
   

  أعمــال بسرعـة األفكــار
  

وسـيكون هـذا    .  مقدمة على تغيير في السنوات العشر القادمة       (Business)إن األعمال   
هكـذا  . التغيير أكثر بكثير من التغيير الذي شهدته األعمال في السنوات الخمـسين الماضـية             

ا مميزا في   وبيل كيتس الذي لعب دور    . يستهل بيل كيتس كتابه الذي تحمل عنوانه هذه المقالة        
من حواسيب العـالم    % ٩٠توحيد أنظمة التشغيل والتشبيك وتطبيقات برامج المكتب الكثر من          

هـو   ،تشبيكات وتوصيالت كوكبنا الفريد   الشخصية والتي أصبحت اليوم بنية تحتية مهمة في         
 بدأ فتًى مغمورا يبرمج حاسوبا بسيطا في مرآب والديه ليصل بعد سنوات             .أسطورة في رجل  

اهرة تحمل وجهات نظر فلسفية وفكرية عّبر عنها في أكثر من كتاب اضافة الى ثرائـه                الى ظ 
كتبرعه أخيرا بأغلـب    ( وأعماله النبيلة المشهود بها لسكان األرض        )الغني عن الذكر  (المادي  

وفي هذه المقالة نتعرض الى ما يقوله عن األعمال التي تنجز           . )أمواله لمشاريع أنسانية  دولية    
 Business @ The speed of Thought: Succeeding in the( فكـار بـسرعة اال 

Digital Economy,  by Bill Gates, 2000.(  
  

لقد كان هدف  ثمانينات القرن المنصرم تحسين ورفع النوعية، وهـدف التـسعينات فيـه      
تحسين أساليب هندسية اإلدارة، أما هدف العشر سنوات األولى مـن هـذه األلفيـة فـسيكون                

سرعة تغير طبيعة األعمال، وسرعة كيف تغير األعمال نفسها، وسيكون عن كيـف             . عةالسر
فتحسن النوعية  . ستغير سرعة الوصول إلى المعلومة نمط الزبائن وتوقعاتهم من تلك األعمال          

وحين تكـون الزيـادة فـي       . وتحسين العملية التي تدار بها األعمال سيحدث بشكل سريع جدا         
فمّصنع أو مّوزع يـستجيب     . كل كاف، فأن طبيعة األعمال ستتغير     سرعة األعمال عظيمة بش   

للتغير في عمليات البيع بساعات بدل أسابيع لن يكون جوهر اإلنتاج بقدر ما هو خدمة إلنتـاج     
  . معروض

  
تدفق المعلومات بشكل رقمي،    : ان هذه التغيرات ستحدث بسبب فكرة بسيطة مسلم بها هي         

الصفر فقط كما أبتدعها العالم الرياضي جوج بول والتي يمكـن           أي بأبجدية مفرداتها الواحد و    
في عصر المعلوماتية حتى اآلن     ) كما يقول بيل كيتس   (ولقد أمضينا   . إرسالها كإشارات كهربية  

مدة تقارب الثالثين عاما، إال انه بسبب بقاء تحرك المعلومة داخل وخارج مؤسسات األعمـال               
تالقي الباعة والمشترين لـم     ) وأساليب(فأن عمليات     ،  )وخزنها بأسلوب دفتري  (بشكل ورقي   

اآلن  األجهزة الرقمية لمراقبـة العمليـات        ) الدول المتقدمة (وتستخدم اغلب مؤسسات    . تتغير



   

  (Computer Integrated Manufacturing)تشغيل أنظمة اإلنتاج ) والمتضمنة(األساسية 
 والـسيطرة علـى الحـسابات      (Invoice Generation)وتوليـد قـوائم دفـع الزبـائن     

(Accountancy Control)  وعمليات دفع الضرائب  (Tax Paying)    اال ان مـا تجـدر 
  . مالحظته ان  تلك العمليات استخدمت األساليب الحديثة لعمليات قديمة

  
واآلن فأن قليل من المؤسسات تستخدم التقنية الرقمية لعمليات جديدة تحّسن بسرعة كيفيـة           

ا، كاالستفادة القصوى من كل القابليات التي يتمتـع بهـا الموظفـون واعطـائهم               اإلنجاز فيه 
وأغلب . االستجابة السريعة التي يحتاجونها للمنافسة في عالم أعمال عالي السرعة آيل للظهور           

المؤسسات ال يزال غير مدرك إلى إن األساليب إلنجاز هذه التغيرات ممكن الحـصول عليـه           
لمشكلة بالنسبة ألغلب األعمال هي مشكلة معلوماتية، حيث ال تـستخدم           وقلب ا . اآلن لمن يشاء  

