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آيف تضع الشرآات الواعية الموظف في المقام األول 
جارفيلد  تشارلز تأليف:

إصدار الشرآة 

العربية لإلعالم

العلمي (شعاع)
القاهرة  

ج.م.ع 

السنة األولى

العدد الثاني والعشرون

نوفمبر

(تشرين ثاني)
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ــتوى   يمـر عالمنـا أالن بتغـيرات جذريـة، علـى المس
السياســي واالقتصــادي وأيضـــًا علـــى المســـتوى 
التكنولوجيا والتغير االجتماعي . مــن ثـم فإنـه يجـب 
ــــيرات.  علــي الشــرآات أن تتكيــف مــع هــذه التغ
ولمواصلـة التكيـف مــع التغــيرات المســتمرة البــد 
للشرآات المتعلمة والهادفة إلي النجاح مــن الترآـيز 
علي اإلنسان عمومًا وعلي العــاملين لـها علـي وجـه 

الخصوص . 

ــار  آمـا أن للقيـادة دورًا هامـًا وحيويـًا فـي تنميـة أفك
ـــها  ومفـاهيم جديـدة للشـرآة، وذلـك مـن حيـث أهداف
ــة،  وبنائـها وعملياتـها وعالقاتـها الداخليـة والخارجي
ومـن هنـا تنبـع فكـرة "المشـارآة" بمعناهـا الواســع 
والذي يشمل مشارآة الشرآة مع العاملين والعمـالء 
ــة إلـى أن الشـرآة تتعـامل مـع  والموردين . باإلضاف
ـــث  تحديـات آبـيرة علـى المسـتوي الداخلـي مـن حي
ــــاح، وعلـــى  توظيــف التكنولوجيــا وتحقيــق األرب
المسـتوي الخـــارجي مــن حيــث المجتمــع الواســع 
المحيط بها : المجتمع المحلي واإلقليمي والعالمي.  

 

الل 
لذا فإن النظرة الجديدة للتقدم وللمنظمة الجديدة
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-أن صنـع القـرارات يتـم بشـكل تلقـائي مـــن خــ
العاملين أنفسهم.   
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-المرونة التنظيمية  

-التدفق السريع للمعلومات  

ـــترتب علــي الــهيكل التنظيمــي  -اإلبـداع، والـذي ي
المرن. 
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ــهرم   • ارتفـاع درجـة المشـارآة بـها، وضعـف  ال
والتسلسل الوظيفي هو النقطــة المرآزيـة للشـرآة 
الجديدة، فالشرآة في ظـل المشـارآة تسـتطيع أن 
تبـدع ، والعالقـة بيـــن اإلبــداع والمشــارآة الزم 

والغني عنة. 

 • مرونة المنظمة أو الشرآة ، بمعني القدرة علـى 
التكيـف مـع األوضـــاع الجديــدة، والقــدرة علــى 
ــوب نحـو األفضـل ،  التواؤم إلحداث التغير المطل
ـــيولة والمرونــة التنظيميــة ، فــإن  ومـع هـذه الس
الموظفيـن سـيعملون آفريـق عمـل بشـكل ذاتـــي، 

فريق قائم على اإلبداع واالبتكار. 

انتـهاء أسـلوب الطريــق الواحــد، فتعــدد األســاليب 
والطرق للتوصل إلي حــل ألي مشـكلة هـو األسـاس 

في العقد الذي نحن فيه وفي القرن القادم. 

ــورز)   • التوفيـق بيـن المتناقضـات، (فجـنرال موت
ـــع  اســتطاعت أن تطبــق ذلــك فــي منافســاتها م
الشرآات اليابانية ، حيث استطاعت أن تجمع بين 
ــة مـع تدعيـم ثقافـة المشـارآة  فريق العمل والرقاب
علي المستويين الداخلي والخـارجي ،مـع عمالـها 

وعمالئها وأيضًا مع بنيتها االجتماعية األوسع. 

 
ـــة خاصــة  وهـذه المشـارآة تسـتدعي أوًال خلـق ثقاف

داخل الشرآة، وهذه الثقافة تتطلب ما يلي : 

 • وجــود قيــم مشــترآة ومهمــة مشــــترآة بيـــن 
العاملين، فهذا سيجعل لديهم لغة مشترآة يتحدثون 
ــذا مـا  بها ، وهدفًا مشترآًا وهو نجاح الشرآة. وه
يعبر عنة رئيس إحدى الشرآات بقولــة : "عندمـا 
ــن لـدي أي فلسـفة  بدأت في تأسيس الشرآة، لم يك
ــم أنـة مـن المـهم  أو قيم محددة، ولكن يجب أن نعل
جدًا أن يكون لدي العمال قدرة آاملة على صياغة 

قيم الشرآة". 

ــرق   • خلق المرونة الالزمة للمشارآة ، مع خلق ف
عمل تدير نفسها بشكل ذاتي. 

