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تمھید

 المعروفة من عام General Electricجنرال إلكتریك ھو رئیس شركةJack Welchجاك ِولش 
 ھذا الرجل الكثیر من النجاحات لجنرال إلكتریك حقق). عشرون عاما (2001 وحتى عام 1981

لذلك فإنھ عند تقاعده من رئاسة جنرال إلكتریك ألف كتابین یلخص . وكانت لھ بصمات إداریة ممیزة
فھو رجل ال . فیھما حیاتھ وأفكاره اإلداریة وصار یلقي محاضرات عن اإلدارة في شتى بقاع األرض

. إال لعدد محدود على وجھ األرضیستھان بھ وال بخبرتھ التي ال تتوفر

Straight from the -Jack  مباشرة من القلب-جاك:في ھذه المقالة نتعرض لكتابھ األول
Gutلن أقوم بتلخیص الكتاب ولكنني أحاول عرض ومناقشة . وھو كتاب یستعرض فیھ حیاتھ وخبراتھ

.عض األفكار المثیرة في ھذا الكتابوتحلیل ب
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مرحلة الصبا وبناء الثقة

وفي یوم من األیام ) في الوالیات المتحدة(في مدرستھ الثانویة ھوكي الجلیدكان جاك ولش یمارس لعبة
ھذه الخسارة أصابتھ باإلحباط الشدید فقذف بعصا الھوكي على . خسر فریقھ للمرة السابعة على التوالي

كان باقي األوالد یخلعون أدوات التزحلق وفجأة ُفتح . فعال ثم توجھ لغرفة تغییر المالبس باناألرض
إذا لم تعرف كیف تخسر فلن : الباب ودخلت أمھ واتجھت إلیھ رأسا وأمسكتھ من مالبسھ وقالت لھ بحدة

أكثر یقول جاك ولش أن أمھ كانت ! تعرف أبدا كیف تفوز، وإذا لم تكن تعرف ذلك فعلیك أال تلعب
شخصا أثر فیھ وأنھا علمتھ كیف یتنافس وكیف یستمتع بالفوز ویتقبل الھزیمة وھو ما أصبح جزءا من 

.شخصیتھ التي قادت تلك المؤسسة الكبیرة

 یحرصون - ھذه األیام-استوقفني ھذا الموقف البسیط خاصة أن كثیرا من اآلباء واألمھات في بالدنا 
ولكن فكرة تقبل الھزیمة . ریاضیة والمنافسة على المراكز األولىعلى مشاركة أبنائھم في األلعاب ال

فعندما تحضر مسابقة . وتعلم الروح الریاضیة تكاد تكون غیر متوفرة عند األمھات واآلباء أنفسھم
إذا لم ریاضیة ألطفال في سن صغیرة تجد األمھات واآلباء في أشد االنفعال وربما وصل األمر للبكاء

ا من المراكز األولى ویتطور األمر إلى توبیخ االبن وتعنیفھ أمام الناس على مستواه یحقق االبن مركز
ھل ھذا یبني شخصا متوازنا نفسیا یستطیع تخطي الصعاب؟. المتواضع

وفیھ أوضح تأثیر نصائح أمھ وتوجیھاتھا ” بناء الثقة بالنفس“سمى جاك ولش الفصل األول من كتابھ 
عندما . ویضرب لذلك أمثلة” الثقة بالنفس“ أن أكبر شيء أعطتھ لھ أمھ ھو ویعتقد ھو. علیھ طوال حیاتھ

 وھو شيء استمر معھ بعد ذلك Stutteringكان صغیرا كان یعاني من تلعثم أو عدم وضوح للنطق 
ال یمكن ألي لسان أن یالحق …إن ھذا بسبب أنك ذكي جدا: المھم أن أمھ كانت تقول لھ. عندما كبر

ذكر أنھ بعدما أصبح رجال ورأى صوره مع الفرق التي كان یلعب معھا في فترة وی. عقل مثل عقلك
 الحظ أنھ كان دائما أقصر طفل في الصور ومع ذلك فھو في ذلك -بما في ذلك فریق لكرة السلة-الصبا 

ویعزو جاك ھذا لما كانت أمھ . الوقت لم یكن یشعر بضآلة حجمھ مقارنة بالالعبین الذین یلعب معھم
. دائما من ثقة وتشجیعتعطیھ

الثقة بالنفس . انظر أین بدأ تكون ھذا القائد الذي قاد شركة عمالقة یعمل بھا مئات اآلالف حول العالم
وانظر كیف یقوم الكثیر من اآلباء واالمھات والمعلمین والمعلمات بتحطیم الثقة بالنفس . منذ الصغر

كنھ یجد والدیھ باستمرار یشعرونھ بأنھ غبي أو قد یكون الطفل صحیحا سلیما ذكیا ول. لدى األطفال
ربما كان نجاحك في تعلم علم ما بسبب . منھ أمام زمالئھباستھزاء المعلمساذج ثم یكتمل التحطیم

تشجیع المعلم لك عندما كنت في المدرسة وربما كان فشلك في تعلم علم ما بسبب توبیخ المعلم لك 
اإلنسان یبتكر وینفذ ویقود فھو یظن أنھ شخص قادر على التفكیر الثقة بالنفس تجعل . عندما كنت طفال
وأظن ان ھذا ھو السبب في أن شباب صغیر في أمریكا قد یأتي بأفكار غیر مسبوقة . والحدیث والقیادة

وینشيء شركات عمالقة بینما نحن نكون في سن متقدمة وربما نخاف من مجرد عرض أفكارنا فلربما 
.و استھزء بناوبخنا رئیس المؤسسة أ
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ویقول . ویقول جاك ولش أن الثقة بالنفس ھو أمر كان یبحث عنھ ویحاول بناءه في أي مدیر عمل معھ
أن بناء الثقة بالنفس لدى اآلخرین ھي جزء كبیر من القیادة وأنھا تأتي من إتاحة الفرص وتحمیس 

أنا أتفق تماما معھ . م مكافأتھم على ذلكاآلخرین للقیام بأشیاء لم یكونوا یتخیلوا أن یستطیعوا القیام بھا ث
في ذلك فإنك كلما شجعت المرؤوسین ومنحتھم فرصة للتفكیر والتطویر والتنفیذ ووفرت لھم الدعم 

.المناسب فإنك تحصل على نتائج رائعة وھم یكتسبون ثقة بالنفس وشعورا رائعا بالرضا الوظیفي

ماساتشوستس بالوالیات المتحدة وھو من أصول في محافظة ” سالم“نشأ جاك ولش في بلدة اسمھا 
كانت عائلتھ متواضعة علمیا ومادیا فوالده كان یعمل كمفتش بالسكة الحدید ولم یكن أي من . أیرلندیة

من سن السماح (عمل جاك ولش في مرحلة الشباب .  الثانویة العامة-ما یعادل-أبویھ قد حصل على 
، توصیل caddyingعدیدة مثل حمل الحقائب لالعبي الجولف في أعمال ) بالعمل إلى ما قبل التخرج

الجرائد، في متب البرید في موسم العطالت، وفي بیع األحذیة في أحد األسواق التجاریة وعمل في 
.الصیفي بالشركات) التدریب(مرحلة الجامعة في العدید من فرص العمل 

 مازال طالبا ولكن في الواقع فھذا ھو عدد األعمال التي عملھا صاحبنا وھوقد یتعجب القارئ من
 فالطلبة كلھم تقریبا یعملون في الصیف وبعضھم قد -وفي بالد كثیرة -المعتاد في الوالیات المتحدة 

وھنا أحب أن أشیر إلى فوائد العمل الصیفي حیث أنھا ُتكسب . كذلك) أي في الشتاء(یعمل أثناء الدراسة 
فالعمل . اآلخرین والبیع والشراء وتعوده على الكفاح والعملالشاب خبرات متعددة في التعامل مع 

.الصیفي لیس مجرد وسیلة یتكسب بھا الشاب الفقیر ولكنھا وسیلة الكتساب خبرة تدوم مدى الحیاة

وال نرضى ألبنائنا باألعمال المتواضعة ونعتبر مع األسف فإننا ال نھتم بمسألة عمل الشباب في الصیف
بل إن العمل في المھام البسیطة مثل بائع في . ذا ُیفوت علیھم فرصا وخبرات كثیرةعملھم بھا إھانة وھ

سوق تجاري أو األعمال الیدویة یجعل الشخص یتفھم ما یعانیھ العامل البسیط فیكون أكثر قدرة على 
قارن بین شخص یتخرج من الجامعة كل مؤھالتھ ھي قدرتھ على المذاكرة . العمل كمدیر في المستقبل

كنھ لم یعمل مرة واحدة في حیاتھ وشخص عمل في الصیف في أعمال مختلفة لمدة ست أو سبع ول
. إن األخیر قد عمل لما یقارب عام ونصف واكتسب خبرات مختلفة وجرب أنظمة عمل مختلفة. سنوات

.ال شك أن ھناك فارق كبیر

رموقة في ذلك الوقت وھي جامعة لیست م) لیست المعھد الشھیر(التحق جاك بجامعة ماساتشوستس 
بعد ذلك التحق بجامعة إلینوي لدراسة الماجستیر ثم الدكتوراة في نفس . ودرس الھندسة الكیمیائیة

التخصص أي الھندسة الكیمیائیة وكانت ھذه الجامعة في ذلك الوقت من أفضل خمس جامعات 
وه وساندوه في حیاتھ یذكر جاك ولش بعض األساتذة الذین تبن. بالوالیات المتحدة في ھذا التخصص

