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جدیدةمشاریع جدیدة بدون أفكار

·  ص 11:46 في 2006, 15مایو 

 ال تعتمد على تخطیط طویل – حسب ما أرى وأسمع –في العالم العربي كثیٌر من المشاریع الصغیرة
یرید أن ینشأ مشروعا یبحث في المشاریع القائمة فتجد من . المدى وال تعتمد في الغالب على أفكار جدیدة

فمثال حین یجد المستثمر أن سلعة ما رائجة فإنھ . ویقلدھا بدون أي فكر مختلف أو أي تخطیط بعید المدى
أحب أن . یتجھ إلى تصنیع أو استیراد ھذه السلعة ثم یتبعھ آخرون ثم تجد أن سوق ھذه السلعة قد ركد

ة إلنشاء المشروع والتي تساعد على زیادة الربحیة وزیادة فرص النجاح أناقش بعض الخطوات السابق
نبدأ ھنا بفكرة المشروع. واالستمرار بالمشروع لمدة طویلة

 ال تظن أنني أطلب منك ھل یمكن أن نأتي بمنتج جدیدة أو خدمة جدیدة؟: یجب أن نطرح ھذا السؤال
. وب فھناك فرق بین االختراع وبین االبتكار أو اإلبداعاختراع الكھرباء أو إنتاج الجیل الجدید من الحاس

 أبیع قبل أن نستكمل الحدیث البد أنك ترید أن تقول ولماذا أبتكر؟ أنا سوف. نحن نتحدث ھنا عن االبتكار
نعم یمكنك أن تبیع الفول مثل كل . فول مثل كل الناس التي تبیع الفول وھل ھناك إبداع في بیع الفول

بالتالي تكون المنافسة بینك وبین كل بائعي الفول الحالیین والالحقین في سعر البیع وحین بائعي الفول و
ولكن إن . تنجح في بیع الفول سوف یأتي آخر لیبیع الفول في نفس المنطقة وتجد أن تجارتك بدأت تكسد
 استطعت كان لدیك قدرة على تقدیم خدمة أو منتج جدید فستكون القدرة على منافستك صعبة خاصة إن

االستمرار في تطویر خدماتك أو منتجاتك

إذن فما ھو االبتكار في بیع الفول؟ ھل سنصنع فول بالستیك أم سنبیع فول بالشیكوالتة؟ بالطبع یصعب 
المشكلة تكمن في التركیز على المنتج الذي . أكل فول بالستیكي ولن تجد أحدا یأكل الفول بالشیكوالتھ

ة باإلضافة إلى المنتج وبالتالي فمنتجنا ھو المنتج الرئیسي وكل ما یلحق بھ من نبیعھ ولكن أنت تبیع خدم
فماذا یمكن أن نبتكر في مطعم الفولھ تغییر التغلیف؟. خدمات

 العلب البالستیكیة ضارة صحیا فیمكن استخدام علب من مواد غیر تحسین التغلیف والتعبئة فمثال
ضارة صحیا

طبخ فول بدون قشر للمرضى

دیم فول أخضر مطبوختق

تصمیم مكان االنتظار بحیث یكون ممتعا

سندوتشات فول بخبز صحي كثیر الَردة
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بتغطیة الفول المعد للسندوتشات بغطاء زجاجي حتى یحفظ من الذبا

 إعداد الفول للسندوتشات أمام العمیل بمعنى أن العمیل یتمكن من رؤیة حبات الفول سلیمة فبل
ھرسھا

خدمة توصیل المنازل وھذه تمت في بعض األماكن

مسبقا بعدد ونوعیة محددةإمكانیة طلب تجھیز سندوتشات

ألطفال ویعرض مطعم فول لألطفال یتمیز بوجود لعب أطفال وكراسي لألطفال ویعطي ھدایا ل
رسوم متحركة لألطفال ویتمیز بطابع شرقي

إضافة منادیل معطرة مع الفول لمسح األیدي بعد األكل

ل في الشركات أو األسواقاستخدام ماكینة بیع بالعملة لسندوتشات وعلب الفو  

 استخدام ماكینة أوتوماتیكیة للبیع تسمح للمشتري بإضافة التوابل بالكمیات التي یریدھا عن طریق
أزرار

تحقیق وقت انتظار قلیل جدا

إمكانیة الشراء من داخل السیارة مثل ما یحدث في بعض مطاعم الوجبات السریعة

وجود مخبز داخل المطعم

لوقوف المنتظرین للشراء وجود مكان منظم 
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تقدیم وجبة فول مجانیة في حالة انتظار أكثر من خمس دقائق

 تصمیم المطعم بحیث یمكن أن نرى من خالل زجاج كل عملیات تحضیر الفول التي تتم في جو
نظیف وعن طریق أدوات نظیفة

إمكانیة اختیار نوع معین من المخلالت أو المقبالت

في أماكن سیاحیة.)…الشامیة والمصریة(عداد المختلفة بیع فول وطعمیة بطرق اإل 

المظھر المتمیز جدا للبائع

إمكانیة اختیار قطع الخضروات التي سوف تضاف على سندوتش الفول

إمكانیة الشراء عن طریق اشتراك سنوي بحیث یكون ثمن علبة الفول أقل من السعر المعتاد

ن طریق كارت ویتم الشراء كل مرة بإمرار الكارت إمكانیة الشراء عن طریق اشتراك سنوي ع
على ماكینة

 سم طول4 سم عرض و 2سندوتشات صغیرة جدا حوالي

سندوتشات فول مجمدة یمكن تسخینھا في المیكروویف

إمكانیة اختیار نوع الزیت تحدیدا الذي یضاف على الفول

معنى أنھ ال یتم الشراء من محلبفقط بالتلفون في أي وقتبیع الفول عن طریق التوصیل للمنازل

التعاقد مع شركات لتوصیل سندوتشات للعاملین لدى ھذه الشركات في أوقات الراحة من العمل

تسییر عربات یدویة صغیرة تحمل اسم المحل في األحیاء التي ال یوجد فیھا المحل

یدة فذلك یعني أننا میزنا ھذه أفكار سریعة وقد یكون بعضھا صعب التنفیذ ولكن لو وجدت فكرة واحدة ج
بالطبع مثال الفول من أصعب األمثلة التي یمكن . خدمتنا وبالتالي أصبحنا متمیزین عن باقي المنافسین

االبتكار فیھا نظرا لقدمھا وكثرة االبتكارات التي استخدمتھا مطاعم الفول على مر الزمن ولكن مع ذلك 
مازال ھناك أفكار بسیطة یمكن تطبیقھا

تجارة األدوات المكتبیة أو السیارات أو ي مشروع آخر من تصنیع لعب أطفال أو مالبس أوتخیل أ
كلما كانت خدمتك مبتكرة كانت قدرتك على المنافسة أكبر . المستشفیات وستجد الكثیر مما یمكن ابتكاره

ما إن اكتفیت أ. ثم إنك إن داومت على التطویر واالبتكار فستظل قدرتك على المنافسة أعلى من منافسیك
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أحب أن أوضح أن االبتكار قد یكون . بالتقلید فقد یبتكر غیرك وتصبح قدرتك على المنافسة أضعف
بھدف تقدیم خدمة أفضل أو تقلیل تكلفة المنتج

