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ينتم��ي هذا الكت��اب اإىل االأدبيات املرجعي��ة املتخ�ش�شة يف مو�شوع الري��ادة االجتماعية 
ويق��دم فيه موؤلف��ه منهًجا فريًدا يرب��ط بني حتقيق االأرب��اح وخدمة الق�شاي��ا االإن�شانية 

واخلريية، وتنبع اأهميته من عدة اعتبارات منها:
1. يعر���س هذا الكت��اب جمموعة املبادئ التي حولت �شركة "توم�س TOMS" من جمرد 
فك��رة عل��ى ورق اإىل موؤ�ش�ش��ة �شخم��ة ا�شتطاع��ت يف غ�ش��ون خم���س �شن��وات اأن تت��رع 

مبليني االأحذية للأطفال الفقراء.
2. يو�ش��ح ه��ذا الكت��اب خط��وات النج��اح ال�ش��ت التي ميك��ن اأن ت�شتفي��د منه��ا املوؤ�ش�شات 

اخلريية، واملوؤ�ش�شات غري الربحية، وال�شركات اخلا�شة، وامل�شروعات اجلديدة.
3. يناق�س هذا الكتاب بالتف�شيل ق�شة جناح �شركة رائدة ومعروفة عاملًيا يف جمالها وهي 
�شركة "توم�س TOMS "، ويو�شح كيف ن�شاأت؟، وكيف جنحت؟، وملاذا جعلت �شاحبها من 

اأبرز رواد االأعمال املميَّزين الناجحني يف الواليات املتحدة االأمريكية؟.
4. يرك��ز الكتاب عل��ى اأفكار اإبداعية خلقة يف �شنع ق�ش���س مهنية ناجحة، ويبنينّ كيف 
ميكن التغلب على املخاوف التي ميكن اأن تواجه رجال االأعمال اأثناء عملهم؟، كما يعر�س 
الكت��اب لق�شية مهمة، وهي كيفية تدب��ري املوارد، واأهميتها، وم�شادرها، واأهمية الب�شاطة 
يف ت�شمي��م املنتج��ات، وكيفي��ة بن��اء الثقة، واأهمي��ة الرتكيز عل��ى اأعمال اخل��ري، ودعم 

الفقراء والق�شايا االإن�شانية.

لماذا هذا الكتاب؟ 
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منهجية الكتاب
اعتمـــد "مايكو�شكـــي" علـــى منهجية دجمت بني العمـــل التجاري والعمـــل اخلريي، و�شميـــت مبنهجية "واحد 
مقابـــل واحـــد" )One For One(، اأي اأن كل حـــذاء يتـــم �شراوؤه من �شركته �شيتـــرع مقابله بحذاء لطفل 
حمتـــاج يف البلـــدان الفقرية، وقد بلغ عدد االأحذية التـــي مت توزيعها جماًنا على الفقراء يف بلدان عديدة اأكرث 
مـــن مليـــون حـــذاء. وبعد اأن جنحت فكرة "واحد مقابل واحد" ومنهجها بداأ "مايكو�شكي " يف العمل يف ن�شاط 
جديـــد وهـــو بيع النظارات. فمقابل كل نظارة تبيعها �شركته يقوم بالترع مقابلها لعمليات جراحية لت�شحيح 

االإب�شار وعودة النظر للمكفوفني.
ا  وموؤخـــًرا بـــداأ "مايكو�شكـــي " ن�شاطاً جديداً ل�شركتـــه بعد  االأحذية والنظارات وهو الـــن والقهوة، وطبَّق اأي�شً
املنهجيـــة نف�شهـــا )واحد مقابل واحد(، فمقابـــل القهوة التي تبيعها �شركته يقـــوم "مايكو�شكي" بدعم وتوفري 
ميـــاه ال�شـــرب النظيفة يف بع�ض البلـــدان الفقرية، وكذلك مقابل �شراء كتاب "مايكو�شكي" �شيهب مقابله كتاًبا 

لطفل كي يقراأ ويتعلم.
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ثمانيـــة  الكتـــاب  هـــذا  يت�شمـــن 
ف�شـــول، يناق�ض االأول منها ق�شة 
 "  TOMS "توم�ـــض  �شركـــة 
وكيـــف ن�شـــاأت؟ ومـــن اأيـــن جـــاءت 
الف�شـــل  ويناق�ـــض  فكرتهـــا؟. 
عـــن  " ابحـــث  الثـــاين وعنوانـــه: 
ق�شتـــك" �شـــرورة اأن تكون هناك 
ق�شـــة حقيقية جديـــرة بامل�شاركة 
وت�شّجـــع  خـــري،  علـــى  تنطـــوي 
النا�ـــض علـــى اإعـــادة �شردهـــا بعـــد 
االقتنـــاع بهـــا. حيـــث اإنـــه يف عامل 
الت�شويـــق اليوم ينبغي لكل �شركة 
اأن تكـــون لها ق�شـــة مقنعة متكث 
يف اأذهـــان النا�ـــض والعمالء، ق�شٌة 
علـــى  العمـــالء  ـــع  ت�شجِّ ـــزة  حمفِّ
الأ�شدقائهـــم.  حكايتهـــا  اإعـــادة 
وعنوانـــه:  الثالـــث  الف�شـــل  اأمـــا 
فيه  فيوؤكـــد  "واجـــه خماوفـــك"، 