. وحصل على الدكتوراه في العام التالي1959وتزوج جاك ولش ألول مرة في عام . الجامعیة

شعر جاك ولش أن میولھ لیست في البحث العلمي والتدریس بالجامعات ولكن في العمل الذي یجمع بین 
في جنرال إلكتریك في تلقى جاك ولش عرضا للعمل . شيء جمیل أن تعرف ما ترید. العلم والتجارة

وبالفعل َقبل ھذه الوظیفة حیث أعجبھ فریق العمل .  في مجال البالستیك-حینئذ-تطویر تكنولوجیا جدیدة 
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وبدأ جاك ولش العمل في . ورئیس الفریق السید فوكس والذي كان رجال مخترعا في مجال البالستیك
.1960ھذه المؤسسة في أكتوبر 
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میزبدایة العمل والبحث عن الت

% 10حصل على عالوة قدرھا وبعد مرور عام1960التحق جاك بجنرال إلیكتریك في أكتوبر 
علم أن زمالئھ الثالثة اآلخرین قد حصلوا على أنإلىاعتبر جاك ھذه النسبة مقبولة. تقریبا من دخلھ

لذلك . لموظفیناعتقد جاك أنھ یستحق أكثر من الزیادة العادیة التي یحصل علیھا جمیع ا. نفس الزیادة
. وصل األمر إلى أنھ بدأ في البحث عن عمل آخر. فقد حاول مناقشة مدیره في ذلك ولم یصل لشيء
وبالفعل قدم . في مؤسسة كبیرة” أحد الموظفین“كان ھدف جاك ولش أن یظھر وأال یكون مجرد 

للعشاء وحاول فاتصل بھ ودعاه ولكن مدیر مدیره لم ُیحب أن یخسر جاك. استقالتھ وتأھب للرحیل
% 10بدال من الـ % 30وفي النھایة عرض علیھ زیادة قدرھا . إقناعھ بأن یبقى في جنرال إلكتریك

.فوافق جاك وعاد لعملھ

ھذه القصة لم یذكرھا جاك بدون قصد ولكنھا جزء من شخصیتھ اإلداریة التي ال تؤمن بتساوي كل 
 والمدیر الكفء بالدخل األعلى جاك ولش شخص یحب تمییز الموظف. العاملین في كل شيء

. والترقیات وفي المقابل تمییز الموظف أو المدیر غیر الكفء أو غیر المناسب بأمور تصل إلى الفصل
.وھذا سیتضح إن شاء اهللا في خالل عرض ما قام بھ بعد تولیھ قیادة الشركة كلھا. نعم الفصل من العمل

فعندما ال یكون ھناك .  كل موظف على االجتھادمن وجھة نظري فإن التمییز أمر مھم لكي یتشجع
. مقابل للتمیز واالجتھاد فإن العاملین ال یتحفزون لبذل أي جھد زائد او محاولة تحسین ما یقومون بھ

والسبب ھو أن العمل دائما یكون . وكما أن عدم التمییز ُمضر فإن التمییز الزائد عن الحد مضر أیضا
فالبد من . للنجاح منفردا فھو یحتاج لآلخرینالمؤسسةواحد أن یقودعمال جماعیا فال یمكن لموظف 

أما . وجود ما یحفز المجموعة للعمل كفریق وفي نفس الوقت ما یحفز الفرد على التمیز داخل الفریق
توضیحھا ومناقشتھا الحقا إن شاء وقت التي كان یسلكھا جاك ولش فسیأتي) االستغناء(قضیة الفصل 

.اهللا
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عبموقف ص

لقد .  تعرض لموقف محرج جدا1963استقر جاك في عملھ وبعد مرور عامین أي عام . نعود لصاحبنا
 وفي یوم Pilot Plantكان جاك ولش مسئوال عن االختبارات التي یتم إجراؤھا في مصنع تجریبي 

ھیار من األیام بینما كان یجلس في مكتبھ حدث انفجار كبیر في المصنع تسبب في تحطم السقف وان
لحسن الحظ لم یصب أحد إال . جزء منھ وطیران جزء منھ في الھواء وتحطم نوافذ الطابق العلوي

وبالطبع كان جاك ولش مسئوال عن المصنع التجریبي وبالتالي مسئوال عن ھذا . إصابات طفیفة
.الحادث

دیر كبیر في في الیوم التالي كان على جاك أن یسافر لمدینة أخرى لكي یشرح الحادث وأسبابھ لم
یحكي جاك كیف أن ھذا المدیر كان متفھما . بالطبع كان جاك في موقف ال یحسد علیھ. جنرال إلیكتریك

لطبیعة االختبارات التي یتم إجراؤھا وكیف تكلم معھ بعقالنیة وكیف أن تركیزه كان على ما تعلمھ جاك 
.مشروعوسألھ ذلك المدیر عن إمكانیة االستمرار في ال. من ھذه التجربة

وھذا أمر مھم . ُیعقب جاك على ھذه القصة بأھمیة التعامل بكیاسة مع الشخص الذي وقع في خطأ
وأجو أال یتصور . یرى جاك أن الشخص الذي وقع في خطأ یحتاج لمن یعید لھ الثقة ویثبتھ. فعال

 أي مدیر ال القارئ أن جاك ھو مدیر سھل أو حنون فھو نفسھ كما سترى ال یتوانى عن االستغناء عن
.ولكن ھناك فارق بین ضعف األداء واألخطاء المتكررة وبین حدوث خطأ غیر مقصود. تثبت كفاءتھ

رأیُت في حیاتي العملیة مواقف مشابھة فعندما . ھذه النقطة التي ذكرھا جاك ھي نقطة یجب أن ننتبھ لھا
 العمل فإن الھجوم العنیف یخطيء شخص ما فیتسبب في إیقاف اإلنتاج أو أي مشكلة كبیرة من مشاكل

أھمھا أن ثقافة الوضوح والصراحة . یتسبب فعال في فقدانھ للثقة بل ویكون لھ عواقب أخرى كثیرة
ستختفي، فكل من یخطئ لن یقول أنھ أخطأ ویتبع ذلك أن كل مدیر یحاول أال یجعل غیره یفھم شیئا في 

.  إخفاء المعلومات ثم تزویر المعلوماتعملھ لكي یستطیع أن یراوغ ویخادع وبالتالي تنتشر ثقافة
والمدیر العاقل یعلم أن حدوث خطأ ما من أحد مرؤوسیھ لھ أسباب كثیر أحدھا إھمال المرؤوس وأحدھا 

ویعلم . كذلك وجود خطأ في أسلوب العمل الذي أقره المدیر نفسھ وھناك الكثیر والكثیر من األسباب
ر قصد وأنھ ھو نفسھ یقع في أخطاء تافھة ال یتصور أبدا أن المدیر العاقل كذلك أن الخطأ وارد عن غی

.فالبد من تحلیل األسباب ووضع التدابیر التي تمنع من تكرار الخطأ. یقع فیھا
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الطریق إلى أعلى

 أي بعد عشرین عاما 1981 وأصبح رئیسا لھا في عام 1960التحق جاك ولش بجنرال إلیكتریك عام 
 انتھت فترة التجارب وأصبح 1964في عام . ة الترقیات التي ترقاھافلك أن تتخیل عدد وسرع. فقط

استغل جاك ولش الفرصة وحاول . المصنع جاھزا لإلنتاج وكان منصب المدیر العام للمصنع شاغرا
كان األمر غیر یسیر ألن جاك لھ خلفیة فنیة بحتة ولیس . إقناع المدیر المسئول أنھ یصلح لھذا المنصب

المھم أن جاك ألحَّ وجادل وكرر المحاولة إلى أن . لتسویق الالزمة لبیع المنتج الجدیدلدیھ علم بأمور ا
.أقنع ذلك المدیر وبالتالي أصبح مدیرا عاما للمصنع وھو أقل من ثالثین عاما

. واجھ جاك موقفا عصیبا حینئذ إذ ظھر عیب في المنتج وبدا كما لو كان إصالح العیب غیر ممكن
ھو وفریق العمل لمدة ستة أشھر بشكل دؤوب وتحت ضغط نفسي إلى أن تم یحكي جاك كیف عمل 

وبدا اإلنتاج وبدأ جاك یكتسب خبرات . إجراء بعض التعدیالت التي جعلت المنتج صالحا لإلنتاج والبیع
.تجاریة ودارت العجلة

رد جاك من األشیاء التي أعجبتني في س. دعك من قصة الترقیات ومن قصة الكفاح لتحسین المنتج
لتلك الفترة أنھ أشار إلى روح العائلة التي كانوا یعملون بھا وإلى كثرة االحتفاالت التي كانوا یقومون 

ببساطة فإن جاك . بھا كلما تم تحقیق أي إنجازات مثل توقیع أول عقد لبیع المنتج أو إضافة عمالء جدد
أعجبني ذلك لما أعرفھ . ناول البیتزاكان ینتھز الفرصة لالحتفال مع فریق العمل بشرب المشروبات وت

ال تنتظر أن . من قوة االحتفال باإلنجازات فھو أمر محفز جدا ومع األسف یغفل عنھ بعض المدیرین
یقوم الموظف بعمل لم یقم بھ إنسان من قبل كأن یصعد إلى المریخ ولكن انتھز أي فرصة لكي تشرب 

ال أقول لك حدد میزانیة ضخمة . شھادات التقدیر، أكثر من الجوائز و)مرؤوسیك(العصیر مع فریقك 
فیكفي أن تعطي الموظف شھادة تقدیر عندما . للجوائز ولكن ھناك أشیاء بسیطة یكون لھا تأثیر كبیر

