خالصات

الريادة االجتماعية

دع أتباعي يمارسون رياضة
ركوب األمواج

التعلم من رجل أعمال متردد
ت�أليفYvon Chouinard :

العدد (� )8شعبان 1438هـ � /إبريل 2017م

2

دع �أتباعي ميار�سون ريا�ضة ركوب الأمواج :التعلم من رجل �أعمال مرتدد

مقدمة
يتميز عامل الأعمال التجارية اليوم باجل�شع وحماولة احل�صول على الأرباح واملكا�سب املالية يف �أقل وقت
ممكن ،هذا يف الوقت الذي تتزايد فيه املمار�سات املدمرة للبيئة الطبيعية ،وقد �أدركت �شركة "باتاغونيا"
ه����ذه احلقيق����ة ،وو�ضعته����ا �ضم����ن ا�سرتاتيجيته����ا ،و�أ�صبح����ت من ال�ش����ركات العاملي����ة الرائ����دة التي حتقق
ربح����اً �سنوي����اً �ضخم����اً ،ولكنها ال تهتم بالربح فقط بقدر ما تهتم بتق����دمي حلول للأزمات البيئية الراهنة
وتنفيذه����ا ،ويعر�����ض "�إيف����ون ت�شوينارد"  -الرائ����د الأمريكي املعروف عامل ًيا بتمي����زه وتفوقه يف الريا�ضات
ال�صامت����ة ( ت�سل����ق اجلبال ،التزلج على الأم����واج ،التجديف)  -لق�صة جناحه يف �إدارة �شركته "باتاغونيا"،
ويوث����ق جتربت����ه املهنية الرائدة و�سريته الذاتي����ة التي تت�ضمن الكثري من الدرو�س امل�ستفادة يف كتابه هذا
بعنوان " :دع �أتباعي ميار�سون ريا�ضة ركوب الأمواج" .وهو العنوان الذي يعك�س فل�سفته وقيمه اخلا�صة
يف �إدارة �شركت����ه الت����ي ق����ال عنها وعن موظفيه����ا�" :أنه بعد  31عامًا من اخل��ب�رة واملمار�سة املهنية العملية
ن�صا ب�أنه وفريق عمله ما زال يتعلم كيفية �إدارة
والنج����اح يف التنظي����م الباه����ر ال يزال "ت�شوينارد" يعرتف ً
الأعمال التجارية ،و�أنه حتى الآن يرى �أنه مل يقم بعمل جيد مبا فيه الكفاية من تدريب وتوجيه ملوظفي
�شركته ،برغم �أنه يعطى �صالحيات كثرية للموظفني ولفريق عمله عن طريق التفوي�ض ويعطيهم قدراً
كب��ي�راً يف اال�ستقاللي����ة يف �أداء �أعماله����م ،حي����ث �إن����ه يتغيب معظم الوق����ت عن �شركته ،ورغ����م ذلك يربطه
ب�شركته رابط عميق ينعك�س من خالل ثقته يف جميع العاملني فيها".
هذا الكتاب  -الذي نحن ب�صدد عر�ض �أبرز نقاطه الرئي�سة  -هو لرجل الأعمال الأمريكي"�إيفون ت�شوينارد"الذي
ولد يف  9نوفمرب  ،1938وهو م�ؤ�س�س �شركة "باتاغونيا" ومقرها يف "كاليفورنيا" ،وهي �شركة معروفة عاملي ًا
باهتماماتها ،و�أن�شطتها البيئية ،وبيعها للأدوات واملعدات والأجهزة الريا�ضية ،وحتقق مكا�سب �سنوية تقدر
بنحو  230مليون دوالر ،وتنفق  % 1من ن�سبة مبيعاتها ال�سنوية على املنظمات العاملة يف جمال احلفاظ على
البيئة وجماعات حماية البيئة من �أجل و�ضع معايري و�سيا�سات للحفاظ على البيئة ،و ُيع ّد "ت�شوينارد" من الرواد
املعروفني عامل ًيا يف جمال الريا�ضات ال�صامتة ، ،وقد بد�أ "ت�شوينارد" حياته العملية من خالل ت�صميم معدات
ت�سلق ال�صخور وت�صنيعها وتوزيعها منذ �أواخر عام 1950م.
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لماذا هذا الكتاب؟