"مايكو�شكـــي" اأن اخلوف غريزة 
نخـــاف  فكلنـــا  كبـــري،  �شـــاأن  ذات 
املجهول الأننا ال نعرف عنه �شيًئا، 
لكـــن هناك طـــرق عمليـــة للتغلب 
علـــى املخـــاوف، قـــام بعر�شهـــا يف 

هذا الف�شل.
فعنوانـــه:  الرابـــع  الف�شـــل  اأمـــا   
مواردك"  وابتكر  اأدواتك  "ا�شنع 
"مايكو�شكـــي"  يناق�ـــض  وفيـــه 
كيفيـــة تدبـــري املـــوارد، ويوؤكـــد اأن 
�شعف املوارد لي�ض �شبًبا اأو حتدًيا 
لعـــدم بـــدء امل�شروعـــات واالأعمال 
اجلديـــدة، وي�شـــرح يف هـــذا ال�شاأن 
ونوعيـــة  �شركتـــه؟  بـــداأت  كيـــف 

مواردها يف البداية عند ن�شاأتها.
 اأمـــا الف�شـــل اخلام�ـــض وعنوانه: 
بذلـــك  "فيق�شـــد  ب�شيًطـــا  " كـــن 
اأهمية التاأكيـــد اأن تكون املنتجات 

ب�شيطة يف ت�شميمها ويف �شكلها.
 اأمـــا الف�شـــل ال�شاد�ـــض وعنوانـــه: 
فيـــه  فيتحـــدث  الثقـــة"  "بنـــاء 
بنـــاء  كيفيـــة  "مايكو�شكـــي" عـــن 
الثقـــة مـــع الداعمـــني والعمـــالء 
ال�شابـــع  الف�شـــل  ويف  واملانحـــني. 
"العطـــاء  عنوانـــه:  الـــذي 
فيـــه  يتحـــدث  رابحـــة"  جتـــارة 
اأهمية االإنفاق  "مايكو�شكي" عن 
على اأعمال اخلري، ودعم الق�شايا 
وينتهـــي  واخلرييـــة.  االإن�شانيـــة 
الكتاب بالف�شل الثامن وعنوانه: 
" اخلطـــوة االأخرية" فيقدم فيه 
الن�شائـــح  بع�ـــض  "مايكو�شكـــي" 
واخلـــرات املهمـــة والعديـــد مـــن 
الدرو�ـــض امل�شتفـــادة مـــن جتربـــة 

جناحه.

محتويات الكتاب 
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في أحيان كثيرة أنت ال تحتاج إلى خبير أو مستشار بل 
تحتاج رأي المستهلك الذي يعدُّ في كثير من األحيان أهم 

من رأي المستشار أو الخبير

 يوؤكد "مايكو�شكي" يف مقدمة كتابه اأن الهدف من هذا الكتاب هو م�شاركة املعارف واملعلومات واخلرات التي 
اكت�شبها منذ اأن ن�شاأت �شركة "توم�ض TOMS"، وكذلك عر�ض النماذج الناجحة لرواد االأعمال واأن�شطتهم 

يف التنمية االجتماعية وامل�شتدامة، وا�شتخال�ض الدرو�ض امل�شتفادة من بع�ض التجارب املهنية الناجحة.
وفيما يلي اأهم النقاط الرئي�شة التي وردت يف هذا الف�شل:

"مايكو�سكي"عمره يف ذلك  اأثناء رحلته اإىل الأرجنتني -وكان  "توم�س" قد جاءت له  اإن�ساء �سركة  اأن فكرة   .1
 Al– احلني 29 عاًما– وخا�سة بعد اأن قام بتجربة احلذاء املخ�س�س لل�سعب الأرجنتيني وي�سمى " البارجاتا
الأرجنتيني يف املالعب، واملزارع، واحلقول، واجلامعات، واملدار�س. ال�سعب  pargata" والذي يرتديه معظم 
2. اأن "مايكو�سكي"تاأثر بحديث املراأة الأمريكية التي قابلها يف الأرجنتني التي تعمل يف منظمة خريية تقوم على 
الأرجنتني، وقد قرر"مايكو�سكي" اأن  الفقراء يف  الأطفال  لتوزيعها على  والأغنياء  املانحني  الأحذية من  جتميع 
يفعل  �سيئًا مهمًا وموؤثرًا يف هذا املجال وهو اإن�ساء �سركة جتمع بني العمل التجاري والعمل الإن�ساين واخلريي يف 

اآن معًا.
3. حتدث "مايكو�سكي"مع �سديقه "األيجوِ Alejo" مدرب ريا�سة البولو الأرجنتينية حيث اأعرب له عن رغبته 