   (Senior Managers)ويبدو ان العديـد مـن المـدراء العـامين     . المعلومة بشكل صحيح
فقد عـاش  .  أمر مسلم به (timely absence)  يأخذون غياب المعلومة عن زمنها الموقوت 

ند سبابة اإلصبع مما جعلهـم ال يـدركون مـا           الناس لزمن طويل بدون ان تكون المعلومة ع       
وحتى المؤسسات التي وضعت استثمارات هامة في تقنية المعلوماتية ال تجني تلـك             . يفتقدون

ومما يلفت االنتباه هو ان تلك الفجوة ليست نتيجة نقـص الـصرف             . النتائج المطلوبة الممكنة  
ت قد استثمرت في البنية األساسـية       وفي الحقيقة، إن أغلب المؤسسا    . في التقنية ) واالستثمار(

 لالتصاالت،  (e-mail)لحواسيب التطبيقات اإلنتاجية، وشبكات الحواسيب والبريد اإللكتروني 
في العادة مـن  (اال ان ما تجدر مالحظته، ان المؤسسة التقليدية        ). األخرى(وتطبيقات األعمال   

ت تقنية ال تستطيع ان تعطي      في استثمارا ) على األقل %  (٨٠والتي وضعت   ) هذه المؤسسات 
من الفوائـد الممكنـة فـي الوقـت         % ٢٠تدفق معلوماتي بشكل صحيح إال بحدود ال تتعدى         

والفجوة بين ما تصرفه المؤسسات وما تجنيه يأتي من ترابط عدم تفهم ما هو ممكن               . الحاضر
 لكل فرد في    وعدم رؤية اإلمكانية عند استخدام التقنية لتحريك المعلومة الصحيحة بشكل سريع          

  . المؤسسة
  

ان العمل الذي تجريه اليوم أغلب المؤسسات بما يخص المعلوماتية قد يكون جيدا فيما لو               
ففي ذلك الوقت كان الحصول على معلومة ثرية مكلف وشـبه           . أنجر قبل عدة سنوات مضت    

حتـى  مستحيل، كما ان وسائل تحليل تلك المعلومة وتفكيكها لم تكن متوفرة فـي الثمانيـات و               
اما اآلن وعند حافة القرن الحالي، فأن وسائل وتوصيالت القـرن الرقمـي              . أوائل التسعينات 

  . تعطينا اآلن أسلوب وطرق خالقة للحصول السهل والمشاركة الفعالة بالمعلومة



   

  
فألول مرة تكون جميع أشكال المعلومة من أرقام ونصوص وصوت وصورة موضـوعة             

وألول مرة يكون   . ن يخزن ويعالج ويرسل تلك المعلومة     على شكل رقمي تمكن أي حاسوب ا      
المحسوس قد  (Software) الملموس  مع الكيان البرمجي  (Hardware)توحد الكيان المادي 

خلّق اقتصاديات ذات قياس مصنّع لحلول حاسوبية عالية القدرة ومتوفرة بشكل غيـر مكلـف               
وكلمة شخصي في الحاسـوب     . ساتلكل المؤسسات بغض النظر إلى كم هي كبيرة تلك المؤس         

الشخصي تعني ان مشغلي المعرفة يمتلكون بشكل منفرد حلـول قـوة التحليـل واالسـتخدام                
 ال تعطي   (Microprocessor)وثورة المعالج المصغر    . للمعلومة المعروضة من تلك الحلول    

جديـد  تلك الحواسيب الشخصية قوة متعاظمة بأزدياد فقط، بل انها خلقت في حافاتهـا جيـل                
 Auto) والحواسيب المأتممـة   (Handhelds)أمثال حواسيب راحة اليد : للمرافقات الرقمية

PCs)  والبطاقات الذكية (Smart Cards) وهذه المرافقات سـتجعل  .  وغيرها على الطريق
والطريق إلى هذه األلفة هو التقدم في تقنيات اإلنترنـت   . استخدام المعلومة الرقمية أمرا مكمال    

    .  تعطينا عالم واسع الترابطالتي
  

 معنى أوسع من مجرد وضـع   (Connectivity)وفي العصر الرقمي تأخذ كلمة الترابط 
فاإلنترنت تخلق فضاء كوني جديد للتشارك بالمعلومة والتعـاون         .  شخصين أو أكثر باتصال   
 لتقنيـات   والتواجـد . وهي تجهز وسط جديد يأخذ كينونة الحاضر      . من أجلها ثم المتاجرة بها    

