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ملاذا ترجمنا هذا الكتاب
اجلمعية السعودية للجودة
منطقة الرياض
عندمــا قــرأت هــذا الكتــاب ألول مــرة أعجبــت
بطريقــة الكاتــب فــي أســلوب الطــرح وتبســيط
فكــرة التطويــر المســتمر بعيــدا عــن التعقيــد
األكاديمــي واسترشــاده بالكثيــر مــن األمثلــة
العمليــة التــي يســتطيع أي قــارئ التواصــل معهــا،
كمــا وأعجبنــي آليــة توثيــق الكاتــب لمراحــل
التطــور فــي عملــه والبراعــة فــي اســتغالل
التصويــر ومقاطــع الفيديــو لتســويق فكرتــه
والبقــاء علــى تواصــل مــع القــارئ باحــدث مــا لديــه
حتــى بعــد قــراءة الكتــاب وعليــه أردت أن يكــون
هــذا الكتــاب هــو أول عمــل ترجمــة نقــوم بــه فــي
الفــرع  ،وذلــك لمــا وجــدت بــه مــن فكــر يوافــق رؤيــة
الجمعيــة فــي نشــر الجــودة فــي المجتمــع بأبســط
الطــرق
تواصلــت مباشــرة مــع الكاتــب بــول أكيــرز والــذي رحــب بفكــرة نقــل الكتــاب الــى اللغــة العربيــة
بــل وأخبرنــي انــه ال يريــد أي مقابــل مــادي عليــه وكان شــرطه ان يحصــل علــى نســخة مــن
الترجمــة ليضعهــا فــي موقعــه االلكترونــي ليســتطيع الــكل ان يقتنيهــا بالمجــان

انطلق فريق من املتطوعني لرتجمة الكتاب بجد وروية
وال يسعني هنا اال ان اخص بالشكر كال من:
 سارة عبدالرحمن المحيميد المترجمة . -بدر فهد الراجح اخراج وتصميم.

ويف مراجعة الكتاب

 د .صالــح نعمــان النظــاري جامعــة الملــك ســعود  ،نائــب مديــر التســويقبالجمعيــة الســعودية للجــودة فــرع الريــاض .
 فيصــل ســعد الغامــدي  ،عضــو الجمعيــة الســعودية للجــودة فــرعالريــاض  ،قســم التدقيــق والنشــر فــي ادارة التســويق .
 طالل الفيفي عضو الجمعية السعودية للجودة فرع الرياض. م .صالــح عبــداهلل العمــري  ،عضــو الجمعيــة الســعودية للجــودة فــرعالريــاض ومديــر جــودة التقنيــات فــي االتصــاالت الســعودية.
أشرف صالح النظاري  ،أخصائي تغذية عالجية  -جامعة الملك سعود.

م .ماجد فهد الراجح

رئيس فرع منطقة الرياض باجلمعية السعودية للجودة

معلومات عن الجمعية السعودية للجودة

الجمعيــة الســعودية للجــودة أنشــئت بقــرار مــن مجلــس الــوزراء الســعودي برقــم ( )225وتاريخ
1432/07/25هـــ وهــي جمعيــة مهنيــة ،اهليــة ،ذات شــخصية اعتباريــة ،وذمــة ماليــة مســتقلة
تعمــل تحــت إشــراف وزارة التجــارة والصناعــة.
أعضــاء ومســؤولون فــي الجمعيــة هــم مــن المتطوعيــن ممــا يجعلهــا فريــدة فــي التركيــز
علــى أهدافهــا وإعطــاء الفــرص ألي مهتــم فــي الجــودة بالتأثيــر على اتجاه الجمعيــة والمجتمع
فهــي منصــة تواصــل بيــن المهتميــن.
لمزيد من المعلومات الرجاء الذهاب الى:

www.ssq.org.sa

مهام الجمعية السعودية للجودة:
ان الجمعيــة الســعودية للجــودة لهــا مهــام متفــردة بهــا وكذلــك مهــام مكملــة لجهــات اخــرة
حســب مانــص عليــه قــرار مجلــس الــوزراء ،وهــذه قائمــة بأهــم المهــام للجمعيــة:
نشر الجودة
 نشــر ثقافــة الجــودة ومفاهيمهــا والحــث علــى تطبيقهــا فــي القطاعيــن الحكومــي وغيــرالحكومــي.
 إصدار المجالت العلمية والمهنية في هذا المجال. عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية. إقامة المعارض ذات العالقة بنشاط الجودة .علوم الجودة
 اجراء الدراسات والبحوث واإلحصاءات في مجال الجودة ودعمها ونشرها. دراســة األنظمــة واللوائــح والمعاييــر الخاصــة بالجــودة والتوصيــة بإجــراء أي تعديــل عليهــا ،وتقديمهــا للجهــة ذات االختصــاص.
 تقديم االستشارات والدعم الفني في مجال الجودة. جمع المعلومات في مجال الجودة وتزويد الجهات ذات العالقة بها.التأهيل واالعتماد
 جمع المعلومات عن المنشآت المتخصصة في الجودة . جمع المعلومات عن األفراد المختصين في الجودة. إنشاء قاعدة معلومات. اقتراح األسس والمعايير المنظمة للممارسة المهنية في مجال الجودة وتطويرها. شروط الترخيص لممارستها. التعاون و تأهيلها الجهات التي تسعى لممارسة الجودة .الشراكات والتعاون
 اقتــراح إنشــاء جوائــز فــي مجــال الجــودة والمشــاركة فــي وضــع المعاييــر الالزمــة للحصــولعليهــا.
 اإلســهام فــي دعــم برامــج الجــودة الوطنيــة لتســهم فــي رفــع مســتوى الجــودة للمنتجــاتوالخدمــات فــي المملكــة.
 التعــاون مــع اللجــان والهيئــات والجمعيــات العلميــة والجهــات ذات العالقــة فــي مجــالالجــودة المماثلــة لهــا داخــل المملكــة .
 التعــاون مــع اللجــان والهيئــات والجمعيــات العلميــة والجهــات ذات العالقــة فــي مجــالالجــودة المماثلــة لهــا خــارج المملكــة .