 • التحفيز على المشارآة ، بتحفيز العــاملين ماديـًا 
بـالنقود، ومعنويـًا بتقديرهـم، واالعـــتراف بــهم ، 
واحترامهم ، واالتصــال المفتـوح معـهم ،ووضـع 
ــاد التدريـب والتنميـة  جداول عمل مرنة، مع اعتم
ــاة الوظيفيـة ، وإعطائـهم الفرصـة  على مدي الحي
ــل يكـون لـه تـأثير إيجـابي علـى العمـل  للقيام بعم

والشرآة . 
آما أن الشرآة الجديدة في عقد التسعينات تؤمن 
بأن : 
-التعاون هو أساس التنافس الفعال  

-العمل الجماعي ضرورة حتمية المناص منها  

-المرونة التنظيمية أساس التنافس الفعال  

-التسامح والحب جوهر روح الفريق  

-القدرة علي التنبــؤ أسـاس الريـادة والتحقيـق قصـ
السبق  

ولكن تتحول الشــرآة إلـى آيـان عضـوي متفـاعل
ينبغـي أن تتحـول مـن نظـــام اإللــه واالهتمــام بــ
واالعتمـاد عليـها ، إلـى نظـام إنســـاني يقــوم علــ
المشارآة والتفاهم والعمل بروح الفريق الواحد . ل
فـأن شـرآة المسـتقبل أو الشـــرآة الجديــدة تتصــ

بالخصائص التالية : 

 
فـي المقـام األو
ى الشـرآة أن تنم
النيـة أوال ألحـدا

الت هامة منها:

بل، وما هي القي

ها؟ 

نحو التغيير هي

منظمة أو الشرآة

ـــو، مـ ح ، والنم
جية، وسعادة الف
١- من اآللة إلى اإلنسان 

حيث يجب وضــع اإلنسـان دائمـا 
ــك، فـأن علـ وفي سبيل تحقيق ذل

نحو التغير، آما يجب أن تتوافــر 
هذا التغير. 

والتغير يتطلب اإلجابة على تساؤ

 • ما هي نظرة الشرآة إلي المستق
التي نحرآها نحوه؟ 

 • ما هي أغراض الشرآة ومهام

وهناك عوامل تساهم في التحفيز 

 • القيم المشترآة بين العاملين بال

 • موازنـة الشـرآة لحاجتـها للربـ
االهتمام بالبيئة الداخلية والخار

واإلنسان . 
الشرآة في شكلها الجديد تقوم على : 
٢- المشارآة الكاملة للعاملين بالشرآة:
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والشرآة الجديدة يجــب أن توجـد نوعـًا مـن التكـامل 
بين مصالح الفــرد فـي العمـل ، ومسـئولياته العائليـة 

واالجتماعية . 

 • ومن المؤآــد أن هنـاك عقبـات يمكـن أن تواجـه 
ـــة  الشــرآة فــي مجــال عمليــة المشــارآة الكامل

للعاملين وهي: 

 - المدير المتردد،وهذا التردد ينتــج مـن قلقـة علـى 
آمنة الوظيفــي ، أو أنـه قـد يكـون مـن أنصـار " 

الوضع القائم". 

ــى المقاومـة اإلداريـة ، وهـذا يتطلـب   - التغلب عل
إعطاء المدربين الفرصة آي يفهموا أن تفويض 
ـــئولياتهم لمســاعديهم وتابعيــهم،  سـلطاتهم ومس

يعطيـهم الفرصـــة آــي 
يعيشــون حيــاة بشـــكل 
أفضـل ، واســـهل .مــع 
إقناعـــــهم بوجـــــــوب 
المشـارآة للعمـال فـــي 
ــرارات ، وأن  اتخـاذ الق
ـــــــئولية  تكـــــون المس

جماعية. 

   
ة 
ا 
م 
ة 
ة 
ي 
ة 
م 
 ،
ج 
ت 
م 
ن 
 ،
ا 
ي 
ث 
ي 
ا 
ل 

 Semco هذا المناخ اإلبداعي ظهر واضحًا في شرآة
  Ricardo Simlerحيث استطاع رئيس الشرآة S/A
أن ينمـي داخـل الشـرآة مناخـا إبداعيـا، مـن خـــالل 
التطبيـق الحـي لمزايـــا المشــارآة وتوزيــع الربــح 
والمشـارآة فـي المعلومـات ، ومـن ثـم آـان المنــاخ 
ــإدارة نفسـها ذاتيـًا ،  مالئمًا لوجود فريق عمل تتسم ب
مـع إعطاءهـا جـزءًا مـن مسـئولية القـــرارات التــي 
ــم اسـتطاعت  تختص بعمليات اإلنتاج وآميتها.ومن ث
هـذه الفـرق أن تكـون نـواة لإلبـــداع، خاصــة علــي 

مستوي التكنولوجيا، وتميزت هذه الفرق بـ: 

١- لم يكن لها رئيس فهم ليسو ا تابعين ألحد. 

٢- هم الذين يضعون أجورهم بأنفسهم. 

ـــم الموقــف  ٣- يقومـون بتقيي
سـنويًا، ومـن ثـم، اســتطاعت 
هذه الفرق خالل عامين – أن 
تخلــق ٧ تحالفــات للشــــرآة 
ــروع جديـدة وفتـح  وإنشاء ٣ف

١٨ خطًا إنتاجيًا جديدًا. 

 • الفكرة األساسية التي قامت 
عليـها " ســـيمكو " هــي" أن 
اإلبـداع يلزمـه تربـة خصبـــة 
ــاخ  للنمو، وقد آانت تربة ومن
"سيمكو" مناسبة تمامــًا لنمـو 

اإلبداع". 

