
 باناسونیك مجموعةدارة إل السیاسات األساسیة
 

 مقدمة
 

، امؤسسھ وضعھا التي اإلدارة بفلسفة االلتزام إلى، المؤسسیة أنشطتھا جمیع في، دائًما باناسونیك مجموعة سعت
 والمبادئ الشركة وعقیدة األساسي اإلدارة ھدف ، مناإلداریة فلسفتنا أسس مشاركة خالل منو. كونوسوكيماتسوشیتا 

 لجمیع التحققیستطیع ا كما، الفلسفة لھذه وفقًا بالتصرف أنفسنا ألزمنا قد، والمساھمین األعمال وشركاء عمالئنا مع ،السبعة
 .حقًا بھ الوفاء تم قد ھذا التزامنا كان إذا مما
 
الشركات إلى  تقسیم "نظام إلى االنتقال وشك على نحن، تماًما المستقلة المسؤولة إلدارةنحو ا المستمر سعیناإطار  فيو

 على عزمنا أو، المجتمع تنمیة في للمساھمة لممارستنا األساس ھي األساسیة العمل فلسفة. ةجدید قطاعات األعمال"
، عاًما 60 من یقرب ما منذ مرة وألولالدولي"،  الثقافيالتطور المساھمة في ، والمجتمع لتحسین معیشة أنفسنا تكریس"

التجاریة المتمثلة في "المساھمة في تنمیة  أنشطتنا ممارسة أھداف األساسیة لإلدارة" الكامنة في "السیاسات بتحدیث قمنا
 .األعمال وبیئة االجتماعیة الظروف في التغیرات مراعاة مع، كبیر بشكل المجتمع"

 
، هاألمثل الواجب تواجد وضعال وتحدید، وإثباتھا ومھاراتنا قدراتنا زیادة باناسونیك مجموعة في منا واحد كل على یجب

 الموظفین من المتنوعة اآلراء دمج خالل من بسرعة الجودة عالیة قرارات واتخاذ، مشاركتھا یجب التي اآلراء ومشاركة
 خدمة في المساھمة في مجموعة رائدة نكون أن إلى نھدف، بذلك القیام خالل منو. إصالحات ال تتوقف وإجراء، المختلفین

 كان إذا أو، المجتمع اتجاه مع یتعارض كان إذا، الحالي الوضع على دائًما صادقة نظرة نلقي أن یجبو. ومجتمعنا عمالئنا
األساسیة  السیاسات مراجعة تھدفو. الفور على وأفضل جدید مسار اختیار في نتردد فلن، للتحسین أفضل طریقة ھناك

 .باناسونیك في دائًما نتبعھا التي والعمل للفكر األساسیة السیاسات تعزیز إلى لإلدارة
 

 في موظف كل یستمر أن یجبو. بممارستھا بالتزامنا ونتعھد مع الجمیع السیاسات األساسیة لإلدارة نشارك سوف
 باناسونیك مجموعة ستمضي وعقلیة واحدة"،اركة الجمیع "جسد ومن خالل مش، توقعات الجمیع تلبي بطریقة التصرف

 .والروحي المادي الثراء یقدم مثالي مجتمع تحقیق نحو بخطى سریعة
 

 للمجموعة التنفیذي الرئیس، یوكيكوسومي 

 2021 تشرین األول /أكتوبر 1

 

  



 الشركة مھمة. 1
 

تطلع  إرضاء ھو المؤسسة ومھمة دور أن، الشركة مؤسس، ماتسوشیتا كونوسوكي اعتقد الشركات؟ توجد غرض ألي
 .رخاًء" أكثر حیاة "الحصول على في الناس
 

 عالیة وخدمات منتجات توفیر خالل من المجتمع تنمیة في المساھمة ھي للشركة األصلیة المھمة أن افترض، آخر بمعنى
 المھمة ھذه مثل یحمل الذي المشروع صاحب أن ورأى. مناسبة وبكمیات، في المتناول بأسعار، الناس حیاة في مفیدة الجودة
 ".للمجتمع عام كیان ھي الشركة" وعبر عن ھذا بشعار، المجتمع بل، نفسھا الشركة لیست

 
 األفراد ذلك في بما، الشركة لتلك الالزمة اإلداریة الموارد أن المرء یستنتج، للمجتمع" عاًما "كیانًا اعتبرنا الشركة إذا
 في االنخراط خالل من المجتمع في الشركة تساھم أن ویجب. المجتمع إلیھا بھا عھد قد، والمواد واألرض المال ورأس

 .القیمة في فائًضا تخلق وبالتالي، المجتمع إلیھا بھا یعھد التي للموارد استخدام أفضل تحقق التي األنشطة
 

 أن باناسونیك مجموعة تعتبر، ذلك ومع. الربح لتحقیق السعي ھو الشركة من الغرض أن مفاده رأي ھناك، عام وبشكل
 إذا، أخرى ناحیة ومن. الربح زاد، المساھمات زادت وكلما، "مساھمتھا على كمكافأة للشركة المجتمع یمنحھ شيء" ھو الربح
 یجب وبالتالي، بذلك القیام على القدرة إلى تفتقر أو، االجتماعیة بمسؤولیتھا تفي ال فھي، أرباًحا تحقق ال المؤسسة كانت

 .الفور على إصالحھا
 

 والمساھمین األعمال وشركاء العمالء مع العالقات على الحفاظ من خالل أعمالھا الشركة تدیر، ذلك إلى وباإلضافة
 تتطور أن المقبول من فلیس، للمجتمع" عام "كیان ھي الشركة ألن ونظًرا. اآلخرین المنفعة أصحاب من والعدید والمجتمع

 جمیع مع بید یًدا بذلك القیام ھي الطویل المدى على الشركة لتطویر الوحیدة بل إن الطریقة. المنفعة أصحاب حساب على
 .المصلحة أصحاب

 
 المستحیل من، باستمرار یتغیر مجتمع وفي. االجتماعیة بمسؤولیتھا الشركة مھًما في سبیل وفاء دوًرا الموظفون یلعبو

 شیئًا یفعلون ال موظفوھا كان إذا للمجتمع القیمة فائض خلق في االستمرار خالل من االجتماعیة بمسؤولیاتھا الشركة تفي أن
 بشكل ولو حتى، یومي بشكل عملھم تحسین مؤسسة في العاملین األفراد جمیع على ویجب. إلیھم الموكلة المھام أداء من أكثر

 .والمجتمع الناس حیاة أنماط وتطویر تعزیز إلى ذلك وسیؤدي. طفیف
 

 والدور الواجب القیام بھ باناسونیك مجموعة مھام. 2
 

 تصریح إلصدار موظفیھ جمیع جمع، 1932 مایو/ أیار 5 وفي، للشركة الحقیقیة المھمة في التفكیر المؤسس واصل
 .مھام الشركة" على حقیقة أو "التعرف، "سوغیو میتشي" األمر اسم ھذا على باناسونیك مجموعة وتطلق. قوي
 

 فقط الغرض ولھذا. للمجتمع الثروة وجلب الفقر على التغلب ھي كصناع مھمتنا: "مؤسس المجموعة وقال
 من بحریة تتدفق كانت والتي، الوقت ذلك في الیابان في الصنبور میاه ومثل". باالزدھار للشركات سیسمح

 خالل من الفقر على القضاء سیتم، أخرى وبعبارة. اإلمكان قدر منخفًضا السلع سعر یكون أن یجب، الصنبور



 .السلع" من تنضب ال إمدادات "إنتاج
 

 یمكن: "الكلمات من خالل ھذه بھ الصنبور" الخاصة میاه لـ "فلسفة الحقیقیة النیة إلى المؤسس أشار، ذلك ومع
 راحة بین الجمع یتم عندما وفقط. والروحي المادي الثراء من كل خالل من وتعزیزھا اإلنسان سعادة على الحفاظ

 ".الحقیقیة السعادة تتحقق أن یمكن المادیة السلع من محدودة غیر وإمدادات الروحیة البال