خالل ثانيتني
قام بعملية الرتجمة للغة العربية الفصحى :ساره احمليميد

الشُ كر ُموجه لكتاب
مفهوم التصنيع الرشيق خالل ثانيتني
«هــذه هــي قصــة َســعي بــول أكــرز الشــخيص ألجــل إنشــاء رشكــة التصنيــع الرشــيق ،تــم ذلــك مــن خــال ندائــه
امل ُناضــل ألجــل املغامــرة واكتشــاف احتامليــات جديــدة (يف اليابــان وداخــل رشكــة  Fast Capويف حياتــه) .كان طريقــه
مــيء باألخطــاء واالكتشــافات ويف نهايــة املطــاف إح ـراز غنيمــة مصداقيــة مضمــون وروح التصنيــع الرشــيق ،وذلــك
مــن خــال إرفــاق صــور رحلــة بــول مــع التصنيــع الرشــيق .لقــد أتينــا مــن أجــل معرفــة نــوع الشــخص ،وآليــة عمــل
اكتســاب التصنيــع الرشــيق واملبــادئ التــي ت ُغــر كل يشء .يقــوم بــول بتوضيــح جــزء مــن روح املغامــرة التــي أتصــور
بأنــه يجــب عــى املهندســن داخــل رشكــة فــورد ( )™Fordوتويوتــا ( )™Toyotaبــأن يستشــعروا تلــك الســنوات
العديــدة املاضيــة ،ألنــه كث ـرا ً مــا تتبــدد روح املغامــرة يف التصنيــع الرشــيق الحديــث.
ِ
إن كتــاب مفهــوم التصنيــع الرشــيق خــال ثانيتــن هــو تجســيد ملمــوس للمبــادئ ،فهــو رسيــع وفعــال ويُوصــل أطنــان
ـلوب أعمــق تحديــدا ً
مــن ال ِقيَــم .ال يوجــد هنــا مستشــار ُمتحــدث أو ُمتمســك مببــدأ االســتقامة ،لكــن يوجــد بأسـ ٍ
بشــكلٍ روحــي باإلضافــة إىل إدر ٍ
اك باكتســاب التصنيــع الرشــيق.
ٍ
ً
يتفــوق هــذا الكتــاب املميــز عــى كثـر مــن كتــب التصنيــع الرشــيق .فــإذا كنــت جديــدا عــى مفهــوم التصنيــع الرشــيق
فاقتنــي هــذا الكتــاب! وإذا كنــت خبـرا ً مبفهــوم التصنيــع الرشــيق اقتنــي هــذا الكتــاب! ففــي كلتــا الحالتــن لــن يُخيــب
التصنيــع الرشــيق ظنك».
~ راندال بينسون مستشار التصنيع الرشيق ومؤلف كتاب The Quest Effect
ـي التصنيــع
«هــذا رائــع .لقــد أحببــت جميــع الصــور ،وأحببــت النتائــج امل ُطبقــة عــى املنــزل .فلــو يقــوم جميــع ُمعلِمـ ِّ
الرشــيق بفعــل مــا ينصحــون بــه النــاس عادةً...اممــم».
~ د .هويل داك ُورث ،وقيصر أملنيوم ،نائب رئيس التحسني املستمر.
«لقــد التقيــت ببــول أكــرز مــن رشكــة  Fast Capمنــذ أكــر مــن عــامٍ مــى .حيــث قــام بــول شــخصياً بزيــارة مدينــة
فرينــدال وقــى وقتـاً مــع موظفــن يُعلمهــم «مفهــوم التصنيــع الرشــيق» .لقــد اســتمرينا بــرك بــول يُعلِّــم ويســتخدم
ويُحيــط مببــادئ التصنيــع الرشــيق التــي يكتبهــا بشــكلٍ بليــغ يف األساســيات اليوميــة مــن أجــل كتــاب مفهــوم التصنيــع
الرشــيق يف ثانيتــن .نجتمــع كل صبــاح يــومِ جمعــة حــول طاولــة التصنيــع الرشــيق .حيــث إنــه جــز ٌء يف غايــة األهميــة
ـي الحكومــة .يف
مــا يجــب عــى الحكومــة أن تكــون وأن تفعــل .لقــد قــام العامــة عــدة مـرات بتشــويه رأي موظفـ ّ
ـي مدينتنــا باإلحاطــة مبفهــوم الســعي املســتمر ألجــل تحســينات وجــودة واجبهــم خــال عملهــم .فأنــا
حــن قــام موظفـ ّ
ـش متامـاً ،كيــف أن جميــع املوظفــن يتفاعلــون ويتشــاركون أفــكارا ً مــن أجــل الحكومــة .فهــذه الطريقــة عــادت
مندهـ ٌ
بأكــر مــن مجــرد فريــق يقــوم بتلطيــف الجــو أكــر مــا كان يف املــايض مــن مســألة ُحــب الظهــور .يجــب عــى كل
شــخص ِبــدا ً مــن كونــه موظــف جديــد إىل موظــف متمــرس لوقـ ٍ
ـت طويــل أن يستشــعر بــأن لديــه قيَـاً وأ َّن باســتطاعة
أفــكاره صنــع الفــرق .ويجــب عــى كل مدينــة اكتشــاف مــا ميكــن للتصنيــع الرشــيق فعلــه!»
~ غاري جينسن ،عمدة مدينة فريندال ،واشنطن.
«تعلــم كيــف تقــوم بــإدارة أقــى حــد مــن الجــودة أثنــاء إنشــاء بيئــة منتجــة وإيجابيــة يف كل مــا تقــوم بــه .فاألمثلــة
والتفصيــل الرائــع يف هــذا الكتــاب هــي متهيــد جيــد ألي شــخص يســعى إىل التطــور الناجــح».