فما لم يكن هناك مناخ مالئــم، 
لـــن يكـــون هنـــاك إبــــداع، 
ـــم فــي شــرآة  فـاإلبداع ال يت
تعتمـــــد علـــــي التسلســــــل 
ــفته  التنظيمـي. وهـذا مـا اآتش
(جـــنرال إليكـــتريك) بعـــــد 
ـــط.  تجربتـها إلنتـاج ألـه ضغ
وآـان بناؤهـا سـببًا فـي فشــل 
هذا المشروع ، وســرعان مـا 
تدارآـت "جـنرال اليكــتريك" 
ـــي  هـذا الموقـف، وبـادرت إل
تعميـــق عمليـــــة االتصــــال 
ــن العمـال ،مـن  والمشارآة بي
ـــانت النجاحــات حليفــة  ثـم آ

الشرآة. 

  
ـــى طريقــة  اإلبـداع يحتـاج إل

سمات المنظمة الذآية 
تنبـع القصـة الجديـدة للتقـدم والنجـاح مـــن
الحكمة واستمرارية التغيير والترآيز على
الجوانـب اإلنسـانية للتكنولوجيـا ومراعـــاة
ـــها التكلفـة اإلنسـانية واألعبـاء التـي يتطلب
التقـدم غـير العشـوائي لإلنسـان، لـذا فـــإن
المنظمـــة المتعلمـــة هـــي التـــي تتســـــم

بالخصائص التالية:
• المشـــارآة الكاملـــة بيـــن الشـــــرآة

وأجزائها الداخلية والخارجية. 
ــــروح • تشــجيع العمليــة اإلبداعيــة وال

االبتكارية. 
• بناء فرق عمل قوية. 

• اسـتيعاب العميـل بصفتـه واحـــدا مــن
أسرة الشرآة. 

• االهتمام بالتدريب ووضـع نظـم فعالـة
للتعيين والتحفيز. 

ــدد آجـزء مـن • االعتراف بالتنوع والتع
ثقافة المنظمة. 

ـــها • تنكـب المسـئولية االجتماعيـة وجعل
مسئولية إدارية. 

• النظـر للتغيـــير آأســلوب حيــاة وليــس
مجرد (موضة).  
٣- اإلبداع الواجب: 
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مــن خصــــائص الشـــرآ
ــــداع. وهـــذ الجديــدة: اإلب
ــالز يتطلب توافر المناخ ال
والمالئــم لتنشــــيط عمليـــ
اإلبـداع ، وإعطائــها دفعــ
أآبر، وهذا يتطلـب بالتـال
إعطــاء العــاملين الحريــــ
الكاملــة إلبـــراز قدراتـــه
وأفكــــارهم االبتكاريــــــة
ــا يعنـي : إنتـا واإلبداع هن
المعرفـة الخاصـة بحاجــا
المســـتهلكين واتجاهاتـــــه
واتجاهـــــات المنافســــــي
واهتمامـــات الموزعيــــن 
ــا وتأثيرهـ تغير التكنولوجي
على الشرآة ، اإلبداع يعن
أيضًا:التفويض ، من حيـ
إعطــــاء الحكــــم الذاتـــــ
ــــي يقـــررو للعــاملين ، آ
تفكير جديد 
 
ــون . مثـ3 بأنفسهم ماذا يفعل
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جديدة للتفكير، ترآز أساسًا على التوقـع المسـتقبلي، 
والتنبؤ، فالعملية اإلبداعية غـير مؤآـدة ، بـل تعتمـد 
علـى الحـدس والفكـرة واإلبـداع أيضـًا يحتــاج إلــي 

"االبتكار" ، إلى "التفكير المنظم". 

 

حواجز. 

جهود. 

حيث تكـون 
علــى إدارة 

 

ت األساســية 
علتـه شـرآة 
 الفريق في 
ميـة اإلنتـاج 
ة ومشـارآة 
رتبطــة بيـن 

ـادة يتكـون 
آـي يحققـوا 
مـة محـددة، 
ق دائمـة ال 
 ويمكـن أن 

ه ذاتيًا. 

ـــي  ـرآة الت
من ســمات 
 والوظـائف 
ـــة  ـة وفعالي

ــق  كـرة فري
علـى تدفـق 
علـــى فـــهم 
يـب يلعـــب 
ن في المقام 
والمشـارآة 

الكاملة  واإلدارة المرنة.  آـل هـذا خلـق بيئـة عمـل 
مناسبة. 

 
ـــه دور، مــع   • هـو فريـق عضـوي، آـل عضـو ل

تكامل األدوار. 

 • يقوم على المشارآة بين آل أعضائه. 

 • يدار ذاتيًا. 

 • مستقل عن المنظمة في اتخاذ القرارات. 

 • تابع للشرآة فــي تحديـد أهدافـه واختيـار قياداتـه 
ــون مرتبطـًا بفلسـفة الشـرآة  وأعضاؤه، بحيث يك

وخططها للنمو. 

 
 ١. اإلدارة الذاتيـة، وهـذه اإلدارة الذاتيـــة تفيــد 
الفرق في حالتين.  فــي حالـة االسـتجابة السـريعة 

لمتطلبات اإلبداع.  وفي حالة تدعيم العالقات. 

ويجب أن نالحظ أن الفرق الجيدة – ترآز ليس على 
ـــق بيــن اآلراء  تحقيـق اإلجمـاع، ولكـن علـى التوفي
المتعارضة، وتعدد اآلراء دائمــًا يشـكل بيئـة مناسـبة 

لزيادة وتحسين العملية اإلبداعية. 

