضـو وبعـد أسـبوع مـن الحـ3000 انضـم إىل املجموعـة  سـاعة،24أقل مـن 

ًخرجت تظاهرات احرتاما للضحية ريكاردو كامبوجيـاين يف سـتوكهومل ويف جـوتنربج ومـاملو يف 

ًحرض األحداث عرشات اآلالف وكـان االهـتامم كبـريا جـدا . السويد ويف كوبنهاجن يف الدمنارك ً

 .هرات يف ستوكهومل مرتنيلدرجة أنه كان يجب أن تتحرك التظا

 – عضـو ويف األول مـن نـوفمرب Facebook 112.000الحًقا، ضمت مجموعة أبييل عىل 

 يف حفـل Free Your Mind Award منح أييل جـائزة –أقل من شهر بعد مقتل كامبوجياين 

MTV Galaأصبح أبييل أصغر عضو يف الربملان السـويدي2010منذ عام .  يف ميونيخ بأملانيا  .

  روابـط كانـت–ل ما فعله هو استخدام اإلعالم االجتامعي للتواصل والتفاعـل وبنـاء عالقـات ك

بعد بضع سنوات، جاء الربيع العريب حيث لعب اإلعـالم االجتامعـي . وتستمر يف تقديم الخري

ًدورا مهام يف اإلطاحة بالحكومات غري   .الدميقراطيةً

 التواصل من أجل عامل أفضل

 ني نسقطمتحدين نقف، متفرق

 ) قبل امليالد564 – 620(شعار قديم ينسب إىل إيسوب 

 مؤسسة بنوك جرامني وأبـو التمويـل متنـاهي الصـغر –، زار محمد يونس 2003يف عام 

 . ، كليـة سـتانفورد لألعـامل كضـيف متحـدث2006والحاصل عىل جـائزة نوبـل للسـالم عـام 

 الـذي مل يسـمع مـن قبـل عـن كانت جيسيكا جاكيل تعمل يف الكلية ودعـت مـات فالنـريي، 
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الحًقـا، بـدأت جيسـيكا مجـال عمـل كمستشـار . التمويل متناهي الصغر، لحضـور املحـارضة

زارها . لصندوق متويل القرية غري الربحي للمساعدة يف بدء مرشوعات صغرية يف رشق أفريقيا

 التـي ًمات يف أفريقيا وأمضيا وقتا يجرون مقابالت مع أصـحاب مرشوعـات بشـأن املشـكالت

بعد العودة من أفريقيا، بدأ االثنان يف تطوير خطة لنـوع جديـد مـن فكـرة . كانوا يواجهونها

. التمويل متناهي الصغر تعتمد عىل فكرة الربط بني املقرتضني واملقرضني عرب مسافات طويلة

 . التي تعني الوحدة يف اللغة السواحيليةKiva املنظمة غري الربحية ت، بدأ2005يف عام 

ـاتهمKiva.org موـقـع يف ـاجني أنفـسـهم ومرشوـع . ، يـعـرض أـصـحاب املرشوـعـات املحـت

ولكـن عـىل الـرغم . ًيستطيع املقرض أن يختار مقرتضا بعد مجرد بضع نقرات إلكامل القـرض

ًتبدو كأنها مؤسسية تعتمد عىل العالقات التبادلية، فهي أكرث ذكاءا بالفعل مـن  Kivaمن أن 

ولكن تتم املوافقة  Kivaعرض املقرتضني واحتياجاتهم عىل موقع يتم . مجرد أداء هذا النشاط

 عنـد 138امليدانيني الذين يبلغ عـددهم  Kivaبالفعل من الناحية الفنية من قبل أحد رشكاء 

نرش طلب القرض وهم الرشكـاء املحليـون الـذين يـتم الحفـاظ علـيهم يف املرشوع ملسـاعدة 

وبدالً مـن ذلـك، . كل نيفتايل برافو كامبوس مبارشةلذا، يف الحقيقة أنت ال تقرض ماي. آخرين

التوقيـت ) ًكام نعرف جميعـا(يضمن النظام أنه يحصل عىل التمويل مبجرد احتياجه إليه ألن 

ًجدا يف مجال األعامل بغض النظر عام إذا كـان املرشوع مرشوع غـريب ضـخم أو مرشوع م مه

 .تاكيس واحد يف نيكاراجوا

ً مليـون دوالر قروضـا إىل Kiva240 وىل للـمرشوع، حولـت عىل مـدار السـتة أعـوام األ

ومبـا أننـا نتحـدث عـن قـروض . ًتقريبا%99 دولة مبعدل سداد يبلغ 216ً مقرتضا يف 625.000

 دوالر أمـرييك وحتـى مبـالغ قليلـة 400متناهية الصغر فإن متوسط القرض يكـون أقـل مـن 

 ولـكـن بـيـنام ـكـان ـجـاكيل وفالـنـريي .)15(ً دوالر أـمـرييك ـيـتم املوافـقـة عليـهـا أيـضـا25تـسـاوي 

يستخدمان اإلنرتنت كأساس لنموذج جديد للرشاكة االجتامعية، فإن اإلنرتنت له قوى هادمـة 

 .ًأيضا
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 اإلنرتنت ال يكذب

 .إذا أضعتها فسيجدها منافسك. مل تضيع فرصة عمل من قبل

 (16)مجهول

 انت إحـدى أوائـل النتـائج، كUnited Airlines عن Googleمن قبل، إذا كنت بحثت يف 

إذا مل . United breaks guitars بعنوان Youtubeالتي حصلت عليها هي مقطع فيديو عىل

 بــ Youtube عـىل موقـع United ثـم قـارن وجـود )17(.تكن شاهدته بعـد، برجـاء شـاهده

Southwest Airlines ومـن ثـم ميكـن إنشـاء تسلسـل ملقـاطع فيـديو تضـم أحاديـث مـع  

 توضح املقارنة توابع وقوة شبكات التواصل االجتامعـي والتصـنيف )18(.ن رائعنيمضيفني طريا

يف مـارس . عىل اإلنرتنت ألن الفرق يتمثل يف شخص واحد بصـفة أساسـية وهـو ديـف كـارول

عنـدما كـان ديـف ينظـر مـن النافـذة . ، كان ديف كارول يف رحلة مع فرقته املوسيقية2008

، رأي مضـيفني أرضـيني يلقـون الحقائـب مبـا فيهـا جيتـاره O'Hareًمنتظرا اإلقالع من مطـار 

عنـدما أبلـغ بعـدها . بعد تـرك الطـائرة، أرسع هـاري ومل يبلـغ عـن تلـف الجيتـار. التقليدي

ملـدة تسـعة أشـهر ، تـم تنـاول . ًبأسبوع قيل له إن الوقت تأخر جـدا ليـتم اتخـاذ أي إجـراء

أن يكتـب ثـالث أغنيـات يـتم  ووعد ديف آخـر شـخص رفـض United Airlinesالقضية يف 

 يوليـو 6 يف Youtube عـىل موقـع United breaks guitarsتـم نرش . طرحها يف أنحاء العامل

ألغى العمالء تـذاكرهم بيـنام .  ويف غضون مثانية أيام شاهدها ثالثة ماليني شخص،2008عام 

ت  بعدها تزحف وتعرض عىل ديف رحالUnitedأختار آخرون خطوط طريان أخرى وجاءت 

وبـدالً مـن ذلـك، نرش . ًولكن ديـف رفـض فهـو اآلن معتمـد وأصـبح مشـهورا. طريان مجانية

 .الفيديو التايل الخاص به

هـل كرست .  أسـئلة حـول املصـداقية والحقيقـةUnited breaks guitarsأثارت أغنية 

Unitedىل  بالفعل الجيتار؟ من هم األفراد الذين بـدأوا االنهيـار؟ ومـا تكلفـة هـذا األمـر عـ

United ً؟ عىل الرغم من ذلك، فإن هذا تصويرا حيا لعامل وسـائل اإلعـالم االجتامعـي وتـأثريه ً

إذا مل يتبع . ًولكنه أيضا تذكرة ألهمية املوظفني يف عملية متييز الرشكات. الوحيش عىل األعامل

يف . Unitedًاملسئولون عن الشكاوى القواعد بصورة صارمة جدا ملا حدث أي من ذلك لرشكة 

 .ًالواقع، مل يعد املوظفون مجرد أعظم أصول ألية رشكة فحسب ولكنهم أيضا أكرب مخاطرها
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 ؟هل تم ضبطك

 .والعرشينواحد اللعب بالعالمات التجارية متعة القرن ال

ً عامـا، 31 مـن كريسـتي لـني هامونـدز، كالً ، أرادت2009يف إحدى األمسيات يف إبريل 

 اللتان كانتا تعمالن يف محل دومينـوز بيتـزا شـامل كارولينـا ً عاما،32وميتشل أنطوين سيتزر، 

بعد العمل بدأتا اللعب بالطعام والعطس فيه ومـلء أنفهـام بـالجنب . االستمتاع بعض الوقت

عندما انتهيتا من اللعب وأغلقتا . وغريها من األفعال وكانتا تسجالن كل يشء قامتا به وقاالتاه

. األسـبوع الذي أحدث ضـجة كبـرية عـىل مـدار Youtubeقع الكامريا، عرضتا الفيديو عىل مو

 بيتـزا ًشاهد الفيديو ماليني املشاهدين يف الحال تقريبا وأخرب العمـالء املهتمـني محـل دومينـوز

بعد يوم واحد فقط من نرش الفيديو تـم ترسيـح هامونـدز وسـيتزر واعتـذر باتريـك . ًرسيعا

ً فيـديو آخـر شـاكرا أيضـا العمـالء املهتمـنيدويل، املدير التنفيذي لدومينوز ملا حـدث يف ً.)19( 

لألسف مل تتلق تلك االستجابة مشاهدة سوى جزء بسيط من املشـاهدة التـي تلقاهـا فيـديو 

 .هاموندز وسيتزر

باإلـضـافة إىل تحـكـم املـسـتهلكني بالعالـمـات التجارـيـة وتـعـريض اـملـوظفني لـهـا للخـطـر 

 نشطاء مهنيني يحاولون باهتامم شديد تغيـري –  مام يجعل األمور أسوأ–ًباستمرار يوجد أيضا 

ـات ـة بالرشـك ـة الخاـص ـات التجارـي ـورة العالـم ـون . ـص ـا تـك ـهرة رمـب ـرثهم ـش  Canadianأـك

Adbusters وهي منظمة مقاومة للنزعة االستهالكية غـري ربحيـة أسسـها كـايل السـن وبيـل ،

ني والنشـطاء والكتـاب شبكة عاملية من الفنان"وصفا نفسهام بـ . 1998شاملز يف فانكوفر عام 

وكثريي املزاح والطالب واملعلمني وأصحاب املرشوعات الذين يريدون تطوير حركـة النشـطاء 

إىل جانــب نرش مجلــة . ونفــذوا ذلــك بالفعــل." االجتامعيــني الجديــدة يف عرص املعرفــة

Adbusters مشـرتك، فـإن 120.000 التي يـدعمها القـراء، التـي تضـم Adbusters معروفـة 

أـحـد املوـضـوعات املفـضـلة ـهـي . اتـهـا التهكمـيـةالتي تـسـخر ـمـن اإلعالـنـات املـشـهورةبإعالن

ً أيضـا حمـالت نشـطاء دوليـة Adbustersبدأت . ماكدونالدز حيث تعرضت لحمالت عديدة

 .Buy Nothing Day(20)متعددة مثل 

ماذا تفعل لحامية نفسك من الصفعات مثل تلك التي تلقتها كـل مـن : ًإذا، السؤال هو

United ودومينوز وماكدونالدز؟ حسنا، من املستحيل أن تجعل رشكتك محصنة طاملا مل يكن ً 
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). ًوأنا عىل يقني متاما أنك غري مسـتعد لـذلك(لديك استعداد للتخلص من موظفيك وعمالئك 

ـعـىل اـلـرغم ـمـن ذـلـك، ـفـإن التـسـليم بحقيـقـة أـنـك مل تـعـد مـسـئوالً ـعـن عالمـتـك التجارـيـة 

 .سيساعدك

 كمنهاية التح

عـدم الجـرأة هـي أن تفقـك . الجرأة هي أن تفقـد تحكمـك يف األمـور بصـورة مؤقتـة

 .نفسك

 )55-1813(سورين كريكيجارد، فيلسوف ومؤلف دمناريك 

احتـل هـذا الـنص، إىل ." Fujitsu ScanSnap Scanner S300تحقيقـات : ابحث عـن"

 عـام Wired جانب صورة للسكانر موضوع البحـث، صـفحة يف إصـدار شـهر نـوفمرب ملجلـة

. ابحث برسعة عىل اإلنرتنت للتأكـد مـن التحقيقـات: تحته، بخط أصغر، يقول اإلعالن. 2008

بالتحقيقـات التـي أعتقـدت   من هذا اإلعالن؟ هل كانت عىل ثقة كبريةFujitsuًإذا،ما غرض 

انر أنه ميكنها االعتامد عليها؟ وأنها حتى مل تحتاج إىل نرش األخبار الجديدة عـن أجهـزة السـك

 أظهـرت لعمالئهـا Fujktsuعـىل الـرغم مـن ذلـك، كـان التـأثري هـو أن . ذاتها؟ رمبا ورمبـا ال

 :وعمالئها املحتملني أنها

 تفهمهم 

 ال تقلل من قيمتهم 

 تعلم أن عمالئها سيبحثون عىل أية حال 

 تعلم  أن العمالء ال يثقون باإلعالنات 

 تفهم أنها مملوكة من قبل عمالئها 

 تعداد أن تكون الخادم املليك لعمالئهاتوضح أنها عىل اس. 

 أساس منطق مجتمع املسـتهلكني الجديـد وهـو 2008 عام Fujitsuبهذا، يلخص إعالن 

يبنـي املسـتهلكون واملسـتخدمون العالمـة . أن أصحاب العالمات التجارية مل يعودوا مسئولني

إن مـا يفعلـه . ام التسويقالتجارية كام تبنيها وكاالت العالقات العامة وخرباء اإلعالنات وأقس

ًإذا، أي . املستهلكون مبنتجاتك وما يقولوه عنها هو ما يبني العالمـة التجاريـة يف نهايـة األمـر

ًيشء أفضل من جعلهم بالفعل جزءا من عملية تطوير املنتج أيضا؟ يف الواقع، إن تنفيـذ ذلـك  ً 
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ة إىل رشكة تعمـل اآلن  من رشكة تعاين من مشكالت مالية شديدLEGOهو بالضبط ما حول 

 .ًيف أفضل حاالتها ملدة طويلة جدا

 انطلق مع املستهلكني

 .إذا مل تخاطر بأي يشء، فإنك تخاطر أكرث: املشكلة هي

 (21)إريكا جونج، مؤلفة وشاعرة أمريكية   

، فك كيكوا براودفـوت، 1998 عام LEGO Mindstormsبعد بضعة أسابيع من إطالق 

 ونرشها عـىل شـبكة RCX ستانفورد، شفرة مستكشف األوامر اآليل  يف جامعةهطالب دكتورا

ـت ـع )22(.اإلنرتـن ـدأ املجتـم ـالغني% 70( ـب ـاؤه ـب ـن أعـض ــ) ـم ـدة ـل ـة جدـي ـات برمـج ـة لـغ  كتاـب

Mindstorms واقرتح شخص واحـد نظـام تشـغيل جديـد وهـو LegOS . أصـبحت الربمجـة

 أفضل بكثـري Mindstormsأسهل وبدأ طرف ثالث مزود خدمة إنتاج حساسات متوافقة مع 

كـان ذلـك ) الـدمنارك( يف بيلونـد LEGOولكن بالنسبة ملقار .  األصليةLEGOمن حساسات 

 ليس فقط –احتياالً حيث كان لديهم تقليد حامية حقوق امللكية الخاصة بهم بصورة صارمة 

ًمن أجل املال ولكن أيضا من أجل السمعة حيث عرضت النسـخ الضـعيفة العالمـة التجاريـة 

 أكـرث Mindstormd أن قراصنة اإلنرتنت جعلوا LEGOلحسن الحظ، أدركت . خطر التدمريل

 رخصة LEGOوبالتايل، كتبت .  مجتمع من املستخدمني ذايت الدعمLEGOجاذبية مام منح 

ًوحققت نجاحا كبـريا. الربنامج مرة أخرى وأضافت عبارة  حق القرصنة وكـان اإلصـدار الثـاين  ً

 . عىل الدوامLEGOمبيعات  أفضل Mindstormsمن 

وبعد ذلك، متت دعوة قراصنة أمريكيني ملناقشة عالية الرسية حول الطاولـة املسـتديرة 

 سداد مثن تذاكر الطـريان Mindstorms كان يتعني عىل لجنة املستخدم الخاصة بـ. يف بيلوند

 جنـة بعـد قضـت الل. لنفسها وكل ما حصلوا عليه يف املقابل هـو بعـض القوالـب البالسـتيكية

ــ ـك عرشة أـشـهر كمستـشـار ـل ـا. LEGOذـل  ًوزاد ـعـددها إىل أربـعـة عرش عـضـوا وـشـكلت ـم

يشـرتك .  سيتمكن الجهاز اآليل الجديد من فعله واألجزاء التـي تـأيت ضـمن أدوات االسـتعامل

 يف القليل من الخصائص التي تتمتع بها اإلصدارات السابقة Mindstormsأحدث إصدار من 

 نفسـه يشـبه مشـغل ) NXT(هـو يتكـون مـن قطـع أقـل وشـكل الحاسـب فيام عدا االسم ف
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MP3 أكرث من كونه قطعة منLEGO والربنامج متاح للتحميـل مجانـا عـىل موقـع ًLEGO .

 Mindstorms ولكـن LEGOيصعب ذكر ما أضافته لجنة املستخدم وما طوره فريق عمـل 

NXT حقق نجاحا عظيام واحتل املركز الثاين عىل قامئة ً ًAmerican boys' Christmas بعد ،

Nintendo Wiiًوما كان ذلك ليكن ممكنا إذا مل تكـن إدارة .  مبارشةLEGO منفتحـة وغـري 

 .Procter & Gambleتقليدية بصورة مميزة كام كانت 

 اتفاق تغيري اللعبة التايل

 الفكرة التي ال تشكل خطورة ال تستحق أن يطلق عليها فكرة عىل اإلطالق

 (23))1900-1854(لد، كاتب وشاعر أيرلندي أوسكار واي

ماذا تفعل عندما يكون معدل إبداعك ضعيًفا بيـنام تتصـاعد التكـاليف بصـورة أرسع مـن 

النمو عايل الجودة؟ كان ذلك هو التحدي الذي يواجـه مـدير قسـم التطـوير واألبحـاث يف رشكـة  

Procter & Gamble التطوير واألبحاث اآلخرين  مثل أغلب مديري )24(.2000 الري هيوسنت عام

متنـامي يف الرشكات الناضجة التي تعتمد عىل اإلبداع، واجـه هيوسـنت منافسـة متزايـدة وطلـب 

 Procter ولكن عىل عكس أغلب اآلخرين، بـدأت. بصورة رسيعة عىل أفضل ومزيد من اإلبداعات

& Gambleجـي ًيثا، إيـه أدرك مـديرها التنفيـذي املعـني حـد.  التفكري والتفكري بشكل مختلـف

 الفيل، أنه ال ميكن تنفيـذ أهـداف النمـو مـن خـالل مزيـد مـن اإلنفـاق عـىل قسـم التطـوير

 . للرشكةلذلك، تحدى هيوسنت إلعادة إيجاد منوذج أعامل إبداعي. واألبحاث لتسديد ديون أقل

ومن خالل " التغذية املتبادلة"من الناحية التاريخية، ظهرت أفضل اإلبداعات من خالل 

ولكن هل من متديد هذا النموذج خارج حـدود الرشكـة؟ بعـد .  األفكار فيام بني األقسامربط

اإلمداد الخـارجي لألفكـار واملنتجـات : دراسة للمنتجات التي تم الحصول عليها كانت اإلجابة

قدر هيوسنت أنه لكل باحث داخيل يف الرشكة . ًمن شأنه أن يقدم منتجات عالية الربحية أيضا

امل ومهندس يف مكان آخر يتميـزون بالعمـل الجيـد وبالتـايل فبتطبيـق مـنهجهم  ع200يوجد 

وفًقا لتلك النظرة، .  مليون1.5 إىل 7500الجديد من املمكن أن تتضاعف املنظمة البحثية من 

 ينبغي أن تنتج نصف املنتجـات مـن املعامـل البحثيـة الخاصـة هًحددت الفيل هدفا يفيد بأن

 . خاللهمبالرشكة والنصف اآلخر من
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يتمثل أساس النموذج الجديد يف موقع اتصل وطور حيث يستطيع األفـراد أو الرشكـات 

. اإلعـالن عـن احتياجـاتهم اإلبداعيـةProcter & Gambleتقديم مقرتحاتهم بيـنام ميكـن لــ 

هل بإمكان إبـداعك أن يكـون : "وتعد دعواتهم للمتقدمني مغرية بالفعل حيث تقول الدعوة

يف غضون بضع سـنوات مـن تأسيسـها، قامـت الرشكـة بزيـادة  )25("عبة التايل؟صفقة تغيري الل

يف نفـس الوقـت، . مـن الهـدف% 50وكانت أقـرب لتحقيـق % 60إنتاجيتها اإلبداعية بنسبة 

ولكـن إذا كانـت %. 3.4إىل % 4.8انخفض إنفاق قسم التطوير واألبحاث كنسبة مبيعات من 

Procter & Gambleمليون مبدع وباحث ومهندس فقط يف 1.5   استطاعت أن تحصل عىل 

 مجالها، فام العدد اإلجاميل ملن ميكنها الحصول عليهم؟

 ًأن تكون بريئا

 .ال يوجد يشء مستحيل بالنسبة لقلب لديه إرادة

 )1580-1497(جون هايوود، كاتب مرسحي وشاعر إنجليزي 

مل بكـل منتجـي ماذا يحدث إذا متكنت من ربـط كـل البـاحثني عـن اإلبـداعات يف العـا

اإلبداعات وإيجاد مكان لسوق عاملي لإلبداعات؟ بكل تأكيد حاول الكثريون مـن قبـل ولكـن 

منـذ . InnoCentiveمن بني هـؤالء ألفـوس بنجـام، مؤسـس موقـع . نجح منهم القليل فقط

 ـمــن منتـجــي الحـلــول اإلبداعـيــة ـعــىل موـقــع 250.000، ـســجل 2001البداـيــة يف ـعــام 

innocentive.comتـم أيضـا حتـى اآلن حـل نصـف عـدد التحـديات –يثري الدهشـة ما - و ً

 فالباحثون الذين يحتاجون إىل حلول ، إن العملية مبارشة)26(.1300املنشورة التي يبلغ عددها 

إبداعية ينرشون تحدياتهم مع مصاريف كل مشكلة ويتم تعويض منتجو الحلول الـذين يـتم 

، الذي يعمل كوسيط InnoCentive عرب موقع اختيار حلولهم من قبل الباحثني عن أفكارهم

 .يف العملية

، عرضت نظريات بشأن إبداعات منفتحة وكانت تركز عىل حاجـة تسعينياتيف أواخر ال

) املســتهلكني( العمــالء واملســتخدمني النهــائيني –املــنظامت إىل إرشاك أصــحاب املصــالح 

ولكـن عنـدما . العملية اإلبداعيـة يف –واملوظفني والرشكاء الخارجيني ومقدمو حلول املشاكل 

. بدأت رشكات كبرية يف تطبيق مناهج إبداعية منفتحة، تتحدى األعداد الكبرية األسطح برسعة

 ً موـظـف برنامـجـا ميـكـن ـمـن خالـلـه 100.000ـمـاذا يـحـدث إذا أطلـقـت رشـكـة يعـمـل ـلـديها 
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احتياجاتـه؟ ملقدمي الحلول داخل الرشكة نرش أفكار وألي شخص لديه مشكلة أن يعلن عـن 

كيف ميكنك إدارة هذا السوق الضخم؟ بالنسبة للحلول التي يبحث عنها أحـد البـاحثني فـإن 

 ولكن ماذا عن كل األفكار املرتوكة التي مل يسأل عنها أحد؟ حتى إذا قدم كل ،ًاألمر سهل جدا

 . فكـرة100.000ًموظف فكرة واحدة فقط يف العام، هـذا يـؤدي يف النهايـة أيضـا إىل وجـود 

كيف ميكنك تصنيفها؟ وفًقا لعالمات؟ وفًقا للموضوع؟ وفًقا للحجم؟ وكيف نرى املجال الذي 

 تكرث فيه األفكار واملجال الذي تقل فيه األفكار؟

 يوجد لديها برنامج إدارة أفكار – إيريكسون السويدية العمالقة –أحد الرواد يف املجال 

تعليقات حيث يتم إرشاك آالف عديدة مـن داخيل يحتوي عىل عرشات اآلالف من األفكار وال

 يتم تشجيع املوظفني عـىل نرش أفكـار والتصـويت عليهـا ويقـوم البـاحثون عـن )27(.املوظفني

حلول بنرش مشكالتهم أو احتياجاتهم اإلبداعية عىل الربنامج مطالبني مقدمي الحلول بـاقرتاح 

 !عـدد كبـري مـن األفكـار ولكـن؛ فحسـبًمرحبا يف عامل األفكار، ليس عامل األفكار الكبرية . حلول

 لهذا نحن نحتاج إىل التحليالت والتصـور الـذي ذكرنـاه مـن قبـل ألنـه بيـنام ال يجـب عليـك

يف هذا العامل الذي . ً بصورة أساسية، أنت تحتاج أن تكون إبداعيا من الناحية الفكريةاالخرتاع

ائدة عن الحاجـة ال يـزال هنـاك تكون فيه املعلومات واألفكار وحتى براءات االخرتاع بضائع ز

 .إن رؤية الصورة وصنعها هي ما يهم. الكثري الذي ميكن تنفيذه باستخدام هذه املكونات

 ال تقرتض، ارسق فحسب

 .ًالفرصة تصنع لصا

 )1626-1561(فرانسيس باكون، فيلسوف إنجليزي 

تنفيذيني بها  عامل املوسيقى عىل الرغم من أن املديرين الApple، غريت 2001يف أكتوبر 

بيـنام . أقسموا من سنوات قليلة سابقة أال يدخلوا سوق اإللكرتونيات االستهالكية مـرة أخـرى

بدأت الرشكة يف تطوير برنامج لألجهـزة الرقميـة، أدرك سـتيف جـوبز أن املشـغالت الرقميـة 

لتقوم استغرق األمر حينها أقل من عام . املوجودة كانت غري متقنة الصنع وغري عملية ورديئة

Apple بتطوير خط إنتاج جديد متاما وكان رس رسعتهم هو استخدام موارد موجودة بالفعـل ً

 .بأنفسهم بدالً من اخرتاع كل يشء
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ـة، مل تخــرتع   –Creativeأطلقــت رشكــة .  مشــغل األقــراص الصــلبةAppleيف البداـي

ل األقـراص وطـرح فكـرة ربـط مشـغ. 2000ً واحـدا يف عـام –السنغافورية الرائدة يف السوق 

الصلبة بنظام يستطيع املستخدمون من خالله تحميل موسيقى بصورة قانونية طـوين فاديـل، 

 بعـد ترسيحـه Apple الذي اقرتب مـن Phillips و General Magic مهندس سابق يف رشكة

 بيـنام اعتمـد الربنـامج عـىل Fraunhofer Society من MP3تنسيق  تم رشاء. Phillipsمن 

فكـرة  iTunesمل تكـن حتـى فكـرة . PortalPlayerالذي مل يطـرح بعـد مـن برنامج املرجع 

Apple . قبل أن يقرتب فاديل من 2000يف عام ،Apple اشـرتت الرشكـة ،SoundJam MP– 

 وحـذفت Apple هو إضافة واجهة مستخدم لهـا صـبغة Appleكل ما فعلته . iTuneأساس 

الفنـانون املوهوبـون ويرسق الفنـانون يقـرتض . بعض الوظائف التي مل تناسب منوذج الرشكة

ً وهذا متاما ما فعلته )28(.ًالعظامء، هذا ما كان يقوله جوبز مشريا إىل بابلو بيكاسو
(29)Apple . 

 مع التفكري عىل نطاق واسع الذي متيز بـه )30(. هو تجميع األجزاءAppleما فعله فريق 

ومبسـاعدة بسـيطة مـن . أحـد آخـر، كانت الرشكة قادرة عىل رؤية مـا مل يـره Appleجوبز و

، املسـتعدين لرشاء أي يشء بـأي سـعر مـا دام Apple  مجموعة املهتمني بـ–أصدقاء آخرين 

أمـا البـاقي، . iPodً كان بإمكانهم أيضا الحصول عىل العوائد املطلوبة إلنتاج –Appleطرحته 

 .ًفأصبح تاريخا

 قفزة كبرية للبرشية

القيام بعمل يدوي لكنه ال يستطيع القيام بعمـل بدون اإلبداع، قد يتمكن مدير من 

يف أحسن األحوال ميكنه أن يتفوق عىل التطور التدريجي للمنظمة التي يديرها .مميز

هـذه القفـزات .  قفـزة راديكاليـة إىل األمـام–ولكنه ال يستطيع أن يقود قفزة كمية 

ر املبـدع يسـتطيع إن املـدي. مطلوبة لتنطلق منظمة ما إىل األمام وتستمر يف املقدمة

 .أن يتعامل مع األمور بطريقته الخاصة

 راسل إل أكوف، واضع نظريات تنظيمي  

 (31))2009-1919(ومستشار وأستاذ أمرييك 
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ثـم . يف يوم من األيام كانت هناك فكرة أننا كنا نعيش يف عامل يتميـز بـالقفزات الكبـرية

بالنسـبة ).  التي تتبع نفس املبادئ وكل الطرق األخرىScaniaوطريقة (جاءت طريقة تويوتا 

كـان لـدى الواليـات املتحـدة األمريكيـة . ًللغرب، كانت تلك طريقة جديدة متاما إلدارة األمور

ًعىل األخص تقليدا وهو الرتكيز بقوة عىل القفزات الثورية يف مجال اإلبداع أكرث من الفلسـفة 

 حًقـا حتـى أدركـت سـبعينياتحتـى الاليابانية للتطوير املستمر والتحسني املستمر ومل يكـن 

 .صناعة السيارات يف أمريكا أنهم يراهنون عىل الحصان الخطأ

ًاإلبداع وعملية ثورية باألساس وهذا ينطبق عىل كل يشء بدءا من تطوير الربامج حتـى 

ولكـن بـالطبع، ). أو من عهد بيل جيتس إىل عهد تشارلز دارون، إن أمكن القول(علم األحياء 

إن التحسينات املستمرة والفلسفة اليابانية للتطوير املسـتمر لـن . ًات رضورية أيضافإن القفز

فهـام سـيجعالنه أفضـل، حًقـا، وعـىل املـدى الطويـل . حـداث ثـورة يف العـاملإًيؤدوا أبـدا إىل 

عـىل الـرغم مـن ذلـك، فـإن . ولكنهام لن يوفرا لنا التحـوالت الكبـرية. ًسيجعالنه مختلًفا متاما

أشكال العملية الثورية من املمكن أن تكون إعادة تجميـع كـام رأينـا يف حالـة شكل آخر من 

iPod .بدون تفكري . وتحتاج إعادة التجميع إىل تطبيق عقلية معينة وبعض التفكري الراديكايل

ًمـبـدع، ـمـا ـكـان للـعـامل أن ـيـرى أـبـدا العجـلـة أو الحاـسـب اآليل وـهـذا بـغـض النـظـر ـعـام إذا 

ألنني أعتقد أنه ميكننا أن نقول إن كل اإلبداعات ( أو إبداعات ثورية اعتربناهام أدوات ثورية

وما نحن يف الواقع بصدد التوصل إليه الحًقـا هـو أن التفكـري ). تتمتع ببعض العنارص الثورية

 .املبدع يبدأ بالفعل املبدع

 فن التسجيل

 .عادةوبالتايل فإن التميز ليس فعالً ولكنه . إننا منثل ما نقوم به باستمرار

 (32)) قبل امليالد22-384(أرسطو، فيلسوف وطالب ومعلم يوناين 

 ً عاـمـا 300 هـي مدينـة ـسـويدية صـغرية تقـع عـىل بـحـر البلطيـق كانـت ملـدة "كـاملر"

ولكـن هـذه األيـام انتهـت مـن فـرتة طويلـة . مركز لالتحاد بني السـويد والـرنويج والـدمنارك

 الكثري "كاملر"ليس لدى .  نسمة30,000سكانها  اآلن مدينة خاملة يبلغ عدد "كاملر"وأصبحت 

 حيـث تربـت النجمـة كارولينـا (وال ميكنها حتى التفاخر برياضيني عظامء مثل جارتها ناسجو 
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 لـديها كـرة قـدم "كاملر"ولكن ). بيت أسطورة التنس ستيفان إيدبرج( أو فاسرتفيك ) كلوفت

 ).واليات املتحدة األمريكيةأو كرة قدم ما يطلق عليها يف كل مكان فيام عدا ال(

كاملر إف إف، الفريق املحيل، كان يـخرس ويكسـب يف اتحـاد الكـرة الـوطني ومل يـنجح 

أسس برجسرتاند فلسفته عـىل الفلسـفة . 2003بالفعل حتى عاد املدرب ناين برجسرتاند عام 

 ولكـن بـدالً اليابانية والتطوير املستمر التي كانت تعني يف عامله أال تنظر إىل عـدد األهـداف

مبعرفة أن الفريـق يفـوز مـن خـالل إيجـاد أغلـب . من ذلك ركز عىل اللعبة واألداء يف املجال

ًالفرص عىل املدى الطويل، كان برجسـرتاند سـعيدا مـا دام الفريـق اتبـع التكتيكـات وأوجـد 

الفرص وكان يشعر بعدم االرتياح إذا فاز الفريق وأحرز أهداف عديـدة ولكنـه لعـب بصـورة 

 وصـلت كـاملر إىل املركـز األول يف االتحـاد 2008أربـع دورات يف موسـم . ئة وفـاز بـالحظردي

مل يكن ذلك مجـرد انتصـار . ألول مرة يف التاريخ كانوا هم األبطال. واحتفظت به حتى النهاية

، التي كرمت برجسرتاند بإطالق اسـمه عـىل "كاملر"ً والفريق بل أيضا ملدينة "كاملر إف إف"ـ ل

 .رعهاأحد شوا

ما فعله برجسرتاند وفلسفته هو مساعدة الفريق عىل الرتكيـز عـىل مـا يطلـق عليـه يف 

وليس النتائج النهائية التـي تعـد نـادرة يف أيـة  مجال اإلدارة العملية واملامرسات والسلوكيات

 رمبـا –بالطبع نحن نحتاج إىل االحتفـال باالنتصـارات . صناعة تعتمد عىل األداء مثل الرياضة

ولكن ال ينبغـي علينـا، كـام يبـني لنـا برجسـرتاند، أن نشـعر . ن أكرث مام نفعله يف الغالبيكو

ينبغي أن نحلل اإلخفاقـات ونفكـر بهـا لـرنى إذا كـان هنـاك أي . باإلحباط بسبب اإلخفاقات

والسـبب . ًيشء من املمكن القيام به بصورة مختلفة ولكن ال ينبغي أبـدا أن نشـعر باإلحبـاط

 .ى، القيام باألمر السليم هو الطريق إىل االنتصارهو أنه كام سرن

 اليد والعقل يف تناغم مثايل

 .ما أسمعه، أنساه وما أراه، أتذكره وما أفعله، أفهمه 

 )33() قبل امليالد479-551(كومفوشيوس، مفكر وفيلسوف اجتامعي صيني  

 )34(.تـانمن وجهة نظر املخ، الجسم ليس سوى وجه كبري ويدان ضخمتان وقـدمان كبري

إنـه .  أو ما شابه من عضـالت الوجـه الصـغرية للتواصـل وبنـاء الثقـة50يستخدم املخ حوايل 

 ًيحرك أيدينا، أكرث األدوات مثالية عىل األرض، بحساسـية ومرونـة مـن الصـعب جـدا إنتاجهـا 
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وهو يتحكم يف حركات أقدامنا ونحن نسري أو نجري أو نقفز حيـث يقـوم . ًمرة أخرى صناعيا

ومـا بـني اليـدين والقـدمني للتنقـل . صويب الحركات وضـبطها باسـتمرار ليمنحنـا التـوازنبت

فحسب لذلك، فإن األطفال محقون عندما يبدأون رسم اإلنسان حيث إن املخ مربمج عـىل أن 

 !يفكر أننا مثل فرخ الضفادع

 .نشـيطهعندما نحرك أيدينا أو نسري أو نحدث تعبريات بالوجه، ترسل إشـارات إىل املـخ لت

هذا يفرس سبب أن األفراد يفكرون بصورة أفضل عند الكتابة عىل الحاسب اآليل وهذا يـفرس  

يف الواقـع، تلـك . عندما كنا نتحدث يف الهاتف) أو عىل األقل كنا كذلك يف املايض(سبب عبثنا 

 وهـي LEGO Seriousplayالحاجة إىل الفعل من أجـل التفكـري كانـت الفكـرة األساسـية لــ

  .LEGO  (35) ومنتج لعب األطفال )35(ة تطوير اسرتاتيجية انشأها جوهان روسمنهجي

ًعندما نبنـي االسـرتاتيجيات أو املجـال التنـافيس بـدنيا باسـتخدام أيـدينا، يبـدأ املـخ يف 

كان يبني ويرسم ويجـرب ويحـاول ألنـه لـيس . ًمل يكن ليوناردو دافنيش جالسا يفكر. الحركة

له بأجزاء الجسم األخرى التي تجعلنا أعظـم تكنولوجيـا فعالـة عـىل املخ يف حد ذاته بل اتصا

 يقـول )37(عندما تتفوق الحاسبات اآلليـة عـىل الـذكاء الـبرشي: يف عرص اآللة الروحية. األرض

 سنتمكن من اكتسـاب 2029راميوند كرزويل الذي يؤمن مبا بعد النهضة اإلنسانية إنه يف عام 

عىل الرغم مـن ذلـك، ينبغـي أن يكـون .  دوالر1000يبلغ  عقل برشي مببلغ ضئيل 1000قوة 

لدينا بعض التشكك يف بعض أفكار كرزويل األخرى فالخط السائد يثبـت حالتـه بهـذا الشـأن 

 .Watsonكام تثبت التجارب الحديثة مثل 

 ال مزيد من الهيمنة البرشية؟

التأمـل يف لوال وجود عبيد للقيام بأعامل سـيئة ومفزعـة ومملـة ألصـبحت الثقافـة و

ًالعبودية البرشية أمرا خاطئا وغري آمنا وغـري أخالقيـا. ًالغالب أمورا مستحيلة ً ً وعـىل . ً

 .العبودية اآللية أي عبودية اآللة، يعتمد مستقبل العامل

 (38))1900-1854(أوسكار وايلد، كاتب وشاعر أيرلندي 

 عىل طرح نظـام ! Jeopardy بفخر عن موافقة منتجو IBM، أعلنت 2010 يونيو 16يف 

Watsonللحاسب اآليل الخارق من IBMمقابل بعـض أفضـل مشـغالت األلعـاب السـابقة   . 
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كـان أرسع مـن آالف الحاسـبات اآلليـة املكتبيـة العاديـة . بصـورة جيـدةWatsonتم إعداد 

ًمجتمعة معا وتم إمداده عىل مدار ثالثة أعوام مباليني الوثائق من ويكيبيديا مـام مكنـه مـن 

 يف سلسـلة مـن املقارنـات مـع Watsonً أيضا إمكانيات IBMاختربت . ابة عن أية سؤالاإلج

البرش حيث أظهر خربة عظيمة يف مجاالت عدة ترتاوح بني أمور تافهة يف الثقافـة إىل التـاريخ 

ًكان أداؤه أيضا جيدا يف لعبة اللعـب بـالكلامت املعقـدة . والجغرافيا ً")Classic candy bar 

that's a female Supreme ourt Justice" – "What is Baby Ruth Ginsburg?." 

أو أن بـدأ املنافسـون يف Watson فخورة بصفة خاصـة هـو فـوز IBMمل يكن ما جعل 

ـمـا جعلـهـم يـشـعرون ـبـالفخر ـهـو أن . ـهـو ً برشـيـا يطلـقـون علـيـه الـضـمريWatsonاعتـبـار 

Watsonفالتفاعل البرشي مـن  ًيدة جدا استطاع أن يدير التفاعل البرشي واأللعاب بصورة ج

ًخالل الحديث أمرا معقدا نظرا المتالء اللغـة املنطوقـة بفروقـات دقيقـة وغمـوض بالنسـبة . ًً

وعـىل . ً وأكرث من ذلك، إعطاء إجابة حقيقية أمرا شديد الصـعوبة،للحاسب اآليل، فإن التفسري

عـىل توريـة وغمـوض  !Jeopardyً غالبا ما تشتمل أسئلة هعكس األسئلة املبارشة العادية، فإن

 مع هذه األسئلة بطريقـة تشـبه Watsonولكن تعامل . مام يجعلها أكرث صعوبة لفك شفرتها

 )39(.إىل حد كبري البرش

ميكنهـا فقـط أن تعطيـك . الحاسـبات اآلليـة غـري عمليـة: "قال بابلو بيكاسـو ذات مـرة

ًرح أسـئلة أيضـا وأحـد أعظـم فبإمكانهـا طـ. ً اآلن، نعرف أن بيكاسو كان مخطئـا)40(."إجابات

األسئلة يف املجتمع التكنولوجي هو إذا كان أو متى يتم إنتاج ذكاء صناعي أعظم مـن الـذكاء 

ًنظرا ألنه عىل الرغم من أن معالجـة القـوى اآلن كافيـة لـدعم اقتصـاد يعتمـد عـىل . البرشي

 .التفكري، فإن الرجل املثقف ال يزال مسئوالً

 دعوة للتفكري

هامت اإلدارة يف القرن العرشين هـو زيـادة اإلنتاجيـة اليدويـة للعامـل إن أهم مسا

بينام أن أهم مساهامت اإلدارة يف القرن الحادي والعرشين سوف .  ضعف50مبعدل 

 . آملني أن تكون بالنسبة ذاتها–تتمثل يف زيادة اإلنتاجية املعرفية للعامل 

 )2005 – 1909(بيرت دراكر، كاتب ومستشار منساوي يف مجال اإلدارة 
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ُ، وسوف تعلم أنه مل يدرك أحد رسالة داكـر knowledge worker productivityراجع 

كـام كـان كـذلك يف كثـري مـن (ُوال يزال ، فإنـه كـان محًقـا عـىل األغلـب . سوى القليل للغاية

 كـام ًفعىل مدار حياته املهنية باعتباره مفكرا يف مجـال اإلدارة. ومل يسبق زمنه بكثري) األحيان

ًيراه العديد بأنه الرجل الذي ابتكر علم اإلدارة، كثريا ما كان دراكـر يف الوقـت املناسـب فـيام 

فقد مهد الطريق لآلخرين التباعـه، ولكنـه . يتعلق بتعليقاته حول املجتمع واألعامل املعارصة

  .ًمل يكن مبكرا عىل اإلطالق بحيث يضل جمهوره

 The Cyber مـن القـرن العرشيـن، تسـعينيات الًويف كتابه األكرث مبيعا منـذ منتصـف

thief and the Samurai، (42)  وصف جيف جوديل كيف استطاع السـاموراي هزميـة كيفـني

وبعـد تجنـب القـبض عليـه مـن قبـل مكتـب . ميتنيك، املتسلل األكرث مهارة يف ذلـك الوقـت

اسـوب أحـد أكـرث فقـد تسـلل إىل ح: التحقيقات الفيدرايل ملدة عامني، وقـع ميتنيـك يف خطـأ

األـشـخاص ـخـربة يف مـجـال األـمـن التكنوـلـوجي بالوالـيـات املتـحـدة األمريكـيـة ـهـو تـسـوتومو 

وخـالل أسـبوعني، متكـن . 2008 نجل الحائز عىل جائزة نوبـل يف الكيميـاء لعـام –شيمومورا 

من التقاط ميتنيـك ليتخـذ مكتـب التحقيقـات ) مبساعدة الصحفي جون ماركوف(شيمومورا 

قىض ميتنيك خمسة أعوام يف السجن ولكنه اليوم رجل حر يعمل . اإلجراءات الالزمةالفيدرايل 

 .)43(مبثابة خبري يف مجال أمن الحاسوب

تتعلق اإلنتاجية املعرفية للعامل بحل املشـكالت غـري املالمئـة وغـري املألوفـة عـىل نحـو 

معظم األشخاص يف وذلك ما سوف يفعله . فعال، األمر الذي أتقنه كل من شيمومورا وميتنيك

ويف العامل الـذي يتحـدث عنـه دراكـر، فإنـه مـن الواضـح أنـه . الدول املتقدمة عاجالً أو آجالً

 أو مـن –ينبغي أن تتحول جهود اإلنتاجيـة مـن اإلنتاجيـة التشـغيلية إىل اإلنتاجيـة الفكريـة 

 املسـامري فينبغي التحول مـن العمـل التشـغييل وربـط. ُاملحتمل إىل ما نسميه إنتاجية الفكر

عىل سبيل املثال يف كل وحدة زمنية، إىل إنتاج القدر الكبـري مـن رضـا العمـالء يف كـل وحـدة 

وعليه، فإن ذلك التحول يف الرتكيز سوف يغري ترتيـب العـامل ليعيـده ملـا . زمنية قدر املستطاع

 .كان عليه من قبل
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 العودة إىل األسس

سـتنري والقائـد الحكـيم لعـدوهم أيـنام واآلن، نجد أن السـبب وراء هزميـة األمـري امل

 .يتجه، وتفوق إنجازاتهم عىل نظريتها الخاصة بأي شخص عادي، هو املعرفة املسبقة

 سون تزو، قائد عسكري صيني، 

 (44)) قبل امليالد496-544(وخبري اسرتاتيجي وفيلسوف 

ة العاملـة أو ما يزيد من القـو% 70يف معظم االقتصادات املتقدمة حول العامل، نجد أن 

: ، نجـد أن النسـبة تزيـد عـن ذلـكاألمريكيـةففي الواليات املتحـدة . تعمل بقطاع الخدمات

فمعظم عامل الخدمات هم، بصورة أو بأخرى، عامل معرفة، حيث . )45(%80لتصل إىل حوايل 

أما بالنسبة لهـؤالء غـري النشـطني يف . يستخدمون قدرتهم العقلية لحل املشكالت غري املألوفة

ويف معظـم الـدول املتقدمـة، . ع الخدمات، فالقليل منهم للغاية لديه وظائف غري مهاريةقطا

لكل فصـل، ومـن بـني التوقعـات % 50نجد أن نسبة نخبة الخريجني من الجامعات تصل إىل 

ويف أوروبـا والواليـات املتحـدة األمريكيـة، . ، نجد أن النسبة أعىل29 إىل 16العمرية بني عمر 

من األشخاص قد حصلوا عىل درجة جامعية أو يخططون لذلك، وذلك % 70 فإن ما يقرب من

كام تصل . Kairos Future الذي أجرته رشكة Global Youth Survey )46(حسبام ذكره مسح

 %.12 إىل هنسبة من يأملون يف الحصول عىل شهادة الدكتورا

من ذلـك نحـو كونهـا ًويف ذات الوقت، تبتعد الصني عن كونها مصنعا للعامل لتتجه بدالً 

وليك تصل إىل تلك النقطة، فإنها بحاجة إىل مواطنني يتمتعون بتعلـيم . ًمركزا لألفكار واملعرفة

ويف العديد من النواحي، نجد أن الصني . ًجيد متاما مثل ذلك التعليم املتوفر يف الدول الغربية

ُفالصني تعد هي ثاين أكرب منـتج. تسري عىل الطريق الصحيح بالفعل بعـد ( لألبحـاث العلميـة ُ

، وذلك حسبام ذكرته أحدث تقارير الربنامج الدويل لتقييم الطلبة )الواليات املتحدة األمريكية

الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، حيث أشارت إىل أن الطالب بشـنغهاي هـم 

 يـزال أمـامهم طريـق لذلك، فعـىل الـرغم مـن أنـه ال. )47( األفضل يف العاملاألداءالطالب ذوي 

فهـي تسـري يف طريقهـا للعـودة إىل مركزهـا : طويل لتخطيه، فإن الصني قد حددت طموحهـا

وللـعـودة إىل أواـئـل الـقـرن الـسـابع عرش، ـملـا قـبـل ـحـرب . الـتـاريخي باعتبارـهـا مرـكـز األرض

 ، فقد بلغـت حصـة الصـني يف إجـاميل النـاتج املحـيل العـاملي الثلـث، ومـن وجهـة )48(األفيون
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ً عاـمـا ـقـد كاـنـت مبثاـبـة الـفـرتة الفاـصـلة، 150لنـظـر الـصـينية، ـفـإن األـعـوام املاـضـية البالـغـة ا

ولكـن مـن (وهناك عـائق واحـد فقـط غـري مرغـوب فيـه . )49(ُواالنحراف عن الرتتيب املعتاد

وهـو أن : أمام طموح الصني للتحول إىل اقتصـاد قـائم عـىل املعرفـة) ًاملحتمل أن يكون مؤقتا

 .ًس عىل استعداد حتى اآلن للعدد املتزايد من خريجي الجامعات سنوياسوق العمل لي

 الحياة يف عش النمل

 ُإن الحياة مزدحمة يف األعىل         

 غري معروف

هـؤالء الشـباب الصـينيني : ، مل يسمع أحد سوى القليل عن قبائل النمـل2010قبل عام 

 العـاملني ذوي األجـور املنخفضـة، الحاصلني عىل شهادات علمية رفيعة، ولكنهم ينتمون لفئة

فهم يعانون من الفقر الشديد وال يقدرون عىل توفري حياة كرمية، وبالتايل فإنـه لـيس لـديهم 

ًاإلمكانات التي متكنهم من الزواج يف الدولة التي يعد فيهـا امـتالك منـزالً أمـرا رضوريـا لكـل  ًُ ُ

، بـدأت 2009ر سـبتمرب لعـام  خـالل شـه)50(وعقب صدور كتاب ليان. شخص يفكر يف الزواج

، تـم نرش سلسـلة مـن املقـاالت حـول تلـك الظـاهرة 2010األخبار يف االنتشـار وخـالل عـام 

ووفًقـا ملـا ذكـره ليـان، فـإن هـؤالء الرجـال . االجتامعية الجديدة يف العديد من أجـزاء العـامل

ُيشبهون النمل ألنهم أذكياء وضعفاء ويعيشون يف مجموعات
)51(. 