يع���د ه���ذا الكت���اب من الأدبيات املرجعية املتخ�ص�ص���ة يف مو�ضوع "الريادة االجتماعية" الت���ي تركز على الأبعاد
البيئي���ة يف عملي���ة التنمي���ة امل�ستدامة ،وقد تبني �أن م�ؤلفه لديه خربة كب�ي�رة بعلوم عدة منها :العلوم البيئية،
وكيفي���ة حتقي���ق اال�ستدامة فيها ،و�إدارة الأعمال اال�سرتاتيجية ،وعل���م الإدارة العامة ونظريتها ،وتنبع �أهمية
الكتاب من عدة اعتبارات منها:
� .1أن عن ��وان هذا الكتاب يعك�س ال�سيا�س ��ة املرنة التي تتبعها �ش ��ركة "باتاغونيا"  Patagoniaوالتي ت�س ��مح
ملوظفيها مبمار�س ��ة الأن�ش ��طة التي تعك�س روح ال�شركة و�أهدافها وت�س ��عى �إىل "�إزالة التمييز واحلواجز بني العمل
واللعب والعائلة".
 .2كما يعر�ض هذا الكتاب لأف�ض ��ل املمار�س ��ات يف �ش ��ركة "باتاغونيا" والتي ُتع ّد واحدة من ال�شركات الرائدة يف
جمال الت�ص ��ميم ،و�صناعة املالب�س الريا�ضية املتخ�ص�صة املنا�سبة للريا�ضات ال�صامتة مثل التزلج على املاء� ،أو
ت�سلق اجلبال.
� .3أن هذا الكتاب يقدم ر�س ��الة �ش ��ركة "باتاغونيا" كر�س ��الة مهنية ناجحة وهي "بناء �أف�ض ��ل منتج على نحو ال
ي�ش ��كل �أ�ضرارا لأي �ش ��خ�ص،ويف الوقت نف�سه ا�س ��تخدام الأعمال التجارية وتوظيفها يف تقدمي حلول واقرتاحات
حلل الأزمات البيئية" .وال �شك يف �أن هذه الر�سالة تعك�س املنظور الفل�سفي الذي تقوم عليه ال�شركة ،وخا�صة �إذا
علمنا �أن ال�شركة تخطط لأن تكون �ضمن ال�شركات الرائدة يف تخ�ص�صها يف املائة عام القادمة.
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� .4أن الكتاب يقدم �ش ��رح ًا وافي ًا لن�ش� ��أة �ش ��ركة "باتاغونيا" ،ويعر�ض للفل�سفات الرئي�سة التي حتكم ممار�ساتها،
ومتثل قيمها .حيث يعر�ض الكتاب لثمانية �أنواع من الفل�س ��فات وهي :فل�س ��فة ت�ص ��ميم املنتجات ،فل�س ��فة الإنتاج،
فل�س ��فة التوزيع ،فل�س ��فة الت�ص ّور ،الفل�س ��فة املالية ،فل�سفة املوارد الب�ش ��رية ،الفل�س ��فة الإدارية ،الفل�سفة البيئية،
ويو�ضح عالقة هذه الفل�سفات بريادة الأعمال والأهداف التي ت�سعى لتحقيقها.
� .5أن الكتاب يناق�ش العديد من النجاحات التي حققتها ال�ش ��ركة،و�أوجه الق�صور التي تواجه عملية �صنع القرار،
وكيف �أ�ص ��بحت "باتاغونيا" من �أكرث ال�ش ��ركات ال�ص ��ديقة للبيئة عامل ًيا؟ ،وكيف حتقق �س ��نو ًيا �أرباح ًا تقدر بنحو
 230مليون دوالر؟ وكيف ت�شارك يف احلفاظ على الأنهار والغابات واملحيطات وال�صحاري؟.
� .6أن الكتاب يو�ض ��ح م�س ��اهمات �ش ��ركة "باتاغونيا" التي قدمت م ��ا يزيد على  22ملي ��ون دوالر كتربعات عينية
ونقدي ��ة لل�ش ��ركات واملنظمات العاملة يف جم ��ال البيئة واحلفاظ عليها ،والتي ت�ؤمن بن�ش ��ر القيم اخلا�ص ��ة بهذه
ال�شركة وتعزيزها.
�ات �إداري ًة ناجحة .فمث ًال عند مناق�ش ��ة فل�سفة ت�صميم املنتجات
 .7يعد هذا الكتاب دلي ًال �إر�ش ��ادي ًا يقدم ممار�س � ٍ
طرح الكتاب جمموعة من الت�س� �ا�ؤالت املهمة مثل" :هل هذا املنتج دائم؟ ،وهل ت�صميمه ت�صميم عاملي؟ ،وهل هو
نظيف؟ وهل له قيمة م�ضافة؟ وهل ي�سبب �أي �أ�ضرار؟.
� .8أن الكت ��اب يقدم خربات مهنية وا�س ��عة لطالب اجلامعات ورواد الأعم ��ال والعاملني يف جمال التنمية ،وكذلك
للمنخرطني يف تنفيذ الربامج التنموية بكافة �أبعادها.
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منهجية الكتاب
اعتمد " ت�شوينارد" على منهج متوازن ي�ساعده على حتقيق الربح من خالل الأن�شطة التي تقوم بها �شركته،
مي حلول للأزمات
ويف ذات الوقت يحافظ على البيئة ويحميها ،فالربح لي�س هدفه الأ�سا�سي ،بل َو َ�ض َع تقد َ
البيئية وما يرتتب عليها من �آثار �سلبية ن�صب عينيه ،فهو ي�ؤمن بحكمة بالغة الأهمية هي ":لكي تعي�ش حياة
كرمية عليك �أن تعمل جيد ًا" ،كما يناق�ش " ت�شوينارد " يف �أ�سلوب كتابته ل�سريته الذاتية �أكرب قدر من فل�سفة
العمل الواقعية يف �أبعادها كافة ،والتي تعك�س فل�سفته يف الإدارة املهنية الناجحة "ل�شركته باتاغونيا".

