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يتميز عامل �لأعمال �لتجارية �ليوم باجل�شع وحماولة �حل�شول على �لأرباح و�ملكا�شب �ملالية يف �أقل وقت 
ممكن، هذ� يف �لوقت �لذي تتز�يد فيه �ملمار�شات �ملدمرة للبيئة �لطبيعية، وقد �أدركت �شركة "باتاغونيا" 
هــــذه �حلقيقــــة، وو�شعتهــــا �شمــــن ��شرت�تيجيتهــــا، و�أ�شبحــــت من �ل�شــــركات �لعامليــــة �لر�ئــــدة �لتي حتقق 
ربحــــاً �شنويــــاً �شخمــــاً، ولكنها ل تهتم بالربح فقط بقدر ما تهتم بتقــــدمي حلول للأزمات �لبيئية �لر�هنة 
وتنفيذهــــا، ويعر�ــــض "�إيفــــون ت�شوينارد" - �لر�ئــــد �لأمريكي �ملعروف عاملًيا بتميــــزه وتفوقه يف �لريا�شات 
�ل�شامتــــة ) ت�شلــــق �جلبال، �لتزلج على �لأمــــو�ج، �لتجديف( - لق�شة جناحه يف �إد�رة �شركته "باتاغونيا"، 
ويوثــــق جتربتــــه �ملهنية �لر�ئدة و�شريته �لذ�تيــــة �لتي تت�شمن �لكثري من �لدرو�ض �مل�شتفادة يف كتابه هذ� 
بعنو�ن: " دع �أتباعي ميار�شون ريا�شة ركوب �لأمو�ج". وهو �لعنو�ن �لذي يعك�ض فل�شفته وقيمه �خلا�شة 
يف �إد�رة �شركتــــه �لتــــي قــــال عنها وعن موظفيهــــا: "�أنه بعد 31 عاًما من �خلــــرة و�ملمار�شة �ملهنية �لعملية 
ا باأنه وفريق عمله ما ز�ل يتعلم كيفية �إد�رة  و�لنجــــاح يف �لتنظيــــم �لباهــــر ل يز�ل "ت�شوينارد" يعرتف ن�شً
�لأعمال �لتجارية، و�أنه حتى �لآن يرى �أنه مل يقم بعمل جيد مبا فيه �لكفاية من تدريب وتوجيه ملوظفي 
�شركته، برغم �أنه يعطى �شلحيات كثرية للموظفني ولفريق عمله عن طريق �لتفوي�ض ويعطيهم قدر�ً 
كبــــري�ً يف �ل�شتقلليــــة يف �أد�ء �أعمالهــــم، حيــــث �إنــــه يتغيب معظم �لوقــــت عن �شركته، ورغــــم ذلك يربطه 

ب�شركته ر�بط عميق ينعك�ض من خلل ثقته يف جميع �لعاملني فيها".

مقدمة

هذا الكت�ب - الذي نحن ب�شدد عر�ض اأبرز نق�طه الرئي�شة - هو لرجل الأعم�ل الأمريكي"اإيفون ت�شوين�رد"الذي 
ع�مليً�  معروفة  �شركة  وهي  "ك�ليفورني�"،  "ب�ت�غوني�" ومقره� يف  �شركة  موؤ�ش�ض  وهو  نوفمرب 1938،   9 ولد يف 
تقدر  �شنوية  مك��شب  وحتقق  الري��شية،  والأجهزة  واملعدات  للأدوات  وبيعه�  البيئية،  واأن�شطته�  ب�هتم�م�ته�، 
الع�ملة يف جم�ل احلف�ظ على  املنظم�ت  ال�شنوية على  ن�شبة مبيع�ته�  وتنفق 1 % من  بنحو 230 مليون دولر، 
البيئة وجم�ع�ت حم�ية البيئة من اأجل و�شع مع�يري و�شي��ش�ت للحف�ظ على البيئة، وُيعّد "ت�شوين�رد" من الرواد 
املعروفني ع�ملًي� يف جم�ل الري��ش�ت ال�ش�متة، ، وقد بداأ "ت�شوين�رد" حي�ته العملية من خلل ت�شميم معدات 