الهاتف والتلفاز بشكل يوحدها في العمق والمدى يجعل الهاتف والتلفاز هنـا أساسـيين فـي                
وباإلضافة إلى ذلك فأن ترابط اإلنترنت يسمح بإيجاد        . اتصاالت تحل محل االتصاالت الورقية    

  ). وهذا لم يكن متوفرا أو ممكنا قبل ذلك(المعلومة ولقاء أناس ذوي اهتمامات مشتركة 
  

ومعايير ) المحسوس(والكيان البرمجي   ) الملموس(ان ظهور هذا التوحد بين الكيان المادي        
وخالل عشرة سنوات سـيعتاد     .  االتصال الجديدة سوف يعيد تشكيل األعمال وسلوك الزبائن       

على حيازة حواسيب شخصية في العمل والبيت حيث سيكون         ) في الدول المتقدمة  (أغلب الناس   
 والبريد اإللكتروني أمرا روتينيا واعتياديا، وسوف يعتـادون أيـضا حمـل             استخدام اإلنترنت 

وسوف يظهر زبون مـن نـوع       . األجهزة الرقمية التي تحتوي معلوماتهم الشخصية والعملية      
جديد ذلك الذي يتعامل رقميا في الغالب بكل أنواع البيانات من نصوص وأرقـام و صـوت                 

في خدمة اتصالنا  (Portable) جهزة الرقمية المتنقلةوفي المستقبل، ستكون األ. وصور وأفالم



   

وكل هذه التطبيقات الرقمية للمعلومة سيقّرب نقطـة        . المستمر مع أنظمة أخرى واناس آخرين     
  . انعكاس اللحظة التي يكون عندها التغير في استخدامات الزبون فجائي وهائل

  
وستكون هـذه   . لتحتية الرقمية وللعمل في العصر الرقمي فأنه يكون ضروريا توفيرالبنية ا        

فالمنظومة العصبية البيولوجية تنبه االفعال االنعكاسية      . البنية مماثلة لمنظومة اإلنسان العصبية    
كما ان هـذه المنظومـة العـصبية تعطـي          . بحيث يكون رد الفعل سريعا الي خطرأو حاجة       

ثر أهمية واقل اهتمامـا     وتكون متيقظة ألشياء أك   . معلومات للتمعن بالقضايا واتخاذ الخيارات    
وبنفس المفهوم ستحتاج مؤسـسات األعمـال       . لمعلومات ليست بذات أهمية على الوجه اآلخر      

لمنظومة عصبية رقمية مماثلة لها القابلية على العمل بمرونـة وكفـاءة لالسـتجابة بـسرعة                
امة للحاالت االضطرارية والفرص الغير متوقعة، وللحصول أيضا بسرعة على المعلومات اله          

للعاملين  في المؤسسة الذين يحتاجون تلك المعلومات من أجل التزود بالقابليـة علـى صـنع                 
  . القرارات بسرعة والتفاعل مع المتغيرات

  
والمنظومة العصبية الرقمية هي تعاضد رقمي مكافئ للمنظومة العصبية البشرية، تجهـز            

وتحتـوي  . مؤسسة بالوقت الصحيح  التوحد السليم للتدفق المعلوماتي إلى الجزء الصحيح في ال        
على العمليات الرقمية التي تخول المؤسسة قابلية االستيعاب واالستجابة لمحيطها مـن أجـل              
. تحسـس تحديات المنافسين واحتياجات الزبائن وتنظيم االستجابات فـي زمنهـا الـصحيح            

ـ (وتتطلب هذه المنظومة العصبية الرقمية ترابطا بين الكيانين  المادي            والبرمجـي  ) وسالملم
وبالتالي فهي تتميز عن كونها ليست شبكة من الحواسيب فقط، بل إنها أمتيـاز               ). المحسوس(

للدقة واآلنية والثراء في المعلومة، وهي تجلب المعرفة  والرؤية والتعاون للعـاملين، االمـر               
  . الذي أصبح ممكنا بتوفر المعلومات



   

عمال وان تجعل الذوات العامة اكثر استجابة       ويمكن للمنظومة العصبية الرقمية ان تنقل األ      
وهذه العناصر هي العالقة بـالزبون والمـوظفين         . عبر تنظيم ثالثة عناصر الزمة ألي عمل      

والمنظومة تلك يجب ان تعمل ضمن دوال تعاونية تشمل التجارة          . (Operation)وكنه العملية   
(Commerce) وإدارة المعرفة    (Knowledge Management)    وعمليـات األعمـال  

(Business Operations)  .   ففي الوقت الحاضر على سبيل المثال تغيـر الويـب(Web)  
ونمط عملها كل شيء حول التجارة، وهذه التغييرات سوف توجه المؤسسات العـادة هياكـل               