 
 مدة كل منھا متتالیة مراحل عشر من تتكون، المھمة ھذه عاًما لتحقیق 250 مدتھا خطة المؤسس ووضع

 تنتھي أن ینبغي ال، ذلك على وعالوة. مثالي" "مجتمع أي"، واالزدھار السالم أرض" تحقیق بھدف، عاًما 25
 أعلى ُمثُل لتحقیق والسعي، أخرى قادمة عاًما 250 لمدة تمدیدھا یجب بل، األولى عاًما 250 الـ بعد الخطة

 .العصر تناسب بطریقة
 

 المادي الثراء تحقیق ھدف أن إال، عاًما 90 حوالي منذ الصنبور" میاه "فلسفة صیاغة من الرغم وعلى
 .الیوم عالم في تماًما صالح والروحي

 
 على ولكن، المادیة بالسلع ملیئة، المتقدمة الدول في الموجودة تلك وخاصة، المجتمعات من العدید، الواقع وفي

 أطفالنا أن من كبیر قلق ھناك، الطاقة موارد واستنفاد بسرعة المتفاقم البیئي التدمیر ضوء في الخصوص وجھ
 .اآلن نعیشھا التي الرفاھیة بحیاة االستمتاع على قادرین ال یكونوا قد القادمة واألجیال وأحفادنا

 
 اإلمداد خالل من المواد وفرة زیادة منظور من رئیسي بشكل التجاریة األعمال في انخرطنا، اآلن وحتى
 یمكننا ال، ذلك ومع. مؤسس شركتنا تصوره الذي المثالي" "المجتمع عن البعد كل بعید فھذا، ذلك ومع. بالبضائع

 المادیة بـ "الوفرة یتمتع كمجتمع، مثالیًا" "مجتمعًا أخرى مرة نتصور أن بل یجب. اآلن الماضي إلى العودة
 .لتحقیقھ قدًما نتحرك وأن، والروحیة"

 

 في والمساھمة ظھورھا عند مباشر بشكل االجتماعیة القضایا معالجة علینا یجب، المثالي" "المجتمع ولتحقیق
 .والعشرین الحادي القرن في العالمیة البیئیة للقضایا القصوى األولویة إعطاء یجب، القضایا ھذه بین ومن. حلھا
 

نعمل  ونحن، بشكل رائد على المستوى العالمي 1991 عام في البیئي میثاقھا باناسونیك مجموعة وضعت
 أن یجب، البیئیة القضایا معالجة في رائدة شركة نكون لكي، قدًما وللمضي. عدیدة لسنوات القضیة ھذه بجّد على

 التي األضرار تقلیل ذلك في بما، النظر وجھات من متنوعة مجموعة تتكون من استباقیة خطوات اتخاذ في نستمر
 .اإلنتاج الخاصة بأنشطة أعمالنا في نستخدمھا التي الطاقة كمیة وتقلیل وخدماتنا منتجاتنا خالل من بالبیئة تلحق
 

 لإلدارة األساسي الھدف. 3
 

"سوغیو میتشي" أو التعرف على  إعالن منذ تغییر دون ومھمتھا باناسونیك مجموعة أعمال من الغرض ظل
 اإلدارة أنشطة لجمیع التوجیھي المبدأ إنھ. بإیجاز الفلسفة ھذه األساسي اإلدارة ھدف ویوضح، حقیقة مھما الشركة

 .الشركة تسلكھ أن یجب الذي المسار لتحدید الرئیسي األساس أیًضا وھو، لدینا



 
 أنشطتنا خالل من الناس ورفاھیة وتطوره المجتمع لتقدم أنفسنا سنكرس، كصناع لمسؤولیاتنا إدراًكا
 .العالم أنحاء جمیع في الحیاة نوعیة تحسین وبالتالي، التجاریة

 
 .المجتمع" تنمیة في المساھمة أجل من كلل بال المھمة ھذه سنواصل، "كصناع، آخر بمعنى

 
 لتحسین لھا مثیل ال وخدمات بمنتجات المجتمع تزوید خالل من التقدم لتحقیق السعي نواصل أن یجب، یوم كل
 .العالم أنحاء جمیع في الناس حیاة وجودة رفاھیة

 
 السبعة والمبادئ الشركة عقیدة. 4
 

 كموظفین یومي أساس على عملنا بھا ندیر التي الطریقة تجاه موقفنا عن السبعة" والمبادئ الشركة "عقیدة تعبر
 .باناسونیك مجموعة في

 

 في موظف كل من والتعاون الجھود تضافر خالل من إال والتطویر التقدم تحقیق یمكن ال :الشركة عقیدة •
 .ونزاھة واجتھاد بإخالص المؤسسیة واجباتنا بأداء نتعھد، بروحھم متحدون. شركتنا

 
 بالتعاون أن یقوم الجمیع الضروري من، التجاریة األعمال خالل من المجتمع تنمیة في ومن أجل المساھمة

 تماًما أعضاؤھا ویفھمھا، بھا الخاصة العالیة أھدافھا منظمة كل تحدد عندما فقط. یوم كل بإخالص معًا والعمل
 نھایة وفي المنظمة أھداف تحقیق یمكن، المتبادلة الثقة على قائم جماعي عمل وھناك، بھم خاصة ویجعلونھا

 .المجتمع تنمیة المطاف
 
 بأمانة ونفي، األساسي اإلدارة لھدف وفقًا األوقات جمیع في نتصرف سوف :المجتمع في مبدأ المساھمة •

 .فیھا نعمل التي المجتمعات في كصناع بمسؤولیاتنا
 

 أنشطة خالل من العالمیة البیئة مع االنسجام وكذلك العالمي واالزدھار التنمیة في المساھمة ھي ومھمتنا
 جودة بتحقیق نلتزم أن یجب، االعتبار في دائًما اإلدراك ھذا وضع ومع. مثالي" "مجتمع تحقیق أجل من، أعمالنا
 .الیومیة عملیاتنا خالل من مسبوقة غیر وخدمة وتكلفة
 

 النظر بغض. الشخصي وسلوكنا التجاریة تعامالتنا جمیع في وصادقین عادلین سنكون :والصدق مبدأ العدل •
 .لذاتنا احترامنا تعزیز أو اآلخرین احترام كسب یمكننا ال، الشخصیة النزاھة بدون، ودرایتنا موھبتنا مدى عن
 

 وغیر عادلة بطریقة أنشطتنا ندیر أن یجب كما، الحال بطبیعة وقواعده المجتمع أعراف نراعي أن ویجب
، العقلیة ھذه وبدون. المنافسة الشریفة وبروح بنزاھة دائًما تتصرف أن المھم ومن. األنانیة من وخالیة، منحازة

 .باناسونیك مجموعة ضمن أعضاء لیكونوا مؤھلین غیر والموھبة المعرفة من ثروة لدیھم الذین أولئك حتى
 



، كأفراد موھبتنا مدى عن النظر بغض. المشتركة أھدافنا لتحقیق قدراتنا سنجمع :الفریق وروح مبدأ التعاون •
 على الورق فقط. مجرد شركة سنكون، الفریق وروح تعاون بدون

 
 اآلراء من االستفادة المھم ومن. لدینا الفریق روح وتعزیز جھودنا توحید خالل من أكبر نتائج وسنحقق

 الموظفین موھبة مدى عن النظر وبغض، ذلك وبدون. الوحدة بروح والتعاون المتنوعة والشخصیات المتنوعة
 .كمنظمة قوتنا إظھار في نفشل فسوف، یتوافرون لنا الذین
 
 أنشطة خالل من المجتمع في المساھمة على قدرتنا لتحسین باستمرار سنسعى:للتحسین الدؤوبة مبدأ الجھود •

 السالم تحقیق في والمساعدة األساسي اإلداري ھدفنا تحقیق یمكننا الدؤوب الجھد ھذا خالل من فقط. أعمالنا
 .الدائمین واالزدھار