ت�شلق ال�شخور وت�شنيعه� وتوزيعه� منذ اأواخر ع�م 1950م.
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لماذا هذا الكتاب؟ 
يعـــد هـــذ� �لكتـــاب من �لأدبيات �ملرجعية �ملتخ�ش�شـــة يف مو�شوع "�لريادة �لجتماعية" �لتـــي تركز على �لأبعاد 
�لبيئيـــة يف عمليـــة �لتنميـــة �مل�شتد�مة، وقد تبني �أن موؤلفه لديه خرة كبـــرية بعلوم عدة منها: �لعلوم �لبيئية، 
وكيفيـــة حتقيـــق �ل�شتد�مة فيها، و�إد�رة �لأعمال �ل�شرت�تيجية، وعلـــم �لإد�رة �لعامة ونظريتها، وتنبع �أهمية 

�لكتاب من عدة �عتبار�ت منها:
1.  اأن عن���وان هذا الكت�ب يعك�ض ال�شي��ش���ة املرنة التي تتبعه� �ش���ركة "ب�ت�غوني�" Patagonia والتي ت�ش���مح 
ملوظفيه� مبم�ر�ش���ة الأن�ش���طة التي تعك�ض روح ال�شركة واأهدافه� وت�ش���عى اإىل "اإزالة التمييز واحلواجز بني العمل 

واللعب والع�ئلة".
2. كم� يعر�ض هذا الكت�ب لأف�ش���ل املم�ر�ش����ت يف �ش���ركة "ب�ت�غوني�" والتي ُتعّد واحدة من ال�شرك�ت الرائدة يف 
جم�ل الت�ش���ميم، و�شن�عة امللب�ض الري��شية املتخ�ش�شة املن��شبة للري��ش�ت ال�ش�متة مثل التزلج على امل�ء، اأو 

ت�شلق اجلب�ل.
3.  اأن هذا الكت�ب يقدم ر�ش����لة �ش���ركة "ب�ت�غوني�" كر�ش����لة مهنية ن�جحة وهي "بن�ء اأف�ش���ل منتج على نحو ل 
ي�ش���كل اأ�شرارا لأي �ش���خ�ض،ويف الوقت نف�شه ا�ش���تخدام الأعم�ل التج�رية وتوظيفه� يف تقدمي حلول واقرتاح�ت 
حلل الأزم�ت البيئية". ول �شك يف اأن هذه الر�ش�لة تعك�ض املنظور الفل�شفي الذي تقوم عليه ال�شركة، وخ��شة اإذا 

علمن� اأن ال�شركة تخطط لأن تكون �شمن ال�شرك�ت الرائدة يف تخ�ش�شه� يف امل�ئة ع�م الق�دمة. 
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4. اأن الكت�ب يقدم �ش���رحً� وافيً� لن�ش����أة �ش���ركة "ب�ت�غوني�"، ويعر�ض للفل�شف�ت الرئي�شة التي حتكم مم�ر�ش�ته�، 
ومتثل قيمه�. حيث يعر�ض الكت�ب لثم�نية اأنواع من الفل�ش���ف�ت وهي: فل�ش���فة ت�ش���ميم املنتج�ت، فل�ش���فة الإنت�ج، 
فل�ش���فة التوزيع، فل�ش���فة الت�شّور، الفل�ش���فة امل�لية، فل�شفة املوارد الب�ش���رية، الفل�ش���فة الإدارية، الفل�شفة البيئية، 

ويو�شح علقة هذه الفل�شف�ت بري�دة الأعم�ل والأهداف التي ت�شعى لتحقيقه�. 
5. اأن الكت�ب ين�ق�ض العديد من النج�ح�ت التي حققته� ال�ش���ركة،واأوجه الق�شور التي تواجه عملية �شنع القرار، 
وكيف اأ�ش���بحت "ب�ت�غوني�" من اأكرث ال�ش���رك�ت ال�ش���ديقة للبيئة ع�ملًي�؟، وكيف حتقق �ش���نوًي� اأرب�حً� تقدر بنحو 

230 مليون دولر؟ وكيف ت�ش�رك يف احلف�ظ على الأنه�ر والغ�ب�ت واملحيط�ت وال�شح�ري؟.
6. اأن الكت�ب يو�ش���ح م�ش����هم�ت �ش���ركة "ب�ت�غوني�" التي قدمت م���� يزيد على 22 ملي���ون دولر كتربع�ت عينية 
ونقدي���ة لل�ش���رك�ت واملنظم�ت الع�ملة يف جم����ل البيئة واحلف�ظ عليه�، والتي توؤمن بن�ش���ر القيم اخل��ش���ة بهذه 