"البارجاتا"  اأحذية  من  جديد  نوع  لت�سنيع  لالأحذية  �سركة  اإن�ساء  يف 
الرئي�سة  فكرته  له  واأكد  الأمريكية،  ال�سوق  تنا�سب  جديدة  مبوا�سفات 
بالتربع بحذاء لالأطفال  ال�سركة �سوف يقوم  تبيعه  باأنه مقابل كل حذاء 
الفقراء املحتاجني، واأكد"مايكو�سكي"ل�سديقه "األيجو" اأنه لي�س لديه اأي 
  TOMS خربات يف جمال �سناعة الأحذية، وقرر ت�سمية ال�سركة با�سم
 Shoes for a Better اأو  الأف�سل  الغد  اأحذية  لكلمة  اخت�سار  وهي 

.Tomorrow
4. وعر�س "مايكو�سكي"على "األيجو" اأن ين�سم لفريق عمله لأنه يحتاج 
ملرتجم، ووافق "األيجو" على الفور وَقِبَل العر�س املقدم من "مايكو�سكي"، 
الأرجنتني  يف  املحليني  الأحذية  �سانعي  عن  البحث  رحلة  �سوًيا  وبدءا 
ن�سخة  من  الأمريكية  لل�سوق  ي�سلح  جديد  حذاء  اإنتاج  يف  معهم  للتعاون 

»TOMS قصة شركة «تومس
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البحث  من  اأ�سبوعني  بعد  ولكن  معهم،  التعاون  الأحذية  �سانعي  ورف�س معظم  "البارجاتا" الأرجنتيني،  حذاء 
حذاء   250 من  يقرب  ما  باإعداد  قام  وبالفعل  ودعمهم،  م�ساعدتهم  وقرر  بالفكرة،  اقتنع  اأحذية  �سانع  وجدوا 

اأخذهم"مايكو�سكي"معه و�سافر اإىل الوليات املتحدة الأمريكية.
واأقاربه  اأ�سدقائه وزمالئه  الع�ساء مع  لبيع الأحذية من خالل لقاءات على  "مايكو�سكي"عملية الرتويج  بداأ   .5
وبداأ ي�ساألهم: اأين من املمكن اأن تباع هذه الأحذية؟ وكم هو ال�سعر املنا�سب لها؟. وبداأ يق�س عليهم ق�سة �سركة 
"مايكو�سكي" قائمة  اإعطاء  التجاوب معه عن طريق  بالفعل يف  وبدوؤوا  وقيمها،  باأهدافها  واإقناعهم   TOMS

باأ�سماء املتاجر التي من املمكن اأن تتعاون معه وت�سرتي منه تلك الأحذية.
له  اأعطاها  التي  القائمة  متجر يف  اأول  وهو   )American Rag( متجر اإىل  قام"مايكو�سكي" بالذهاب   .6
مع  يتعامل  متجر  اأول  هو  املتجر  هذا  واأ�سبح   ،  TOMS بق�سة  املتجر  �ساحبة  اقتنعت  وبالفعل  الأ�سدقاء، 
يف  مقال  بكتابة  املو�سة  �سوؤون  يف  "Booth Moore" املتخ�س�س  الكاتب  قام  ذلك  بعد  ثم  "مايكو�سكي"، 
�سحيفة "لو�س اأجنلو�س تاميز"، واأجرى مقابلة مع "مايكو�سكي" حول م�سروعه، وبداأ "مايكو�سكي" بعمل موقع 
 ، TOMS الكرتوين ل�سركته، وبعدها باأيام قليلة ا�ستقبل على املوقع ما يقرب من 2200 طلب توريد من اأحذية
يف حني اأنه مل يتبقَّ من املائتني وخم�سني حذاًء حذاًء اإل مائة و�ستني حذاء فقط، وقد وعد عمالءه على موقعه اأن 

يتم التو�سيل خالل 4 اأيام عمل فقط وبذلك و�سع"مايكو�سكي"نف�سه يف ماأزق.
7. بداأ "مايكو�سكي"بعمل اإعالن لطلب موظفني، وبالفعل مت اختيار ثالثة من املتقدمني، وعاد"مايكو�سكي"اإىل 
من  يقرب  باع"مايكو�سكي"ما  الأول  ال�سيف  وخالل  املطلوبة،  بالطلبات  للوفاء  حذاء   4000 لعمل  الأرجنتني 
10.000 حذاء، وعاد اإىل الأرجنتني للوفاء بوعده بتوزيع الأحذية على الأطفال الفقراء املحتاجني، واأخذ معه يف 

رحلته والديه واأخاه واأخته والعديد من الأ�سدقاء الذين دعموه و�ساعدوه يف بداية طريقه وبداية حياته املهنية.