 ٢. التجديد الذاتي: ففريق العمل مثل النهر يجدد 
نفسه بنفسه، وهــذا مـا حـدث فـي شـرآة سـيمكو، 
حيث يترك الفريق يتفاعل آيفما شاء ال توجد آراء 

جامدة، ولكن هناك تفكير حر. 

 ٣. التفوق الذاتي، فالفريق علية أن ينمي نفسه، 
وأن يتعلم الجديد دائمًا وأن يتطور بشكل مستمر. 

وهنـاك عقبـات تحـول دون تطبيـق "أسـلوب فريـــق 
العمل" بشكل فعال، واهم التحديات هي: 

 ١. القيادة الفردية المترددة المتمسكة بالقديم. 

 ٢. البيروقراطية الشديدة. 

 ٣. الرقابة الشديدة. 

 ٤. تــردد بعــض أعضــاء فريــق العمــل فــــي 
المشــارآة، وهــذا مــا يمكــن أن نطلــق عليـــة 

"مقاومة التغيير".  

ــذه العقبـات، يجـب خلـق الثقافـة التـي  للتغلب على ه
ــود "فـرق العمـل" داخـل الشـرآة، وخلـق  تعزز وج
أن صياغة العملية اإلبداعية تقوم على:

 • توفير الفرص التي تتيح اإلبداع. 

 • ابتغاء الفوز بصفة دائمة. 

 • المرونة البنائية والتنظيمية وإزالة ال

 • تنسيق جهود األفراد وتكريس هذه ال

 • اإلدارة المرنة والمتفهمة لإلبداع ، ب
الشـرآة قـادرة علـى التعلـــم دائمــًا، و

اإلبداع. 
ـــي ٤- فــرق العمــل : اإلدارة الذاتيــة ف
الممارسة : 
فما هي السمات الخاصة بالفريق الذآي:
مبادئ الفريق الذآي 
 

تعتـبر فـرق العمـل مـن أهـــم المتطلبــا
للمنافسة في عقد التسعينيات، وهذا مـا ف
Semco ، حيث استطاعت أن تعتمد على
ــرارات وتحديـد آ آل شيء في صنع الق
…… الخ، وهذا يتطلـب اتصـاالت ثابتـ
في األفكار وتنسيق األنشطة وعالقات م

العمال. 

وفريق العمل يأخذ أشكاًال آثيرة، وهــو ع
ــترابط،  من ٥-٣٠ فردًا يعملون بشكل م
أهداف الفريق، وهناك فــرق ترتبـط بمه
ــة. وهنـاك أيضـًا فـر تنتهي بتحقيق المهم
ــل يسـتمر عملـها حتـى النهايـة، تنتهي، ب
يدار الفريق بواسطة مدير، وقد يدير نفس

* فـرق العمـل هـي السـمة األساسـية للش
تعتمد على المشارآة، وهي سمة أساسية 
ــدة، حيـث اإلدارة الذاتيـة، المنظمة الجدي
المشـترآة التـي يمكـن أن تمـارس بمرون

إلنتاج اإلبداع. 

لقـد اسـتطاعت شـرآة فولفـو أن تعمـق ف
ــي فولفـو،  العمل، حيث قام نظام العمل ف
المعلومــات داخــل المصنــع، والتــأآد 
االسـتراتيجية الخاصـة بالشـرآة، والتدر
دورًا هامًا في، "فولفو" مع وضع اإلنسا
األول، ودعم عملية "اإلثراء الوظيفـي، 
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البيئة اإلبداعية الالزمة لذلك، مع تشجيع المشــارآة، 
والدعم المستمر من جانب القيادات، وإدراك أن هذه 
عملية طويلة، وشاقة، وأنها تمثل فكرة أساســية هـي 

فكرة االنتقال من العضالت إلى المخ". 

 
 العميـل أحـد 
ا مـع العميـل 
ن القـاع إلـى 

مدير". 

ن نعتنـي بـه 
 التـي ســـتلي 
ات سـيصبح 
هـي الطريـق 
عـل "العميــل 
، وذلك بداية 
لخدمـة، إلـى 

 خالل القدوة 

جديد، وتنمية عالقــات مشـارآة معـهم، وقـد نجحـت 
ــع  شـرآة (وول مـاري) فـي ذلـك، ألنـها تعـاطفت م
عمالها، ومن ثم استطاع العمال التعاطف مع العميل 

وتقديم الخدمة له بشكل مميز. 

آما أن الخدمة الضعيفة تكلف الشرآة غاليًا. 

ــل، يعـرض  فإهمال الشرآة لخطابات وشكاوي العمي
الشرآة للخسارة، واستعمال شعارات تشجيع، خدمة 
العميـل، وإعطـاؤه األولويـة تحقـق مكاســـب آبــيرة 

للشرآة. 

ويالحظ أن للقيادة دورًا هامًا فــي الخدمـة وتعميقـها، 
ـــاس،  آمـا أن للتكنولوجيـا دورا ًهامـًا فـي خدمـة الن
ويجب أن تستخدمها القيادة لتحسين الخدمة، وخـبرة 
ــة  شرآة ( أتيس ) للمصاعد تعطي مثًال حيًا عن آيفي

استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمة. 