یجتھد او تضع اسمھ في لوحة اإلعالنات أو تأكل بعض الحلوى مع فریق العمل في المناسبات أو عند 
.تحقیق إنجاز

 جاك ولش لمدیر عام لكل مصانع البالستیك في جنرال إلیكتریك وبذلك أصبح  تم ترقیة1968في عام 
. أصغر من وصل لھذا المستوى الوظیفي في تلك المؤسسة الكبیرة
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:أمور عائلیة

وعلى . 1968كما تعلم فقد تم ترقیة جاك ولش لمنصب المدیر العام لقطاع البالستیك في عام 
ففي عام . د صاحب ذلك بعض األمور العائلیة التي أثرت فیھمن التقدم الوظیفي السریع فقالرغم

ویجكي جاك عن سفره لزیارة والدتھ عند دخولھا .  توفي والده1966 توفیت والدتھ ثم في عام 1965
المستشفى عدة مرات بسبب مشاكل في القلب وكذلك عودتھ مسرعا من رحلة عمل في أوروبا لرؤیة 

. ض مشاعره عند وفاة والدتھ ثم والده وكیف تأثر بذلك كثیراأوضح جاك بع.في مرض موتھوالده
عدیدة من تشجیعھ وشد وفي مواقف أخرىویشیر جاك للدور الذي قامت بھ زوجتھ في تلك المواقف

.أزره واالحتفال معھ بالترقیات وما إلى ذلك

مقولة أن ألوضح أنال یھمني أن أخوض في التفاصیل العائلیة لجاك ولش ولكنني أحببت اإلشارة لذلك 
فھا ھو ھذا المدیر الكبیر یترك . رجل األعمال یجب أن یكون بال مشاعر ھي مقولة خاطئة

الوقت فمن وفي نفس. وھا ھو یتأثر بوفاتھا ویبكي.ویسافر لكي یكون مع أمھ في أوقات عصیبةعملھ
نعم البد من .  وأحاسیسلھ مشاعرفاإلنسان ھو اإلنسان. الواضح أنھ استفاد من وقوف زوجتھ بجواره

العمل بجد وال یمكن أن یترك المدیر عملھ كلما أصاب ابنھ البرد ولكن ھذا ال یعني أنھ لن یأخذ أجازة 
.لكي یقف بجوار أحبابھ في المواقف الصعبة أو المواقف السعیدة
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ال أرید الرحیل

 لمنصب مدیر المصانع  تم ترقیة جاك ولش1971في عام . موقف آخر لفت انتباھي في ھذا الكتاب
 تم ترقیتھ لمنصب أعلى وأصبح 1973وبعد أقل من عامین أي في عام . الكیمیائیة والمتالیرجیة

 مصنعا في الوالیات المتحدة ودول أوروبیة 44مسئوال عن عدد من األعمال المختلفة تتكون من 
 الشركة الرئیسي والذي وكان على جاك أن ینتقل اآلن إلى مقر.  عامل46,000ویعمل فیھا وآسیویة

.وبدأ جاك في إعداد مكتبھ في نیویورك واختار أثاث المكتب بنفسھ. كان في والیة أخرى

. في حیاة جاك وكما تعرف فإن االنتقال إلى المقر الرئیسي یعني أنھ أصبح من الصفوةترقیة مھمة
) والیة ماساتشوستس(Pittsfiledبتسفیلد لم یكن جاك یرغب في ترك. ولكن كانت ھناك مشكلة كبیرة

بالمكان ) زوجتھ وأوالده األربعة(وارتبطت أسرتھألنھ ارتبط لماذا؟.  عاما13التي كان یقیم بھا منذ 
كان جاك یمارس الجولف مع أصدقائھ . البدیع القریب من الجبال والبحیرات وبمجموعة من األصدقاء

تخسر أنلم یرغب جاك في. مرتبطین بمدارسھمفي ناد قریب خالل العطلة األسبوعیة وكان أبناؤه
.بسبب ھذه الترقیةاألسرة ھذا الجو الطبیعي واالجتماعي

واسمھ ِھرم ) نائب رئیس الشركة(سافر جاك لمقابلة مدیره الجدید. ماذا یفعل؟ ھل یرفض الترقیة
بالبقاء في بتسفیلد وجادل بأنھ سیكون في حاول جاك إقناع ِھرم بأن یسمح لھ. Herm Weissویس

ووعده بأن ھذا لن . شركة الرئیسيیتابع المصانع ھنا وھناك وال داعي ألن ینتقل لمقر المعظم األوقات
 یقول جاك أنھ في .یمنعھ من الحضور بانتظام في مواعید االجتماعات الشھریة في المقر الرئیسي

جاك وشكر ِھرم فرج.وافق ِھرم على طلبھ) charityالخیریة (لحظة من الضعف أو العطف 
وبالفعل . بر رئیس الشركة باألمرحتى أنھ قبَّلھ وخرج مسرعا قبل أن یغیر رأیھ وقبل أن یخبشدة

.استمر جاك في بتسفیلد وحصل على الترقیة

فلم یعتبر .ھذا الموقف یبین أن مثل ھذه األمور االجتماعیة واإلنسانیة لھا وجود على كافة المستویات
بالطبع كان یمكن أن یرفض ولكن المھم . ِھرم أن جاك شخص مستھتر وال یصلح لمثل ھذه المناصب

. را على ھذا المستوى مثل جاك ومدیرا أعلى مثل ِھرم لم یعتبرا ھذه األمور نوع من السذاجةأن مدی
وال تتصور أن جاك كان رجال یعطي وقتا كبیرا ألسرتھ فھو یقول عن نفسھ أنھ كان یعمل كثیرا جدا 

.وكان ال یتابع شئون األوالد كثیرا بل إن زوجتھ ھي التي قامت بالدور الرئیسي في ذلك

ویعتبر أنھ لم یكن .  یتحدث جاك عن الموازنة بین الحیاة والعملWinning” الفوز“ي كتابھ اآلخر ف
وفي غضون ذلك یذكر بعض األمثلة لمدیرین ناجحین . ناجحا في ذلك فكان العمل یطغى على حیاتھ

ھ كان یحاولون تحقیق ھذه الموازنة حتى أن بعضھم رفض ترقیة أو انتقال لعمل آخر بسبب ظروف
بالطبع ھذه الموازنة تعني بعض التضحیات وھي لیست سھلة ولكنني أحببت أن أوضح ان . األسریة

.ربما نستعرض ذلك الكتاب الحقا ونناقش ما فیھ. ھذا لیس أمرا مرفضا

یسافر الطائرة وفي حال نزول الجلید فإنھ كان یتأخر عن االجتماعات وكانونفذ جاك وعده في أال
واستمر األمر على ذلك .  الفجر لكي یحضر االجتماع في المقر الرئیسي في موعدهیستقل سیارتھ منذ
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 وأخبره أنھ یرى فیھ قدرات Regحوالي خمس سنوات حین استدعاه رئیس الشركة كلھا واسمھ رج 
عالیة ولكنھ یحتاج أن یتعرف على أجزاء أخرى من الشركة وعرض علیھ منصبا أعلى ولكن ھذه 

في ھذا الوقت شعر جاك أنھ مضطرا للتضحیة واالنتقال من . ل للمقر الرئیسيالمرة یجب أن ینتق
وفي النھایة انتقل جاك وأسرتھ . ولكن أبناءه كانوا ال یحبون االنتقال. بتسفیلد وكانت روجتھ متقبلة لذلك

ادر ولكي یظل مرتبطا ببتسفیلد فإنھ اشترى قطعة أرض قبل أن یغ. Fairfieldمن بتیفیلد إلى فیرفیلد 
.مباشرةبتسفیلد

في المقالة التالیة إن شاء اهللا نستعرض أمرا مھما في أسلوب جاك اإلدارى وھو التركیز الشدید على 
اختیار المدیرین وما صاحب ذلك من فصل بعضھم وبعض األخطاء التي وقع فیھا في اختیاره لھؤالء 

.المدیرین
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التوظیف واالستغناء

 أن جاك ولش ُیكثر من الحدیث عن اختیاره للمدیرین الذین یعملون معھ عندما تقرأ ھذا الكتاب تالحظ
فكلما ذكر تقلده لمنصب ما فإنھ . ومتابعتھ الختیار المدیرین الذین یعملون في قطاعات العمل المختلفة

یبدأ في سرد قصص حول اختیاره لفالن لكي یكون مدیرا لمصنع كذا وفالن لكي یكون مدیرا مالیا 
كر أنھ عندما أصبح مسئوال عن صناعات أخرى باإلضافة للبالستیك فإنھ اكتشف أنھ لن ویذ. وھكذا

یستطیع أن یفھم تفاصیل كل تلك األعمال مثلما یفھم دقائق صناعة البالستیك التي عمل بھا في بدایة 
.من ھنا بدأ اھتمامھ باختیار الناس الذین سیدیرون ھذه األعمال. حیاتھ

فعندما كان یتولى جاك ولش . ند التوظیف والنقل ولكن كان یشمل حاالت استغناءلم یكن األمر یتوقف ع
وبناء على ھذا التقییم فإنھ كان . إدارة قطاع ما فإنھ كان یبدأ في تقییم كل المدیرین الذین یعملون معھ

ا عملیة االستغناء ھذه لم تترك جاك ولش حتى وھو رئیس. یقرر إبقاء البعض واالستغناء عن البعض
وكان أسلوبھ في ذلك ھو أن یكون صریحا مع من ال یعجبھ أداءه فیخبره بذلك ویطلب . لجنرال إلكتریك