Start Something That MattersStart Something That Matters

ابداأ بفعل �شيٍء ذي قيم6



Start Something That MattersStart Something That Matters

يناق�س"مايكو�سكي"يف الفصل الثاني اأهمية اأن تكون لك ق�سة. ويعر�س يف بداية هذا الف�سل ق�سة ال�سديقني 
اإنتاج بع�س امل�ستح�سرات،  "اإريك ريان"  "Eric Ryan" وتعاونهما يف  " اآدم لوري" "Adam Lowry" و 
التي  التحديات  على  تغلبا  وكيف  الناجحة،  ق�ستهما  ويعر�س  للبيئة.  ال�سديقة  ال�سخ�سية  العناية  ومنتجات 
واجهتهما يف بداية حياتهما العملية؟ وكيف جذبت فكرتهم اهتمام ال�سحافة والإعالم؟ وكيف اأ�سبحت من اأكرث 
العالمات التجارية املعروفة عاملًيا؟ واأ�سبحت يف م�ساف ال�سركات الإبداعية، ومن اأكرث ال�سركات منًوا ح�سب 
ت�سنيف بع�س املجالت وال�سحف الأمريكية املعروفة، وكيف رفعت مبيعاتها من اأقل من 90.000 األف دولر يف 

عام 2001 اإىل ما يقرب من 100 مليون دولر يف عام 2010؟.
"التامي" باأنهما �سخ�سيات  "اآدم" و"اإريك" وفق ت�سنيف جملة  "مايكو�سكي" اأنه قد مت اختيار كل من  ويوؤكد 
العام لعام 2006، ويرجع "مايكو�سكي" جناح "اآدم" و"اإريك" اإىل اأنهم لديهم ق�سة حقيقية ا�ستطاعوا ت�سويقها 

ب�سكل جيد فحققت لهما النجاح املطلوب.

وفيما يلي اأهم النقاط الرئي�شة التي وردت يف هذا الف�شل:
1. يعر�س "مايكو�سكي" اأهمية مفهوم الق�سة وقوتها يف جمتمع رجال الأعمال، ويوؤكد �سرورة اأن تكون الق�سة 
 TOMS ق�سة  له  روت  وقد   ،  TOMS ترتدي حذاء  املطار  �سيدة يف  راأى  ب حني  وتعجَّ على حقائق،  قائمة 
باأهدافها  الق�سة  يروون  داعمني  اإىل  ب�سببها  امل�ستهلكون  يتحول  حيث  ق�سة  لل�سركة  تكون  اأن  اأهمية  واأدرك   ،
وقيمها وحقائقها لأقاربهم واأ�سدقائهم ومعارفهم، ويتحولون من جمرد م�ستهلكني -يبحثون عن منتٍج معنٍي - اإىل 

داعمني للمنتجات ولق�سة ال�سركة.
اأو  اأنه الأف�سل،  اأ�سباب منها:  اإىل �سراء منتج معني لعدة  امل�ستهلك  "مايكو�سكي" اأنه عادة ما ي�سعى  2. ويوؤكد 
اأنه م�سمم ب�سكل متميز، وينا�سب اأحدث اأ�سكال املو�سة، واأن �سعره منا�سب ومناف�س. ولكن الداعمني ي�سرتون 
بالفعل  وهم  الق�سية،  هذه  من  جزءًا  يكونوا  اأن  ويودون  تدعمها،  التي  الق�سية  باأهمية  يوؤمنون  لأنهم  املنتجات 

كذلك.
القدم  ففي  بلونني خمتلفني،   TOMS توم�س  بارتداء حذاء  "مايكو�سكي" يقوم  كان  الأحيان  من  كثري  3. يف 
اليمنى يرتدي حذاء لونه اأحمر، ويف القدم الي�سرى يرتدي حذاء لونه اأزرق؛ ليلفت نظر النا�س، وحني ي�ساألونه 

ملاذا تفعل هذا؟ يقوم ب�سرد ق�سة TOMS و�سرحها لهم.

ابحث عن قصتك
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4. ويطرح "مايكو�سكي" جمموعة من الأ�سئلة ت�ساعد على حتديد الو�سول للق�سة مثل: ما هو نوع العمل الذي 
تف�سله وتود اأن تعمله؟، وما هي الق�سية التي ت�سعى خلدمتها وامل�ساعدة على حلها؟، ويقدم "مايكو�سكي" جمموعة 

من الن�سائح يف هذا ال�ساأن منها:
فر�سة  ترتك  ل  خريًيا  اأو  جتارًيا  م�سروًعا  كان  اأًيا  م�سروعك  بداية  فبمجرد  العامل:  يف  ق�ستك  وان�سر  ج  • روِّ
TOMS نفكر كل يوم يف طرق جديدة وحديثة  اأو م�سروعك، ويف  اإل وتخرب فيها احل�سور عن ق�سة �سركتك 