محتويات الكتاب
يبد�أ هذا الكتاب بتمهيد ومقدمة ونبذة تاريخية عن حياة (ت�شوينارد) ال�شخ�صية ،وخربته احلياتية العملية
واملهنية ،وتاريخ ن�ش�أة �شركته "باتاغونيا" ،والنجاحات والإجن��ازات التي حققتها .ثم يخ�ص�ص الكتاب
جزئية رئي�سة بعنوان "الفل�سفات" ،ويناق�ش فيه عدد ًا كبري ًا من خمتلف �أنواع الفل�سفات مثل :فل�سفة ت�صميم
املنتجات ،فل�سفة الإنتاج ،فل�سفة التوزيع ،فل�سفة الت�صور ،الفل�سفة املالية ،فل�سفة املوارد الب�شرية ،الفل�سفة
الإدارية ،الفل�سفة البيئية .ثم يختتم الكتاب باحلديث عن تخ�صي�ص ما ن�سبته  %1من ن�سبة املبيعات ال�سنوية
للمنظمات العاملية يف جمال حماية البيئة واحلفاظ عليها.
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Philosophy of product design
فلسفة تصميم المنتجات
في مجال األعمال التجارية قد تتغير أساليب ممارسة األعمال باستمرار ،ولكن القيم والثقافة والفلسفات
التي يقوم عليها العمل ثابتة ال تتغير.