 
 وبغض. قدًما المضي ونواصل، الصعوبات على ونتغلب، اإلمكان قدر بجد نعمل أن یجب، مھمتنا ولتحقیق

 على بناءً  العملیة الجھود أقصى ونبذل بجدیة ونفكر دائًما نتعلم أن یجب، بھ نقوم الذي العمل نوع عن النظر
 .والتحسین التقدم من المزید مما یحقق الجدیدة والبراعة اإلبداع یظھر حتى، بالعاطفة قوي إحساس

 
 تعزیز أجل من اآلخرین واحتیاجات حقوق نحترم، ومتواضعین ودودین دائًما سنكون :والتواضع اآلدابمبدأ • 

 .مجتمعاتنا في الحیاة نوعیة وتحسین الصحیة االجتماعیة العالقات
 

 أن المھم من، الیومیة حیاتنا وفي. العمل في نھجنا في متواضعین نكون وأن اآلداب العامة نحترم أن ویجب
 .في النقد الذاتي للتفكیر واالستعداد، الغطرسة عن واالمتناع، باحترام الجمیع لمعاملة جھًدا نبذل

 

 من باستمرار المتغیرة الظروف لتلبیة وسلوكنا تفكیرنا تكییف على باستمرار سنعمل :التكیف على مبدأ القدرة •
 .مساعینا في والنجاح التقدم لضمان الطبیعة مع بانسجام التصرف على الحرص مع، حولنا

 
 المھم من، بذلك وللقیام. صحیح بشكل معھا والتكیف المجتمع وتطور التغییرات استیعاب في نستمر أن ویجب

 ما وراء تكمن التي األكبر االتجاھات في المقابل العمل على فھم ولكن، ضیق منظور من األشیاء إلى النظر تجنب
 .جوھرھا وكذلك، یحدث

 

ً  األمور نواجھ أن ویجب  التركیز في االنغماس في الوقوع دون، وموضوعیة ھي كما نأخذھا وأن، لوجھ وجھا
 الحفاظ نتجاھل أال یجب، باستمرار ویتطور یتقدم مجتمع مع ومن أجل التكیف. المسبقة والتصورات الذات على
 .أیًضا المستمر للتقدم وجھودنا القویة رغبتنا على

 
 سیكون الموقف ھذا أن من واثقین، تلقیناھا التي المزایا لجمیع باالمتنان شعور من انطالقا سنعمل :مبدأ االمتنان •

 .نواجھھا عقبات أي على التغلب من یمكننا مما، حدود بال والحیویة للفرح مصدًرا
 

 ذلك في بما، آخرین كثیرین إلى باإلضافة، المعنیة األطراف جمیع دعم على الیومیة وحیاتنا عملنا ویعتمد



 .االمتنان من بشعور نتلقاه الذي الدعم دائًما نرد أن المھم ومن. ككل المجتمع وأفراد وعائالتنا زمالئنا
 
 الذین األشخاص من للكثیر رد المعروف في والرغبة البعض لبعضنا بامتنان االجتماعي التقدم في المساھمة 

 .صعوبات أي على للتغلب والشجاعة والقوة، لھا حدود ال فرحة سیمنحنا ساعدونا
 

 باناسونیك لمجموعة "السیاسات األساسیة لإلدارة". 5
 

ف  اإلدارة بھدف المرتبطة والعقلیة الممارسة بأنھا باناسونیك لمجموعة "السیاسات األساسیة لإلدارة" تُعرَّ
 الذي، إلكتریك ماتسوشیتا لشركة السابق الرئیس، تاكاھاشي أراتارو. السبعة والمبادئ الشركة وعقیدة األساسي

 لدیھ كان، الحرب بعد والتوسع اإلعمار إعادة وحتى فترات الثانیة العالمیة الحرب خالل فترة ما قبل المؤسس دعم
 .السیاسات األساسیة لإلدارة ممارسة عن لیقولھ یلي ما

 

 یقوم على توفیر منتجات عملنا كان وإذا. متفردین فیما نقوم بھ نكون أن یجب، الشدیدة المنافسة وفي خضم
 ھذه جني في فشلنا إذا، ذلك ومع. الحصول على التقدیر المكافئ من یقین على فنحن، باستخدامھا المستھلكون یسعد

قد  مشاكل أي وحل تحلیل علینا یجب، لذلك. المستوى ھذا إلى یرقى ال عملنا أن على دلیًال  ذلك فسیكون، المكافآت
 .تظھر
 

 المستھلكون یختارنا بحیث، عملنا في متفردین نكون أن بل، شركتنا توسیع أو األرباح وراء السعي لیس وھدفنا
 .سنكافأ أننا المؤكد فمن، حیاتھم أنماط وتحسن الناس حیاة تثري منتجات إبداع واصلنا وإذا. متأنیة دراسة بعد حتى
 

. مطلوبة إصالحات أي إجراء یمكننا، ذلك فھمنا وإذا. جوھري خطأ فھناك، عمالئنا قبل من تقدیرنا یتم لم وإذا
 حالة في "السوق أن أو سیئة" العمل "ظروف أن على اإلصرار مثل، اآلخرین على باللوم وألقینا أعذاًرا قدمنا إذا

 .اتجاھھا إدارتنا فستفقد، باإلغراق" یقومون المنافسین ألن ارتباك
 

 نكون أن یجب، المجتمع تنمیة في والمساھمة المثالي المجتمع إلى نھدف لكي، الكلمات ھذه یتضح من وكما
 تلك لتحقیق كلل بال ونحسن نبتكر أن علینا یجب، لذلك. العمالء یختارنا حتى والخدمة والتكلفة الجودة في متفردین
 .النتیجة

 
 إننا القول یمكننا وال، منتجاتنا خالل من المجتمع تطویر في نساھم ال فنحن، جید بشكل المنتجات بیع یتم لم وإذا

 أوالً  المھم فمن. المنتج لبیع ببساطة البیع سعر خفض المقبول غیر من، الحالة ھذه مثل وفي. كمؤسسة بواجبنا نفي
 .لھا مثیل ال خدمة وتقدیم واألداء الجودة وتحسین التكالیف ترشید أجل من العمل
 

 مثل مشكالت معالجة في نفشل أن یمكننا فال، لإلدارةاألساسیة  للسیاسات وفقًا نسیر أننا طالما، أخرى وبعبارة
 .وتحسینھ الوضع ترشید إلى نسعى أن ویجب، واألداء الجودة وضعف المرتفعة التكالیف

 
 متابعة على تصمیم ھناك یكون حیثما ولكن، واألداء الجودة تحسین أو التكالیف تقلیل السھل من لیس، وبالطبع



 الجھود بذل مواصلة على قادرین وسنكون، سیتبع االبتكار أن المؤكد فمن، تماًما األساسیة العمل فلسفة وممارسة
 .التقدم لتحقیق كلل بال المناسبة

 
 األصل نفس لھا أعمالنا فإن، منظمتنا ونمو أعمالنا توسع كیفیة عن النظر بغض أنھ ندرك أن أیًضا علینا یجب
 .عمالء بدون أعمال تجاریة توجد أن یمكن ال أي نشاط تجاري مملوك ألفراد، حیث مثل والجوھر

 
 "القواعد المؤسس أنشأ، مساھمة شركة إلى تنتقل إلكتریك ماتسوشیتا شركة كانت عندما، 1935 عام وفي
 ورد بھا النص التالي. والتي، األساسیة" الداخلیة

 

 من موقفك على حافظ، المستقبل في إلكتریك ماتسوشیتا الحجم الكبیر الذي قد تبلغھ مجموعة عن النظر بغض
 .بعملك قیامك أثناء ومتواضعًا ومقتصًدا بسیًطا كن. صغیر متجر في تعمل نفسك اعتبر. متواضعًا تاجًرا كونك
 

 المطلوب توافرھا في "التاجر"، وھي: التالیة الثالثة األساسیة المتطلبات كذلك المؤسس وذكر