لن�سر ق�ستها لتحقيق النت�سار عاملًيا اأكرث واأكرث.
 ويقوم فريق عمل TOMS بامل�ساركة يف مع�سكرات الطالب واجلامعات واملدار�س والنوادي والأماكن الرتفيهية 
لإبالغهم ق�سة TOMS ، كما تقوم ال�سركة بتنظيم فاعلية ت�سمى: "يوم بدون اأحذية"، ويف عام 2010 �سارك 
يف هذه الفاعلية اأكرث من 250.000 األف �سخ�س حول العامل للتوعية باأهمية توفري الأحذية للفقراء واملحتاجني.
التليفون  احلديثة،  الت�سال  بو�سائل  ال�ستعانة  خالل  من  وذلك  تقابله:  �سخ�س  اأي  مع  ق�ستك  �سارك   •
الطالب،  ومع�سكرات  الريا�سية،  والنوادي  تويرت(،   - )الفي�سبوك  الجتماعي  التوا�سل  و�سبكات  املحمول، 

واملعار�س التجارية.
على  م�ساعدتك  على  القادرين  النا�س  اأكرث  من  الداعمون  فال�سركاء  �سركائك:  مبعاونة   ق�ستك  �سارك   •
القوية  ا�ستفادت الكثري من احلمالت الإعالنية  التي   TOMS AT&T مع �سركة  ن�سر ق�ستك، مثل �سراكة 

واملتميزة.
موقع  ا�ستخدام  خالل  من  وذلك  الإلكرتونية:  املواقع  على  ق�ستك  ن�سر  عملية  اإدارة  على  ا  حري�سً كن   •

و"اليوتيوب". و"فليكر"،  و"متبلر"،  و"في�سبوك"،  "جوجل"، 
املوؤثرين  الأ�سخا�س  مع  ق�ستك  فم�ساركة  وق�ستها:  �سركتك  يدعمون  الذين  املوؤثرين  الأ�سخا�س  عن  • ابحث 

و�سانعي القرار يف جمال الأعمال التجارية ُيعّد �سرورة مهمة.
فئة  ت�ستهدف  لكي  حمددة  خدمٍة  اأو  منتٍج  على  مرتكزة  ق�ستك  تكون  اأن  ال�سروري  فمن  حمّدًدا:  كن   •

دين. وم�ستهلكني وداعمني حمدَّ

عندما تمتلك قصة قوية تحدد من خاللها من أنت؟ وما هي مهمتك 
ورسالتك؟ فإن النجاح في هذه الحالة ال يعتمد على الخبرة وال على عدد 

الشهادات العلمية التي تحملها وال على حجم عالقاتك ومعارفك ألن القصة 
الجيدة تكسر الحدود والقيود وتفتح أبواب النجاح لبداية تجربة مهنية قوية.
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يعر�ض "مايكو�شكي" يف الفصل الثالث ق�شة والدته 
املخاوف  مواجهة  يف  متميزة  جتربة  لها  "بام" التي 

والتحديات، وتتلخ�ض ق�شتها فيما يلي:
الطبية  التحاليل  بع�ض  بعمل  والدته  قامت  عندما 
وجدت اأن ن�شبة الكول�شرتول مرتفعة للغاية وو�شلت 
التدخني،  عن  التوقف  والدته  فقررت   ،242 اإىل 
ال�شتة  ال�شهور  واتبعت نظاماً غذائياً حمدداً، وخالل 
ن�شبة  انخف�شت  الطبية  التحاليل  ظهور  بعد  االأوىل 
الكول�شرتول اإىل 146، واأرادت "بام" اأن ت�شارك ق�شتها 
اإىل  ينتمي  كتاب  تاأليف  فقررت  وا�شع،  نطاق  على 
كتب املطبخ، ويهدف اإىل تغيري العادات اال�شتهالكية 
اإىل  يوؤدي  �شحي  غذائي  نظام  اإىل  لتتحول  الغذائية 

حت�شني ال�شحة العامة.

و�ساعد "بام" يف م�ساركة ق�ستها زوجها "مايك"، اإذ مكثت "بام" عاًما كاماًل يف تاأليف الكتاب الذي جاء بعنوان 
لها  ين�سر  مبن  املتعلقة  كتلك  واملخاوف  التحديات  من  "بام" العديد  تواجه  وب��داأت   ،)Butter Busters(
كتابها؟، رغم حمدودية الأموال التي ميتلكونها. وبعد عملية بحث طويلة وجدت "بام" النا�سر الذي �سيقوم بن�سر 
كتابها، وطلب منها مبلغ 30.000 األف دولر تكلفًة لن�سر الكتاب، ومل تكن الأموال معها اأو مع زوجها كافية، فذهبت 
ا بقيمة املبلغ، ولكن املبلغ �سرق من دار الن�سر، و�سبب لها ذلك حالة �سيئة للغاية، لكنها  اإىل البنك واأخذت قر�سً
ثانًيا بالقيمة نف�سها، وبحثت عن نا�سر جديد،  ا  البنك واأخذت قر�سً اإىل  التحديات، فذهبت  قررت مواجهة تلك 
وبالفعل وجدت النا�سر، وخالل ثالثة اأ�سابيع طبع النا�سُر اأكرث من 5000 ن�سخة من الكتاب، وقامت بع�س ال�سحف 
املتخ�س�سة بكتابة مقالت عن كتاب "بام" ف�ساًل عن قيامها بعمل العديد من املقابالت ال�سحفية والتليفزيونية 
ب�ساأن كتابها، وخالل ثالثة اأ�سابيع اأخرى مت بيع 5000 ن�سخة، ثم خالل �ستة ع�سر �سهرًا باعت "بام" من كتابها ما 

يقرب من ن�سف مليون ن�سخة، ثم انت�سر الكتاب اأكرث واأكرث فباعت منه 1.4 مليون ن�سخة.