فقــد اســتطاعت هــذه الشـــرآة أن تطـــور نظامـــًا 
للمعلومات يسمح لعمالئها وزبائنها أن يتعـاملوا مـع 
ـــى  الشـرآة لمـدة ٢٤ سـاعة فـي اليـوم. باإلضافـة إل
إنشاء قاعدة بيانات تسمح بتقديم خدمات فردية لكثير 

من العمالء. 

وتلعب التكنولوجيا دورًا هامًا في تغير عالقات وقيم 
واتجاهات الناس ومن ثم تصبــح التكنولوجيـا وسـيلة 

لتعميق الخدمة.  

ــم  آما أن الخدمة المتميزة تت
بــدون حــــدود، والشـــرآة 
ـــــة  الجديـــدة تنظـــر للخدم
آطريقـة للحيـاة، أآـثر مـــن 

آونها طريقة للعمل. 

 

تتبنــى شــرآة موتــــوروال 
فكرة التحسين المســتمر فـي 
ـــة  المنتــج والخدمــة والتنمي
الذاتية للعاملين وعن طريق 
الـبرامج التدريبيـة المكثفـــة 
التي تعقدها الشــرآة، أمكـن 
ـــى  للعـاملين أن يتعرفـوا عل

أهداف الشرآة.   

ويمكـن القـــول أنــه اصبــح 
لديــهم فكــرة آبـــيرة عـــن 

سمات الفريق الذآي  
ـــذي يديــر نفســه ريـق الذآـي هـو ال
ـــا ويتفــوق علــى نفســه. جـدد تلقائي
معــروف أن معــدل ذآــاء الفريــــق
ــاء آـل تعاون يفوق آثيرا مستوى ذآ
د من أفراده. والفريق يشــعر – دائمـا
ـــد ن مهمتـه أو أهدافـه إجباريـة والب
ــد انتمـاؤه للشـرآة  تحقيقها، آما يزي
ـــرته. لــذا فــإن ي تصبـح بمثابـة أس

ات الفريق الذآي تتحدد في: 
لعضوية والتماسك. 

 المشارآة الوجدانية واإلنتاجية. 
 اإلدارة الذاتية واستقاللية القرار. 
نطالق أهدافه من أهداف المنظمة 

وخططها وفلسفتها. 
٥- العميل جزء من الشرآة :
ر 
مب
وف
 (ن
ون
شر
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استطاعت شرآة  Manco   أن تجعـللثا

ــها: "تشـارآن شرآائها.  وآما قال رئيس
في آل شئ، وأصبح لدينـا فـهم عـام مـ
القمة يقوم على أساس "أن العميل هو ال

والطريقة الوحيدة لجــذب العميـل هـي"أ
دائمـًا" ففـي عقـد التسـعينيات، والعقـود
ــودة بالنسـبة للشـرآ ذلك، فإن معيار الج
ــودة الخدمـة، فالخدمـة أصبحـت  هو ج
الوحيـد للتمـيز فـي آـل الحـاالت. إن ج
عضوًا في الشرآة" هو الطريق للنجاح
من تصميم المنتج، إلى وضــع معـايير ا

مراقبة وتحسين الجودة. 

 
مًا من أعلي، فهي تتم من

ـن أعلـى، فعندمـا 
ـــإن هــذا  لعميل ف
ـــى  مســاعديه، وإل

يط وسهل. 

ــرعة  ة، تنتقل بس
رآة، والمـــهم أن 
ـــدوة  ى حيــث الق

 

ــــام  امل فــي المق
ـه بشـكل أفضــل، 
ـــامل  معاملــه الع
ن المفيد أن نفكــر 
جزاء، آـل جـزء 
 بشكل عضــوي، 
ــل شـئ يجـري  آ
ـــى  ة ينعكــس عل

ـــدى  فـة الخدمـة ل
ســـــتماع إليــــهم، 
عاملتــــهم بشـــكل 
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خال

الخدمة تبدأ دائ
والقدوة تأتي مـ
يـهتم المديـر بـا
ســينتقل إلــى 
عمالة بشكل بس

إنها عملية معدي
بيـن أنحـاء الشـ
تبــدأ مــن أعلــ
والمثل األعلى.

إن وضــع العــ
األول، ومعاملت
٦- التدريب والتعيين
والحوافز: 
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ينعكــس علــي 
للعميل. وإنه لم
ــرآة آـأ في الش
مرتبط باآلخر،
فهي آالجسم، و
داخــل المنظمــ

العميل. 

وممـا ينمـي ثقا
العـــاملين، اال
وتدريبــهم، وم
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أهـداف الشـرآة، علـى مـدى خمـس سـنوات قادمــة.  
باإلضافة إلى فهمهم لألدوار التي يجــب أن يقومـون 

بها لتحقيق هذه األهداف. 

أن هدف الشرآة األساسـي –آمـا يعـبر عنـه رئيـس 
الشرآة – 

ــب  يتمثل في: "تقديم التدريب المناسب للرجل المناس
فـي الوقـت المناسـب، وعودتـــه للعمــل فــي البيئــة 

المناسبة". 

لقـد اسـتطاعت "موتـوروال" أن تسـاهم ماليـًا بشــكل 
آبير في عملية التعليم والتدريب. 