ھذه االبتكارات البد وأن تكون نابعة من احتیاجات العمالء وأن تكون في إطار استراتیجیة عامة وھناك 
وسوف أتناول ھذه األمور بالتفصیل إن شاء اهللا في كتابات الحقة. البتكارأسالیب تساعد على ا

وجدت حدیثًا العدید من األمثلة لالبتكار في مجاالت تقلیدیة مثل: إضافة

على الرغم من أن بیع الخبز ھي عملیة تقلیدیة جدا فإن شركة ما في مصر أعلنت حدیثا : بیع الخبز -أ
 ما علیك إال أن تتصل بھم لتخبرھم انك تحتاج كذا رغیف الساعة السابعة .عن أسلوب جدید لبیع الخبز

 وسوف تجد الخبز في صندوق على باب البیت أو الشقة طازجا قبل الموعد - على سبیل المثال-صباحا 
ھل ھذه الخدمة تغطي احتیاجات للعمالء؟ نعم، فإن الذھاب للمخبز لشراء الخبز یعني ضیاع . المحدد

كذلك فإنك ربما اكتشفت الساعة الثانیة عشرة مساءا . وربما المعاناة في الوقوف في طابوربعض الوقت 
أنك نسیت أن تشتري خبزا فیكون من الصعب أن تنزل من بیتك بعد منتصف اللیل لتبحث عن خبز

ة واللب من األشیاء التقلیدی)شبیھ المكسرات(بیع السوداني المحمص :  بیع الفول السوداني واللب-ب
أحد الباعة الجدد للفول السوداني واللب ابتكر . جدا التي ربما ال تتوقع أن یكون ھناك وسیلة لإلبداع فیھا

أو ( حقیبة أكیاس ورقیة متمیزة وبھا جزء شفاف یظھر من خاللھ شكل السوداني أو اللب، وكذلك ابتكر
ھذه الحقیبة  أنوال حظت. صغیرة من ما یشبھ القماش لتضع فیھا أكیاس السوداني)كیس

بالطبع حین تستخدم ھذه الحقیبة لحمل أغراضك . أثارت إعجاب الناس ألنھا صغیرة وجیدةالصغیرة
  فإنك تقوم بالدعایة لھذا البائع الن اسمھ مكتوبا على الحقیبة

كثیر من النساء یجدون عملیة تقطیع وتنظیف الخضروات مزعجة ومستھلكة :  تحضیر الخضروات-ج
ي قد یكون محدودا، وفي نفس الوقت كثیر من الناس ال یحب أن یأكل في المطاعم كل یوم وال للوقت الذ

بمعنى أنھم یریدون ان یأكلون أكال طازجا معدا في البیت بدون . أن یأكل أكال معدا في الخارج كل یوم
یقومون بتقطیع ابتكر بعض الناس طریقة لتلبیة ھذا االحتیاج بأنھم . أن یحتاجوا وقتا طویال إلعداده

وتنظیف الخضروات وتوصیلھا إلیك حسب الطلب ثم تقوم أنت بطبخھا بالطریقة التي تحبھا

. ھذه االبتكارات تعطي ألصحابھا میزة تنافسیة ال تتوفر لغیرھم ممن اكتفوا بتقلید المشاریع القائمة بالفعل
وأن تأتي في إطار استراتیجیة عامة وینبغي التنویھ على أنھ ال بد من المحافظة على المیزة التنافسیة 

تحقق النجاح
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Brainstorming..…التفاكرعصف الذھن أو

·  ص 8:52 في 2006, 17مایو 

 للوصول إلى أفكار جدیدة لحل مشكلة قائمة أو لتطویر منتج  یستخدم ھو أسلوبعصف الذھن أو التفاكر
فعصف الذھن یساعد على تولید أفكار جدیدة ولذلك .  شيء ماما أو للوصول إلى أفكار جدیدة الستخدام

یتمیز ھذا األسلوب باآلتي. ھذا األسلوب واسع االنتشار وسھل التنفیذ. فاستخداماتھ عدیدة

ر الجماعي وبالتالي یكون عدد األفكار أكثر بكثیر مما لو فكر شخص واحد في یعتمد على التفكی
حل المشكلة

 یتم تأجیل عملیة تقییم األفكار إلى ما بعد تولید جمیع األفكار مما یساعد على سیالن الذھن
والوصول إلى أفكار كثیرة

عھم على دعم القرار نتیجة إلشراك عدد كبیر من تخصصات مختلفة في ھذه العملیة فإن ھذا یشج
أو الحل النھائي 

كیفیة التطبیق

. اتافترض أننا نرید تطویر منتج شركتنا وھو علب بالستیكیة لالستخدام المنزلي في المطابخ والثالج
كیف یمكننا الوصول إلى أفكار كثیرة وجدیدة ولم یسبقنا أحد إلیھا؟ سوف نقوم بعقد اجتماع یحضره 

یتولى شخص ما قیادة . العدید ممن لھ عالقة بھذا المنتج من التسویق والتصنیع والبحوث وخالفھ
. زیادة قدرتنا التنافسیةاالجتماع ویقوم بشرح الھدف من االجتماع وحاجتنا إلى تطویر العلب البالستیكیة ل
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ثم یدعو الحاضرین إلى اقتراح أي أفكار لتطویر العلب البالستیكیة ویوضح قیمة اشتراك الجمیع وأھمیة 
الموضوع مع مالحظة اآلتي

اقتراح أي أفكار بغض النظر عن إمكانیة تطبیقھا

 ألفكار تأتي عملیة التقییم بعد االنتھاء من حصر ا–اقتراح أفكار بدون تقییمھا

التي قد تبدو ضرٌب من الجنوننرحب ونشجع األفكار غیر التقلیدیة و

 تأتي عملیة التقییم بعد االنتھاء من    -لیس مسموحا ألحد أن یرفض أي اقتراح أو یناقش جدواه
حصر األفكار

 یمكن ألحد الحاضرین أن یقترح فكرة مبنیة على فكرة اقترحھا آخر أو اقترحھا ھو نفسھ
الجلسة بل ویشجع ھذا األسلوبفي نفس 

یجب أن یُسود جو من الحریة الكاملة في اقتراح األفكار

یحرص قائد االجتماع على اشتراك الحاضرین وعلى أال یسیطر فرد واحد على االجتماع

یحرص قائد االجتماع على تشجیع الحاضرین على التفكیر واقتراح أفكار أكثر

 بتسجیل األفكار بدون مناقشتھا على شيء مرئي للجمیع مثل  )أو شخص آخر(یقوم قائد االجتماع
سبورة أو بروجیكتور ویتم ترقیمھا إلمكانیة الرجوع إلیھا

 وقد یكون نصف ساعة أو ساعة أو أطول، أو بعدم وجود قد تنتھي العملیة بانتھاء زمن االجتماع
لید أفكار أكثرقد یتم عقد مجموعة من الجلسات في أیام متعددة لتو. أفكار جدیدة