يب���د�أ ق�س���م الفل�سف���ات باحلديث عن فل�سفة ت�صميم املنتجات و�أهميتها و�أبرز ال�شروط التي يجب �أن تتوافر يف
هذه املنتجات ،وي�شرح الكتاب كيفية االعتماد على هذه الفل�سفات كمبادئ توجيهية بدال من القواعد ،و�أثر ذلك
على منظومة العمل ،كما يطرح الكتاب يف هذا اجلزء العديد من الت�سا�ؤالت منها :ما هي اجلودة؟ وملاذا يجب
االهتم���ام بج���ودة املنتج���ات؟ وملاذا يج���ب �أن يكون املنتج متع���دد الوظائف؟ وكيف تتحق���ق اال�ستدامة يف املنتج؟
م���ن ه���و امل�ستهل���ك؟ وملاذا يجب االهتم���ام به وبرغباته؟ وم���ا هي ال�ضمان���ات التي تقدمها �شرك���ة "باتاغونيا"
لعمالئه���ا؟ وكي���ف ت�ؤثر ه���ذه ال�ضمانات على �صورة ال�شركة لدى م�ستهلكيه���ا؟ .وي�ؤكد (ت�شوينارد) يف حديثه
عن هذه اجلزئية اخلا�صة بت�صميم املنتجات على ما يلي:
� .1ضرورة الرتكيز على �إنتاج �أف�ضل املنتجات و�أجودها؛ لأن ذلك يعدُّ حجر الزاوية يف فل�سفة العمل.
 .2يق�صد (ت�شوينارد) (ب�أف�ضل املنتجات) تلك املنتجات املتعددة الوظائف ،ويقول يف ذلك مث ً
ال " :ملاذا تقوم
ب�شراء جهازين منف�صلني طاملا يوجد جهاز واحد يقوم بوظيفة اجلهازين معاً".
 .3البد �أن تتوافر يف املنتجات جمموعة من ال�شروط منها� :أن تكون قوية ومتينة ،و�أن يتم اختبارها بكل دقة،
و�أن تكون ب�سيطة غري معقدة ،و�أن حتقق الغر�ض منها بكل �سهولة ،و�أن يكون لها قيمة م�ضافة ،و�أال تت�سبب
يف �أية �أ�ضرار جانبية ال لزوم لها.
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The philosophy of the production process
فلسفة عملية اإلنتاج

وات�سا ًقا مع فل�سفة ت�صميم املنتجات� ،أكد "ت�شوينارد" �أن هناك �ستة مبادئ مهمة يجب مراعاتها عند احلديث
عن "فل�سفة عملية الإنتاج" ،وتتنا�سب هذه املبادئ مع فل�سفة ت�صميم املنتجات وهي:

حتقيق الرتابط والتوا�صل بني امل�صمم وبني امل�س�ؤول عن عملية الإنتاج ،و�إقامة عالقات طويلة الأمد مع املو ِّردين
واملقاولني وتطويرها ،واالهتمام باجلودة دائ ًما ،وو�ضعها يف مقدمة الأولويات حتى لو كانت على ح�ساب الت�سليم
يف الوقت املحدد� ،أو �ضد التكلفة املنخف�ضة ،و�إجراء عملية املتابعة يف بداية عملية الإنتاج للت�أ ُّكد �أن عملية الإنتاج
ت�سري وفق الإجراءات ال�صحيحة ،وقيا�س الأداء ب�صفة م�ستمرة ،واال�ستفادة من الأفكار املهنية الناجحة من
ال�شركات الأخرى.