~ د .نيدو كيوبني ،مدير جامعة  ،High Pointو رئيس رشكة .Great Harvest Bread Co
«لــدى بــول أكــرز شــغف يف التصنيــع الرشــيق الــذي هــو حقـاً ُمعـ ٍـد .اســتمرت رشكــة  Fast Capبرحلتهــا مــع التصنيــع
الرشــيق مــن أجــل التحســن املســتمر .إن طريقتهــا يف ربــط املوظفــن بأفكارهــا هــي طريقــة عامليــة حيــث أنهــا تظهــر
مــع كل يشء يقــوم بــول أو فريقــه بعملــه».
~ هاري غوس كينورثي  ،رئيس و مدير مركز حكومة التصنيع الرشيق.
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خالل ثانيتني
« كتــاب عظيــم لبــول أكــرز «أخــي الــذي مل تلــده أمــي» يف درب التصنيــع الرشــيق .يُريــك بــول بــأن التصنيــع الرشــيق هــو أمـ ٌر
بســيط وممتــع وفعــال بشــك ِل كبــر .إن كتــاب مفهــوم التصنيــع الرشــيق يف ثانيتــن هــو ُمرشــد التصنيــع الرشــيق وقصــة ثقافــة،
سيســاعدك يف أن تعمــل جيــدا ً وأن تشــعر بأنــك أفضــل وتشــد الرايــة مــن أجــل منظمتــك بأكملهــا».
ومضيف برنامج  Talkالقومي اإلذاعي للتصنيع
~ كارل وادنسنت ،رئيس شركة ُ Vibco Vibrators
الرشيق على  AM790و .790Business.com
«يأخــذك هــذا الكتــاب العظيــم إىل عــامل  Fast Capالديناميــي دون طائــرة .ســوف تكتشــف القــوة الناتجــة عــن تنميــة املجتمع
والتــي قــام بــول أكــرز بإنشــائها بشــك ٍل بســيط وهــن و ُمحمــس .كــا يُــدون بــول «نحــن منلكهــا بالشــكل العكــي» .إنــه عندمــا
نُطلــق العننــان لتفكرينــا فســوف نفعــل أمــورا ً مل نتصــور أبــدا ً أنهــا ممكنــه الحــدوث .ذلــك هــو الســبب وراء تحفيــزي ملعرفــة
قيــام بــول بتعليــم مبادئــه للتحســن املســتمر للحكومــة .برغــم مــن ادعــاءه بــأن كتــاب مفهــوم التصنيــع الرشــيق يف ثانيتــن
ليــس مخصص ـاً لدرجــة ماجســتري إدارة األعــال أو مــن أجــل هــؤالء محبــن النظريــات .إال أننــي أُويص خ ـراء التحســن مــن
كل مــكان بقراءتــه مــن أجــل االنطــاق يف التبســيط .يعمــل هــذا الكتــاب عــى تطبيــق التصنيــع الرشــيق يف الحيــاة الواقعيــة».
~ مرييل رونيون ،مؤلفة كتاب  Power Phrasesوتسعة كتب أخرى عن االتصاالت التعاونية.
« يخــرك الجميــع عــن كيفيــة تطبيــق التصنيــع الرشــيق لكــن بــول يقــوم بكشــف القيــم التــي تجعــل التصنيــع الرشــيق ينمــو
بــن أمتــك .ففــي رايئ إن هــذا هــو اإلســهام الكبــر الــذي يصنعــه هــذا الكتــاب مــن أجــل أســاس معرف ـ ٍة واســع ٍة جــدا ً .لقــد
أبليــتَ جيــدا ً».
~ توين أوليفر ودنفر و كولورادو.
«وأخـرا ً! هــذا الكتــاب الجــذاب واملؤثــر والــذي يجعــل تعلــم التصنيــع الرشــيق متاحـاً وممتعـاً وســهل اإليجــاز .ينقلــك الرمــز
الرشيطــي إىل فيديوهــات ومتاريــن تعكــس أفــكارا ً مثــرة تجذبــك إىل تجربــة قـراء ٍة رائعــة».
~ليندا كالينربغ ،رئيسة قسم التسويق يف رشكة VIBCO Vibrators
(نهاية صفحة  3وبداية صفحة )4
«كتــاب مفهــوم التصنيــع الرشــيق خــال ثانيتــن ،هــو كتــاب يف غايــة الروعــة! حيــث أن بــول أكــرز شــخص مبتكــر ومتمكــن
بشــك ٍل تــام مــن تحفيــز األشــخاص وبنــاء الثقافــة وخدمــة العمــاء .رمبــا تتوقــع مجــرد كتــاب ُمصــاغ بشــك ٍل جيــد ،يســاعدك يف
اكتســاب التصنيــع الرشــيق برسعــة ،يف حــن أنــه كذلــك .لكــن صياغــة هــذا الكتــاب بحـ ِـد ذاتهــا ِتصــف ابتــكار وابــداع وانجــذاب
ال ُقـراء أو العمــاء ،ســوف تحبــه .إن قــادة اليــوم هــم مبتكريــن وشــغوفني ومتطَّلعــن .يف حــن أنــه مــع بــول ستكتســب ثالثتهــم
ســوياً دفعـ َة واحــدة».
~ تشارلز شواهن ،مؤلف كتاب  Total Leaders 2.0األكرث مبيعًا.
يعتــر كتــاب مفهــوم التصنيــع الرشــيق خــال ثانيتــن وصفــة بــول أكــرز لجعــل التحســن املســتمر يعلــو وينمــو بشــك ٍل بســيط