قد یتم قبل التقییم تجمیع األفكار المتشابھة . یتم تقییم األفكار الحقا في نفس االجتماع أو في اجتماع الحق
اتخاذ القرار النھائي . وینتھي األمر بقائمة باألفكار الجیدة القابلة للتطبیقأو تقسیم األفكار إلى مجموعات 

حاضرین على حسب الموضوع والمستوى اإلداري للحاضرین قد یكون من سلطة الحاضرین أو غیر ال
والسلطة المخولة إلیھم

أمور یجب مراعاتھا

 نظرا ألن عملیة عصف الذھن تعتمد على إطالق الذھن والتحرر من قیود التفكیر فإنھ یفضل أن
وجود مستوى وظیفي رفیع مع مستویات أقل بكثیر . یكون الحاضرین في مستوى وظیفي متقارب

 یجعل العملیة فاشلة ألن كثیر من الحاضرین سوف یتبعون فكرة المسئول الرفیع وقد یكون ھناك قد
تخوف من أن ینتقد أفكارھم
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ینبغي أن یكون قائد الجلسة غیر منحاز التجاه معین أو لفكرة معینة

لذلك فیفضل أال یكون ھناك إمكانیة. یفضل عدم الخروج عن عملیة التفكیر واقتراح األفكار 
لحدوث قطع للجلسة بالرد على تلفونات أو ما شابھ

 إن كان الحاضرین لیس لدیھم خبرة طویلة في عصف الذھن فالبد من إعالمھم بقواعد العملیة
مسبقا وأنھ ال یتم نقد األفكار أثناء طرحھا وأنھم قد یقترحون أفكار مستمدة من أفكار تم اقتراحھا 

لك قد یتم عمل تجربة على موضوع ما لمدة خمس كذ. إلى آخر قواعد عصف الذھن…من قبل
دقائق للتأكد من أن الحاضرین قد استوعبوا القواعد

 البد من أن یتم إعالم المشاركین في عملیة عصف الذھن بالخطوات التنفیذیة حتى یتأكدون من أن
مجھودھم كان لھ أثر وحتى یشاركوا بجدیة في اجتماعات عصف الذھن المستقبلیة

البد أن یكون عدد الحاضرین غیر . ضرین وتخصصاتھم تختلف باختالف الموضوععدد الحا
أعتقد أنھ في . معوِّق وعموما ھناك اختالف في العدد المثالي وقد یكون من خمسة إلى اثنا عشر

حالة الرغبة في اشتراك عدد أكبر أن یتم عقد عدة جلسات بأفراد مختلفین

ریة وتخوفھم من إبداء الرأي فیمكن استخدام عصف في حالة صعوبة أن یتكلم الحاضرون بح
الذھن ولكن عن طریق الكتابة بحیث یدون كل منھم جمیع األفكار التي تأتیھ في ورقة ال یكتب 

علیھا اسمھ ثم یتم تجمیع األفكار وعرضھا للمناقشة

یتم ھناك أسلوب آخر لعصف الذھن وھو أن ُیمنح الحاضرون فترة زمنیة لتدوین مقترحاتھم ثم 
تجمیعھا وعرضھا ثم یتم منحھم فترة أخرى لتدوین أفكار أخرى ثم یتم تجمیعھا وعرضھا

 من الحاضرین دوریا -بعد كتابتھا–اقترح البعض في األسلوب السابق أن یتم تجمیع األفكار شفھیا 
حالة في . بمعنى أنھ یطلب منھم اقتراحاتھم بترتیب جلوسھم ثم یتم المرور علیھم مرة أخرى وھكذا

ھذا األسلوب قد یشجع الجمیع . عدم وجود اقتراح جدید لدى الشخص فیتم االنتقال إلى الذي یلیھ
وربما اختلف من بلد إلى –ولكن أن أعتقد أن األمر یتوقف على طبیعة الحاضرین . على االشتراك

 االشتراك  فقد یتسبب ھذا األسلوب في حرج شدید للشخص الذي نفَذت أفكاره مما یجعلھ یتجنب-بلد
في ھذه العملیة مرة أخرى

 عصف الذھن ُیستخدم في األمور التي تحتاج اقتراح أفكار فھي ال تستخدم في حل المشاكل التي لھا
حل محدد یتم الوصول إلیھ بالحسابات أو القیاسات أو التحلیل العلمي

س األسلوب في حالة تعذر عمل عصف الذھن في مجموعة لسبب أو آلخر فیمكنك أن تستخدم نف
وتقوم بھ وحدك ألن فصل مرحلة التقییم عن مرحلة اقتراح األفكار یكون لھا تأثیر جید على 

المستوى الفردي أو الجماعي
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فعلى سبیل المثال كثیرا . یمكن استخدام عصف الذھن مع وسائل أخرى لزیادة القدرة على اإلبداع
مخطط ھیكل السمكةما یستخدم عصف الذھن لحل المشاكل باستخدام 

فوائد جانبیة

. أخیرا، فإن عملیة عصف الذھن تجعل االجتماعات أكثر نظاما وتجعل تفكیر الحاضرین أكثر ترتیبا
:فعلى سبیل المثال

عود لمناقشة االقتراحات المرفوضة أسلوب كتابة المقترحات ثم تقییمھا یجعل من المستحیل أن ن
مرة أخرى بعد مرور بضع دقائق

ھذا األسلوب یمنع انقالب االجتماع لحل مشكلة ما أو تطویر منتج ما إلى فوضى وصخب

 عصف الذھن ُیشجعنا ویعلُِّمنا أن جمیع البشر لدیھم القدرة على التفكیر وأن األفكار العظیمة قد
تأتي من مستوى وظیفي ضعیف جدا

عملیة البناء على أفكار اآلخرین تنمي روح التعاون بدال من روح العدوانیة والنقد

مراحل عملیة عصف الذھن تجعل االجتماع منظم ومراحلھ معلومة وغایتھ معلنة وواضحة

 كثیرا ما نحضر اجتماعات نستمع فیھا ألفكار عظیمة ثم ننصرف وال یتخذ أي قرار ولكن ھذا
أفضل المقترحات جزء من االجتماع وبالتالي تقل فرصة الخروج بدون أي األسلوب یجعل اختیار 

قرار

 عصف الذھن لھ تأثیرات على العاملین مثل زیادة القدرة اإلبداعیة، تحفیز العاملین، تشجیع روح
المبادرة
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Creativity..…اإلبداعیةطرق زیادة القدرة االبتكاریة أو

·  ص 10:54 في 2006, 18مایو 

خدمات جدیدة ھي من القدرات الھامة /القدرة على الوصول إلى حلول غیر تقلیدیة و ابتكار منتجات
ھناك طرق أخرى تساعدنا على . عصف الذھن و مخطط ھیكل السمكةناقشت من فبل . للمنافسة

ارنناقش ھنا العدید من ھذه الوسائل بشيء من االختص. الوصول إلى أفكار غیر تقلیدیة

استخدام قائمة كلمات: أوال
CheckList

استخدم قائمة بكلمات تستخدم عادة عند تطویر منتج أو حل مشكلة لكي تستحث الذھن على التفكیر في 
مثال. أفكار جدیدة