 التجارة معنى فھم •

 العمالء قلوب قراءة •

 اآلخرین أكثر من التام التواضع •

 

یمتلك ِضعف اإلحساس الموجود لدى  وأن، أعمالنا في وجود السبب تماًما یدرك أن منا واحد كل على یجب
 .وممتنین متواضعین نكون ضرورة أن دائًما وأن یتذكر، العمالء فیھ یفكر ما اآلخرین إزاء
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: تاكاھاشي أراتارو السابق الرئیس وقال. تطبیقھا خالل من إال األساسیة لإلدارة السیاسات استیعاب یمكن ال
 وضعھا المھم من، تتزعزع ال كقاعدة ولتأسیسھا. الفائدة قلیل األساسیة لإلدارة للسیاسات الفكري اإلدراك إن"

 .المجموعة شركات من العدید موون إصالح ھذه السیاسات على ، وقام بتطبیق"بالممارسة وتعلمھا التنفیذ موضع
 

 .األساسیة لإلدارة السیاسات لممارسة متطلبات أنھا على فھمھا یجب التي األساسیات القسم ھذا ویشرح
 

 للعمالء األساسیة القیمة وراء والسعي تحقیقھ" الواجب "المستقبل شكل تصور) 1(
 

 والتي، الفردیة أعمالنا على أیًضا ھذا وینطبق. والروحي المادي الثراء مع مثالي" "مجتمع تحقیق ھو ھدفنا
 .لتحقیقھ والسعي المثالي مستقبلھا تصور منھا كل على یجب
 

 من فقط فیھ الذي نفكر بالشيء ولیس، الحالي للوضع امتداًدا لیس ھنا إلیھ نشیر الذي المثالي والمستقبل
 أن ضمان یمكننا وكیف، المستقبل في العالمیة والبیئة والمجتمع الناس حیاة تبدو أن یجب كیف. الخاص منظورنا

 الضروري من والروحیة؟ المادیة الناحیتین من ثراءً  أكثر حیاة عیش على قادرین سیكونون وأحفادنا أطفالنا



 .محور االھتمام في الناس یضع كمستقبل، ندركھ أن یجب الذي المستقبل نوع تصور
 

 قدرتھا وتنقي تغیر أن یجب كیف مساھمات؟ تقدم أن ألعمالنا ینبغي كیف، إذن، ھناك من العكسي والحساب
 ھذه في نفكر أن یجب ذلك؟ لتحقیق اتخاذھا الواجب اإلجراءات ھي وما منافس؟ أي متفردة أمام لتكون التنافسیة
 .كامل بشكل التنفیذ موضع نضعھا وأن، األشیاء

 
 األساسیة القیم متابعة علینا یجب، ألعمالنا المحددة والخدمات المنتجات خالل من المثالي المستقبل ولتحقیق

 القیام ببساطة تعني ال أنھا كما، الجودة أو األداء وراء المفرط السعي في للعمیل األساسیة القیمة تتمثل وال. للعمالء
 وقضایاھم مشاكلھم جوھر في والنظر، العمالء من حقًا قریبین بالبقاء األمر بل یتعلق. منا العمیل یطلبھ بما

 .حقًا لھم مفید ھو ما وإدراك، ومستقبلھم
 

 البقاء یمثل، نفسھ الوقت وفي. نظرھم وجھة من منتجاتنا وتحسین الحالیین لعمالئنا بعنایة االستماع علینا ویجب
 بجرأة والتصدي، لمصلحتھم المستقبل في والمجتمع الحیاة أنماط تطویر كیفیة في التفكیر العمالء من جًدا قریبًا

 .ذلك تحقیق في المتمثل للتحدي
 

. المحركات منھا على سبیل المثال مجال. النھج لھذا وفقًا باناسونیك مجموعة شركات من العدید تطورت وقد
 كل في محركات عشرة معدلھ ما استخدام فیھ یتم مستقبًال  المؤسس تصور، الماضي القرن من الثالثینیات ففي

 الرادیو أجھزة توفیر في یتمثل ھدفًا وضع، نفسھ الوقت وفي. محركات شركة أطلق، الرؤیة ھذه على وبناءً ، منزل
 التكلفة خفض في ونجح، المعلومات "إلى الناس وصول لتیسیر"، التقلیدیة النماذج سعر بنصف واسع نطاق على
 .النصف إلى
 

 التي، بالمحركات الخاصة أعمالنا فقد كانت. وشاقًا طویالً  سیكون نحققھ أن یجب الذي المستقبل إلى الطریق إن
 .المصنع" "إغالق بضرورة جادلوا من ھناك كان الشركة داخل حتى أنھ لدرجة فاشلة البدایة في، الصفر من بدأت
 

 یضعوا أن مجال المحركات في المشاركین الموظفین جمیع تاكاھاشي أراتارو السابق الرئیس أخبر، ذلك ومع
 أقسام في الجمیع واستجاب. منقطعة النظیر وخدمة وتكلفة جودة لتحقیق التنفیذ، موضع السیاسات األساسیة لإلدارة

 كانت المحركات من مجموعة النتیجة وكانت. كلل بال تحسینات إجراء خالل من والمبیعات والھندسة التصنیع
 إلى للوصول عاًما 20 حوالي األمر واستغرق. الكافیة بالسرعة إنتاجھا من األعمال قسم یتمكن ولم، جًدا شائعة

 .المنزلیة األجھزة ألعمال الالحق التطور في كبیر بشكل ساھم المحركات أعمال تطویر لكن، النقطة ھذه
 

 نحققھ أن یجب الذي المستقبل یكون ھناك تصور حول أن یجب، أعمالنا من شركة كل في، الطریقة وبھذه
 .للعمالء األساسیة القیمة وراء ونسعى

 
 المتبادل" واالزدھار و"التعایش االجتماعیة" "العدالة تحقیق) 2(

 

 الموارد ھذه استخدام علینا یجب، المجتمع قبل من إلینا الموكلة اإلداریة الموارد باستخدام، أعمالنا تسییر في



 .المعنیة األطراف تجاه بمسؤولیاتنا الكامل والوفاء، المجتمع لصالح صحیح بشكل
 

 مناسب ھو ما مراعاة دائًما علینا یجب، االجتماعیة األخالق وكذلك واللوائح القوانین انتھاك عدم إلى وباإلضافة
 باستخدام بذلك القیام أھمیة على المؤسس واستحوذ. التنفیذ موضع ووضعھا، المثبتة الحكمة واكتساب، للمجتمع
 والصناعة للمجتمع الحقیقیة التنمیة في االجتماعیة للعدالة الدؤوب التنفیذ سیساھم". االجتماعیة العدالة" مصطلح
 أساسي. كشرط لموظفینا والعقلیة الجسدیة الصحة حمایة لدینا، بالتوازي مع األعمال وشركاء

 
 تزودنا التي الشركات مع كل من التجاریة األعمال ممارسة سیاق في نطورھا التي الوثیقة العالقات في وكذلك

 المبیعات ووكالء بالتجزئة البیع ومتاجر، أعمالنا تدعم التي المقاوالت وشركات الباطن من والمقاولین بالمواد
 .والتنمیة االزدھار لنحقق معًا نسعى أن یجب، منتجاتنا یبیعون الذین التابعین

 

 األطراف ھذه بین متبادل وتفاھم مفتوحة مناقشة إجراء الضروري من، المجتمع تنمیة إلى یسعون وكشركاء
 وبھذه. العملیات وتحسین والتكنولوجیا المنتجات مجاالت في المتبادل الوعي زیادة عن فضالً ، الصلة ذات

، الذاتي االستقالل على الحفاظ مع التعاون خالل من، المجتمع في أكبر دوًرا یلعب أن طرف لكل یمكن، الطریقة
 التعایش حول باناسونیك لمجموعة األساسیة الرؤیة ھي ھذه. جماعیة قوى إلى یؤدي الذي المتبادل والدعم