وفي النھایة یقوم بإخباره بأن المحاوالت لم . ویكرر ھذه المحاورة عدة مرات. منھ تصحیح األوضاع
.تنجح وأن بقاء الوضع على ما ھو علیھ غیر مقبول ویطلب منھ الرحیل

 في عملیة المصارحة ھذه وھو أنھا تقلل من حجم المفاجأة عندما یطلب من أحد المدیرین ولجاك منطق
وكان یساعده في ذلك ما كانت تقدمھ الشركة . الرحیل، بل ربما رحل بعضھم قبل أن یطلب ھو منھ ذلك

 ولجاك منطق في عملیة االستغناء. من بعض التعویض المادي لھؤالء وإن كان لم یوضح تفاصیل ذلك
نفسھا وھو أن ھؤالء قد ینجحون في مكان آخر ولكن بقاءھم مع عدم نجاحھم ھو خسارة لھم وللشركة 

.ویقول ھو أن رأى الكثر منھم ینتقلون ألعمال جدیدة یحققون فیھا النجاح. في نفس الوقت

ومن الطریف أن جاك ولش لم یخجل أن یفصح عن بعض األخطاء التي وقع فیھا في عملیة اختیار 
فمثال كان یتأثر بالھیئة واللباقة ولكن اكتشف أنھما قد یكون وراءھما شخص كفء . في البدایةمدیرینال

ویحكي كذلك عن اختیاره لموظفین في الیابان حیث . كما قد یكون وراءھما شخص غیر مناسب بالمرة
ولكنھ . یابانیة جاك ولش لم یكن یتحدث ال-كان یعتمد أساسا على معرفة المرشح باللغة اإلنجلیزیة 
.اكتشف أن اعتماد االختیار على اللغة ھو فلسفة خاطئة

ومن ھذه األمثلة أن جاك ولش عندما بدأ في جنراك إلیكتریك في الستینیات كان معجبا بلباقة وأسلوب 
فكان ذلك الشخص یتحدث في االجتماعت بطالقة . صناعة السیلیكون بالشركةعرض مدیر صغیر في

مرت األیام وترك ذلك الشخص جنرال إلیكتریك وبعد أكثر من عشر . ور بشكل رائعویقوم بعرض األم
وبناء علیھ ونظرا ألن . سنوات قرر جاك ولش أن ھذا الشخص ھو المدیر المناسب لصناعة السیلیكون

المنصب كان كبیرا فإن جاك ولش حصل على موافقة المركز الرئیسي للشركة بما في ذلك مدیره 
یقول جاك ان لم یمر وقت حتى أدرك أنھ قد أخطأ تماما .  البشریة ورئیس مجلس اإلدارةومدیر الموارد

ولكن جاك كان لدیھ الشجاعة الكافیة لیخبر مدیریھ أنھ أخطأ وأن علیھ استبدال ھذا . في ھذا االختیار
.المدیر
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.  یتخرج من إحداھاویقول جاك أنھ كان مولعا باختیار خریجي الكلیات المرموقة على الرغم من أنھ لم
فأصبح بعد . دلیال على النجاح في العملولكنھ اكتشف بعد ذلك أن التخرج من كلیة مرموقة لم یكن لھ

ذلك ال یھتم كثیرا بالسیرة الذاتیة التي تظھر القدرات الذھنیة للمرشح ولكنھ أصبح یبحث عن الشخص 
.المتحمس الذي لدیھ شغف بالعمل

طویلة في الوحدات المختلفة في الوالیات والدول المختلفة لكي یقوم بتقییم كان جاك ولش یقضي أوقاتا 
فكان یقضي ساعات وساعات . لیس فقط المدیر العام في كل وحدة ولكن كل المدیرین. المدیرین بنفسھ

لكي یققف على أداء مع مدیر الوحدة ومدیره للموارد البشریة ومع المدیرین الرئیسیین في تلك الوحدة
.یرین في تلك الوحدةالمد

كل ھذا االھتمام باختیار المدیرین وتقییمھم واالستغناء عن غیر المناسب امتد أثره على أسلوب إدارة 
 سوف نتعرض لھ في -قد یعجبك أو ال یعجبك -فكان لھ أسلوب ممیز . جاك ولش كرئیس للشركة لھا

.مرحلة الحقة إن شاء اهللا

فھو . لمدیرین فھذه وظیفة أساسیة للمدیر خاصة إذا كان منصبھ عالیاأعجبني جدا اھتمام جاك باختیار ا
في ذلك قد فھم أحد وظائفھ األساسیة فھو لن یحاول منافسة كل مھندس في جنرال إلیكتریك في فھمھ 

مع األسف فإن ھذا الفكر قد ال یتوفر لدى . خیر قیامللتفاصیل الدقیقة للعمل ولكنھ سیختار من یقوم بذلك
.مدیرینبعض ال

فمثال تجد أن المدیر یطلب منھ االختیار بدون أن . وقد تجد أن عملیة التوظیف ال تلقى اھتمام كافیا
جاك ولش أشار لبعض أخطائھ في التوظیف وھي . یكون قد تلقى أي نوع من التدریب على ھذه العملیة

نة بالمرة وتتطلب منا أن عملیة التوظیف ھي عملیة مھمة ولیست ھیِّ. أخطاء یقع فیھا كثیر من الناس
.نستعد لھا بالتثقیف والتدریب

فلكي تستطیع توظیف الشخص . ومما أعجبني االھتمام الشدید بتقییم المدیرین في كل وحدات العمل
وعملیة تقییم األداء ال . المناسب في المكان المناسب البد أن یكون لدیك تصور واضح عن أداء كل منھم

اعتمد جاك ولش في . دث بجرأة أو أنھ دائما یساند رأیك أو أنھ یجید لغة أجنبیةتأتي بمجرد أن ھذا یتح
تلك المرحلة على مناقشة مدیري الوحدات ومدیري الموارد البشریة حول نقاط القوة والضعف لكل 

د فال ُتھمل عملیة تقییم الناس وال تعتم. مدیر لدیھم واعتمد كذلك على لقائھ بھؤالء المدیرین وجھا لوجھ
.على المظاھر ولكن ابحث وفتش واستمع آلراء اآلخرین وابحث عن النتائج الحقیقیة

ولجاك ولش مقولة في .أما مسألة االستغناء عن بعض المدیرین فھو أمر ربما لم نعتد علیھ بھذا الشكل
، وأن ھذا األمر وھو أن من یعتبر أن االستغناء عن الموظف أمرا بسیطا فھو ال یصلح ألن یكون مدیرا

وھو قد تحدث مرارا عن صعوبة . من ال یستطیع أن یستغني عن موظف فھو ال یصلح ألن یكون مدیرا
ھذا األمر وما یصاحبھ من ضغط نفسي على المدیر الذي یتخذ ھذا القرار ولكنھ اعتبر ھذا من متطلبات 

مبرمة مع ھؤالء وطبقا لنوعیة العقود الطبقا لظروف المجتمعوقد نختلف في ھذا األمر. المھنة
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وفي الحقیقة فھذا أمر شائك ویختلف من بلد آلخر ومن عمل آلخر وأترك للقارئ التعلیق . المدیرین
.على ذلك
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عملیة اختیار الرئیس الجدید للشركة

قد . 1981یحكي جاك ولش في كتابھ عن تفاصیل اختیاره لمنصب رئیس مجلس إدارة الشركة عام 
ه خالل عدة أسابیع أو عدة أشھر ولكن الحقیقة أن عملیة االختیار امتدت تظن أن ھذا القرار تم اتخاذ

دعنا نستعرض المراحل والسمات الرئیسیة لعملیة اختیار رئیس . لعدة سنوات ومرت بمراحل عدیدة
.الشركة

ھذه القائمة لم .  مرشحا لخالفة رئیس الشركة حینئذ ِرج جونز19 تم إعداد قائمة بـ 1974في عام 
.الحظ أن ھذه القائمة تم إعدادھا قبل سبع سنوات من رحیل رج جونز. على جاك ولشتشتمل 

یعلق جاك . لم یكن جاك في ھذه القائمة أیضا.  تم حصر القائمة في عشرة مرشحین فقط1975في عام 
على ذلك بأن مدیر الموارد البشریة في ذلك الوقت لم یكن یرى جاك مناسبا للترشیح فقد كان یعتبره 

وكان یأخذ علیھ عدم تطبُّعھ بقواعد جنرال إلیكتریك في ذلك الوقت والتي یعتبرھا )  عاما40(یرا صغ
.ویبدو أن ھذه القوائم لم تكن معلنة في ذلك الوقت. بیروقراطیة: جاك ولش

المقصود بقطاع ھنا ھو .  تم ترقیة جاك ولش لوظیفة مدیر تنفیذي إلحدى القطاعات1977في عام 
ألمر لم یكن ولكن ا. مجموعة كبیرة من المؤسسات والمصانع التابعة للشركة األم جنرال إلیكتریك

مجرد ترقیة بل إنھ تم اإلعالن عن أسماء المرشحین لخالفة رج جونز وكان جاك ولش ھو أحد ھؤالء 
لم . الباقون ھم أربعة مدیري قطاعات آخرین والمدیر المالي ومدیر التخطیط االستراتیجي. السبعة

لة تمتد قبل تولي رج جونز یشتمل الترشیح على نائبي رج جونز والذان كانا في منصبیھما منذ مدة طوی
.منصبھ

أصبح السباق واضحا للجمیع فھؤالء السبعة ھم المتسابقون وسوف یتم متابعتھم الختیار رئیس الشركة 
من اللطیف أن كال من نائبي رج . ء السبعة ھو المقر الرئیسي للشركةوكان مقر عمل ھؤال. القادم