 طالـب بالدراسـات العليـا 100امني، قاد ليان فريق مكون من أكرث مـن وعىل مدار ع

ُيقـدر . ًتبعا للمجموعات مبدن الجامعات مثل بكني وشنغهاي وقوانتشـو وووهـان وشـيان

ليان إجاميل عدد األشخاص مبجتمع النمل يف املدن الرئيسية يف جميع أنحاء الصني بحـوايل 

فمعظـم هـؤالء . ف شخص يف بكني وحدها أل100مليون شخص، حيث وجد ما يقرب من 

األشخاص ينتمون إىل عائالت ريفية فقرية، وذهبوا إىل الجامعات عـىل أمـل الحصـول عـىل 

وحيث إنهم مل يجدوا آمالهم، فإنهم يعانون يف وظائف مؤقتة . وظائف ذات مرتبات جيدة

يـة وعـاملني وذات مرتبات منخفضة مثل وكاالت التأمني وممثيل مبيعات ملنتجـات إلكرتون

ويف بكني، من املتوقع أن يحصل أعضاء بقبيلة النمل عىل نصف متوسط الـدخل . باملطاعم

  يوان، ويف ظل ارتفاع اإليجارات، فإنهم يضـطرون إىل البقـاء يف غـرف رخيصـة 4000البالغ 
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ًبضواحي املدينة الكربى، وغالبا يظلون كذلك من دون التمتع بأيـة خـدمات تدفئـة وال تزيـد 

إن ذلك ليس ما كانوا يتوقعونـه عنـدما ذهبـوا .  مرت مربع10ساحة التي يعيشون فيها عن امل

 .إىل الجامعة، وال يكفي الستمرار الحياة

فتلـك القريـة يصـل عـدد .  بالقرب مـن بكـنيTangjialingُهناك قرية مهاجرة تسمى 

خص، يف ظـل  ألـف شـ50 شخص، ولكن ازداد ذلك العدد ليصـل إىل 3000سكانها األصيل إىل 

فمـن . ُوما نشاهده من املحتمـل أن يكـون البدايـة فقـط. تدفق سكان جدد من قبيلة النمل

إىل قـوة العمـل  -نصف مجموعـة عمريـة  -املتوقع أن ينضم ما يزيد عن ستة ماليني خريج 

). عىل الرغم من أن معظمهم لن ينتهي بهـم األمـر ليصـبحوا أعضـاء يف قبيلـة النمـل(ًسنويا 

ُلواضح أننا بحاجة لبعض الحلول املبتكرة لطرحها عىل الطبقـة املتوسـطة الصـينية لذلك من ا

 .املتزايدة عىل نحو رسيع

 نتائج املرشوعات العمالقة

ًمل تجعل ذلك صغريا طاملا أن باستطاعتك أن تجعله كبريا ً 

ل يف بالنسبة ملعظم املدن يف األسواق الناشئة بالعامل، نجد أن االحتياجات األساسية تتمثـ

ومنذ فـرتة، . اإلسكان والبنية التحتية مثل النقل واملواصالت واملياه والرصف الصحي والكهرباء

 إىل أن االـسـتثامرات الرتاكمـيـة Boston Consulting Groupأـشـارت تـقـديرات مجموـعـة 

 تريليون دوالر أمرييك، أي ما يعادل 40 إىل 30 تأيت يف مستوى بني 2030املطلوبة بحلول عام 

من إجاميل االستثامرات العامليـة يف البنيـة التحتيـة خـالل تلـك الفـرتة % 70 إىل 60ة من نسب

 Boston Consulting Groupجموعـة يذكر ديفيد جني، رشيك مبكتـب شـنغهاي مب. الزمنية

احتياجات التطوير الهائل للبنية التحتية عرب العديد من مـدن "ومؤلف مشارك يف التقرير، أن 

كـام تـتم إعـادة تشـكيل .  تفـوق بكثـري أي يشء قـد شـهده العـامل مـن قبـلاألسواق الناشئة

مجموعة متنوعة من الصناعات العاملية بصورة أساسية من خالل الطلـب الناشـئ يف الوقـت 

مـن الصـعب . الحايل من ذلك التوسع، بينام تفتقر العديد من رشكات األسواق املتطورة لذلك

 .عدم تصديقه

 ُفقـد اشـتهرت . ًإحـدى الـدول األكـرث احتياجـا للبنيـة التحتيـةمن املؤكد أن الصني هي 
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مـن النـاتج املحـيل % 40الصني بأن لديها اسرتاتيجية اسـتثامرية، حيـث تنفـق مـا يزيـد عـن 

مـن % 25ُالخاص بها عىل استثامرات البنية التحتية، مقارنة بالهند التي تنفق أقل مـن اإلجاميل 

ُوعىل سبيل املثال، فإن الصـني تنفـق . ًقل النسبة كثريا يف الغرب اإلجاميل، بينام تالناتج املحيل

من الناتج املحـيل اإلجـاميل الخـاص بهـا عـىل البنيـة التحتيـة املاديـة، % 11يف الوقت الحايل 

وبالفعـل، فـإن الصـني تشـهد موجـة عمالقـة يف مجـال . )53(تنفقهـا الهنـد% 6مقارنة بنسـبة 

 عىل خطـوط جديـدة )54( مليار دوالر أمرييك1000ق استثامرات السكك الحديدية، حيث تنف

 ألف كيلـو مـرت خـالل األعـوام الخمـس املقبلـة، لـرتبط 30للسكك الحديدية بطول يزيد عن 

كام أن هناك مرشوع عمالق آخر بتكلفة تفوق . جميع مدنها الرئيسية بخطوط فائقة الرسعة

ًجنوب رشق آسيا، ليتامىش متامـا العديد من تريليونات الدوالرات لربط أوروبا بوسط ورشق و

 .مع الطموحات السابقة

 القطارات الرسيعة املوجهة الجديدة

يف ظل االنتهاء الفعيل للمفاوضات واملسوحات األولية، تضع الصني يف الوقت الحـايل 

 دولـة أخـرى يف آسـيا 17ًخططا لربط خطوط السكك الحديدية فائقة الرسعة خالل 

 .   ط البنية التحتية الحالية باالتحاد األورويبورشق أوروبا، وذلك بهدف رب

 Inhabitat weblog (55)مدونة 

، كـان مـن املمكـن قـراءة الفقـرة السـابقة عـىل املوقـع 2010خالل شـهر مـارس لعـام 

تم تخصيص املدونـة ملسـتقبل التصـاميم وتتبـع االبتكـارات يف "، حيث Inhabitatاإللكرتوين 

املواد التي تدفع مجال العامرة وتصميم املنازل نحو مسـتقبالً مجال التكنولوجيا واملامرسات و

ويف وقت الحق من ذلك العام، سادت األخبار بكافة وسـائل اإلعـالم . أكرث ذكاء وأكرث استدامة

 Telegraph، أصـدرت صـحيفة 2010 من شهر أكتوبر لعام 13ويف اليوم املوافق . حول العامل

س ببكني خالل يومني باسـتخدام شـبكة سـكك حديديـة ربط محطة كينغز كرو: "ًعنوانا يذكر

 ."جديدة فائقة الرسعة

ًللوهلة األوىل، يبدو ذلك مبثابة طموحا ضخام آخر للحكومة الصـينية   التـي ال تشـتهر –ً

 عضـو باألكادمييـة –ولكن، يذكر وانج مينجشو . بتفكريها الفائق واملبالغ فيه يف بعض األحيان

ـار ـة وأـحـد كـب ـينية للهندـس ـة الـص ـة فائـق ـومي للـسـكك الحديدـي ـاملرشوع الـق ـارين ـب   املستـش
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. فالدول األخرى لجـأت إلينـا، خاصـة الهنـد. " أنه يف البداية مل تكن تلك فكرة الصني- الرسعة

فتلك الدول ال تستطيع تنفيذ بناء شبكة سكك حديدية فائقة الرسعة بذاتها، لذلك فقد كـان 

سـوف نسـتخدم األمـوال الحكوميـة والقـروض . ... تنـالديهم أمل االعتامد عىل خربتنـا وتقنيا

البنكية، ولكن قد تتطلب السكك الحديدية املزيد مـن التمـويالت مـن قبـل القطـاع الخـاص 

وبالفعل، فإننا نفضل أن تدفع الدول األخـرى مـوارد طبيعيـة بـدالً مـن . ُومن الدول املضيفة

 )56(."الحصول عىل استثامرات رأس املال الخاصة بهم

، الـذي تبلـغ Harmony Express: الفعـل، فـإن الصـني لـديها أرسع قطـار يف العـاملوب

 وحيـث إن الصـني. الساعة، حيث يـربط بـني ووهـان و قوانتشـو/  كيلومرت350رسعته القصوى 

ًتعد املستثمر األكرث طموحا يف مجال السـكك الحديديـة، فإنهـا أيضـا تتمتـع بالكفـاءة األكـرث  ً ُ

ً، افتتحت الصـني رسـميا السـكك الحديديـة فائقـة الرسعـة 2010ام وخالل خريف ع. ًتحديثا

فقـد تـم تشـييد تلـك السـكك .  وذلك قبل الفـرتة املحـددة–لديها لرتبط بني شنغهاي وبكني 

 بسـتوكهومل Citybanan كيلومرت بالشهر الواحد، وذلـك مقارنـة مبرشوع 40الحديدية مبعدل 

حيـث ) ُجـزر ضـعًفا التـي تعـد هـي العاصـمةوإن كان ذلك من خالل حفر نفـق بـني أكـرث ال(

قد (ًيوضح املعدل طموحا . )57( مرت يف الشهر الواحد60 يف الوقت الحايل ليصل املعدل تقدمت

ًيكون، يف حالة مرشوع السكك الحديديـة فائقـة الرسعـة، معـدالً رسيعـا للغايـة، مـن ناحيـة 

وبيـنام . ًح يف مناطق أخرى أيضـايتض) املشكالت الفنية واملشكالت األخرى التي تلت االفتتاح

الطالب األجانب بجامعة ستوكهومل يقطنون الخيم بصـورة مؤقتـة مـع بدايـة كـل عـام نجد أن 

البلدية ال تستطيع توفري شقق كافية للطالب، فإن الصينيني بإمكانهم بناء مدينة كاملة  درايس ألن

 .من أجلهم

  الجددنيمجال للحرضي

 .واآلن، فإننا نتجه نحو املدن. يض البكر للبحث عن الفرصيف املايض، ذهبنا إىل األرا

 العمالقـة يف Arup، تلقى أليخاندرو غوترييز الذي يعمـل لـدى رشكـة 2005خالل عام 

ويف الوقـت ذاتـه، كـان يضـع بعـض . مجال الهندسة والتصميم رسالة غريبة من هونج كـونج

 Shanghai Industrial Investment خـطـة عـمـل لرشـكـة McKinseyمستـشـاري رشـكـة 

Corporation . فقد أراد عميلهم تحويل جزيرة صغرية يف ضواحي مدينة شنغهاي إىل مدينة 
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ومتثلت املشكلة الوحيدة يف أن الطرف الرشقي املليئ باملسـتنقعات .  ألف نسمة500يقطنها 

يـور نـدرة يف من الجزيرة الهائلة غري املأهولة كان مبثابة املحطة الرئيسية لهجرة أحد أكرث الط

 حـول مـا إذا كـان مـن McKinseyتسـاءلت رشكـة . طائر سبون بيل ذو الوجه األسود: العامل

علمت الرشكـة أن رشكـة . املمكن بدء العمل يف هذه الجزيرة بدون إفساد موطن ذلك الطائر

Gutierrez متخصصة يف تصميم مرشوعات املدن الكربى وأنها كانت تعد مبثابة نجـم صـغري ُ

 )58(. بلندنArupمن املقرات الرئيسية لرشكة وناشئ ض

فهـي مسـتقبلية، ألنـه مل يـتم بنـاء مدينـة . أما عن بقية األحداث، فإنها ليست ماضـية

وحسـب الخطـة، فإنـه مـن . دونجتان صفرية اإلشعاع حتى اآلن عىل مصـب نهـر اليـانغتيس

ل إليها لحضور معـرض  آالف مواطن لالنتقا10املفرتض أن تكون املدينة جاهزة الستقبال أول 

لحالـة ) حسبام ذكرت وسائل اإلعـالم(ومل يحدث ذلك قط نتيجة . 2010 لعام Expoشنغهاي 

ولكـن، ال . الطمع والبريوقراطية التي سادت باإلضافة إىل بعض أوجه القصـور يف التكنولوجيـا

ًتزال تعد دونجتان مبثابة مثاالً رائعا ليس فقط عـىل الطموحـات الفائقـة للحكومـة  الصـينية ُ

ًوقادة األعامل، بل أيضا عىل احتامل كونها املنطقة االسـتثامرية األكـرب خـالل العرشيـن عامـا  ً

 .القادمة، والفرصة األعظم ملكافحة التغريات املناخية

ًوعىل مدى العرشين عاما القادمة، سوف تستمر الهجرة والـتحرض يف الزيـادة يف الـدول 

ُتشـري التوقعـات إىل أن األسـواق . ا واملكسـيك والربازيـلالنامية مثـل الصـني والهنـد ونيجرييـ

 مليـار نسـمة حتـى 3.5 مليار نسمة إىل 2.3الناشئة سوف تشهد زيادة عدد سكان املدن من 

وعىل النقيض، .  واتجاههم بصورة رئيسية نحو مدن مبثل حجم مدينة دونجتان)59(،2030عام 

 مليون نسمة خـالل املـدة الزمنيـة 100عدل فإن املدن يف األسواق املتطورة لن تزداد سوى مب

فـإذا متكنـا مـن بنـاء مـدن بنصـف جـودة املرشوع . ًولكن ذلك يعني توافر فرص أيضا. ذاتها

الطموح ملدينة دونجتان، فإننا سوف نكون قادرين عىل تحسني كـل مـن الظـروف املعيشـية 

 .والظروف املناخية يف الوقت ذاته

 قم ببناء أحالمك

 .ُيف تغيري أية صناعة، فإن كونك األول يعد مبثابة فكرة جيدةإذا كنت ترغب 
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 من القرن التاسع عرش حتى اليوم، ارتفعت سبعينياتمنذ نهاية الثورة الثقافية بنهاية ال

ومن املقـدر أن تصـل ) 2003% (15 إىل 4حصة الصني من الناتج املحيل اإلجاميل العاملي من 

 الذي سوف يـؤدي إىل تغيـري دور الدولـة لـيس فقـط يف  األمر)60(،2030بحلول عام % 23إىل 

ُويف الوقـت الحـايل، تعـد . ًمجال التجارة واالقتصاديات، بل أيضا يف مجال السياسة الجغرافيـة

الصني مبثابة السوق الرائد يف العامل يف مجال صناعة السيارات واملنتجات الفاخرة، عالوة عـىل 

وعىل الرغم من ذلك، فمن الواضـح . عاث الغازات الدفيئةذلك فإنها تحتل املرتبة األوىل يف إب

أن طموحات الدولة قوية للغاية يف مجاالت مهمة للمستقبل مثل البنية التحتية والتكنولوجيا 

ففي مدينة دونجتان واملدن الثالث املجاورة لها قيد التخطيط، متثل الطموح يف . ًالنظيفة أيضا

للغازات الدفيئة واكتفاء ذايت كامل مـن امليـاة والطاقـة، بناء مدينة تتمتع بإشعاعات صفرية 

فاملركبات الوحيدة املسموح بها يف مدينـة . باإلضافة إىل استخدام مبادئ بناء الطاقة الصفرية

 .  وهو مجال ال يزال يف انتظار ثورة–دونجتان سوف تعمل بالكهرباء أو الهيدروجني 

ناعة البطاريـات أن تكـون األوىل يف  الصـينية لصـBuild Your Dreamsتحـاول رشكـة 

ُومقارنـة مبعظـم مصـنعي السـيارات، فـإن . إصدار سيارات كهربائية بإنتاج ضـخم يف السـوق

فقـد نشـأت يف منتصـف القـرن العرشيـن .  هي رشكـة حديثـةBuild Your Dreamsرشكة 

ًوم مـوردا ً عاما، لتصبح اليـ15ولكنها وصلت إىل القمة يف مجال صناعة البطاريات يف أقل من 

افرتض معظـم الخـرباء عـىل مـدار . ًرائدا للبطاريات لرشكات مثل نوكيا وسامسونج وموتوروال

ُأعوام أنه مهام كان مصنع السيارات الذي يقوم بتطوير بطارية قويـة بالقـدر الكـايف لتـدوير 

ُسياراتها، فإنه أيضا سوف يكون أيضا األول ذو سيارة ميكن االعتامد عليها، وأحد هؤ ً الء الـذين ً

الشـخص  قد تكون تلك الرشكة هو وارين بافيـت، Build Your Dreamsيعتقدون أن رشكة 

 وعـادة مـا يتمتع بافت برؤية بعيدة املدى حـول االسـتثامرات. الكريم وثاين أغنى رجل يف العامل

، قـدم مـا يزيـد عـن 2008، وخالل عام !)لذلك السبب يتمتع بالرثاء الفاحش(تكون صحيحة 

 لذا، Build Your Dreams (61)من رشكة % 10يون دوالر أمرييك للحصول عىل نسبة  مل200

 أم رشكة مصنعة للسيارات معروفـة Tata أم رشكة Build Your Dreamsهل ستكون رشكة 

عىل نحو أكرب سواء أكانت يابانية أم أمريكية أم أوروبية التي سوف تبني أحالمنا يف الحصـول 

 ربون باملستقبل؟عىل سيارة خالية من الك
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 السباق نحو املستقبل

ًبإمكانك خوض املعركة مرارا وتكرارا وال تزال تخرسها يف كل مرة ً. 

ًإن التحول من صناعة البطاريات إىل تصنيع السيارات يعد مبثابة قفزة مستحيلة تقريبـا  ُ

  إىل خـط البدايـة، كـان عليهـا أنBuild Your Dreamsوليك تصـل رشكـة . ملعظم الرشكات

ًتتبنى منوذج جديد متاما لألعامل، من شأنه نقل الرشكة من كونهـا مبثابـة مقـاول فرعـي غـري 

مريئ إىل صانع منتجات ذات عالمة تجارية، واآلن فإن الرشكة عىل استعداد لتحـدي الرشكـات 

فهنـاك املئـات، إن مل يكـن اآلالف مـن الرشكـات . كام أنهـا ليسـت وحـدها. العاملية العمالقة

يف الوقت الحايل التي تسعى لتنـوع منـاذج أعاملهـا والتحـول مـن تصـنيع املكونـات الصينية 

ُوالعقود من الباطن إىل تصنيع منتجات وتقديم خدمات ذات عالمة تجارية، األمر الذي يزيد 

الحياة صعوبة بالنسبة لرشكات مثـل رشكـة االتصـاالت العمالقـة السـويدية إريكسـون، التـي 

  .ZTE (62) و Huaweiلرشسة مع الرشكات الجديدة املنافسة مثل يتعني عليها املحاربة ا

ُيعد الظهور والطموح مبثابة أمور مهمة للغاية للفوز بعقود صينية جذابة، لذلك، ففـي 

 افتتحت رشكـة إريكسـون منشـئتها األوىل للبحـث والتطـوير يف مجـال الربمجيـات 1997عام 

 ً جـزءا ال يتجـزأنعـدو مهندس، فيام أنهم ي900ا بشنغهاي، حيث بلغ عدد املهندسني العاملني به

، خططـت 2009ويف عـام . )63(من شبكة األبحاث والتطوير العاملية التابعـة لرشكـة إريكسـون

 لكسـب حصـة أكـرب مـن سـوق إسـرتاتيجيتها باحث جديد كجزء من 1000إريكسون لتعيني 

ً عامـا تقريبـا، 20ومنـذ . و موتُتعد تلك معركة حياة أ. )64(االتصاالت ذو الجيل الثالث بالبالد ً

املنافسة : أطلق ريتشارد دافيني، أستاذ اإلدارة االسرتاتيجية، عىل املشهد التنافيس الجديد اسم

ومنذ ذلك الحني، كرس وقتـه لفهـم االقتصـاد الفكـري الـذي . hyper competitionُاملفرطة 

ًيشهد تغريا رسيعا للغاية ووصفه يف زمن العوملة ث الذي أجراه دافيني أن القليل يوضح البح. ً

للغاية من األشخاص يحققون ما يرغبون عىل مدار الوقت، وضمن الصناعة الواحـدة، نالحـظ 

ً بصورة واضحة عىل مدار الخمسة عرش عاما املاضيةاألداءنشأة االختالف يف 
)65(. 

اصـة ُال تعد رشكة إريكسون الرشكة الوحيدة التي أدركت قيمة إجراء أبحاث السوق وخ

ـبة للـصـني ـناعات، . بالنـس ـن الـص ـد ـم ـرب للعدـي ـد أـصـبحت الـسـوق األـك ـث إن الـصـني ـق  وحـي
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فالصني لديها أكرب نسبة . فإنها تجذب املزيد واملزيد من مختربات األبحاث من بلدان متعددة

ُسكان من مستخدمي اإلنرتنت وتعد مبثابة السوق األكرب يف مجال أجهزة الحاسوب، وبالتـايل، 

ًإنتل لديها مختربا بحثيا ببكني ألشباه املوصالت وشبكات الخوادمفإن رشكة  ُفالصني تعد أكـرب . ً

سوق يف مجال السيارات، وبالتايل فإن رشكات مثـل جـرنال موتـورز وفـولكس واجـن وغريهـا 

ولكن، يف ظل اشـتداد املنافسـة، . )66(لديها مراكز بحثية ضخمة ومتزايدة يف جميع أنحاء البالد

 .ُ قد احتلت مكانة لتصبح قادة السوقHuawei تصديرية مثل فهناك رشكات

 ُكيف تعد املنتجات الرخيصة كذلك؟

فهـي سـوف تكـون سـيارة كبـرية بالقـدر الكـايف . سوف أصنع سيارة لكافة األشخاص

ُسـوف نصـمم . للعائلة، ولكنها صغرية بالنسبة للفرد يك يستطيع قيادتها واالعتناء بها

فضـل املختصـني، كـام أننـا سـوف نسـتعني أواد، وعىل يـد هذه السيارة من أفضل امل

ًولكنهـا أيضـا سـوف تتـوفر بسـعر . بأبسط التصاميم التي تبتكرها الهندسة الحديثـة

 –منخفض بحيث يستطيع جميع األشـخاص ذوي املرتبـات الجيـدة الحصـول عليهـا 

 .واالستمتاع باألوقات الرائعة مع عائالتهم يف املساحات املفتوحة املذهلة

 هيرني فورد، خبري أمرييك يف مجال الصناعة 

 (67))1947-1863(ومؤسس رشكة فورد موتور 

ـام  ـة 2007يف ـع ـت مجـل ـد " الســؤال Bloomberg Businessweek، طرـح ـف تـع ُكـي

ضـمن إحـدى املقـاالت التـي نرشتهـا لوصـف مسـتقبل صـناعة " املنتجات الرخيصـة كـذلك؟

صـادرة عـن كـارلوس جوسـن، املـدير التنفيـذي أما عن الخلفية، فقد كانت جملة . السيارات

دار التكهن الجدير . 2010لرينو نيسان، خالل االحتفال بافتتاح أحد املصانع بالهند خالل عام 

وخـالل .  دوالر أمـرييك3000لجوسن، فيام يتعلق بالسيارات، حـول أن العـدد السـحري بلـغ 

 وهـو : اجـه التحـدي القـادماالحتفال ذاته، أعلـن جوسـن أن رينـو نيسـان كانـت بالفعـل تو

 وبـذلك الـترصيح، كانـت . مـرييكأ دوالر 2500ارة بسعر مخفـض يصـل إىل يطرح موديل لس

 ريـنـو نيـسـان الرشـكـة األوىل يف الـعـامل يف ـصـناعة الـسـيارات لـخـوض املنافـسـة ـمـع منافـسـني 
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بلـغ ولكن كيف يكون هناك سيارة رخيصة مب. طموحني جدد مثل رشكة تاتا موتورز وتاتا نانو

. ُ دوالر أـمـرييك حقًــا؟ بالتأكـيـد يـعـد ـكـل يشء نـسـبي، ولـكـن ـمـن املؤـكـد أـنـه رـخـيص3000

 دوالر أمـرييك 850 من سيارة هرني فـورد بلغـت 1909وباملقارنة، فإن تكلفة موديل يت لعام 

، بينام نجد أن معظم املنتجات املنافسة ) دوالر أمرييك يف الوقت الحايل20500أي ما يعادل (

 هـنـاك ت، كاـنـ1930فـفـي ـعـام .  دوالر أـمـرييك3000 – 2000ت الـحـايل ـتـرتاوح ـبـني يف الوـقـ

ُ مليون سيارة بالواليات املتحدة األمريكية أو تقريبا سيارة يف كـل منـزل، مـام يعـد 23بالفعل  ً

ًأمرا جديرا باملالحظة عىل الرغم من  ن سعر سيارة فـورد موديـل يت قـد تراجـع بحلـول عـام أً

 .)68( دوالر أمرييك295 ليصل إىل 1926

ُإن األسواق املتزايدة يف العامل النامي تجرب الرشكات عىل التفكري بصورة عاملية، وال يوجد 

ُشك يف أنه بينام نتجه نحن نحو سيارات تقدم املزيد من الراحة واألمان والثقـة بقيمـة تبلـغ 

 أية سيارة بقيمـة  عام ماضية، حيث إن100واحد عىل عرشة من السعر القيايس للسيارة منذ 

.  دوالر أمرييك بحسب األموال الحالية سوف تكون متاحة لنسبة كبرية من سكان العامل2500

ًولكن ماذا يعني أيضا أن الهنـد والصـني والقليـل مـن الـدول األخـرى تبـدأ يف سـباق لتقليـل 

ًاألسعار بصناعة السيارات؟ إن ذلك أمرا مهام، ألنه متاما مثلام أدت الطموحات  ً الثورية لفـورد ً

 إىل إثارة سلسلة من التطورات والتحسينات، فكـذلك نجـد طموحـات هإلنتاج سيارات لعاملي

فعندما تنوي خفض السعر إىل . ًإن السبب وراء ذلك بسيطا. رشكات تاتا ورينو نيسان وغريها

. النصف أو الثلث أو حتى الربع، فإنه ليس بإمكانك تجريد السـيارة مـن عـدد مـن الخـواص

ىل الجانب اآلخر، فإنك بحاجة إلعـادة التفكـري يف عمليـة التصـنيع والتوزيـع بأكملهـا، ويف وع

 .ُالنهاية فإن إعادة التفكري تلك سوف تغري الصناعة ذاتها

 القاع هو القمة الجديدة

 .وتلك هي فكرة قد حان وقتها: هناك يشء واحد أقوى من كافة الجيوش بالعامل

 )85 – 1802(جل دولة وناشط فيكتور هوجو، كاتب فرنيس ور

منذ مائة عام ماضية، قدم هرني فورد ثورة بـالغرب لـيس فقـط مـن خـالل إنتـاج أول 

 ومل . ًسيارة بأسعار معقولة، بل من خالل تقديم أسلوب جديد يف التعامل مع املـوظفني أيضـا
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ُ فقد عرض .يكن هو الخبري الوحيد يف مجال الصناعة ذو الطموحات الكبرية خالل ذلك الوقت

 بجزيـرة Mo 8c Domsjoعىل جد أمـي وظيفـة مبصـنع إلنتـاج اللـب والـورق تـابع لرشكـة 

ومن خالل خلق فرانس كيمب، . نوربيسكار، وهي جزيرة صغرية بخليج بوثنيا بشامل السويد

ًمدير الرشكة وصاحبها، مجتمعا مثاليا للعاملني وعائالتهم   مبا يف ذلك توفري املعاشات واألمن –ً

ً أصـبح كيمـب مبثابـة منوذجـا –جتامعي واإلسكان املجاين الذي يحتوي عىل أنـوار كهربيـة اال

ُيحتذى به للمجتمع الجديد اإلنساين الذي يحصل فيه األشخاص عىل مرتبـات كرميـة وتعلـيم 

فكـان األخ . مبثابة الفوز األكـربوبالنسبة لعائلتي، كانت تلك الوظيفة . ًجيد ورعاية صحية أيضا

ُجدي ألمي شخصا متعلام ورسيعا ما يوصفاألكرب ل ً ً  مبوهبته، لـذلك تـم تعيينـه مبنصـب مـدير ً

ًوحيث إنه كان شخصا مهتام بـاآلخرين، تأكـد مـن أن جميـع أشـقائه . قسم الهندسة بالرشكة ُ ً

حسـبام ذكـر ( جميعهم فيام عـدا جـدي، الـذي –ًاألصغر قد حصلوا عىل تعليم جامعي أيضا 

 .وتزوج بدالً من الذهاب إىل الجامعة" ًذكيا ولكنه كسوالً"كان ) أخوه األقرب إليه

ركز هيرني فورد وفرانس كيمب وغريهم من أقرانهم عىل الجامهـري الغربيـة، ومـن ثـم 

األشخاص الذين كانوا عىل وشـك تلقـي صـوتهم السـيايس وتـرك : الطبقة الوسطى املستقبلية

ُليصبحوا بذلك مـوظفني وعـامل الطبقـة ًالزراعة وراءهم وامليض قدما نحو املناطق الحرضية، 

ُواليوم، يركز أقران هرني فورد بالقرن الحادي والعرشيـن عـىل الطبقـة الوسـطى يف . الكادحة

الحارض واملستقبل، يف دول الربازيل وروسيا والهند والصـني أو كولومبيـا وإندونيسـيا وفيتنـام 

ء أخرى من العامل، مثل منطقـة شـامل ً، ولكن أيضا يف أجزا)71( وجنوب إفريقيا)70(ومرص وتركيا

ًإفريقيا التي تشهد تطورا رسيعا  ً فهي منطقة دامئًا ما تكون الحقيقة فيها بعيـدة متامـا عـن –ً

وألننا عىل وشك االكتشاف والتعرف، فإن التغيري مل يعد . الصور التي تبثها إلينا شاشات التلفاز

 .يأيت بالرضورة من الغرب

 ال مزيد من االنتشار

 .ًا يفعله األغنياء اليوم، سوف تفعله الجامهري غدام

 وجهة نظر تقليدية حول نرش األفكار والسلوكيات
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عندما أطلقت رشكة دانون الفرنسية إلنتاج منتجات األلبان مرشوعها املشرتك مـع بنـك 

جرامني الرائد يف مجال التمويـل الصـغري ببـنجالديش، متثلـت الخطـة يف بنـاء مصـانع محليـة 

 عىل مائة من القدرة العادية إلنتـاج الزبـادي، ويعـود ذلـك 1 بقدرة إنتاجية تصل إىل صغرية

ما مل يكن يف املصنع متثل يف أن تلك املصانع سوف تكون . ًجزئيا إىل انعدام القدرة عىل التربيد

ًذات كفاءة متاما مثل نظريتها األكرب تقريبا ا، ًوعليه، فقد ألهم ذلك مصنعا آخـر يف إندونيسـي. "ً

واآلن، فإننا نتحدث عن أسواق تجارية أخـرى حيـث مـن املمكـن تبنـي . قد تم بناءه بالفعل

، وذـلـك حـسـبام ـيـذكر إميانوـيـل مارـشـانت ـلـدى داـنـون يف لـقـاء ـمـع "املـصـنع بـهـافـكـرة ـهـذا 

FastCompany  (72).  

ًتوضح حالة دانون أن كـل يشء قـد عرفنـاه عـىل اإلطـالق حـول االبتكـار، وتحديـدا أن 

فاألغنياء يحصلون عـىل أدوات جديـدة أوالً، بيـنام بقيـة العـامل يحصـل عـىل (تكار ينترش االب

، قـد ال تكـون تلـك هـي الحقيقـة )البقايا عندما تصل األسواق إىل املقياس وتنخفض األسـعار

ُفالنموذج التقليدي النتشار االبتكار يعد هو يف حالة ما إذا مل يتم استبداله بالكامل . الوحيدة

تلخـص رشكـة . انبعاث االبتكار من الفقـراء ذاتهـم: ُيستكمل عىل األقل بالنموذج املقابلفإنه 

McKinsey) الدوافع وراء الظاهرة يف أربع نقاط) التي أجرت دراسة كبرية يف هذا املجال: 

 األسواق النامية لديها عاملني ذوي أجور منخفضة وجودة عاليـة، وبإمكـانهم ابتكـار أفكـار 

 ًا أيضا؛عظيمة وتنفيذه

  ُتلك األسواق تعاين من صـعوبة للوصـول إىل املسـتهلكني الـذين يجـربون الرشكـات عـىل

 ابتكار طرق جديدة لتقديم خدمات لهم؛

  ال يرغب مستهلكو األسـواق الناشـئة يف الطـرق الغربيـة، بـل يرغبـون يف الحصـول عـىل

 )73(ربيني؛ ًمنتجاتهم وخدماتهم الفريدة من نوعها، وقد يروق بعض منها أيضا للغ

 ًهناك موردين يف األسواق النامية الذين يصلون رسيعا إىل األسواق املتطورة. 

هناك مثـال واحـد حـول انتشـار األفكـار مـن القـاع إىل القمـة وهـو رشكـة االتصـاالت 

الفنلدنية العمالقة نوكيا وطموحها يف استخدام كينيا باعتبارهـا السـوق األول لتقـديم خدمـة 

 فاالختيـار. سوق من خـالل اسـتخدام أوامـر صـوتية للبحـث عـن منتجـاتتسمح لألشخاص الت

ًشهدت نوكيا منوا عـىل مـدار أربعـة أعـوام مـن الـدول الناميـة، لـذلك مل ال تبـدأ يف . طبيعي

 إن رشكـة . التطوير من حيث يبدأ النمو؟ وبالتأكيد، فإن كل يشء لن يتجه من أسفل إىل أعىل
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 أية خدمات يف الدول النامية سوف يصل إىل الغـرب عـىل نوكيا ليست عىل يقني من أن طرح

ًولكن الخربات من االبتكار يف العامل النامي وإليه سوف يكون لها تـأثريا كبـريا للغايـة . اإلطالق ً

 .بالتأكيد عىل املنتجات والخدمات التي نحصل عليها يف العامل املتطور

 نهاية املحلية

  عىل الخدمات املمتازة والقيمة العلياأفضل وجهة طبية يف العامل، حيث تحصل

 Bumrungrad International Hospital (74)شعار مستشفى 

 وسوف تجد عروض فنادق ومرجعيات إىل Bumrungradابحث عىل موقع جوجل عن 

ُ من القرن العرشين متثـل السـياحة تسعينيات منذ نهاية الBumrungradمل؟ ألن . مستشفى

ويف ظـل انتشـار . ًة بهـا ببـانكوك تشـهد ازدهـارا بفضـل املستشـفىالطبية، والفنادق املحيط

 مليـون مـريض 1.2 موقع بآسيا وإفريقيا وأوروبا، وعدد مـرىض يصـل إىل 21التمثيل يف مكاتب 

 Bumrungrad Internationalً دولة حول العامل سـنويا، فـإن مستشـفى 200 من يأيت إليها

Hospital ـة أـكـرب مرـكـز طـبـي ـخـاص ـتـرتاوح ـخـدماتها ـبـني . بجـنـوب رشق آـسـياُ تـعـد مبثاـب

ُالفحوصات الشاملة إىل جراحات القلب، وحيث إنهـا تعـد مستشـفى حديثـة وخدميـة، فـإن 

ًكـام أن لهـا حضـورا عـىل مواقـع . ليس لـديها ردهـة تسـاوي فنـدق خمـس نجـوم فحسـب

 .الفيسبوك وتويرت

ولة، مام يجعـل تجمع املستشفى بني تقديم خدمات دولية عالية الجودة بتكاليف معق

ًترحب املستشفى سنويا . ًذلك أمرا مالمئًا بالنسبة لألشخاص القادمني إليها من مناطق مختلفة ُ

 ألف مريض من 100 ألف مريض من كل من أوروبا والواليات املتحدة األمريكية و30بحوايل 

تـحـدة فـمـن الوالـيـات امل. الرشق األوـسـط، ـفـيام ـتـزداد تـلـك األـعـداد ـمـن إفريقـيـا وأـسـرتاليا

ًتقريبـا مقارنـة بأسـعار املستشـفيات % 80-50األمريكية، يأيت املرىض إىل أسعار تقـل بنسـبة 

ًببالدهم، األمر الذي يشكل فارقا كبريا أمام املرىض الذين ليس لـديهم تـأمني عـىل اإلطـالق أو  ً ُ

نايـة ُأما بالنسـبة لألوروبيـني، فـإن املستشـفى متثـل الوجهـة للع. الذين لديهم تأمني منخفض

. قد تعاين مريضة من أمل، وتنتظر ملدة مثانيـة أشـهر للحصـول عـىل اسـتبدال للركبـة. الجذابة

 . ، فإنها سوف تخضع لجراحة عىل الفورBumrungradولكن، مبستشفى 

 ُ مل تصـبح عامليـة بواسـطة النيـة Bumrungradوعىل الرغم من ذلـك، فـإن مستشـفى 
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ًفقد وجدت الفرصة جزئيا عندما. فحسب نتيجة % 50 تراجعت قيمة البات التايالندي بنسبة ُ

بينام كانت القـروض الضـخمة بالـدوالر .  من القرن العرشينتسعينياتلألزمة املالية بنهاية ال

ن وًاألمرييك مبثابة عبئا ثقيالً وأدت إىل اقرتاب املستشـفى مـن اإلفـالس، وجـد املـرىض الـدولي

 أخرى ذات صلة بالـدوالر أن خـدماتهم أصـبحت الذين يدفعون بالدوالر األمرييك أو عمالت

 Bumrungradومن ثم، فقد تـم تسـجيل اسـم مستشـفى . رخيصة للغاية عىل نحو مفاجئ

التي تعني باللغة التايالندية رعاية األشخاص ضمن قامئـة البورصـة التايالنديـة مبعـدل دوران 

ً مليون دوالر أمرييك سنويا، فيام توسع عملياتها دولي260يبلغ  ُ ا مـن خـالل الرشكـات التابعـة ً

ـرى ـفيات أـخ ـع مستـش ـة ـم ـفقات اإلدارـي ـفى . والـص ـإن مستـش ـايل، ـف  Bumrungradوبالـت

International Hospital تعد بالفعل مثاالً عىل أن الرعاية الصحية حتى مل تعد محلية بعد ُ

 .)75( وهو اتجاه مل نره عىل األقل يف السياسة–اآلن 

 قوة السياسة

 . تتجه نحو العاملية–" شئون املدينة "–ملية، نجد أن السياسة يف القرية العا

 Applied Materials، أصـبح مـارك آر بينتـو لـدى رشكـة 2010خالل شهر ينـاير لعـام 

. بسانتا كالرا أول رئيس لقسم التكنولوجيا لرشكة تكنولوجيا أمريكية ضخمة واتجه إىل الصـني

ية رشكة عادية، فهي أكرب مورد يف العامل للمعدات  مبثابة أApplied Materialsُوال تعد رشكة 

واليـوم، . املستخدمة يف صنع أشباه املوصالت واأللواح الشمسية وشاشـات العـرض املسـطحة

 )76(يـذكر بينتـو خـالل أحـد اللقـاءات أن. ُتنتج الصني ثلثي األلـواح الشمسـية بالعـامل بـأرسه

طاـقـة النظيـفـة بالوالـيـات املتـحـدة ًاـلـرئيس أوباـمـا كـثـريا ـمـا يتـحـدث ـعـن خـلـق وـظـائف لل"

وبالفعـل، فـإن الرغبـة ". ولكن الصـني أظهـرت رغبتهـا السياسـية يف القيـام بـذلك. األمريكية

وبيـنام يف الغـرب نجـد أن السـوق . السياسية والفعل هي أمور أصبحت ذات أهمية متزايدة

معظـم العقـود  من القرن العرشين وبالتأكيد هو كذلك خالل تسعينياتسائد خالل معظم ال

. الحالية، فإن السياسة بدأت يف عرض ذاتها ببطء من خالل، عـىل سـبيل املثـال، قضـايا بيئيـة

وإذا كان السيد بينتو عىل حق، فإن الصني قد تصل بالفعل إىل الفوز باملعركـة واالتجـاه نحـو 

 .ًعامل أكرث حفاظا عىل البيئة
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. ً فإن االتجاه نحـو السياسـة يبـدو دوريـاًومتاما مثل العديد من األمور األخرى يف عاملنا،

ً عاما، فإن األشخاص يف الوقت الحايل يبحثون عن قائد قـوي، 80ألن تلك الدورات تبلغ حوايل 

سـوف نعـود لـذلك يف الفصـل . ( مـن القـرن العرشيـنثينيـاتًمتاما مثلام كـانوا عليـه يف الثال

ًولكن هناك اختالفا كبريا بني السياسة يف ال.) السابع فالسياسـة اليـوم . )77(وقت الحايل وحينهـاً

 مع عدم اإلشـارة إىل –ًتعمل عىل مستوى أكرث تنظيام من خالل االتفاقيات متعددة الجوانب 

 مـنهم العمـالت وأهـداف 17ً عضـوا، حيـث يتشـارك 27االتحاد األورويب الحايل املكـون مـن 

وية االتحاد األورويب خالل ففي وقت االستفتاء السويدي عىل عض. التضخم والسياسة النقدية

، تم طرح أحد أكرب املوضـوعات النقاشـية الـذي متثـل يف الترشيـع الخـاص بحجـم 1994عام 

واليـوم، عقـب . الخيار وشكله الذي سوف يتم فرضه يف حالة ما إذا انضمت السـويد لالتحـاد

 وإيطاليـا ، ترتبط املخـاوف العامـة بـدول الربتغـال2011 و2008مرور األزمات املالية بعامي 

ُواليونان وأسبانيا، والتغريات املؤسسية الحادثة مؤخرا، مثل اتفاقيـة بـازل الثالثـة التـي تـنظم  ً

. القطاع املرصيف حتى يف الدول التي ال تستخدم عملة اليورو مثل اململكة املتحدة أو السـويد

حتباس العاملي بكل ُفال ميكن تناول قضايا بشأن التمويالت العاملية أو اال: ولكن الصورة تتضح

فهي تتطلب تعاون وتنسيق املليـارات، األمـر الـذي يـؤدي بـدوره إىل زيـادة . هدولة عىل حد

 .الحاجة لقادة أقوياء لتوجيه العملية

ًيبدو أن دي جول كان عىل حق عندما خلص أن السياسة تعد أمرا جـادا للغايـة ينبغـي  ً ُ

ليونـان وإيطاليـا، تـم اسـتبدال رجـال ومـن أجـل حـل املشـكالت يف ا. تركها لرجال السياسـة

 خـالل م عـامليُالسياسة املنتخبني بالبلدين بآخرين من التكنوقراطيني الذين يتمتعـون بـاحرتا

 .وال تزال القصة مستمرة. وهام لوكاس بابادميوس وماريو مونتي: 2011خريف عام 
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 نشأة منوذج جديد

رى مـا مل تـره مـن ًحسنا، كيف تـ. نحن نرى ما اعتدنا عىل رؤيته

 قبل؟

ُدعونا نبدأ من خالل التفكري للحظة يف سلسلة من الصـور واألمثلـة املقدمـة يف الفصـل 

 الواحـدُما الذي تخربنـا عنـه تلـك الصـور بشـأن األعـامل واملجتمـع يف بدايـة القـرن . السابق

ًوالعرشين؟ هل نحن، كام أعتقد متاما، نتجه نحو عامل جديـد مختلـف نوعيـا يف الع ُ ديـد مـن ً

ً؟ وإذا كـان األمـر كـذلك، هـل سـيكون التحـول مفاجئـا، )ًولكن بعيـدا عـن جميعهـا(األوجه 

ًورسيعا ومثريا، أم أنه سوف يكون تحوالً سلسـا مـن خاللـه لـن نـدرك مـا حـدث إىل أن يـتم  ً ً

ًحدوثه بالفعل؟ إذا كنت مراهنا، فإنني سوف أراهن عىل ذلك األمر األخري ُ. 