 .المتبادل" و"االزدھار
 

 العمل وإعادة والتقاعس الھدر على القضاء) 3(
 

 وعالوة. تحقیق الخسائر "ذنبًا" نعتبر أن یجب، مھام الشركة" .1 " في مذكور ھو كما، أرباحنا نظر وجھة من
 عن والتقاعس المفرط الھدر من تعاني الشركة ھذه كانت إذا، كبیًرا ربًحا تحقق الشركة كانت لو حتى، ذلك على

 مشاركتھ یجب الذي المال كسب فرصة نفقد فإننا، وبالتالي. أكبر أرباح لتحقیق الفرص تفقد ببساطة فإنھا، العمل
 ھذا في. المستقبل ومجتمع العمالء من أوسع نطاق في المساھمة من یمكننا وھذا، ومجتمعنا ومساھمینا موظفینا مع

 .األحوال أیًضا "ذنبًا" ھذه تعتبر، الصدد
 

 عن والتقاعس الھدر وجود فإن، ذلك على عالوة ولكن، خطیئة ھو تحقیق الخسائر أن الواضح من، وبالتالي
 عمل حجم صغر مدى عن النظر وبغض. أیًضا "خطیئة" ذاتھ یمثل في العمل في العمل إعادة إلى والحاجة العمل

 .المجتمع بتطور دائًما ویرتبط المجتمع في الناس لصالح موجود فھو، فرد كل
 

 كل یكون أن یجب، یوم وكل. أعمالنا التجاریة أنشطة في الھدر أال یقع أدنى قدر من ینبغي ال، المعنى وبھذا
 أن یجب، ولذلك. منھا للتخلص تحسینات وإجراء ھدر في الموارد قد یقع كل أو ثانیة بكل درایة على منا واحد
 یؤدي أن یجب، ورقة أو واحد برغي مع نتعامل كنا لو حتى أنھ إدراك مع، جھدنا قصارى بذل إلى دائًما نسعى

 .المجتمع تنمیة إلى عملنا ھذا
 

، واألعمال العمل سرعة زیادة علینا یجب، عصر أي في ولكن، الزمن مع العمل إنجاز طریقة تتغیر، وبالطبع
 على التام القضاء خالل من المجتمع في المساھمة وبالتالي، التشغیلیة األمامیة لخطوطنا التنافسیة القدرة وتعزیز



 .العمل وإعادة تصویب العمل عن والتقاعس الھدر
 
 المجتمع في للتغیرات االستجابة) 4(

 

، وتختفي األشیاء بعض تتدھور، التغییرات ھذه خضم وفي. عام كل التغییرویتسارع ، یوم كل المجتمع یتغیر
 .باستمرار المجتمع یتطور، عام بشكل ولكن، حدیثًا اآلخر البعض یولد بینما
 
 البیئیة القضایا مثل، للتنمیة السلبیة اآلثار من االجتماعیة القضایا من العدید نشأت، األخیرة السنوات فيو

، جدید مسار أو أفضل استجابة إلى وتھدف، حل إلى بحاجة أنھا على القضایا ھذه مثل رأینا إذا، ذلك ومع. العالمیة
" والتنمیة النمو" مبدأ أن المؤسس ویعتقد. یوم بعد یوًما یتغیر بینما التطور في یستمر مجتمعنا إن القول فیمكننا
 .العالم في شيء كل في یعمل
 

 المنتجات وتقدیم، عمالئنا مستقبل وتوقع، تحقیقھ یجب الذي المستقبل تصور إلى نھدف، أعمالنا من كل وفي
 نسعى وبینما. والروحي المادي الثراء مع مثالي مجتمع تحقیق أجل من، تحقیقھم في حقًا تساھم التي والخدمات

 .أیًضا تھدیدات بل، فحسب فرًصا تمثل ال تغییرات سنواجھ، بذلك للقیام جاھدین
 

 مواجھة ولكن، سطحیة نظر وجھة اتخاذ عدم المھم من، التغییر وعالمات التغییرات ھذه مثل مواجھة وفي
ً  الموقف  یجب، التغییر مع التعامل أجل ومن. وراءه الرئیسیة االتجاھات فھم ثم، ھو كما، وموضوعیة لوجھ وجھا

 .اآلن فعالیتھا حتى أثبتت حتى وإن كانت قد األسالیب من التخلص إمكانیة في حتى نفكر أن
 

 للقیام جدیدة وطرق جدید بموقف یوم كل نبدأ وأن، منھ التخلص یجب ما لتجاھل بالشجاعة نتحلى أن یجب
 .بحماس أنفسنا دفع ومواصلة االجتماعي التغییر مراقبة منا الموقف ھذا سیتطلب. باألشیاء
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 منتجات یبیع المرء كان سواء صحیح ھذا. وخدماتنا لمنتجاتنا وشرائھم العمالء اختیار على أعمالنا جمیع تعتمد
 .منتظم أساس على الخدمات لتقدیم عمیل مع یتعاقد أو فردیة
 

 تستجیب وأن، مخلصة خدمات تقدم وأن، المحترم عمیلك نظر وجھة من دائًما تفكر أن الطبیعي من، ولذلك
 .تنشأ قد مشاكل ألي ومناسب سریع بشكل
 

 بعمل القیام على قادرین نكون عندما فقط مرة ألول یختاروننا جعلھم في واالستمرار عمالئنا ثقة كسب ویمكننا
 ،العمالء عن رضاءھم من العدید عبر إذا، ذلك إلى باإلضافة. العقلیة ھذه مثل في غرس منافسینا عمل من أفضل
 بالنمو ألعمالنا فسیسمح، واسع نطاق على اآلراء ھذه مثل وانتشرت"، باناسونیك اخترت ألنني سعید أنا" قائلین

 .والتطور
 



 ھي إحدى "أوالً  یأتي العمیل. "التجاریة األعمال لممارسة الالزمة العقلیة عن لیقولھ الكثیر المؤسس لدى وكان
 .كالتالي عنھاتحّدث  وقد، األفكار تلك

 

 العمل التجاري قیمة ھو العمالء إسعاد •

. واألمان بالسعادة یشعرون جعلھم أیًضا یعني بل، فحسب المنتجات بقیمة العمالء إقناع منتجاتنا بیع یعني وال
 بھذه العمل خالل من. الخدمة وتقدیم التواصل كیفیة في ملیًا نفكر أن یجب لذلك. ھذه السعادة في ھائلة قیمة ھناك

 .األرباح تتجاوز مجرد متعة على الحصول أیًضا یمكننا، الطریقة
 
 العمیل مشتریات وكیل كن •

 ومع. بثقة وبیعھا جیًدا معھا تتعامل التي المنتجات فحص بالطبع علیك یجب، التجاریة األعمال ممارسة عند
، العمیل مكان نفسك تضع أن ھو بذلك القیام عند االعتبار في وضعھا یجب التي األشیاء أھم أحد فإن، ذلك

 من فستتمكن، النحو ھذا على نفسك في تفكر كنت إذا. العمیل* مشتریات وكیل كنت لو كما المنتجات وتفحص
 ومقدار، إلیھ یحتاجون الذي المنتج ونوع، الحالي الوقت في العمیل احتیاجات ھي ما إدراك مع المنتج فحص

 .منھا لصالح العمیل االستفادة كیفیة في التفكیر یمكنك، وبالتالي. ذلك في رغبتھم
 
وكیل المشتریات: یشیر إلى من یوكل إلیھ من بین الموظفین في المحال التجاریة كل مھام اإلدارة والحسابات وكل ما  *

 یخص المتجر.
 