ال�شركة وتعزيزه�.
7. يعد هذا الكت�ب دليًل اإر�ش����ديً� يقدم مم�ر�ش����ٍت اإداريًة ن�جحة. فمثًل عند من�ق�ش���ة فل�شفة ت�شميم املنتج�ت 
طرح الكت�ب جمموعة من الت�ش����وؤلت املهمة مثل: "هل هذا املنتج دائم؟، وهل ت�شميمه ت�شميم ع�ملي؟، وهل هو 

نظيف؟ وهل له قيمة م�ش�فة؟ وهل ي�شبب اأي اأ�شرار؟. 
8. اأن الكت����ب يقدم خربات مهنية وا�ش���عة لطلب اجل�مع�ت ورواد الأعم����ل والع�ملني يف جم�ل التنمية، وكذلك 

للمنخرطني يف تنفيذ الربامج التنموية بك�فة اأبع�ده�.
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اعتمد " ت�شوين�رد" على منهج متوازن ي�ش�عده على حتقيق الربح من خلل الأن�شطة التي تقوم به� �شركته، 
َع تقدمَي حلول للأزم�ت  َو�شَ الأ�ش��شي، بل  لي�ض هدفه  البيئة ويحميه�، ف�لربح  الوقت يح�فظ على  ويف ذات 
البيئية وم� يرتتب عليه� من اآث�ر �شلبية ن�شب عينيه، فهو يوؤمن بحكمة ب�لغة الأهمية هي:" لكي تعي�ض حي�ة 
كرمية عليك اأن تعمل جيدًا"، كم� ين�ق�ض " ت�شوين�رد " يف اأ�شلوب كت�بته ل�شريته الذاتية اأكرب قدر من فل�شفة 

العمل الواقعية يف اأبع�ده� ك�فة، والتي تعك�ض فل�شفته يف الإدارة املهنية الن�جحة "ل�شركته ب�ت�غوني�".

يبداأ هذا الكت�ب بتمهيد ومقدمة ونبذة ت�ريخية عن حي�ة )ت�شوين�رد( ال�شخ�شية، وخربته احلي�تية العملية 
الكت�ب  يخ�ش�ض  ثم  حققته�.  التي  والإجن���زات  والنج�ح�ت  "ب�ت�غوني�"،  �شركته  ن�ش�أة  وت�ريخ  واملهنية، 
جزئية رئي�شة بعنوان "الفل�شف�ت"، وين�ق�ض فيه عددًا كبريًا من خمتلف اأنواع الفل�شف�ت مثل: فل�شفة ت�شميم 
املنتج�ت، فل�شفة الإنت�ج، فل�شفة التوزيع، فل�شفة الت�شور، الفل�شفة امل�لية، فل�شفة املوارد الب�شرية، الفل�شفة 
الإدارية، الفل�شفة البيئية. ثم يختتم الكت�ب ب�حلديث عن تخ�شي�ض م� ن�شبته 1% من ن�شبة املبيع�ت ال�شنوية 

للمنظم�ت الع�ملية يف جم�ل حم�ية البيئة واحلف�ظ عليه�.

منهجية الكتاب

محتويات الكتاب
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في مجال األعمال التجارية قد تتغير أساليب ممارسة األعمال باستمرار، ولكن القيم والثقافة والفلسفات 
التي يقوم عليها العمل ثابتة ال تتغير.