األوجه التي متت مناقشتها وتلخيصـها يف صـيغة مـن إىل، ويف بعض  2-1يوضح الجدول 

يلخص الجدول معظـم مـا متـت . هذه الحالة، مام أسميته من العامل القديم إىل العامل الجديد

ًمناقشته حتى اآلن، من التحـوالت النموذجيـة حًقـا إىل املنـاطق حيـث يكـون التغيـري جـزءا 

ظم التحوالت بالفعل، بينام نجد أنه مـن الصـعب حدثت مع. ًإضافيا ألية عملية طويلة املدى

للغاية بدء عمليات أخرى، وبالتأكيد، معظم الصـناعات والرشكـات تعـيش يف كـال العـاملني يف 

ومن النادر وجود خيارات محددة، ولكن األمر يتمثل يف أننا نتجه من اليسار إىل . الوقت ذاته

ُمل مل يعرف حتى اآلن سوى بصورة جزئية باسم ، من العامل القديم إىل عا2-1اليمني يف الجدول 

 .عامل جديد
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 التحول النموذجي من العامل القديم إىل العامل الجديد: 2-1الجدول رقم 

 العامل الحديث العامل القديم معلومات وتفكري

 :تحليالت 

 :معلومات

 :ُتحليالت مطبقة عىل

 

 : منوذج علمي

 :املعرفة والفعل

 : التفكري هو

 عىل األرقامالرتكيز 

 يف مخازن

 ً، أحيانا)عينات(أعداد قليلة 

 

 فهم أسباب عمله

 اعرف وسوف تعمل

 انعكاس داخيل

 الرتكيز عىل األمناط

 يف شبكات أو تجمعات

، )إـجـاميل الـسـكان(أـعـداد كـبـرية 

 باستمرار

 افهم ما يعمل 

 افعل وسوف تعلم

 تفاعل بني االنعكاس والفعل

 العامل الحديث يمالعامل القد السياسة الجغرافية

 :منوذج السياسة الجغرافية

 

 :موطن املرشوعات الضخمة

 :دور الصني

 الدول النامية هي، 

 :من وجهة نظر العامل املتطور

 

 : هيأفريقيا

 :تدفق االستثامرات

  :السياسة

ــات  ــىل الوالـي ــز ـع ــامل متمرـك ـع

 املتحدة األمريكية

 الواليات املتحدة األمريكية

 محور اإلنتاج

منطوـيـة ـعـىل مـشـكالت فـقـرية و

 معقدة

 

 أرض اليأس والقنوط

 ...من الشامل إىل 

ــتوى  ــررة للمـس ــة ومـح ُمرتاجـع

 الوطني

 عامل متعدد املحاور

 

 الصني

 محور األفكار واملعرفة

ُأـســواق مـثــرية لالـهــتامم تـضــع 

 معايري وتحديات جديدة 

 لها دور أسايس يف السوق الحايل

 أرض املستقبل

 من الجنوب إىل الجنوب

ُمة ومنظمـة عـىل املسـتوى متقد

 فوق الوطني  

 العامل الحديث العامل القديم ن وأسواقهمواملستهلك

ــتهالكية  ــات االـس ــار املنتـج ابتـك

 :ًمدفوعا بـ

 :األسواق االستهالكية محل الرتكيز

 : قيمة العمالء الرئيسيني

العالمات التجاريـة يـتم الـتحكم 

 :ها بواسطةفي

 

ـة  ـدة للطبـق إـضـافة ـسـامت جدـي

 ا العامليةالعلي

 الطبقة الوسطى الغربية

 مهام ممتازة

 ماليك العالمات التجارية

 املنتجات ذات أسعار قليلـة بحيـث

 تناسب الطبقة الوسطى العاملية

 الطبقة الوسطى العاملية

 خربات وتحول وعمل جامعي

 مستهلكني وموظفني
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 العامل الحديث العامل القديم االبتكار

 :تكنولوجيا

 : بـيبدأ االبتكار

 : االبتكارات محل الرتكيز

 :االبتكار هو

 :يحدث االبتكار يف

 

االـسـتثامرات التكنولوجـيـة مـحـل 

 :الرتكيز

 :تركيز االستثامرات وفرص العمل

 استثامرات ومعدات

 تكنولوجيا

 منتجات وخدمات

 تفكري متحرر

 أقسام األبحاث والتطوير

 

 األجهزة

 

البنيـــة التحتيـــة ) ســـيارات و(

 لوماتلتكنولوجيا املع

 االستخدام والربمجيات

 املستخدمني النهائيني

 مفاهيم األعامل ومناذجها

 تجارب ومفهوم تطوري

ـالء  ـاء والعـم ـع الرشـك ـل ـم التفاـع

 وآخرين

 برمجيات

ــة  ــخرضاء والبنـي ــا اـل التكنولوجـي

 التحتية الخرضاء

 العامل الحديث العامل القديم وأداءمنظامت 

 :سياق العمل

 :الرتكيز الزمني الرئييس

 

 :مخاطر األعامل

 

 :امليزة التنافسية للرشكة قامئة عىل

 :أوىل أولويات املدير التنفيذي

 :العالقة بالعامل الخارجي

 

 

 : الشاملةيةسرتاتيجاال

 :تركيز اإلنتاجية

 :يدور العمل حول

 :ًالتزام املوظف مدفوعا بـ

 

 :العمل هو

 :الشخص الرئييس يف الرشكة

 : الرئيسيةاألداءتركيز مؤرشات 

 مستقر إىل حد ما

 عىل املدى املتوسط) تخطيط(

 

 منخفضة أو متوسطة

 

 إنتاج ممتاز

 اإلنتاج التشغييل

 منعزلة ورسية

 

 

 من الداخل إىل الخارج

 إنتاجية العامل

 الدفع

 الوالء

 

 متمركز حول الرشكة

 مدير العمليات

 ُهل نقدم ما ذكرنا؟ - النهايات

 مضطرب إىل حد ما

ـملـــدى ـعـــىل ا(اآلن وإىل األـبـــد 

 )البعيد

ـا تـكـون ذات (مرتفـعـة  ـا ـم ًوغالـب

 ) صلة بالسمعة

 التفكري األعىل

 االبتكار وإنتاجية التفكري

يف  ولكنها(شاملة ومنفتحة وشفافة 

 )بعض األوقات تكون معتمة

 من الخارج إىل الداخل

 إنتاجية الفكر/ املعرفة

 املرح والتطور الشخيص 

التحديات وفريق عمل قائم عـىل 

 األهداف

 مركز حول العميلمت

 املحلل الرئييس

هل نفعل مـا نحتـاج  - العمليات

 إليه؟
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ً، فمن املحتمل أن تفكر يف أن العديد مـن االتجاهـات قريبـا مـا 2-1بالنظر إىل الجدول 

بـدأت موسـوعة . دعنـا نتنـاول وسـائل التواصـل االجتامعـي مثـاالً عـىل ذلـك. سوف تسـتقر

، بيـنام بـدأ تفعيلـه يف 2004ًالفيسـبوك تقنيـا يف عـام ، ونشأ موقـع 2001الويكيبيديا يف عام 

ً تقريبـا لـديهم حسـاب عـىل )1(وحيـث إن الجميـع. الواقع بعد مرور عدة سنوات فـيام بعـد

مواقع الفيسبوك أو لينكد إن، فمن اليسري االعتقاد بأن ثورة التواصل االجتامعـي قـد حـدثت 

وهنـاك تفسـري مختلـف . ً أكرث خطئاوعىل الرغم من ذلك، ليس هناك يشء قد يكون. بالفعل

ًمتاما ولكنه يف رأيي أكرث صحة، حيث يذكر أن عامل وسائل التواصـل االجتامعـي يكمـن حيـث 

 من القرن العرشين، مام يعني أنه ال يزال يف مرحلة تسعينياتبدأ الربيد اإللكرتوين يف نهاية ال

النسـبة لعملـك؟ ومـاذا سـوف لذلك، إذا كان تفسريي هو الصحيح، ماذا يعني ذلـك ب. مبكرة

  أو عرشة أعوام؟ة أو خمسةيعني ذلك يف فرتة عام أو ثالث

 باعتبارها سـوق ها مصنع العامل، لتمر خالل مكانةماذا لو تحولت الصني بالفعل من كون

حيث إنها كذلك بالفعل بصورة جزئية، من حيث مبيعـات السـيارات والسـلع (استهاليك رائد 

لتصبح نقطة بث املعرفة للعامل بأرسه؟ مـاذا لـو أصـبحت ) ب وغريهاالفاخرة وأجهزة الحاسو

مورد عاملي للسلع والخدمات ذات العالمات التجارية بتكلفة أقل وجـودة عاليـة؟ ومـاذا لـو 

؟ ماذا لو كانت تلك )عىل الرغم من بدءها بالخدمات وليس اإلنتاج(اتبعت الهند املسار ذاته 

ً، مام يعني أن املستقبل ليس موزعا بطريقة عادلـة، ولكـن عملية بدالً من كونها قفزة ضخمة

يف غريهـا؟ مـاذا لـو كانـت تلـك ًا الصناعات والقطاعات ولكنـه متـأخرًيحدث مبكرا يف بعض 

العملية أرسع بواقع مرتني أو ثالث مـرات أو قـد تكـون أرسع بواقـع أربـع مـرات يف الوقـت 

ية من كونها أحد أفقر البلدان يف العامل مـع الحايل مقارنة بوضعها عندما اتجهت كوريا الجنوب

ً أغنى الدول يف العامل وأكرثها تطورا اليوم؟ ىحدإ من القرن العرشين لتصبح ستينياتأوائل ال

 ؟...وماذا لو 

 عامل معقد

ُأميا كان الطريق الذي تختاره لتقدم وصًفا مالمئًا للدوافع الرئيسية للتغري العـاملي، فإننـا 

هناك تأثري واضح للغاية للتعقيد وهو أن معدل . التعقيد: إىل النتيجة الشاملةنصل يف النهاية 

 صبح البقاء يف الوقت الحايل أكرث صـعوبة مـام  ألقد. البقاء التنظيمي يرتاجع مع مرور الوقت
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 عرشينيـاتتوضـح دراسـة أجراهـا مـاكنزي منـذ عرشة أعـوام أنـه يف ال. كان عليه يف السـابق

 يـرتاوح بـني 500لقرن العرشين، كان متوسط عمر رشكة ستاندرد آند بـورز  من اثالثينياتوال

ً عاما15ولكن يف الوقت الحايل، نجده . ً عاما70 - 60
لذلك، إذا مل تواكب معدل االبتكار يف . )2(

 .السوق الخاصة بك، فإنك سوف تنهزم وتتالىش

اق الكـربى واملنافسـة ًويف ضوء مشهد أعامل أكرث تعقيدا، واملزيد مـن العالقـات واألسـو

. البعيدة عن األدىن، فإن معظم الرشكات تحاول التكيف واملنافسـة مـن خـالل طـرق جديـدة

 غري تتضمن تلك تكيًفا أقرب مع العمالء وانفتاح االبتكار واالستعانة مبصادر خارجية من الوظائف

. جـات وتنوعهـاالرضورية والحلول املتكاملة وابتكار منـاذج األعـامل وتوسـيع مخططـات املنت

ًيؤدي ذلك إىل وجود أعامل تجارية أكرث تعقيدا، مام يتطلـب مـنظامت أكـرث مرونـة أو دعنـا 

 ملا تواجهه معظم املـنظامت اً تقريبيًرسام 2-1يوضح الشكل . ًنقول أنها منظامت أكرث تعقيدا

 .يف عاملنا الحايل

وظفني يف مجـال هناك اتجاه آخر للتعقيد الخـارجي يـأيت مـن جوانـب اإلمـدادات واملـ

بغض النظر عـام إذا كانـت الرشكـة نشـطة يف سـوق محليـة أو دوليـة، فـإن تعقيـد . األعامل

ًاملوظفني ينمـو أيضـا مـع ارتفـاع مسـتوى التعلـيم وتوقعـات وظيفيـة أكـرث تنوعـا فطمـوح . ً

 يقلل من تكاليف املعـامالت الداخليـة وبعـض أوجـه التعقيـد أهميةاالستعانة بوظائف أقل 

، ولكن نتيجة لذلك، يـزداد التعقيـد الخـارجي للرشكـة يف املقابـل، مـام يولـد شـكوك الداخيل

 .خارجية وتكاليف املعامالت

 

 

ًيولد التعقيد الخارجي تعقيدا داخليا: (2-1)الشكل  ً 

 

مشهـد 
 معقـد

أعمـال
 وعروض

تعقيـد
 داخيل
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 ُتعقيد مبسط

أي، عـدد األشـكال (نا تعقيد أي نظام بأنه عدد الرتتيبات املحتملة لذلك النظـام ّإذا عرف

، فمن اليسري أن نفرتض، كام رأينا، أنه يف بعض أجزاء العامل عـىل ) من املمكن أن يتخذهاالتي

سـوف . ًاألقل، نجد أن معظم الصناعات وحتى الدول أكرث تعقيدا مام كانـت عليـه مـن قبـل

ًيزداد التعقيد تصاعديا مع عدد العوامل الجديدة التي ينبغي أخذها يف االعتبار فـيام يتعلـق 

وكلام ازداد عدد االتصاالت الخارجية وتنوع محافظ منتجاتـك واتفاقـات . ع القراربعملية صن

 وأصـبحت عمليـة صـنع القـرار أكـرث ،عمالئك، ازداد عدد القرارات التي يتعني عليك اتخاذها

وإذا أخذنا يف االعتبار حقيقة تسارع معدل التغـري عـىل األقـل حتـى اآلن، فـإن عـدد . ًتعقيدا

يوضـح . ة عىل مدار فرتة زمنية محددة يزداد مبعدل أكرب من أي وقـت مىضالرتتيبات املحتمل

 . املستويات األربع لتعقيد سياق األعامل الخارجية2.2الجدول 

وعىل الرغم مـن ذلـك، فمـن وجهـة نظـر إداريـة، نجـد أن التعقيـد لـيس فقـط عـدد 

بل بالفعل هو . ختيار بينهاالرتتيبات أو املشاهد أو البدائل التي يتعني عىل الفرد إدارتها أو اال

عادًة، نجد أن الدرجة الحقيقية للتعقيد ليست سوى عدد القضايا التي . أكرث بساطة من ذلك

وطاملـا أن الشـك يف كـل قضـية أو اتجـاه . يتعني عىل الفرد التعامـل معهـا يف الوقـت الحـايل

ايل، فإن تخطيط املشـهد وبالت. ًمنخفض، فإن التعقيد ال يزداد خطيا إال مع تزايد عدد القضايا

 ).ًولكن ليس بسيطا للغاية(الحفاظ عىل بساطته يف وتحليل االتجاه يساعدك 

  من التعقيد الخارجيةاملستويات األربع: 2-2الجدول 

 السامت مستوى التعقيد

 عدد القضايا أو االتجاهات التي يتعني تناولها األول

 ولهاالتغري يف عدد القضايا التي يتعني تنا الثاين

 عدد النتائج املحتملة للقضايا التي يتعني تناولها الثالث

 التغري يف نتائج القضايا التي يتعني تناولها الرابع
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 بناء املنظمة املتناغمة

ُتبقي الرشكات الناجحة عىل بيئات معقدة مـن خـالل إدارة التـوازن املهـم بـني املرونـة 

 مـن القـرن سـتينياتيات يف السـرتاتيجىل حول االومنذ طرح النظريات الحديثة األو. والهيكل

يعـود هـذا املبـدأ إىل . العرشين، وجدنا أن التوافق بني املنظمة وسياقها كان هو املبـدأ األول

ًنظرية األنظمة، التي تدعي أنه من أجل إدارة أي نظام، سوف تكون بحاجة ألن تكون متنوعا 

ضع يف االعتبار مباراة كرة قدم وسـوف تفهـم . هُعىل األقل مثل النظام الذي تدير) ًأو معقدا(

ًفمن أجل أن تفوز باملباراة، ينبغي أن يكـون لعبـك أكـرث مرونـة وتنوعـا . ما تعنيه كلمة مبدأ

ُغالبا ما يسمى هذا املبدأ باسم قـانون آشـبي يف . مقارنة مبنافسكع ونأمل أن يكون غري متوق ً

 . )3(التنوع املطلوب

ُفإنه ال ميكنـك إعـداد كـل :  لكرة القدم أو العب أو مدربولكن مثلام يعرف كل محب

 اً عقليـاًأحد أسباب ذلك هـو أن لـدينا نطاقـ. إلتباعه اًإنك بحاجة ألن يكون لديك نظام. يشء

ُوهناك نسخة معروفة لحدود النطاق العقـيل، تسـمى يف بعـض األوقـات . محدود) ًاأو إداري(

ُمـام يوضـح مل يعـد رقـم سـبعة الـرقم األكـرث  -ا ًبعقانون ميلر، الذي يذكر أن النطاق يبلغ س

ًتقديسا يف العديد من الثقافات، ومل هناك سبعة أيام يف األسبوع وهكذا
فـالتوافق يتطلـب . )4(

ُلـذلك، يعـد التنـاقض بـني آشـبي وميلـر هـو . ًتعقيدا، بينام تتطلب املهام اإلداريـة البسـاطة

 .التحدي القادم

 كونه طيار مقاتل

ّتقي التي تتمثل : وات الجوية األمريكية قدرة الطيار املقاتل من خالل مفهوم حلقة أودام القُ

االختـيـار ـمـن (واتـخـاذ الـقـرار ) التفـسـري(والتوجـيـه ) استـشـعار إـشـارات بيئـيـة(يف املالحـظـة 

حلقـات أودا أرسع و مييل الطيـارون ذو). تنفيذ استجابة(واتخاذ الفعل ) مجموعة استجابات

فالرسعة . ات الجوية، بينام يلزم اآلخرين األقل تدريبات عىل استخدام املظلةإىل الفوز بالنزاع

 .)5(هي العامل املهم

ن لبيئـات ويحتـاج املـدراء النـاجح. ولكنها ليست كافيـة.  يف اإلدارةأهميةًللرسعة أيضا 

رة ُالعمل املضطربة إىل أن يشبهوا الطيارين املحاربني؛ فهم بحاجة ألن يتسموا بالرسعة والقـد

 ًولكنهم بحاجة أيضا ألن تكون لديهم القدرة عىل االعتامد عىل الهيكـل . عىل الترصف الرسيع
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ـة العـمـل وتحوـيـل اـلـرؤى إىل . والرسـعـة ـة منظـمـة لرـصـد بيـئ ـكـام أنـهـم بحاـجـة إىل منهجـي

 Kairosفإطار العمـل الـذي يعتمـد عليـه معظـم مـا نقـوم بـه يف رشكـة .  وفعليةاسرتاتيج

Future يسمى ُTAIDA . ُيعد ذلك مبثابـة حلقـة لتخطـيط االحـتامالت مكونـة مـن خمـس

 .)6( والترصف، واتخاذ القرار، والتصور،التعقب والتحليل: مراحل

ًومتاما مثل الطيارين املقاتلني، فإن املدراء الناجحني يحاولون فهـم مـا يحـدث يف العـامل 

النظام والروتني وقواعـد ف.  ويخططون لنمطهم املستقبيل من خالل تجارب منهجية،الخارجي

اإلبهام والتحليالت تقـدم لهـم مجموعـة مـن األفعـال التـي يختـارون منهـا، يف حـني أن لحظـة 

ً الفعلية غالبا ما تتطلب أيضـا قـدرا كبـريا مـن اإلبـداع واملـرح واملخـاطرة، حيـث إن الحقيقة ً ً ً

تعلم مـن القـوات لـذلك، يتعـني عـىل الرشكـات الـ. ُاملستقبل لن يلبي توقعاتنا بصورة كاملـة

ية التي تسـاعدهم سرتاتيجالجوية األمريكية وكيفية ربط فهم املستقبل باألفكار والتحركات اال

 .عىل البقاء

 البستنةالتفكري وتفعيل األدوار و

استكامالً ملسار االستعارات التي نستخدمها، فإن النتيجة النهائية لهذا الكتاب تتمثـل يف 

فـالفرق املوسـيقية ذات . شبيهة بالحفالت املوسيقية الصـاخبةُأن الرشكات بحاجة ألن تصبح 

ًها عىل العزف معا، تجمـع بـيرس بـني األسـاس الثابـت مـن ؤالعزف الجيد، الذين اعتاد أعضا

االرتباط الفكري املدروس واملتناغم واملتوافق، بحيث يقوم عليها بناء مرونة بعض االرتجاالت 

كيفية تحقيق التوازن بني االنضباط واإلبداع وعملية صنع إنهم يعلمون . املرحة وغري املتوقعة

ًفـإذا أضـفت بعـدا ثالثـا لالرتبـاط واالرتجـال مـن شـأنه . القرار الرسيعة مع الثبات عىل ذلك ً ُ

 عىل سـبيل املثـال مـدير - تغذية الظروف التي يكون ضمنها التفكري واللعب يف أفضل صورة

 .2-2ُتناغمة كام يوضح الشكل  فإنك سوف تحصل عىل أسس املنظمة امل- جيد

فهو يتطلب تنظـيم . ُأوالً، يهتم بعد التفكري بخلق املستقبل من خالل االكتشاف العقيل

التخطيط واإلجراءات واإلدارة الحاسمة واملامرسة لوضع هياكل تدعم عمليـات االبتكـار عـىل 

ُثانيـا، يعـد عامـل . ذاملدى الزمني بأكمله، من التفكري البـديل وفحـص اإلمكانيـات إىل التنفيـ ً

اللعب مبثابة اإلضافة العملية واالرتجالية للتفكري، بحيث تقـوم عـىل اكتشـاف املسـتقبل مـن 

ُ والتكـيـف واالـسـتقالل تـعـد تـلـك الـقـدرات يةـسـرتاتيجاالـفـالخربات والتـجـارب . ـخـالل خلـقـه

 حـفـزة ًاألساـسـية خـلـف الرسـعـة والتجدـيـد املتـطـور، وتتطـلـب نوـعـا ـمـن اإلدارة امللهـمـة وامل
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ُويف النهايـة، يغـذي بعـد الرعايـة البعـدين اآلخـرين مـن خـالل تصـميم . واملبتكرة والحاملـة ُ

ـهـا ـمـن االنفـتـاح فيإن خـلـق ثقاـفـة ـيـتم اـلـتحكم . املتطلـبـات التنظيمـيـة للمـسـتقبل الـقـادم

والطموح واالبتكار وروح الفريق يتطلب قيـادة تتسـم بـالتمكني واالسـتامع وتنشـيط الحـوار 

 .ي عىل أساس يومييجسرتاتاال

 

 واألداء يةسرتاتيجاالاملنظمة املتناغمة وراء مرونة  : (2-2)الشكل 

 

ينبغي إعادة النظر يف املركز الفعال للمنظمة املتناغمة خالل مرات ومرات عديـدة مـن 

  الناشئ أثناء التفكـري واللعـب ورعايـةاألداءخالل الضبط والتدريب وتعلم قطع جديدة، ولكن 

وعىل الرغم مـن ذلـك، فـإن كافـة األبعـاد الثالثـة . ، يستحق بالفعل الكفاح من أجلهاملواءمة

وإذا أصـبح التفكـري . من أجـل أن تكـون الرشكـة صـحيةنفسه القدر ببحاجة ألن تكون قوية 

ًالتي متثـل وضـعا محبطـا مـن : عميًقا، فإن مخاطر الرشكة سوف تنتهي خالل مرحلة التحليل ُ ً ُ

ًويف حالة ما إذا، عىل الجانب اآلخر، اتخذ اللعب اهتامما زائدا، فإن . يةالوقوف عند كتل البدا ً

  والتجديـد- األعامل سوف تنتهي عند نقطة التنظيم التي من شأنها تغيري األمور من أجل التغيري

 إن التبني املفـرط ملفهـوم الرعايـة يـؤدي إىل . الذي يقدم الكثري للغاية من املخاطر للعمليات
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ًغري املحتمل الخاص ببناء املنظمة املثالية، حيث يشتت الكثري من االنتباه بعيدا عـن املرشوع  ُ

ومن الواضح أنـه يف حالـة مـا إذا كانـت األبعـاد . ُاألجزاء التي تؤدي إىل الحصول عىل األموال

 .الثالث ضعيفة أو مفتقرة ليشء ما، فإن الرشكة سوف تتجه نحو الركود أو التاليش

 ماختيار املفاهي

ًخالل الفصل األخري من هذا الكتاب، سوف تجد دليالً عمليا حـول كيفيـة بنـاء منظمـة 

وعىل الرغم من ذلك، تتمثـل الخطـوة األوىل يف اتخـاذ قـرار بشـأن النمـوذج . متناغمة بذاتك

 واتخاذهـا باعتبارهـا وإتباعهـاوالتصور العاملي والفلسفة التـي يتعـني عليـك االعـتامد عليهـا 

ًإن السبب وراء ذلك يعد بسيطا. ل خالل هذه العمليةافرتاضك الفعا فمـن الصـعب للغايـة : ُ

ًأن تكون منسجام وحاسام مع الكثري من التفكري الـذي يشـتمل عـىل كـل مـن ُكـام يعـد . و - ً

ًاختيار أي منظور حول كيفية عمل العامل وما يجدي نفعا فيام يتعلق بـاألعامل التجاريـة هـو  ُ

ة القدم نان برجسرتاند ومسوقو فوجيتسـو وإيـه جـي الفـيل لـدى ًتحديدا ما فعله مدرب كر

ـبـروكرت آـنـد جامـبـل وـسـتيف ـجـوبز وـهـانز روزلـيـنج وفلوتينجـشـيب وهـسـكوفارنا وـجـيمس 

وبنجامني هايوود، وليجو وآنتون آبيل وجيسيكا جاكيل ومـات فالنـري ووانـج شـونفو ورشكـة 

Applied Materials ومستشفى Bumrungrad International و ديف كارول وغريهم . 

إذا كنت مثيل تعتقد أن هناك بعض املنطق يف فكـرة أن العـامل بأكملـه وعـامل األعـامل 

ُالتجارية يتحرك من القديم إىل الحديث، وأن ذلـك االنتقـال مـن املحتمـل أن يغـري الظـروف 

ة بالنسبة ملعظم األعامل التجارية بصورة أساسـية، فحينهـا قـد يكـون مـن الجـدير بـك قـراء

إذا مل تكن كـذلك، فبإمكانـك التوقـف اآلن ألنـه خـالل الفصـول التاليـة سـوف . الفصل التايل

ًألخص مفهوم االقتصاد الفكري، الذي يعد جزءا أساسيا من هذا االنتقال ً ُ وفـيام بعـد، سـوف . ُ

 .ُتناول األبحاث التي تخربنا عن كيفية تصفح االتجاهات يف العامل الجديدن
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 اقتصاد الفكر

 ورة املستقبل التكنولوجيخط

إن العاقبة املهمة لالتجاهات العامة والتغريات التي عرضنا لها يف الفصلني السابقني هي 

 - والـذي نغـادره يف الوقـت الحـايل - "العامل القديم"وقد جاءت تسمية . ظهور اقتصاد جديد

وقـد تـم . يهـةلقد أطلقنا عليه هذا االسـم لعقـود وألسـباب وج. من أغلب املجتمع الصناعي

وضع القاعدة اإلنتاجية الخاصة به من قبل الصناعة وعـىل الـرغم مـن أن أقليـة مـن العـامل 

ولكـن هـذه األوقـات قـد . يعملون يف هذه الصناعة، يعتمد عليها األغلبية بطريقة أو بأخرى

مـن منظـور اقتصـادي ووجهـة نظـر عامـة عامليـة وسياسـية جغرافيـة، فـإن . أصبحت تاريخ

لقـد قـال الكثـريون قـبيل األمـر نفسـه، . ن ينتقل إىل مرحلة جديدة وعهد جديـداملجتمع اآل

 :عىل سبيل املثال ال الحرص. ومجتمع اليوم قد تم منحه بالفعل العديد من األسامء

  1()كاستلز(املجتمع الشبيك( 

  2()فوكس وجريشاين(االقتصاد الخدمي( 

  3()ماسودا وهاوكني(مجتمع املعلومات( 

 4()بيك وجيدينس(ر مجتمع املخاط( 

  5()بيل(املجتمع ما بعد الصناعي( 

  6()أميم(مجتمع ما بعد الفورديزم( 

  7()توفلر(املوجة الثالثة( 
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  8()جينسن(مجتمع األحالم( 

  9()بني وجيلمور(اقتصاد الخربة( 

  10()دروكر(اقتصاد املعرفة( 

ًمـع ذـلـك، فـقـد اـخـرتت أن أواـصـل مـسـتخدما اـصـطالحا مختلفًــا إىل ـحـد ـمـا ـمـن اآلن . ً

ًفصاعدا، سأشري إىل هذا العهد الجديد باقتصاد الفكر ألنه أوالً وقبل كل يشء نظـام اقتصـادي 

القدرة عىل إنتاج العديد من املفاهيم الفعالـة قـدر : تقوم فيه السلطة التنافسية عىل التفكري

لـة ورأس املـال بينام الوسائل التقليدية لإلنتاج وفًقا للنظريـة االقتصـادية هـي العام. اإلمكان

يـأيت عامـل اإلنتـاج . التكنولوجيا، يضيف اقتصاد الفكر وسيلة جديدة ) ًأحيانا(واملواد الخام و

جهـا انتإالجديد هذا من املعلومات وبراءات االخرتاع واألفكـار واملنتجـات األخـرى التـي يـتم 

 يف هـذا الفصـل، ).وبالتبعيـة، اقتصـاد الفكـر(واالستفادة منها من خالل قوة التفكري البرشي 

سـأبدأ بـبعض . سأقدم مبادئ جديدة لإلدارة الناجحة لألسواق واملؤسسات يف اقتصـاد الفكـر

ثـم ) )11("تخطـيط السـيناريو"والتـي تناولتهـا بشـكل جـزيئ يف كتـايب السـابق (األفكار العامة 

 .ًسأكمل حديثي عارضا لبعض املبادئ األساسية

 خاليا التفكري وشبكات التفكري

األلف بشكل تخطيطي كيف تطورت عصور اإلنتاج املختلفة خالل ) 3-1(شكل يعرض ال

املحليـة  لقد تطور املجتمع القائم عىل املواد الخام من املجتمعات. عام السابقة أو ما قارب ذلك

التي تعتمد عـىل ذاتهـا إىل االقتصـاديات التجاريـة االسـتعامرية العامليـة، بيـنام تحـول املجتمـع 

ومـع . ً من اقتصاد اإلنتاج البسيط نسبيا إىل مجتمع معلومات القرن العرشينًالصناعي حديثا

ذلك، هناك تغري كبري آخر يحـدث بالفعـل، ويرجـع الفضـل يف ذلـك إىل التقـدم التكنولـوجي 

 ذكيـة اًبدالً من العمل كمـدعم العضـالت، أصـبحت التكنولوجيـا اآلن عبيـد. للعهود السابقة

األساس النظري حيث ميكن إنشاء الذكاء  -  يف وجود الفرديةتقوم بجميع األنشطة املتخصصة

 .األكرب من الذكاء البرشي بطريقة اصطناعية
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 تطور املجتمعات، من عهد املواد الخام إىل عهد الفكر: (3-1)الشكل 

إىل ) والعاملـة(باختصار، كانت قيمة االقتصاد الصناعي تتمثـل يف تحويـل املـواد الخـام 

ويعنـي ذلـك أن مـن . بكفـاءة قـدر اإلمكـان) غـري متنوعـة يف الغالـب(بيعها منتجات ميكن 

، توضـح )3-2(يف الشـكل . ميلكون أغلب العوامل الفعالة كـانوا هـم مـن يفـوزون يف اللعبـة

مع ذلك، ففي . الطبقة الثانية األجزاء األساسية من سلسلة القيمة الخاصة باالقتصاد الصناعي

وغه يف الوقت الحايل، تتكون سلسلة القيمة مـن ثـالث طبقـات اقتصاد الفكر الذي يواصل بز

يف هذا . بدالً من واحدة، ومفتاح فهم هذا االقتصاد هو مفهوم خاليا التفكري وشبكات التفكري

اـملـادة الـخـام ) أو ـبـراءات االـخـرتاع واألفـكـار وـمـا ـشـابه(االقتـصـاد الجدـيـد، متـثـل املعلوـمـات 

ًجانا وأحيانا مبقابل ماديًأحيانا م - إنها موجودة. الجديدة ولكنها متاحة دامئًا وجـاهزة ألن  - ً

 .يتم استغاللها

يف اقتصاد التفكري، ميثل التفكري عامل اإلنتاج املهم الجديد، بينام خاليا التفكري التـي تحـول 

تعمـل هـذه املفـاهيم فـيام بعـد . املعلومات واألفكار إىل مفاهيم مفيدة هي املصانع الجديـدة

اج تقليدي يف الطبقة املتوسطة، حيـث تكـون املكونـات األساسـية يف إنتـاج الخـدمات كعامل إنت

 الطبقة املتوسطة هي ما اعتاد أن يكون املجتمع الصناعي عليـه، ولكـن ميكـن. واملنتجات القيمة

 



 القيادة واالبتكار يف اقتصاد الفكر -  21إدارة القـرن 
 

80 

 

ظاهرة باللون (شبكة التفكري ثالثية املستوى وخلية التفكري الخاصة بها : (3-2)الشكل 

 )األسود

 

املنـتج  - يف النهاية، يكون نتاجهـا. بارها اآلن أساسية ومساعدة ألنشطته املبتكرة والبحثيةاعت

ال يشء أكرث من مادة خام يف عملية خلق القيمة حيث يقـوم العمـالء مبسـاعدة  - أو الخدمة

عنـدما يجـرب العمـالء املنتجـات أو الخـدمات، . هذه املنتجات بخلق معنى وتطوير وقيمـة

ـهم ـدون أنفـس ـون إىل يشء أفـضـليـج ـذه .  يتحوـل ـوا برشاء ـه ـن يقوـم ـك، فـل وإذا مل يـحـدث ذـل

من .  ميكن استخدام هذا التحول الفردي كجزء من املدخالت الخاصة بالطبقة العليا.املنتجات

. خالل إتاحة البيئة املناسبة والسامح باالبتكار املفتوح، تكون املستويات الثالث شـبكة تفكـري

و الرشكة التي تتمتع بأكرب قوة جامعـة لشـبكة التفكـري وخليـة التفكـري الفائز باللعبة هويكون 

 .الخاصة بها

ًيف اقتصاد الفكر، متثل كفاءة اإلنتاج قدرة ثانويـة، نظـرا ألن األفكـار والتفكـري ستشـكل 

األسواق واملنتجات مبا يكفي إلنشـاء أسـواق متخصصـة شـبه محميـة للرشكـات التـي تتمتـع 

ً مثـاالً رائعـا 2009 وعـام 2000 خالل الفرتة ما بـني عـام Appleكة تعد رحلة رش. بتفكري جيد

مـع  - ًلكن ما التفكري الجيد بالنسبة للعمالء؟ حسـنا، لقـد أوضـحت دراسـاتنا أننـا. عىل ذلك

 نشهد تشكل مجتمع متحول تقوده الخربة يسعى فيـه العمـالء والقـوى -ظهور اقتصاد الفكر

ويعني ذلك أن الرشكة التي تتمتـع بأفضـل . ساب الخرباتالعاملة باستمرار وراء التحول واكت

أي الرشكة التي تنجح يف إمداد موظفيها وعمالئها بالقدرة عـىل تحقيـق (اإلمكانات الجامعية 

فـإن وبالتـايل، . هي الرشكة التي سيتحول لها العمالء واملوظفون) )12(الذات والتحول والتعاون

  شـكيل نفسـها يف انـدماج مـن خاليـا التفكـري وشـبكاتما تحتاج الرشكات لعمله هو أن تعيد ت
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التفكري، حيث يشارك جميع املساهمني يف إعادة تشكيل الرشكـة، وبالتـايل، يجعلونهـا نسـخة 

 .أفضل من نفسها

 والرشكـات األخـرى التـي Procter & Gamble وGoogle وAppleإن الرشكـات مثـل 

ت وتعـرف كيـف تحولهـا إىل مفـاهيم أفكار ومعلومـا) تشرتي أو تقرتض(تعرف كيف تجمع 

 Appleومـع ذلـك، مـا كانـت رشكـة . تحقق األحالم هي الرشكات التي تفوز يف لعبة التفكـري

. لتكون كام هي اآلن إذا مل تعلم أن املنتجـات ليسـت أكـرث مـن مـواد خـام يف حيـاة العمـالء

نـتج عـىل تحويـل يف قـدرة امل - للعميـل النهـايئ واملشـرتي - تكمن قيمـة املنـتج أو الخدمـة

وبالتايل، فإن جلب مشرتين وموظفني يف علمية التفكري . نسخة أفضل من نفسهاملشرتي، لجعله 

 ورشكـة Lego ورشكـة Procter & Gamble شبكة تفكري، كـام فعلـت رشكـة من خالل إنشاء

Starbucks   (13)  ًوغريها، ميثل عامالً مهام آخر للنجاح. 

 رصخة من أجل قيادة الفكر

لنهاية، ما الذي يعنيه هذا العهد الجديد للقيادة؟ مـاذا يعنـي أن القـادة يحتـاجون يف ا

ًألن يكونـوا قـادة مفـكـرين بشـكل أكـرب وتـكـون قيـادتهم أكـرث ابتـكـارا وخيـاالً؟ مـن منـظـور 

 :املوظفني، ميكن تقسيم القيادة إىل خمسة أبعاد

 ملسـئوليات هنـا واآلن،تدريب األشخاص عـىل تحمـل ا.  التشجيع وتفويض السلطة:التمكني 

 .  أهدافهم الخاصةاليجدوا طريقهم ويضعو

 املعلم الذي يعد ألن يعطي فرصة للموهوبني ألن يظهـروا .  اإلنصات والتعاطف:اإلصغاء

 .مهاراتهم

 اتخاذ قرارات متعنتة عند الرضورة، عىل الـرغم مـن أنهـا .  الجرأة وعدم السياسة:الحسم

 .قد تؤذي القادة أنفسهم

 يـؤدي إىل االبتكـار والتجريـب والتجديـد يف العمـل اليـومي.  اإلبداع وإثارة الفكر:راالبتكا 

 .واملشكالت الكربى

 يوضح الوجهة التـي يجـب اتخاذهـا وميـنح القـدرة .  اإللهام واالهتامم باملستقبل:الخيال

 .عىل وضع خطط جيدة للمستقبل ورفض الخنوع للمشكالت الحالية
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 بـيـنام اآلـخـرون يكوـنـون ،فبعـضـهم ينـصـت بـشـكل أـكـرب. يتـسـم الـقـادة ـبـأنهم مختلـفـون

فاألسلوب يختلف من شخص . بعضهم يكون خيايل، وبعضهم يسعى للتمكني.  أكرثاستفزازيني

ن يف األسواق تامة التطور مثل وومع ذلك، فبشكل عام، فاملدير. إىل آخر ومن ثقافة إىل أخرى

تسـم بـالتفويض واإلصـغاء والحسـم، بيـنام أوروبا وأمريكا الشاملية يتمتعون بالقيادة التـي ت

إذن، ما . ن يف األسواق الناشئة خياليني ومبتكرين ومهتمني باملستقبل بشكل أكربويكون املدير

ًالذي يشكل أسلوب القيادة الناجحة؟ حسنا، يعتمد ذلك عىل رغبتك يف إسـعاد األشـخاص أو 

نـا إىل كيفيـة ارتبـاط األبعـاد ببعضـها، إذا نظر. بناء الثقة أو زيادة التحفيز والوالء من عدمها

باملثـل، متثـل القيـادة . تبدو قيادة التمكني إىل حـد مـا النقـيض للقيـادة الخياليـة والحاسـمة

. املصغية النقيض إىل حد ما للقيادة املبتكرة، عىل األقل فيام يتعلق بالتطور واالبتكار اليـومي

ة التمكني الدافع للتقدير وتفويض السـلطة، يف تعزز القيادة املبتكرة التحفيز، بينام متثل قياد

 . حني أن قيادة وضع األهداف الخيالية تهدف إىل خلق التعاون وثقافة عمل توجهها التنمية

يف : أوضحت إحدى دراساتنا الدولية أن القادة يف أغلب الرشكات أقوى يف بعـد التمكـني

.  السـلطة إىل مـوظفيهمنوضـواملتوسط، يعترب كل أربعة من خمسة موظفني أن مديريهم يف

فهـذه . القيـادة املبتكـرة والقيـادة الخياليـة: وتتمثل املجاالت األضعف يف أمناط قيادة الفكـر

، عىل سبيل املثال،  عىل نفوس األشخاص يف العمل يف إضفاء الرضاأهميةاألمناط قد تكون أقل 

تمرار، فهـي مهمـة لتحقيـق ولكن يف الوقت الحايل، يف مناخ العمل املتغـري باسـ. منط اإلصغاء

ً تحـديا نفهام ميـثال. وقيادة الفكر والتغيري ليسا فقط للمديرين والقادة. النجاح طويل األجل

 .ألي شخص

 املبادئ الخمسة لإلدارة الناجحة

ًيعد الفكر رضوريا للنجاح يف اقتصاد الفكر كأسلوب القيادة، ولكنـه لـيس كافيـا تقـوم . ً

إذن، كيـف . ملامرسات والسلوكيات التنظيميـة أكـرث مـن أي يشءبراعة الفكر عىل العادات وا

 نضمن أننا لدينا السلوكيات املالمئة القتصاد الفكر القادم؟

منذ سنوات قليلة مضت، طلـب منـا املسـاعدة يف تعـديل استقصـاء املـوظفني الخـاص 

ح بــإحدى رشـكـات تكنولوجـيـا املعلوـمـات واالتـصـاالت العامليـة بحـيـث يـقـيس عواـمـل النـجـا

 ًوبعد بحث شامل، بدء بتحليل سيناريو مستقبل صـناعة . رضاء املوظفنيإاملستقبلية بدالً من 
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تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت لفهـم بيئـة الرشكـة املسـتقبلية ودراسـة األبحـاث اإلداريـة 

 وهـو مـؤرش - ، تم وضع منوذج لإلمكانات التنظيمية املستقبلية)الخاصة بنا وبغرينا(الحديثة 

من أجل تحديـد العوامـل املحفـزة األساسـية لـألداء، فقـد . والعمل به - رأس املال املستقبيل

للحصـول . طلب من جميع املديرين تقييم أداء وحداتهم مقارنة باملنافسني يف السوق نفسـها

عىل تحليل موضوعي أكرث عن األداء، فقد تم دمج البيانات الخاصـة برضـا العمـالء يف عمليـة 

 .وتم إجراء دراسة مرجعية يف األسواق األساسية للرشكةالتقييم، 

وقـد ـتـم وـضـع نتـائج االستقـصـاء الـسـنوي األول للرشكـة يف رؤيتـهـا الجدـيـدة واملـبـادئ 

ًوالتوجيهات الخاصة بها وقد تم وضعها يف االعتبـار أيضـا عنـد تطـوير إطـار العمـل الخـاص 

 عـالوة عـىل ذلـك، تـم اسـتخدام نتـائج .بالقيادة والربامج األخرى املتعلقـة بـاملوارد البرشيـة

وقـد  - االستقصاء يف تطوير دراسة مسار السوق باإلضافة إىل استقصاء أداء العالمـة التجاريـة

ًوقـد بـدأت أيضـا مناقشـات بشـأن دمـج  - كان هنـاك مطمـح ألن تتـزامن هـذه الدراسـات

ن رشـكـة أل ـبـ، ميكنـنـا القـواـلـذ. معلومـات أـخـرى مـثـل تلـك الخاـصـة باـملـدونات يف النمـوذج

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كانـت تحـاول بنـاء مؤسسـة أكـرث قـوة، وأنهـا كانـت تتبـع 

 . تقدمها من خالل االستقصاءات التي كانت تجريها

إن اإلمكانات األساسية الخمس التي يتضمنها مـؤرش رأس املـال املسـتقبيل هـي الرؤيـة 

 كل من هذه اإلمكانات عىل مؤرش ثانوي أو أكرث ويقوم. والتغيري واالبتكار واملوهبة واملبيعات

ًونظـرا ألن . ية املطلوبة للتعامل مع تحديات اقتصاد الفكرسرتاتيجيتعلق بالجوانب املهمة لال

هذه اإلمكانات هي أساس النجاح، فقد تم تخصيص الفصول الخمسـة التاليـة لهـذه املبـادئ 

ئ كـل مبفـرده بتفصـيل أكـرب ودعمهـا سيتم إيضاح هذه املبـاد. وكيفية تطبيقها يف مؤسستك

وقـد تـم تقـديم أغلـب البيانـات واملعلومـات بالفعـل يف العديـد مـن . بأمثلة ونتائج بحثيـة

املناقشات ويف مرشوعات العمالء وما شابه، ولكن هنـا قـد تـم دمجهـا يف صـورة أكـرب للمـرة 

 لتسـهيل عمليـة يتضمن كل فصل أسئلة ونصائح باإلضافة إىل جداول وأشكال رسومية. األوىل

ًيف النهاية، يجمع فصل واحـد أخـري الصـورة معـا، مانحـا إرشـادات مفيـدة . استيعاب املبادئ ً

 .لكيفية وضع تلك املبادئ قيد التنفيذ
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 البيانات املستقبلية الخمسة أو عادات الفكر: (3-3)الشكل 

 

 هل رشكتك صالحة للمستقبل؟

 ما مدى ضخامة التحديات التي تواجهك وكيف . دقائق قليلة يف تقييم الذاتِاآلن، اقض

استعددت أنت ومنافسيك للتعامل معها وما األرباح املحتملة؟ حاول تقييم كل من الجوانب 

التحديات /التحديات الهامشية= املوجودة أدناه عىل مقياس من واحد إىل سبعة، حيث واحد 

ـالق ـىل اإلـط ـا ـع ـتعداد لـه ـتم االـس ـي مل ـي ـة/الـت ـاح املنخفـض ـبعة األرـب ـنام ـس ـديات =  بـي التـح

 .األرباح الهائلة/التحديات التي تم االستعداد لها عىل نطاق عاملي/الكربى
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 مستوى التحدي 
االستعداد 