لقد اقتنع القائمون علــى الشـرآة بـأن النجـاح يحتـاج 
إلى الترآيز، ليس على العلوم والرياضة ولكن أيضًا 
علـى النـاس، أيضـًا اقتنعـوا بأنـة لكـــي يتــم تحقيــق 
ــإن الشـرآة  مستوى عال من الجودة في المنتجات، ف
ــذا  تحتاج إلى قوة عاملة ذات مستوى عال أيضًا، وه
مـا فعلتـه الشـرآة، حيـث اهتمـــت بالنــاس، وتقديــم 
األدوات والتدريـب الـالزم،  لكـي يشـارك العــاملون 

بها بفاعلية في الجهود التي تعني بتحسين الجودة. 

ــل يسـتجيب بفاعليـة  التدريب الفعال ال يكون نمطيًا ب
ــة والخارجيـة للمنظمـة فضـًال  لتغيرات البيئة الداخلي

عن التفاعل الحي معها. 

ــد علـى التفكـير  أن االتجاه الجديد نحو التدريب، يؤآ
االبتكاري، الذي ال يعتمد على الذاآــرة، ولكـن علـى 
ــي المنظمـة الجديـدة  اإلبداع وتصبح وظيفة العمال ف
ــن إثـارة أسـئلة  ليس فقط تقديم إجابات صحيحة، ولك
صحيحة. وإنتاج أفكار جديدة دائمـًا. أنـة انتقـال مـن 
ـــم  الترآـيز علـى تعليـم الفـرد إلـى التـأآيد علـى تعلي
ـــة "حــوار" وتفــاعل مســتمر مــع  الجماعـة، وتنمي

العوامل الداخلية والخارجية للمنظمة.  

إن التدريب والتربية في المنظمة الجديدة هو التعليـم 
ــق، علـى بنـاء عالقـات،  الذي يعتمد على روح الفري
وتنمية عمليات، فضًال عن تذآـر الحقـائق، ووضـع 

إجراءات التعلم. 

ــاح  وقد وعت "موتوروال" ذلك، ومن ثم أصبح المفت
ــى  األساسـي لحـل المشـاآل العلميـة هـو الترآـيز عل

العالقات، فضًال عن المهارات الفنية. 

  
ي التعلـم والقـادرين 
عيـن فقـــط العــاملين 

ـــدرة  المدربيـن جيـدًا، ولكنـها تعيـن عمـاًال لديـهم الق
واإلدارة علـى أن يتعلمـوا مـع الشـــرآة. واالرتبــاط 
بالشرآة في المنظمة الجديدة هـام جـدًا، خاصـة فـي 

المنظمات المتعلمة، التي ترآز على فريق العمل. 

ــة،  وعند التعيين يجب أن يكون العامل مالئمًا للوظيف
من حيث الخلفية والمهارات والخبرة والطموح ومع 

إيمانه بفلسفة الشرآة، وقيمتها، وبيئة العمل. 

ـــوح  وعنــد التعييــن يجــب اختيــار الموظــف الطم
والمرن. والمرونة شرط أساسي لكي يتكيف بسرعة 

مع التغيرات المستمرة في بيئة العمل. 

ــهم خـبرة وقـدرة فنيـة  ومن الخطأ تعيين موظفين لدي
ــون المـهارات الشـخصية،  عالية جدًا، لكنهم ال يمتلك

وال المرونة الالزمة للعمل مع الفريق. 

ــوع الثقـافي واإلثنـي  يمكن للشرآة أن تستفيد من التن
داخـل بيئـة العمـل. والتنـوع يشـمل تعـــدد األجنــاس 
واألعراق الثقافي والخلقية، واالختالفات بين العمال 
الجدد والقدامى، وبين العمال المبدعيــن والنشـيطين، 

والعمال غير المنتجين. 

ـــر تــام  لكـن المسـألة تحتـاج إلـى فـهم واضـح وتقدي
ــر نظـم فعالـة لالتصـال  للحاجات والخلفيات، وتطوي
تذيب الحواجز بين العقليـات المختلفـة. والحقيقـة أن 
هناك عالقة واضحة بيـن التنـوع واإلبـداع. ويمكـن 
ــل المسـتويات، بمـا فـي ذلـك  لهذا التنوع أن يشمل آ
إعطاء المــرأة دورهـا القيـادي المناسـب، مـع األخـذ 

باالعتبار الظروف االجتماعية المحيطة. 

ــهم إدراك الفـرق بيـن التنـوع والفرديـة . إذ  ومن الم
يجب أن ال يقضي التنوع على الفــروق الفرديـة بيـن 
ــر باالعتبـار عنـد بنـاء  فئات العاملين. وهذا أمر جدي
ـــبكات  شـبكات العـاملين أو فـرق العمـل. ونظـام الش
ـــة  يحتـاج إلـى مشـارآة آاملـة وعالقـات فرديـة قوي
وحوار بناء. وهذه سلوآيات تقضــي علـى التعصـب 
ــوع واإليمـان  واالنحياز وتزيد اإلنتاجية. وتثمين التن

به، من أهم سمات المنظمة الجديدة. 