فلسفة تصميم المنتجات

يبـــد�أ ق�شـــم �لفل�شفـــات باحلديث عن فل�شفة ت�شميم �ملنتجات و�أهميتها و�أبرز �ل�شروط �لتي يجب �أن تتو�فر يف 
هذه �ملنتجات، وي�شرح �لكتاب كيفية �لعتماد على هذه �لفل�شفات كمبادئ توجيهية بدل من �لقو�عد، و�أثر ذلك 
على منظومة �لعمل، كما يطرح �لكتاب يف هذ� �جلزء �لعديد من �لت�شاوؤلت منها: ما هي �جلودة؟ وملاذ� يجب 
�لهتمـــام بجـــودة �ملنتجـــات؟ وملاذ� يجـــب �أن يكون �ملنتج متعـــدد �لوظائف؟ وكيف تتحقـــق �ل�شتد�مة يف �ملنتج؟ 
مـــن هـــو �مل�شتهلـــك؟ وملاذ� يجب �لهتمـــام به وبرغباته؟ ومـــا هي �ل�شمانـــات �لتي تقدمها �شركـــة "باتاغونيا" 
لعملئهـــا؟ وكيـــف توؤثر هـــذه �ل�شمانات على �شورة �ل�شركة لدى م�شتهلكيهـــا؟. ويوؤكد )ت�شوينارد( يف حديثه 

عن هذه �جلزئية �خلا�شة بت�شميم �ملنتجات على ما يلي:
1. �شرورة �لرتكيز على �إنتاج �أف�شل �ملنتجات و�أجودها؛ لأن ذلك يعدُّ حجر �لز�وية يف فل�شفة �لعمل.

2. يق�شد )ت�شوينارد( )باأف�شل �ملنتجات( تلك �ملنتجات �ملتعددة �لوظائف، ويقول يف ذلك مثًل: " ملاذ� تقوم 
ب�شر�ء جهازين منف�شلني طاملا يوجد جهاز و�حد يقوم بوظيفة �جلهازين معاً".

3. لبد �أن تتو�فر يف �ملنتجات جمموعة من �ل�شروط منها: �أن تكون قوية ومتينة، و�أن يتم �ختبارها بكل دقة، 
و�أن تكون ب�شيطة غري معقدة، و�أن حتقق �لغر�ض منها بكل �شهولة، و�أن يكون لها قيمة م�شافة، و�أل تت�شبب 

يف �أية �أ�شر�ر جانبية ل لزوم لها.
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دين   حتقيق الرتابط والتوا�شل بني امل�شمم وبني امل�شوؤول عن عملية الإنت�ج، واإق�مة علق�ت طويلة الأمد مع املورِّ
واملق�ولني وتطويره�، والهتم�م ب�جلودة دائًم�، وو�شعه� يف مقدمة الأولوي�ت حتى لو ك�نت على ح�ش�ب الت�شليم 
د اأن عملية الإنت�ج  يف الوقت املحدد، اأو �شد التكلفة املنخف�شة، واإجراء عملية املت�بعة يف بداية عملية الإنت�ج للت�أكُّ
الن�جحة من  املهنية  الأفك�ر  وال�شتف�دة من  الأداء ب�شفة م�شتمرة،  ال�شحيحة، وقي��ض  الإجراءات  ت�شري وفق 

ال�شرك�ت الأخرى.

ع ال�شركة يف نظم التوزيع اخل��شة به� و�شبك�ته�؟ وم� هي التو�شي�ت - التي يجب اأخذه� يف   مل�ذا يجب اأن تنوِّ
التع�مل مع جت�ر  يتم  و كيف  املوزعني؟،  ل�شبك�ت  النقل  البيئي عند عملي�ت  الأثر  املتعلقة مبراع�ة   - العتب�ر 
"ب�ت�غوني�"  اأن  "ت�شوين�رد" على  التجزئة؟، وم� هي نق�ط القوة وال�شعف يف و�ش�ئل التوزيع املختلفة؟. ويوؤكد 
الطلب�ت  تلقي  خلل  من  الإلكرتوين  التوزيع  بني  جتمع  التوزيع  جم�ل  يف  ومتنوعة  متوازنة  �شبكة  على  تعتمد 
عرب الربيد الإلكرتوين، اأو البيع املب��شر عرب �شبكة الإنرتنت من خلل ا�شتخدام من�ش�ت التج�رة الإلكرتونية 
ومواقعه�، و كذلك البيع ب�جلملة، والبيع لتج�ر التجزئة، وهذا التنوع بني �شبك�ت التوزيع �ش�عد - بل �شك - على 
تقليل املخ�طر التي ميكن اأن تتعر�ض له� ال�شركة اإذا اعتمدت على م�شدر واحد فقط للتوزيع، كم� �ش�همت هذه 

الو�ش�ئل املتعددة يف زي�دة مبيع�ت ال�شركة يف من�طق جغرافية خمتلفة مم� اأدى اإىل حتقيق املزيد من الأرب�ح.