وكان قرار االختیار النھائي في ید مجلس . جونز لم یفضال جاك ولش وھذا مما شكل ضغطا علیھ
.اإلدارة ولكن من الواضح أن الرئیس رج جونز كان لھ تأثیر كبیر على المجلس

لتي اشتملت على األجھزة المنزلیة والتكییف واإلضاءة بدأ جاك ولش في إدارة أعمالھ الجدیدة وا
بدأ جاك كعادتھ بتكوین أعضاء فریقھ ثم . ومحطات إذاعة وتلفزیون وشركة جنرال إلكتریك لالئتمان

من المثیر أنھ توصل إلى أنھ من الضروري تخفیض حجم األعمال في . قام بتقییم كل من ھذه المجاالت
والذي ) نائب رج جونز(ي كان مخالفا تماما لخطط مدیره في ذلك الوقت قطاع األجھزة والمنزلیة والذ
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ترتب على ذلك تقلیص . ولكن جاك ولش استطاع أن یقنعھ برأیھ. كان ینوي التوسع في ھذا القطاع
.حجم العمالة واالستغناء عن الكثیر من العاملین في ذلك القطاع

ك رج جونز مع كل المرشحین ومع ویحكي جاك ولش عن حدیث شخصي كان یجریھ رئیس الشر
افترض أننا في طائرة وقد تحطمت : سألھ یوما على انفراد. بعض المدیرین المرموقین غیر المرشحین

وحاول جاك ان یقنعھ أنھ سوف یخرج من الحطام . بنا، من ھو الذي ینبغي أن یقود جنرال إلیكتریك
بأنھ یختار فالنا من بین المرشحین السبعة وعندما أخبره جاك . ولكن رج أصر أن كال منھما قد مات
كان ھدف رج حسب قول جاك ھو أن یعرف رأي كل مرشح في . فإنھ سألھ عن من یمكن أن یعمل معھ

وفي . المرشحین اآلخرین لیتعرف على الفریق الذي یمكن أن یعمل سویا كرئیس ونائبي رئیس جدد
طائرة تحطمت ومُت أنا ونجوَت أنت، من الذي أنا وأنت في طائرة وال: وقت الحق بدأ السؤال یختلف

وكان السؤال التالي ومن تختار لیعمل معك وما ھي . أنا: كانت اإلجابة بالطبع. ینبغي أن یقود الشركة
.التحدیات التي تراھا أمامك

:  شھرا من بدایة السباق بین السبعة مرشحین قرر رج جونز أن یجعل السباق بین ثالثة فقط18وبعد 
وتم تعیین الثالثة كنواب لرئیس . واستطاع رج أن یقنع مجلس اإلدارة برأیھ. اثنان آخرینجاك و

وكان معنى ذلك أن ھؤالء الثالثة . الشركة وكان على نائبي الرئیس السابقین التقاعد في نھایة العام
 جاك الغریب أن المرشحین اآلخرین ھما االثنان الذي ذكرھما. سیصبحون أعضاء في مجلس اإلدارة

ویقول جاك أنھ اكتشف بعد ذلك أن رج كان یرید في . في إجابتھ عن سؤال رج حول تحطم الطائرة
أراد أن ولكن رج. ذلك الوقت أن یتولى جاك الشركة ویتولى المرشحین اآلخرین منصب نائب الرئیس

فقد . جلس نفسھیقنع باقي أعضاء مجلس اإلدارة بذلك من خالل متابعتھما للثالثة مرشحین من خالل الم
.كان بعض األعضاء في ذلك الوقت ال یفضلون جاك لمنصب رئیس الشركة

وفي وقت الحق طلب رج جونز من كل من المرشحین الثالثة كتابة مذكرة تحتوي على تقییم كل 
وكان جاك في ذلك . مرشح لنفسھ كنائب لرئیس الشركة وعن مستقبلھ ورؤیتھ للشركة في المستقبل

بعة واألربعین ویعد أصغر المرشحین سنا ففكر أن یتعھد أال یبقى في منصبھ سوى عشر الوقت في الرا
.سنوات ثم عدل عن ذلك

وبھذا انتھى السباق . تم اختیار جاك ولش كرئیس قادم لمجلس إدارة الشركة1980وفي نھایة عام 
و أن رج جونز كان من األشیاء التي علق علیھا جاك نفسھ ھ.وبدأت مرحلة جدیدة في حیاة جاك ولش

شجاعا لیختار شخصا لم یكن یتسم بالنموذج المعتاد لمدیري جنرال إلیكتریك بل كان یختلف عنھم كثیرا 
.ولكنھ رأى فیھ الشخص الذي یصلح لقیادة ھذه المؤسسة الكبیرة ویقودھا للنجاح

ربما . المرشحینربما لم یعجبك اإلفصاح عن أسماء . ربما یكون أسلوب االختیار متمیزا أو غریبا
ولكن الشيء الذي أظن اننا ال نختلف علیھ ھو . یكون قد أعجبك بعض ھذه التفاصیل ولم یعجبك بعضھا

.ھذا شيء أعجبني كثیرا. أن عملیة االختیار اتسمت بالجدیة الشدیدة والتقییم البطيء
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. ساس الختیار سلیمقد تستخدم أسالیب مختلفة ولكن ھذه الجدیة وھذا التقییم وھذه المشاورات ھي أ
لیست كل الوظائف مثل وظیفة رئیس مجلس إدارة ولكن عملیة اختیار المدیرین بصفة عامة تحتاج 

.الجدیة والتقییم والتشاور



19موقع اإلدارة والھندسة الصناعیة

الخطوات األولى

. كانت الشركة متمیزة ومستقرة وكبیرة. 1981تولى جاك ولش رئاسة جنرال إلیكتریك في أبریل عام 
رأى جاك في جنرال إلیكتریك الكثیر من البیروقراطیة .  أن یفكر في التغییرولكن ذلك لم یمنع جاك من

فقد رأى أن عدد طبقات اإلدارة كثیر جدا أي أن الھرم الوظیفي كبیر وھو أحد . والبطء وثقل الوزن
ویضرب جاك ولش .  درجة 12فقد كان عدد درجات السلم تصل إلى . أسباب البطء والبیروقراطیة

راطیة بأنھ كان علیھ أن یوقع على طلبات شراء معدات أو أجھزة كبیرة في الشركة كلھا مثاال للبیروق
ما ھي القیمة التي یمكن ان :  مدیر في الشركة ویتعجب جاك ولش16وقد یأتیھ الطلب موقع علیھ من 

أضیفھا بتوقیعي؟ الحظ جاك أن بعض المدیرین یرون مناصبھم مكافئة على خدمتھم الطویلة وال 
وفي .ھا كفرصة إلثبات الذات فقد كان یرى نقصا في الحماس والرغبة الداخلیة لتحسین العملیرون

بعض الصناعات كان ھناك قناعة لدى العاملین بأن العمالء محظوظون بتقدمھم لشراء منتجات جنرال 
.إلیكتریك

وضع جاك ولش . أراد جاك ولش أن یخلق ثقافة جدیدة تتمیز بالسرعة والالرسمیة وروح المغامرة
 2 أو رقم 1ال تكون فیھا رقم ) صناعة(ل رؤیة جدیدة وھي أن جنرال إلیكتریك لن تستمر في أي عم

ما معنى ذلك؟ إن أي شركة من شركات جنرال إلیكتریك ال تكون متمیزة جدا في مجالھا . في مجالھا
 .واحد أو اثنین في صناعتھالن یكفي مجرد التمیز ولكن یجب أن تكون الشركة رقم. سوف یتم بیعھا

.رات ھائلةتغیی..…قرارات صعبة.…فكر جريء.…رؤیة غریبة

وھنا أحب أن أشیر إلى نقطة مھمة وھي أن التطویر والتحسین شيء ال ینتھي، فلكي تبقى ناجحا البد 
ففي عالم الیوم الشدید المنافسة ال . أن تستمر في التطویر والتحسین وھو ما قد یعني تغییرات كبیرة

تبدو أنھا ال ترقى لمستوى یمكن الركون إلى النجاح الحالي فالمنافسون یتطورون والشركة التي 
كمدیر أو موظف علیك أن تبحث دائما عن التطویر في . المنافسة الیوم قد تصبح غدا شركة رائدة

وأفكار جدیدة وتختلف كل یوم تظھر تكنولوجیات. مجالك وال تظن أبدا أنك لست بحاجة للتطویر
.االحتیاجات وتتغیر األسواق فالبد أن تواكب ھذه التغیرات
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نظم العمل أو ثقافة المؤسسة أو وصف العمل إلي آخر ذلك والتغییر ینتج عنھ ویر یعني تغییروالتط
الطریقة : عندما تطلب من المشغل أن یعمل بأسلوب جدید فأول شيء تجده ھو المقاومة. مقاومة طبیعیة

وات، ھذه الحالیة ھي أفضل طریقة، الطریقة الجدیدة ال یمكن أن تنجح، نحن نعمل ھكذا منذ عشر سن
. واحد بل ھو أمر عالميھذه المقاومة لیست أمرا خاصا بشركة بعینھا أو ببلد..…الطریقة نظریة

وقد كان من .ولذلك فعلیك أن تتقبل ھذا األمر وتحاول التغلب على ھذه المقاومة بالطرق المناسبة
إذن كیف واجھ جاك . ام بھاالطبیعي أن یواجھ جاك ولش مقاومة كبیرة لتغییراتھ الھائلة التي یرید القی