 النمو یولد ھنا، بعمیلك تھتم عندما •

 وبغض. لھ شرائھم متعة الحصول على من أكبر إلنتاجھ بجد عملت منتج على العمالء من الثناء تلقي متعة إن
 ستحصل، بذلك القیام خالل ومن. تواضع بكل العمالء طلبات تلبیة موظف لكل المھم من، الشركة حجم عن النظر
 .الشركة وستنمو عندھا، آخر إلى عمیل من الدعم ھذا وسینتقل. عمالئك من الدعم من مزید على

 
 مصیرھا االنھیار عمالئھا رعایة في تفشل التي الشركات •

 المتجر، العمالء من عدد أكبر سیجذب أیھما، السعر بنفس المعكرونة أطباق یقدمان متجران ھناك كان إذا
 شركة حجم عن النظر بغض سيء؟ بشكل عمالئھ یعامل الذي المتجر أم، جید بشكل زبائنھ الذي یعامل اللطیف

 إذا. بعمالئھ یعتني الذي المعكرونة متجر شكل عن الحقیقي شكلھا یتغیر أال یجب، الكبیرة ماتسوشیتا إلیكتریك
 إدارتھم في متساھلین موظفوھا أصبح وإذا، مبیعاتھا حجم أو العاملة قوتھا حجم مثل بأشیاء فقط تھتم الشركة كانت

ً  الشركة تنھار فسوف، سیئ بشكل العمالء ویعاملون  .حتما
 

. بعمالئنا االھتمام بعقلیة الیومي عملھ مع یتعامل أن منا كل على یجب، ومتشعبة كبیرة شركتنا أصبحت مھما
 ال أنناالعمیق عند البحث  نجد وقد. الفور علىوعالجھا  البحث عن األسباب علینا یجب، النمو في عملنا فشل وإذا

 .لعمالئنا الكاملة الثقة اكتساب من یمنعنا أعمالنا في ما شیئًا أن أو، أوالً  العمیل فیھ یأتي تجاریًا نشاًطا حقًا نجري
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 الموظفین جمیع یرى أن فیجب. فقط التنفیذیین كبار المدیرین مسؤولیة اإلدارة تُعتبر ال، باناسونیك مجموعة في
 بسیاسات االلتزام مع، عملھم عن مھام مستقل بشكل مسؤولین یكونوا وأن المدراء أنھم أنفسھم على أنفسھم
 .المستقلة المسؤولة لإلدارة األساسي المفھوم ھو ھذا. الشركة

 
 عن المسؤولیة تحمل منا واحد كل على یجب، الشركة إدارة وسیاسات فلسفة على بناءً ، مؤسساتنا جمیع وفي

، باناسونیك مجموعة إدارة أساسیات إحدى ھي المستقلة المسؤولة اإلدارة. الكلل تعرف ال تحسینات وإجراء عملنا
 .البشریة مواردنا غذت التي الثقافة أیًضا وھي
 

 أن یجب، شيء كل وقبل أوالً ، "المؤسس شرح، التجاریة األعمال في المستقلة المسؤولة اإلدارة لضمان كمفتاح
 في ویغرسوه یناشدوا ذلك ما ودائًما، اإلداریة وفلسفتھم بمھمتھم قوي إحساس أنفسھم المدیرین لدى یكون

 لھم بل یجب أن یسمحوا. لموظفیھم واسع نطاق على التفویض من یخافوا أال المدیرین على "یجب و"، موظفیھم
 ". وسلطتھم مسؤولیتھم أساس على بالعمل

 

امتالك  یمكننا، وبالتالي. بقوة یمنحنا النشاط ھذا فإن، بأنفسنا وأھمیتھ عملنا رؤیة من نتمكن عندما، وكبشر
 على یجب، النحو ھذا وعلى. التحسینات وإجراء الحكمة جمع خالل من استباقي بشكل قوتنا نبذل ألن الدوافع
 الشعور من فرد كل ھذا كما سیمكن. مرؤوسیھم إلى العمل تفویض عند الدوافع ھذه مثل لخلق جھود بذل المدراء
 .المستقلة المسؤولة لإلدارة األساسي المفھوم ھو وھذا. والسعادة الفرح إلى مشاعر سیؤدي مما عملھ في بالرضا

 
 تبني إلى ودعاھم. عملھم مع الموظفین تعامل كیفیة لوصف" الموظفین ریادة" مصطلح المؤسس كما استخدم

 واتخاذ األشیاء رؤیة في وطریقتھ عملھ مع یتعامل وأن، المستقل لمشروعھ مالًكا أو رئیًسا یكون كل منھم أن عقلیة
 .االعتبار في ذلك واضعًا القرارات

 
 ھذا، واجباتنا تنفیذ عند، منا كل لدى یكون أن الضروري من، للموظف األعمال ریادة مبدأ تطبیق وعند

 تحقیق ھي مھمتنا وجعل، بجرأة وتنفیذھا، أفضل ووسائل طرق لخلق قدراتنا كل لتكریس بالمسؤولیة اإلحساس
 .أكبر نتائج
 

 قطاع وھو كذلك من جعل من، للتجھیزات المنزلیة ماتسوشیتا لشركة السابق الرئیس، أوغاوا موریماسا وأطلق
التي  المستقلة" عالمیًا، مصطلح "المسؤولیة لتكون قطاًعا تجاریًا تنمو، األولى مرحلتھا في المیكروویف أفران
 یجب على الموظفین ممارسة الریادة.، باستمرار العقلیة ھذه تطبیق خالل ومنالموظفین.  یتحلى بھا أن یجب

 
عربات الطعام بـ " مستقًال  تجاریًا كیانًا، الشباب للموظفین الموظفین ریادة مفھوم شرح عند، المؤسس وشبّھ

 المعكرونة متجر صاحب عقلیة لدیھم یكون أن على الموظفین وحث. ناكي أودون المتجولة لبیع المعكرونة*"وی
بإدخال  ویقوم، المذاق حول تعلیقات على للحصول یوم كل العمالء ویسأل، المعكرونة لبیع بجدّ  یعمل الذي

 .الفردي لعملنا عنھما غنى ال والحماسة الجھود مثل ھذه أن إلى وأشار. مالحظاتھم على بناءً  التحسینات
 

 األنظمة واتباع بھ تكلیفك تم الذي بالعمل فقط تقوم أن یكفي فال، كبیرة مؤسسة في عضًوا كنت لو وحتى



 أجل من التحسینات وإجراء التفكیر في منا واحد كل یستمر أن الضروري بل من. بھا المعمول واإلجراءات
 .الوصول لألفضل

 
الخاصة التفكیر  لطرق وفقًا فقط عملنا إذا اختیارنا في عمالؤنا یستمر لن، باستمرار ویتطور یتغیر مجتمع وفي

 یخلق أن یجب وغًدا، الغد في ما أفضل یكون لن الیوم لدینا ما أفضل أن نعتبر أن ویجب. نظرنا ووجھات بنا
 .األفضل تحقیق إلى دائًما نھدف أن یجب، العقلیة ھذه على وبناءً . الغد في ما أفضل
 

كلمة یوناكي أو صفیر  ناكي أودون المتجولة لبیع المعكرونة "، حیث تشیرو*یطلق لفظ "عربات الطعام ی
 المساء إلى صوت الصفیر الذي تطلقھ عربات الطعام المتجولة لبیع المعكرونة أثناء اللیل.