فلسفة عملية اإلنتاج           

فلسفة التوزيع           

و�ت�شاًقا مع فل�شفة ت�شميم �ملنتجات، �أكد "ت�شوينارد" �أن هناك �شتة مبادئ مهمة يجب مر�عاتها عند �حلديث 
عن "فل�شفة عملية �لإنتاج"، وتتنا�شب هذه �ملبادئ مع فل�شفة ت�شميم �ملنتجات وهي:

يطرح "ت�شوينارد" عند حديثه عن "فل�شفة �لتوزيع" عدة ت�شاوؤلت مهمة منها:

The philosophy of the production process

Distribution philosophy



يتحدث "ت�شوينارد" يف هذه �جلزئية عن كيفية بناء ت�شور �إيجابي ناجح عن �شركته، وكيفية 
بالثقة لدى  بناء عالمة جتارية ناجحة حتظى  �لت�شور، وكيف ميكن  لهذ�  �لت�شويق و�لرتويج 
�لإيجابية  �لذهنية  �ل�شورة  �أن  "ت�شوينارد" على  يوؤكد  �ل�شاأن  هذ�  ويف  و�مل�شتهدفني.  �لعمالء 
بطريقة  متار�شها  �لتي  و�لأن�شطة  بها،  تتم�شك  �لتي  و�ملبادئ  �لقيم  من  تنبع  "باتاغونيا"  عن 
�شحيحة، ومن جودة منتجاتها، ومن حب موظفي �ل�شركة وع�شقهم لها، كما يو�شح "ت�شوينارد" 
�أن معظم �ملنتجات �لتي يتم �إنتاجها يف �ل�شركة يقوم باإنتاجها �لأ�شخا�ص نف�شهم �لذين �شيقومون 
با�شتخد�مها، كما يوؤكد �أن �كتمال �ل�شورة �لذهنية �لإيجابية عن "باتاغونيا" تاأتي عن طريق 
نقل قيم �ل�شركة وثقافتها �إىل �أجيال جديدة من ممار�شي ريا�شة �لتزّلج على �لأمو�ج، �أو ت�شلُّق 
�جلبال، �أو �لتجديف، �أو �شيد �لأ�شماك، وهم �لذين �شي�شنعون مالب�ص قوية ومن �أجود �لأنو�ع 

يف فئتها ليتم ت�شديرها �إىل جميع دول �لعامل.

فلسفة العملية التسويقية           
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Marketing operation philosophy
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يوؤكد "ت�شوين�رد" اأن �شركة "ب�ت�غوني�" ت�شعى ج�هدة اإىل حتقيق التوازن بني متويل الأن�شطة - التي تعمل على 
"ت�شوين�رد" اأن  البيئة وحم�يته�- وبني موا�شلة النج�ح يف م�شرية الأعم�ل التج�رية، وي�شتهدف  احلف�ظ على 
تكون �شركته من اأف�شل ال�شرك�ت املتخ�ش�شة يف جم�له� خلل امل�ئة ع�م الق�دمة. كم� يو�شح "ت�شوين�رد" اأنه 
ل �شك اأن الربح �شروري حتى ت�شتكمل ال�شركة م�شريته�، ولكنه لي�ض الهدف الأ�ش��ض الذي ت�شعى اإليه ال�شركة، 
حيث ت�شعى ال�شركة اإىل امل�ش�همة احلقيقية يف حل الأزم�ت البيئية الراهنة، من مثل تخ�شي�ض جزء من اأرب�حه� 
ال�شنوية ملع�جلة ظ�هرة الحتب��ض احلراري. ويوؤكد "ت�شوين�رد" اأن �شركته تنتمي اإىل القط�ع اخل��ض، و�شتظل 
كذلك؛ لأنه لي�ض لديه رغبة يف بيعه� للم�شتثمرين، حيث ل يريد "ت�شوين�رد" اأن تكون �شركة "ب�ت�غوني�" �شركة 
كبرية فقط بل اأف�شل �شركة يف جم�له� على م�شتوى الع�مل. ف�ل�شركة حتقق ال�شتدامة امل�لية من خلل ت�أكيده� 

على دوره� يف حتمل ن�شيبه� يف امل�شوؤولية الجتم�عية مع ال�شرك�ت الأخرى.