 تعدیل – تنظیم - قلب – عكس –) إلغاء( حذف – خلط – تجمیع – تجزئة – إضافة – استبدال –تغییر 
 – تحویل –تبسیط  - تقلید – تكثیر – تقلیل – تكبیر – تصغیر – توفیق –  توضیح– ضغط – فصل –

 – تركیز – تالعب – تقریب – تسجیل –) استخدام رمز( ترمیز – محاكاة –) مرئي( تصویر –إعادة 
من ( أتمتة –) التحویل إلى شيء رقمي عن طریق الحاسب( ترقیم – تصنیف –إعادة تعریف 

   توحید– تنوُّع – افتراض – إلزام – اختیار –ط  تخطی– تنبؤ –) أوتوماتیك

 أو حل مشكلة ما باستعراض الكلمات والتفكیر فیما یمكن أن یقوم الشخص المشترك في تطویر شيء ما
ثم یفكر ما الذي یمكن تغییره؟ اللون؟ الخامة؟ الماكینة؟ ” تغییر“یضاف إلى ھذا االسم، فمثال یقرأ 

” : مثال آخر. وھكذا مع كل كلمة. إلخ..…وب التصنیع؟ أطباق المطعم؟  جھاز القیاس؟ أسلالغطاء؟
ھل یمكن أن نضیف خدمة جدیدة؟ ھل یمكن أن نضیف أدوات؟ ھل یمكن أن نضیف حاسب؟ ” إضافة

ھل یمكن أن نضیف وظائف جدیدة للجھاز؟ وھكذا 

الحظ أن ھذه القائمة مجمعة من عدة قوائم

قائمة الخواص: ثانیا
Attribute Listing

الخدمة ثم التفكیر في سبل تطویر كٍل منھم ثم یتم تقییم /یعتمد ھذا األسلوب على تدوین خصائص المنتج
اتبع الخطوات اآلتیة. الطرق المختلفة للتطویر عن طریق دمج مقترحات تطویر كل خاصیة

ون، الغطاء، الحجم، الشكل، الل: فمثال خصائص زجاجة المیاه. ه اكتب جمیع خصائص المنتج أو الخدمة
الخامة، الملمس، السوق المستھدف، التعبئة

ه إن كان عدد الخصائص كبیر جدا فیتم اختیار األھم منھم في حدود سبع أو ثمان خصائصھ یتم التفكیر 
في احتماالت تطویر كل خاصیة على حدة

ه یتم دمج مقترحات تطویر كل خاصیة للوصول إلى مقترحات تطویر المنتج ككل
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 عملیة دمج المقترحات قد تتم بطریقة عشوائیة باختیار دمج مقترحات من كل خاصیة ثم تقییمھا، وقد یتم
تكوین كل االحتماالت الممكنة ثم تقییمھا ولكن في ھذه الحالة قد نحصل مئات أو آالف االحتماالت التي 

 لخاصیة ما ثم البحث عن ما كذلك قد تتم عملیة الدمج باختیار أھم المقترحات. یصعب تقییمھا جمیعا
قد یستخدم ھذا األسلوب للوصول إلى االقتراحات وقد یكون وسیلة . یناسبھا من الخصائص األخرى

ھذا األسلوب ال یلفت انتباھنا إلى احتماالت إلغاء خاصیة أو استحداث .لشحذ الذھن القتراح أفكار أخرى
أخرى أو دمج جزأین معا

التمني: ثالثا
Wishful Thinking

افترض أننا نرید تطویر . ھذا األسلوب یساعد على اقتراح مقترحات جدیدة والوصول إلى تطویر مفاجئ
. یتم سؤال عدد من المستھلكین لھذا المنتج عن ما یحلمون أن یقدمھ لھم ھذا المنتج. خدمة ما أو منتج ما

لخدمة باقتراح ما یمكن تطویرهیتم تجمیع ھذه األحالم واألماني ثم یبدأ المسئولین عن المنتج أو ا

عكس المشكلة: رابعا
Problem Reversal  

افترض أننا نفكر في طرق زیادة المبیعات فیمكن أن نعكس السؤال ونقول ما الذي نفعلھ لكي تقل 
قد یستخدم ھذا األسلوب لشحذ الذھن بعد نضوب األفكار . المبیعات؟ وفي النھایة یتم عكس المقترحات

ة عصف الذھن وقد یتم في جلسة الحقة لجلسة عصف الذھنأثناء عملی

استخدام فكرة جامحة: خامسا
Wild Idea

مثل ) مجنونة(یتم اقتراح فكرة جانحة . تستخدم ھذه الطریقة لتنشیط الذھن عند نضوب األفكار الجدیدة
 مثل إضافة ھذا االقتراح یجعل الحاضرین یأتون بأفكار جدیدة. من الورق أو الزجاجتصنیع كرسي

أجزاء بالستیكیة شفافة أو كسوة من نوعیة معینة من الورق أو إمكانیة وضع كتاب أسفل الكرسي أو 
   إمكانیة وجود مرآة في الكرسي أو إمكانیة وجود شاشة حاسوب مسطحھ في الكرسي

النظرة الجدیدة: سادسا
Fresh Eye

ك ال تستطیع أن ترى األخطاء فُتعطیھ ألحد عندما تكتب خطابا أو تقریرا ثم تراجعھ مرتین تجد أن
األشخاص المتعاملین مع . ھذا ھو معنى النظرة الجدیدة. أصدقائك فتكتشف أن ھناك أخطاء لم ترھا

مشكلة ما أو منتج ما لزمن طویل یعتادون علیة في صورتھ التي ھو علیھا وبالتالي قد یكون من المفید 
ھؤالء األشخاص سیقترحون أفكارا . ھم بھذه المشكلة أو المنتجألحیانا اللجوء إلى أشخاص ال عالقة ل

یقوم الشخص المسئول الحقا بدراسة ھذه المقترحات وتقییمھا وتحویلھا . منھا الممكن ومنھا المستحیل
 وقد تستخدم ھذه األفكار لشحذ ذھن األشخاص المتخصصین والمسئولین عن .إلى صورة قابلة للتنفیذ

المنتج أو المشكلة

الرسم الذھني: سابعا
Brain Sketching 
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یتم توزیع أوراق . ھذا األسلوب ھو حالة خاصة من عصف الذھن فھو یستخدم الرسم لعصف الذھن
 - مثال–الحاضرین ویقوم كل منھم برسم تصور للمنتج أو الخدمة أو حل المشكلة في خمس دقائق على

یقوم كل شخص باإلضافة أو التعلیق على رسم زمیلھ . ثم ُیعطي كل منھم رسمھ للشخص الذي على یمینھ
الوقت المحدد أو نضوب األفكار یتم بعد انتھاء .  ثم ُیعطیھ لمن على یمینھ وھكذاأو عمل رسم جدید

عرض الرسومات لمناقشتھا وتقییمھا

التشابھ أو المقارنة: ثامنا
Analogy

یعتمد ھذا األسلوب على البحث عن شيء مماثل للشيء الذي نرید تطویره ثم نفكر ما ھي األشیاء 
ھذا األسلوب یؤدي . صليالموجودة في ھذا الشيء المماثل والتي یمكن أن نستخدمھا لتطویر الشيء األ