وبما ان  . إدارة معرفتها وعمليات أعمالها بشكل متصاعد يتسارع مع أهمية  التدفق المعلوماتي           
هدف المنظومة العصبية الرقمية هو لتحفيز استجابة متوازنة مـن قبـل المـوظفين النجـاز                

 تمكن  (Feedback Loop)وتطبيق االستراتيجيات العملية، فأن دارة التغذية الخلفية المرتدة 
وتلك هي المنفعة الجوهرية لمؤسسة تحتـضن       . المؤسسة للتكيف بسرعة والتغير بشكل مستمر     

 ويذهب السيد كيتس الى كيفية ضبط التدفق المعلوماتي والرقمي كـضرورة            .نمط عمل الويب  
  :  اساسية تستند عليها المنظومة العصبية الرقمية بتأكيده ان يكون

  
 عبـر المؤسـسة    (Communication Flow)كل أشكال التدفق االتصالي  . ١

  .باستخدام البريد اإللكتروني ليتيح اتخاذ القرار بسرعة ومرونة عالية
 إليجاد عينّـات وجعـل مـشاركة    (On Line)رس بيانات البيع على الخط تد . ٢

الرؤية تتم بسهولة مع إمكانية  تفهم االتجاهات والميول بشكل شمولي يعطـي             
  .الخدمة طابعا شخصيا

استخدام الحواسيب الشخصية لتحليل البيانات من اجل رفع مـوظفي المعرفـة             . ٣
(Knowledge Workers)تفكير حـول المنتجـات    إلى مستوى عالي من ال

  . والخدمات والربحية
 من األقسام (Virtual Teams)استخدام الوسائل الرقمية لخلق فرق افتراضية  . ٤

المختلفة، بحيث تتمكن تلك الفرق من مشاركة المعرفة وتبنـى علـى أفكـار              
.  وبأسـلوب عـالي المـستوى   (Real Time)بعضها البعض بزمن حقيقـي  
الرقمية للحصول علـى تـأريخ ودود وجـاهز         واستخدام المنظومة العصبية    

  . االستخدام ألي فرد
تحويل كل عملية ورقية إلى عملية رقمية، وحذف عقد العمل اإلدارية الخانقة،             . ٥

  . نحو تحرير الموظفين لألعمال األكثر أهمية



   

استخدام الوسائل الرقمية لحذف األعمال ذات المجهود المنفرد وتحويـل تلـك             . ٦
أعمال ذات قيمة مضافة من النوع الذي يستخدم المهارات         الجهود الفردية إلى    
  . المعرفية للموظفين

خلق دارة رقمية للتغذية الخلفية المرتدة لتحسين كفاءة العمليات الرتيبة وتحسين            . ٧
فكل شخص يجب ان يكون قادر بسهولة لتتبع كل         . نوعية المنتجات والخدمات  

  (Key Metrics)المقاييس الهامة 
ات رقمية لتتبع شكاوي الزبون بـشكل آنـي للنـاس الـذين             استخدام منظوم  . ٨

  . يستطيعون تحسين اإلنتاج أو الخدمة
 استخدام االتصاالت الرقمية العادة تعريف طبيعة األعمال وتحديد بيئتها بشكل           .٩

  .انتقائي عالي الديناميكية وحسب الحاجة
  (Transactions)تقليص زمن دورة تناقل المعلومـة باسـتخدام مقاصـات     . ١٠

  .(Just in Time Delivery)رقمية، وتحويل كل عملية إلى تجهيز فوري 
  . استخدام التجهيز الرقمي لحذف الوسيط من مقاصات األعمال . ١١
استخدام الوسائل الرقمية لمساعدة الزبائن حل مشاكلهم بأنفسهم من أجل حجـز        . ١٢

  . التواصل الشخصي للحاجات المعقدة ذات القيمة العالية
  

 كيتس الى أن المؤسسات الناجحة ستكون تلك التـي تـستخدم الوسـائل              وهكذا يجزم بيل  
فسوف تزود المنظومـة العـصبية      . العادة اكتشاف طرق العمل   )  كمنظومة عصبية (الرقمية  

الرقمية تلك المؤسسات بقابلية صنع القرار بشكل سريع وكفء، وسوف تالمس بشكل مباشـر              
 رقميا سيضع بيوت األعمال على حافـة موجـة          فالذهاب. زبائنها بطرق أكثر إيجابية واثارة    

 .  التي ستمزق الطريقة القديمة لتمشية األعمال(Shock Wave)االصطدام 