 

المدير الجديــد هـو إنسـان جديـد ذو رؤيـة مسـتقبلية. 
وهو الذي ينظر للشرآة من خــالل المجتمـع، ويـهتم 
التعين في المنظمة المتعلمة
٧- التعدد داخل المنظمة : 
٨- الشـرآة ودورهـا األخالقـي والبيئــي
والتربوي : 
 

يجب تعيين العاملين الراغبين فــ
عليـه، شـرآة" موتـوروال" ال ت
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بسـعادة اإلنسـان ويجعـل مـن نفسـه صديقـًا محترمــًا 
للبيئة. وهذا هو ما فعلته شرآة "بودي شــوب" التـي 
نهضت بمسئولياتها اإلنســانية واالجتماعيـة والبيئيـة 

والتربوية على أآمل وجه. 

إن االهتمام بالطفولة ومحاربة التلوث والسعي نحـو 
ــل أن  سعادة اإلنسانية لم يكن نشاطًا إعالميًا مجردًا ب
المسئولية االجتماعية آانت ضمــن النظـام األساسـي 
للشرآة. وهي مسئولية جرى تلقينـها للعـاملين علـى 
ــه ثالثـة  جميع مستوياتهم. للمسئولية االجتماعية ألحق

أبعاد تشمل: 

توبـة وغـير المكتوبـة التـي تحـدد 
ــهر  للشرآة. أخالقيات الشرآة تظ
ــها،   لموظفيها، وعمالئها وموردي
مليات، والمشارآة على المســتوى 

المجتمع الكبير. 

 يعنـي فعـــل مــا تــراه صحيحــًا، 
يئة قد تكون عمًال قانونيًا بينما قــد 
ــانب  القيًا". إن األخالقيات هي الج
ــي حياتنـا، وأخالقيـات الشـرآة   ف
ــم   وصحتـها ونجاحـها، وهـي القي
 ضروريـة للنجـاح، "فـالقيم تقـود 

الفشل". 

بعــض منتجاتنــا تخلــق، التلـــوث 

استطاعت أن تضطلع بمسئوليتها 
خص قضية البيئة، وفي هذا الصدد 
ـــة بيئيــة خاصــة بــها.  رآة سياس
على مقاومة تلوث البيئة من خــالل 
اء والطاقة، وأنشأت إدارة خاصــة 

 أن تحذو حذو ( فولفو) من خالل: 

ئية  
مسئولية البيئة  

تقليل الهدر 
ــة  نفايـات ضمـن الشـروط القانوني

٥-تشجيع االقتراحات واألفكار الخاصــة بالمحافظـة 
على البيئة  

٦-دعم جمعيات المحافظة على البيئة  
٧-زرع األشـجار والنباتـات ورفـع شـعار "الشــرآة 

الخضراء". 

التربية مثل البيئة، مجال حيوي لنجاح الشرآة. ومن 
ــعًا لالتصـال  خالل التربية تؤسس الشرآة نطاقًا واس
بالمجتمع المحيط بها. بعض الشرآات تقيم المدارس 
ــج  لتعليم عائالت موظفيها، وبعضها األخر ينفذ برام
طموحة لمحو األمية، وهناك شرآات تدعم المدارس 
والجامعـات بـاألموال واألجـهزة والبعثــات والمنــح 

وفرص التدريب الجاد. 

 
 ١. تقديم المنح للطالب لمواصلة لتعليمهم  

 ٢. توفير فرص العمل الموسمية  
ـــر   ٣. توفــير األجــهزة والــبرامج والكتــب وتطوي

المناهج 
 ٤. إنشاء المدارس والكليات والجامعات الخاصة  

ــوث الموجهـة لخدمـة التربيـة والتعليـم   ٥. دعم البح
والتطوير الصناعي والمحافظة على البيئة 
 ٦. تدريب الموظفين وذويهم على حد سواء  

 ٧. المشارآة في البرامج والمهرجانات والمناسبات 
الموسمية  

ــة األمـراض ومحـو   ٨. دعم البرامج العلمية لمكافح
األمية. 

 ٩. دعـم الفنـــون والــهوايات واأللعــاب الرياضيــة 
المختلفة  

ـــة الجديــدة تعيــش ملتصقــة  وهـذا يعنـي أن المنظم
بالمجتمع الذي توجد فيه، وتستجيب لقضاياه وتعــزز 
قيمة وتحترم ثقافته الحضارية وماضية التليــد. فـهي 
تؤمن أنها إذا أرادت أن تعيـش للغـد، فـإن عليـها أن 
تعي الماضي جيدًا. لذلك تعتبر شرآة "يودي شوب" 
شـرآة نموذجيـة وعالميـة ومثاليـة ومحليـة ووطنيــة 
ــاييس. لمـاذا ؟ ألنـها دأبـت علـى تنميـة  بكل هذه المق
موظفيــها، واحــــترام عمالئـــها وحـــب مجتمعـــها 

والمحافظة على بيئتها. 

ــروعًا  فالشـرآة الجديـدة هـي التـي تعتـبر نفسـها مش
اقتصاديا ومشروعًا إنسانيًا في نفس الوقت.  
١- األخالقيات 
ر 
مب
ف

وهي المبــادئ المك
المستوى المعنوي 
في آيفية تعامالتها
وتنمية المنتج والع
األشمل، في تنمية 

السـلوك األخالقـي
فالمحافظة على الب
ال تكون"عمًال أخ
الروحي والمعنوي
تحـدد مواصفاتـها،
والمعتقدات، وهي
الشرآة للنجاح أو 
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٢- البيئة
٣-التربية 
ويمكن للشرآة الجديدة االلتحام ببيئتها من خالل :
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يمكــن القــ
والضوضا

ولكن شرآة
االجتماعية 
وضعـت هـ
ودربت مو
ترشيد است

بالبيئة. 