فلسفة التوزيع

يطرح "ت�شوينارد" عند حديثه عن "فل�سفة التوزيع" عدة ت�سا�ؤالت مهمة منها:
ملاذا يجب �أن تن ِّوع ال�شركة يف نظم التوزيع اخلا�صة بها و�شبكاتها؟ وما هي التو�صيات  -التي يجب �أخذها يف
االعتبار  -املتعلقة مبراعاة الأثر البيئي عند عمليات النقل ل�شبكات املوزعني؟ ،و كيف يتم التعامل مع جتار
التجزئة؟ ،وما هي نقاط القوة وال�ضعف يف و�سائل التوزيع املختلفة؟ .وي�ؤكد "ت�شوينارد" على �أن "باتاغونيا"
تعتمد على �شبكة متوازنة ومتنوعة يف جمال التوزيع جتمع بني التوزيع الإلكرتوين من خالل تلقي الطلبات
عرب الربيد الإلكرتوين� ،أو البيع املبا�شر عرب �شبكة الإنرتنت من خالل ا�ستخدام من�صات التجارة الإلكرتونية
ومواقعها ،و كذلك البيع باجلملة ،والبيع لتجار التجزئة ،وهذا التنوع بني �شبكات التوزيع �ساعد  -بال �شك  -على
تقليل املخاطر التي ميكن �أن تتعر�ض لها ال�شركة �إذا اعتمدت على م�صدر واحد فقط للتوزيع ،كما �ساهمت هذه
الو�سائل املتعددة يف زيادة مبيعات ال�شركة يف مناطق جغرافية خمتلفة مما �أدى �إىل حتقيق املزيد من الأرباح.

Distribution philosophy
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فلسفة العملية التسويقية

يتحدث "ت�شوينارد" يف هذه اجلزئية عن كيفية بناء ت�صور �إيجابي ناجح عن �شركته ،وكيفية
الت�سويق والرتويج لهذا الت�صور ،وكيف ميكن بناء عالمة جتارية ناجحة حتظى بالثقة لدى
العمالء وامل�ستهدفني .ويف هذا ال�ش�أن ي�ؤكد "ت�شوينارد" على �أن ال�صورة الذهنية الإيجابية
عن "باتاغونيا" تنبع من القيم واملبادئ التي تتم�سك بها ،والأن�شطة التي متار�سها بطريقة
�صحيحة ،ومن جودة منتجاتها ،ومن حب موظفي ال�شركة وع�شقهم لها ،كما يو�ضح "ت�شوينارد"
�أن معظم املنتجات التي يتم �إنتاجها يف ال�شركة يقوم ب�إنتاجها الأ�شخا�ص نف�سهم الذين �سيقومون
با�ستخدامها ،كما ي�ؤكد �أن اكتمال ال�صورة الذهنية الإيجابية عن "باتاغونيا" ت�أتي عن طريق
نقل قيم ال�شركة وثقافتها �إىل �أجيال جديدة من ممار�سي ريا�ضة التزلّج على الأمواج� ،أو ت�سلُّق
اجلبال� ،أو التجديف� ،أو �صيد الأ�سماك ،وهم الذين �سي�صنعون مالب�س قوية ومن �أجود الأنواع
يف فئتها ليتم ت�صديرها �إىل جميع دول العامل.

Marketing operation philosophy
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Financial philosophy

فلسفة المالية

ي�ؤكد "ت�شوينارد" �أن �شركة "باتاغونيا" ت�سعى جاهدة �إىل حتقيق التوازن بني متويل الأن�شطة  -التي تعمل على
احلفاظ على البيئة وحمايتها -وبني موا�صلة النجاح يف م�سرية الأعمال التجارية ،وي�ستهدف "ت�شوينارد" �أن
تكون �شركته من �أف�ضل ال�شركات املتخ�ص�صة يف جمالها خالل املائة عام القادمة .كما يو�ضح "ت�شوينارد" �أنه
ال �شك �أن الربح �ضروري حتى ت�ستكمل ال�شركة م�سريتها ،ولكنه لي�س الهدف الأ�سا�س الذي ت�سعى �إليه ال�شركة،
حيث ت�سعى ال�شركة �إىل امل�ساهمة احلقيقية يف حل الأزمات البيئية الراهنة ،من مثل تخ�صي�ص جزء من �أرباحها
ال�سنوية ملعاجلة ظاهرة االحتبا�س احلراري .وي�ؤكد "ت�شوينارد" �أن �شركته تنتمي �إىل القطاع اخلا�ص ،و�ستظل
كذلك؛ لأنه لي�س لديه رغبة يف بيعها للم�ستثمرين ،حيث ال يريد "ت�شوينارد" �أن تكون �شركة "باتاغونيا" �شركة
كبرية فقط بل �أف�ضل �شركة يف جمالها على م�ستوى العامل .فال�شركة حتقق اال�ستدامة املالية من خالل ت�أكيدها
على دورها يف حتمل ن�صيبها يف امل�س�ؤولية االجتماعية مع ال�شركات الأخرى.
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HR philosophy
فلسفة