إلى أفكار فذة واستخدم في اختراعات عدیدة
 بعقد مقارنة بین مكان انتظار عمالء شركة صناعیة ومكان یمكن استخدام ھذا األسلوب بشكل أبسط

انتظار ذوي المرضى في مستشفى أو مكان االنتظار في المطار وبالتالي یمكننا أن نتعلم من صناعات 
  ھ الموجود في بعض الجزئیاتأخرى نظرا للتشاب

 المتاحة وكیف یمكن استخدامھاالتفكیر في التكنولوجیات: تاسعا

منتجات . من المفید جدا التفكیر في التكنولوجیات المتاحة والتي لم تستخدم في المجال الذي نعمل فیھ
فمثال دمج . ا من قبلوخدمات جدیدة تكون عبارة عن منتج قدیم وتكنولوجیا قدیمة لم یتم استخدامھما مع

مثال . كامیرا رقمیة مع تلیفون محمول لم یتم إال حدیثا وكذلك استخدام سائقي التاكسي للتلفون المحمول
تم استحداث فانوس رمضان یعمل بالبطاریة منذ سنوات على الرغم من وجود الفانوس : أوضح

على الرغم من أن إعداد . صالةكذلك تم دمج بوصلة الصالة مع سجادة ال. والكھرباء منذ زمن طویل
الكنافة ھي عملیة قدیمة فقد تم حدیثا استخدام موتور كھربي لتدویر الفرن بدال من أن یقوم معد الُكنافة 

دمج منتج مع منتج آلخر أو خدمة مع خدمة أخرى أو منتج مع خدمة أو .بتدویر یده حول الفرن
.اع وال تتطلب اختراع ویكون لھا عائد كبیرخدمة مع تكنولوجیا متاحة ھو عملیة تتطلب إبد/منتج

وجود جو إبداع في المؤسسة: عاشرا

ھناك عوامل تساعد على زیادة . خدمة ما/العوامل السابقة یتم استخدامھا عند عقد اجتماع لتطویر منتج
للعاملین  السماح :فعلى سبیل المثال. القدرة اإلبداعیة لدى العاملین مما یزید من قدرتھم على التطویر

بتسجیل مقترحاتھم عل لوحة في مكان متاح للجمیع أو على صفحة على شبكة الشركة الداخلیة یشجع 
تقدیر مجھود العاملین في التطویر ولو بجوائز . العاملین على اإلبداع ویحافظ على تسجیل المقترحات

اإلدارة الحدیثة مثل إدارة لو استعرضت معظم نظم . رمزیة یكون لھ أثر كبیر على تحفیزھم على التفكیر
الجودة الشاملة الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وسیاسیة تقلیل الھدر لوجدت أنھم جمیعا یشجعون اشتراك 

الفنیین في عملیة اإلبداع بل وتركز على دورھم في ھذا

زیارة شركات أخرى في نفس المجال وفي مجاالت أخرى یجعلنا نستطیع تصور منتجاتنا في شكل آخر 
السفر إلى دول آخر یعطینا . ھي كذلك عامل مساعد على دمج منتج مع آخر أو منتج مع تكنولوجیاو

. خبرات جدیدة ویجعلنا نرى منتجات مختلفة واستخدام مختلف للتكنولوجیا وأحیانا تصمیم فرید لمنتج ما
بض أبواب الغرف رئیسي في العمل زار روسیا وجذب انتباه التصمیم غیر المألوف ألشیاء عدیدة مثل مق

   ھذه الزیارات تجعل الذھن أقدر على اإلبداع. والتي عادة ما یكون تصمیمھا واحدا في كل بالد العالم
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أن أوضح أنھ یمكن استخدام أكثر من وسیلة لزیادة القدرة على اإلبداع في آن واحد فیمكن أخیرا، فأرید 
 مع مخطط ھیكل السمكة وكذلك استخدام عصف الذھن مع عصف الذھناستخدام الفكرة الجانحة مع 

أسلوب عكس المشكلة وھكذا
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التطویرعوائق االبتكار و

·  ص 7:03 في 2006, 22مایو 

أود أن أناقش األمور . ناقشت سابقا أھمیة ابتكار منتجات وخدمات جدیدة ووسائل زیادة القدرة االبتكاریة
دمات جدیدة مثلالتي تعوق قدرتنا على ورغبتنا في ابتكار منتجات جدیدة أو خ

االعتیاد على رؤیة الشيء یجعل تصور تغییر ھذا : عدم القدرة على النظر لألمور في صورة جدیدة
لكي تطور أي منتج أو خدمة یجب أن تحرر فكرك من التصور الحالي . الشيء صعبا على بعض الناس

فمثال. وأن تنظر إلى احتیاجات العمالء الحالیة والممكنة

العمیل یحتاج أن یشتري سندوتش فول من مطعم الفولر أن بدال من أن تفك

 أن العمیل یرید أن یأكل فولعلیك أن تفكر

العبارة األولى تجعلك تحدد فكرك في مطعم الفول المعتاد، أما العبارة الثانیة فتجعلك تفكر في إیصال 
سندوتش أو أن نرسلھ إلیھ في الفول إلى العمیل بطریقة سھلة وبالتالي قد تفكر أن یأتي العمیل لشراء ال

التي تستخدم لبیع (المنزل أو أن نرسلھ لھ في مكان عملھ أو أن نبیعھ الفول عن طریق ماكینات العملة 
. وبما أن العمیل یرید أن یأكل فول فعلینا أن نفكر ما ھي أفضل صورة ألكل الفول). المشروبات الغازیة

یس ھذا ھو االحتمال الوحید فیمكن أن نعطي العمیل الفول بالطبع السندوتش ھو أحد االحتماالت ولكن ل
في صور أخرى

قال لي أن شخص ما ابتكر مشروع رائع لبیع . كنت أناقش ھذا األمر مع صدیق لي فأعطاني مثال عملي
حینما . الشاي وھو أنھ استخدم عربة یدویة یقف بھا في طریق عربات النقل باألجرة ویسخن علیھا الشاي

 سیارة أجرة أن یشرب شاي فإنھ ال یحتاج إلى النزول عند أحد المقاھي ولكنھ یمر بجانبھ یرید سائق
ھذا الشخص فكر في تلبیة احتیاجات السائق األصلیة وھي شرب الشاي بأیسر طریقة ولم . فیعطیھ الشاي

یفكر في احتیاج السائق في شراء شاي من المقھى

فعلى الرغم من وجود محالت الحالقة للرجال . قة لألطفالكذلك ھناك مثال ناجح جدا وھو محالت الحال
واألطفال منذ زمن بعید فإن فكرة محل حالقة متخصص لألطفال نجحت ألنھا ركزت على تلبیة 

ھناك امثلة أخرى مثل استخدام السیارة نصف نقل . احتیاجات الطفل والتي تختلف عن احتیاجات الرجال
  كمكان لبیع سندونشات أو لبیع كتب