 الشخيص
 األرباح املحتملة استعداد املنافسني

ـل  ـع وطوـي ـق منظــور رسـي تطبـي

 األجل يف الوقت نفسه

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

ـات  ـيالت للمعلوـم ـتخدام تحـل اـس

 الخارجية

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

ـه  ـور يوجـه ـلوب منـظ ـتالك أـس اـم

 التخطيط إلجراء التحليالت

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

تطبيق املقـاييس عـىل العمليـات 

 نتائجالداخلية بدالً من ال

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

زيـادة إنتاجيـة : وضع ثقافة فكـر

ـــي  ـــل الجامـع ـــر يف العـم الفـك

 والفردي

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

الرتكيز عـىل تطـوير االقتصـاديات 

 كاألسواق

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

التعامل مع التكنولوجيا الـخرضاء 

 كفرصة عمل

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

املنافـسـة الجدـيـدة ذات التكلـفـة 

 املنخفضة والجودة العالية

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

بدالً تطوير التكنولوجيات الحالية 

 يات جديدةاسرتاتيجمن االستثامر يف 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

ـارجي  ـار ـخ ـق مصــدر ابتـك تطبـي

 نظامي وابتكار مفتوح

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

إرشاك جميع املـوظفني يف عمليـة 

 إنتاج األفكار واالبتكار

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

يف ) واملـسـتهلكني(إرشاك العـمـالء 

 االبتكار

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 التواصل من خالل املواقع االجتامعية
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 مستوى التحدي 
االستعداد 

 الشخيص
 األرباح املحتملة استعداد املنافسني

كار مفهـوم العمـل الرتكيز عىل ابت

 بدالً من التطوير املتنامي للمنتج

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

تطبيق االبتكـار كعمليـة تطوريـة 

 تجريبية تفاعلية

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

تكـــوين فريـــق عمـــل يتســـم 

 بالتحدي توجهه األهداف

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 توصيل التحول والخربات للعمالء

مراقبة شكل العالمة التجاريـة يف 

مواـقـــع التواـصـــل االجتامـعـــي 

 والتحكم فيها

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

التعامل مع املـوظفني عـىل أنهـم 

عوامل املخاطرة وليس فقط عـىل 

 أنهم الرثوة األساسية للرشكة

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

تكوين عمـل يركـز عـىل العمـالء 

 وليس الرشكة

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 وجهها املستقبلخلق مؤسسة ي

 

ملنح أفضل تأثري ممكـن، يجـب أن يحـدث تقيـيم الـذات بانتظـام كجـزء مـن أعاملـك 

مـْل  من هذه الصفحات قبـل  ال ميكن مسح كتابته وخذ نسخةًالروتينية، لذلك استخدم قلام

 .الجدول

 تفسري تقييم الذات

 متأل الجدول، تكون املجاالت التي عليـك الرتكيـز عليهـا هـي التـي تكـون بهـا مبجرد أن

أو تلك التي فيهـا اسـتعداد مؤسسـتك أقـل مـن /األرباح املحتملة أكرث من مستوى التحدي و

احتفظ بهذه املجاالت يف ذاكرتك بينام تقرأ بقيـة الكتـاب، ولـك مطلـق . مؤسسات املنافسني

   .لخاصة بك بعد إنهاء كل فصلالحرية يف تنقيح التقييامت ا
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 تطوير املعلومات

واآلن، يبدأ . اعتاد التنقيب عن املعرفة أن يبدأ بالنظريات الكربى

 .أهالً بك يف عرص البيتابايت. مبقادير هائلة من املعلومات

 (1)"وايرد"رئيس تحرير جريدة " كريس آندرسون"

نهايـة العلـم كـام " وايرد"جريدة رئيس تحرير " كريس آندرسون"، أعلن 2008يف يونيو 

واألسـباب وراء .  يف عرص البيتابايـت-ً مستخدما الكلامت املـذكورة أعـاله -نعرفه، ورحب بنا 

ن املعلومـات يف يخـزتن كـاال ملّمثالً، ليس لدينا قيـاس فعـ. اختالف عرص البيتابايت متعددة

ولكـن السـبب ).  نخزنهـا؟إذن أيـن... ليس يف ملفات أو خزانـات أو مكتبـات (الوقت الحايل 

 يف التعامـل معـه وهـذا املـنهج الجديـد ا مختلًفـاًاألسايس هو أننا نحتاج ألن نستخدم منهجـ

يتم جمع مقادير متزايدة من املعلومات ألسباب، وهذه املعلومات تغـري . سيغري نظرتنا للعلم

 .اسم اللعبة

إذن ـهـل .  معلوـمـاتفـلـدينا. بأنـنـا ال نحـتـاج ـلـنامذج بـعـد اآلن" آندرـسـون"وـقـد رصح 

ستثبت صحة مزاعمه؟ هل نشهد نهاية العلم، عـىل األقـل بالشـكل الـذي عرفنـاه بـه خـالل 

قد يكون " آندرسون" السابقة أو ما قارب؟ من ناحية، هناك عدة دالئل عىل أن اًالثالمثائة عام

سـتبداله يبدأ املنهج العلمي باالفرتاضات ووضع منوذج واختبـاره لفهـم السـبب وراء ا. ًمصيبا

يحل االرتباط محل السببية وهناك بالفعل مجاالت متعـددة . بالتحليالت والبحث عن األمناط

 لقد توىل علـامء الفيزيـاء والرياضـيات أمـر املـوارد . يتحكم فيها النموذج غري العلمي الجديد
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بات تـداول يف وقتنا الحايل، حسا. املالية لعقود، بادئني باملعلومات التجريبية وليس النظريات

األسهم الناجمة عن هذه املعلومات هي السبب وراء نصـف عمليـات التـداول يف البورصـات 

يف هـذا العـامل الزاخـر . )2(الكربى، بينام تغلق الرشكات التقليدية أقسام التـداول الخاصـة بهـا

 واألسواق املالية يف الحقيقة هي لعبـة تنطـوي عـىل - باملعلومات، يحل الواقع محل النموذج

لذلك، فمع أننا قد ال نزال نحتاج لنامذج ليك نتذكر وننشئ خرائط ذهنيـة، فإننـا . أرقام كبرية

 .يف هذه املعركة، تكفي االرتباطات. ال نحتاجها للفوز يف اللعبة يف السوق بعد اآلن

ليس علينا . من ناحية أخرى، ميكننا القول بأن ما نشهده ليس نهاية العلم ولكنه بدايته

فـنحن نسـتخدم املعلومـات .  تخمني ما الصواب وما الخطأ وما هـو أسـوأ أو أفضـلبعد اآلن

مل نكن مهووسـني . والتحليالت لالكتشاف، والذي بدوره يحفزنا لوضع مناذج ونظريات جديدة

بالعلم أثناء فرتة ازدهار اإلدارة العلمية وعلم األحياء الخاص باألعراق كام نحن اآلن، وبالتايل، 

ًظر هذه، ميكننا أن نقول بسهولة أنه مل يكن هناك أبدا املزيـد مـن العلـم وأن فمن وجهة الن

أو، رمبـا تكـون نهايـة . ًالعمل واملجتمع مل يكونا أبدا علميني بشكل أكرب مـام هـام عليـه اآلن

الفلسـفة والنظريـة،  - إذن فإن البداية فقط هي املختلفة. العلم ما هي إال نهاية بداية العلم

 .ت والتجريبأو املعلوما

 قيمة املعلومات

وعنـدما ذاع .  كمرشوع للكلية2004 يف عام Facebookموقع " مارك زوكربريج"أنشأ 

ًصيته أكرث، أصبح ميثل نجاحا عامليا هائالً حيث يضم  ولكـن . )3( مليون مستخدم نشط800ً

 إليجـاد منـوذج Facebookعوائده أصبحت بطيئة حتى وقت قريب، وقد جاهدت رشكـة 

الروسية عىل " Digital Sky"، حصلت رشكة 2009مع ذلك، ففي عام . )4(عال وناجحعمل ف

 مليـون دوالر أمـرييك، ويجعـل ذلـك القيمـة 200 يف املائة من الرشكـة مقابـل 1,96نسبة 

هل تستحق الرشكة حًقا هـذه .  بليون دوالر أمرييك10 أكرث من Facebookالكلية لـرشكة 

 بليـون 66,5بــ   )6( 2011سـتحق تقييمـه يف سـبتمرب عـام القيمة؟ واألكرث من ذلك، هل ي

بليـون دوالر أمـرييك  100دوالر أمرييك أو التقييم الذي تم توقعه له بـأن تصل قيمته إىل 

 املثبتة من اإلعالنات Facebook مع األخذ يف االعتبار حقيقة أن عوائد )7(؟2011يف نوفمرب 

 . تقارير بأي أرباح كبرية، فإن اإلجابة سـتكون الًكانت منخفضة وأن الرشكة مل تقدم رسميا 
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 قـد ضـاعفت Facebookولكن يف ضوء ما ناقشناه حتى اآلن، ومع انتشـار شـائعة أن رشكـة 

، فقـد 2011  بليون دوالر أمـرييك يف النصـف األول مـن عـام 1,6أرباحها نصف السنوية إىل 

املـسـتقبل أي اإلـجـابتني ـهـي وسيكـشـف . )8( بلـيـون دوالر أـمـرييك80تـقـارب قيـمـة الرشـكـة 

 .الصحيحة

 Internetـعـىل موـقـع " روب ـسـالكوويتز"، ذـكـر "Digital Sky"بـعـد ـصـفقة رشـكـة 

Evolution) القيمة العظيمة لشبكات التواصل االجتامعي تتمثل يف أنها "أن ) تطور اإلنرتنت

ى ووسـائل تجمع كميات هائلة من املعلومات بشأن تفاعالتنـا مـع بعضـنا وعالقاتنـا بـاملحتو

عـنـد اـسـتخالص ". اإلـعـالم وعاداتـنـا املتعلـقـة باـسـتخدام الـشـبكات واملعلوـمـات واهتامماتـنـا

املعلومات بشكل سليم، سينتج ذلك رؤى السوق التي سـتغري بشـكل جـذري طريقـة تفاعـل 

" حكمة الجامهري"مؤلف كتاب " جيمس سورووييك"باملثل، فقد ذكر . )9(الرشكات مع عمالئها

أن مـا تقدمـه املـدونات  "2005 يف أحد الفيديوهات عـام The Wisdom of Crows( (10)أو 

املوجودة عىل اإلنرتنت هو إمكانية الوصول للذكاء الجامعي املتفـرق املوجـود هنـاك والـذي 

يف الوقـت الحـايل، نحـن . )11("هيـلإنعرف أنه متاح لنا إذا استطعنا اكتشاف طريقـة للوصـول 

 .نعرف كيفية تحقيق ذلك

  دوافع األداءقياس

تبذل الكثري من الرشكات الكربى الكثري من الوقت والجهد واملوارد املاليـة الكتشـاف إن 

فـهـي تجـمـع معلوـمـات بـشـأن الرـضـا وبـشـأن آراء اـملـوظفني يف . ـهـا راـضـني أم الوـكـان موظف

املديرين، وبشأن إن كـان املوظفـون يشـعرون بـاالحرتام وإن كـانوا يشـعرون أن لهـم كلمـة 

ًوتسأل أغلب الرشكات عمالءها أيضا عن رأيهـم يف الخـدمات وإن كـانوا . يف الرشكةمسموعة 

ًراضيني عن جودة املنتجات والخدمات أم ال وأيضـا إن كـانوا راضـيني عـن االبتكـار واللمسـة 

ًوفوق ذلك كله، تحتفظ كل رشكة مبعلومات لـألداء، والتـي غالبـا مـا . الشخصية للرشكة أم ال

توى الوحدة، وهـي تصـف مـؤرشات األداء املـايل عـالوة عـىل مـؤرشات تكون متاحة عىل مس

 .األداء األخرى بالتفصيل

لكن ماذا تفعل هذه الرشكات بهذه املعلومات؟ هل تقـوم بـربط املعلومـات املختلفـة 

 رضـاء العمـالء واألداء العـام، إذا  الرضا عـن الوظيفـة إلأهميةببعضها؟ هل تحاول فهم مدى 
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ًدافعا أساسيا؟ هل تقوم بتحليـل أي األسـاليب املؤسسـية والفرديـة تسـهم يف كان الرضا ميثل  ً

أغلب أداء املؤسسة أو ابتكارها أو رضا العمالء أو املوظفني؟ هل تستخدم املعلومات لرتى إن 

كانت الرشكة طورت إمكاناتها املستقبلية أم ال، إذا كانت مناسبة للمستقبل بشـكل أكـرب مـن 

لعموم، فأغلب إجابات هذه األسـئلة هـو النفـي، والسـبب يف ذلـك بسـيط العام املايض؟ يف ا

وكذلك، مل . مل يطبق الرؤية القامئة عىل املعلومات سوى عدد قليل للغاية من الرشكات. للغاية

ًيدرك سوى عدد قليل جدا من الرشكـات أننـا نعـيش يف عرص البيتابايـت وأن هنـاك كميـات 

والتي ميكـن االسـتفادة  - ست تلك الخاصة بصفقات العمالءولي - كبرية للغاية من املعلومات

ميكـن اسـتخدام املعلومـات كانطالقـة إىل . منها يف لعبة التطوير املستمرة والتي متثل الحيـاة

 .املستقبل

يف العامل القديم، كان عىل كفاءة العمليات التعامـل مـع . لنأخذ كفاءة العمليات كمثال

ي وتكـاليف الصـفقات واملخـاطر والعقبـات األخـرى التـي غياب االحتكاك الداخيل والخـارج

. ومع ذلك، ففي وقتنـا الحـايل، قـد تغـري معناهـا. جعلت العمليات االقتصادية شاقة ومكلفة

 وبالبساطة نعني الرسعـة والوضـوح ،فعند الحديث عن كفاءة العمليات اليوم نعني البساطة

لـك ألين أدركـت الحاجـة إىل الرؤيـة التـي وأنـا أعـرف ذ. واملرونة وإمكانية التنبؤ والحميمية

 توجهها املعلومات وقمت بتحليل عرشات اآلالف من إجابات املوظفني من جميع أنحاء العامل

 .إجابات عىل مئات األسئلة املتعلقة باملامرسات والخصائص التنظيمية -

، ستجد األمناط وتعـرف كيـف أن )ويجب أن تكون قد جربته(إذا كنت قد جربت ذلك 

ستصل ملفهوم كفاءة العمليات وتعرف كيـف تـم وضـعه . اإلجابات املختلفة مرتبطة ببعضها

إذا قمت بربط هـذه العنـارص مبـؤرشات أداء . من خالل العديد من العنارص املرتبطة ببعضها

ـة مبنافســيهم، أو آلراء العمــالء يف  ـل إدراك املــديرين ألداء مؤسســاتهم مقارـن ـة، مـث مختلـف

هـو ) 4-1(الجـدول . ى اختالف السلوكيات والخصائص التي توجه األداءاملؤسسة، فسرتى مد

وهـو يعـرض لتصـنيف جوانـب كفـاءة . مثال عىل هذه النتيجة من أحد مرشوعـات عمالئنـا

قـد يكـون هـذا التصـنيف مختلًفـا إىل حـد مـا يف . العمليات املرتبطة بشدة بـأداء املؤسسـة

 .ا ألن أغلب األمناط شائعة إىل حد ماًمؤسستك، لكنه قد ال يبدو بهذا االختالف نظر

  بتطبيق هذا النوع من البحث لتحديد Kairos Futureعىل مدار سنوات، قامت رشكة 
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ية سـرتاتيجلقـد درسـنا جوانـب اال. قتصـاد الفكـرا - دوافع األداء األساسـية يف العـامل الجديـد

 عـدد مـن املرشوعـات الكبـرية واملبيعات والقيادة واالبتكار والذكاء املهنـي وإدارة التغيـري يف

وكـان . وكيف ترتبط املامرسات املتعلقة بهذه املجاالت بالجوانب املختلفة لألداء أو تتنبـأ بهـا

اهتاممنا ينصب عىل املامرسات والسـلوكيات والجوانـب الثقافيـة والعمليـة والتـي ميكـن أن 

ي للفصل الثالث، منذ ثالثـة أثناء كتابت. ًتوجه ليس فقط ما نفعله ولكن أيضا كيفية القيام به

أعوام سنحت لنا فرصة دمج البحث يف مرشوع عاملي كامل إلحدى كـربى رشكـات تكنولوجيـا 

يف الفصول التالية، سـأقدم بعـض النتـائج مـن هـذا املرشوع . املعلومات واالتصاالت يف العامل

 .عالوة عىل عدد من املرشوعات البحثية الداعمة واملامثلة

 انب كفاءة العملياتجو:  4-1الجدول 

 دوافع كفاءة العمليات

 عمليات العمل البسيطة

 اتخاذ القرارات برسعة

 التنفيذ الرسيع

 مرونة السياسات

 الوصول للمعلومات واألشخاص

 التنظيم الواضح

 جودة الرؤية

بعد أعوام من االعتامد عىل الرؤية التي توجهها املعلومات كأساس لعملنـا االستشـاري، 

 .وقد تم تخصيص بقية هذا الفصل لها. عة دوافع أساسية لألداءاكتشفنا سب

 العمليات الهيكلية

كام رأينا يف الفصل الثـاين، تعـد اإلجـراءات والتخطـيط النظـامي أحـد األسـباب الثالثـة 

يف الرؤية والتبرص، متثل العملية األساس للحصول عىل نتيجـة، وهـي مهمـة . للتنظيم املشوش

يف املؤسسـة، فهنـاك حاجـة هار اإلبداع وتبني طرق جديدة يف التفكري من أجل ازد. لإلنتاجية

 وبدون العمليات الهيكليـة التـي تشـكل قاعـدة وأسـاس .  قوي ومتحفظ إىل حد ماإىل أساس
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ميثـل .  ترقي نفسـها مـن خاللـهٍار الجديدة برنامج ثابت بشكل كافالرشكة، فلن يكون لألفك

ر ويف الوقت نفسه تكـون منفتحـة للطـرق الجديـدة يف وضع الرشكة لعمليات للتحليل املتكر

 .وسنعود ملوضوع التوازن هذا الحًقا - التفكري والعمل مسألة تحقيق توازن

 

 

 أسس جودة الرؤية: (4-1)الشكل 

 

 جودة املعلومات

إن كانت املـدخالت سـيئة، فسـتكون "هناك مقولة قدمية ولكنها ال تزال صحيحة وهي 

ولكـن تـذكر، .  الرؤية الصـحيحة دامئًـا عـىل املعلومـات عاليـة الجـودةتقوم". املخرجات كذلك

ًفإذا كنت تريد أرقاما دقيقة بشأن مـا يفكـر . ًتتوقف متطلبات جودة البيانات أيضا عىل الغرض

فيه الناس بشأن التفاعل القائم عىل الويب بني املرىض واألطبـاء، يجـب أال تبنـي هـذا التحليـل 

لويب، ولكن عليك أن تبنيه عىل مقـابالت مبـارشة مـع عينـة عشـوائية عىل استبيان قائم عىل ا

ًمن ناحية أخرى، إذا كنت مهتام بكيفية مناقشة الصـحة أو الرعايـة الصـحية، وتحديـد . متثيلية

  املوضوعات األساسـية املتعلقـة بـذلك وكيفيـة اختالفهـا بـني الـدول ومـا شـابه ذلـك، فيمكنـك
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قد يكون مـن الجيـد . ًاصة إذا كنت مهتام مبعرفة آراء الشباباالعتامد عىل الويب يف ذلك، خ

ًأيضا تخطي عملية جمع املعلومات التقليدية والبدء يف تكوين مجموعات نقاش ومدونات يف 

ًأو، إذا كنت مهتام باملناقشات الخاصة بوسائل اإلعالم التقليدية، ميكنـك القيـام بـاألمر . الحال

يف وسائل اإلعالم عرب اإلنرتنت، ستجد كميات كبرية . نرتنتنفسه مع الصحف املوجودة عىل اإل

 .من املعلومات التي ميكن تنظيمها وتحليلها للحصول عىل فهم تصوري ملاهية الصحة

ـهـذا بالـضـبط ـهـو ـمـا فعلـنـاه يف مرشوع دويل مـنـذ ـعـامني إلـحـدى الرشـكـات متـعـددة 

م مجـال الصـحة يف مجموعـة فمن أجل فه. الجنسيات والرائدة يف مجال األغذية واملعلومات

من الدول األوروبيـة، تتبعنـا املناقشـات املوجـودة يف املـدونات ومجموعـات النقـاش وقمنـا 

وقد منحنا ذلك رؤى  .بتنظيم املناقشات باستخدام أدواتنا الخاصة لتحليل النص بشكل تلقايئ

ًفهام أعمق لبعض قيمة، ولكننا اختتمنا التحليل بلقاءات عرقية مفصلة وشاملة والتي منحتنا 

ًوأخريا، للحصول عىل أرقام صحيحة، قمنا بإجراء استقصاء لقياس اآلراء واألمنـاط التـي . األمور

ًلقد منحت النتائج العميل فهام جديدا . تم تحديدها من خالل املدونات ومجموعات النقاش ً

لتـي مل يـتم ًكامالً للعالمة التجارية يف سياقها ومحـور تركيزهـا وحـددت عـددا مـن الفـرص ا

ًاستغاللها ووضعت اتجاها جديدا للتواصل وتطوير املنتجات ً. 

 وهـي توضـح الجوانـب. لخريطة تصورية تم وضعها يف مرشوع آخر) 4-2(يعرض الشكل 

باسـتخدام .  كـام تـم التعبـري عنهـا يف املـدونات الصـينية،الست األساسـية للرخـاء والرفاهيـة

هيم يف خريطـة ثنائيـة األبعـاد حيـث يـفرس املحلـل طرق مختلفة، ميكن متثيل املفا/تحليالت

يف هذه الحالة، ميكننا رؤية أن الصينيني يربطون الرخاء والرفاهية يف األسـاس بأشـياء . املحاور

مادية مثل السيارات والسلع واملباين واألنشطة الدالة عىل الرثاء مثل ارتيـاد الفنـادق وركـوب 

. ًاهية تبدو مختلفة متاما بالنسبة للسـويديني واألمـريكينيميكنني إخبارك أن خريطة الرف. البواخر

فالنسبة للسويديني، عىل سبيل املثال، ترتبط الرفاهية يف األساس بيوم جمعـة مـريح وشـموع 

 .)12(فهي تتعلق بالتجارب اليومية. مضيئة وعشاء رائع يف املنزل

اإلنرتنـت ومـا شـابه إن املدونات ومجموعات النقاش واملدونات الصغرية واألخبـار عـرب 

وهـذه . هي مصادر قليلة للمعلومات التي ميكن جمعها بشكل مسـتمر وتصـنيفها وتحليلهـا

 ًاملعلومات مع املعلومات الخاصة بالسوق والرشكة والتي يتم إنتاجها داخليا، متثل أحـد أقـيم 
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، من السـهل مع مقادير املعلومات املتنامية برسعة. املوجودات التي ميكن أن تجمعها الرشكة

يات التي تعتمد عـىل البيانـات متثـل االتجـاه األقـوى يف العـامل االستشـاري سرتاتيجفهم أن اال

 – ليسـت الكميـة –) واملراقبـة( اليشء األول واألهـم ولكـن أحـذره؛ فـالجودة هـي. )13(اليوم

ا عليـك أن لـذ. )14(فمثالً بيانات العمل تتغري مبعدل متوسطه أربعة باملائة يف الشـهر. البيانات

 .تتأكد أن البيانات التي تقوم بتحليلها ال تزال قامئـة

 

 

  

 

 أمثلة عىل نتائج من تحليل منشورات املدونات الصينية بشأن الرفاهية: (4-2)الشكل 
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 الطرق اإلحصائية

أريد حًقا . متثل التحليالت العالج الذيك للمعلومات املعقدة باستخدام الطرق اإلحصائية

 :نوضحه بشكل أكربس ا عىل ذلك، لذأن أؤكد

 الجداول اإلليكرتونية ليست تحليالت. 

 جميع مستخدمي الجداول اإلليكرتونية ليسوا محللني. 

ميكن تطبيق الطرق اإلحصائية عىل أيـة معلومـات، سـواء كانـت . هل هذا واضح؟ جيد

املعلومـات عالوة عىل ذلك، فأنا أوضح ما ميكـن عملـه بنـوع واحـد مـن .  خارجيةمداخلية أ

يف ـهـذه الحاـلـة،  - يوـجـد أدـنـاه مـثـال آـخـر. والـتـي يطـلـق عليـهـا اـسـم منـشـورات اـملـدونات

، والتي قـد تتخطـى مليـوين 1985باستخدام جميع براءات االخرتاع الصينية املسجلة منذ عام 

من أجل تنظيم معلومات تسجيل براءات االخـرتاع هـذه، اسـتخدمنا معلومـات . براءة اخرتاع

 مجموعـة بـراءات اخـرتاع 50اإلضافة إىل تصـنيف بـراءات االخـرتاع وحـددنا أكـرب جغرافية ب

يوفر هذا التحليل سلسلة من النتائج مل يتم تسجيلها مـن . ًجغرافيا يف الصني يف الوقت الحايل

قبل، وقد كان اإلسهام األسايس هو وجود أمـواج مختلفـة للمنظـر االبتكـاري الصـيني، والتـي 

منـو املجموعـات فـيام ) 4-3(يوضـح الشـكل . )15(لثالثـة املوجـة التنظيميـةمتثل فيها املوجة ا

تشـري املحـاور لعـدد ). 2010 وعـام 2009مـا بـني عـام (يتعلق برباءات االخرتاع يف عام واحد 

، عىل التوايل، بينام يتوافق )محور ص(ومعدل منو براءات االخرتاع ) محور س(براءات االخرتاع 

 .ءات االخرتاع املوجودة يف املجموعةحجم الدائرة مع عدد برا

 مهارة التفسري

تعني الطبيعة املتغرية بشكل رسيع لزمننا الحايل أن الفرد الذي يـدفع مقـابالً للحصـول 

بـدالً مـن ذلـك، . عىل املعلومات ليس لديه الوقت الستيعاب التفكري الواقعي الذي يقـدم لـه

بشـكل مخـترص، . ها لعميل أو صاحب عمليجب أن يتم تفسري املعلومات واستيعابها قبل منح

ًفإن األشـخاص يحتـاجون ملخصـا رسيعـا   Powerومـن األفضـل أن يـتم إدراجـه يف رشيحـة  - ً

Pointأو، األفضـل أن يـتم تخزينهـا عـىل برنـامج . ( واحدةGapminder أو  Pivot .( يف العـامل 

ت إىل رسـومات بيانيـة الجديد، يتمثـل الطريـق إىل تحقيـق النجـاح يف إتقـان تحويـل التفسـريا

  إن تفسـري املحـور يف متثيـل. ًومتثيل برصي، لذلك فإن الحصول عىل املعلومات ليس كافيا عـادًة
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مدونات الرفاهية الخاصة بالصينيني يعد تهيئة بسـيطة للمعلومـات ولكنهـا قويـة يف الوقـت 

 .نفسه

 

 

 .خرتاع يف الصنيخمسون مجموعة ألعىل نسبة تسجيل سنوي لرباءات اال: (4-3)الشكل 

 

 املعلومات والرسومات البيانيـة التـي تـزداد مـع الوقـت، لكـن يف أهميةعىل الرغم من 

إن مـا مينحهـا القيمـة الحقيقـة هـو التفسـري . النهاية، ما هي إال معلومات ورسومات بيانيـة

ن إ. واالستنتاجات التي تتوصل لهـا، والتسـمية واإلطـار اللـذين تـربطهام بهـذه االسـتنتاجات

القدرة عىل وضع مفاهيم وتعبريات تلخص األشياء وتوصلها لآلخرين وتضـعها يف سـياق هـي 

فكـر فقـط يف االتجاهـات واملفـاهيم مثـل . أكرث املواهب املطلوبة يف صناعة العالقات العامة

حيـث  - )16(")جـون نايسـبيت"التي وضعها (اللمسة الفائقة /السحاب أو التكنولوجيا الفائقة

ريات نفـسـها محـفـورة يف أذـهـان الكـثـريين، ـمـام يجعلـنـا نـتـذكر الكـثـري بـشـأن أـصـبحت التعـبـ

 .وسرتى ما أعنيه - املفاهيم
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 الكفاءات املتعددة

من خالل توظيف محللني ذوي كفاءات . تكمن قوة فريق التحليل الخاص بك يف تنوعه

إلضـافة إىل با - معالجة املعلومات والقدرة عـىل تفسـري وتقـديم وتوصـيل النتـائج - متعددة

املحللني ذوي الرؤى والخربات والخلفيات املختلفـة، سيصـبح فهـم األمـور الغامضـة الخاصـة 

يسـهل تعـدد فريـق التحليـل التعـاون الـداخيل حيـث يقـل . باالتجاهات الشابة أكرث سهولة

 اًاحتامل أن تصبح العالقات بني األقسام املختلفة متوترة إذا كانت هذه األقسام ال تضـم نوعـ

 . من األشخاصاًينمع

 التصوير املريئ

ميثل استخدام جميع املعلومات املتاحة بطريقة إبداعية أحد مجاالت الخربة التي تصنع 

ًوحيث إن األشخاص أصـبحوا أقـل حامسـا بشـأن . الكلمة األساسية هنا هي اإلبداع. املستقبل

.  وسائل اتصـال جديـدةمعالجة مقادير كبرية من املعلومات املكتوبة، فهناك حاجة إىل ابتكار

، واللـذين Pivot وGapminderلقد تناولنا بالفعل تقنيات عرض جديدة تتمثل يف برنـامجي 

ًولكن التصوير املريئ الجيد ميكـن أن يـأيت أيضـا بالعديـد مـن . ميثالن بالطبع ثورة يف مجالهام

مـات يف صـورة ًاألشكال، وأحيانا يكون يف سهولة إيجاد طريقة جيدة لعرض العديد من املعلو

يف تحليـل مدونـة " Kairos Future"وقد كان أحـد األمثلـة التـي اسـتخدمتها رشكـة . واحدة

حديث هو تقويم يصور عدد مرات تكرار الكلامت األساسية املرتبطـة بـالخربات يف املـدونات 

بينام يكـون هنـاك صـعوبة يف قـراءة وكتابـة املعلومـات املعروضـة يف . السويدية خالل العام

لـذلك، فـإن . نص، فإن التقويم مينحك ملحة تخطيطية ميكن النظر إليها برسعـة شـديدةشكل 

 .بذل بعض الجهد يف التصوير املريئ يساعد عىل توصيل املعلومات بسهولة

ًمن ناحية أخرى، قد يكون تصوير املعلومات بشكل مريئ أمرا معقـدا إىل حـد مـا تـأيت . ً

، يقوم عىل طبقة معلومات مرئية توضع أعـىل أحدث الخدمات يف شكل واقع مدمج أو معزز

 ملـسـتخدمي موقعـهـا Google، ـسـمحت رشـكـة 2010مـنـذ ـعـام . ـمـا ميكـنـك رؤيـتـه بعينـيـك

اإلليكرتوين بالحصول عىل معلومات بشأن املعامل والكتب منه وأخذ صـور منـه عـىل هواتـف 

iPhoneتتيح صور امللصقات أو الشعارات أو الباركودات التعـرف عـىل أمـاكن .  الخاصة بهم

ًمن املمكن أيضا تصوير النص الـذي ترغـب يف ترجمتـه أو بطاقـات . رشاء املنتجات وتكلفتها

  التـي Synsamتتـيح رشكـة . العمل التي ترغب يف تضمينها يف جهـات االتصـال الخاصـة بـك

 



 القيادة واالبتكار يف اقتصاد الفكر -  21إدارة القـرن 
 

98 

رات لعمالئهـا تجرـيـب النظـارات مـن ـخـالل موقـع الرشاء ـعـرب تقـوم بتصـنيع سالـسـل النظـا

ولقـد قامـت .  باستخدام كـامريات الويـب وتقنيـة الواقـع املعـززCheap Mondayاإلنرتنت 

ـة  ـعها Facebookرشـك ـي يـض ـور الـت ـالل الـص ـن ـخ ـه ـم ـىل الوـج ـرف ـع ـة للتـع ـإطالق خدـم  ـب

 تقنيـة الواقـع General Motors وFordاملستخدمون عليه وقد استخدمت كـل مـن رشكـة 

 .وهناك املزيد من التطبيقات يف الطريق. املعزز يف حمالت التسويق املختلفة

 العقلية املتفتحة

البـدء : لقد رأينا بالفعل العديد من األمثلة عىل ما قد ينجم عن املنهج العلمي الجديـد

دأل مـن استخدم الرياضيات واستكشف ما تحصـل عليـه بـ. باإلجامل ثم االنتقال إىل التفصيل

 Patients وWe Feel Fineهذا هو ما تفعله مواقـع مثـل . البدء بنظرية والبحث عن دليل

Like Meو Mappinessو Ok Cupid . وهذا ما فعلته رشكةHusqvarna عندما بحثت عن 

" لجنـة السـياحة األوروبيـة"ًمعلومات بشأن عواطف البستانيني الحقيقيني ومـا فعلتـه أيضـا 

 Kairosظر الصينيني يف بعض الدول األوروبية يف دراسـة أجرتهـا رشكـة عندما بحثت وجهة ن

Future وهذا ما تفعله رشكة . 2011 عامGoogleأيضا طوال الوقت ً. 

يف .  النظرية الفضىل بشأن ثقافة اإلعالن واإلعـالن عـرب اإلنرتنـتGoogleال متتلك رشكة 

علومات وأفضل أدوات التحليـل وقـد ولكن لديها امل. الحقيقة، ليس لديها نظرية عىل اإلطالق

تبـدو الرؤيـة املختلفـة . ًكانت مقتنعة بأنها بامتالكها لهذه األشياء سـتحقق النجـاح يومـا مـا

أننا ال نحتاج ألن نعرف سبب سري األمور بشـكل جيـد ويكفـي أن نعـرف أنهـا تسـري  - للعامل

 عدم معرفتها بالسبب فهي تتقبل ببساطة. Googleالفلسفة التأسيسية لرشكة  - بشكل جيد

إذا أوضحت اإلحصاءات أنها كذلك، فإن ذلـك جيـد . وراء أن صفحة ويب ما أفضل من أخرى

 عـىل ترجمـة اللغـات ومضـاهاة Googleًوهذا هو السبب أيضا وراء قدرة موقـع . مبا يكفي

 .فاألمر يتعلق ببساطة باإلحصاءات. اإلعالنات باألبحاث
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 األداء الكيل والعقلية املتفتحةالعالقة بني : (4-4)الشكل 

 

 مبكان أن تتوفر لـدى الرشكـة هـذه العقليـة املتفتحـة لـيك تحقـق هميةبالطبع، من األ

.  ذلـكأهميـةمدى ) 4-4(يعرض الشكل . النجاح يف جميع األنشطة العقلية مبا يف ذلك الرؤية

اء املرتفع من تلـك  مرات بني الرشكات ذات األد3بإيجاز، يعرض أن االنفتاح شائع بشكل أكرب 

لذلك، استعد لتحدي تصوراتك املسبقة ودع املعلومات تقودك إىل . التي تتمتع بأداء منخفض

ال تتجاهل النتائج غري الجيدة أو النتائج التي تتحدى ما تعتقد أنك تعرفـه، . الطريق الصحيح

 .ألنه عندما توجه املعلومات األفعال تكون مؤسستك بالفعل تقودها التحليالت

 الرقص مع األفكار 

هـل أنـت مسـتعد ألن . يعد تقييم الذات الخطوة األوىل نحو النجاح يف اقتصـاد الفكـر

 ًتصبح أكرث اهتامما باملقادير والكميات يف عرص البيتابايت؟
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الركن 

 األسايس
 التقييم هل أنت مستعد للمستقبل؟ املعنى

العمليات 

 الهيكلية

 التخطيط النظامي واإلجراءات هل تطوير عمليات للتحليل املتكرر

العمليــات املنظمــة هــام أســاس 

 التحليلية الخاصة بك؟

  نعم 

   ال  

جودة 

 املعلومات

اســتخدام املعلومــات الحديثــة 

 مــن أهميــةذات الصــلة أكــرث 

 مقدارها

ًهل تختار متعمـدا البيانـات التـي 

 تستخدمها وتوقيت استخدامها؟
  نعم 

   ال  

الطرق 

 ةاإلحصائي

ــات  ــة للمعلوـم املعالـجــة الذكـي

املعـقـــدة باـســـتخدام الـطـــرق 

 اإلحصائية

هل لدى فريقك الكفاءة واملعرفـة 

اإلحصائية الكافية وهـل يـتم مـنح 

 أفراده الوقت الكايف الستخدامها؟

  نعم 

   ال  

ـــــــتفسي مهارة التأويل ــــات ـــــ رك للمعلوـم

واالستنتاجات التي تضعها هو ما 

 مة حقيقيةيجعل للمعلومات قي

ـل  ـادر ـعـىل التحلـي ـك ـق ـهـل فريـق

ـائج  ـة وتلخــيص النـت بجــودة عالـي

ــري  ــال وـغ ــداعي وفـع ــكل إـب بـش

 متحفظ؟

  نعم 

   ال  

الكفاءات 

 املتعددة

ـاءات  ـني ذوي كـف ـف محلـل توظـي

 متنوعة

هل يضم فريقك كفاءات وسـامت 

 ؟.شخصية متنوعة
  نعم 

   ال  

التصوير 

 املريئ

ــــبرصي  ــــل اـل ــــان التمثـي إتـق

 الرسومات البيانيةو

ـهـل تبـحـث باـسـتمرار ـعـن ـطـرق 

ـدة لتقــديم األشــياء وطــرق  جدـي

جديدة لخلق تجارب تنطوي عـىل 

 الفهم؟

  نعم 

   ال  

العقل 

 املتفتح

أن تدع املعلومات هـي القائـدة 

ـبـالرغم ـمـن النـتـائج املزعـجـة أو 

 املضادة للبديهة

هل تثق يف أدوات التحليل الخاصة 

علـهـا تـقـود ـبـك مـبـا يكـفـي ألن تج

أفعالك أي أن تكون شخص تقـوده 

 التحليالت بحق؟

  نعم 

   ال  
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 االنطالق نحو املستقبل

من الجيد أن يكون هناك نهاية لرحلتك، لكن املهـم هـو الرحلـة 

 .نفسها يف النهاية

 (1)مؤلفة أمريكية" أورسوال كيه يل جوين"

العمـل يف العديـد مـن الصـناعات خالل التسعينيات من القرن العرشين، أصبحت بيئة 

ًأنـتج هـذا التحـول اتجاهـا جديـدا . ًأكرث اضطرابا نتيجة للعوملة والتغري التكنولوجي الرسيـع ً

ية واإلدارة يف جو مـن الشـك سرتاتيجلألبحاث اإلدارية األكادميية واملعتادة التي تتعامل مع اال

لـقـد تـحـول عـلـامء . لـحـايلوـعـدم اليـقـني، وـهـي حاـلـة تواجهـهـا أغـلـب الرشـكـات يف الوـقـت ا

ية لنظرة أكرث ديناميكية تركز عـىل سرتاتيجيات والباحثون فيها من النظرة الثابتة لالسرتاتيجاال

بالتـايل، ). يات ومـا شـابهسـرتاتيجاملرونـة والتكيـف وابتكـار اال(القدرات العامة والديناميكية 

يتطلـب . وتطويرهـا باسـتمرارتحول الرتكيز من إيجاد مكانة والدفاع عنها إىل تكيف الرشكـة 

. العامل املفعم بالحركة بشكل أكرب القدرة عىل وضع طبقات من الكفاءة عىل الطبقات القدمية

 .يون املستقبليونسرتاتيجوبالتايل، فإن االنطالق نحو املستقبل هو أساس ما يفعله الخرباء اال

 1997يف عـام " شـون"و" بيسـانو"و" تيس"ضع مفهوم القدرات الديناميكية يف األساس ُو

 )2(لالبتـكـار الـقـائم ـعـىل املنافسـة وزـيـادة العواـئـد واملنافـسـة" شـومبيرتيان"اـسـتجابة لـعـامل "كــ

مـنـذ ذـلـك الـحـني، اعتـمـد . املتعلـقـة ـبـاألداء واألـسـعار والـتـدمري الـخـالق للكـفـاءات الحالـيـة

 ة، بـاحثون مثـل يف السـنوات التاليـ: األكادمييون والكتاب يف مجال اإلدارة عـىل هـذا املفهـوم
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ولقـد أكـد جميـع هـؤالء . )5("راميلـت" و)4("موبـورجن"و" كيم" و)3("فالينكانجاس"و" هاميل"

الباحثون عىل الجمع بني القدرة عـىل التنبـؤ مبـا هـو آت وتصـور إجابـات والـترصف بشـكل 

 .تفاعيل

عىل الرغم من أن القدرة عىل القيام بـذلك ليسـت ببسـاطة مجموعـة مـن املامرسـات 

فهي ثقافـة . واألكرث من ذلك أنها جزء من ماهية الرشكات. فهي ما تفعله الرشكات - داريةاإل

ومع ذلك، ال يعني ذلك أنه من املستحيل الحصول عىل اإلمكانـات الديناميكيـة . متأصلة فيها

مـن خـالل التعـرف عـىل . املطلوبة املتعلقة بالتبرص أو النزعة السياقية، التفاعليـة أو التغيـري

 .نارص الثقافية املرغوبة وتطبيق السلوكيات واملامرسات الداعمة، من املمكن أن يتغري ذلكالع

 االنطالق إىل املستقبل أوالً

إن السبيل الوحيد للفوز يف معركة املستقبل هو االنطـالق إىل املسـتقبل أوالً، ولكـن إذا 

مـام يثـري الدهشـة أن . لـه فوائـدهٌا لصناعة املستقبل أمـر ًأعددت للقيام بذلك، فكونك قائد

ملـاذا؟ . العديد من املؤسسات ال زالت تتصارع ألجل حل املشكالت اليومية ومكافحة الحرائق

يعرض هذا اإلهـامل الرشكـة ملخـاطر غـري . ي املهملسرتاتيجبسبب انعدام البصرية والعمل اال

بالطبع، فـإن . ًرضورية حيث إنه ال يتم أبدا التعرف عىل أسباب الكوارث اليومية التي تحدث

املؤسسة التي ال ميكنها التعامل مع ما يواجهها يف الوقت الحايل، لن يكون لهـا مـنهج تفـاعيل 

 .ًللمستقبل أيضا

إن ما تحتاجه هو أن تحكم قبضتك بقوة عىل مسـتقبلك مـن خـالل القيـام بـذلك مـن 

خطـوات يف إن استخدام املستقبل نقطة بداية للتفكري والترصف سيجعلك تتقـدم عـدة . اآلن

ًجـزءا مـن ) 5-1(ميثـل الشـكل . اللعبة مام يعني أنه لن يكون هناك نريان تحتـاج إلخامدهـا

إحدى دراساتنا وهو يوضح سبيل النجاح الذي ينتظـر هـؤالء الـذين يعرفـون فـرص جديـدة 

كلـام تنوعـت . ويطلقون خدمات ومنتجات ابتكارية جديدة ويصممون مؤسسـة للمسـتقبل

ية لرشكة ما وكلام تم أخذ بعد اآلفاق الزمنية يف االعتبـار عنـد االختيـار جسرتاتيالتصنيفات اال

 .ًمن ترسانة األسلحة التكتيكية، ستكون الرشكة أكرث تفاعلية ونجاحا عند مواجهة املستقبل
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   السبيل نحو تشكيل املستقبل:(5-1)  الشكل

 

 

 عـىل االسـتعداد أن تكون الشخص الذي يعرف الصناعة واتجاهها فإن ذلـك سيسـاعدك

هـذا هـو السـبب وراء وضـع رشكـات . ًللمستقبل عالوة عىل اتخاذ إجراءات نحو تغيريه أيضا

ًفمـع أن هـذه اآلالت الرائعـة يـتم تقـدميها نـادرا . السيارات للسيارات التصورية يف املعـارض

إن . ادملألسواق، فهي متثل طريقة تقوم من خاللها العالمات التجارية بدعم معرفتها مبا هو ق

ًالتنبوءات التي تطرحها العالمات التجارية الرائدة تنزع ألن تكون ذاتية التحقيق أيضـا، فقـد 

 .  جديدة للصناعة التي بدأت إجراءاتها التنافسية املطاردةًاوضعت سيارات إكسبو أهداف

 جودة التغيري

قدام عندما ترقص مع املستقبل كبطل عاملي بينام يتعرث من حولك ويدوسون عىل أ

ًيف بيئة العمـل، أن تلفـت نظـر اآلخـرين وتكـون ملحوظـا . بعضهم، سيالحظ الناس ذلك

منهم، فإن ذلك سيسهل لك جذب العمالء واملوظفني املوهوبني حيث إنهم ينجـذبون إىل 

ًإن إظهار بدايتك الفكرية املبكرة يجعلك شخصـا مثـري. قائد الفكر يف صناعتك  لالهـتامم اً

 لكن ما املطلوب . رد مام سيمنحك مدخالت قيمة لليشء التايلكصاحب عمل ورشيك ومو
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لالنتقال من إخامد النريان إىل تشكيل املستقبل؟ ما العادات التي متيز الفائزين عن الخارسين 

عوامـل )  يف اتجـاه عقـارب السـاعةهميـةبرتتيـب األ) (2-5(يف الوقت الحايل؟ يوضح الشكل 

 )6(العوامل التي عرفتها أوالً يف رسـالة الـدكتوراه - ذه اللعبة يف هأهميةالنجاح السبعة األكرث 

 . ثم تم تعريفها يف العديد من املرشوعات البحثية األكرث حداثة،أعوام عرشة الخاصة يب منذ

متابعـة حركـات : التنـافيس) البحـث(عندما اكتشفت أن أهم عامل نجاح هو الفحـص 

تغطي النقـاط األوىل والثالثـة والرابعـة والسادسـة يف الحقيقة، . املنافسني والعمالء يف السوق

ية بشـأن سـرتاتيجاألنشطة والسلوكيات التنظيمية املرتبطة بتحليل بيئة العمل واملناقشـات اال

ونتيجة لذلك، فإن األنشـطة املرتبطـة . ية املمكنةسرتاتيجالبيئة املتغرية وفرصها والتحركات اال

مة بال شك للنجاح طويل املدى للمؤسسة، كـام هـو بتحليل االتجاهات والتحليل السياقي مه

 . التوق لتغيري اسم اللعبة أو تشكيل املستقبل: األمر بالنسبة للتفاعلية التخيلية

 

 أسس التغيري الجيد: (5-2)الشكل 
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عالوة عىل ذلك، فقد أوضح بحث آخر أن املؤسسـات التـي تقـوم بأغلـب تحليـل بيئـة 

ـهـي ) وحـصـافة املـسـتهلكني والتحلـيـل التـنـافيس وـمـا ـشـابهأي تحلـيـل االتجاـهـات (العـمـل 