 
 بطریقة المستقلة المسؤولة اإلدارة مفھوم ،1933 عام في أُدخل الذي قطاعات األعمال" تقسیم "نظام یمثل
 تجاریة أقسام إلى بأكملھا الشركة تقسیم یقوم على أرباًحا یدر مستقل تنظیمي ھیكل عن ھو عبارة والنظام. ملموسة

 األرباح إدارة إلى والمبیعات والتصنیع التطویر من شيء كل مسؤولیة قسم تولي كل مع، كل منتج حسب
 أقسام وموظفي مدیري تطویر إلى أدى مما، إدارتھا عن المسؤولیة بتولي مطالبة األعمال أقسام وكانت. والخسائر
 .الوجود إلى الیوم باناسونیك مجموعة ظھرت وھكذا. األعمال
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 ریادة ممارسة أھمیة على باناسونیك مجموعة تؤكد، كامل بشكل المستقلة المسؤولة اإلدارة تنفیذ لضمان
 تنفیذ أھمیة عن فضالً ، عملھم إلدارة المسؤولیة عقلیة الموظفون یطور خاللھا من والتي، للموظفین األعمال
 القائمة اإلدارة ھي إدارة أفضل" أن مرة ذات وكان المؤسس قد صرح. فرد كل بحكمة االستعانة خالل من اإلدارة

 ."الجماعیة الحكمة على

 
 أنفسنا تحسین نستمر في أن ویجب، عملنا في المستقلة" "المسؤولیة عقلیة منا كل لدى یكون أن الضروري ومن
، الشخص قدرة مدى عن النظر بغض، ذلك ومع. متفرد في إطار ممارسة "ریادة األعمال للموظفین" عمل إلنجاز
 إلى النھایة في ستؤدي لكنھا، الوقت من لفترة الصالحة اإلدارة تعمل وبینما قد. وحده كل شخص لحكمة حد ھناك
 .تدوم طویًال  ولن الذاتي للعدل السلبیة اآلثار
 

 تقدیم مواصلة على سیساعدنا بسرعة الجودة عالیة قرارات واتخاذ الجماعیة الحكمة حشد فإن، ذلك من وبدالً 
 .األخرى الشركات من أسرع بشكل للمجتمع اإلسھامات

 

 نقاط من استفادة أقصى لتحقیق المرؤوسین مع الرؤساء یتعاون أن المھم من، الجماعیة الحكمة ومن أجل حشد
 ویفوضون، مرؤوسیھم في الرؤساء یثق أن یجب، الجمیع مواھب من االستفادة ولتعظیم. الفردیة قوتھم

 یكونوا أن على المرؤوسین ویشجعوا، مستمر بشكل المناسب التوجیھ ویقدمون، اإلمكان قدر والسلطة المسؤولیات
 .ومبدعین مبادرین

 



 جھوًدا یبذلوا وأن، وصدق متفتح بعقل مرؤوسیھم ومقترحات توصیات مع الرؤساء یتعامل أن كما یجب
 ال حتى، كامل األمر بشكل یشرحوا أن الرؤساء على یجب، ما اقتراح اعتماد تعذر وإذا. اإلمكان قدر العتمادھا

 .أكبر بنشاط العمل على قادرین وسیكونون، ومبادرتھم دافعھم المرؤوسون یفقد
 

 إلى أعلى من بطریقة مرؤوسیھم إلى توصیلھا الرؤساء على یجب، والتنظیمیة المؤسسیة السیاسات ولنشر
. التقدم في المنظمة فستفشل، كما ھي المرؤوسون واتبعھم فقط التعلیمات الرؤساء أعطى إذا، ذلك ومع. أسفل

 ما كل توصیل للمرؤوسین یمكن حیث، المفتوحة للمناقشة مؤسسیة ثقافة وجود الضروري من، ذلك إلى باإلضافة
 .األعلى إلى األسفل من لرؤسائھم لیقولوه إلیھ یحتاجون

 
، مستقل تجاري لكیان للوصول لذاتھ مدیًرا یعتبر كل منھم نفسھ أن یجب حدیثًا توظیفھم تم الذین أولئك وحتى

 سبیل على، استباقي بشكل اإلدارة في والمشاركة بالموظف الخاصة األعمال ریادة عقلیة بتبني مطالبون وھم
 .المطلوبة التحسینات اقتراح خالل من المثال
 

 من ركن كل في العمالء بمخاطبة باناسونیك مجموعة وقد قامت. متنوعة ورؤى آراء جمع أیًضا المھم ومن
 بوتیرة ویتطور یتطور عالمي سوق في العمالء قبل من اختیارنا في نستمر لكي، ذلك وبعد. العالم أركان

 ورؤى آراء الفردي تنوعنا عن بحیث ینتج. عملنا في واآلراء المتنوعة النظر وجھات دمج علینا یجب، متسارعة
 .منا فرد كل خصوصیة ونحترم نقبل أن الضروري وكذلك من، متنوعة

 
 وبمعنى. التطور في المنظمة تستمر أن ویمكن الحكمة حشد یمكن، الشخصي التنوع من االستفادة خالل ومن

 الرؤساء على یجب، التنوع من استفادة أقصى ومن أجل تحقیق. التنافسیة القدرة تعزیز إلى التنوع یؤدي، آخر
 لوضع الفرص لھم تتاح حتى األفراد ھؤالء ودعم، الخصائص الفردیة طریق في تقف التي الحواجز كسر

 .ألنفسھم التحدیات
 

 دائًما "یمكنھم أنھ األفراد یشعر أن یجب، المنظمة في أعلى" إلى أسفل "من والتنوع التواصل ازدھار أجل ومن
 النھج ھذا فإن، قولھ یجب االمتناع عما طریق عن حتى اإلدارة توجیھات تنفیذ مجرد من بدالً . قولھ" یجب ما قول

، الرتبة عن النظر بغض مستقل بشكل العمل مكان في المشاكل مشاركة على الموظفین سیشجع التصاعدي
 ھو وھذا. قدًما المضي إلى باالتجاه یتعلق فیما األفكار وتبادل، بصراحة المنظمة علیھ تصبح أن یجب ما ومناقشة

 .الجماعیة الحكمة حشد جوھر
 

، بموضوعیة المواقف مع والمرؤوسون الرؤساء یتعامل أن ھو الجماعیة الحكمة الستخدام األساسي والشرط
 العمل مع التعامل المھم من أنھ یعني وھذا. الشخصیة االفتراضات أو المشاعر شرك في الوقوع دون، ھي كما

 ."الصراحة" بعقلیة
 

 تنفیذ خالل من، لھا مثیل ال وخدمة وتكلفة جودة لتحقیقنتكاتف  أن یجب، علینا دائًما العمالء اختیار یقع ولكي
 .باناسونیك مجموعة أقسام جمیع في الحقیقیة الجماعیة الحكمة على القائمة التشاركیة اإلدارة
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 الفرد باناسونیك مجموعة تقدر كیف) 1(
 

 كل على یجب، للشركة اإلجمالیة القوة نقاط لزیادة، ولذلك. الموظفین بھا قوة مجموع ھي للشركة الشاملة القوة
 .التحسینات إجراء على مستقل بشكل الكاملة قدرتنا وممارسة عملنا في مطلوب ھو ما تحدید منا

 
 یمكن، موظف كل ألھداف امتداًدا الشركة أھداف وتكون، الشركة واتجاه الموظف أھداف تتوافق تتم عندما فقط

 .العمالء یختاره متفرد بعمل القیام من المنظمة تتمكن حتى موظف كل جھود دمج
 

 جاھدین والسعي، مرؤوس لكل الفریدة للقدرات جید فھم الرؤساء لدى یكون أن یجب، ذلك تحقیقمن أجل 
 سیكون من، نفسھ الوقت وفي. اإلنجاز من بشعور قدراتھم ممارسة من یتمكنوا حتى تتألق الفردیة قوتھم لجعل

 .أنفسھم تحسین ویواصلون بإمكانیاتھم المرؤوسون یؤمن أن المتوقع
 

 في االستمرار على المجموعة قدرة إذ تعتمد. باناسونیك مجموعة نمو عن مسؤول منا واحد أي أن كل
 .منا واحد كل وسلوك عقلیة على المجتمع تنمیة في المساھمة

 

. إلینا المجتمع بھا یعھد التي الثمینة البشریة" "الموارد واستخدام رعایة ھو إدارتنا أساس فإن، وبناء على ذلك
 ".الناس ھو العمل، "المؤسس صرح كما

 
. التنمیة نحو األولى الخطوة ھو المناسبین األشخاص على العثور یعتبر، مؤسسة أي في": الناس ھو العمل"

 على قادرین أشخاص على العثور على القدرة عدم فإن، تقالیدھا أو الشركة تاریخ تمیز مدى عن النظر بغض
 جًدا مھمة اإلدارة وأسالیب منظمات وبینما تعتبر. الشركة تدھور إلى النھایة في سیؤدي التقلید ھذا في االستمرار