ھذه المقاومة؟

بدأ جاك بالتمھید لھذه التغییرات بعرض آرائھ على بعض مرؤوسیھ المباشرین بما فیھم نائبیھ 
 مدیرا من 14ثم قام بدعوة . التحفظات حول سرعة التغییروجد الدعم منھما وإن كان لھما بعضالذین

. علب الجولف وھي لعبة شھیرة في الوالیات المتحدةأكبر مدیري الشركة لقضاء یومین في نادي لل
وقد تمكن من . وتخلل ذلك لعب الجولف. وحاول جاك ولش سماع آرائھم حول رؤیتھ ومقترحاتھم

تشجیعھم على الحوار ولكنھ لم یصل إلى ما یرید فقد أصبح بعضھم موافقا إلى حد ما على التغییر 
.وبعضھم غیر متقبل لھ

 كان على جاك ولش أن یلقي خطابا في نیویورك أمام محللین مالیین من وول 1981في نھایة عام 
وكان من المعتاد أن یحتوي مثل ھذا الخطاب على العدید . Wall Street’s Analysystsستؤیت 

لقد حدثھم عن رؤیتھ . من األرقام المالیة التي توضح نجاح الشركة ولكن خطاب جاك كان مختلفا
یكن لم.تریك بما في ذلك التمیز والمحافظة على المركزین األولیین في كل صناعةالجدیدة لجنرال إلیك

قد أتوا لیستمعوا إلى نتائج مالیة ولم یأتوا لیسمعوا ھذا الكالم وھذه فعل المحللین المالیین رائعا فھمرد
.الرؤیة الغریبة على مسامعھم

. رابحة وناجحة جدا أي مشكلة فالشركةیرىلم یكنیحكي جاك ولش أن أحدا في الشركة أو خارجھا
فكان یرى أن الشركة التي ال یكون لھا . ولكن جاك كان یرى التحدیات المستقبلیة وصعوبة المنافسة

منافسة ) في ذلك الوقت(نصیبا كبیرا في السوق في مجالھا لن تستطیع المنافسة على المدى البعید فھناك 
: فكان الحل في نظره ھو. عات وھناك منافسة عالمیةیابانیة شرسة بدأت تظھر في بعض الصنا

.اإلصالح أو البیع أو الغلق

وقد كانت القلق األكبر   .ظل جاك یردد رؤیتھ مرارا وتكرارا لكي یقتنع العاملون والمدیرون بھا
التي ال تحقق مركزا مرموقا فھؤالء شعروا بأنھم ) الصناعات(والرفض األكبر من جانب القطاعات 

. وعلى حد قولھ شعروا بالخیانةمھددون

فقام بالفعل ببیع بعض الشركات التي لم . بدأ جاك في تنفیذ رؤیتھ بخطوات صغیرة ثم بخطوات أكبر
 خط إنتاج وفي نفس الوقت تم عقد ما یزید عن 71ففي أول عامین تم بیع . تكن ناجحة بالقدر الكافي

كان بیع بعض . ة والرؤیة التي تبناھا جاك ولشبدأ ذلك یرسخ الثقاف. مائة صفقة الستثمارات جدیدة
خطوط اإلنتاج یلقى رفضا كبیرا نتیجة الرتباطھ بجنرال إلیكتریك منذ وقت طویل مثل صناعة تكییفات 

ولكن جاك یعقب على ذلك بذكره لحالة السعادة التي حدثھ عنھا مدیر ھذه الشركة بعد بیعھا . الھواء
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ھي شركة متخصصة في مجال تكییفات الھواء وبالتالي فقد ) تریةالمش(بشھر واحد فالشركة الجدیدة 
شعر ھذا المدیر أنھ یتعامل مع مدیر حیاتھ ھي تكییفات الھواء وھو ما لم یكن حادثا في جنرال 

.إلیكتریك

على الرغم . ومن الخطوات الكبیرة بیع شركة یوتا الدولیة والتي كانت تعمل في مجال الفحم والبترول
شركة الكبیر فإن جاك كان ال یحب ھذا المجال لكون الربحیة مرتبطة بتقلبات في أسعار من نجاح ال

وكان رج . السوق ال تدخل أو تحكم للشركة بھا وھو ما یختلف كثیرا عن باقي أنشطة جنرال إلیكتریك
ولكن . الرئیس السابق للشركة ھو الذي اشترى شركة یوتا وبالتالي كان ھناك حرج في قیام جاك ببیعھا

ویذكر جاك ولش .جاك اتصل برج وشرح لھ ما یراه ورد علیھ رج بعد عدة أیام وأعطاه دعمھ لقراره
على الرغم من أن رج كان قد ترك مجلس اإلدارة بالكامل أنھ كان دائما یستشیر رج في األمور الكبیرة

.بمجرد تولي جاك ولش منصبھ

ا من العاملین عملیة بیع خطوط إنتاج المتطلبات التي القت رفضا من الكثیر جدعملیات البیعومن
رأى جاك ولش أن ھذه الصناعة ھي صناعة . من أدوات مطبخ وأدوات كھربائیة صغیرةالمنزلیة

. شدیدة محتملة من الخارج وھي لیست الصناعة التي تناسب جنرال إلیكتریكبسیطة ومعرضة لمنافسة
.كتریك ولذلك كان شعور العاملین حیال ذلك كبیراولكن ھذه الصناعة كانت من عالمات جنرال إلی

ھناك أمٌر آخر أثار جدال واسعا حول جاك ولش وھو االستغناء عن ربع العاملین ففي خالل الخمس 
رحل مع الثلث تقریبا من ھذه العمالة.  فرصة عمل112,000بمقدار سنوات األولى تم تقلیص العمالة

عملیة . تم االستغناء عنھ لتقلیل النفقات والمحافظة على تكلفة تنافسیةالشركات التي بیعت ومعظم الباقي 
ویذكر جاك ولش أن الشركة كانت تتخذ إجراءات لمساعدة من یتم . یصعب استیعابھا من شخص مثلي

االستغناء عنھم مثل إخبارھم قبل موعد ترك الخدمة بعدة أشھر وتدریبھم على البحث عن عمل وتقدیم 
ومما زاد من النقد أن جاك ولش كان ینفق بسخاء على مشاریع تبدو ترفیھیة أو . ر ذلكمقابل مادي وغی

وتجدید مركز التدریب الرئیسي وإنشاء ) جمنزیوم(لیاقة بدنیةعلى األقل غیر إنتاجیة مثل إنشاء مركز
تفاظ وكان منطق جاك ولش أن جنرال إلیكتریك علیھا االح. قاعة كبیرة للمؤتمرات واستراحة للزوار

ولكن كل ذلك لم یمنع من النقد الشدید . بأفضل العاملین ثم توفیر الجو المناسب لعمل ھؤالء المتمیزین
الرغم من ذلك وعلى. لجاك على صفحات الجرائد وشاشات التلیفزیون وتلقیبھ بجاك القنبلة النیوترونیة

.یھفقد كان جاك یتمتع بدعم أعضاء مجلس اإلدارة وبدعم العدید من مرؤوس

أمور مثیرة للجدل فعال ولكن في النھایة فإنھ ال یمكنك نقل ما فعلھ غیرك فكل قرار ھو مناسب 
وربما یكون االستغناء عن ھذا العدد من العاملین أصابك بالدھشة ولكن . لظروفھ الزمانیة والمكانیة

یم األوضاع ودراسة تقی. على الجانب اآلخر فإن التركیز واإلنفاق على تدریب العاملین ھو أمر مھم
قد یكون عملك مختلفا تماما عن عمل جاك ولش ولكن . ظروف المنافسة ھي من لوازم المدیر الناجح

ربما لن تبیع شركات وتشتري أخرى ولكن یمكنك القیام بالعمل بشكل أفضل، . یمكنك أن تطور عملك
، یمكنك تطویر المرؤوسین، یمكنك تقلیل الفاقد، یمكنك تقلیل وقت العملیات، یمكنك تحسین الجودة

.ابحث عن ما یمكنك تطویره في عملك.…یمكنك خلق جو عمل محفز
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العمل اإللكتروني

لقد حوَّلت شركة جنرال إلیكتریك أعمالھا إلى العمل اإللكتروني
e-business أي التعامل من خالل الشبكة الدولیةInternet والشبكات الداخلیة Intranet بدال من 

ولكن كیف تم ھذا التحول . Digital Firm وھو ما یطلق علیھ المؤسسة الرقمیة. ألوراقتبادل ا
وكیف تم تغییر ثقافة تلك المؤسسة الكبیرة؟

 في التعرف على الشبكة الدولیة، ولكنھ عندما تعرف علیھا انطلق -نسبیا-ر یشیر جاك ولش إلى أنھ تأخ
وفي ) اإلنترنت(، كانت زوجتھ تشتري وتبیع األسھم من خالل الشبكة الدولیة 1997في عام . وبسرعة

لم یكن جاك في ذلك .  بدأ یسمع عن أن بعض الناس یشترون ھدایا من خالل الشبكة1998نھایة عام 
 بینما كان یقضي 1999في أبریل . تخدمي الشبكة الدولیة ولكنھ شعر بأھمیة الموضوعالوقت من مس

أن ھناك من یتحدثون عن جنرال إلیكتریك أجازتھ مع زوجتھ في إحدى المنتجعات أخبرتھ زوجتھ
 وبدأ رویدا رویدا یطلع على الشبكة الدولیة حتى .وعمَّن سیخلفھ في قیادة الشركة فأثار ھذا اھتمامھ

.یقن بأھمیة األمرأ

 للتقدم بمقترحاتھم حول - 1999 في ینایر -وبشكل رسمي، فإن جاك ولش دعا مدیري الشركة 
وفي شھر مارس دعا أربع . تطبیقات العمل اإللكتروني في جنرال إلیكتریك وذلك في شھر یونیو التالي