 أن )7(املؤسسات التي تتمتع بتنظيم واضح للتحليل وهي املؤسسـات التـي تعتـرب فيهـا اإلدارة

ية اسـرتاتيجتشتمل مثل هذه املؤسسة عىل منهج نظامي ومتواصل و. هذا العمل أولوية عليال

 وأمناط اتخاذ القرار األخرى، وتوصيل النتائج واضحة لدمج النتائج يف تخطيط العمل واالبتكار

بشكل سهل وواضح للمسـاهمني واملسـتلمني األساسـيني عـالوة عـىل أنهـا تشـتمل عـىل لغـة 

 .تتناول بقية هذا الفصل هذه القضايا. مشرتكة وهيكل معلومات واضح

 الفحص التنافيس

تقادك، مـا قـدر مـا هل تعلم ما يفكر فيه منافسوك وعمالؤك وما يفعلونه اآلن؟ ويف اع

ياتك الحالية؟ متثل القدرة عىل التنبؤ بترصفات منافسـيك مـع اسرتاتيجيعرفونه عن خططك و

رميهم باملفاجآت يف الوقت نفسه مهارة مهمة يف جميع األسواق رسيعـة الحركـة وهـي تنشـأ 

 فيـه ً مساوية أن يكون لديك فهام عميًقا باالتجـاه الـذي يتحـركأهميةوما ميثل . عن املعرفة

أنت بحاجة ألن تقرتب مـن كـل . عمالؤك وتوقعاتك من أجل الحصول عىل املقرتحات الرابحة

إذا كنت ال تقوم باستمرار بجمع وتصنيف وتحليل كميات كبرية مـن . من عمالئك ومنافسيك

البيانـات ومعلوـمـات اسـتخبارية أـخـرى خاصـة بالعـمـل، فيعنـي ذـلـك رجاحـة أن منافـسـيك 

ً ويكون ذلك صحيحا بشكل أكرب يف الصناعات القدمية ذات التنافسية .يتقدمون عليك بالفعل

ية التـي تقودهـا املعلومـات هـي األسـاس سرتاتيجنا يف الفصل الرابع، فإن االضكام عر. العالية

ًليس فقط للقدرة عـىل اتبـاع تحركـات املنافسـني والعمـالء يف السـوق، ولكـن أيضـا لإلجـراء 

 .ديدالرسيع للعمل االستخبارايت الج

 التصميم الثقايف

ًحسنا، ماذا عن الثقافة؟ هل تحتاج حًقا إلجـراء عمليـات القتنـاص فـرص وتحـديات يف 

يف الفريـق اإلداري وخـالل فـرتات  - بيئة العمل؟ هل الحوار الجاري بشأن التحديات والفرص

 لألمام يعـد إن امتالك ثقافة خارجية متطلعة. فعاالً؟ اإلجابة هي ال - االسرتاحة لتناول القهوة

ًأمرا جيدا بل ورضوريا ولكنه ال ميكن أبدا أن يحل محل اإلجراءات املطبقة ًً وهذا هو السبب . ً

 .ية املعنية واإلعداد للمستقبلسرتاتيج امتالك ثقافة تدعم االأهميةوراء 



 القيادة واالبتكار يف اقتصاد الفكر -  21إدارة القـرن 
 

106 

يف الحقيـقـة، إن التـصـميم الثـقـايف أو أن تـكـون الحـلـم يـبـدو أـنـه أـحـد عواـمـل النـجـاح 

ما يشعر األشخاص أن االتجاهات والرؤيـة الشـاملة مطبقـة يف ثقافـة املؤسسـة عند. املؤسيس

وطرق العمل، يكـون هنـاك محـاذاة بـني الهـدف والفعـل وبـني الوعـود الخاصـة بالعالمـات 

. إذا كنا ما نهدف أن نكونه، فإننا نفعل ما نهـدف ألن نفعلـه. التجارية والتجارب الخاصة بها

حدى رشكـات تكنولوجيـا االتصـاالت واملعلومـات العامليـة أن ويوضح البحث الذي أجريناه إل

ًالتصميم الثقايف ال يرتبط فقط بقوة باألداء املؤسيس امللموس، لكنه أيضا أحد أقـوى الـدوافع 

لذلك، افعل كام تقول واصنع املستقبل اآلن وكن قدوة جيـدة وطبـق الثقافـة . لرضاء العمالء

 .التي ترغب أن تكون لديك

 لفرصالبحث عن ا

ًكام هو الحال بالنسبة للبحـث التنـافيس، يتطلـب البحـث عـن الفـرص إجـراء منهجيـا  ً

يف الواقـع، إن االثنـني مرتبطـان بشـدة . للتعرف عىل االتجاهات والفرص املوجودة يف السـوق

خـارج  - أهميـةرمبـا األكـرث  - إن اسـتطالع ترصفـات العمـالء واملنافسـني داخـل و: ببعضهام

 .ًبا عن اتجاهات ممكنة جديدة لتطوير العملصناعتك سيكشف غال

إىل إحدى دراساتنا العاملية والتي قام فيها مديرون من تسـع ) 3-5(ترجع أصول الشكل 

 املـنهج النظـامي يف سـياق البحـث عـن أهميـةوهو يوضـح . دول بتقييم قدرات مؤسساتهم

الرشكات التي يقول يف . الفرص ويعرض نسب ذوي األداء املرتفع يف مجموعتني من املؤسسات

ن إ ، يف املائة مـنهم33فيها املديرون إنه ليس هناك عملية نظامية للتعرف عىل الفرص، يقول 

 يف املائـة يف الرشكـات التـي يقـول مـديروها 77مقارنة بحـوايل  - هم أعىل من منافسيهمءأدا

ث النظـامي عالوة عىل ذلك، توضح الدراسات الخاصة بتـأثري البحـ. إنهم لديهم هذه العملية

 . رضاء العمالء عالقات أكرث قوةإل

 التفكري البديل

البرش هم مخلوقات تقوم بوضع التصورات بالفطرة، وهذه املهـارة السـبب األسـايس 

بطلـة الرشكـات يف وضـع  - Shellًقـد ينطبـق ذلـك أيضـا عـىل رشكـة . لبقائهم حتـى اآلن

البديل منذ سـبعينيات القـرن إذا كانت هذه الرشكة ال تخطط بدقة للمستقبل . التصورات

 والتـي  - العرشين، ما كانت لتنجو من الصفعات املتعددة التي وجهت لعالمتهـا التجاريـة
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ًتنتج من العديد من األشياء السيئة بدءا من املشكالت البيئية وتـدابري السـالمة إىل انتهاكـات 

 .)8(خالل العقود املاضية–حقوق اإلنسان 

إن املؤسسات القـادرة عـىل التفكـري . قدرها دامئًا، فالبدائل جيدةعىل الرغم من أننا ال ن

يات منافسة ال متيل فقط ألن تكون أكرث اسرتاتيجالتباعدي، ووضع التصورات ووضع أفكار أو 

كشـف . فـاملثري لالهـتامم، أن العمـالء يقـدرون التفكـري البـديل. ًنجاحا من الرشكات األخـرى

امرسـات املؤسسـية والجوانـب املختلفـة ألداء العمـالء أن تحليل للعالقـات بـني العـادات وامل

املؤسسات التي تقـوم بتقيـيم البـدائل املختلفـة بطريقـة نظاميـة عنـد حـل املشـكالت غـري 

يف الحقيـقـة، ميـثـل التفـكـري . املعـتـادة تـكـون أفـضـل يف دـعـم العـمـالء يف األنـشـطة االبتكارـيـة

 .التباعدي أحد دوافع األداء وفًقا للعمالء

 

 العالقة بني األداء الكيل والبحث النظامي عن الفرص: (5-3)شكل ال
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 التكيف

 واملديرين الذين يواجهون التحـديات رسعـة ،ميثل أحد املكونات األساسية يف املؤسسات

" لويس كارول"لقد أوضح . وجودة اإلجراءات املطلوبة لتظل املؤسسات متواكبة مع منافسيها

 -" ألـيس يف بـالد العجائـب"مـن كتابـه " من خالل املرآة" جزء  يف-يف قصة أليس مع امللكة  

أنهـا ال تتحـرك، مـع أنهـا تجـري برسعـة، " ألـيس"لقد الحظت . طبيعة العوامل رسيعة الحركة

وقـد . من عامل بطئ الحركة للغاية" أليس"وعندما الحظت ذلك، قال امللكة إنه من املؤكد أن 

حركة يجب أن تهرب لتنقذ حياتـك مـن خـالل البقـاء أنه يف العوامل رسيعة ال: أضافت مفرسة

 .)9(حيث أنت وتجري برسعة مضاعفة حتى تذهب ألي مكان

. سواء كان ذلك يروق لنا أم ال، فبالنسبة ألغلب الرشكات، فالعامل يجري برسعـة شـديدة

-5(يوضح الشكل . وليس الساعة" مور"فالوقت والتطور يسريان إىل األمام ولكن وفًقا لقانون 

عـىل الـرغم . ً اآلفاق الزمنية، مقارنا متطلبات العامل القديم مبتطلبات العامل الحديثأهمية) 4

من أن العامل القديم يسمح بالتفكري قبل الفعل واالنتظار لرؤية ما سيحدث بل ويكافئ عـىل 

لقد لعب التخطـيط التقليـدي دوره، . ًذلك أحيانا، فإن ما يحدث يف الوقت الحايل هو العكس

ًث إن الخطط املفصلة والتي تم بحثها بشكل جيد غالبا مـا تصـبح عتيقـة قبـل أن يجـف حي

ولكن الترصف واتخـاذ القـرارات . بدالً من ذلك، فإن ما يهم اليوم هو الترصف الرسيع. حربها

ًإن الجـري برسعـة الضـوء لـيس مفيـدا إذا كنـت تجـري يف االتجـاه . ًبرسعة ليسا كافيني أيضا

تشـبه .  تحتاج اإلجراءات الرسيعة ألن يـتم جمعهـا مـع التفكـري بعيـد النظـروبالتايل،. الخطأ

من أجل البقاء، تحتاج ألن تبقي عينيك مركزتني عـىل طـول : اإلدارة قيادة سيارة برسعة كبرية

 .ًأنت بحاجة ألن تكون مرنا وبعيد النظر يف الوقت نفسه. الطريق

ـي" إذا غـفـوت فـسـتخرس"أن ـقـول ) 4-5(يوـضـح الـشـكل  ًس ـصـحيحا فـقـط بالنـسـبة ـل

إذا فاتتـك الحافلـة األوىل، . ًللساعات ولكن أيضا بالنسبة لإلجراءات البطيئة املتعلقة بالسـوق

فستصـل إىل واجهتـك آخـر شـخص وسـتكون : ليس هناك فائدة مـن الجـري للحـاق بالثانيـة

يـد مـن ية هي االنتظـار حتـى تتـاح املزاسرتاتيجيف هذه الحالة، فإن أفضل . مقطوع األنفاس

إذا كنت سعيد الحظ، فإن األشخاص الذين مل يغفوا وبالتايل لحقوا بالحافلة األوىل . املعلومات

بالتـايل، ال يـتم اتخـاذ . سيكتشفون الحًقا أن الحافلة قد ذهبت يف الحقيقة يف االتجاه الخطـأ

 .تمل لألداءًقرار رسيع حتى يصري القرار السابق عقيام يف العامل القديم، ولكنه اآلن داعم مح
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  النسبية لألفاق الزمنية املختلفة اآلن ويف املستقبلهميةاأل: (5-4)الشكل 

 

  يسرتاتيج االالحوار

ويف . ًعىل الرغم من أن الخطط لن تقودنا أبدا نحو املستقبل، فالتخطيط قد يفعل ذلـك

" ألني ليكني"وقت اقرتح املعلم الروحي إلدارة ال". نظامي"التخطيط، يبدو أن الكلمة األساسية 

ًنظاما يقوم من خالله كل شخص بتـدوين أولوياتـه "  وحياتكككيف تتحكم يف وقت"يف كتابه 

. )10(هميـةكأهداف طويلة األجل ومتوسطة األجل وقصرية األجل ثم يقوم بتصنيفها حسب األ

ن الرئيس السـابق للواليـات املتحـدة األمريكيـة أحـد األشـخاص الـذي" بيل كلينتون"وقد كان 

 .)11("حيايت"اتبعوا هذه النصيحة، وقد أفصح عن ذلك يف مقدمة مذكراته التي تحمل عنوان 

صـحيحة اآلن كـام كانـت يف الوقـت الـذي ألـف فيـه كتابـه يف " ليكـني"ال تزال نصيحة 

ًفلـيس كافيـا . ًومع ذلك، فإن التخطيط يف املؤسسات أكرث تعقيـدا. سبعينيات القرن العرشين

 ًفهناك حاجة ألن تكون هذه األولويـات جـزءا مـن . ويات املؤسسة وتصنيفهاأن تتم كتابة أول
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تحتـاج .  نقاش مفتوح ومستمر بشأن التغيريات يف بيئة العمل واملسـار الـذي يجـب اتخـاذه

ًالخطط واألهداف ألن يتم توصيلها لآلخـرين ونظـرا ألن تحقيقهـا يتطلـب الجهـود املشـرتكة 

مـن خـالل توصـيل . ة لوجـود إجـراءات وعمليـات داعمـةللعديد من األشخاص، فهناك حاج

الهدف من التغيريات املقرتحة بوضوح لسائر املؤسسة، فإن استعداد املؤسسة سيزداد بدرجـة 

كام هو الحال بالنسبة إلمكانية الحصول عىل معلومات جيدة عن العملية من جميـع  - كبرية

 .جوانب املؤسسة

  التفاعلية التخيلية

لكن ما الذي مييـز الرشكـات رسيعـة النمـو . رسيعة النمو يف كل صناعةتوجد الرشكات 

تتوـقـع الرشـكـات رسيـعـة النـمـو ! ـعـن الرشـكـات العادـيـة؟ أنـهـا ـلـديها نـقـاط مرجعـيـة أـخـرى

 يف املائـة أو أكـرث، لكـن بالنسـبة 20 - 10فبالنسبة لها، يتوقع معدل منو . مستويات منو أعىل

تتعلق التفاعليـة التخيليـة مبحاولـة . ً املائة جيدا للغاية يف10 - 5لآلخرين يكون معدل النمو 

من أجل القيام بذلك، يكـون . أن تكون صانع للمستقبل يغري اللعبة ويستغل الفرص املحتملة

ًالتفكري بعيد النظر والوصول إىل النجوم أمرا أساسيا ً. 

بة لكل علـم بالنس. لقد جرت الرؤى بأشكال مختلفة وبأسامء مختلفة عىل مدار التاريخ

. رضورية للبرش واملؤسسـات واملجتمعـات) من جوانب مختلفة(ًاجتامعي تقريبا، تعد الرؤى 

إن مـا مييـز الرشكـات . ًمن علم النفس الريايض الحديث، ندرك جميعا عواقب التفكري السيئ

 أنيكـا"عندما حققت العبة الجولف . الفائزة عن الرشكات العادية هو العقل أكرث من الفيزياء

ًمـسـتوى جدـيـدا يف رياـضـة جوـلـف الـسـيدات يف نهاـيـة التـسـعينيات ـمـن الـقـرن " سورنـسـتام ً

ملـاذا "لقـد فكـرت . العرشين، كان ذلك قامئًا عىل التفكري الجديد والنقاط املرجعية الجديـدة

وعملـت " استخدم أربع رضبات للكرة بينام ميكنني أن أستخدم ثالث فقط ألدخلها يف الحفرة

 . )12(وفًقا لذلك

ًأن مـا يكـون صـحيحا " شينديل"و" هارت"و" فيجينبوم"يات سرتاتيجذكر الباحثون يف اال

ـات ـتوى الرشـك ـىل مـس ـا ـع ـحيحا أيـض ـون ـص ـراد يـك ـبة لألـف ًبالنـس ـدول . ً ـرض الـج ) 1-5(ويـع

ًمتاما كام هو الحـال  - الستنتاجاتهم والتي تقوم عىل البحث األديب وهي توضح أن املؤسسات

 .  مرجعية متنقلة باستمرار لتتواكـب مـع بيئـة العمـل املتغـريةًاتاج نقاط تح-بالنسبة لألفراد 
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تتغري السلوكيات املؤسسية مع تخطي املؤسسـات للنقـاط املرجعيـة الخاصـة بهـا، أو مبعنـى 

ًأسفل النقاط املرجعية، تصبح املؤسسات أكـرث نجاحـا، . آخر، عندما تتخطى أهدافها أو رؤاها

لذلك مـن املهـم التفكـري يف رؤى جديـدة . ع عن نجاحها املنرصمولكن أعالها، تترصف كمداف

 .)13(وإعادة التفكري يف الرؤى الحالية بشكل مستمر

 وزمالئه" فيجينبوم" ية وفًقا لـسرتاتيجالسلوكيات املتعلقة بالخيارات اال: 5-1الجدول 

 أدىن النقاط املرجعية فوق النقاط املرجعية 

 مريض املوقف الحايل

 ىل قمة العاملالجلوس ع

 غري مريض

 يف القاع ناظرة ألعىل

 فرصة

 تهديد فهم املشكالت الجديدة

 خسارة محتملة 

 سلبي

 ربح محتمل

 إيجايب

 

 مقيدة العمليات التنظيمية

 جامدة 

 مركزية

 منفتحة

 مرنة

 غري مركزية

 عازفة عن املخاطرة طبيعة االستجابة للسلوكيات

 متحفظة

 دفاعية

 ميالة للمخاطرة

 جريئة

 هجومية

 

يزخر التاريخ بالعديد من األفراد واملؤسسات الـذين تقـودهم الـرؤى والـذين تجـاوزوا 

بدون النقاط املرجعية املتنقلة، ميكنـك أن ! النقاط املرجعية الخاصة بهم إىل التوسط والفشل

ًتصبح واحدا منهم، ولكن إذا تأكدت من االحتفاظ بالجزرة عىل مسـافة ميثـل الوصـول إليهـا 

ًليك تصبح صانعا حقيقيـا للتـاريخ أو . ًيا بالنسبة لك، ففي الحقيقة، قد تتجاوز التوقعاتتحد ً 
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فأنت تحتـاج ألن تكـون مـن . ًمشكالً له، ليس كافيا أن تتوقع وتتفاعل مع ما يفعله اآلخرون

وحيث إن املستقبل ال يـتم . يتوىل القيادة ويصنع الخطوات الجديدة ويعيد اكتشاف الصناعة

 .، فذلك يحتاج ألن يتم الوصول إليه من خالل األبحاث التجريبيةمنحه

  الرقص مع األفكار

هـل أنـت مسـتعد . إن تقييم الذات هو الخطوة األوىل نحـو النجـاح يف اقتصـاد الفكـر

 لتغيري املستقبل قبل أن يغريك؟

الركن 

 األسايس
 التقييم هل أنت مستعد للمستقبل؟ املعنى

الفحص 

) البحث(

 التنافيس

استخدام عملية نظامية لتتبـع 

 خطوات املنافسني

 هل أنت مستعد للمستقبل؟ 

هل تعرف مـا يفعلـه منافسـوك 

 وما يخططون له اآلن؟

 نعم 

   ال  

التصميم 

 الثقايف

ـــدعم  ـــة ـت ـــتعانة بثقاـف االـس

 ية املعنيةسرتاتيجاال

ي سرتاتيجهل ينعكس االتجاه اال

لرشكتك يف الطريقـة التـي تنفـذ 

 بها عملك؟

 نعم 

   ال  

البحث عن 

 الفرص

ـرص  ـد االتجاهــات والـف تحدـي

ــة  الخاصـــة بالســـوق بطريـق

 منهجية

ـة  ـة نظامـي ـتخدم عملـي ـل تـس ـه

للتعرف عىل الفرص واالتجاهات 

ـــل  ـــوق وـه ـــدة يف الـس الجدـي

العاملون برشكتك لديهم فضـول 

 بشأن املستقبل؟

 

 نعم 

   ال  

التفكري 

 البديل

ــق التفكـــري التباعـــدي  تطبـي

ــىل  ــوري ـع ــيط التـص والتخـط

 ياتسرتاتيجاال

ـامي  ـكل نـظ ـتخدم بـش ـل تـس ـه

ًطرـقـا مـثـل التخـطـيط التـصـوري 

ـل  وتخطــيط االتجاهــات لتحلـي

 التطورات املستقبلية املمكنة؟

 نعم 

   ال  

ـري يف التكيف مع الظـروف املتغـرية  التكيف ـة للتغـي ـك قابـل  نعم هــل رشكـت
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الركن 

 األسايس
 التقييم هل أنت مستعد للمستقبل؟ املعنى

ـــات  ـــتامم باملامرـس دون االـه

 السابقة

أم روتينية صعبة ظروف العمل، 

 التغيري؟

   ال  

الحوار 

 االسرتاتيجي

صنع حوار مفتوح عن تغريات 

 مجال األعامل وأين يتجه

هل يعـرف كـل فـرد يف رشكتـك 

ــرتاتيجي  ــاه االـس ــم االتـج ويفـه

للرشـكـة؟ وـهـل يـسـاهم الجـمـع 

 بفاعلية يف ذلك؟

 نعم 

   ال  

التفاعلية 

 التخيلية

 تخطـي الوصول للنجوم ودوام

 التوقعات

هل تزيد شكرتك يف الفرص عـن 

 تقليل املخاطرة؟
 نعم 

   ال  
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6 

 البحث عن األفكار الجديدة وتنفيذها

 .آالف طريقة غري مجدية عرشة لقد وجدت. أنا مل أفشل

-1847(، املخرتع والعامل ورجل األعامل األمرييك "توماس ألفا إديسون"

1931((1) 

نيات من القرن العرشين، أصبح االبتكـار الكلمـة الطنانـة األوىل يف منذ منتصف التسعي

ففـي عـامل يـزداد فيـه . والسـبب وراء ذلـك بسـيط. البيئات األكادميية وكذلك يف عامل األعامل

نقص العمالء وتزداد فيـه املنافسـة عـىل نحـو مفـرط، تصـبح القـدرة عـىل توصـيل خـدمات 

ًقد يبدو ذلك بـديهيا، ولكنـه . ن البقاء ألجل طويل لضامهميةًومنتجات جديدة أمرا شديد األ

يف صناعة الربمجيات، عىل سبيل املثال، وجـد . ًأيضا أثبت صحته من خالل األبحاث األكادميية

أن معدل اإلخفاق السنوي أعىل عـدة مـرات بالنسـبة للرشكـات التـي تتمتـع مبعـدل ابتكـار 

، نرشت 2010باملثل، ففي عام . )2(مرتفعمنخفض، مقارنة بالرشكات التي تتمتع مبعدل ابتكار 

ً الدولية لالستشارات اإلدارية تقريـرا بشـأن جـودة االبتكـار، والـذي Arthur D. Littleرشكة 

ًيوضح أن أكرب املبتكرين ال يقومون فقط بتوسيع أعاملهم الحالية، لكنهم أيضا أكرث نشـاطا يف  ً

أكـرث الرشكـات العامليـة "ًكـة أيضـا أن ولقـد وجـدت الرش. تطوير املنتجات واألعامل الجديدة

ِاملبتكرة تحقق مبيعات مضاعفة عالوة عىل ضعف هامش األرباح قبل الفوائد والرضيبة، كام 

أنها تستغرق نصف الوقت إلطالق أنشطتها حتـى عنـد تقـديم منتجـات وخـدمات جديـدة، 

 .)3("مقارنة بالرشكات املتوسطة

ًيجب أال يعد أمرا مفاجئاإن تخصص الرشكات املبتكرة يف االبتكار   فقد ناقشـنا بالفعـل . ً
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 التي متثل أكـرث iPhone وiPodعىل سبيل املثال، أجهزة (الحاجة ملفهوم البتكار األفكار واألعامل 

 Connect+Developمثـل منـوذج االبتكـار (؛ واألساليب االبتكارية املنفتحة )من مجرد منتجات

 Arthurالتي أنشـأتها رشكـة ) Procter & Gamble'sة الذي وضعته رشك" التطوير+ التواصل "

D. Little ًلتكون شائعة بشكل أكرب بني كبار املبتكرين؛ والحاجة إىل العديد من االبتكـارات بـدال 

وعىل الرغم من ذلك، وطاملا أننا نعرف أن االبتكار مرتبط بشدة باالستمرار . من مجرد القليل منها

ية اسـرتاتيجأولويـة كانـت لـه باح، فإن املعضلة ليسـت إن االبتكـار والبقاء واملبيعات وتحقيق أر

 .ولكن املعضلة هي كيف ميكن أن تصبح رشكتك واحدة من هذه الرشكات املبتكرة. جيدة أما ال

 التفكري الهزيل واللعب الجاد والبستنة املعطاءة

هـي تبحـث ف: باستخدام التشبيهات املجازية، فـإن الرشكـات االبتكاريـة تشـبه األطفـال

فاألطفـال يعملـون يف : والسبب وراء ذلك بسـيط. وتلعب ولديها آباء ترعاها وتدعم أنشطتها

وبالنسبة لهم، فكل يوم يزخر بالحداثة وينطوي عىل الحاجة إىل الفهـم . مجال التعلم الرسيع

 يتغـري برسعـة اًوينطبق األمر نفسه عـىل الرشكـات التـي تواجـه عاملـ. والتغلب عىل العقبات

وبالتـايل، ميكننـا متييـز ثالثـة خصـائص . بسبب ابتكارات الرشكات األخـرى -ًكل تحديا لها يش

 )لقد تعرفت عىل هذه الخصائص يف الفصل الثاين، أليس كذلك؟(أساسية للرشكات املبتكرة 

 تحرص الرشكات املبتكرة عىل فهم العمالء ومجال العامل الذي تدخله:املفكرون الهزليون . 

 الحديثة يف التفكري وتتحمس إلدخال طرق أخـرى وتطبـق مـا اكتسـبته وتستخدم الطرق

 .من خربة

 فهـي تجـرب باسـتمرار حلـوالً. إن الرشكات املبتكرة ال تكتفي بـالتفكري: الالعبون الجادون 

 منخفض التكلفة عىل كـل يشء تفعلـه، عـالوة اًومناذج ومقرتحات جديدة، وتطبق تجريب

 .عىل أنها تلعب مع بعضها

 ترعى الرشكات املبتكرة ثقافة العطـاء واملشـاركة واالنفتـاح التـي : نيون املعطاءونالبستا

 مخصصـني لالبتكـار عـالوة عـىل أنهـا اًوتضم هذه الرشكات أشخاص. تدعم البحث واملرح

 .لديها بنية تحتية تعمل بشكل جيد تدعم االبتكار السلس والرسيع
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 براعة االبتكار

ي أجـري لصـالح إحـدى الرشكـات الرائـدة يف مجـال يؤكد البحث العـاملي املكثـف الـذ

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن االبتكار النـاجح يجمـع بـني التفكـري التصـوري والتفكـري 

يؤلف االبتكـار بـني التغيـري الجـذري والخطـوات التزايديـة وبـني . الجامح واألسلوب النظامي

. عامل الحالية والطـرق الحديثـة يف العمـلاملنهجية املحدثة واإلبداع العشوايئ وبني تجديد األ

 .وخلف ذلك كله يكمن دمج متوازن بني التحفيز والعمليات الهيكلية

 كان إن أحد املؤرشات الفرعية التي وضعناها يف مرشوع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ط بشـدة لعوامل التـي تـرتبا) 1-6(ويعرض الشكل . ًمبتكرا لقياس القدرة اإلبداعية للرشكات

يف بقية . ًبدءا من قمة الشكل -  يف اتجاه عقارب الساعة- هميةبأداء الرشكة، مرتبة حسب األ

 .هذا الفصل، سنتعمق بشكل أكرب يف كل عامل من عوامل النجاح هذه

 

 األركان األساسية لرباعة االبتكار: (6-1)الشكل 
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 رؤى العمالء واملستخدمني

ع عمليـة بحثيـة وتنمويـة ثقيلـة يـتم إجراؤهـا يف منذ عقود قليلة مضـت، كـان اإلبـدا

وعـىل الـرغم مـن ذلـك، فليسـت . املعامل العلمية وتظهـر نتائجهـا يف شـكل بـراءات اخـرتاع

الصناعات التكنولوجية فقط هي التي ال تزال تنظر إىل اإلبداع عىل أنه إبداع تكنولوجي ليس 

ر هو الذي فيه يصيغ تجريب أفكـار ففي الوقت الحايل، يعد أهم شكل من أشكال االبتكا. إال

كـام . جديدة وإرشاك العمالء وتحويل تلك الرؤى إىل مفاهيم وأفعال أسـاس عمليـة االبتكـار

تتغري قيمة املنتجات والخدمات من املنتجات والخـدمات نفسـها إىل قوتهـا التحويليـة وتلـك 

املسـتخدمني والعمـالء شكل أكرب مسألة تفاعـل مـع يالتي تشكلها الخربة، فإن االبتكار أصبح 

يشار إليه بابتكار املصدر املفتـوح  - ًتبعا لذلك، فقد أصبح هذا االبتكار التفاعيل. واملستهلكني

تشكل هذه العالقة الحميمة مع العمالء، عالوة . ًشائعا بشكل أكرب - أو ابتكار اإلنتاج املشرتك

لذلك فسـيتم تخصـيص فصـل لهـا عىل نتائجها، واحدة من التحوالت الكبرية يف وقتنا الحايل و

 ).الفصل الثامن(الحًقا يف هذا الكتاب 

 القدرة عىل التنفيذ

يف . عند اتخاذ القرارات الخاصة بالعمـل وعنـد تنفيـذها - قم بتعجيل األمور أكرث وأكرث

لذا، فأنت بحاجة إىل أن تتعامـل مـع األمـور . ًعامل رسيع اإليقاع، ال تسنح لك أبدا فرصة ثانية

إن رسعـة وسالسـة اتخـاذ . بشكل صحيح، وإذا مل يحدث ذلك، فأنت يف مشكلة كبريةبرسعة و

القرارات والوصول إىل املعلومات وصانعي القرار والتنفيـذ الرسيـع هـي املحركـات األساسـية 

وبالنسبة لصانعي القرار، فيكمن الرس يف كونهم متميـزين يف التكيـف مـع الظـروف . للنجاح

 . املامرسات السابقةاملتغرية دون القلق بشأن

 وهو يوضح العالقة بني األداء ،من أحد املرشوعات البحثية الخاصة بنا) 6-2(إن الشكل 

بالنسبة لهـؤالء الـذي . الكيل املدرك بني املديرين يف العامل ورسعة التنفيذ املدركة الخاصة بهم

يف  30ئة مقارنـة بــ  يف املا75(يقيمون رسعة أدائهم بأنها أكرث من ضعف رسعة أداء اآلخرين 

وعىل الرغم مـن أن الشـكل . ًهم أيضا بأنه أعىل مقارنة مبنافسيهمء، فإنهم يقيمون أدا) املائة

نظـر إىل العالقـة بـني يقوم عىل بيانات ذات مردود ذايت، فإن النتـائج تبـدو متشـابهة عنـد ال

ًونستنتج من ذلك استنتاجا بسيطا أال وهو أ.  العميل مثالًالرسعة ورضا فلـم . ن الرسعة مهمةً

ًيعد كافيا أن تكون مصيبا  .فأنت تحتاج إىل رسعة اإلنجاز. ً
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 العالقة بني األداء الكيل والتنفيذ الرسيع: (6-2)الشكل 

 

تعتمد قدرة الرشكة عىل التنفيذ، كالعديد من األشياء األخرى، عـىل مـدى جـودة اآلليـة 

يـنجح عـدد قليـل . ق األمـر باالبتكـارًويعد ذلك صحيحا بصفة خاصة عندما يتعلـ. املؤسسية

ًللغاية من أصحاب األعامل يف املرة األوىل نظرا ألنهم ليس لديهم خربة ويتسـمون بـأنهم غـري 

 ويف املعتاد، ال تلق أغلب أفكارهم االهتامم الذي تستحقه بينام تحظى األفكار األخرى. نظاميني

بـدائل أو أن األفكـار أتـت مـن اتجـاه رمبا يرجع ذلك إىل عـدم وجـود  - بالكثري من االهتامم

إن حيازة عمليات محددة بشكل جيد وتستخدم بشكل جيد لخلق أفكـار واالسـتحواذ . معني

ًعليها ودمجها يف ابتكارات قيمة يعد أمرا مهام أكرث من جودة كل فكرة يف الحقيقـة، يتعلـق . ً

لك عليك أن تجـرب وتجـرب االبتكار بالقدرة عىل التنفيذ بشكل أكرب مام يتعلق بالتحفيز، لذ

 ".إديسون"ًوتحاول حتى تحقق النجاح، متاما كام قال 
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 العمليات الداعمة

 من عمليات تطوير املنتجات، والتي تنتقل بشكل نظري من اًمتتلك جميع الرشكات نوع

لكن ماذا عن األفكار؟ من أين تأيت؟ إن الثقافـة اإلبداعيـة . األفكار إىل تحقيق النجاح السوقي

ًإذا كنت غارقا عىل نحو يائس يف مالحقة االبتكار . ًورية بالطبع، ولكنها ال تكون كافية أبدارض

العظيم، فلن تسرتيح إذا قلت لك أنه كلام كانت بيئـة العمـل الخاصـة بـك تنافسـية بشـكل 

ويدهشـني أنـه عـىل الـرغم مـن أن أغلـب . أكرب، كانت الحاجة للعديد من االبتكـارات أكـرب

طة الحجـم والرشكـات الكبـرية لـديها عمليـة موثقـة ألخـذ أفكـار جديـدة إىل الرشكات متوس

 عىل األقل بشكل نظري، فإن القليل منها للغاية لديه عملية نظاميـة لتوليـد األفكـار -السوق

وبالتايل، يتمثـل التحـدي يف عمـل آلـة ابتكـار . وتقييمها تهدف لخلق أفكار أكرث بجودة أعىل

 . تفعل ذلك بشكل نظامي

آلة االبتكـار املوضـحة يف  -  أسلوب االبتكار الذي يتمثل يف االنتقال من العام إىل الخاصإن

 الـذي يقلـل الوقت نفسهيتيح الفرصة لإلبداع الحقيقي والرتكيز عىل العملية يف  - )3-6(الشكل 

 إن االنفتـاح للتفكـري العـكيس والحصـول عـىل معلومـات مـن جميـع . فيه تكلفة توليـد األفكـار

 

 

  آلة االبتكار:(6-3)لشكل ا
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مقدار وجودة املصادر املمكنة ثم فلرتة ذلك بشكل دقيق للغاية سيعمل عىل تحسني كل من 

األفكار التي تصل لبوابة الرسوم األوىل التي عندها تكون أي أموال بحاجة ألن يتم اسـتثامرها 

ًنـد كـل بوابـة بـدءا مـن ًونظرا ألن النفقات متيل للزيادة بشكل تصاعدي ع. يف االبتكار نفسه

، فإن الفحـص الشـامل للعديـد )والتي ميثلها حجم املربعات يف الشكل(الفكرة وحتى إطالقها 

من األفكار قبل حتى أن تصل إىل مرحلة االستثامر املبديئ يعد بـالطبع مامرسـة تـوفر الكثـري 

 .من املال

بدايـة هـذا الفصـل، ، الذي تم التطرق له يف Arthur D. Littleلقد أوضح تقرير رشكة 

ووفًقا لهـذا . أن آالت االبتكار هذه أو محركات االبتكار تأيت يف ثالثة أشكال مختلفة عىل األقل

التقرير، فإن صناعة السيارات وصناعة الربمجيات تفضـل محـرك ابتكـار قامئًـا عـىل التحليـل، 

 أن الصـناعات وتزخر باالسرتاتيجيات والتخطيط القائم عـىل دورات حيـاة املنتجـات، يف حـني

الدوائية والبرتولية تتطلب محرك ابتكار قامئًا عىل البحث وهي غنية باألفكـار املولـدة بشـكل 

 .علمي والتي من خاللها يتم اختيار حافظة استثامرية رابحة بشكل دقيق خالل فرتة زمنية طويلة

ع خدمات وسلع  بالنسبة ملن يتعاملون م-وعىل الرغم من ذلك، فإن املناسب ألغلب األعامل 

 هو محرك االبتكـار القـائم عـىل -رسيعة االستهالك، كرشكات االتصاالت ورشكات الكيامويات 

 والتـي يـتم دعمهـا -يغذي هذه اآللة عدد كبري من األفكار التي تم جمعها وتوليـدها . أفكار

 .ًوإذا كنت محظوظا، فإن االبتكار العظيم قد يتبعها. بشكل كبري حتى يتم تنفيذها

 ناخ اإلبداعي امل

 والذي يتضح من خالل توجهات جميع العاملني بها أساس ،ميثل اإلبداع الكيل للمؤسسة

إن الرشكات التـي تتمتـع مبنـاخ إبـداعي يكـون لـديها دافـع . جميع إمكانات االبتكار األخرى

فـة وذلك يجعل التنفيذ قامئًـا عـىل املعر. داخيل لفهم العمالء وبيئات العمل ولتطوير التفكري

ًمفهوما من رسالة الدكتوراه) 6-4(يتبنى الشكل . وليس التخمني
 الخاصة يب ويوضـح كيـف )4(

إن املؤسسـات التـي تعـرف كيـف تتعامـل مـع . يتم تطبيق االبتكارات يف الرشكات الناجحـة

مستويات الهرم الثالثة ستجد أن اإلجاميل أفضل من مجموع أجزائها، ولكن الرشكات األخـرى 

إن .  جمع الكتل البنائية الرضورية ستظل تتساءل ما الذي يسري بشـكل خـاطئالتي تخفق يف

األشياء البسيطة مثل قيادة وروح الفريق هي التي تولد املناخ اإلبداعي وترعاه، وبدون هذه 

 .األشياء ال ميكن أن تكون الرشكة مبتكرة
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 التكيف وعدم الخوف من املخاطر 

 يعاتخاذ القرارات وتنفيذها بشكل رس 

 تنفيذ خطط التطوير 

 

 

 

 التعاون الداخيل الجيد بني الوحدات 

 وضوح األهداف واألدوار واملسئوليات 

 متابعة التطوير وتنفيذه 

 

 

 التعاون الداخيل الجيد بني الوحدات 

 منح السلطة الشخصية وااللتزام باملسئولية 

 أماكن العمل متنوعة وجذابة 

 فعة لألداءاملامرسات املؤسسية الدا: (6-4)الشكل 

  االلتزام الشخيص 

باقي إن ما مينح التأثري األكرب عىل . يتعلق األمر األخري الخاص مبوضوع االبتكار باملوظفني

 لكـن .ك ملتزمني بشكل شخيص بتقديم أفكار جديدة ودعم االبتكـاروالعمل هو أن يكون موظف

تفـاين يف العمـل بـني الـدول ًما الذي يشكل هؤالء املوظفني امللتزمني؟ حسنا، تختلف دوافع ال

، فـإن )مثـل الـدول االسـكندينافية(عىل سبيل املثال، يف مجتمعات املسـاواة . وبني الصناعات

 إلثـارة الحـامس أهميـةاملسئوليات املحددة بشكل واضح والرواتب الجيدة متثل دوافـع أقـل 

مثـل كوريـا منها يف الدول التي تهتم بشكل أكـرب بالتسلسـل الـوظيفي وتجنـب عـدم اليقـني 

:السامت

 الجرأة والرسعة

العمليـات

 من بيئة العمل إىل العروض الجديدة

الثقافة
املناخ اإلبداعي



 البحث عن األفكار الجديدة وتنفيذها 
 

123 

وعىل الرغم من ذلك، فإن الدراسات التي أجريت يف هذا املجـال . )5(الجنوبية وأسبانيا وفرنسا

توضح ثالثة أشياء أال وهي القدرة عىل التأثري عىل ظروف الوظيفة والبيئة الحامسية والـزمالء 

 .)6(الداعمني

بالعزلـة أو اإلحبـاط يرجع السبب األسايس الفتقار بعض األشخاص إىل االلتزام والشـعور 

ًوينطبـق ذلـك غالبـا بشـكل كبـري عـىل  - إىل أنهم يعانون من عدم منحهم السـلطة والنفـوذ

يف العديد من الدراسـات الدوليـة، وجـدنا أن السـلطة والنفـوذ ميـثالن . ًاألشخاص األصغر سنا

ًتقريبا نصف الفجوة التحفيزية بني املوظفني األصغر واألكـرب سـنا  املوظفـون لـذا، فـإذا كـان. ً

ًاألصغر سنا يف مؤسستك أقل التزاما من املوظفني األكرب سنا، فتـذكر أنـك لسـت وحـدك مـن  ًً

ًفهذا االفتقار إىل التفاين ميثل اتجاها عامليا. يعاين من هذه املشكلة ً. 