فلسفة المالية           
Financial philosophy



يناق�ض هذ� �جلزء جمموعة من �ملو�شوعات �ملتعلقة باإد�رة �ملو�رد �لب�شرية مثل:
�لتي  و�ملز�يا  �ملرنة،  �لعمل  و�شيا�شات  �ملوظفني،  �ختيار  "باتاغونيا"، ومعايري  �شركة  �لتوظيف يف  �شيا�شات   

تقدمها  �ل�شركة ملوظفيها، ويوؤكد "ت�شوينارد" يف هذ� �ل�شاأن على ما يلي:
1. تنبع ثق�فة العمل يف "ب�ت�غوني�" من اأ�شول ن�ش�أته� ك�شركة �شغرية تعمل يف جم�ل ت�شميم املعدات والأجهزة 
الري��شية وت�شنيعه�، مثل: اأجهزة ت�شلق اجلب�ل، والتزلج على الأمواج، ومراكب التجديف ومن ثم بيعه� ملوظفيه� 

ولأ�شدق�ئهم، ومل يتم التمييز بني الذين ي�شتخدمون هذه املنتج�ت وبني الذين ي�شنعونه�.
2. تخت�ر �شركة "ب�ت�غوني�" موظفيه� الذين تتن��شب ثق�ف�تهم وقيمهم مع ثق�فة ال�شركة وقيمه�، وقد و�شل الأمر 
اإىل اأن كل وظيفة �ش�غرة يتقدم له� م� يقرب من 900 �شخ�ض، وقد ت�أخذ ال�شركة وقتً� طويًل ن�شبيً� يف اختي�ر 
موظفيه� لتبقى ثق�فة ال�شركة قوية، ثم تقوم ال�شركة بتقدمي العديد من الربامج التدريبية للموظفني اجلدد قبل 

انخراطهم يف منظومة العمل.
3. ت�شمح �شركة "ب�ت�غوني�" ملوظفيه� ب�لعمل بنظ�م ال�ش�ع�ت املرنة دون اأن يوؤثر ذلك على اإجن�ز العمل يف الوقت 
املحدد، ودون اأن يوؤدي اإىل اآث�ر �شلبية على الآخرين، وت�شمح �شي��شة العمل املرنة للموظفني ب��شتكم�ل م�شريتهم 
التعليمية، والذه�ب للمنزل ل�شتقب�ل اأطف�لهم عند عودتهم للمدار�ض، ول تقّيد ال�شركة املوظفني مبواعيد عمل 

حمددة.
4. كم� تقدم ال�شركة الكثري من املزاي� ملوظفيه� مثل نظ�م الت�أمني ال�شحي ال�ش�مل. كم� ق�مت ب�إن�ش�ء مركز 

لرع�ية اأطف�ل موظفي ال�شركة يف موقع ال�شركة نف�شه للهتم�م بهم ورع�يتهم اأف�شل رع�ية.
ل �شك اأن كل هذه املزاي� ت�ش�عد على تهيئة بيئة العمل لتكون مواتية للإنت�ج ب�شكل اأكرب، وت�ش�هم هذه املزاي� يف 
زي�دة الإنت�جية، وزي�دة ن�شبة املبيع�ت، ب�لإ�ش�فة اإىل اأنه� ت�ش�هم يف حتقيق ال�شتقرار الوظيفي، وحتقق النتم�ء 
�شيه�، ويعدُّ نظ�م �ش�ع�ت العمل املرنة من الأنظمة املهنية القوية يف اإدارة املوارد الب�شرية  والولء لل�شركة وملوؤ�شِّ

يف الع�شر احلديث.