واجه مخاوفك

الخطوة األولى لتحقيق النجاح هي مواجهة التحديات والمخاوف 
التي تواجهك، وأول خطوة في ذلك هي فهم طبيعة هذه التحديات 

والمخاوف وتحديدها بطريقة دقيقة متأنية.
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ويقدم "مايكوسكي" بعض النصائح المهمة بشأن مواجهة التحديات والمخاوف من أهمها:
ر اأن احلياة �ستم�سي، فال تتوقف، ول تعباأ مبا �سيحدث م�ستقباًل، ول تخف من املجهول، فكلٌّ مّنا قد يقع يف   تذكَّ
اخلطاأ، فالإن�سان لي�س مع�سوًما من اخلطاأ، ول تهتم مبا يفكر فيه الآخرون، ول تكن �سحية لالأفكار املتجمدة 

الراكدة التي مل جتد طريقها للنجاح.
واأكد "مايكو�سكي" اأنه كان يجمع احلكم والأقوال املاأثورة من جمتمع الأعمال من املجالت وال�سحف وين�سرها على 
حائطه لتكون حمفزة له يف م�سواره املهني. كذلك قراأ "مايكو�سكي" العديد من ال�سري الذاتية لالأعمال الناجحة، 
 "Richard Branson" وكذلك ،"CNN" موؤ�س�س �سبكة "Ted Turner" ومن اأمثال ذلك: ق�سة جناح
 ،"Patagonia" باتاغونيا  �سركة  موؤ�س�س   "Yvon Chouinard" و   ،"Virgin" �سركة  موؤ�س�س 
 "Howard Schultz" و"Mary Kay" موؤ�س�س �سل�سلة حمالت "Mary Kay Cosmetics"، كذلك 
املنا�سب  الوقت  اختيار  ح�سن  �سرورة  "مايكو�سكي"  يوؤكد  كما   ،"Starbucks" �سركة  اإدارة  رئي�س جمل�س 

وال�سحيح لبدء امل�سروعات، فعدم اختيار الوقت املنا�سب قد يوؤدي اإىل ف�سل هذه امل�سروعات.

اصنع أدواتك وابتكر مواردك
يناق�س »مايكو�سكي« يف الفصل الرابع كيفية تدبري املوارد، ويوؤكد اأن �سعف املوارد لي�س �سببًا اأو 
حتديًا لعدم البدء يف امل�سروعات والأعمال اجلديدة، وي�سرح يف هذا ال�ساأن كيف بداأت �سركته؟، 
ونوعية مواردها يف البداية عند ن�ساأتها، واأكد اأنه ميكن تنمية املوارد املحدودة من خالل ما يلي:
1. العتماد على مواقع التوا�سل الجتماعي، حيث اإنها من و�سائل الت�سال احلديثة التي حتقق 
الأهداف اخلا�سة بالعملية الت�سويقية، ومن اأمثلة هذه املواقع: »الفي�سبوك«، »لينكداإن«، »توتري«، 

»فور�سكوير«، وغريها من مواقع التوا�سل الفعال املجانية.
2. جتنب التكاليف الباهظة التي يتطلبها تاأ�سي�س املكاتب ال�سخمة، ففي املرحلة الأوىل ميكنك 

ال�ستغناء عن الرفاهيات والكماليات مقابل الرتكيز على اختيار عنوان موؤثر ل�سركتك.
3. جتاهل املنا�سب والألقاب، فحني تغ�س الطرف عن الألقاب وامل�سميات الر�سمية ُتر�ِسي قيم 
امل�ساواة يف بيئة العمل، مما يدفع العمالء وامل�ستهلكني اإىل التعامل مع �ستى العاملني على قدم 

امل�ساواة.
4. قدم املكافاأة دائمًا ملوظفيك، فقد حتول املوارد املحدودة يف بداية امل�سروع دون تقدمي مرتبات 
مغرية، ولكن ميكنك اأن ت�ستعي�س عن ذلك بالتعبري عن امتنانك وتقديرك جلهودهم من حني 

اإىل اآخر، واإثابتهم ومكافاأتهم على جهودهم.