وعـىل . ًمقارنة بالرضا، فااللتزام يعد عامال شخصيا ولـذلك يصـعب تغيـريه بشـكل أكـرب

ومع أنـه ال ميكـن خلـق االلتـزام . ب املوظفني ميكن أن يصبحوا متفانينيالرغم من ذلك، فأغل

نفسه من خالل ترصفات القادة أو املديرين املبارشة، فإنه يتأثر بـالتزام أعضـاء فريـق العمـل 

ًتتمثل دوافع التفاين يف أن تكون جـزءا مـن فريـق مفعـم بالنشـاط يف وجـود منـاخ . اآلخرين

 .وسنتعرض لذلك كله يف الفصل التايل. راء املعرفة ومشاركتهامفتوح وتعاون كبري والسعي و

 الرقص مع األفكار

هـل أنـت جـاهز لبنـاء . ميثل التقييم الذايت الخطوة األوىل نحو النجاح يف اقتصاد الفكر

 آلة ابتكار؟
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الركن 

 األسايس
 التقييم هل أنت مستعد للمستقبل؟ املعنى

رؤى العمالء 

 واملستخدمني

ــب  ــدة تجرـي ــاهيم جدـي مـف

ـة  ـالء يف عملـي ومشــاركة العـم

 االبتكار

ـــالء  ـــك عـم ـــل ترشك رشكـت ـه

ـع مراـحـل  ومـسـتخدمني يف جمـي

 عملية االبتكار؟

 نعم 

   ال  

القدرة عىل 

 التنفيذ

حيازة عمليات محددة بشـكل 

ــد و تحو ــجـي ــار إىل ـي ل األفـك

 ابتكارات قيمة

ـــي  ـــبل الـت ـــديك الـس ـــل ـل ـه

ستساعدك عـىل تحويـل األفكـار 

ــ ــن اـمل ــل أو ـم وظفني إىل العـم

تحويل مقرتحات التطـوير ورؤى 

الســوق إىل عــروض ومنتجــات 

 جديدة؟

 نعم 

   ال  

العمليات 

 الداعمة

ــة  ــل عملـي ــة تنـق ــناعة آـل ـص

 االبتكار من األفكار إىل التنفيذ

هــل تفحــص بشــكل مســتمر 

العديد من األفكار وتقوم بفلرتة 

أفضلها وتتأكد مـن أنهـا تحصـل 

مويــل الــذي عــىل الــدعم والت

 تحتاجه؟

 نعم 

   ال  

املناخ 

 اإلبداعي

ـتح  ـداعي منـف ـاخ إـب ـة مـن رعاـي

 ومشاركة املعرفة

ـة  ـديات مفتوـح ـديك منـت ـل ـل ـه

ملناقشة وضع السوق وما يعنيـه 

فيام يتعلق باحتياجات االبتكـار 

والـفـرص طويـلـة األـجـل املتاـحـة 

 أمام رشكتك؟

 نعم 

   ال  

االلتزام 

 الشخيص

 ملتزمة بإيجـاد وجود أشخاص

 أفكار جديدة ودعم االبتكار

هل كل شخص يف رشكتك يعتـرب 

أنه من مهام وظيفته أن يساهم 

يف االبتكار وهل يرحب املديرون 

بحـفـاوة باألفـكـار الـتـي يـقـدمها 

 املوظفون؟

 نعم 

   ال  
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 رقص التانجو يحتاج لشخصني

حامون هذه ليست ثقافة رشكة يهيمن عليها حاسبات نشطة أو م

ًيتجنبون املخـاطرة أو لجـان تصـميم تقـود مناقشـاتها حـتام إىل 

إنهـا ثقافـة . منتجات مملة والوصول إىل أمـور متوسـطة القيمـة

يف املناقشـات " االمتياز"و" العاطفة"تتناسب مع استخدام كلمتي 

 .اليومية

  - Appleموظفة سابقة يف رشكة  - "كريستني طومبسون"

 Apple (1)عن ثقافة رشكة 

، كـم عـدد األشـخاص الـذين سـيقولون إنهـم يعملـون )يف السويد(من كل مائة شخص 

التي تعتقـد أن هـؤالء ) ًيف السويد أيضا(املجاالت /بالوظيفة التي يحلمون بها؟ وما الصناعات

ًجزءا من نتيجـة إحـدى ) 1-7(األشخاص يعملون بها؟ لقد كانت اإلجابة املعروضة يف الشكل 

وهـي دراسـة متطـورة  - 2010تـم التوصـل لهـا يف عـام " لقوى العاملةحياة عمل ا"دراسات 

 املتغرية تجـرى يف السـويد والـرنويج بالتعـاون مـع واحـدة مـن أكـرب رشكـات )2(لحياة العمل

 .التوظيف والعاملة الخارجية

يف الجزء العلوي من الشكل، نجد الوظائف اإلبداعية التي توجهها املعرفة والتي تتمتـع 

العـاملني يف مجـال الثقافـة واإلعـالم والعـاملني بالوظـائف اإلداريـة  - من االستقالليةبقدر كبري 

بينام يحتوى الجزء السفيل مـن الشـكل عـىل الوظـائف التـي تنطـوي عـىل  - وأصحاب الحرف

  وعىل الـرغم مـن. وهذه الوظائف عادًة ما تكون رواتبها قليلة. درجات قليلة للغاية من الحرية
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جـتامع يعرفـون مـن عقـود أن الراتـب ال يقـع عـىل قمـة قامئـة أولويـات أغلـب أن علامء اال

أو سعادة يف العمل، ولكن ألن الراتب  ًليس ألنه يجعلنا أكرث والء. ًاألشخاص، فإنه ال يزال مهام

حياة "عىل سبيل املثال، أوضحت دراسة . غري املناسب سيجعلنا نبحث عن وظيفة براتب أكرب

 يف املائة من األشخاص الـذين يتنقلـون مـن وظيفـة 22 أن 2010يف عام " عمل القوى العاملة

ووفًقـا لهـذه الدراسـة، . إىل أخـرى يفعلـون ذلـك رغبـة مـنهم يف الحصـول عـىل راتـب أعـىل

 .ًفالتحديات األكرب فقط متثل حافزا أقوى من الراتب إليجاد وظيفة جديدة

 

ًنهم ال يعملون حاليا بالوظيفة التي إحصاء لنسب املوظفني الذين يعتقدون أ: (7-1)الشكل 

 يحلمون بها، راتب حسب الصناعة
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 ما الوظيفة الجيدة؟

القيم "يف مرشوع .  ما السامت األخرى التي متيز الوظيفة الجيدة عن الوظيفة السيئةًإذا

  دولة عن العمل وحياة العمل17 شخص يف 24000 سألنا 2007 الخاص بنا يف عام )3("العاملية

ألكرث السامت الشائعة التي تم ذكرهـا ) 1-7(ويعرض الجدول . من ضمن أشياء أخرى كثرية -

 .يف مجموعة مختارة من هذه الدول)  بديال20ًمن بني حوايل (فيام يتعلق بالوظيفة الجيدة 

 سامت الوظيفة الجيدة وفًقا ألشخاص يف دول مختلفة: 7-1الجدول 

 السويد
اململكة 

 املتحدة
 أسبانيا فرنسا نياأملا فنلندا

زمالء 

 ودودون

عمل هادف 

 وشيق

عمل هادف 

 وشيق

بيئة عمل 

 صحية

عمل هادف 

 وشيق

األمن 

 الوظيفي

عمل هادف 

 وشيق

الفخر 

 بالوظيفة

زمالء 

 ودودون

عمل هادف 

 وشيق

الفخر 

 بالوظيفة

زمالء 

 ودودون

رئيس دمث 

 الخلق

بيئة عمل 

 صحية

رئيس دمث 

 الخلق

األمن 

 الوظيفي

بيئة عمل 

 حيةص

بيئة عمل 

 صحية

الفخر 

 بالوظيفة

األمن 

 الوظيفي

بيئة عمل 

 صحية

زمالء 

 ودودون

األمن 

 الوظيفي

الفخر 

 بالوظيفة

بيئة عمل 

 صحية

رئيس دمث 

 الخلق

القدرة عىل 

التحكم يف 

ظروف 

 العمل

الفخر 

 بالوظيفة

رئيس دمث 

 الخلق

توقعات 

جيدة 

بالنسبة 

للمستقبل 

 الوظيفي

الحق يف 

الحصول عىل 

زة لرعاية إجا

 األطفال

فرص جيدة 

بالنسبة 

للمستقبل 

 الوظيفي

الفخر 

 بالوظيفة

رئيس دمث 

 الخلق

توقعات 

جيدة 

بالنسبة 

للمستقبل 

 الوظيفي

الحق يف 

الحصول عىل 

إجازة لرعاية 

 األطفال
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 روسيا بولندا
الواليات 
املتحدة 
 األمريكية

 تايوان اليابان الصني

عمل هادف 
 وشيق

عمل هادف 
 وشيق

ر الفخ
 بالوظيفة

بيئة عمل 
 صحية

عمل هادف 
 وشيق

بيئة عمل 
 صحية

األمن 
 الوظيفي

األمن  راتب كبري
 الوظيفي

توقعات 
جيدة 

بالنسبة 
للمستقبل 
 الوظيفي

بيئة عمل 
 صحية

زمالء 
 ودودون

رئيس دمث 
 الخلق

توقعات 
جيدة 

بالنسبة 
للمستقبل 
 الوظيفي

القدرة عىل  مزايا جيدة
التحكم يف 

ظروف 
 العمل

ء زمال
 ودودون

رئيس دمث 
 الخلق

بيئة عمل  راتب كبري
 صحية

بيئة عمل 
 صحية

زمالء 
 ودودون

األمن  مزايا جيدة
 الوظيفي

زمالء 
 ودودون

ـــــــعور  الـش
ــــــــالفخر  ـب

 بالوظيفة

عمل هادف 
 وشيق

عمل هادف 
 وشيق

األمن 
 الوظيفي

توقعات 
جيدة 

بالنسبة 
للمستقبل 
 الوظيفي

الفخر 
 بالوظيفة

رئيس دمث 
 الخلق

 رئيس دمث
 الخلق

رئيس دمث  مزايا جيدة
 الخلق

 مزايا جيدة

 

كام ترى، ميكن أن تصبح القامئة متشابهة يف جميع أنحاء العامل إذا استثنينا بعـض السـامت 

يعلـم أن ذلـك ال " هادفـة وشـيقة" بوظيفـة حظيوعىل الرغم من ذلك، فإن أي شخص . القليلة

ًن ما يبدو مشوقا يف البداية يصـبح فـيام بعـد تتمثل املشكلة يف أ. ًيكون كافيا عىل املدى الطويل

إذا مل يكـن . هناك حاجة للتطور والتقـدم والشـعور باملسـتقبل املزدهـر. ممالً إذا مل يحدث يشء

األمر كذلك، فسيبحث األشخاص املوهوبون عن وظيفة وسـيبقى لـك اآلخـرون يف النهايـة، وهـم 

ًاألشخاص األقل والء ولكنهم يشعرون بالرضا نوعا م ا، ورمبا حتى القليل مـن األشـخاص املنعـزلني ً

 .الذين استسلموا بالفعل ولكنهم يقدرون قيمة األمن الوظيفي بشدة
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  الحفاظ عىل سعادة فريق العمل الخاص بكأهمية

 - بالطبع، قد ال يكـون الهـدف املنشـود أن يكـون الجميـع يشـعرون بالرضـا يف العمـل

ومـع .  من الرضا املحضأهميةاري، فإن الوالء أكرث من منظور إد. ًويجب أال يكون كذلك أيضا

فإذا كنت تشعر بعدم الراحة . ذلك، يلون شعورك بعدم الراحة يف العمل بقية مجاالت حياتك

يف العمل، فقد تشعر بعدم الراحة يف حياتك ككل، وإذا كنت تشـعر بعـدم الراحـة يف عملـك 

يف هذه الحالة، يعني يشء . ال ذلكوسائر حياتك فمن الطبيعي أن ترغب يف فعل يشء ما حي

 يف املائـة مـن املـوظفني 46يف إحدى دراساتنا العاملية، يبحـث . ًما غالبا إيجاد وظيفة جديدة

 يف املائة فقط مـن املـوظفني 11املنعزلني عن وظائف جديدة يف الوقت الحايل، مقارنة بنسبة 

 .، فعليك أن تحافظ عىل سعادتهوبالتايل، إذا كنت تريد الحفاظ عىل فريق عملك. املتحمسني

الـدول  - عىل عينة ألشخاص متوسطي العمر من ست دول أوروبية) 2-7(يقوم الشكل 

 تسـمى طموحـات 2006وهو من دراسة أجريت عام  - اإلسكندنافية وفنلندا وأسبانيا وفرنسا

فًقـا ومن ضمن أشياء أخرى، فقد قمنا بدراسة كيف يختلف الرضا عـن الوظيفـة و. )4(األجيال

 القيام أهميةوقد كشفت هذه الدراسة يف هذا الشأن مدى . للسلطة املفوضة والوالء والدعم

وإذا مل تفعل ذلك، فلن يكون هناك . باألشياء البسيطة التي تجعل األشخاص سعداء يف العمل

 . ًأما إذا فعلت ذلك، فإن الجميع تقريبا سيكونون سعداء. ًأحد سعيد من املوظفني تقريبا

 البيضة الذهبية املؤسسية: ندماج واملشاركةاال

خالل مرشوع البحث العاملي الـذي منحنـي الحـافز لتـأليف هـذا الكتـاب، اكتشـفنا أن 

إن األشـخاص الـذين يتمتعـون بـالعزم . فريق العمل الناجح هـو الـذي يقـوم عـىل املشـاركة

من يقـود العمـل، والتصميم هم األشخاص الذي يشعرون بالرضا والوالء لعملهم، وهؤالء هم 

هي أهم مصدر ) االندماج(إن املشاركة . لذلك فمن املهم حًقا االستعانة مبثل هؤالء األشخاص

لكن مـا الـذي يحفـز األشـخاص؟ مـا . )5(يف أية مؤسسة، وإذا تالشت، فأنت يف مشكلة خطرية

 الذي يجعلنا نستيقظ يف الصباح ونذهب للعمـل ونشـعر بـالوالء والرضـا؟ ومـا الـذي ميكنـك

يف هـذا . عمله كمدير لتحسني املشاركة واالندماج؟ هـذا هـو املوضـوع الـذي سـنتناوله هنـا

 .القسم، نعرض ملا تتكون منه املشاركة وكيفية تنميتها
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 الرضا عن العمل وفًقا للسلطة املفوضة والوالء والتأييد: (7-2)شكل 

 

 جيل من املرتزقة

 مـن ثالثينيـاتة مـن األشـخاص الـذين يف ال يف املائـ60يف رشكة عاملية نعمل معها، كان 

.  مـن العمـرعرشينيـات يف املائة مـن األشـخاص الـذين يف ال70العمر لديهم حافز، مقارنة بـ 

إذن، ما السبب وراء مشاركة واندماج صغار السن يف العمـل بشـكل أقـل؟ هـل يرجـع ذلـك 

 يجـدوا املكـان املثـايل أو هل يرجع ذلك إىل أنهم مل - لشعورهم بالعزلة واإلحباط بشكل أكرب

إنهـم . ًوالسبب األسايس هو أنهم أقـل والء. بالنسبة لهم بعد؟ نعم، ولكن ليس بشكل أسايس

ًوهذا ليس شيئا فريدا قـارصا عـىل . ًيحبون وظائفهم، ولكنهم أقل والء لها من زمالئهم األقدم ً ً

ًوقعـون عقـودا مـع أي فالشباب اليوم لديهم منهج املرتزقة يف العمل وي. هذه الرشكة وحدها

وبـدالً مـن أن يـروا ). وقد يعنـي الـدفع مـن األمـوال وحتـى فـرص التطـور(رشكة تدفع أكرث 

 .)6(أنفسهم كخدم أبدي، فإن الشباب هم زوار مؤقتني يف طريقهم ملكان عمل آخر

فهـم . يعترب الشباب اآلن أن العمل ال يشء أكرث مـن عقـد ينـتج عنـه والء ال وجـود لـه

 قـد ال يكـون ذلـك  - ًجزءا منها إحضار أصـدقائهم للعمـلد جل املتعة والتي يعيعملون من أ
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وهو مـا سـنعود (واألهم من ذلك . بشكل فعيل، ولكن من خالل شبكات التواصل االجتامعي

عنـدما يبحـث الشـباب عـن وظيفـة . أنهم ال يرغبون يف استبدال الحياة بالعمـل): إليه الحًقا

ل وساعات العمـل بشـكل أكـرب مـام يهتمـون بجـودة الخـدمات جديدة، يهتمون بزمالء العم

فلتحقـيـق االـنـدماج . ًوكنتيـجـة ـلـذلك، مل يـعـد كافـيـا ـتـوفري ـظـروف عـمـل جـيـدة. واملنتـجـات

واملشاركة، فقد أصبحت أغلب الخصائص املؤسسية عوامل صحية، مبعنى أنها مل تعـد عوامـل 

ًليس كافيا حتـى أن يـوفر العمـل . همةإضافية بل عوامل أساسية واالفتقار لها يعني تثبيط ال

فام يصنع الفرق هو القـوة التحويليـة والقـدرة اإلنتاجيـة . تجربة جيدة تكون ممتعة وشيقة

 .الفردية يف مكان العمل

 من العمل الفردي إىل العمل الجامعي

لقد تتبعت لعقود العديد من األبحاث التي أجريت عـن القـيم يف جميـع أنحـاء العـامل 

بإيجاز، فقد تحول األشخاص إىل األنشطة الفردية بدالً مـن األنشـطة . تزايدة لالنفرادالنزعة امل

وبشكل أكـرب مـن ذي قبـل، يبحـث األشـخاص عـن بيئـات اجتامعيـة تكـون فيهـا . الجامعية

يف حياة العمل، عـىل سـبيل . )7(أي يصري بها الشخص أفضل: منفعتهم الشخصية ذات متحولة

الجوانـب الخاصـة بـالفرد والتـي  -  عىل الخربة والتطور الشـخيصاملثال، نسعى وراء الحصول

ًويعد ذلك صحيحا بصفة خاصة بالنسبة لألشخاص األصغر سنا . يحصل عليها من خالل العمل ً

 .وذوي مستوى التعليم األعىل

ولكـن مـا . ًإن التحول من الجامعية إىل الفردية ميثل تحديا يواجه املؤسسات التقليديـة

ؤسسات التي لديها القدرة عىل جذب األشخاص الذين يفضلون الفردية؟ بإيجاز، الذي مييز امل

املطـامح وترصفـات : ًيبدو أن القدرة اإلنتاجية الفردية متثل منتجا من ثالثة أشياء عـىل األقـل

يف الحقيقـة، يوضـح البحـث أنـه مـن أجـل جـذب . املديرين وتكوين فريـق العمـل ومهامـه

خاصة ذوي التعلـيم العـايل والشـباب واملتحمسـني بدرجـة كبـرية  - املوظفني واالحتفاظ بهم

.  تشكيل فريق عمل نشط وموهوب وطموح)8(فمن املهم للغاية -  مييلون إىل الفرديةنوالذي

وباملثل، فإن املديرين الذين يحصلون عىل تقديرات مرتفعة من مرؤوسيهم يكونون أفضل يف 

، وبشكل مثري للدهشة، فـإن حـس الجامعـة يبـدو فبالتايل. خلق ثقافة إيجابية وروح الفريق

وتشري هذه العالقـة .  من ذي قبل لجذب املوهوبني الذين يفضلون العمل الفرديأهميةأكرث 

 .املتناقضة إىل ما سيأيت الحًقا
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يف العدـيـد ـمـن االقتـصـاديات الـصـناعية، ميـيـل األـشـخاص اـلـذين وـلـدوا يف الـسـبعينيات 

ن إىل القيام باألنشطة الفردية بشكل أكرب والسـعي وراء املـال والثامنينيات من القرن العرشي

عند دخول سوق العمل أكرث من األشخاص الذين ولدوا يف الستينيات من القـرن العرشيـن أو 

ومع ذلك، فكأشياء . ورمبا كان ذلك أساس التحول املتزايد من الجامعية إىل الفردية. قبل ذلك

-7(التفضيالت يف دوائـر، كـام هـو موضـح يف الشـكل أخرى عديدة، تتحرك هذه التوجهات و

لذا، ميكننا أن نتوقع من الجيل القادم من املوظفني الرفض املطرد للفردية والذي يتضح . )9()3

 خـالل أهميـةوستصبح العالقات أكـرث . بالفعل من خالل الدور األسايس املتزايد لروح الفريق

ة املشابهة لتلك الخاصة بعهـد مـا بعـد الحـرب العقود التالية وستكون ثقافة العمل الجامعي

 .ن يف وقتنا الحايل من القوى العاملةومتوقعة عندما يصبح األشخاص املولود

 

 

 توجهات وتفضيالت الشباب عىل مدار عقود: (7-3)الشكل 
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 األشياء التي تضفي السعادة عىل املوظفني 

وقت، فهل ميكننا تحويـل الشـباب إذا كنا ال نرغب يف انتظار حدوث التغيري مع مرور ال

ًإىل أشخاص ملتزمني ولديهم والء للعمل يف وقتنا الحايل؟ حسنا، صدق أو ال تصدق، فالشـباب 

إن . ًويعني ذلك أن ما يحفز األشخاص بشكل عام يحفز الشباب أيضـا. ًتقريبا مثل كبار السن

توضـح . عـن العمـربيئة العمل التي تنطوي عىل نشاط وتحفيز تكون جذابـة، بغـض النظـر 

دراسة بعد أخرى أن الشباب يسعون باسـتمرار خلـف اإلثـارة واملتعـة والتطـوير والحريـة يف 

ومن خالل الرتكيز عىل هذه األشياء، ميكنـك تطـوير مكـان عمـل جـذاب بحـق . مكان العمل

 ية واحدة تناسب الجميعاسرتاتيجًونظرا ألنه، مع ذلك، ال توجد . بالنسبة للشباب وكبار السن

ًالكتشاف ما يجعل كل واحد من املوظفني يعمل بجد، فاملشاركة واالندماج ليسا أمـرا صـعب 

بإيجـاز، . ذلك حيث إنهام لديهام الكثري لـيفعاله مـع االحتياجـات اإلنسـانية األساسـية. الفهم

هناك خمسة دوافع لالندماج واملشاركة، والتي عادًة ما أعرض لها كشجرة تشبه تلك املوضحة 

 .)10()4-7(كل يف الش

 

 

 شجرة االندماج واملشاركة: (7-4)الشكل 
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يف الرشكات ذات األداء املرتفـع، كـم عـدد األشـخاص الـذين تظـن أن بإمكـانهم تسـلق 

الشجرة حتى أعىل فرع من فروعها؟ يذكر البحث أن عدد هؤالء األشخاص حـوايل واحـد مـن 

 يشـعر تسـعة مـن كـل عرشة مـن ضـمن هـؤالء،.  يف املائـة مـن األشـخاص25كل أربعة، أو 

 - ضمن هؤالء الذين فشلوا يف الشعور بأي شعور مرغوب - وعىل النقيض. أشخاص باالندماج

ًيعد يشء بسيط كالتقدير أمـرا مهـام . فقد شعر خمسة يف املائة فقط من األشخاص بالحامس ً

) أينا بالفعلركام (ًلجعل األشخاص يشعرون باالحرتام والتقييم يف مكان العمل، وجعلهم أيضا 

 الذين يعملون ،إن التقدير مهم بصفة خاصة للموظفني القدامى املخلصني. يستمرون يف العمل

وهـؤالء هـم أكـرث األشـخاص . بالرشكة منذ سنوات وال يشكلون أي مصدر إزعاج بالنسبة لهـا

. تـم إغفـالهمالذين ال يشعرون بالتقدير عادة وباألحرى يشعرون بأنهم منسـيون أو أنـه قـد 

.  يف حاجـة لـهحتى الـذين ال يبـدو أنهـم - امنح األشخاص التقدير والعرفان. ًلذلك، كن واضحا

 .ألنهم بالفعل يف حاجة له

 براعة املوهبة

ُ، طلب من املئات مـن مـديري املـوارد البرشيـة يف 2007يف استقصاء أجرته رشكتي عام 

سية التـي يجـب أن يتمتـع رشكات سويدية وجهات حكومية اختيار القدرات املستقبلية األسا

 بديالً، جميعها مقرتحـة مـن قبـل مـديرين مـوارد برشيـة يف 30بها املوظفون من قامئة تضم 

وقد وجدنا أن أمثن مهارة ميكن من خاللها الحصول . حوارات ويف مناقشات مجموعات الرتكيز

 الوقـت  أعوام قادمـة هـي القـدرة عـىل إنجـاز املهـام يف عرشة عىل وظيفة يف رشكاتهم ملدة

 ًان شـبابووقد أظهرت دراسة مشابهة بعد ذلك بعامني أنه عندما يعـني هـؤالء املـدير. املحدد

حديثي التخرج من الجامعة، تكون املهارة املهمة والتي يصعب إيجادها هي القدرة عىل فهم 

املـوارد إذا، ملاذا يركـز مـديرو . وأنا أخمن أن هذه النتائج عاملية إىل حد بعيد. وإدارة التعقيد

إنجاز املهام يف الوقت املحدد وإدارة التعقيد؟ قد يرجع ذلك  - البرشية عىل قدرتني متضادتني

إىل أن هاتني املهارتني مطلوبتان يف عامل يتحرك أرسع مـن ذي قبـل مـن ناحيـة؛ ومـن ناحيـة 

ل وعىل الرغم من ذلك، فالسـؤا.  به بشكل أكرب من ذي قبلؤأخرى، فهو معقد وال ميكن التنب

 . هو كيفية تحفيز األشخاص الذين يتمتعون بهاتني املهارتني واالحتفاظ بهامأهميةاألكرث 
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ولقد تضمنت دراسة عىل تسع دول . يرتبط اندماج املوظفني بشدة باألداء الكيل للرشكة

 -  العاملية نظام تصنيف للعوامل املرتبطة مبفهـوم براعـة املوهبـةICTأجريناها لصالح رشكة 

أثري هذه العوامل عىل أداء املؤسسة وتأثريها عىل مشـاركة املـوظفني وانـدماجهم من حيث ت

يف األقسام الخمسة التالية، سنتعمق أكرث يف أهم هذه العوامل الكتشاف كيـف . بشكل خاص

إن املقابـل الـذي ميكنـك توقعـه لجهـودك يف هـذا . تصبح أنت ورشكتك بارعي املوهبة بحـق

ن املوظفني املوالني امللتـزمني الـذين ينجـذبون بسـهوله للمؤسسـة املجال هو األداء املرتفع م

 .ويظلون فيها

 فريق عمل طموح

يعد أحد أكرب التحديات التي تواجهـك، أثنـاء تعمقـك يف اقتصـاد الفكـر، إيجـاد أشـخاص 

ًونظـرا ألن املوهبـة تجـذبها موهبـة وتجـذبها كـذلك ثقافـة توجههـا . موهوبني واالحتفاظ بهم

 يكـون -تي تتسم بعمل جامعي يوجهه الهدف مع الزمالء الطمـوحني واملوهـوبني  وال-املوهبة 

 لذلك، فإن الحفاظ عـىل الـوالء. العامل الجديد الخاص بالعمل الجامعي هو فريق عمل طموح

 

 

 أسس براعة املوهبة: (7-5)الشكل 
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ًمشـرتكًا كافيـا ًومع ذلك، فـإن املوهبـة ليسـت قاسـام . وااللتزام عىل القمة هو التحدي األكرب

. التـي أجريناهـا" حياة عمل القوى العاملة"لنجاح فرق العمل، كام أوضحت إحدى دراسات 

ويـنـتج ـهـذا الـشـعور ـمـن  - يف الحقيـقـة، ـمـا نحتاـجـه ـهـو الـشـعور ـبـاالنتامء لفرـيـق العـمـل

يف الرشكات التي ميتلك أغلب أعضاء فريق عملها اهتاممـات متشـابهة، . االهتاممات املشرتكة

 يف املائة 50 يف املائة من املوظفني إنهم يعملون بكفاءة يف مناخ إيجايب، بينام 80ل حوايل يقو

وباملثل، يتبع تطوير . من املوظفني الذين ليس لديهم اهتاممات مشرتكة يقولون اليشء نفسه

وبالتايل، فللحصول عىل كفاءة وتطوير مـن فريـق العمـل، . طرق العمل االهتاممات املشرتكة

 .نون ومتفاهموه متحابؤفريق أعضا:  مكون الفريق أن يكون فريق بشعور من األلفةيحتاج

 التعاون

هل تعرف ما الذي يقوله عنك بحث عىل موقع الويب الخاص برشكتك؟ هل بحثت عن 

من قبل لتعرف كل ما يخص رشكتـك عـىل اإلنرتنـت؟  وهـل " جوجل"اسم رشكتك عىل موقع 

ئيسك عىل مواقع التواصـل االجتامعـي؟ تعـد هـذه املصـادر ن، مبتابعة رين كثرييتقوم، كآخر

ًاملعلوماتية مصدرا مهام لكل شخص بدءا من املوظفني وحتى أعضاء مجلس اإلدارة والعمـالء  ً ً

أوضـحت إحـدى دراسـات . ولألشخاص الذين يفكرون يف التقدم للعمـل يف رشكتـك - والوكالء

 -  مشـارك10000 أن حوايل النصف مـن 2010والتي أجريت عام " حياة عمل القوى العاملة"

يـتـابعون أخـبـار  - خاـصـة الـعـاملني يف الـصـناعات املعرفـيـة والحاـصـلني ـعـىل تعـلـيم ـجـامعي

ملاذا؟ ألن التعـاون السـلس بـني األشـخاص عـىل مختلـف . مديريهم املستقبليني عىل اإلنرتنت

اص للرغبـة يف تـرك املستويات يبدأ وينتهي من خالل اإلدارة، وأكرث سبب شائع مينحـه األشـخ

 .وظائفهم هو سوء مديريهم

والتي طلب فيها من موظفني من دول عديدة، مبـا فيهـا " طموح جيل"أوضحت دراسة 

ن ، إالسويد، ذكر العالقة بني ميل هؤالء املوظفني إىل ترك وظائفهم ومدى ثقتهم يف رؤسـائهم

أربعـون يف املائـة مـن وواحـد و. الثقة يف رئيسك تؤثر عىل ميلك للبحث عن مكان عمل آخر

األشخاص الذين يخططون إىل االنتقـال إىل وظـائف أخـرى ال يثقـون يف رؤسـائهم إال بدرجـة 

لـذلك، تـرتبط .  يف املائة15قليلة، بينام ال تتخطى نسبة الذين يثقون برؤسائهم بدرجة كبرية 

. يـدة أم الاملوظفون يفكـرون يف إيجـاد وظيفـة جديكون ن أالقدرات اإلدارية بدرجة كبرية ب

 والتـي أجريـت " حيـاة عمـل القـوى العاملـة"عالوة عىل ذلك، توضح نتيجة إحدى دراسـات 
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ًأن الثقة يف مديرك تشكل جزءا مهام من إمكانية تفكـريك ) 6-7( واملبينة يف الشكل 2010عام  ً

  .مهابأن تنصح أحد أصدقائك باملؤهالت املهمة للتقديم لوظيفة يف املكان الذي تعمل به من عد

يعنـي التمكـني . إذن كيف ميكنك أن تحصل عىل ثقة موظفيك؟ من خالل ثقتـك فـيهم

  إرشاكهـم بشـكل أكـرب يف - منح املوظفني السلطة للتعامل مع املشـكالت يف العمـل -وحده 

وإليـك هـذه . لـذا، مهـام كـان مـا تفعلـه كمـدير، ال تـنس أن تخـربهم بـه. األنشطة اإلدارية

 سـيحتاج ذلـك لـدفع -وظفيك وشـجعهم وتجنـب اإلرشاف الـدقيق ثق مب: النصيحة البسيطة

 يف املائة من أعضاء فريق عملـك العـادين 60ًوفًقا لدراساتنا، غالبا ما يشعر حوايل . مقابل له

ًونظرا ألن التمكني مشكلة تخـص املـوظفني الجـدد أو الشـباب، حيـث . بتمكني مديرهم لهم

ل منذ فـرتة بـالتمكني أكـرث مـن األشـخاص الـذين يشعر املوظفون الذين انضموا لفريق العم

عالوة عىل ذلك، فـإن . ًانضموا إليه حديثا، يجب أن تبث طاقة أكرب يف نفوس املوظفني الجدد

القيادة التي تفوض السلطة للموظفني وتقوم عىل التعاون تزيد بشكل ملحوظ فهـم موقـف 

 .ًالرئيس، والذي يزيد من الثقة يف ترصفاته أيضا

 

 

امليل ألن ينصح الشخص أحد أصدقائه ألن يتقدم لوظيفة يف نفس مكان عمله : (7-6)ل الشك

 نتيجة لثقته يف مديره
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 الثقافة اإليجابية

ً الشـديدة لثقافـة املؤسسـة؟ حسـنا، ببسـاطة نظـرا ألن طبيعـة هميةما السبب وراء األ ً

. م للعمل باملؤسسةثقافة املؤسسة هي اليشء الذي يحاول الجميع معرفة ماهيته قبل التقدي

ًمتثل الثقافة التي تتطلع إليها جزءا من املنتجات والخدمات التـي تجعلـك فخـور  بالرشكـة التـي اً

مـا الـذي " حياة عمل القوى العاملة"، كان موضوع إحدى دراسات 2010يف عام . تعمل لصالحها

وقد وجدنا . ة بهايسعى األشخاص إىل معرفته بشأن رشكة ما قبل أن يقرروا التقديم لشغل وظيف

   أـنـه بالنـسـبة)7-7(يوـضـح الـشـكل . أن ثقاـفـة املؤسـسـة وـعـدد ـسـاعات العـمـل مهـمـني للغاـيـة

 

 

 ما يرغب األشخاص يف اكتشافه بشأن مكان العمل قبل التقدم لشغل وظيفة به: (7-7)الشكل 
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س لألشخاص الذين يشغلون وظائف بالفعل وخاصة تلك التي تعتمـد عـىل املعرفـة، أن الـرئي

ومع ذلك، فإن بعض الصـناعات . ًيكون تقريبا يف نفس أهمية ثقافة املؤسسة وساعات العمل

فبالنسبة للعاملني يف مجال الرعاية الصـحية وخدمـة العمـالء واملخـازن : ال ينطبق عليها ذلك

ً يتمتعون جميعا بدرجات قليلة نسبيا من الحرية يف عملهـم -والخدمات والعمل الصناعي  ً- 

 .ت العمل قضية أساسيةتعد ساعا

ًحوايل مليون طلب وظيفة سـنويا مـن أجـل منتجاتهـا الشـيقة " جوجل"ال تتلقى رشكة 

 - كرشكة ذات ثقافة مؤسسية ابتكارية ومنفتحة وممتعـة" جوجل "جإن إدرا. والناجحة فقط

يتضح ذلك من املزايا التي تتضمن كل يشء مـن غـرف األلعـاب واملطـاعم الفـاخرة واملرافـق 

لـه  - اضية إىل التدليك والتنظيف الجاف وغسيل السيارات، عـىل سـبيل املثـال ال الـحرصالري

أن تتمتع الرشكة بثقافة مؤسسية إيجابيـة ومحفـزة يسـتمتع بهـا املوظفـون .  نفسهاهميةاأل

 ". جوجل"عىل األقل يف حالة رشكة  - ألمر يتم دفع مقابل مادي لتحقيقه

 فرص التطوير

بالنسبة للرشكات الصغرية يف خلق تطـوير جيـد وفـرص مهنيـة يف يتمثل التحدي األكرب 

الرشكة وبالتايل يظل املوهوبون والطموحون بالرشكة بـدالً مـن البحـث عـن هـذه الفـرص يف 

، فـإن 2010والتي أجريت عـام " حياة عمل القوى العاملة"ووفًقا إلحدى دراسات . مكان آخر

متيـل هـذه . سـبب االفتقـار إىل الفـرص املهنيـة يف املائة من املوظفني يرتكـون وظـائفهم ب56

يف الوقت نفسه، ال . الفرص إىل التاليش يف الظروف السيئة وبخاصة بالنسبة للموظفني الشباب

بـالرغم . يرغب الشباب يف أن يتم دفعهم لصناعة مستقبل مهني عندما تكون الظروف جيدة

ًبة لألجيال األصـغر سـنا، فـإن الرتفيـه ًمن أن الحد الفاصل بني الحياة والعمل ليس بارزا بالنس

ًووقت الفراغ أمرا مقدسا بالنسبة لهم ً . 

 مـدير أعضـاء فـرق عملهـم يف العرشيـن مـن 500يف دراسة حديثة، عقدنا لقاءات مع 

.  من مـوظفيهم، ملقارنـة وجهـات نظـرهم بشـأن إدارة املـوظفني مـن الشـباب1000العمر و

ة والشخصية املستمرة أولويـة عليـا، وهـذا الـدافع القـوي بالنسبة للشباب، كانت التنمية املهني

بينام يحتاج املديرون ألن يتحولوا من مـديرين إىل . ًيشكل تحديا بالنسبة للمديرين واملؤسسات

  ، تحتـاج)11(مدربني، يركزون عىل التنمية املهنية والشخصـية ألعضـاء فـرق العمـل الخاصـة بهـم
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ومن ناحية أخرى، تحتاج وظيفـة . )12("معسكر تدريب"ـاملؤسسات ألن يتم إعادة تصميمها ك

 .املوارد البرشية ألن تبدأ يف الرتكيز عىل تنمية املوهوبني بدال من جذبهم

لكن دعنا نعود إىل القضايا الخاصة بالتوازن بني الحياة والعمل والتي كانت لها األولوية 

العمـل يف الحيـاة اليوميـة ألغلـب االتجاه العام هـو أن دور . يف العديد من الصناعات لعقود

، قـمـت ـبـإجراء دراـسـة ـعـن الـقـادة املـسـتقبليني 2005يف ـعـام . األـشـخاص ـقـد أـصـبح أـصـغر

وقد كان افرتاضنا الوحيد أنه سيكون من الصعب إيجـاد . )13(ومشكالت وفرص القادة املعينني

املية الثانية عندما شباب كافني ليحلوا محل املوظفني املولودين يف السنوات التالية للحرب الع

 الـذين السـويديني يف املائة مـن 76ذكر . واملثري للدهشة أن األمر مل يكن ذلك. يرتكون العمل

ً عاما والذين تم عقد لقاءات معهم أنه من املمكن أن يفكـروا يف 35 و30ترتاوح أعامرهم بني 

أنهـم بـالطبع قـد  يف املائـة مـنهم، ذكـروا 38أن يصبحوا مديرين، ونصف هؤالء األشخاص أو 

يجـب أن يكـون لـدي : "لـذلك) أو عـدة رشوط(وقد كان هناك رشط واحد . يفكرون يف ذلك

 ". حياة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًرشوط أن يصبح الشخص مديرا: (7-8)الشكل 

 

 

 .....ًقد أفكر يف أن أصبح مديرا 

 إذا شجعني مديري 

 ًًإذا كان ذلك ال يستغرق وقتا طويال 

  إذا كان من املمكـن أن يكـون لـدي مجموعـة حـرة متعارضـة مـن
 الزمالء الذين ميكن أن يصبحوا أصدقايئ

 إذا مل يظهر يف األفق أمر أكرث متعة وتشويق 
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) 9-7(يـأيت الشـكل . ًكثريا بني الجنسيات" أن يكون لدي حياة"مع ذلك، يختلف مفهوم 

ن الـذين ارات التـي يضـعها املوظفـوص بنـا ويعـرض للخيـ الخا)14("شباب العامل"من مرشوع 

 يف املائة من شـبابها 45تختلف فنلندا عن غريها حيث إن . ً عاما29 و16ترتاوح أعامرهم بني 

عـىل الجانـب اآلخـر مـن . يقولون أنهم يفضلون وظيفة شـيقة وممتعـة وغـري كثـرية األعبـاء

يرغـبـون يف وـظـائف ذات ـحـدود  ـمـن ـشـبابها أنـهـم 57املقـيـاس، تـقـع ـتـايوان، حـيـث ذـكـر 

إذن هل ذلك انعكاس لالتجاهـات واألولويـات املختلفـة يف العمـوم، أم أنـه انعكـاس .واضحة

لسوق العاملة يف الدول املختلفة؟ وحقيقة أن اليابان والواليـات املتحـدة األمريكيـة وأسـبانيا 

 أن البيئـة املحليـة  أو عىل األقل ميكننـا افـرتاض-والصني تقع يف أسفل الرسم تكشف عام ييل

ال تشـتهر أي مـن هـذه الـدول باإلجـازات . تؤثر بشدة عىل إجابات املشـاركني يف االستقصـاء

 .الطويلة أو األيام القصرية

 

 االختالفات الثقافية يف التفضيالت املتعلقة بالتوازن بني الحياة والعمل: (7-9)الشكل 
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.  املـديرين بشـأن مراكـزهم الخاصـةيكمن االختالف الثقايف الشيق اآلخـر يف اتجاهـات

ني يقولون إنهم يحبـون قيـادة اآلخـرين، فقـد كانـت ي يف املائة من املديرين السويد75بينام 

 يف املائـة مـن 90وبيـنام . ًمـع أن عـددهم كـان واحـدا املائة بني املديرين األسبان يف 51النسبة 

ديرين مهم، يتفق معهم يف ذلـك  يعتقدون أن العمل الذي يقومون به كماملديرين األمريكيني

إن اـملـديرين يف الوالـيـات املتـحـدة وأـسـبانيا . )15( يف املاـئـة فـقـط ـمـن اـملـديرين الفرنـسـيني60

يف السـويد .  يف املائة منهم لو كان األمر بيدهم ما كانوا ليصبحوا مـديرين50حوايل : مختلفني

لك، فكـام ميكننـا أن نـرى، لذ. وفرنسا، ينطبق ذلك فقط عىل كل مدير يف العرشين من عمره

خاصة إذا كـان فريـق عملـك يعمـل يف عـدة  - املهنية للموظفنيمن املهم متابعة االهتاممات 

ًأن تجرب شخصا ما عىل التقدم قد يكـون مرضا للفريـق متامـا . دول أو إن كان متعدد الثقافات ً ً

 . من االرتقاءاًمثل أن متنع شخص

 التقييم 

يعتمـد كـل : يف عنوان هذا الفصل قد اختريت للسبب التـايلاملوجودة " تانجو"إن كلمة 

تكـون . من فريق العمل الناجح ورقص التانجو عـىل التفاعـل الشـديد بـني القـادة والتـابعني

ًالعالقة بني راقيص التانجو عالقة قرب وارتجال، متاما كام هي العالقة بـني املوظـف وصـاحب 

ًأحيانـا يف االتجـاه  - ًأداء دوره أثناء تحـركهام معـاالعمل، فكال الراقصني يحتاج ألن يتفوق يف 

 أهميـةميكن أن يتعلم املديرون مـن راقيص التـانجو مـدى . ًنفسه وأحيانا يف االتجاه املعاكس

ينطوي فريق العمل عىل أخذ وعطاء وينطبق ذلـك عـىل التقيـيم وإدارة . التفاعل الدينامييك

 .ًفشل كثري جدا من املديرين يف ذلكومن واقع خربيت الشخصية، ي. ًالرصاعات أيضا

 يف املائـة 25 دول بشأن دوافع األداء، فإن أكـرث مـن 9وفًقا للدراسة التي أجريناها عىل 

من املوظفني يف العديد من املؤسسات يقولون إن التنظيم غـري الجيـد يشـكل عائًقـا لكفـاءة 

هيكـل العمـل وعمليـات : باختصار، هناك ثالثة أسباب لعدم الكفـاءة. العمليات يف رشكاتهم

مثـل . العمل غري الواضحة واالتجاهات واألهداف غري الواضحة وكذلك التواصـل غـري الواضـح

، النـاتج عـن الدراسـة )10-7(هذه األشياء لها تأثري سلبي عىل األداء، كام يتضـح مـن الشـكل 

 80حوايل : رتفعمن السهل التعرف عىل العالقة بني األهداف الواضحة واألداء امل. سالفة الذكر

يف املائة من الرشكات التي تقول فيها فرق العمل العادية أنها تعمل بأهداف واضـحة تتمتـع 

ًبأداء مرتفع، بينام تتخطى هذه النسبة بقليل الرشكات ذات األهداف األقل وضوحا يف متتعها 

 .بأداء مرتفع
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 العالقة بني األداء الكيل والوضوح: (7-10)الشكل 

 

ففـي . ًر أكرث سوءا، ال ميثل عدم الوضوح العـائق الوحيـد لكفـاءة العمليـاتلجعل األمو

كـل . الحقيقة، فإن التأثريات غري املبارشة لعدم الوضوح قد تكون أسوأ من التـأثريات املبـارشة

عىل الـرغم مـن أن التواصـل واألهـداف الواضـحة ميكـن أن : منا يعرف ذلك من خالل الخربة

ميثل التنظيم غري الجيـد . وحامس، فإن الرصاع هو أكرب قاتل للمتعةينتج عنهام متعة وتحفيز 

" االفتقـار إىل الحـامس يف العمـل اليـومي"واملسئوليات واألدوار غري الواضحة دافعني قويني لـ

إذا قتلت الحامس من خـالل التنظـيم غـري الجيـد . وفًقا للعديد من الدراسات التي أجريناها

 ًالندماج واملشاركة ويف النهاية سـتقيض عـىل العمـل نفسـه، نظـرا ًوغري الواضح، ستقتل أيضا ا

وهـذا هـو السـبب . ألن الحامس هـو أحـد األسـباب األساسـية لحـدوث االنـدماج واملشـاركة

الرئييس وراء أن التخلص من الرصاع هو العامل األسايس ليس فقط بالنسبة لألداء قصري األجل 

 يتعـلـق التحفـيـز بالـشـعور ـبـالحامس والهـمـة يف . ًوإمـنـا أيـضـا بالنـسـبة للنـجـاح طوـيـل األـجـل
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إن التهديد األكرب للمتعـة . وهو يتعلق باملتعة ولكن املتعة أمر متغري ومتقلب. العمل اليومي

هو البريوقراطية واملنافسة والتحفظ، لذلك، تخلص من هذه األشـياء وسـيبلغ التحفيـز عنـان 

 .السامء

فضل أن تركز عىل التخلص من العقبات والعراقيل األمن كمدير، من املهم أن تتذكر أنه 

ببسـاطه ألنـه لـيس هنـاك  - برسعة قدر اإلمكان بدالً من أن تركز عىل بنـاء مؤسسـة مثاليـة

سيكون هناك دامئًا عدم كفاءة ورصاعات وعوائق، لذلك يتمثل حـل املعضـلة . مؤسسة مثالية

تخربنا . منعها من الظهور مرة أخرى ةيف التخلص من أسوأ األجزاء برسعة قدر اإلمكان ومحاول

. كفـاءة العمليـات ووضـوح الهيكـل: ًاألبحاث املؤسسية أن نبدأ باألمور السهلة األكرث وضوحا

حيث تكون األهداف سهلة التحقيق، تكون العقبات التي تسبب أكرب املشـكالت واملشـكالت 

السـتمرار واالنتقـال إىل إذا ظلـت املشـكالت قامئـة، ميكنـك دامئًـا ا. التي ميكن حلهـا بسـهولة

 :لذلك، إذا أردت الرتكيز عىل األساسيات، افعل ما ييل. املستوى التايل

 اجعل العمليات بسيطة قدر اإلمكان وتأكد من عـدم :اجعل تقليل النزاعات أولوية عليا 

قم بتطبيـق الوضـوح التنظيمـي قـدر اإلمكـان، . وجود ما مينع املوظفني من أداء عملهم

 .ًجل كفاءة العمليات ولكن أيضا من أجل االندماج واملشاركةليس فقط من أ

 عنـدما يـرقص الفريـق بأكملـه عـىل النغمـة نفسـها، لـيس :الرتكيز عىل األهداف واملهام 

مـن خـالل الرتكيـز . بالرضورة أن تبطئ املصاعب التي تظهر مبرور الوقت عمليـة اإلنتـاج

 .كالتعىل األهداف واملهام، ستمنع حدوث العديد من املش

 يف حالة حدوث يشء متعلـق بعـدم الوضـوح أو الرصاع، اجعلـه : انتبه للتواصل الضعيف

ليك تعمل هذه اآللية بشكل سليم عنـد خـروج األمـور عـن السـيطرة، فـإن . أولوية عليا

ًعملية تقييم املوظفني واملديرين تحتاج ألن تكون متبادلة وألن تكون جـزءا مـن جـدول 

 .العمل اليومي
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 مع األفكارالرقص 

هـل أنـت مسـتعد ألن . ميثل التقييم الذايت الخطوة األوىل نحو النجاح يف اقتصاد الفكر

 تبدأ يف تسلق شجرة االندماج يف رحلتك إلبدال العمل الفردي بالعمل الجامعي؟

   

الركن 

 األسايس
 التقييم هل أنت مستعد للمستقبل؟ املعنى

فرـيـق عـمـل 

 طموح

الشعور أنـك جـزء مـن فريـق 

ــدد م ــوح ومـح ــوب وطـم وـه

 األهداف

هل تبادل الخربات واملعرفة بـني 

الزمالء عامـل كبـري يف الرغبـة يف 

 العمل برشكتك؟

 نعم 

   ال  

التـعـاون وأـسـتلهام الـقـوة ـمـن  التعاون

 املديرين والزمالء

هل يشجع موظفيك أصـادقائهم 

 عىل التقدم للعمل برشكتك؟
 نعم 

   ال  

ــــــاون  التـع

 اإليجايب

ـة و ـل إيجابـي ـة عـم ـود ثقاـف ـج

شــــطة حيــــث يتعــــاون من

 األشخاص يف منعه

هل هنـاك رؤيـة مشـرتكة بينـك 

ك لتحقـيــق ـيــق عمـلــروـبــني ف

 األهداف؟ 

هــل يســتمتع أعضــاء الفريــق 

 ًبالعمل معا؟ 

 نعم 

   ال  

فــــــــــرص 

 تطويرال

االنتـفـاع ـمـن ـفـرص العـمـل يف 

األـهـداف الشخـصـية وـظـروف 

 الحياة الخاصة

 والطمـوحني هل يظل املوهوبني

 البحث عن فرص يف رشكتك دون

 بأماكن أخرى؟

 نعم 

   ال  

تلقي تقيـيم ثقـايف قـوي قـائم  التقييم

 ًعىل حوار فعال واضح

ــك  ــاء فريـق ــث أعـض ــل يبـح ـه

بانتظام عن التقييم من بعضـهم 

 البعض؟

 نعم 

   ال  
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8 

 إرضاء العمـالء

   !ا ولكن ذلك ليس أمرا جيدكمله بالعاطفة،يتعلق األمر بأ

يف مجال العالقات بني الرشكات بعضها البعض وتلك العالقات بني الرشكات واملستهلكني، 

من املمكن تسمية تلك االتجاهـات باسـم . ُنجد أن هناك ثالثة اتجاهات تشكل املشهد العام

. االفتقـار إىل العمـالء: مُيثـل - عجز العمـالء - فاالتجاه األول. عجز العمالء والتسليع والتحول

ففي معظم األسواق، ومعظم الصناعات ومعظم أجزاء سلسلة القيمة، نجـد أن هنـاك طاقـة 

وهـو  - يؤدي عجز العمـالء إىل االتجـاه الثـاين. إنتاجية زائدة من شأنها خلق سوق للمشرتين

لسـلعية حيث إن املنتجات والخدمات الفريدة ال تبقى ملـدة طويلـة يف املنافسـة ا - التسليع

ُيتم تداول املنتجات والخدمات غري املميزة يف أسواق السلع، بينام رسيعا ما تسـتبدل . الرديئة ً

، ما يبحث عنه العمالء له صلة الوقت ذاتهويف . ًاملبيعات الشخصية مبعامالت بيع آلية تقريبا

يـق الـذات فقوة أي منتج أو خدمة أو عالقة لتقديم حالـة مـن تحق. التحول: باالتجاه الثالث

ُوالتغيري مـن خـالل االسـتهالك، تعـد هـي، بصـورة مـا، القيمـة النهائيـة للعميـل التـي تلبـي 

 .احتياجاته األساسية

ويف عرص املواد الخام الذي تـم وصـفه يف الفصـل الثالـث، وجـدنا أن معظـم الرشكـات 

ُ يعـد محـور قدمت سلع غري مميزة، وبالتايل فإن استخالص تلك املواد الخام والتجارة بها كان

ومع بـدء عرص اإلنتـاج بـالقرنني الثـامن عرش والتاسـع عرش، اتجهـت الرشكـات نحـو . العمل

  - ويف نهايـة القـرن العرشيـن، تحولـت التوقعـات. نحـو الخـدمات) الحًقا(اإلنتاج الصناعي و
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نحو الخربات، حيث يتضح ذلك من خالل االختالف  - عىل األقل ليس من املستهلكني النهائيني

 اً واحداًوعىل سبيل املثال، نجد أن امللح قد يكلف دوالر. الكبري يف األسعار يف معظم الصفقات

أـصـبحت . أو ماـئـة دوالر للكيـلـو الواـحـد، ويعتـمـد ذـلـك ـعـىل طريـقـة استخالـصـه وتقدمـيـه

املجتمعات الغربية قامئة عىل التجارب عىل نحو أكـرب بكثـري مـام مىض، حيـث أصـبح العمـل 

جربة وأصبح من املتوقع أن تحظى األجيال الشابة عىل املـرح أثنـاء العمـل عـىل ًأيضا مبثابة ت

 .األقل

ُوبينام نتجه نحن إىل مقتبل عرص اإلنتاج، فإن التجـارب أيضـا ال تعـد كافيـة بعـد اآلن ً ُ .