الموارد البشرية

يناق�ش هذا اجلزء جمموعة من املو�ضوعات املتعلقة ب�إدارة املوارد الب�شرية مثل:
�سيا�سات التوظيف يف �شركة "باتاغونيا" ،ومعايري اختيار املوظفني ،و�سيا�سات العمل املرنة ،واملزايا التي
تقدمها ال�شركة ملوظفيها ،وي�ؤكد "ت�شوينارد" يف هذا ال�ش�أن على ما يلي:
 .1تنبع ثقافة العمل يف "باتاغونيا" من �أ�صول ن�ش�أتها ك�شركة �صغرية تعمل يف جمال ت�صميم املعدات والأجهزة
الريا�ضية وت�صنيعها ،مثل� :أجهزة ت�سلق اجلبال ،والتزلج على الأمواج ،ومراكب التجديف ومن ثم بيعها ملوظفيها
ولأ�صدقائهم ،ومل يتم التمييز بني الذين ي�ستخدمون هذه املنتجات وبني الذين ي�صنعونها.
 .2تختار �شركة "باتاغونيا" موظفيها الذين تتنا�سب ثقافاتهم وقيمهم مع ثقافة ال�شركة وقيمها ،وقد و�صل الأمر
�إىل �أن كل وظيفة �شاغرة يتقدم لها ما يقرب من � 900شخ�ص ،وقد ت�أخذ ال�شركة وقت ًا طوي ًال ن�سبي ًا يف اختيار
موظفيها لتبقى ثقافة ال�شركة قوية ،ثم تقوم ال�شركة بتقدمي العديد من الربامج التدريبية للموظفني اجلدد قبل
انخراطهم يف منظومة العمل.
 .3ت�سمح �شركة "باتاغونيا" ملوظفيها بالعمل بنظام ال�ساعات املرنة دون �أن ي�ؤثر ذلك على �إجناز العمل يف الوقت
املحدد ،ودون �أن ي�ؤدي �إىل �آثار �سلبية على الآخرين ،وت�سمح �سيا�سة العمل املرنة للموظفني با�ستكمال م�سريتهم
التعليمية ،والذهاب للمنزل ال�ستقبال �أطفالهم عند عودتهم للمدار�س ،وال تق ّيد ال�شركة املوظفني مبواعيد عمل
حمددة.
 .4كما تقدم ال�شركة الكثري من املزايا ملوظفيها مثل نظام الت�أمني ال�صحي ال�شامل .كما قامت ب�إن�شاء مركز
لرعاية �أطفال موظفي ال�شركة يف موقع ال�شركة نف�سه لالهتمام بهم ورعايتهم �أف�ضل رعاية.
ال �شك �أن كل هذه املزايا ت�ساعد على تهيئة بيئة العمل لتكون مواتية للإنتاج ب�شكل �أكرب ،وت�ساهم هذه املزايا يف
زيادة الإنتاجية ،وزيادة ن�سبة املبيعات ،بالإ�ضافة �إىل �أنها ت�ساهم يف حتقيق اال�ستقرار الوظيفي ،وحتقق االنتماء
والوالء لل�شركة ومل� ِّؤ�س�سيها ،ويع ُّد نظام �ساعات العمل املرنة من الأنظمة املهنية القوية يف �إدارة املوارد الب�شرية
يف الع�صر احلديث.
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Management philosophy