11 ابداأ بفعل �شيٍء ذي قيم

يناق�ض "مايكو�شكي" يف الفصل الخامس اأهمية فكرة الب�شاطة، حيث يوؤكد اأنه كلما كان املنتُج �شهاًل ب�شيًطا كلما 
اقرتب العميل اأكرث من ال�شركة التي تبيع املنتج، وكانت العالقة اأكرث وداً. ويروي لنا "مايكو�شكي" ق�شة "ريكاردو 
اأزال كل احليطان الفا�شلة يف ال�شركة، واأ�شقط �شروط الزّي  �شيملر" املدير التنفيذي ل�شركة " Semco" الذي 
الر�شمي يف العمل، واألغى بطاقات احل�شور واالن�شراف، وترك لكل موظف حرية حتديد راتبه مع اإعالن راتب كل 
موظف علنا، وترك لكل موظف حرية العمل مع املدير الذي يروق له، االأمر الذي جعل قيمة ال�شركة يف النهاية 

تتطور من 4 مليون دوالر اإىل 200 مليون دوالر. 
وفيما يلي أبرز وأهم النقاط التي تناولها "مايكوسكي" في هذا الفصل:

1. �سواء كنت مقباًل على عمل جديد، اأو متتلك واحًدا بالفعل، اأو حتى تفكر يف تغيري املجال؛ كن ب�سيًطا.
2. ابحث عن الأ�سياء التي ت�ستنزف قوتك ومواردك واق�ِس عليها قبل اأن تق�سي عليك، واجعل بيئتك ب�سيطة، وتخل�س 

من اأي �سيء لي�س �سروريًا.
3. اأن الب�ساطة لدى �سركة "توم�س" تعني الب�ساطة يف الت�سميم، والب�ساطة يف اأ�ساليب الإدارة والتنظيم.

ج ق�ستك وحتقق غايتك. 4. اأن الأهداف ال�سريحة الوا�سحة، والت�ساميم الب�سيطة من �ساأنها اأن تروِّ
5. لن ي�سرتي منَتَجك اإل من ا�ستوعب ق�ستك ور�سالتك.

الكربى  ال�سركات  من  للعديد  الأ�سا�س  بعد  فيما  اأ�سبحت  التي  الب�سيطة  الأفكار  لبع�س  "مايكو�سكي"  ويعر�س 
 CHIPOTLE"،"CRAIGSLIST"،"DAILYCANDY"،" التالية:  التجارية  العالمات  ذلك  ومثال 

.""DONORSCHOOSE"، "HEIFERINTERNATIONAL"، "NETFLIX
منها:  الأعمال  واأهميتها يف جمال  الب�ساطة  ب�ساأن احلديث عن  املهمة  الن�سائح  "مايكو�سكي" جمموعة من  ويقدم 
اإلكرتونية يف جميع الأوقات، واأهمية تنظيم كل �سيء يف جدول منظم، واأل تدع  اأو  �سرورة الحتفاظ مبفكرة ورقية 
التكنولوجيا احلديثة توؤثر عليك وعلى قراراتك، و�سرورة و�سع خطة ب�سيطة ت�ستطيع من خاللها اأن جتيب عن الأ�سئلة 
التالية: ما جمال عملك؟، اأي الأ�سياء اأو ال�سمات التي تود اأن يذيع �سيتك حولها؟، ما الذي يوؤهلك لتوىل من�سب ما؟، 
وما الق�سايا التي ت�ساندها وتدعمها؟، واإن كنت من م�سممي املنتجات اأو اخلدمات ما الذي ميكن ال�ستغناء عنه يف 

منتجك دون اأن يوؤثر على كفاءته؟.

بسيًطا كن

11 ابداأ بفعل �شيٍء ذي قيم



عن  حديثه  ب��داي��ة  يف  ناجحة  من��اذج  السادس  الفصل  يف  "مايكو�شكي"  يعر�س 
 ،"Zappos" ال�شركات:  هذه  اأمثلة  ومن  واملوؤ�ش�شات،  ال�شركات  يف  الثقة  بناء  كيفية 
ا له، بل هي  اأنه ال يديُر �شركَته ب�شفتها ملًكا خا�شً و"Hewlett-Packard"، ويوؤكد 
العاملني واالإدارة،  ا ملٌك لكل من يعملون بها، وهذا ما يعزز الثقة الداخلية بني  اأي�شً
ويعر�س "مايكو�شكي" ال�شرتاتيجيات بناء الثقة الداخلية - اأي داخل املوؤ�ش�شة - لكي 
وكذلك  املرتفعة.  االإنتاجية  ذو  التنظيمي  ومنطها  الداخلي  متا�شكها  على  حتافظ 
ا�شرتاتيجيات بناء الثقة على امل�شتوى اخلارجي مع العملء، وامل�شتهلكني، والداعمني، 
واملانحني، واملوؤمنني بر�شالة ال�شركة، وقيمها، واأهدافها. ويوؤكد "مايكو�شكي" يف هذا 

ال�شاأن ما يلي:
1. اأن بناء الثقة لي�س ا�شرتاتيجية عمل اأو عمًل جيدًا يجب اأن تقوم به فح�شب، بل 
هو مهمة �شاقة وحرجة. فعندما تبداأ باإن�شاء �شركة، اأو م�شروع اجتماعي، اأو موؤ�ش�شة 
غري ربحية، اأو حتى عندما تعمل با�شتقللية يف عمل قائم بالفعل يجب عليك اأواًل اأن 
حتدد اأهدافك بدقة، وت�شاركها مع املوظفني وفريق عملك، ومع العملء والداعمني؛ 
وروؤيتها  ال�شركة  ر�شالة  يف  ب�شدة  �شيثقون  وعندئذ  منها،  جزء  اأنهم  ي�شعروا  حتى 