ويف مجال املبيعـات بـني الرشكـات، . لتقديم قيمة حقيقية، فإنك اآلن بحاجة إىل تقديم تحول

و ما مييز بني الخدمات ذات القيمـة وبـني الخـدمات السـلعية، وعـىل الفـور أصبح التحول ه

ويف الوقت الحايل، يبحث األفراد عن التغيري . سوف تتجه أسواق املستهلكني نحو ذلك االتجاه

فالطلـب . ًوالتطوير، ولذلك تتجه الصناعات االستهالكية نحو أعامل التحـول التسـويقي أيضـا

وعـىل الـرغم مـن ذلـك، . ُالشخصيني وجراحي التجميل يعد نتيجة لذلكُاملتزايد عىل املدربني 

يوضح البحث الذي أجريناه أن العمالء . فإنه مرة أخرى يبدو أننا نتحرك نحو مطالب جديدة

يبحثون يف الوقت الحايل عن التآزر، أو عىل األقل فإن ذلك التآزر هو ما يجعل التجـارب ذات 

يأيت الشـكل . ك التطور يعني عمالً هائالً بالنسبة لصناعة السفروبالفعل، فإن ذل. )1(قيمة حًقا

 Parks andحيـث تـم طرحـه عـن (ن أحـد تقاريرنـا األخـرية باللغـة السـويدية م )2() 1-8(

Resortsويوضح التطور نحـو درجـات أعـىل مـن )إسكندنافيا، مالك املتنزه الرتفيهي الرائد ب ،

  .التفرد وقيمة العمالء

ًمن املحتمل أيضا أن يؤدي البحث الذي أجريناه عن الـتآزر إىل توضـيح اتجـاه السـعي 

ُإىل رشيك يف مجال املبيعات بني الرشكات، حيث ينظر إليه يف ضوء البحث عن عالقات طويلة 

فمن املمكن تشبيه عالقـات العمـل التـي يـتم فيهـا تحقيـق أحـالم . ملدى والتطوير املشرتكا

التحول لكال الطرفني برقصة زوجني، حيث يتناوب كـال الطـرفني الريـادة والتبعيـة، ألنـه عـىل 

ومن أجل أن تكون . ًالرغم من رضورة اتباع عميلك أو زبونك أو رشيكك، فإن ذلك ليس كافيا

ًقديم قيمة حقيقية، فإنه ينبغي عليك أيضا أن تكون قـادرا عـىل القيـادة ًقادرا عىل ت واقـرتاح ً

  دمـُأفكـار وحلـول واتجاهـات جدـيـدة قامئـة عـىل رؤى متعمقـة ـحـول عمـل العميـل ومـا يـقـ
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 تطور القيمة االقتصادية: (8-1)الشكل 

 

كات أو عـىل التعامـل لذلك، سواء أكنت متلك رشكة تقوم عىل التعامل بني الرش. قيمة للعمالء

فعوامـل النجـاح . مع العمالء، وسواء ما إذا كنت تقدم خدمات أو منتجات، فإن ذلك ال يهـم

 .التآلف مع العمالء والروابط العاطفية واالبتكار املشرتك: تظل كام هي

 متيز املبيعات

ُحسنا، ما الذي يريض العميل؟ من املؤكد أن ذلك يعتمد عىل كل من الصناعة والع . ميلً

وعـىل الـرغم . هناك بعض العمالء الذين من اليسري إرضائهم بينام يوجد آخرون عىل النقيض

من ذلك، فخالل بحثنا الذي أجريناه عىل مدار العقد األخري، وجدنا أن هناك سـتة عوامـل يك 

تـم ترتيـب مـا تبقـى مـن هـذا الفصـل حـول تلـك .  متوسـطبأداءترتبط عىل وجه التحديد 

 باتجـاه عقـارب هميـة، التي يتم ترتيبهـا حسـب األ8-2، املوضحة يف الشكل املرتكزات الست

ما نستطيع أن نراه يف الحـال هـو أن متيـز املبيعـات ال يـرتبط . ًالساعة، بدءا من فرتة الظهرية

ًوعىل سبيل املثال، فغالبـا مـا . باملبيعات مبارشة فحسب، بل لديه جذور أكرث عمًقا يف الرشكة

داء املبيعـات املتوسـطة  بالنسـبة ألأهميـةز العملية والرتابط الداخيل أكرث يكون كال من تركي

 .للرشكة مقارنة بثقافة املبيعات ذاتها
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 مرتكزات متيز املبيعات: (8-2)الشكل 

 

 تركيز العملية

ً وراء نجاح املبيعـات، مـام قـد يبـدو أمـرا أهميةُيعد تركيز العملية مبثابة العامل األكرث 

ولكن الحديث عن املنتجات واملبيعـات الجيـدة لـن يوجهـك سـوى نحـو . اليشءًغريبا بعض 

ء مبيعـات الرشكـة مقارنـة أدامدى أبعد، بينام تذكر مهـارات منـدوب املبيعـات القليـل عـن 

ًلـذلك، فـإن األمـر ال يتعلـق كثـريا بطبيعـة . باملامرسات التي يتم تنفيذها يف الرشكة وثقافتها

ًم من أن ذلك أمرا مهام أيضـا، بـالطبععىل الرغ(مندويب املبيعات  ً ولكـن يتعلـق بالعمليـات ) ً

 .التي يتبعها مندوبو املبيعات هؤالء

 إلتبـاعومن أجل نقل العمالء من الصـفقات إىل رشاكـات طويلـة املـدى، فإنـك بحاجـة 

 ًفالرشكات املرتكزة عىل العمالء دامئًا ما تجد باستمرار طرقا جديدة . ُعمليات محددة ومطبقة
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ويف املقابـل، فـإنهم يتلقـون مـدخالت بشـأن . للعمل مع العمالء، لتجعلهم يشعرون بـالتفرد

وتتضح النتيجـة خـالل املقارنـة بـني الرشكـات املرتكـزة عـىل . ابتكارات جديدة ووالء العمالء

ً فالرشكـات التـي تطبـق مفهومـا مـنظام لجيـل ،8-3العمليات وأخرى، مثلام يوضـح الشـكل  ً

 .داء أفضلأير واالستدامة تتمتع ببساطة بالعمالء والتطو

 

 العالقة بني األداء الكيل وتركيز العملية: (8-3)الشكل 

 

 إدارة الرشكاء

بينام أصبح العمالء عامليني وترابطت عالقات الرشاكة، فإن الضغط عىل املوردين لتقديم 

مـن أجـل القيـام و. ًنطاق أوسع من املنتجات والخدمات مبناطق جغرافية أوسع يشهد تزايدا

رشكات تنضم لقوات معهـا مـن أجـل تقـديم : بذلك، فإنك بحاجة لرشكاء من جانب املوردين

وبالتايل، فإن الطريـق إىل رضـا العميـل يـرتبط بطريـق . الخدمات للسوق ولعمالئك الرئيسني

ي ويف الوقت ذاته، فإننا ال نجد أن رضا العميل هو الـذ. ًآخر من الرضا، وتحديدا رضا الرشيك

 ًـبـل أيـضـا املطاـلـب املتزاـيـدة  - ـيـدفع الحاـجـة إلقاـمـة عالـقـات أـقـوى ـعـىل جاـنـب التزوـيـد
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 حول الرشكـات التـي تتعامـل مـع نظائرهـا، أن 2005ذكرت دراسة أجريناها يف عام . للعميل

كـام أن التوقعـات . )3(ًمن الرشكات تذكر أن التوقعات الخاصة بـاملوردين تـزداد ارتفاعـا% 73

ولكنهـا . لعمالء ليست مقترصة بأية حال من األحوال عىل التعامالت بـني الرشكـاتاملتزايدة ل

وعىل مدار العقود املاضية، ازدادت توقعات العمالء عىل نحـو . صالحة للتعامالت مع العمالء

رسيع، بينام تراجعت نسبة التسامح عىل األخطـاء أو االنحرافـات يف الجـودة بـوترية مامثلـة، 

 .8-4ح الشكل ًمتاما مثلام يوض

فالتحول من العالقات األبسط بني . ال يعني العامل الجديد توقعات أكرب بالسوق فحسب

ًاملشرتي واملورد نحو رشاكات أكرث تعقيـدا يتطلـب أيضـا املزيـد مـن املـورد مـن حيـث إدارة  ً

ًويف ظل الشكل األكرث تطورا للتعاون، نجـد أن املـورد أصـبح رشيكـا تجاريـا وأصـب. التعقيد ً ح ً

مندوبو املبيعات مطورين لها، حيث يقدمون الـدعم للرشيـك مـن خـالل مـزيج معقـد مـن 

وبالتايل، فإن القدرة عىل إدارة الشبكات املعقدة من الرشكاء واملـوردين . املنتجات والخدمات

يف املشاريع املشرتكة للعمالء أصبحت ذات أهمية متزايدة، حيث يطلب العمـالء املزيـد مـن 

 .ُبة واملهتمةالعالقات الطي

 

 

 تتطلب األسواق الحديثة املزيد من املشاركني بها: (8-4)الشكل 
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 التعاون الداخيل

ًحسنا كيف بإمكانك تحقيق إدارة ناجحة للرشكاء؟ ما هو نوع املتطلبات التـي يفرضـها 

ار، رضا العميل وتزايد التوقعات والقدر املرتفع األكرب من التعقيد عىل الرشكة املوردة؟ باختص

أي أنـه كلـام ازدادت (فكلـام ازداد تعقيـد عالقـات عملـك !" وحدة العمـل"فإن اإلجابة هي 

، كلـام ازدادت )نقاط االتصال مع عميلك وكلام اتسع نطاق الخدمات واملنتجات التي تقدمها

ًيـعـد الـسـبب وراء ذـلـك بـسـيطا.  التـعـاون اـلـداخيلأهمـيـة فاألـشـخاص الرئيـسـيني برشكـتـك، : ُ

فبمجـرد ظهـور . عالقات العمل، بحاجة ملعرفة أن لديهم دعم ومساندة كاملـةاملسئولني عن 

ويف بعض الرشكات األكرث كفاءة التي عملت بهـا، . أية مشكلة، يتعني التعامل معها عىل الفور

 ـسـاخنة مـبـارشة ـبـني الحـسـابات الرئيـسـية لكـبـار العـمـالء واـملـدراء اًنـجـد أن هـنـاك خطوـطـ

ى أقسام األبحاث والتطـوير العامليـة، بحيـث إنـه يف حالـة مـا إذا التنفيذيني اإلقليميني أو حت

واجهت العميل أية مشكلة ذات صلة بأية خدمة أو وظيفة، يتم التعامـل مـع املشـكلة عـىل 

فالرشكات التي تتمتع بتعاون داخيل جيد بني قسم املبيعات وأقسام أخـرى داخليـة ال . الفور

ث يتم تلبية متطلباتهم عىل الفور وبدون عناء، بل ُتقدم القيمة القصوى للعمالء فحسب، حي

ُإنها أيضا تحسن من   . 8-5ً الكيل للرشكة، متاما مثلام هو موضح يف الشكل األداءً

 فهم العمالء

فمـن دون الفهـم الكامـل : من الواضح أن فهم العمالء ذو أهمية بالغة لنجاح املبيعات

.  العمالء يفـوق مجـرد فهـم احتياجـاتهمولكن فهم. للعميل، سوف يستحيل تلبية التوقعات

ًاجحـة تتطلـب فهـام شـامالً لعمليـات صـنع القـرار برشكـة عالوة عىل ذلك، فإن املبيعات الن

وبالتايل، فإن تقسـيم العمـالء وتخطـيط ). الخ...من هم املشاركون، وما هي أولياتهم(العمالء 

تطبيقهـا مـن خـالل رشكـات ُأخرى تعد أنشـطة مركزيـة يـتم املساهمني باإلضافة إىل أنشطة 

وعـىل الـرغم مـن ذلـك، . املبيعات الناجحة يف اسعي لتحقيق السعادة القصوى لفهم العلامء

ُيعتمد قدر أهمية تلك األنشطة عىل ما تقدمه ومدى قوة عروضك مقارنة بتلك التي يقدمها 

 .)4(منافسوك، األمر الذي سوف نتناوله خالل القسم األخري من هذا الفصل
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 فة املبيعاتثقا

ًإن الحصول عىل عالمة تجارية قوية ومنتجات وعروض مميزة يعد أمرا جيدا، ألن ذلـك  ً ُ

ولكن هناك رشكات قد أسست نجاحها منذ زمن بعيد عىل . يجعل املبيعات أكرث سهولة ويرس

. ُعروض أكرث ضعًفا، فيام تعوض ذلك الضعف من خالل حصولها عىل ثقافة مبيعـات متميـزة

نـب اآلخـر، هنـاك العديـد مـن الرشكـات التـي تتمتـع بثقافـات مبيعـات ضـعيفة وعىل الجا

ًومنتجات قوية، حيث تعد املبيعات رشا ال بد منه، وميتنع كل عضو محرتف حًقا بالرشكة عـن  ُ

ويف تلك الرشكات، نجد أنه من الطبيعـي أن تظـل مبيعـات الرشكـة يف . التعامل مع املبيعات

ً، حيث تعد تلك الرشكات بعيـدة متامـا عـن مفهـوم معركة مستمرة مع أقسام أخرى وحـدة "ُ

 .الذي ناقشناه أعاله" العمل

 

 العالقة بني األداء الكيل والتعاون: (8-5)الشكل 
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وخالل البحث الذي أجريناه، تناولنا بالتأكيد العديد من الرشكات التي تتمتع بكـل مـن 

ها رشكة الصحف السـويدية مـرتو، منتجات قوية وثقافات مبيعات متميزة، حيث كانت إحدا

ً رشحـا ني التنفيـذينيوخـالل اللقـاء، قـدم أحـد املسـئول.  دولة21ُالتي تقدم صحًفا مجانية يف 

ومثلام ذكر املسـئول التنفيـذي، فـإن . ًواضحا ملا قد يحدث يف رشكة ذات ثقافة مبيعات قوية

ُموضـة يكتـب عـىل أحد الصحفيني لديهم كان يف طريقه للمكتـب عنـدما مـر عـىل متجـر لل

نظر يف الداخل ولكنه مل يجد أي عمالء، وعىل الفور التقط هاتفه واتصل ". تخفيضات"نافذته 

ُبقسم املبيعات ليطلب منهم أن يخصصوا مساحة إعالنية لنسخة الغد وبالتايل، يـا أصـدقايئ، . ُ

 .فتلك هي ثقافة املبيعات املمتازة بالفعل

 الحس التجاري

ًبـل تتعلـق أيضـا . لناجحة بتلبية أحـالم العمـالء ورغبـاتهم فحسـبال تتعلق املبيعات ا

ًوبالتايل، فإن الحس التجاري يعد جزءا مهام للغاية من متيز املبيعات، . بتطوير رشكتك الخاصة ً ُ

وـلـدى الرشـكـات الناجـحـة ـمـدراء يرعونـهـا ـمـن ـخـالل توـصـيل رضورة الرتكـيـز ـعـىل الربحـيـة 

 .واإليرادات وفرص العمل

 الصـحيحة للمبيعـات يةسرتاتيجاالمهم لتطبيق الحس التجاري وهو اختيار وهناك جزء 

لتـي ناقشـناها يف  ااألداءفـدوافع . بحيث تقوم عىل قوة العروض وتعقيد منتجاتك وخدماتك

.  كيفيـة ذلـك8-6يوضـح الشـكل التخطيطـي .  مختلف يف مختلف السياقاتٌالسابق لها دور

والخدمات، وعالقـات أقـوى مـع الرشكـاء وعـدم فمن خالل وجود محافظ معقدة للمنتجات 

ُوجود ميزة تنافسية محددة من حيث الجودة أو العالمة التجارية، فإن فهم العميل يعد هـو 

ً أكـرب نسـبيا أهميـةويف مثل تلك األعامل، نجد أن ثقافة املبيعـات ذات . أهميةالعامل األكرث 

. روض فردية للمنتجات أو الخدماتمن نظائرها يف بيئات ذات منتجات فريدة إىل حد ما وع

ًقل لكنها قوية، نجد أن أفضل طريقة للميض قدما هـي األعروض الأما بالنسبة للرشكات ذات 

 .التحرك بأرسع قدر ممكن، لجني األرباح عندما يكون هناك املزيد من الوقت
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 خطة العمل املوجهة من خالل قوة عروضك ومدى تعقيدها: (8-6)الشكل 
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   الرقص مع األفكار

هل أنت عىل استعداد . ُيعد التقييم الذايت مبثابة الخطوة األوىل نحو النجاح يف االقتصاد

 للسعي وراء تحقيق القدر األكرب من رضا العميل وفهمه وخدماته؟

الركن 

 األسايس
 التقييم هل أنت مستعد للمستقبل؟ املعنى

 تركيز العملية

 ذخـتطبيق وجهـة نظـر عمـل أل

 كةاعمالء من القيادة للرشال

هل لديك عملة منظمة يف املكان؟ 

هل مركزها العميل؟ وهل تسـاعد 

 هم؟ئادوتدعم مسئويل املبيعات يف أ

  نعم 

   ال  

إدارة 

 الرشاكـة

إدارة شبكات العمل املعقدة بني 

 اء واملوردين يف املرشوعاتالرشك

ـاء  ـديك ـشـبكة عـمـل للرشـك ـهـل ـل

ــوردين تـســاعدك ـعــىل  ـســد واـمل

حاجات العمالء؟ وهل أنت مـنظم 

 شبكة؟لهذه ا

  نعم 

   ال  

التعاون 

 الداخيل

التعاون مع املبيعات والوحـدات 

األخــرى لتقــديم أفضــل قيمــة 

 .للعمالء

هل تعمل منظمتك كوحدة واحدة 

إلرـضـاء حاـجـات العـمـالء وتـقـديم 

 عروض منهم؟

  نعم 

   ال  

 فهم 

 العمالء

يـقـدم ا وـمـ فـهـم أـعـامل العـمـالء

 .قيمة إضافية لهم

ـهـــل تقـهـــم أـعـــامل عـمـــالؤك 

 ًوحاجاتهم أفضل منهم شخصيا؟
  نعم 

   ال  

ثقافـة 

 املبيعـات

رؤية وتقيـيم ومعرفـة املبيعـات 

 ليست كرش حتمي بل كعقيدة

هل أقام أحد موظفيك أو زمـالؤك 

بسبق يف املبيعات يف وقت فراغه؟ 

 موظفي املبيعـات هـم أبطـال هل

 سستك؟ؤم

 

إحساس 

 العمــل

ـد  ـة والعواـئ ـىل الربحـي ـز ـع الرتكـي

 والفرص وصناعة األعامل

ـم  ـديك ـه ـات ـل ـق املبيـع ـهـل فرـي

 ؟األبطال

ـة كـيـف ـهـل تـعـرف  تلـعـب اللعـب

ًواضــعا يف االعتبــار نقــاط القــوة 

والتعقـيــدات ـلــديك ويف ـعــروض 

 ؟أعامل املنافسني

  نعم 

   ال  
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9 

 بناء الرشكة املتناغمـة

 !ُتقبل لتلك الرشكات التي تجيد لغة اإلرضاءينتمي املس

يدور ذلك حول جعل الرشكة أكرث . إن أهم ما تهتم به الرشكات الرائدة هو خلق القيمة

فاملهمة الرئيسـية . قوة وغنى ومالءمة، باإلضافة إىل تحقيق أفضل عمليات ومنتجات وعروض

انت عليه، وهدف هذا الكتاب ألي مدير أو قائد تتمثل يف جعل الرشكة يف صورة أفضل مام ك

ففي الجزء األول من الكتاب، . ُهو تقديم بعض التوجيهات حول ما تفكر فيه يف هذه العملية

، بينام يف الجزء لفكريأوضحت السامت املميزة ملحيط األعامل الناشئة تحت عنوان االقتصاد ا

ذا الفصل األخري، فإنني ويف ه.  يف ذلك االقتصاداألداءالثاين من الكتاب قدمت بعض محركات 

أطمح أن أجمع كل تلك األمور يف إطار عمل متكامل حـول كيفيـة تحويـل رشكتـك إىل رشكـة 

 . مؤسسة لخلق القيمة لتالئم املستقبل: متناغمة

 فكريالتفكري والربط والتغايض يف االقتصاد ال

 النظـر مـن يتحدى الرشكات إلعـادة. لفكريحسبام رأينا يف الفصل الثالث، فإن اقتصاد ا

أو إىل الحصـول عـىل أكـرب قـدر ممكـن مـن (اإلنتاج واإلنتاجية إىل التفكـري وإنتاجيـة الفكـر 

ُفخلية التفكري تعد هي املصنع الجديد وشـبكة التفكـري ونظـام ). اإلرضاء للعميل يف كل وقت

 مبثابـة ُففي الوقت الحايل، تعد املعلومات واألفكـار وامللكيـة الفكريـة. اإلنتاج املوزع الجديد

الحظنـا . ُمواد خام جديدة، فيام تعد األعامل أو مفاهيم املنتجات مبثابـة املنتجـات الجديـدة

 مُيثـل قيمـة مهمـة مـن ) أي عملية التواصل واالتصال بعقد املعلومات املهمة(ًأيضا أن الربط 
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ويف . نجـاحُشأنها خلق عملية يف عامل يعد فيه الوصول إىل أفكار جديدة مبثابة عامل رئـييس لل

لتصـغري  - ًفال يزال يتعني عليك التغايض أيضا. ًالنهاية، فقد رأينا أن التفكري والربط ليس كافيا

الـصـورة، انـظـر إىل الـصـورة الـكـربى، وـثـق يف ـشـعورك الغرـيـزي، ـثـم أوـجـد اللحـظـة املناـسـبة 

 .من املؤكد أنه من األيرس أن نقول األخرية من أن نفعلها. والحاسمة بالنسبة لك

يوضـح . يف بضعة سطور، يوجز امللخص املذكور أعاله ما تـدور حولـه إدارة أيـة رشكـةو

اتجـاه السـوق : ذلك امللخص كيفية خلق القيمة يف االقتصاد من خالل اتجـاهني مـن األفعـال

ُواالتجاه التنظيمي، أو بعبارات أخرى، من خالل جاذبية السوق التي يحركهـا الفكـر وفعاليـة 

 .ُيف ميكن القيام بذلك هو ما سوف نناقشه يف هذا الفصلك. الفكر وإنتاجيته

 بناء رأس مال املستقبل: نيالعرشواحد والقيادة بالقرن ال

 بالنسبة لألمـوال، رئييسٍر أثناء ذروة العرص الصناعي، كان خلق قيمة الرشكات مبثابة أم

مـة السـوق ويف الوقـت الحـايل، نجـد أن قي. ُوكانت تقدر الرشكات حسـب أصـولها امللموسـة

وعىل الرغم . أي توقعات نجاح السوق باملستقبل وأرباح األسهم: تتمثل يف األصول املستقبلية

فأسـاس القيمـة الحقيقيـة للرشكـات، . من ذلك، ال تقوم قيمة السوق عىل املستقبل فحسـب

ًوالقيمة التي يرغب أي قائد يف تسليمها للجيل القادم من القـادة، تتعلـق أيضـا بـرأس املـال 

 :ملستقبيل من حيثا

 املنتجـات وبـراءات االخـرتاع والعالمـات التجاريـة التـي . املنتجات والعروض املسـتقبلية

 .األصول امللموسة التي من املمكن تداولها يف السوق. تالئم املستقبل

 من الثقافة والعمليات والوضـع الـذي يجعـل الرشكـة تتمثل يف كل . القدرات املستقبلية

ُفتلك القدرات تعد ملموسة عىل نحو . تاج تيارات جديدة من االبتكارمرنة وقادرة عىل إن

 .أقل وبالتايل فمن الصعب نسخها وتداولها

ًوعىل مدار العرشين عاما املاضـية، اشـرتكت يف املئـات أو حتـى اآلالف مـن مرشوعـات 

كتسبة من فالخربات امل. ياتهاسرتاتيجالعمالء الذين يتعاملون مع تحديات املستقبل واتجاهاته و

تلك املرشوعات، باإلضافة إىل العديد من مرشوعات األبحـاث والخـربات الحياتيـة مـن كـل مـن 

  عامل الرشكات والحكومة واملنظامت غري الحكومية، قد أقنعتني أن ذلك مـا تقـوم عليـه القيـادة
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حـول ًوتعلمت أيضا أن كافة األمور ينبغي أن تبـدأ برؤيـة واضـحة . والعرشينالواحد بالقرن 

ًفاإلدارة يف عاملنا الحايل املضطرب بحاجة أوالً وأخريا ألن تكـون . اتجاه السوق وسياق األعامل

ومل يعد من الكـايف أن تكـون متمركـزة حـول العمـالء، عـىل . متمركزة حول املستقبل وفكرية

إنـك بحاجـة ألن . الرغم من أنه من الرضوري بالتأكيـد فهـم احتياجـات العمـالء وتوقعـاتهم

حتـى قبـل أن  - وكيـف سـتكون توقعـاتهم املسـتقبلية - ًن قادرا عىل فهم اتجاه عمالئكتكو

ًويف كثري من األحيان، لن تكون قادرا عىل معرفة ماهية اليشء الضخم . يعرفوها هم بأنفسهم

سـوف تكـون بحاجـة ألن تبتكـر . التايل مـن خـالل طـرح التسـاؤالت عـىل عمالئـك ببسـاطة

ًعل ذلك، فإنك بحاجة ألن تكون متمركزا حول املسـتقبل ويـدفعك املستقبل بنفسك، وليك تف

 .الفكر

: لذا، يتعني عليك الرتكيز عىل سوقك ومنتجاتك وعروضك وقدراتك ورشكتـك باملسـتقبل

حيث تلك هي البداية التي ينبغي عليك البدء منها إذا كنت ترغب يف زيادة القيمة الحقيقية 

ًولكن بينام يعد االزدهار ملدة أعوام قليلة أمـرا . رباحلرشكتك وليس فقط التحسني املؤقت لأل ُ

ًيسريا نسبيا، فإن بناء قيمة عىل املدى البعيد يعد أمرا أكرث صعوبة، ولكنـه أكـرث  ُ ً  عـىل أهميـةً

وهـل لـديك مـا  - هل تفهم التحـديات املسـتقبلية: والسؤال املطروح اآلن هو. املدى البعيد

 مُيكنك من التكيف معها؟

ن أجل تناول ذلك التحدي الضخم، يتعني عليك أن تفهم أوالً التحديات والفرص لذا، فم

املستقبلية التي سوف تواجهك يف السوق، باإلضافة إىل قدرة رشكتك عىل مواجهـة التحـديات 

، سميت تلك باسـم تحليـل القـدرات املسـتقبلية 9-1ويف الشكل رقم . واالستفادة من الفرص

 .وتحليل السوق املستقبيل

ًكام رأينا يف الفصول السابقة، فإن بناء رأس مال مستقبيل داخيل يعد أمرا مهام للنجاح و ً ُ

ًوعىل سبيل املثال، فليس كافيا بالنسبة ألية رشكة ضخمة مثل رشكة آبل أن . عىل املدى البعيد

تعتمد عىل قدرة فرد واحـد لتنـاول االحتياجـات والرغبـات الضـمنية وتحويلهـا إىل منتجـات 

فاالختبار املحدد لقدرة ستيف جوبز عىل القيادة يـأيت يف الوقـت الحـايل، حيـث إننـا . متميزة

ُعىل وشك معرفة ما إذا كان قادرا عىل بناء ثقافة من شأنها أن تخلد ذكراه أم ال ً. 
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   الجوانب األربعة لعملية رأس املال املستقبلية:(9-1)الشكل 

ملستقبلية باعتباره قسم تكاميل للمسح الخـاص قد يتم تنفيذ جزء من تحليل القدرات ا

مثل تلـك التـي ناقشـناها يف  -  الحقيقياألداءفطرح األسئلة التي تتناول محركات . باملوظفني

اشـرتاك ) ًأخـريا(، باإلضافة إىل األسئلة التقليدية التـي تركـز عـىل رضـا املوظـف و5-8الفصول 

غي الرتكيز عليه من أجل تحسني قدرات املوظف، يعمل عىل تقديم رؤية واضحة حول ما ينب

 أداء أو مـؤرشات األداءًمن املمكن أيضا ربط بيانات مسح املـوظفني ببيانـات . صنع املستقبل

 يف أهميـة اُيعـد تحليـل القـدرات املسـتقبلية ذ. رئيسية أخرى متاحة عـىل مسـتوى الوحـدة

 السـوق يةاسـرتاتيج تطـوير ً القدرات املستقبلية، ولكنه مهم أيضا من أجليةاسرتاتيجتحديد 

 . املستقبلية

فـالنظر إىل املسـتقبل دامئًـا مـا يسـاعدنا، . ًغالبا ما يكون فهم السوق أصعب مـام نعتقـد

حيث إنه ييرس التخيل عـن الحـارض، ورؤيـة الصـورة األكـرب والنتـائج بعيـدة املـدى للتوجهـات 

: سؤال األهم يف الوقت الحـايل هـووال. الكاسحة ذات تأثري كبري عىل الصناعة والقدرات التنظيمية

ًعامـا، ومـا الـذي ينبغـي  عرشيـن كيف ستبدو الصناعة خالل ثالثة أو خمسة أو عرشة أو حتـى

 للمزيد من الوصف العميق حول كيفيـة القيـام بـذلك(حدوثه من أجل النجاح يف ذلك السياق؟ 
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 Scenario planning - the link between future andًعمليـا، راجـع عـىل سـبيل املثـال 

strategyمن تأليفي وأحد أصدقايئ القدامى، هانز بانهولد (. 

إن تحليل سياق األعامل املستقبيل مينحك أدلة حول مـا يتعـني الرتكيـز عليـه، ومنـاطق 

ية سـرتاتيجًيقدم التحليل أساسا ال. االستثامر املستقبلية ومحل التهديدات واملخاطر املستقبلية

ية بعـيـدة اـملـدى الـتـي تـحـددها مـنـاطق العـمـل املـسـتقبلية ـسـرتاتيجاال - الـسـوق املـسـتقبلية

ويحدد األسواق املستقبلية والفئـات الجديـدة للمنتجـات والتقنيـات التـي يتعـني  - ُاملحددة

 .عليك االستثامر فيها، يف ضوء االتجاهات طويلة املدى وحالة عدم اليقني يف السوق

 رأس مال القدرات املستقبلية

قـد تـم تناولهـا ...  األكـرث داخليـة وعامليـة يف االقتصـاد الاألداءمـن محركـات  اًإن بعض

ولقد ناقشنا قضايا مثل الرؤى والتغيري واالبتكار واملواهب واملبيعـات، ومـا . بالفصول السابقة

ولكن، ما هي األصول غري امللموسة التي .  الرئيسية ضمن تلك املوضوعاتاألداءهي محركات 

ًات واملنظامت؟ هل من املمكن أيضا اإلشارة إىل القليل مـن السـامت العامـة؟ متيز أكرب الرشك

ومن املمكن تلخـيص . ًأعتقد أنه من املمكن ذلك، انطالقا من البحث الذي أجريته مع زماليئ

 .الثقافة والعمليات واملوقف: تلك السامت يف ثالث كلامت فقط

كـام تحـدثنا عـن . ثة يف مجال االبتكـاريف الفصل السادس، رأينا تطبيق تلك األبعاد الثال

أما عن األبعاد . الثقافة اإلبداعية ودعم عمليات العمالء وفهم املستخدم والقدرة عىل التنفيذ

ًفإنها تحدث يف أي مجال تقريبا عندما يتطلع الفرد إىل  - الثقافة والعمليات واملوقف - الثالثة

ُواملبتكرة واملتنوعة تعـد هـي األسـاس أليـة رشكـة ُفالثقافة املنفتحة . ء الرئيسيةدامحركات األ

فهـي رضوريـة . ءداولكن الثقافة ذاتها ليست هي الـدافع الـرئييس لـألالفكر ناجحة القتصاد 

ًولكنها ال تعد رشطا كافيا يتعني دعمه من خالل العمليات الداعمة وتحويلـه إليهـا مـن أجـل  ً ُ

ًن تجري نقاًشا مستمرا حول طبيعـة األعـامل وعىل سبيل املثال، فمن الرائع أ. إحداث التغيري ُ

وعـىل الـرغم . ًولكن التحدث عن املستقبل دامئًا ما يكون بعيدا عن تحقيقه بالفعل - املتغرية

 .من ذلك، فإن العمليات واملامرسات تساعد عىل تقليص تلك الفجوة

ة املرنـة ُإن تحويل الثقافة إىل عمليات وإجراءات راسخة ومنفذة من شأنه جعل الثقافـ

 ُكام أن تقديم موظفني جدد إىل مامرسات راسخة يعد . وغري امللموسة إىل ثقافة ملموسة أكرث
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وبالتـايل، فـإن . ًأمرا أيرس من جعلهـم يفهمـون كيفيـة عمـل املنظمـة دون إجـراءات رسـمية

ًالعمليات تجعل النمو أكرث يرسا، ومن املؤكـد أنهـا تبنـي القيمـة للمسـتقبل  وعـىل الجانـب. ُ

ًومن املستحيل أيضا . اآلخر، فإن العمليات من دون إجراء تنظيمي ليست أكرث من بريوقراطية

ُالحفاظ عىل ثقافة مبتكرة ومنفتحة يف حالة ما إذا كانت عمليات صنع القـرار متامشـية مـع 

وبالتايل، فإن املوقف الذي يتسـم بالرسعـة والجـرأة والرغبـة للوصـول إىل . الثقافة التنظيمية

 .)1(الفكريُتقبل أوالً، هو ما يجسد الفائزين يف االقتصاد املس

. يـؤثر عـىل القيـادة واإلدارةفكـري إن إدراك املستويات الثالثة من محركات االقتصاد ال

وعـىل . ومن أجل قيادة ثقافة إبداعية ومنفتحة، فإنك بحاجة لتعزيز القادة واالستامع إلـيهم

عمليات تتطلب أكرث مـن قيـادة محكمـة وموجهـة، الرغم من ذلك، فإن القوة عىل مستوى ال

 ضويف النهايـة، فـإن بعـ. بحيث يكـون وضـع األهـداف ومتابعتهـا مبثابـة السـامت الرئيسـية

ًتطلب قادة مبتكرين وذوي رؤية وأيضا حامسيني يتوقون إىل النظر تقف ااملو لصـورة بعيـدة لُ

 . القدر الكايف لتحقيق ذلكنخصصوياملدى و

 ظيميتوازن العقل التن

الثقاـفـة والعملـيـات : ـكـام رأيـنـا، ـفـإن هـنـاك ثالـثـة مـسـتويات ـمـن رأس ـمـال الـقـدرات

ُفاملنظامت ذات القدرات املستقبلية تعد منظامت قويـة بالتأكيـد يف كافـة األبعـاد . واملوقف

ًالثالثة، ولكن ما مييزها أيضا هو أنها متوازنة فهـي . ًفهي ال تبتكر فحسب، بل إنها تبيع أيضـا. ُ

ًربم الصفقات فحسب والعقود املستقبلية طويلة املدى، بل إنها تطور تنظـيام جـذابا مـن ُال ت ً

ن تلك املنظامت جيـدة إوباختصار، فإن بإمكاننا القول . خالله يستطيع األفراد أن ينموا اليوم

وإذا قمنا بدمج املسـتويات الـثالث للقـدرات . يف كل من إدارة العمل ويف الوقت ذاته تغيريه

ـارة  - ء الخـمـس الـتـي ناقـشـناها يف الـسـابقداـكـات األمبحر ـة و التغـيـري واالبتـكـار واملـه الرؤـي

ُفإنا ندرك أن املهارة واملبيعات ذات صلة أقوى بالجانب التشـغييل مـن املنظمـة  - واملبيعات

. ، بينام ترتبط الرؤية واالبتكار والتغري بصورة أقوى بنصف الكـرة األميـن)نصف الكرة األيرس(

 .ملمكن القول بأن الرؤية والتغيري وجهان مختلفان من االبتكار إىل حد ماومن ا

وباستخدام التشبيه املعروف للعقل البرشي، فإن بإمكاننا القول بأن املنظامت الناجحـة 

 ، )9-2ُكام هو موضـح بالشـكل (ُتدير كال الجانبني من جوانب العقل التنظيمي بصورة جيدة 
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 الداخلية التي تبني رأس املال املستقبيلالقدرات : (9-2)الشكل 

 

ًواإلخفـاق يف الجانـب األيرس عـادة مـا يـؤدي إىل رسيعـا إىل . ًوتنجح يف املحافظة عليهام معا

ويف النهايـة، فـإن أيـة . أرقام حمراء، بينام فقدان الجانب األمين يؤدي إىل إخفاق بعيد املـدى

 . تنفيذ أفكار ومفاهيم جديدة بنجاحتدخالت تنظيمية تعني أن املنظمة غري قادرة عىل

 رأس مال السوق املستقبلية

 الرئيسية يف العديد من الصناعات تبدو عـىل األداءرأينا يف الفصل السادس أن محركات 

والقـدرة عـىل تحويـل " عمليات منتظمة لتحديد اتجاهات وفـرص جديـدة يف السـوق"هيئة 

 -حسب تلك الرؤى  - ، ما الذي قد يكونوبالتايل". رؤى السوق إىل منتجات وعروض جديدة"

 من بناء آلة ابتكار، ذلك النـوع مـن اآلالت التـي ناقشـناها يف الفصـل السـادس؟ أهميةأكرث 

 الرشكة إىل ما أسميناه للتو باسم رأس أداءفمثل تلك اآللة سوف تنقل املعرفة حول محركات 

آلالت لعمالئنـا ملـدة تزيـد عـن مال القدرات املستقبلية، ويف الحقيقة كنت أطور مثل تلـك ا

، ونعتقد أن ذلك هـو املفهـوم )TRIM(ُنحن نسمي ذلك منوذج االتجاه وإدارة االبتكار . عقد

 .الرئييس لإلدارة بالقرن الحادي والعرشين

بسيطة ومبارشة إىل حد ما، كام أنها تهـدف  - 9-3ُاملوضحة بالشكل  - TRIMُتعد عملية 

منظمة أكرث ُكارية غري املخططة وغري املهيكلة التي تحدث يف كل إىل تيسري جعل األعامل االبت

 عىل املزيد فالهدف الرئييس يتمثل يف تحسني رسعة االبتكار وجودته، والحصول. ًتنظيام وجودة

 .من األفكار األفضل وبثها يف السوق أو تحويلها إىل مامرسات داخلية جديدة
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 الرئيسـية الً أن تلخص افرتاضاتك حول االتجاهات، يتعني عليك أوTRIMعند الرشوع يف عملية 

إن الحصول عىل خريطة مستقبلية يتم تحديثها . واملخاوف يف السوق أو املجال الذي تهتم به

ولكـن ُباستمرار يعد مبثابة الخطوة األوىل التخاذ املزيد من الخطـوات اإلبداعيـة املسـتقبلية، 

 ومـن خـالل االتجاهـات أو املخـاوف أو املشـاهد. ًذلك ييرس عملية صـنع القـرار اليوميـة أيضـا

ُبالخريطة املستقبلية، فبإمكان الفرد البدء يف تطوير استجابات مبدعـة لالتجاهـات متوسـطة 

ُتعد املوارد نادرة وهناك العديـد مـن . املدى أو بعيدة املدى، باإلضافة إىل التحديات والفرص

وآرائهـم اندن، مديرة قسم عالقات العمالء وكام ذكرت سويف ر. األفكار التي ال تستحق الطرح

ذات  أحـد أكـرب املخـاطر"، فـإن TRIM، واملسئولة عـن عمليـات Kraft Foods Nordicلدى 

ًالصلة باالتجاهات تتمثل يف أن هناك نطاقا واسعا للغايـة مـن املعلومـات املهمـة  ومـن خـالل. ً

تحصـل عـىل املسـاعدة ، فإنـك سـوف Kairos Futureنظام إدارة االتجاهات الذي صـممته 

للرتكيز عىل أهم االتجاهات للمنظمة وكيفية تأثريها عىل الرشكـة، وخلـق خطـة عمـل صـلبة 

 .لتلبية التغريات القادمة بأفضل طريقة

 

 )TRIM(  عملية إدارة االتجاه واالبتكار :(9-3)الشكل 
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 Kraft Foods بالنسـبة لرشكـة TRIM بعـض نتـائج عمليـة  9-5 و9-4يوضح الشكل 

Nordicيعـد مبثابـة لقطـة مـن  9-4فالشـكل .  من النصـف األول مـن القـرن التاسـع عرش ُ

 مـن اً بعض9-5خريطة املستقبل بأن الرشكة قد عملت خالل عام محدد، بينام يوضح الشكل 

 - ًومن خالل تطبيق طرقا بسيطة للتصـنيف، فـإن األفكـار الواعـدة. النتائج املتصلة بالعملية

. من املمكن اختيارها ووضعها يف املحافظ املستقبلية - سوق أو العملياتسواء ذات الصلة بال

تلك هي مرحلة التخطيط، ولكن عىل الرغم من أن التخطـيط يف بعـض األحيـان لديـه قيمـة 

وعـىل سـبيل املثـال، نجـد أن . ٍقُبذاته، فإنه عادة ما يحتاج إىل أن يتبـع بفعـل إلحـداث فـار

 كـان مبثابـة نتيجـة مبـارشة للتعـرف Marabou Premiumإطالق منتج الشوكوالته الفاخرة 

حيث تم اكتشاف ذلك يف عام آخـر مـن تلـك " (كل يشء يتجه نحو االمتياز"عىل االتجاه بأن 

ـكـام أن تحدـيـد االتـجـاه والتفـكـري العمـيـق ـحـول النـتـائج ). 9-4األـعـوام املوـضـحة يف الـشـكل 

فريـق بأنـه كانـت هنـاك فرصـة  قد أقنـع الKraft Nordicوالفرص لكل من فئات منتجات 

 بصـورة أو بـأخرى Kraft، أوجـدت رشكـة Marabou Premiumومـن خـالل . ًللميض قـدما

ًسوقا للشوكوالته املمتازة بالدول االسكندنافية، حيث سادت الشوكوالته بالحليـب يف السـابق 

تنفـيـذ، ويف النهاـيـة، ـفـإن ال). Marabouومل تكـن ـعـىل األـقـل العالـمـة التجارـيـة الخاـصـة ـبــ (

 .باإلضافة إىل االفرتاضات واالتجاهات بحاجة ألن تكون خاضعة للمراقبة واملراجعة

 

 )غري أكيـدة(التطورات  )محتملة(االتجاهات  قضايا مهمة وأكيدة

 التسوق املخفض. 
 تسامح قليل. 
  ــة محـــل الصـــحة العاـم

 .االهتامم
 تصنيع للرشكات. 

   ـد لوســائل منطــق جدـي
 .األعالم والتسويق

 التجزئـة باعتبـارهم تجاز 
 .ُمحركات للسوق

 استهداف مرشوط. 
 أمان يف الرتكيز. 
 ازدهار الجيل الفيض. 
  نحو املؤسساتاالتجاه. 
 املستهلك العاطفي. 
 هجرة الثقافات الضئيلة. 

  ملسة شخصية. 
 من املنتج إىل العامل. 
  اتـجـاه وـسـائل اإلـعـالم إىل

 .الرقمية
 تأثري غرف العرض. 

 يف بداية Kraft Foods لرشكة Nordic املستقبلية من قبل قسم   الخريطة:(9-4)الشكل 

 القرن التاسع عرش
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 )محتملة(االتجاهات   قضايا مهمة وأكيدة

 الفاخرةةألواح من الشيكوالت . 
 Marabou Premium املنتجة بأحجام 

 .مختلفة
  ـىل ـل ـع ـتج وحاـص ـوري للمـن ـاح ـف نـج

املرتبة الثالثة يف أعىل نسبة للمبيعات 
 .واحدخالل عام 

 Setrella Gourment الرـقـائق األوىل 
 .يف السوق بالدول اإلسكندنافية

  وجـبــات خفيـفــة قليـلــة اـلــدهون– 
 .للتكيف مع اتجاهات الصحة

  تطوير أفكار محددة. 
  الدعم لطرح منتجات جديدةتقديم. 
  مفاهيم تسويق جديدةتطوير. 
 وجهات نظر حول املستقبل. 
 القدرة عىل اختيار منتجات ذات قدرات 

 .عالية من أسواق أخرى
 تحسني املنتجات واألفكار الحالية. 
 ًتطوير مفاهيم جديدة متاما. 
 

 Kraft Foods برشكة TRIM  أمثلة عىل نتائج عملية :(9-5)الشكل 

ً باعتباره جزءا ال يتجزأ من التخطيط السنوي لألعامل، TRIMمن املمكن تطبيق منوذج 

كام أن تطبيقه باعتباره عملية يومية، عـىل الـرغم . ةعىل مستوى الرشكة أو الوحدأكان سواء 

ًمن ذلك، يتطلب مفهوما أكرث تعقيدا من ذلـك الـذي تـم وصـفه أعـاله ًيتعـني أيضـا إضـافة . ً

أنظمة الدعم القامئة عىل شبكة اإلنرتنت، كام أن إجـراءات التتبـع الرسيـع لألفكـار الجديـدة 

ذين قـدمنا لهـم املسـاعدة لتنفيـذ عمليـة فالعديد مـن العمـالء الـ. بحاجة لتطويرها وهكذا

TRIMقد صمموا أيضا املفهوم العام الحتياجاتهم املحددة ،ً. 