فلسفة اإلدارة

يطرح "ت�شوينارد" عند حديثه عن "فل�سفة الإدارة" جمموعة من الت�سا�ؤالت منها:
ما هي مزايا التعاقد مع املوظفني وعيوبه؟ وما هي مزايا العمل يف �شركة تعتمد نظام املكاتب والغرف املفتوحة
بد ًال عن املكاتب اخلا�صة؟ وما الفرق بني املدير والقائد؟ و�أي الأ�ساليب الإداري��ة �أف�ضل؟ و�أيهما يع ُّد �أكرث
دميقراطية؟ .ويف هذا ال�صدد ي�ؤكد "ت�شوينارد" �أن �شركة "باتاغونيا" تدعم القرارات التي يتم اتخاذها
بالأغلبية على �أن تتوافق الآراء ب�ش�أنها ،كما تعمل ال�شركة بنظام املكاتب املفتوحة بدون �أبواب وبدون فوا�صل
مكتب �أي موظف
بينها .وي�ؤكد "ت�شوينارد" �أن �أف�ضل نظم الإدارة تطبي ًقا هو نظام املثل �أو ال ُقدوة ،فمكتبه مثل ِ
يف ال�شركة ،ويدفع ثمن الغداء يف كافترييا ال�شركة كما يدفعه املوظفني متاما.
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Environmental philosophy
الفلسفة البيئية

ي�ؤكد "ت�شوينارد" �أهمية التعاون ال��ف��وري والعاجل بني كل من احلكومات والقطاع اخلا�ص ومنظمات
املجتمع املدين ملواجهة ق�ضايا التدهور البيئي ومعاجلتها ،حيث �أعرب "ت�شوينارد" عن عدم ارتياحه للو�ضع
العام لق�ضايا البيئة وعدم االهتمام بها ،من هنا بد�أ يفكر يف كيفية م�ساهمة �شركته يف حتقيق اال�ستدامة
البيئية للمحافظة على البيئة عند ممار�سة الأن�شطة االقت�صادية ،ويعر�ض "ت�شوينارد" كيف �أ�صبحت �شركة
"باتاغونيا" من ال�شركات الرائدة وال�صديقة للبيئة؟ وكيف تق ّيم "باتاغونيا" الأثر البيئي اخلا�ص بها؟
وملاذا تدعم "باتاغونيا" املنظمات العاملة يف جمال البيئة بجزء من مبيعاتها و�أرباحها ال�سنوية؟ .وقد �شدد
"ت�شوينارد" على �أهمية امل�ساهمة باالبتكارات العلمية يف دعم امل�شكالت البيئية وحلها ،ويف هذا ال�صدد �أكد
"ت�شوينارد" ما يلي:
� .1أن العمل هو الأ�سا�س احلقيقي الذي ت�ستند �إليه "باتاغونيا" يف فل�سفتها البيئية ،حيث تتعاون ال�شركة مع
احلكومات وال�شركات اخلا�صة ومنظمات املجتمع املدين ملحاولة تغيري ال�سلوك والتوجهات للمحافظة على
البيئة ،وحل الأزمات البيئية امللحة ،مثل ق�ضية االحتبا�س احلراري وارتفاع درجة حرارة الأر�ض.
 .2تع ُّد حقبة ال�سبعينيات هي بداية عمل �شركة "باتاغونيا" يف جمال العمل البيئي من خالل حماولة منع
الأ�ضرار املادية التي حتدث على جدران ال�صخور نتيجة الت�سلق غري النظيف للجبال ،ومن ثم قامت ال�شركة
باعتماد حملة ال�ستخدام �أدوات الت�سلق النظيف للجبال للمحافظة على ال�صخور ،وعدم تدمريها ،وذلك من
خالل عمل حمالت التوعية والن�شر يف الأدل��ة التعريفية اخلا�صة بال�شركة .حيث �إن  %55من حمتوى الأدلة
التعريفية اخلا�صة بال�شركة خم�ص�صة للمنتجات ،و %45خم�ص�صة للر�سائل واحلمالت اخلا�صة باملحافظة
على البيئة ونظافتها.
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