 حین تبیع نفس الخدمة التي یبیعھا اآلخرون فأنت تتوقع أن یكون ربحك :عدم الرغبة في المخاطرة
مماثال ألرباحھم أما حین تأتي بخدمة جدیدة فإما أن یكون ربحك أعلى من أرباحھم أو أن تفشل الفكرة 

أوال للوصول . بھ أمرانھذا تفكیر یعی. لذلك قد ترغب في أن تفعل ما یفعلھ اآلخرون. وال تحقق نجاحا
أنت تعلم أنك یجب أن تقبل بعض . إلى أقل مخاطرة فعلیك أن تبقي أموالك في مكان أمین وال تستثمرھا

المخاطرة في سبیل الحصول على ربح أعلى ولھذا قررت أن تستثمر بدال من أن تحتفظ بالمال في مكان 
انطباع العمالء عن خدمتك الجدیدة وھذا یمكنك تقلیل حجم المخاطرة عن طریق دراسة : ثانیا. أمین

فلو افترضنا أن مشروعك قائم فمن السھل أن تعرض الخدمة الجدیدة على العمالء . یسمى اختبار السوق
أما إن كنت لم تبدأ المشروع بعد فیمكنك . كفكرة وتسألھم عن رأیھم أو أن تقدمھا بالفعل وترى رد الفعل
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فمثال عمالء . المحتملین وھذا قد یكون سھال في كثیر من األحیانأن تحاول الوصول إلى بعض العمالء 
     .مطعم الفول ھم أصدقاؤك وأقاربك، عمالء محل األدوات المكتبیة ھم كذلك كثیر من معارفك

عدم التطویر یؤدي إلى سھولة دخول منافسین وبالتالي زیادة : عدم وجود ِحس اقتصادي وتجاري
أما إن قدمت خدمة متطورة فتكون . عر وانخفاض حصتك من السوقالعرض وبالتالي انخفاض الس

. منتج مختلف عن اآلخرین/قدرتك التنافسیة أعلى وحصتك من السوق أعلى وتكون كأنك تقدم خدمة
تكون األمور أفضل لو استطعت تلبیة احتیاجات طائفة من العمالء الذین لم یكونون یستخدمون ھذا 

 یناسب احتیاجاتھمالمنتج من قبل ألن المعروض ال

عندما تعتاد أن تستمع وتقلد وال تفكر فإن ھذا یقتل فیك روح : أسلوب التعلیم المبني على التلقین والتقلید
حین تعتاد في الدراسة أن تنقل الواجبات من الزمالء . المبادرة واإلبداع بل والقدرة على اتخاذ القرارات

 منقولة من الشبكة الدولیة فإن قدرتك على اإلبداع تضعف وأن تعد بحوثا وتقاریر ما ھي إال مقاالت
   وثقتك في أنك قادر على أن تأتي بجدید تصبح متدھورة

مع األسف توجد صعوبة كبیرة في الحصول على معلومات عن حجم السوق وما تم : عدم توفر معلومات
ثر تقدما تكون ھذه المعلومات في دول أك. بیعھ من منتج ما في األعوام السابقة واألرباح التي تحققت

ھذه یلقي على المستثمر مسئولیة . متاحة بشكل یسیر حتى أنك قد تحصل علیھا من الشبكة الدولیة أحیانا
على الرغم من صعوبة ذلك فإنھ یمكنك استخدام أسلوب العینات العشوائیة والتي قد . تجمیع بیانات

كذلك قد یكون أحد العاملین في ھذا المجال من . ة ماتعطیك أرقام تقریبیة عن استخدام منتج ما أو خدم
معارفك ولدیھ الرغبة في التعاون معك فتحصل منھ على معلومات عن طبیعة السوق وحجم الطلب

إن استوقفك أحد في الطریق بحجة القیام : رفض الناس للتعاون مع بحوث التسویق أو إعطاء بیانات
قد تكون قد استوقفت من قبل بحجة أنك ستحصل على ھدیة : والأ: ببحث تسویقي فلن تستجیب لھ لسببین

ثم وجدت أن األمر مختلف وأنھم أضاعوا وقتك لیعرضوا علیك منتج ما وفي األغلب یكون مرتبطا 
ألننا ال نقدر أھمیة بحوث التسویق، فعندما أرفض أنا وأنت : ثانیا. بالسیاحة عن طریق التملك المشترك

ویق فإن المستثمر لن یستطیع اختبار فكرتھ أو منتجھ وقد ال یبدأ المشروع أن نشارك في بحوث التس
أصال مما یعود علینا جمیعا بقلة فرص العمل، وقد یبدأ المشروع ثم یفشل نتیجة ألنھ لم یستطع أن یختبر 

. المنتج مسبقا مما یؤدي إلى خسارتھ وعدم رغبتھ في المخاطرة مرة أخرى وفقدان موظفین لعملھم
أن أتعجب . تالي فعلیك أن تستخدم وسائل للحصول على معلومات من العمالء تجعلھم یتعاونون معكوبال

من أن المحالت الكبیرة التي أرتادھا لشراء لوازم المنزل أو مالبس أو ما شابھ ال تسألني أبدا عن رأیي 
   في الخدمة وعن األشیاء التي أفتقدھا عندھم

 مجھود لدراسة المشروع وربما عدم تصور أن ھناك حاجة لبذل جھد عدم الرغبة في بذل: االستسھال
في دراسة المشروع

وجود تعقیدات إداریة واالحتیاج إلى وقت طویل لبدایة المشروع : التعقیدات اإلداریة لبدایة المشروع
ذلك فإن ل. تقتل الرغبة في االبتكار ألن ذھن المستثمر وعقلھ مشغولون بالتغلب على العقبات اإلداریة

تیسیر اإلجراءات الروتینیة إلنشاء شركة أو ترخیص محل أمر یساعد على اإلبتكار

ولكن . عندما ترى أمثلة لمشاریع مبتكرة قد فشلت فقد تتخوف من أن تحذو حذوھم: وجود أمثلة فاشلة
عدم كذلك فإن أحد أسباب فشل المشاریع المبتكرة ھو . ھل لم تسمع عن مشاریع تقلیدیة فشلت أیضا
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اختبار السوق واعتقاد المستثمر أنھ بما أن الفكرة أعجبتھ فإنھا البد أن تكون موضع إعجاب العمالء 
وھذا خطأ عظیم فأنت ال تمثل العمالء والعمالء تفكیرھم یختلف عن تفكیرك

قد تجد صعوبة في إقناع آخرین باالشتراك معك في مشروع ابتكاري : صعوبة تمویل مشاریع ابتكاریة
. را لسیطرة الخوف من المخاطرة واالعتقاد الخاطيء بأن تقلید مشاریع قائمة ھو الشيء المضموننظ

یمكن مواجھة ھذه المشكلة باختبار السوق والتحدث مع عمالء محتملین وعرض ھذه النتائج على 
الممولین مما یعطیھم ثقة في المشروع

نیع شيء ما ونظرا لجو عدم الثقة وصعوبة قد یتطلب االبتكار تص: صعوبة التعاون مع مؤسسات أخرى
التعاون مع مؤسسات أخرى لتصنیع ھذه األجزاء لك بالجودة والمواعید المناسبة فقد تجد انھ علیك 