واأهدافها.
التحدث  ه��ي:  الثقة  بناء  ب�شاأن  "مايكو�شكي"  يقدمها  التي  الن�شائح  اأه��م  من   .2
وتر�شيخ  وروؤيتهم،  ومطالبهم  الآرائهم  اال�شتماع  �شرورة  مع  عملك،  فريق  مع  بحرية 
مبداأ ال�شفافية كمبداأ اأ�شيٍل من مبادئ ال�شركة، مع �شرورة اإعطاء العاملني قدرًا من 
الوظيفية  ومهامهم  واجباتهم  باأداء  القيام  على  قادرون  باأنهم  والثقة  اال�شتقللية 
على اأكمل وجه، وكن متاًحا اأكرث االأوقات، وتقابل مع املوظفني ب�شفة م�شتمرة، ومع 
العملء، وامل�شتهلكني، والداعمني، واملانحني، وا�شتخدم منتجات �شركتك على امل�شتوى 

ال�شخ�شي الأن ذلك �شيزيد من ثقة العملء فيها.

الثقة
بناء
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العطاء تجارة رابحة
يوؤكد "مايكو�سكي" يف الفصل السابع اأهمية )فكرة العطاء( كمنهج وكا�سرتاتيجية عمل مهمة يف جمال الأعمال 
اأن الغالبية العظمى يوؤيدون ويوافقون على العمل يف ال�سركات  اأكدت معظم ا�ستطالعات الراأي  التجارية، حيث 
"مايكو�سكي" اأن العطاء لي�س فقط و�سيلة  يوؤكد  ال�ساأن  واإن�سانية. ويف هذا  التي تدعم ق�سايا خريية واجتماعية 
مهمة جلذب العاملني الذين لديهم خربة بل هو و�سيلة اأي�سًا جلذب املزيد من ال�سركاء. ويرى "مايكو�سكي" اأن 
منوذج العطاء ميثل منوذج عمل جديد اأثبت جناحه يف العديد من ال�سركات التجارية الكربى، حيث اعتمدت يف 

ا�سرتاتيجيات ت�سويقها على العطاء كمنهج �سمن م�سوؤوليتها الجتماعية.

ويقدم "مايكوسكي" العديد من النصائح الخاصة بمنهجية العطاء منها:
ا. ل تعِط اأمواًل فقط، فرغم اأن الأموال مهمة و�سرورية اإل اأن العطاء قد يت�سمن الدعم املعنوي اأي�سً

فكر يف كيفية ا�ستغالل مهاراتك اخلا�سة لتوظيفها يف جناح ا�سرتاتيجية العطاء، واجعل �سيا�سة العطاء مطبقة 
يف كل املنا�سبات، ويف كل الأماكن املرتبطة بالعمل، ول تتاأخر يف العطاء، ومن الأف�سل اأن تعطي اأكرث مما تتلقى، 

وا�ستمع لآراء من تعطيهم وتوجيهاتهم.
"مايكو�سكي" على �سيا�سة العطاء التي نفذها يف �سركته منذ بدايتها، وهي �سيا�سة )واحد مقابل واحد(  واأثنى 
والتي طبقها يف بداية الأمر على الأحذية. فمقابل كل حذاء يبيعه يتربع بواحد لالأطفال الفقراء املحتاجني، واأكد 

اأن هذه ال�سيا�سة جنحت ب�سدة، وحققت الثقة بني جميع العمالء وبني �سركته.

الخطوة األخيرة
اإن�سائه  يف الفصل الثامن واألخير من هذا الكتاب يعر�س "مايكو�سكي" لتجربة "Tyler Eltringham" يف 
جمال  يف  خربة  لديه  ولي�س  طالًبا-  يزال  ما  اأنه  فرغم   ،"One Shot" ت�سمى  ربحية  غري  ملنظمة  واإدارت��ه 
اإدارة الأعمال، ول ريادية الأعمال الجتماعية عند تفكريه يف اإن�ساء هذه املنظمة- اإل اأن منظمته جنحت يف دعم 
ويوؤكد  الأعمال.  ريادة  يه م�سروعات ومناذج جديدة يف جمال  "اأمريكا" و"اأفريقيا" لتبنِّ الطالب يف  الكثري من 
"مايكو�سكي" اأن اخلطوة الأخرية عادة ما تكون اخلطوة الأوىل؛ لأن ال�سخ�س غالًبا ل يكون م�ستعًدا بدرجة كافية 
خلو�س جتربة امل�سروعات التجارية اأو الجتماعية، ولكن يف كل الأحوال عليك اأن تبداأ يف م�سروع مهم ذي قيمة 

وموؤثر يخدم املجتمع وق�ساياه ويحل بع�س م�سكالته.
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