ية السـوق اسـرتاتيجوكام رأينا يف الفصول الثالثـة األوىل مـن هـذا الكتـاب، فـإن أمـاكن 

كام أن تطبيـق القيـادة الفكريـة والرتكيـز الـواعي عـىل . ًوالتخطيط املستقبيل رسيعا ما تتغري

ُملستقبل يحدث األفكار التي تؤدي إىل نتـائج جديـدة يـتم طرحهـا بالسـوق، وبالتـايل جعـل ا

  وعـىل الفكـري إلعادة اكتسـاب السـيطرة يف ظـل ظهـور االقتصـاد أداة مبثابة TRIMعملية 

مـن  - مدار سـنوات، فقـد عملنـا بهـا مـع العديـد مـن العمـالء مـن كافـة أنـواع الصـناعات

وقـدمنا لهـم  - ة إىل االتصاالت واألغذية والصـناعات التصـنيعيةاالستشارات وخدمات الضياف

املساعدة الكتساب القيادة الفكرية من خالل عمليـات ابتكاريـة مسـتقبلية وموجهـة تتسـم 

 فـيام (ُ مدارة عىل نحو جيد لديها ميزتان عىل األقـل TRIMفأية عملية . باالستمرار والتنظيم
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لتحديـد تقليـل املخـاطر وتقـديم الـتحكم مـن ناحيـة، ، وهام عىل وجـه ا)وراء ما هو واضح

وعىل رأس ذلك، من املمكـن أن . وتحسني الرسعة والجودة يف عملية االبتكار من ناحية أخرى

 مبثابة وسيلة للقيادة الفكرية يف الصناعة أو السـوق، مـن خـالل تقـديم TRIMتكون عملية 

  .دة مبتكرةاملعرفة والرؤى أو من خالل تقديم منتجات وخدمات جدي

 منوذج رأس املال املستقبيل:  إىل الفعليةسرتاتيجاالمن 

تهدف املنظامت الرائدة إىل خلق قيمة حقيقيـة أو مـا أسـميناه يف السـابق باسـم رأس 

املنتجـات والعالمـات التجاريـة وبـراءات (فهو مـزيج بـني رأس مـال السـوق : املال املستقبيل

املـنظامت (ورأس مـال القـدرات ) ًالغد متامـا مثـل اليـوماالخرتاع املالمئة الحتياجات ورغبات 

، وجميعهـا تبـدأ بصـورة، منظـور عـاملي، )القادرة عىل االستفادة من املستقبل والتكيف معه

 خـالل عملـه 1956ولخص عامل االقتصاد كينيث بولـدينج ذلـك بالفعـل يف عـام . صورة كربى

واآلن، فإنني أذكر .  صورة للمستقبل ، بينام أضاف صديقة فريد بوالكThe Imageاإلبداعي 

 مـن ًا كبـرياًما خلص إليه بولدينج وبوالك، وكـام رأينـا يف الفصـول السـابقة، فـإن هنـاك قـدر

فجميعها تبدأ بصورة للمستقبل، وتعني عليهـا البـدء مبثـل . ًاألبحاث األخرية التي تدعمنا أيضا

 .زوا عىل املستقبل بصورة واضحةتلك الصورة الواضحة ألن الرشكات والقادة بحاجة ألن يرك

ًإن الهدف من هذا الفصل األخري متثل يف وضع أقسام مختلفة من الكتاب معـا وتقـديم 

ومن املمكن التوصل إىل نتيجتـني رئيسـيتني . منوذج فعال للقيادة يف القرن الحادي والعرشين

 :ّوهام أن

 يني اسـرتاتيجكونـوا خـرباء فهم بحاجـة ألن ي: القادة بحاجة للرتكيز عىل تشكيل املستقبل

 .ًهم أيضا، كام أنهم بحاجة للرتكيز عىل املستقبلءأنفسهم ويوظفوا نظرا

 وذلك ألنه يف حالة انحراف القائد عن : إلتباعها للطريق اًيتطلب تشكيل املستقبل خطط

 .أتباعها سوف ينحرفون كذلك/ الطريق الصحيحة، فإن أتباعه

 ياتيجسرتالقيادة املستقبلية للخبري اال

 وعىل الرغم من ذلك، ففي بعض األوقـات . دامئًا ما تدور القيادة حول تشكيل املستقبل
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عندما يأيت املستقبل يف جرعات صغرية، فإننا نجد أن القادة بحاجة ألن يقللـوا مـن اتجـاههم 

املستقبل واليوم، يف تحدي ومصارعة ام هو الحال كنحو املستقبل أو يقللوا من تركيزهم عليه 

ُ وبالتايل، فـإن اتبـاع القـديم يعـد ؛املستقبلهناك تحدي ومن املؤكد باملستقبل، سوف يكون 

وذلـك ألن .  من ذي قبل، ولكنه ال يزال مبثابة نصيحة أكرث صـالحية مـن ذي قبـلأهميةأكرث 

وبالتـايل، فـإن املـدراء والقـادة . البدء باملستقبل أو الصورة الكبـرية يتطلـب مهـارات جديـدة

عالوة عىل ذلك، فإنهم بحاجـة . يات واالنفتاحسرتاتيجن يزيدوا من اتجاههم نحو االبحاجة أل

ًأيضا ألن يتحلوا بنطاق أوسع، ويكونوا قادرين عىل دمـج كـل مـن األوجـه املتعـددة لسـياق 

كام أنهم بحاجـة لفهـم . العمل املتغري واملامرسات التنظيمية التي تبني قيمة حقيقية للرشكة

 .واألداءوافع الخارجية واملنظمة التفاعل بني الد

ـسـواء أكاـنـت مالـيـة أو  - فالوـقـت اـلـذي يتمـسـك كـبـار اـملـدراء بتخصـصـاتهم املـحـددة

 مسـتوى رفيـع، فإنـك يوباعتبـارك مـدير ذ. قد انتهـى منـذ زمـن بعيـد - لوجستية أو تقنية

 يف ًبحاجة ألن تتحىل بنطاق أوسـع وأن تكـون قـادرا عـىل فهـم العمليـات املرتبطـة الحادثـة

كيف تتفاعل املامرسات التنظيمية مع رضا العميل ومفهوم العالمة التجارية، وكيف : املنظمة

فإنـك بحاجـة  الفكـر، وباعتبارك قائد ومدير يف اقتصـاد . تدفع الثقافة وروح املبادرة االبتكار

ًألن تكون قادرا عىل التحـرك بحريـة بـني فهـم املسـتهلك ودوافـع املوظـف وتطـوير القيـادة 

 .ويلها وتغيري اإلدارة والتصميم والعالمة التجارية وقسم األبحاث والتطويرومت

ولكن ليس بإمكان أي قائد أن يكون كل يشء للجميع، وبالتايل فإن الرشكات بحاجة ألن 

الداخلية مع املحللني باإلضافة " املعامل املستقبلية"ي املستقبيل وسرتاتيجتطور مهام الخبري اال

ُوضمن العديد من املسوحات التي أجريـت . ات ملساعدة كبار املدراء والقادةإىل قادة العملي

 يف الرشكات واملنظامت الكربى بالقطاع العام، فقد يةسرتاتيجاالحول دور ذكاء األعامل ومهام 

يني املستقبليني بحاجة للحصول عىل نهج متعدد التخصصـات وأال سرتاتيجوجدنا أن الخرباء اال

ً تحليل بيئة األعامل املتطورة والتوصل إىل نتائج حكيمة فحسب، بل أيضا يكونوا قادرين عىل

يني، باإلضـافة إىل املامرـسـني سـرتاتيجأن يكـون هنـاك تواـصـل للـرؤى وإرشاك صـناع الـقـرار اال

 .والخرباء واملدراء يف العملية

 



 بناء الرشكة املتناغمــة 
 

171 

 متصفح رأس املال املستقبيل

، ولكن عـىل الـرغم مـن تعقيـد إن تشكيل املستقبل أو صنعه أو الفوز به يتطلب خطة

وهنـاك . يات والخطط الناجحة عادة ما ينبغـي أن تكـون بسـيطةسرتاتيجبيئة العمل، فإن اال

ية وهي وضع رؤية عامة لكافة الرؤى واألنشطة ذات الصلة سرتاتيجطريقة واحدة لتبسيط اال

ألجزاء األربعـة فنحن نسمي تلك متصفح رأس املال املستقبيل، ويلخص بدوره ا. يةسرتاتيجباال

 :من عملية رأس املال املستقبلية التي قمنا بوصفها يف هذا الفصل

 ملخص التحليل بشأن سياق السوق والقدرات املستقبلية الداخلية: الخطة املستقبلية. 

  الالزمـة لتطـوير رأس املـال يةسـرتاتيجاال ملخص الـرؤى والتحركـات :يةسرتاتيجاالخطة 

 ).القدراتالسوق ورأس مال (املستقبيل 

 القامئـة يةسـرتاتيجاال محفظة اإلجراءات واملرشوعات واالستثامرات :املحفظة املستقبلية 

 .عىل الخرائط

 واملرشوعات ذات الصـلة األكـرب واتجاهـات األداء لوحة لتتبع مؤرشات :لوحة املستقبل 

 .سياق األعامل

شـتها يف  العالقـات بـني مختلـف أنشـطة التخطـيط التـي متـت مناق9-6يوضح الشكل 

 .ًالفصل وكيفية جمعها معا بصورة ناجحة يف مثل ذلك املتصفح

 بناء املنظمة املتناغمة

 هُخالل القرن املايض، كنت منشغالً بتلخيص نتائج أعاميل للحصول عىل شهادة الـدكتورا

وعليه، فقد جمعت .  يف بيئات العمل املضطربةيةسرتاتيجباال ذات الصلة األداءحول محركات 

وكان لـدي . ت وقمت بلقاءات ونفذت مجموعات النقاش مع مدراء ذوي مستوى رفيعالبيانا

وعلمـت أن الـوعي بالسـياق والتصـميم الثقـايف والتخطـيط كانـت . مناذج االرتباط واالنحدار

 مهمـة وأن روح املبـادرة والبصـرية والرغبـة يف الفـوز كانـت تفصـل بـني الفـائزين مـن اًأمور

 .يه هو القصةوما كنت أفتقر إل. املنتصف
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   وضع متصفح رأس املال املستقبيل:(9-6)الشكل 

وعندما تناولت بحث املواد حول التشـبيهات يف األدب، ووضـع النتـائج يف سـياقها مـرة 

 لفكـرُ املرتفع فيام أعرفه اليوم باسم سياقات اقتصـاد ااألداءأخرى، أدركت أن املنظامت ذات 

 ذات مرة، أخربين املوسـيقي السـويدي الشـهري والعـازف ويف. تعمل بنظام الحلقات املتناغمة

إذا مل يرس العزف عىل نحو متناغم، نبه عازف اآللـة املوسـيقية عميقـة "برتيل سرتاندبرج أنه 

ما يعنيه هو أن عازف اآللة املوسيقية عميقة الصوت هو الذي يضع األساس لآلالت ." الصوت

وكذلك، فاإلبداع والبديهية يف الجلسـة املتناغمـة . األخرى من خالل الحفاظ عىل وترية اإليقاع

ه عىل وترية متناغمة وفهم متبادل لتسلسـل الـنغامت ؤيعتمد عىل أساس الهيكل الذي تم بنا

 .هة تتبع الهيكلافالبد. يف األغنية التي يتم عزفها

 الكربى يف جلسات متناغمة، عـىل مسـتوى الرشكـات باإلضـافة فكريتم تنظيم رشكات ال

ُيعـد منـوذج . فالهيكل والعمليات هي أساس االبتكـار والبديهيـة. ا عىل مستوى الوحداتإليه

ً، وذلك يف حالة مـا إذا متـت إدارتـه جيـدا، فإنـه مـن الفكر ٍرأس املال املستقبيل مبثابة هيكل

 .املمكن أن يجعل رشكتك متناغمة

 األمـر كافـة أن: وتـذكر. لذلك، قم بارتداء أحذية الـرقص الخاصـة بـك واسـتعد للـرقص

 !يتعلق بعمل القدم
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 The Art of Problem Solving: Accompanied byآـكـوف راـسـل لينـكـولن،  -31

Ackoff's Fables Wiley ،تـم نسـخ ذلـك بـترصيح مـن رشكـة . 1978، نيويوركJohn 

Wiley & Sons, Inc. 

ُعىل الرغم من أنه دامئًا ما يعزى هذا االقتباس إىل أرسطو، يدعي بعـض األكـادمييني أنـه  -32

 حيـث تـم التعبـري The Nichomachean Ethicsتفسري ويل دورانت ملا كتبه أرسـطو 

 The Story of Philosophy: The Lives and Opinions of the Greaterعنـه 

Philosophers ،بقلم ويل دورانت Garden City ،1927، نيويورك. 

ُ، الذي كان يعد أحد Xun Zi (312-230 BC(ُعادة ما يعزي الصينيون هذا االقتباس إىل  -33

 .أتباع كونفوشيوس

يرشح الكثـري عـام  وcortical homunculusُيسمى ذلك النوع مـن العـرض باسـم منـوذج  -34

. فـيام نفعلـه، وهكـذا) أو وجهنـا(نفعله بأيدينا وقدمنا، وكيف نتعلم من خالل مشاركتهم 

  en.wikipedia.org/wiki/Cortical_homunculus ابحث عنها مبوقع غوغل أو قم بزيارة موقـع

 .ملعرفة املزيد

 Jonkoping Internationalجوهان روس هو أستاذ جـامعي وطبيـب وعميـد بكليـة  -35

Business School  وـسـابًقا ـمـا أنـشـأ املؤسـسـة البحثـيـة ،ImaginationLabبـلـوزان  .

 خـالل املـؤمتر 2002 يف سـبتمرب لعـام Seriousplayُطرحت نتـائج بحثـه حـول عمليـة 

 .ية بباريسسرتاتيجالسنوي لجمعية اإلدارة اال

  للمزيد من التفاصيلwww.seriousplay.comقم بزيارة الرابط  -36
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 The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceedكورزويـل راي،  -37

Human Intelligence ،1999، فيكينج، نيويورك. 

 The Soul of Man Under Socialism and Selected Criticalوايلـد أوسـكار،   -38

Prose ،Penguin Books ،2001، لندن. 

 املعلوـمـات ـحـول واتـسـون، ـقـم بزـيـارة اـلـرابط الـتـايل ـعـىل ـسـبيل املـثـال للمزـيـد ـمـن -39

www.nytimes.eom/2010/06/20/magazine/20Computer- t.html 

م التأكـد مـن صـحة ُعادة ما يعزى هذا االقتباس إىل بابلو بيكاسو، عـىل الـرغم مـن عـد -40

 .مصدره

ـد،  -41 ـرت فرديناـن ، Management Challenges for the 21st Centuryدراكــر، بـي

Butterworth-Heinemann ،1999، أوكسفورد. 

 The Cyberthief and the Samurai: The True Story of Kevinجودويل، جيف،  -42

Mitnick-And the Man Who Hunted Him Down  ،Dell Publishing ،

 .1996نيويورك، 

متت مناقشة كل من حجم ارتبـاط شـيمومورا واالدعـاءات الصـادرة ضـد ميتنيـك، فـيام  -43

 .صدرت العديد من الكتب حول هذا املوضوع

 .1971، مطبعة جامعة أوكسفورد، لندن، The Art of Warسان، تزو،  -44

 .www( عىل سبيل املثال CIA factbookُللمزيد من البيانات، يرجى اإلطالع عىل  -45

cia.gov/library/pubIications/the-world-factbook (/ أو)OECD.StatExtracts 

(stats.oecd.org. 

 Kairos  لرشكـة Global Values Appللحصول عـىل البيانـات، قـم بتحميـل تطبيـق  -46

Future لجهاز اآليفون لدى Apple's App-store. 

 .www.pisa.oecd.orgللمزيد من التفاصيل، قم بزيارة الرابط التايل  -47

، بينام دامت حرب األفيون الثانية 1842 و1839دامت حرب األفيون األوىل يف الفرتة بني  -48

 .1860 و1856يف الفرتة بني 
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ُعىل سبيل املثال، يرجى اإلطالع عىل مدونة الحقائق ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  -49

أو قـم بزيـارة املوقـع ) oecdfactblog.org/?p=173: بزيارة الرابط التايلللمدونة، قم (

 ًاإللكرتوين تكرميا لعمل أنجوس ماديسون 

www.ggdc.net/maddison/ Maddison.htm 

ُمل يـنرش حتـى اآلن ) Yi zu: da xue bi ye sheng ju ju cun shi lu(كتـاب ليـان يس  -50

 . سوى باللغة الصينية

، "China’s "ant tribe" between dreams and reality'"، يل سـيو، تشـني ويـاهونج -51

Asia Times ،2010 يناير، 15، هونج كونج. 

 عىل الـرابط 2010 من سبتمرب BGC press releaseللمزيد من املعلومات، برجاء زيارة  -52

 www.bcg.com/media/PressReleaseDetails.aspx?id=tcm:12-60402: التايل

من الناتج املحيل اإلجاميل عىل البنية التحتية، فيام % 11الصني تنفق  "ناتراج جيثانجايل، -53

  2010 مارس، The Financial Express ،4، %"6تنفق الهند 

www.financialexpress.com/news/china-spends- ll-of-gdp-on-infrastructure-

india-6/586401 

، "تتجه الصني نحو أرسع قطار يف العـامل" مليار جنيه إسرتليني حسب مور، مالكوم، 480 -54

The Telegraph ،13 ،2010 فرباير، 

 www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/7230137/China-steams- 

ahead-with-worlds-fastest-train.html 

-inhabitat.com/china-to; :  عىل الـرابط التـايلInhabitatبرجاء اإلطالع عىل مدونة  -55

connect-its- high-speed-rail-all-the-way-to-europe. Used by permission 

from the blogger Bridgette Meinhold 

 King's Cross to Beijing in two days on new high-speed rail'مالكومل، مور  -56

network' ،The Telegraph ،8 2010 مارس ،

www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/ china/7397846/Kings-Cross-

to-Beijing-in-two-days-on- new-high-speed-rail-network.html 

 .يقوم البحث األصيل عىل معلومات مفتوحة ومتاحة من خالل املرشوعني -57

 Pop-Up Cities: China Builds a Bright'مـاكجراي، دوجـالس،  -58

Green Metropolis' ،Wired Magazine ،24 ،ـــل  ، 2007 أبرـي
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www.wired.com/wired/archive/15.05/fdeat_popup. html 

 من شهر سبتمرب لعـام BGC press releaseطالع عىل  للمزيد من املعلومات، برجاء اال -59

  : عىل الرابط التايل2010

www.bcg.com/media/PressRelease Details.aspx?id=tcm: 12-60402 

ـوس،  -60 ـون، أنـج ـىل ماديـس ـالع ـع ـاء اإلـط ـال، برـج ـبيل املـث ـىل ـس  Chinese economicـع

performance in the long run متت مراجعته وتحديثـه، مركـز التنميـة التـابع ملنظمـة ،

لنـاتج ُيقـدر ماديسـون أن حصـة الصـني مـن ا. 2007التعاون االقتصادي والتنمية، بـاريس، 

ُتعـد  %. 15.1 سـوف تكـون 2003، ويف عـام %23 سوف تبلـغ 2030املحيل اإلجاميل لعام 

التقديرات الصادرة عن البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ووكالـة االسـتخبارات األمريكيـة 

 .أقل من تقديرات ماديسون

، 2009 أبرـيـل، Warren Buffett takes charge' ،CNNMoney ،13'ـجـانرث، ـمـارك،  -61

money.cnn.com/2009/04/ 13/technology/gunther_electric.fortune 

 منصب باناسونيك باعتبارها الرشكـة األوىل مـن حيـث ZTE، احتلت رشكة 2011يف عام  -62

 املركـز الثالـث يف القامئـة ZTEويف النهايـة، احتلـت  . طلبات بـراءات االخـرتاع الدوليـة

 : رجى زيارة الرابط التايلُي.  املركز العارشEricssonواحتلت رشكة 

http://www.wipo.int/pressroom/en/ articles/2012/article_0001.html 

ـرابط الـتـايل -63 ـارة اـل  /www.ericsson.com/ericsson/press/events/2010: ُيرـجـى زـي

business_innovation_forum/program_19.shtml 

64- Cl 14 ،" تذكر رشكةEricsson أن قسم األبحاث والتطـوير يعـد أساسـيا للفـوز عـىل أوامـر ً ُ

 /www.cn-cll4.net/577، 2009 مايو، Cl 14 ،27، "الصني الخاصة بتكنولوجيا الجيل الثالث

a414946.html 

 The Changingُعىل سبيل املثال، يرجى اإلطالع عىل توماس، إل جي ودافيني، ريتشـارد،  -65

Nature of Competition in the US Manufacturing Sector, 1950 to 2002 وهي ،

ً رسيعـا يوضح ذلك كيف أن االختالف داخل الصـناعة قـد ازداد. 2009ُورقة بحثية مل تنرش، 

 . ًخالل الخمسة عرش عاما املاضية نتيجة لزيادة املنافسة

 China Drawing High-Tech Research from US' ،The New'برادرش، كيث،  -66

York Times ،17 ،2010 مارس، 

 www.nytimes. com/2010/03/18/business/global/18research.html?hpw 
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 .1923، ويليام هينامن، لندن، My Life and Workرد، هرني، فو -67

68- Bloomberg Businessweek ،"السباق الدائر لتصنيع سيارات غري مكلفة حًقا" ،

Bloomberg Businessweek ،13 ،2007 أبريل، 

www. msnbc. msn .com/id/1809 7600/ns/business-us_business/ t/race-build-

really-cheap-cars/#.Tp80sXHGYXw 

 .1877، كاملان ليفي، باريس، Histoired'un crimeترجمة هوجو، فيكتور،  -69

 .الربازيل وروسيا والهند والصني -70

 إىل مجموـعـة ـمـن دول النـمـو وـهـي كولومبـيـا وإندونيـسـيا CIVETSُيـشـري االختـصـار  -71

 ًحيث إنها جميعا ذات معـدالت منـو مرتفعـة يف - أفريقياوفيتنام ومرص وتركيا وجنوب 

أصدر ميشيل جوجيجان، . ًظل زيادة عدد السكان ووجود أوضاع سياسية مستقرة نسبيا

املدير التنفيذي ملؤسسة إتش إس يب يس ذلك االختصار عىل تلـك الـدول يف أبريـل لعـام 

2010. 

 How Innovations from Developing Nations Trickle-Up'فيتزجريالد، ميشيل،  -72

to the West' ،Fast Company، 1 ،2009 مارس ، 

www.fastcompany.com/magazine/133/as-the- world-turns.html 

73- Fast Company ،'Trickle-Up Trends' ،Fast Company ،1 ،2009 مـــارس ،

www.fastcompany.com/magazine/133/ trickle-up-trends.html 

ــمي ملستـشــفى -74 ــع الرـس ــة املوـق   Bumrungrad International تـصــدرت الجمـل

www.bumrungrad.com 2012 يف شهر يناير لعام. 

 .knowledge.wharton.upenn.edu/printer_friendly: ُيرجـى زيـارة الـرابط التـايل -75

cfm?articleid=2327 ملقابلة مدير التسويق مبستشفى Bumrungradكينيث مايز ،. 

 China Drawing High-Tech Research from US" ،The New"بـرادرش، كيـث،  -76

York Times ،17 ،2010 مارس ،www.nytimes 

ُطرحـت فكـرة . قشة قضية الدوائر طويلة املدى من قبل العديـد مـن البـاحثنيمتت منا -77

 The Fourthرتاوس، ويليـام وهـو، نيـل، شـًالـدورات الثقافيـة لثامنـني عامـا يف كتـاب 

Turning: An American Prophecy - What the Cycles of History Tell Us 

About America's Next Rendezvous with Destiny ،Broadway Books ، 
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يصف مؤرخون اقتصاديون مثل لينـارت شـون، األسـتاذ بجامعـة لونـد، . 1997نيويورك، 

ً عاما، بينام مييل اقتصاديون آخرون 40املوجات االقتصادية باعتبارها موجات تدوم ملدة 

. ً عامـا60-50لالتجاه نحو املزيد من الدورات التقليدية  لكوندراتييف التي تطول ملـدة 

ً عامـا قـد تـم 80م املوجات الثقافية والسياسية واالقتصادية املدمجة عـىل مـدار فمفهو

 Alltinggar igen، يف التقريـر بعنـوان َّيلتطويره من قبل جورجن جـدبرات باإلضـافة إ

och anda inte) باللغة السويدية( ،Kairos Future ،2002. 

  نشأة منوذج جديد    2

ذا العامل ليس لديهم حسابات عـىل مواقـع التواصـل من املؤكد أن جميع األشخاص يف ه -1

فموقع الفيسبوك لديه أقل مـن مليـار مسـتخدم، أي . االجتامعي الفيسبوك أو لينكد إن

أما بالنسبة ملوقع لينكد إن، فإنه يحتوي عىل األقل ". الجميع" من 6ً من أصل 1أقل من 

كـن إضـافة حسـابات ولكن عـالوة عـىل ذلـك، مـن املم.  مليون مستخدم200بكثري من 

Sina Weibo الغرب، فإن  مليون، ويف العديد من املجموعات، خاصة يف300 البالغ عددها 

 .ًتقريبا لديهم أنواع مختلفة من الحسابات عىل مواقع التواصل االجتامعي" الجميع"

 Creative Destruction: Why Companies thatفوسرت، ريتشارد إن، وكابالن، سارة،  -2

are Built to Last Underperform the Market, and how to Successfully 

Transform them ،بنسخة مراجعة ،ُCurrency/Doubleday ،2001، نيويورك. 

، آشـبي، An Introduction to Cyberneticsُسمي عىل يد روس أشبي ذاتـه يف كتابـه  -3

 .1956، لندن، Chapman & Hallدبليو روس، 

 The Magical Number Seven, Plus'نقاش حـول املوضـوع يف برجاء اإلطالع عىل ال -4

or Minus Two: Some Limits on our Capacity for Processing Information '

 .1956، 2، رقم 63، العدد Psychological Reviewبقلم ميلر، جورج، 

ـارد إل،  -5 ـوالن، ريتـش ـش، وـن ـتيفان إـت ـل، ـس  Managing by Wire" ،Harvard"هيـك

Business Review 1993، 5، رقم 71، العدد. 

 Scenario Planning: The Link betweenللمزيد من املعلومات، برجاء اإلطالع عىل  -6

Future and Strategy بقلـم لينـدجرين، مـاتس، وباندهولـد، هـانز، نسـخة مراجعـة ،ُ

 .2009، بازينجستوك، Palgrave Macmillanومحدثة، 
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  اقتصاد الفكر    3

 Theطالع عىل ثالثيته يف عرص املعلومات، عىل سبيل املثال، مانويل كاستليس، ُيرجى اإل -1

Rise of the Network Society ،طبـعــة ثانـيــة مراجـعــة ،Wiley-Blackwell  ،

Chichester ،West Sussex ،2010. 

 بقلم فيكتور آر فوشـس، The Service Economyُيرجى اإلطالع عىل سبيل املثال عىل  -2

 After أو جريشـوين، جوناثـان، 1968ي لألبحـاث االقتصـادية، نيويـورك، املكتـب القـوم

Industrial Society?: The Emerging Self-Service Economy ،مـاكميالن، لنـدن ،

1978. 

 The Informatory Society asُيرجى اإلطالع عىل سبيل املثال عـىل ماسـودا يـونجي،  -3

Post-Industrial Society ،ـنطن دي يس ـول، 1983، واـش ـوكن، ـب  The Next أو ـه

Economy ،1983، هولت، رينهارت، ووينستون، نيويورك. 

 Risk Society: Towards a Newُيرجى اإلطالع عىل سبيل املثال عـىل بيـك، أولريـك،  -4

Modernity ،Sage ،ـدن ـوين، 1992، لـن ـدنز، أنـت ، 'Risk and Responsibility'، أو جـي

Modem Law Review 1999، 1م ، رق62، النسخة. 

 The Coming of Post- Industrialُيرجى اإلطالع عىل سبيل املثال عىل بيل، دانييل،  -5

Society: A Venture in Social Forecasting ،Penguin ،Harmondsworth ،

1976. 

ـني، آش،  -6 ـىل آـم ـال ـع ـبيل املـث ـىل ـس ـالع ـع ـى اإلـط ، Post-Fordism: A Readerُيرـج

Blackwell ،1994، أوكسفورد. 

، كـولينز، لنـدن، The Third Waveُيرجى اإلطالع عىل سبيل املثال عىل تـوفلر، آلفـني،  -7

1980. 

 The Dream Society: how theُيرجى اإلطالع عىل سبيل املثال عىل جنسني، رولـف،  -8

Coming Shift from Information to Imagination will Transform your 

Business ،McGraw-Hill ،1999، نيويورك. 
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 Theُيرجى اإلطالع عىل سبيل املثـال عـىل بـاين، يب جوزيـف، وجيلـور، جـيمس إتـش،  -9

Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage كليـة ،

 .1999هارفارد لألعامل، بوسطن، 

 :The Age of Discontinuityُيرجى اإلطالع عىل سبيل املثال عىل دراكر، بيـرت فردينانـد،  -10

Guidelines to our Changing Society ،Harper & Row ،1969، نيويورك. 

 Scenario Planning: The Link between Futureليندجرن، ماتس وباندهولـد، هـانز،  -11

and Strategy ،متت مراجعتها وتحديثها ،Palgrave Macmillan ،2009، بازينجستوك. 

ًوفًقا ألحد األبحاث التي أجريت مؤخرا، يب -12 راجـع عـىل . دو أن التكاتف أصبح السواد الجديدُ

باللغة  (Upplevelser i varldsklassسبيل املثال، دراسة باركز وريزورت حول خربات الغد، 

للمزيـد . 2011 يف عـام Kairos Futureُ، مع أحد األبحاث الذي أجري من قبـل )السويدية

 .www.parksandresorts.com/pressمن املعلومات، قم بزيارة املوقع اإللكرتوين 

ـرة Starbucks Coffee Company أصدرت رشكة -13 ـارس My Starbuck Idea فـك  يف ـم

 .mystarbucksideaقـم بزيـارة .  ألف فكرة مـن العمـالء70، وخالل عام واحد، استلمت 2008

force.comللمزيد من املعلومات . 

 تطوير املعلومات     4

 The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientificأندرسون، كريس،  -1

Method Obsolete ،Wired ،23 ،2008 يونيو ، 

www.wired.com/science/discoveries/mgazine/16-07/pb_theory#ixzzl 

2HcgU V f A  

عىل سبيل املثال، أغلقت بنوك استثامرية سويدية مثل إريك بنرس وكارنيج أقسام  -2

 See: ُيرجى زيارة املوقع التايل. 2011التداول خالل شهر سبتمرب لعام 

www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp? article=209928) باللغة السويدية(  
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 www.facebook.com/press/info.php7s tatistics، 2011أكتوبر  -3

 أربعـة  مـا يزيـد عـن2011تفوق إيرادات موقع التواصـل االجتامعـي الفيسـبوك لعـام  -4

حيـث  - 2010، لتتضاعف بذلك نسـبتها خـالل عـام 2011مليارات دوالر أمرييك يف عام 

 Facebook Revenue'ُيرجـى اإلطـالع عـىل  . تأيت معظم تلك اإليرادات من اإلعالنـات

Will Reach $4.27 Billion, EMarketer Says' ،20، بقلـم وومـاك، بريـان، بلـومربج 

-www.bloomberg .com/news/201 l-09-20/facebook-revenue، 2011سـبتمرب، 

will-reach-4- 27-billion-emarketer-says-l-.html. 

، 'Digital Sky Technologies takes $200m stake in Facebook'راي، ريتشارد،  -5

The Guardian ،26 ،2009 مايو، 

 www. guardian.co.uk/business/2009/may/26/dst-facebook- zuckerberg-

microsoft-milne 

 66.5 قيمة االكتتاب ملوقع الفيسـبوك مبـا يزيـد عـن Financial Timesقدرت صحيفة  -6

. مليار دوالر أمرييك، حيث تعتمد تلك التقديرات عىل مبيعات األسـهم الفرديـة األخـرية

، Facebook puts off IPO until late 2012' ،Financial Times'دميبوسـيك، آبريـل، 

-www.ft.com/intl/cms/s/2/2b842146- dec3-11 e0-a228، 2011 ـســبتمرب 14

00144feabdc0.html#axzzl YaZdbKnU 

 Wall Street Journal ،29، صحيفة 'Facebook Targets Huge IPO'رايس، شيندي،  -7

 /online.wsj.com/article، 2011نوفمرب، 

SB10001424052970203935604577066773790883672. Html 

، 'Exclusive: Facebook Doubles First- Half Revenue'أورسـكوفيك، ألـيكيس،  -8

-www.reuters. com/article/2011/09/08/us-facebook، 2011 سـبتمرب، 7رويرتز، 

idUSTRE7863 YW20110908 

 Social Aggregators: Web 2.0's New Trick' ،Internet'ساكلويتز، روب،  -9

Evolution ،3 ،2009 يونيو ، 

www.internetevolution. com/document.asp?doc_id=177548&page_number=6 

 The Wisdom of Crowds: Why the Many are Smarterسـوروييك، جـيمس،  -10

than the Few ،Abacus ،2005، لندن. 
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  لسورييك عىلTED-talkشاهد  -11

 www.ted.com/talks/media.html  at james_surowiecki_on_the_turning_point_for_social _ 

) التي تعنـي يـوم الجمعـة واملـرح العـائيل (fredagsmys، صيغت لفظة 2009منذ عام  -12

العالمـة التجاريـة السـويدية للوجبـات الخفيفـة،  - OLWبصورة ناجحة من قبل رشكة 

الكلمـة باعتبارهـا مـرادف التي أدت إعالناتها الجذابة للغاية والرنانـة إىل الحفـاظ عـىل 

فيوم الجمعة املرح يف املعتاد بالنسبة لألرس السويدية ال يتضـمن . للعالمة التجارية ذاتها

ًالوجبات الخفيفة فحسب، عىل الرغم من ذلك، بل يتضمن أيضا مشاهدة التلفاز وتناول 

ىل املوقـع شاهد اإلعالنات التي طرحتها الرشكة ع. الطعام املكسييك أو األطعمة الرسيعة

 ).fredagsmysفقط ابحث عن (، أو عىل موقع اليوتيوب www.olw.seاإللكرتوين 

 Kennedy Research & Consultingراجع عىل سبيل املثـال التقـارير الصـادرة عـن  -13

Advisoryعىل املوقع التايل  :www.kennedyinfo.com 

 واملعـامر، MDMية اسـرتاتيجحسبام ذكره بيل ميلر، مدير قسم تكنولوجيا املعلومات و -14

 .2011يات املدفوعة بالتحليالت يف سان فرانسيسكو، يناير، سرتاتيجمبؤمتر حول اال

 - China's Three Waves of Innovationُللمزيد من املعلومات، يرجى اإلطالع عىل  -15

A Quantitative Study of China's New Invention Landscape ،Kairos 

Future ،2011. 

 :High Tech High Touchراجع نيزبيـت، جـون، نيزبيـت، نانـا،وفيليبس، دوجـالس،  -16

Technology and our Search for Meaning ،أو نيزبيـت، 199، برودواي، نيويورك ،

 Megatrends: Ten New Directions Transforming our Lives ،Warnerجون، 

Books ،وحسـبام . الكتاب الـذي تحـدث فيـه ألول مـرة عـن املفهـوم - 1982، نيويورك

 مليـون 14 دولة وتم بيع ما يزيد عن 57ُذكرته موسوعة ويكيبيديا، فقد نرش الكتاب يف 

 .نسخة منه

 Parks and Resorts، )باللغـة السـويدية (Upplevelser i varldsklassراجع التقريـر  -17

 .Kairos Future ،2011بالتعاون مع 
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 .www.google: ُملعرفة املزيد حول نظارات غوغل الواقية، يرجـى زيـارة الـرابط التـايل -18

com/mobile/goggles 

 :  مفهوم الرتويج ونتائجه عىل الرابط التايلأداة Starcomُتقدم وكالة اإلعالم  -19

www.starcom . se/content/case/2010-04-27/synsams-cheap-monday- %20clairvoyant  

أثار إطالق التعرف عىل الوجه مبوقع الفيسبوك موجة عارمـة مـن االسـتجابات السـلبية  -20

 : ُوعىل سبيل املثال، يرجى زيارة الرابط التايل. املتعلقة بالسالمة

www.pcworld.com/article/229742/why_ facebooks_facial_recognition_is_creepy.html 

  نحو املستقبلاالنطالق      5

 بقلم أورسوال يك لوجـوين، حقـوق الطبـع، The Left Hand of Darknessاقتباس من  -1

 Virginia Kidd Agency, Incرصيح من املؤلف ووكالئه، ؛ وتم استخدامه بت1969

، 'Dynamic Capabilities and Strategic Management'تيس، ديفيد جي وآخرون،  -2

Strategic Management Journal 1997، 7، رقم 18، العدد رقم. 

 The Quest for Resilience' ،Harvard Business'هامل، جاري، وفالينكانجاس ليزا،  -3

Review ،1 ،2003 سبتمرب. 

 Blue Ocean Strategy: How to Createـكـيم، دبلـيـو ـشـان، وموـبـورن، ريـنـي،  -4

Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant مطبعـة ،

 .2005كلية هارفارد لألعامل، بوسطن، 

 Strategy's strategist: An interview with'لوفالو، دان يب، ومندونكا، ليني يت،  -5

Richard Rumelt' ،McKinsey Quarterly 2007، نوفمرب ، 

www.mckinseyquarterly. com/Strategys_strategist_An_interview_with_Richard_ 

Rumelt_2039 

 والثقافـة والهيكـل، ية والعمليـةسرتاتيجارة واالد صلة باإلا عامل ذ25من خالل اكتشاف  -6

ء الشـامل يف دا بالنسـبة لـألأهميـة يف إيجـاد أكـرث السـامت التنظيميـة اً بحثيًامتثل هدف

 Strategic Flexibility - Antecedents andراجع ليندجرن، ماتز، . البيئات املضطربة

Performance Implications ،2011، كلية هينييل لإلدارة، جامعة بروناي، أوكسربيدج. 
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 العديد من الدراسـات حـول هـذا املوضـوع، Kairos Future، أجرت 2000sالل فرتة خ -7

: ومن بني آخرين تتضمن إحـداها مـدراء التسـويق يف رشكـات كُـربى وهيئـات حكوميـة

Pardigmskifte i omvdrldsanalysen) باللغـة السـويدية( ،Kairos Future ،2004 .

مـنهم % 70شطة عـىل نحـو فعـال، نجـد أن ُففي املنظامت التي يروج كبار مدرائها لألن

يف املـنظامت % 10لديه مفهوم تنظيمي واستباقي لتحليل بيئة األعـامل مقارنـة بنسـبة 

 .التي تفتقر ملثل ذلك الدعم

 وسياساتها التي أثارت اإلعجاب عىل نطاق Shellللمزيد من املعلومات حول مرشوعات  -8

 :واسع، قم بزيارة املوقع التايل

 www.shell.com/home/ content/environment_society 

 Alice's Adventures in Wonderland; and, Through theـكـارول، ـلـويس،  -9

Looking-Glass and what Alice Found There ،Macmillan and Co ،لنـدن ،

1911. 

، يب إتـش وايـدن، How to Get Control of your Time and your Lifeالكني، آالن،  -10

 .1973نيويورك، 

 .2004، لندن، My Life ،Hutchinsonكلينتون، بيل،  -11

 .وفًقا لألشخاص الذين يعرفونها يف ذلك الوقت -12

 Strategic Reference Point Theory' ،Strategic Management'فيجنبوم، آفيتال،  -13

Journal 1996، 3، رقم 17، العدد. 

 ن األفكار الجديدة وتنفيذهاالبحث ع    6

ُعادة ما يعزى االقتباس إىل إديسون، عىل الرغم من أن السياق يف هذه الحالة يظل غـري  -1

ووفًقا ملعهـد أديسـون للتكنولوجيـا الحيويـة بجامعـة أوهيـو، فإنـه يشـري إىل أن . مؤكد

  seeراجع (أديسون قد أخفق يف تجاربه مع بطاريات التخزين 

www.ohio.edu/biotech/about/ edison.html 
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ـدرو دي،  -2 ـون، أـن ـاي وهندرـس ـترين، إيـث  Within-business diversification in"ـس

technology-intensive industries" ،Strategic Management Journal الـعـدد ،

 .2004 لعام 5، رقم 25

 .Pathways to Innovation Excellence"،Arthur D"كريشجورج، فولكر وآخرون،  -3

Little ،www.adl.com/uploads/tx_ extthoughtleadership/ADL_ InnoEx_Report_2010.pdf 

ـي  -1 ـن أطروحـت ـوذج ـم ـذا النـم ـأ ـه ـاتز، (ينـش ـدجرن، ـم  - Strategic Flexibilityليـن

Antecedents and Performance Implications كلـيـة هيـنـييل ـلـإلدارة، جامـعـة ،

ولكن تم تطويره فيام بعد من خالل بحث دويل شامل حول ) 2011بروناي، أوكسربيدج، 

 . األعامل تم تقدميه يف هذا الفصل وفصول أخرى من الكتاب

 www.geert-hofstede.comللمقارنة بني الثقافات الوطنية، راجع عىل سبيل املثال  -4

ًهذا أيضا ما وجدناه يف بحثنا الدويل التحفيزي، عىل سـبيل املثـال ضـمن دراسـة الـدول  -5

 .التسع التي أرشنا إليها سابًقا

 رقص التانجو يحتاج لشخصني   7  

 Apple Strategy & Corporate Culture — Proven"تومـسـون، كريـسـتني،  -2

"Success Formula ،Musings: Content, Strategy, Marketing & Business ،20 

 -www. informing-arts.biz/blog/apple-envy-what-does-it-take، 2010يونيو، 

to-be-like-apple 

من ) باللغة السويدية (Manpower Work Lifeبإمكانك اآلن تحميل كافة دراسات  -3

 خالل الرابط التايل

 www.manpower.se/mpnet3/Content.asp ?NodeRef=51901&Ref=SWEDEN_NORDIC&LangID=se 

للمزيـد مـن . Apple's App Store مـن Global Valuesقم بتحميل تطبيقنا لآليفـون  -4

 :املعلومات، راجع الرابط التايل

 www.kairosfuture .com/global values 

 .Kairos Future ،2006، )باللغة السويدية (Generation Ambitionراجع  -5

ـة  -6 ـام مستـشـارو رشـك ـري McKinseyـق ـوذج تـغ ـاء مـن ـرايس ببـن ـولني ـب ـر وـك  ، ـسـكوت كيـل
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ًي مـؤخرا وخصصـوا كتابـا لهـذا املوضـوعتنظيم راجـع كيلـر، سـكوت وبـرايس، كـولني . ً

Beyond performance ،2011، جون وييل وأبناءه، هوبكن، نيوجرييس. 

ُبالتأكيد تعد تلك مبالغة ، ولكن مقارنة بأقرانهم  مـن العـاملني الكبـار يف العمـر، فمـن  -7

 .الطبيعي أن يكون لدى الشباب املزيد من نهج املرتزقة يف العمل، عىل األقل يف الغرب

 :The Experience Economyكانت تلك إحدى النقاط التي متت مناقشتها بالفعل يف  -8

Work is Theatre & Every Business a Stage بقلـم بـاين يب جوزيـف، وجيلمـور 

. الـذايت" التحـول"، حيـث دعـوا إىل 1999جيمس إتش، كلية هارفارد لألعامل، بوسـطن، 

 The meًراجع أيضا عىل سبيل املثال ليندجرين، ماتز، ليثي، برنهـارد وفـريث، تومـاس، 

we Generation: What Business and Politics must Know about the Next 

Generation ،Bookhouse Publishing ،حيث يـتم مناقشـة تـوازن 2005، ستوكهومل ،

 .جيل الشباب بني الفردية واملجتمع خالل سياق دراسة الشباب يف منطقة الشامل

تم التوصل إىل هذه النتائج يف العديد من الدراسات التـي أجريناهـا عـىل مـدار أعـوام،  -9

ابًقا وـهـي دراـسـة اـلـدول التـسـع ومرشوع البـحـث األـخـري وـمـن بينـهـا ـمـا ـتـم ذـكـره ـسـ

Managing Youth ،Kairos Future ،2011. 

 مبثابة نسخة معدلة من أحد مفاهيم لينـدجرن، مـاتس، ليثـي، برنهـارد 3.7ُيعد الشكل  -10

 The me we Generation: What Business and Politics mustوفـريث، تومـاس، 

Know about the Next Generation ،Bookhouse Publishing ،2005، ستوكهومل. 

 ).عرب موقع فليكر (solaroصورة شجرة بواسطة  -11

 .Managing Youth ،Kairos Future ،2011راجع  -12

أصبحت برامج التدريب مبثابة استعارة للتدريبات القاسـية القامئـة عـىل الخلفيـة، عـىل  -13

عـسـكرية بالوالـيـات املتـحـدة ُاـلـرغم ـمـن أنـهـا يف األـسـاس تـشـري إىل ـتـدريبات الـقـوات ال

 .األمريكية

 .Kairos Future ،2005، )باللغة السويدية (Morgondagens Ledareراجع  -14



 القيادة واالبتكار يف اقتصاد الفكر -  21إدارة القـرن 
 

190 

 .Global Youth ،Kairos Future ،2009راجع  -15

 .Successful Leaders ،Kairos Future ،2007راجع  -16

 إرضاء العمالء     8

، Parks and Resorts ،2011 ،)باللغـة السـويدية (Upplevelseri vdrldsklassراجـع  -1

ـيـأيت ذـلـك باإلـضـافة إىل تـحـديث أـخـري لتسلـسـل . Kairos Futureتقرـيـر ـصـادر ـعـن 

 Renovating the'كيرنـيـك، دوـجـالس يت، وآـخـرين، : االحتياـجـات الكالـسـيكية ملاـسـلو

Pyramid of Needs: Contemporary Extensions Built upon Ancient 

Foundations ،Perspectives on Psychological Science 2010، 3، رقـم 5، العدد ،

www.csom.umn.edu/assets/144040.pdf. 

 The Experience مبثابة تعديل لنمـوذج بـاين وجيلمـور الشـهري مـن 1.8ُيعد الشكل  -2

Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage بقلم باين، يب جوزيـف ،

ـ ـة هارـف ـش،  كلـي ـيمس إـت ـور، ـج ـامل، بوـسـطن، وجيلـم ـديل يف . 1999ارد لألـع ُنرش التـع

Upplevelser i vdrldsklass) باللغة السويدية( ،Parks and Resorts ،2011. 

 .Tomorrow's Sales ،Kairos Future ،2005راجع  -3

 مـن 700-600، متضمنة B2Bُتعد تلك إحدى النتائج الخاصة بدراستنا الجارية ملبيعات  -4

. 2009 مسـتجيب يف عـام 350، و2006 من رشكات كربى يف عام كبار املدراء السويديني،

 .2009 وSuccessful Sales of the Future ،Kairos Future ،2006راجع 

   بناء الرشكة املتناغمـة9

1- This is similar to (but not the same as) what Miles and Snow called a 

prospector posture in their seminal work in 1978. See Miles, Raymond 

E. and Snow, Charles c., Organizational Strategy, Structure, and Process, 

McGrawHill, New York, 1978.  

2- For further information about the TRIM-process and Kraft Foods' 

application of it, see for instance Lindgren, Mats and Bandhold, Hans, 

Scenario Planning: The link between Future and Strategy, Rev. and 

updated ed., Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2009.  

3- Boulding, Kenneth E., The Image: Knowledge in Life and Society,  
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Univ. of Michigan Press, Ann Arbor, 1956.  

4- Polak's book The Image of the Future was written in Dutch in the early 

1950s and translated by Elise Boulding. Polak, Frederik 1., The Image of 

the Future: Enlightening the Past, Orientating the Present, Forecasting 

the Future. Vol. 2, Iconoclasm of the Images of the Future, Demolition 

of Culture, Sythoff, Leyden, 1961.  

5- Bertil Strandberg, personal conversation.  
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