تصنیعھا بنفسك أو أن تتجنب االبتكار وتبیع المنتجات الموجودة بالفعل

ھل تعرف أسبابا أخرى لھذه المشكلة؟  
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للربحاإلبتكار في األعمال غیر الھادفة

·  م 8:26 في 2007, 28یولیو 

ناقشت من قبل أھمیة اإلبداع واالبتكار في تصمیم األعمال والمنتجات وتأثیر ذلك على زیادة القدرة 
ُأِحب أن أنبھ ھنا على أن اإلبداع لیس مقتصرا على . نافسیة وبالتالي نجاح المشاریع وزیادة الربحیةالت

.األعمال الھادفة للربح بل إن قیمتھ كبیرة في األعمال غیر الھادفة للربح كذلك

اإلبتكار في إطار حاجة الناس وفي إطار قدراتنا وإمكاناتنا

فإننا ندرس احتیاجات السوق وندرس المنتجات المتاحة وندرس ما عندما نقوم بوضع خطة استراتیجیة 
في العمل الخیري أو العمل . إننا ندرس كذلك قدراتنا وإمكاناتنا وقدرات المنافسین. ینقص المسنھلكین

أو یمكننا -غیر الھادف للربح فإننا نحتاج ألن نقوم بأداء الخدمة التي یحتاجھا الناس والتي یكون لدینا 
العمل الخیري یھدف إلفادة اآلخرین ولذلك فینبغي أن تكون .  القدرة واإلمكانات على تقدیمھا-اكتساب

ویجب أن نكون لدینا قدرة على تقدیم ھذه ). إن صح التعبیر(الخدمة لھا قیمة لدى العمالء المستھدفین 
.الخدمة أو القدرة على تعلمھا أو استئجار من یقوم بھا

 عن دراسة حاجات العمالء أو المجتمع المحیط -في المؤسسات غیر الھادفة للربح-أظن أننا َنغفل أحیانا 
وكذلك فإن التقلید كما ھو شائع في المشاریع الھادفة للربح فھو أكثر شیوعا . بنا وعن ربط ذلك بإمكاناتنا

لتلبیة : وأجیبكولماذا نبتكر في المشاریع غیر الھادفة للربح؟ : وقد تقول. في المشاریع غیر الھادفة للربح
واالبتكار قد . حاجیات الناس الحقیقیة والمختلفة ألن ھذا ھو مقیاس نجاح المشروع غیر الھادف للربح

فقد . یكون في الخدمة المقدمة نفسھا أو في أسلوب تقدیمھا أو في اآللیة المستخدمة لتقدیمھا أو لتمویلھا
 نقدم الخدمة بأسلوب أكثر فائدة للعمالء وقد  وقد-بصورة غیر ھادفة للربح -ُنقدم خدمة غیر متوفرة 

واالبتكار كذلك . نبتكر وسیلة تمكننا من تقلیل تقلیل تكلفة الخدمة بما یمكننا من تقدیمھا لعدد أكبر وھكذا
.ُیمكننا من االستغالل األمثل لقدراتنا وإمكاناتنا بحیث ُنقدِّم خدمة ذات قیمة للعمالء

 غیر الھادفة للربح فیمكننا استخدم التكنولوجیا ماھیة الخدمات تكار في لالبھناك الكثیر من المجاالت
فمثال یمكننا استخدام الشبكة الدولیة لتوفیر ما یشبھ دروس . لتطویر خدماتنا ویمكننا تقدیم خدمات ُمھملة

تعلیمیة مجانیة بحیث یقوم مجموعة من المدرسین المتطوعین باإلشراف على كل تخصص ویقومون 
ویمكننا وضع الكثیر من المواد . اد تعلیمیة وتمارین وكذلك یجیبون على األسئلة التوضیحیةبوضع مو

نستطیع كذلك إنشاء قاعدة بیانات للمحتاجین للعمل بحیث . التعلیمیة للصم والبكم على الشبكة الدولیة
.نجعل ھذه البیانات متاحة لجھات العمل المحلیة

.  مثل أن نقوم بدمج بعض الخدمات بحیث تستفید من بعضھا البعضملاالبتكار في آلیات العیمكننا كذلك 
ال أعرف إن كان قد ُقصد . فمثال قامت إحدى الجمعیات الخیریة بإنشاء دار للمسنین ودار للطفل الیتیم

دمج ھاتین الخدمتین ولكن أظن انھ من الرائع أن یكون ھناك دارًا للطفل بجوار داٍر المسنین ألن ھذا 
یمكننا كذلك دمج بعض الخدمات بحیث یشارك المستفیدین من ھذه . ة كبیرة لھؤالء المسنینیمثل متع

فمثال قد نقوم بانشاء مستشفى خیري مع دار لألیتام بحیث یتم تدریب األیتام على . الخدمة في تلك الخدمة
 طبیة منزلیة بدون وقد نقوم بتوفیر خدمة. العمل في المستشفى بما یمكنھم من الحیاة بشكل كریم مستقبال

أن نقوم ببناء مستشفى بأن نتفق مع بعض األطباء أن یقوموا بعدد محدد من الزیارات المنزلیة شھریا 
.للمرضى المحتاجین وبھذا نكون قد وفرنا خدمة عظیمة برغم قلة إمكاناتنا المادیة
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ارج مشروعا لتجمیع فمثال شاھدُت في الخ. لالبتكار في تمویل الخدماتكذلك ھناك مجاالت كثیرة 
وقد . المالبس المستعملة واألثاث المستعمل وإعادة تنظیف ھذه األشیاء وعرضھا للبیع بأسعار زھیدة

.نستخدم الدعایا لشركات ممولة كأسلوب لتمویل بعض المشروعات الخیریة

 من ھذه ولیس الھدف. كما ترى فھناك الكثیر من المجاالت لالبتكار في األعمال غیر الھادفة للربح
فیمكننا استخدام أسالیب دراسة السوق وأسالیب . المقالة تقدیم األفكار ولكن الحث على البحث عن األفكار

. العصف الذھني وغیرھا لكي نصل إلى الخدمات التي نقدمھا أو في أسلوب تقدیمھا أو آلیة تمویلھا
.فالعلوم اإلداریة لیست مختصة بالمشاریع الھادف للربح فقط

لإلبتكار في األعمال غیر الھادفة للربحأمثلة 

ھناك الكثیر من األمثلة على االبتكار في مجال الخدمات الخیریة ولكنني أكتفي بعرض مثال أعجبني 
.كثیرا

رأیت في الحرم المكي شخص متقدم في السن یتحرك على كرسي متحرك بالكھرباء وھو یقوم بعمل 
 إلى الحرم المكي ویقف بكرسیھ عند -فیما یبدو یومیا- یأتي ھذا الرجل. خیري ینطبق علیھ كل ما ذكرت

نھایة دائرة الطواف ویكون معھ عدة صنادیق من المنادیل الورقیة ویقوم بفتح الصندوق األول ویمد یده 
ھذا الرجل أتى بالخدمة التي یحتاجھا كثیر من الناس وھي . لكي یأخذ الطائفون منادیل یجففوا بھا عرقھم