ويمكن ألي

١-وضع س
٢-ربط الح
٣-ترشيد ال
٤-التخلـص
الموضو
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خالصة الخالصة   
*المنظمة الجديدة أو المنظمة القرن الحــادي والعشـرين هـي 
التي تستجيب للتغيرات الكبــيرة التـي تحـدث فـي عـام اليـوم، 

وتتكيف معها. وهي التي تتمتع بالخصائص التالية: 

-التحول من االهتمام باآللة، إلى االهتمام باإلنسان، ووضعــه 
في المرتبة األولى، وهذا يتطلب من الشرآة الجديدة أن تتميز 
ــرق العمـل آأسـاس لحـل  بالحرية والمرونة واالعتماد على ف

المشاآل ووضع األهداف، وتحسين اإلنتاج. 

-خلق البيئة المناسبة للمشارآة الكاملة للعاملين فــي الشـرآة، 
وذلك عن طريق وضع قيم ومهام مشترآة للشرآة يفهمها آل 
العـاملين وهـذا يتطلـب بـالضرورة خلـــق المرونــة الالزمــة 
لتعميـق هـــذه المشــارآة، أي الترآــيز علــى البنــاء المــرن 

للمنظمة، دون البناء الهرمي. 

ــى  -اإلبـداع، فالشـرآة الجديـدة هـي شـرآة مبدعـة ترآـز عل
إعطـاء عمالـها الفرصـة آاملـة لتنميـة أفكارهـا وإبداعاتـــهم، 

والمشارآة تولد اإلبداع. 

-تدعيم فرق العمل داخل الشرآة، تلك الفرق التي تتميز : 

باإلدارة الذاتية 

والتجديد الذاتي  

والتفوق على الذاتي                   

فهي فرق لها االســتقاللية الكاملـة فـي اتخـاذ القـرارات وفـي 
ــرق العمـل تنميـة روح الفريـق فـي  اإلدارة، ويتطلب وجود ف

آافة مناحي العمل. 

-العميل جزء من الشرآة، فالشرآة الجديدة هي الشرآة التــي 
ــى رغبـات العميـل وحاجاتـه، وتحـاول  ستستطيع التعرف عل

تحقيقها. 

إنها تعتبر العميــل واحـدًا مـن الشـرآة، العميـل شـريكًا فيـها، 
ومن ثم نقدم الخدمة له بشكل أفضل. 

ــه، وإعطائـه الحوافـز  -وضع اإلنسان أوًال عند تدريبه وتعليم
والمنـح التـي تشـجعه علـى المشـارآة فـي نشـاطات الشــرآة 
بشكل آامل، ومن ثم يمكن القول أن على الشــرآة أن تتحـول 

من شرآة إنتاجية إلى جامعة تعلم وتتعلم. 

-االعتراف بالتعدد والتنوع الثقافي داخل الشرآة، فهذا التعدد 
سيساعد على تحقيق إبداعات، وتنمية أفكار تبدو متناقضة. 

-هناك مسئولية اجتماعية للشرآة في خدمة قضايا مجتمعها : 

األخالقيـة والتربويـة والبيئيـة، فالشـرآة الجديـدة هـي شـرآة 
تعيش في التحام دائم مع المجتمع، واالســتجابة لكـل قضايـاه، 
ــها  والشـرآة يجـب أن تجعـل مـن نفسـها، باإلضافـة إلـى آون
مشروعًا اقتصاديًا مشروعًا إنســانيًا لديـة مسـئولية اجتماعيـة 

آاملة. 

ــدة هـي الشـرآة القـادرة علـى مسـاعدة النـاس  -الشرآة الجدي
والتي تتعلم من أخطائها وتتكيف مع االختالفات وتعترف بها 

بل وتستفيد منها. 

لذا فإن النظرة الجديدة للتقدم وللمنظمة الجديدة 
 ١ تنطلق من:..........................................
آما أن الشرآة الجديدة في عقد التسعينات تؤمن 
 ٢ بأن :.................................................
 ٢ ١- من اآللة إلى اإلنسان.....................
 ٢ ............. الشرآة في شكلها الجديد تقوم على :
 ٢ ... ٢- المشارآة الكاملة للعاملين بالشرآة:
 ٣ .......................... ٣- اإلبداع الواجب:
 ٣ تفكير جديد..........................................
 ٤ ....... أن صياغة العملية اإلبداعية تقوم على:
٤- فرق العمل : اإلدارة الذاتية في الممارسة 
 ٤ ................................................. :
 ٤ ......... فما هي السمات الخاصة بالفريق الذآي:
 ٤ ................................. مبادئ الفريق الذآي
 ٥ ............... ٥- العميل جزء من الشرآة :
 ٥ الخدمة أوًال............................................
 ٥ ............ ٦- التدريب والتعيين والحوافز:
 ٦ التعين في المنظمة المتعلمة.........................
 ٦ ................... ٧- التعدد داخل المنظمة :

٨- الشرآة ودورها األخالقي والبيئي 
 ٦ .................................... والتربوي :
 ٧ ١- األخالقيات........................................
 ٧ ............................................... ٢- البيئة
 ٧ .............................................. ٣-التربية

ويمكن للشرآة الجديدة االلتحام ببيئتها من 
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