 على تنمیة آخر شيء أي من أكثر تعتمد األعمال إدارة فإن، الحیاة. وھكذا یمنحھا من ھم األشخاص فإن، بالطبع
 .إمكانیاتھا تحقیق على وتشجیعھا القویة البشریة الموارد

 
 الخاصة القدرات تعزیز) 2(

 

 وفقًا "الصراحة" بعقلیة صحیحة قیمیة أحكام إصدار دائًما علینا یجب، باناسونیك مجموعة في أعضاء بصفتنا
 .تجاربنا في المتواضع والتفكیر الصارمة الیومیة الممارسة خالل من قدراتنا وتعزیز، األساسیة العمل لفلسفة
 

. باناسونیك مجموعة في لألعضاء الذاتي للتطویر سیاسات بمثابة السبعة" "المبادئ تعد وعلى وجھ الخصوص،
 التنمیة في المساھمة للقیام بدورھم في الصناع یطمح حیث أفضل حیاة لعیش كذلك سیاسات ھي، ذاتھ الوقت وفي

 .التالي النحو على السبعة المبادئ ممارسة أھمیة تاكاھاشي أراتارو السابق الرئیس وأوضح. االجتماعیة
 

 في مبدأ المساھمة" محتویات فإن، المثال سبیل على روح السیاسات األساسیة لإلدارة. ھي السبعة" "المبادئ



 ال بعمل القیام یعني ملموسة بطریقة التنفیذ موضع ھذا ووضع، نفسھ األساسي اإلدارة لھدف تجسید ھي" المجتمع
 نفكر أن یجب، الفھم ھذا خالل ومن. العمالء باختیار وھذا ما یحظى، والخدمة والتكلفة الجودة حیث من لھ مثیل

 تصنیعھا في الحالي نھجنا كان إذا وما، المجتمع في حقًا تساھم نصنعھا التي المنتجات كانت إذا فیما باستمرار
، واإلبداع األصالة یولد كل من، تراكمھا خالل ومن. یومي بشكل والفحوصات التأمالت ھذه وتتكرر. مناسبًا

الناس أو  تنمیة المستحیل من، واضحة أساسیة سیاسة بدون، لذلك. الفعلي عملنا في األساسیة العمل فلسفة وتنعكس
 .األفراد

 
 أن یجب، نفسھ الوقت وفي. المناسبة وبالطریقة المناسب الوقت في البشریة مواردھا بتطویر الشركة تلتزم

 .الشخصیة أھدافھ لتحقیق السعي یواصل وأن طموًحا منا كل یكون
 
 البشریة الموارد تنمیة سیاسة) 3(
 

 صنع قبل الناس ّطور" بعبارة باناسونیك مجموعة في البشریة الموارد تنمیة أھمیة إلى المؤسس أشار
 .الضروریة للقیام بالعمل األشخاص نوع تطویر یسبقھ أن یجب الجیدة المنتجات تصنیع أن یعتقد وكان". المنتجات

 
 الموظفین تطویر ھي األساسیة الفكرة حد؟ أقصى إلى إمكاناتھا من ونستفید البشریة الموارد نطور كیف إذن

 ھذه على بناءً  الجاد والعمل، السیاسات األساسیة لإلدارة تماًما یفھمون والذین، المجتمع قبل من إلینا الموكلین
 .یوم وتنشئة "الموارد البشریة" كل التحسین أجل من السعي في واالستمرار، بتواضع والتفكیر، السیاسات

 
 "اإلدارة جوھر أیضا ھو ھذا. تردد دون بالعمل مرؤوسیك تكلیف ھو البشریة الموارد تنمیة في شيء وأھم

 یتعلموا أن یجب، قدراتھم یطوروا ولكي، وتعد مواقع العمل ھي ما یعمل على تنشئة األفراد. المستقلة" المسؤولة
 .مستقل بشكل اإلجراءات واتخاذ والتفكیر العمل خالل من

 
 المسؤولیة تحمل إلى الحاجة مراعاة فمع. تمییز دون المھام إسناد یعني ال بالعمل المرؤوسین تكلیف إن

 تعلیم وال یعني األمر. مستقل بشكل واإلصالح التفكیر على مرؤوسیھم تشجیع الرؤساء على یجب، النھائیة
 التي الدروس واستیعاب والوعي التفكیر من یتمكنوا حتى معھم التواصل بل المھم ھو، شيء كل المرؤوسین

 .یتعلمونھا
 

 أھم فإن، الخاصة احتیاجاتھم أجل من بحزم مرؤوسیك تعامل أن أحیانًا الضروري من أنھ من الرغم وعلى
 .باألمان تطورھم بینما یشعرون أجل من والعمل بك الوثوق من یتمكنوا حتى وعاطفة بصدق معاملتھم ھو شيء
 

 مرؤوسیك قیادة أیًضا علیك یجب، یقظة المھام" بعین القیام بـ "تفویض خالل من كمدیر بمسؤولیاتك تفي وبینما
 مرؤوسوك إیاھا یعلمك أن یمكن أشیاء أیًضا وھناك. تنشأ قد التي المستقبلیة المخاطر في بعمق التفكیر خالل من
 .نمو الشخص وتفوقھ إلى یؤدي أن یمكن وھذا، بھا

 
 فقد قرر الرئیس الماضي. القرن من الستینیات أوائل فيساغا  مصنع إنشاء ھو الممارسة ھذه على األمثلة أحد



 إنشاء في سابقة خبرة دون في أوائل الثالثینات من العمر، شابین أراتارو اختیار موظفینتاكاھاشي  السابق
التصنیع،  الالزمة لالنطالق في والمرافق الجدید المصانع، المبنى إنشاء من بدءً  شيء إلیھما بكل وعھد، المصانع

 إلكتریك. ماتسوشیتا شركة كیوشو تابع ساغا محافظة في الجافة للبطاریات مصنع من أجل إنشاء

 
 فرض علیھما لكن في المقابل، مفصلة شروط أي دون فقط األساسیة اإلرشادات تاكاھاشي إلى الموظفین ونقل

 لعملھما ونتیجة. النصف إلى المقترحة البناء میزانیة بخفض لھما تعلیمات إصدار مثل، صارمة متطلبات أیًضا
 إنشاء في المساھمة في استمرا، وكمدیرین. األصلیة المیزانیة من بأقل المصنع بناء في نجحا، وإبداعھما الجاد

 .المجموعة شركات وإدارة الخارج في المصانع
 

 التقدم في المساھمة مواصلة إلى باناسونیك مجموعة وتھدف. مدیرلل أھمیة األكثر الوظیفة ھي األفراد تعد تنمیة
، المدى بعیدة وأھدافًا ُمثًال  تضع قد أنك من الرغم وعلى. مثالي" "مجتمع للوصول نحو العمل خالل من االجتماعي

 حیث مرؤوسیھم تدریب الرؤساء على یجب، لذلك. لحظة عابرة اعتبارھا یمكن عملك في مشاركتك فترة أن إال
 .مستمرة كمنشأة العمل على الحفاظ منظور التالي، من الجیل إلى العمل نقل النھایة في یجب
 

 من، المجتمعي التطور تسارع ومع مرؤوسیكم. توجیھ مسؤولیة لدیكم أن تدركوا أن یجب كمدیرین وأنتم
 یتمكنوا حتى مرؤوسیكم تساعدوا أن یجب، لذلك. القادمة األجیال مع ستنجح التقلیدیة األسالیب أن تصدیق الصعب

 .المسؤولیة موقع في یصبحون عندما المختلفة الصعوبات مع بمرونة التعامل على القدرة اكتساب من
 

 أقصى وتحقیق األشخاص تطویر حول بثمن تقدر ال التي النصائح من الكثیر باناسونیك في أسالفنا لنا ترك لقد
 .أنفسكم وتطویر البشریة الموارد تنمیة على بتطبیقھا تقوموا أن ونأمل. قدراتھم من استفادة

 

 