تباه مدیري الشركة قول ومما شد ان. متحدثین من شركات أخرى سبقت في استخدام العمل اإللكتروني
بمعنى آخر بطیئة الحركة وبحاجة . أحد المتحدثین عن جنرال إلیكتریك أنھا كبیرة جدا وسمینة جدا

.لتسریع العملیات باستخدام العمل اإللكتروني

تم تشكیل فرق عمل في أماكن مختلفة من الشركة لدراسة كیفیة استخدام ھذه التكنولوجیا لبناء أسلوب 
 أي استغن تماما عن أسلوب Destroy our Business عرفت ھذه الفرق بـ دمر عملك .عمل جدید

 Grow yourھذه الفرق ُعرفت بعد ذلك بـ عظِّم عملك . العمل التقلیدي وابدأ العمل اإللكتروني
business.
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حھ  أي شخصا ینصMentorُمَعلِّمًا وفي خالل إحدى زیاراتھ الحظ أن مدیرا كبیرا یتحدث عن أن لھ
فأخبره ذلك . فاستعجب جاك ألن المفترض أن یكون ھذا المدیر ھو الذي یعلم غیره. في أمور العمل

 عاما من موظفي الشركة لیعلمھ استخدام الشبكة 23المدیر أن ھذا أمر مختلف فھو قد اتخذ معلما عمره 
.فھذا المعلم یقضي معھ ثالث أو أربع ساعات أسبوعیا. الدولیة والحاسوب

. لفكرة أعجبت جاك ولش كثیرا فھي جدیرة بالقضاء على أمیة المدیرین الكبار في مجال الحاسوبھذه ا
 من أكبر مدیري الشركة أن یتخذ كال منھم معلما من موظفي الشركة ویفضل 500وللك فقد طلب من 

نامج وبعد عدة أشھر تم توسیع البر. وھو نفسھ اتخذ معلمین اثنین.  عاما30من عمره أقلأن یكون
. مدیرا من مدیري الشركة3000لیشمل 

الشراء، : یحكي جاك ولش أنھ ومساعِدیھ رأوا أن الشبكة الدولیة ستفیدھم في ثالث قطاعات مختلفة
ففي مجال الشراء فإن استخدام الشبكة یعني الوصول لموردین أكثر والحصول على . التصنیع، البیع
 العمل الرقمي من شأنھ القضاء على الكم الھائل من وفي مجال التصنیع فإن استخدام. أسعار أفضل

وفي مجال البیع فإنھ یمكن تقدیم خدمة أفضل للعمالء بتلبیة الطلبات في وقت أقل . األوراق المتداولة
.وبتوفیر معلومات عن مواعید الشحن وغیر ذلك

 في مخازن Sensorsفمثال تم وضع بعض الحساسات . كانت ھذه البدایة وتطورت األمور بعد ذلك
العمالء الكبار في مجال البالستیك لكي ُتعطي إشارة إلیكترونیة لجنرال إلیكتریك عند انخفاض مخزون 

ویذكر . وتم تطویر شاشات لكل مدیر بحیث یتابع مؤشرات األداء لحظیا من خالل حاسوبھ. العمیل
وراق أو األنظمة الرقمیة وفي جاك أنھ في بدایة تطبیق العمل الرقمي فإنھ كان من الممكن استخدام األ

ولكن في وقت ما تم إلغاء األعمال الورقیة تماما . ذلك الوقت كان الكثیر من العاملین یستخدم األوراق
. وھو ما دفع الجمیع إلى استخدام العمل الرقمي ومحاولة فھمھ وتطویره

بار في المكانة والسن ھي عملیة عملیة تدریب المدیرین الك. من ھذه التجربةنستفیدھاھناك عدة أشیاء
فبدون ھذا التمرین یصبح ھؤالء المدیرین أول أعداء ھذه التكنولوجیا . مھمة جدا وتمت بطریقة لطیفة
أما فكرة اختیار مدرب من داخل المؤسسة من صغار السن فھي فكرة . ألنھم ال یستطیعون استخدامھا

.بسیطة ومفیدة وغیر مكلفة

فبدال . ث كیفیة االستفادة من العمل اإللكتروني في كل مجال فھي فكرة سدیدةأما تشكیل فرق عمل لبح
من أن یأتي المدیر بأفكار ویفرضھا على العاملین فإن العاملین أنفسھم ھم أقدر على صیاغة نموذج 

 یرى المدیر نظاما في شركة أخرى فیعجبھ فمجاالت العمل اإللكتروني متشعبة وقد. العمل الجدید
فرضھ وتطبیقھ في مؤسستھ فال یلقى النجاح ألن كل مؤسسة لھا طبیعة عملھا وظروفھا فیحاول 
.وتطبیقات العمل اإللكتروني كثیرة واألنظمة الجاھزة عدیدة واالختیار بینھا لیس أمرا ھینا. الخاصة

ھذه . نيومن األفكار المثیرة فكرة إلغاء العمل الورقي إلجبار العاملین على استخدام العمل اإللكترو
ُمجدیة مع أنك ربما تظن أن فیھا شیئا من التغییر الطریقة رأیت لھا أمثلة في حیاتي العملیة وھي فعال

فمعظم العاملین یفضلون ما اعتادوا علیھ وال یحبون تجربة الجدید حتى وإن كان أیسر فاإلنسان . بالقوة
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طریق الجدید فإنھم یبدؤون في ولكن عندما ال یكون ھناك سوى طریق واحد وھو ال. عدو ما یجھل
.استخدام التكنولوجیا وتطویرھا

علیك أن تختار التطبیقات . وھناك أموٌر یجب االھتمام بھا. علیك أن تفكر في استخدام العمل اإللكتروني
علیك أن تراجع العملیات . التي یكون لھا عائد مالي أو إضافة حقیقیة للعمالء أو تطویر حقیقي للعمل

لھا ألعمال إلكترونیة ألن تسریع عملیة فاشلة بتحویلھا إلى عملیة إلكترونیة ما ھو إال تسریع التي ُتحوِّ
من المفید جدا في ھذا . للفشل ولكن راجع العملیات وطورھا وتخلص من الخطوات التي ال فائدة منھا

بیقات مفیدة المجال االطالع على تجارب اآلخرین ولو في قطاعات عمل مختلفة فھذا یفتح ذھنك لتط
.وأفكار إبداعیة

سرعة الموقع اإللكتروني :فعلیك التأكد من نجاح التطبیق بمتابعةوبعد دخول عالم العمل اإللكتروني 
سھولة استخدام أي تطبیق، عدد مستخدمي أي تطبیق بما في ذلك موقع الشركة، وجود للمؤسسة،

یانات، معالجة األخطاء سریعا، وجود وسائل وسائل إلبداء المستخدم لرأیھ لتطویر البرامج، صحة الب
.تضمن حمایة البیانات
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اإلصرار على التمیز

ولم یكن جاك یكتفي بالقاء .  للوصول للتمیزValuesِقیم لقد قاد جاك ولش عدة مبادرات وأرسى عدة
أرض الخطب لیحرك العاملین ولیغیر ثقافة المؤسسة بل كان لدیھ إصراٌر كبیٌر على تطبیق ذلك في 

.الواقع

لقد أرسى جاك ھذا . “Boundaryless Organizationمؤسسة بال حدود“:من أكبر ھذه القیم
المبدأ والذي یعني عدم وجود حدود للمؤسسة فال توجد حدود داخل المؤسسة بین اإلدارات والقطاعات 

ما معنى ذلك؟. المختلفة وال بین المؤسسة وعمالئھا وال موردیھا وال منافسیھا

 ومشاركة بین أجزاء المؤسسة في فھي تعني وجود روح تعاون كبیر. مؤسسة بالحدود تعني الكثیر
وھي . إلداریة من أي مكان في العالموھي تعني نقل أفضل الممارسات ا. األفكار والموارد والمخزون

تعني كذلك سیطرة روح الفریق على النزعة الفردیة، فكل من یشارك لتطویر وتنفیذ فكرة جدیدة 
البحث عن طریق “وھي تعني كذلك على حد تعبیر جاك . یستحق التقدیر مثل من أتى بالفكرة نفسھا

ظف في الشركة أن یفكر كل یوم في طریقة ؛ فال توجد حدود للتطویر واإلبداع وكل مو”أفضل كل یوم
مؤسسة بال حدود تعني أن ھذه المؤسسة یمكن أن تعمل في أي مكان بنجاح مثلما . أفضل ألداء العمل
.وھذه المؤسسة تعتبر أن الموردین والعمالء ھما جزء من سلسلة عملیات المؤسسة. تعمل في بلدھا األم

لقد قام جاك بعدة .  فعال ھو كیفیة تطبیقھا واإلصرار على التطبیقھذه الفكرة تبدو نبیلة جدا ولكن المثیر
فمثال أنشأ فریق عمل على مستوى الشركة وسماه فریق . أشیاء لكي یكون ھذا الشعار حقیقة واقعة

 لكي یقود ویشجع ویستخرج األفكار التي تدعم Corporate Intitiative Groupsالمبادرات 
كان ھو الوسیلة المساعدة لنقل األفكار والممارسات الناجحة بین أجزاء ھذا الفریق . مبادرات الشركة

وكوسیلة مساعدة أخرى فإن العدید من . الشركة المختلفة، ووسیلة مساعدة لتطبیق ھذه األفكار كذلك
االجتماعات الدوریة التي یحضرھا مدیرو الشركة من القطاعات المختلفة كانت تناقش المبادرات 