ونظرا ألنھ ال یوجد من یقدم ھذه الخدمة فإن المنافسة تكون ضعیفة أو .  قدراتھ وإمكاناتھخدمة تناسب
.بمعنى آخر تكون الحاجة للقیام بھذا العمل حقیقیة

ومن ُمَتع . ھذا المثال في الحقیقیة یوضح أمرا ھاما وھو قدرة أي منا على تقدیم شيء یحتاجھ اآلخرون
. صغیرا-في نظرك- الحیاة أن تفعل المعروف وإن كان

بعض األعمال غیر الھادفة للربح والتي ال تلقى اھتماما كبیرا

تلقى بعض األعمال الخیریة رواجا مثل الصدقة وبناء المستشفیات وھذا أمر جید جدا بینما بعض 
:من ھذه المجاالت. المجاالت األخرى ال تلقى ھذا االھتمام

تھتم الكثیر من المؤسسات الخیریة بتوفیر . لیما متمیزاتعلیم الطلبة الموھوبین أو المتفوقین تع
ولكن قلَّما تجد مؤسسة خیریة لإلنفاق على تعلیم الطلبة . فرص التعلیم للفقراء وھذا أمر عظیم
الموھوبین والمتفوقین تعلیما متمیزا

دم تعلیما مع انتشار المدارس الخاصة التي تق. إنشاء مدارس متمیزة من الناحیة العلمیة والتربویة
متمیزا فإن الحاجة تظھر لوجود مدارس ال تھدف للربح بحیث تقدم خدمة ذات مستو عال من 

الناحیة العلمیة واألخالقیة

ھذه المھارات . تعلیم الحرف والمھن والمھارات األساسیة للعمل كمھارات الحاسوب واللغات
تساعد الكثیرین على العمل
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الكثیر من الباحثین عن عمل ال . ث وكیفیة كتابة السیرة الذاتیةتعلیم الباحثین عن عمل طریقة البح
یعرف كیف یكتب سیرة ذاتیة وكیف یتصرف في المقابلة الشخصیة

إیجاد فرصة عمل لشخص ھي أفضل من مساعدتھ . مساعدة العاطلین في البحث عن فرصة عمل
كشخص فقیر

 والمستعصیة وفقد حبیب أو قریبالمساعدة النفسیة للمصابین بمصائب مثل األمراض المزمنة .
ھذه أمور ال تلقى الكثیر من االھتمام مع أنھا ذات تأثیر كبیر ویمكن تقدیمھا بسھولة

ھذا . مساعدة الراغبین في إنشاء مشاریع صغیرة بتمویلھم وتوفیر خدمة استشاریة لھم وتدریبھم
 یخفى علیكأمر مھم ألنھ یوفر فرص عمل ویزید من معدل النمو وغیر ذلك مما ال

مع األسف فإن الكثیرین منا یقومون بتعمد . نقل العلم والخبرة من ذوي العلم والخبرة للمبتدئین
ھناك . إخفاء خبراتھم عن اآلخرین وال أدري أین ھذا من التعاون ومن النصیحة ومن الصدق

ین ولكنھم الكثیر من ذوي الخبرات في مجاالت العمل الذین قد یقومون ببذل خبراتھم للمبتدئ
یحتاجون من یتیح لھم المكان لتقدیم ھذه الخبرة بالمجان

 وتأھیل - قبل الزواج-تأھیل الناس للمراحل العمریة المختلفة مثل تأھیل الشباب لمرحلة الزواج 
المتزوجین لتربیة األطفال وتأھیل العاملین المقبلین على التقعد على كیفیة االستفادة من تلك 

 المشاكل التي نتعرض لھا تكون بسبب عدم تأھیلنا لتلك المراحل قبل الدخول كثیر من. المرحلة
فیھا فلماذا ال نوفر ھذه الخدمة؟

 الجیدة وإیضاح مخاطر ) اإلنترنت(تأھیل األطفال والشباب على استخدامات الشبكة الدولیة
رة فلماذا ال نقوم ھذه مشكلة كبیرة في عالمنا العربي ولھا تأثیرات سلبیة كثی. االستخدام السيء

یتدریب األطفال لكي یتجنبوا االستخدام السيء للشبكة الدولیة

 تدریب األطفال على لوازم الحیاة الضروریة األساسیة مثل اإلسعافات األولیة وأسلوب األكل
لكي نرتقي فإننا نحتاج ان یكون كل . والتحدث مع اآلخرین وكیفیة اختیار المالبس المناسبة

فمثال بدال من أن نشكو من فشلنا في عقد . نفس المستوى بالنسبة لألمور األساسیةالمجتمع على 
االجتماعات فلماذا ال نقوم بتدریب األطفال والشباب على أسلوب النقاش

ھذا أمر ضروري للقضاء على الفساد. تدریب األطفال والشباب على أخالقیات العمل

الصدق والنظافة واحترام حقوق اآلخرینتدریب األطفال على األخالقیات األساسیة مثل 

 تأھیل الشباب المسافر للخارج على كیفیة الحیاة في بلد غریب وتأھیل العائدین من الخارج على
ھذه خدمة مھمة جدا لكي ینجح أبناؤنا بالخارج بدون حدوث خلل فكري أو . كیفیة التأقلم مع الحیاة

نفسي في الخارج أو عند العودة
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 الكثیر من ال یستطیعون تنظیم أمورھم المالیة وھو ما . على كیفیة تنظیم شئونھم المالیةتأھیل الكبار
یؤدي إلى دخولھم في مشاكل مالیة

 من المعلوم أن طلبة العلم قد یجدون صعوبة في .  في المواضیع المختلفة-للقراءة-توفیر مكتبات
ھھ تأثیر عظیمشراء الكتب والمراجع العلمیة فتوفیر مكتبات متخصصة یكون ل

ھذه بعض األمثلة لمجاالت من العمل الخیري التي أظُن أنھا ال تلقى اھتمام كبیرا وقد یكون ھناك الكثیر 
.یمكن النظر على ھذه الخدمات على أنھا خدمات مبتكرة وغیر تقلیدیة. من المجاالت األخرى

ات جدیدة أو خدمات أكثر أو خدمات لماذا نكتفي بالتقلید؟ باالبتكار یمكننا تقدیم خدمات أفضل أو خدم
غیر الھادف للربح ویمكننا أن ُنفید قطاعات كثیرة من باالبتكار یمكننا توسیع دائرة العمل. غیر متوفرة

.المجتمع وأن نساھم في نمو مجتمعاتنا

وأرى . قرأت إعالنا مؤخرا لدرا األورمان یدعو الشركات لتبني قرى بعینھا: 2008إضافة في سبتمبر 
عندما تتبنى شركة قریة او حیا فإنھا ستنفق لصالح تلك القریة . نھا فكرة مبتكرة مفیدة وقابلة للتطبیقأ

.ھذا مثال لالبتكار في األعمال الخیریة. وفي نفس الوقت فإن ھذه القریة تعتبر واجھة لتلك الشركة