فلسفة
الموارد البشرية           
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يطرح "ت�شوينارد" عند حديثه عن "فل�شفة �لإد�رة" جمموعة من �لت�شاوؤلت منها:
 م� هي مزاي� التع�قد مع املوظفني وعيوبه؟ وم� هي مزاي� العمل يف �شركة تعتمد نظ�م املك�تب والغرف املفتوحة 
اأكرث  يعدُّ  واأيهم�  اأف�شل؟  الإداري��ة  الأ�ش�ليب  واأي  والق�ئد؟  املدير  بني  الفرق  وم�  اخل��شة؟  املك�تب  عن  بدًل 
اتخ�ذه�  يتم  التي  القرارات  "ب�ت�غوني�" تدعم  �شركة  "ت�شوين�رد"  اأن  يوؤكد  ال�شدد  هذا  ويف  دميقراطية؟. 
اأبواب وبدون فوا�شل  ال�شركة بنظ�م املك�تب املفتوحة بدون  اأن تتوافق الآراء ب�ش�أنه�، كم� تعمل  ب�لأغلبية على 
بينه�. ويوؤكد "ت�شوين�رد"  اأن اأف�شل نظم الإدارة تطبيًق� هو نظ�م املثل اأو الُقدوة، فمكتبه مثل مكتِب اأي موظف 

يف ال�شركة، ويدفع ثمن الغداء يف ك�فتريي� ال�شركة كم� يدفعه املوظفني مت�م�.

فلسفة اإلدارة           
Management philosophy



دع �أتباعي ميار�شون ريا�شة ركوب �لأمو�ج: �لتعلم من رجل �أعمال مرتدد12

ومنظمات  �خلا�ض  و�لقطاع  �حلكومات  من  كل  بني  و�لعاجل  �لــفــوري  �لتعاون  �أهمية  "ت�شوينارد"  يوؤكد 
�ملجتمع �ملدين ملو�جهة ق�شايا �لتدهور �لبيئي ومعاجلتها، حيث �أعرب "ت�شوينارد" عن عدم �رتياحه للو�شع 
�لعام لق�شايا �لبيئة وعدم �لهتمام بها، من هنا بد�أ يفكر يف كيفية م�شاهمة �شركته يف حتقيق �ل�شتد�مة 
�لبيئية للمحافظة على �لبيئة عند ممار�شة �لأن�شطة �لقت�شادية، ويعر�ض "ت�شوينارد" كيف �أ�شبحت �شركة 
بها؟  �لبيئي �خلا�ض  "باتاغونيا" �لأثر  تقّيم  للبيئة؟ وكيف  و�ل�شديقة  �لر�ئدة  �ل�شركات  "باتاغونيا" من 
وملاذ� تدعم "باتاغونيا" �ملنظمات �لعاملة يف جمال �لبيئة بجزء من مبيعاتها و�أرباحها �ل�شنوية؟. وقد �شدد 
"ت�شوينارد" على �أهمية �مل�شاهمة بالبتكار�ت �لعلمية يف دعم �مل�شكلت �لبيئية وحلها، ويف هذ� �ل�شدد �أكد 

يلي: "ت�شوينارد" ما 
"ب�ت�غوني�" يف فل�شفته� البيئية، حيث تتع�ون ال�شركة مع  اإليه  1. اأن العمل هو الأ�ش��ض احلقيقي الذي ت�شتند 
على  للمح�فظة  والتوجه�ت  ال�شلوك  تغيري  ملح�ولة  املدين  املجتمع  ومنظم�ت  اخل��شة  وال�شرك�ت  احلكوم�ت 

البيئة، وحل الأزم�ت البيئية امللحة، مثل ق�شية الحتب��ض احلراري وارتف�ع درجة حرارة الأر�ض.
منع  حم�ولة  خلل  من  البيئي  العمل  جم�ل  "ب�ت�غوني�" يف  �شركة  عمل  بداية  هي  ال�شبعيني�ت  حقبة  تعدُّ   .2
الأ�شرار امل�دية التي حتدث على جدران ال�شخور نتيجة الت�شلق غري النظيف للجب�ل، ومن ثم ق�مت ال�شركة 
ب�عتم�د حملة ل�شتخدام اأدوات الت�شلق النظيف للجب�ل للمح�فظة على ال�شخور، وعدم تدمريه�، وذلك من 
الأدلة  حمتوى  من   %55 اإن  حيث  ب�ل�شركة.  اخل��شة  التعريفية  الأدل��ة  يف  والن�شر  التوعية  حملت  عمل  خلل 
ب�ملح�فظة  اخل��شة  واحلملت  للر�ش�ئل  خم�ش�شة  و%45  للمنتج�ت،  خم�ش�شة  ب�ل�شركة  اخل��شة  التعريفية 

على البيئة ونظ�فته�.

الفلسفة البيئية           
Environmental philosophy
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