دة في كل قطاع وكان مطلوب من كل مدیر أن یذكر فكرة تصلح للتطبیق في قطاعات واألفكار الجدی
     .أخرى
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.  ھو تغییر طریقة تقییم المدیرینValuesمن األشیاء الجادة التي قام بھا جاك كذلك لتفعیل ھذه الِقیم 
. ام بھذه الِقَیموحدھا فقد أصبح مرتبطا بااللتزمبني على مؤشرات األداءفبدال من أن یكون التقییم

وبالتالي فإن أي مدیر ال یشارك جنرال إلیكتریك في ھذه القیم أصبح في خطر حتى ولو حقق مؤشرات 
 من 500أنھ في أثناء اجتماع دوري معوَیذُكر جاك. فلم تعد األرقام وحدھا تتكلم. األداء المطلوبة

ا أحدھم فلعدم تحقیقھ األرقام المطلوبة أم:شرح لھم أنھ تم االستغناء عن خمسة من المدیرینالمدیرین
.وأما األربعة الباقون فلعدم ممارستھم لقیم جنرال إلیكتریك

ھذا نظام . ولدعم االنتماء للمؤسسة كلھا فإن جاك توسع في تحفیز المدیرین بمنحھم أسھم في الشركة  
لى قیمة األسھم التي یمتلكھا عمول بھ في الوالیات المتحدة ویستخدم لكي یشعر المدیر بتأثیر قراراتھ ع

ولكن جاك زاد من حجم األسھم التي تمنح وعدد مرات منحھا بحیث أصبحت تمثل . على المدى البعید
وبذلك جعل كل مدیر یھتم بنجاح الشركة كلھا بدال من أن یھتم بنجاح . جزء كبیرا من دخل المدیر

.إدارتھ او قطاعھ فقط

مع األسف فإن عكس ھذه الفلسفة ھو .  عالم تشتد فیھ المنافسةفلسفة أساسیة في” مؤسسة بال حدود“
المنتشر في عالمنا العربي فتجد الشركات ال تتعلم من بعضھا البعض وتجد اإلدارات داخل نفس 

وھناك حدود حصینة بیننا وبین . المؤسسة تتناحر كما لو كان كٌل منھم یعمل في شركة منفصلة
وھناك حدود لتفكیرنا . ال حاولنا مساعدة الموردین وال استمعنا للعمالءالموردین وبیننا وبین العمالء ف

ولدینا حدود عالیة . تجعلنا نرى أنھ ال یوجد ولن یوجد أي وسیلة ألداء العمل أفضل مما ھو علیھ اآلن
في الحقیقة ھذه أفكار ال تؤدي لنجاح المؤسسات . بین كل فرد واآلخرین فالنزعة الفردیة ھي المسیطرة

. لفشلھابل

لیس ضروریا أن تسمیھا بنفس االسم . حاول أن تزرع فكرة مؤسسة بال حدود في نفسك وفي مرؤوسیك
وفي الحقیقة فإن جاك لیس وحده ھو الذي . الذي سماھا بھ جاك ولش ولكن المھم أن تطبق مفھومھا

حاول . مختلفةنادى بذلك ولكن كل األنظمة اإلداریة الحدیثة تدعو لذلك وإن كانت ھناك تسمیات 
حاول أن تشارك . التخلص من ھذه الحدود وأطلق لفكرك العنان لتطویر العمل وشجع غیرك على ذلك

ال تتعامل مع المورد على أنھ . تعلم من غیرك وعلم غیرك. في نجاح المؤسسة وكن جزءا من الفریق
ع تطویر نفسك ومنتجاتك استمع للعمالء لكي تستطی. عدو ولكن تعامل معھ على أنھ مصدٌر مھٌم لنجاحك

.وخدماتك

ولكن ما فعلھ جاك . كثیٌر من المدیرین یطلق مثل ھذه المبادرات ثم یشكو من عدم تطبیق العاملین لھا
لقد شكل فریقا لتطبیق ھذه . لقد ربط دخل المدیر بتطبیقھ لھذه المبادرات والتزامھ بھذه القیم. كان مختلفا
 تغییر ثقافة المؤسسة أو أسلوب العمل أن یكون لدیھ نفس یجب على كل مدیر یحاول. المبادرات
تابع . وفِّر الدعم الالزم لتنفیذ مبادرتك من تدریب ووسائل مساعدة ووقت وأي موارد أخرى. اإلصرار

اربط تنفیذ ھذه المبادرات بالدخل . استمع لُمعوِّقات التنفیذ وحاول تذلیلھا. التنفیذ دوریا في أرض الواقع
. ال تخدع نفسك وتقول إننا نطبق كذا وكذا وكذا. أظھر إصرارك الكامل على التنفیذ. ترقیاتالمادي وال

.ال ُتطبق” كذا“واحدة حقیقة بدال من ملیون ” كذا“یا أخي طبق 
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مركز التطویر اإلداري

لقد بدأ جاك ولش في التفكیر في تحدیث وتغییر مركز التطویر اإلداري بمجرد اختیاره لتولي رئاسة 
كان عمر المركز حینئذ یقارب خمسة وعشرین عاما وكان مستخدما لتدریب العاملین على . لشركةا

رأى جاك ولش أنھ البد من تطویر المركز من ناحیة المبنى والخدمات بحیث یصبح . مواضیع مختلفة
 وفضل جاك أن یكون ھذا المركز متخصصا في تطویر قیادات الشركة وتأھیل. مكانا راقیا للتدریب

وفي نفس الوقت فإنھ رأى في ھذا المركز وسیلة مھمة للتواصل . الصفوة من مدیري جنرال إلیكتریك
.مع العاملین وتوضیح األمور

وأصبح . بالفعل تم تطویر المركز وبناء مبنى سكني وتكلف ذلك عشرات المالیین من الدوالرات
ادة والتي تم تقسیمھا إلى ثالث مستویات المركز یقدم العدید من الدورات ومن أھمھا دورات عن فن القی

وأصبح حضور ھذه الدورات نوعا من التقدیر ألنھ لم یكن یسمح . لتناسب المستویات اإلداریة المختلفة
.بحضورھا إال للمتمیزین فقط

فقد كان جاك . كان جاك یشارك في بعض ھذه الدورات كمحاضر وإن كان محاضرا من نوع خاص
وكان أحیانا یبعث لھؤالء . ستماع للمدیرین ومعرفة رؤیتھم ألمور العملیستغل ھذه الفرصة لال

ومن . المدیرین بمذكرة قبل موعد المحاضرة یبین النقاط األساسیة التي یود مناقشتھا في ذلك اللقاء
ما ھي األشیاء التي تصیبك باإلحباط في العمل؟ ماذا تفعل لو أصبحت رئیسا للشركة؟ وكان : أمثلة ذلك

.یجعل من المحاضرة فرصة لمعرفة آراء العاملین وأفكارھم بصراحةھذا 

 وبعد إحدى تلك المحاضرات فكر جاك ولش في كیفیة خلق جو حوار مفتوح في كل 1988وفي عام 
وتوصل جاك لفكرة . وحدات العمل مثل ذلك الحوار الصریح الذي یتم في محاضراتھ في ذلك المركز

. العمل الذي ال یضیف قیمة حقیقیة أو التخلص منWork-outأسماھا 

تستغرق المرة الواحدة یومین او ثالثة وتبدأ بجلسة یفتتحھا المدیر في . وبدا تطبیق الفكرة بأسلوب فرید
.  إلى مائة من العالمین في تلك الوحدة وبحضور محاضر أو منسق خارجي40حضور مجموعة من 

وب مناقشتھا فإنھ یترك العاملین مع ذلك المنسق وبعد عرض المدیر لبعض التحدیات والمواضیع المطل
وبعد ذلك یحضر . ویقوم المنسق بتشجیع العاملین على تبادل األفكار. لكي یتناقشوا بحریة في غیابھ

كان ھناك . المدیر في الجلسة الختامیة لیستمع إلى مقترحات العاملین ویقرر ما الذي یمكن تنفیذه منھا
.ھو التخلص من البیروقراطیة وإتاحة جو من الحریة والمشاركة الحقیقیةھدف أساسي لھذه اللقاءات و

ویذكر جاك ولش أن مثل ھذه اللقاءات أدت إلى مشاركة العاملین بأفكارھم التي نتج عنھا قصص نجاح 
منذ خمسة وعشرین عاما وانتم تدفعون لي مقابل عمل “: ویعقب جاك بمقولة قالھا أحد العاملین. عدیدة

.”بینما كان یمكنكم أن تستفیدوا من عقلي أیضا بال مقابلیدي فقط 

وإن ھذا األمر لھو أشد أھمیة في . أعجبني اھتمام جاك ولش بھذا المركز وعدم بخلھ في اإلنفاق علیھ
ومن المؤسف أن ترى شركات عدیدة ال . بالدنا النامیة والتي یحتاج فیھا الخریجون لكثیر من التدریب
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استثمر . انتھز الفرص لتطویر من حولك.  دورات تدریبیة كثیرة ال تتسم بالجدیةتھتم بالتدریب وترى
اخلق جوا . شجع العاملین على نقل خبراتھم لمن ھم أقل منھم خبرة. الوقت والمال في تطویر العاملین

.للتعلم

العمال  فھي فكرة مثیرة تتفق مع مبدأ مشاركة كل العاملین واالھتمام بمشاركة Work-outأما فكرة 
وإن تلك المقولة التي قالھا أحد العمال لتدعو للتفكیر في . المتعاملین مباشرة مع المعدات أو مع العمالء

.كم العقول التي یمكن االستفادة منھا في مؤسساتنا