عــى أرض رشكتــه  .Fast Capفهــذا هــو صــوت وروح رجــل األعــال األمريــي الحقيقــي .حيــث أنــه يُظهــر لنــا إمكانيــة تطبيــق
التصنيــع الرشــيق يف أي مــكان ويف كل مــكان وأنــه لطاملــا يكتــب ا ل ن ا س .إنــك يف مــأزق .فأنــت أمــام قـراءة موجــزة وفعالــة
وملهمــة ...وأكــر مــن هــذا .شــكرا ألجــل روابــط الرمــز الرشيطــي».
~ غويندولني غالسورث ،مؤلفة كتاب  Visual Workplaceو Visual Thinkingو Work That Makes Sense
« قــام بــول أكــرز باإلجابــة يف كتابــه (مفهــوم التصنيــع الرشــيق خــال ثانيتــن) عــى ســؤال « ملــاذا» .ملــاذا التصنيــع الرشــيق
بالتحديــد؟ أعطــى بــول القارئــن أســباباَ مقنعــة وراء الــروع يف رحلــة التصنيــع الرشــيق .فأنــا أنصــح بشــدة باقتنــاء كتــاب
مفهــوم التصنيــع الرشــيق خــال ثانيتــن ألي شــخص يبحــث عــن إجابــات تُ َقــوم رشكتــه أو تُنظــم بأســلوبٍ أكــر فعاليــة وإنتــاج.
وكعمــدة مقاطعــة إيــري كاونتــي (نيويــورك) ،قمــت بإدخــال التصنيــع الرشــيق عــى نظريــة الحيــود الســدايس منــذ أربــع
سـ ٍ
ـنوات مضــت ،وقمــت بتحويــل مقاطعــة مفلســة إىل أحــد أكــر املقاطعــات اســتقرارا َ مادي ـاَ يف أمريــكا .إن مقاطعــة إيــري
هــي أكــر مقاطعــة مســتقرة داخــل نيويــورك باإلضافــة إىل أنهــا مســكن لثالــث أفقــر مدينــة يف الواليــات املتحــدة (بافلــو).
إنــه باإلمــكان نَســب تقدمنــا امللحــوظ بنســبة  80%إىل التصنيــع الرشــيق ونســبة  2%إىل نظريــة الحيــود الســدايس.
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إن التصنيــع الرشــيق هــي رحلــة ُعمــر ،رحلــة تســتحق بجديــة الوقــت والطاقــة التــي ســتأخذها مــن أجــل فهــم
وتطبيــق األمــر .أوجــد لــك بــول أكــرز «امل ُحفــز» الصائــب لجعلــك تبــدأ ،لــذا إبــدأ.
كريس كولينز ،مدير تنفيذي ملقاطعة إيري كاونتي ،نيويورك~ .
«كل يــوم أزور فيــه رشكــة  Fast Capيقــوم العاملــن بتحفيــزي .فــإن ثقافــة التصنيــع الرشــيق معديــة وكأغلــب
ـارب واحــد ،مفعمــن بالحــاس
أماكــن التوظيــف فإنهــا تفتقــر للطاقــم العمــل .إال إذا كان العاملــن عــى مــن قـ ٍ
فســوف ينجــح األمــر».
~ كاليب إريكسون ،نقيب شرطة مكتب مقاطعة واتكوم.
الشــكر والثنــاء للــه ،تــم ترجمــة الكتــاب للغــة العربيــة الفصحــى .احتــوى هــذا الكتــاب معــانٍ كثــرة ت ُفــر
اإليجابيــة والتقــدم نحــو األمــام ،أيضـاً احتــوى تجاربـاً عديــدة بــدأت بالفشــل الذريــع وانتهــت بالنجــاح الشــاهق
برفقــة الكثــر مــن الصــر .أنــا ســاره املرتجمــة اســتمتعت كثـرا ً واســتفدت أكــر مــن كل تجــارب الســيد بــول أكــرز،
مؤلــف الكتــاب وصاحــب تلــك التحســينات الرائعــة التــي بداخــل هــذا الكتــاب اللطيــف .لقــد قمــت بتطبيــق
ي مســار يومــي .شــكرا ً لــك
بعض ـاً مــن تحســيناته عــى تفاصيــل حيــايت اليوميــة وبالفعــل رأيــت فارق ـاً َســهل ع ـ ّ
أيهــا الســيد العظيــم
~ساره عبدالرحمن احمليميد ،مرتجمة الكتاب

-3-

خالل ثانيتني

خالل ثانيتين

™مفهوم التصنيع الرشيق
كيفية تنمية تفكير اآلخرين
وبناء ثقافة التصنيع الرشيق
يف ا
و ا ملنزل
ل
عمل

متعة

بول أكيرز

خالل ثانيتني

Fast Cap Press
جميع حقوق النرش والتأليف©2016
محفوظة لرشكة Fast Cap Press
من ضمنها حقوق إعادة نرش كامل أو جزيئ بأي شكل من االشكال.
للمزيد من املعلومات حول التخفيضات الخاصة بعمليات الرشاء بالجملة ،يرجى
التواصل مع بول أكريز من خالل  888-443-3748 :أو paul@fastcap.com
ُصمم عن طريق بول أكريز
الطبعة السابعة ،ترشين الثاين 2016
تم بيع أكرث من  60,000نسخة
ُمصنعة يف الواليات املتحدة األمريكية

تم تصميم كتاب مفهوم التصنيع الرشيق خالل ثانيتني لجميع األذواق
بإمكانــك قراءتــه وفهمــه أكــر مــن خــال مشــاهدة روابــط الفيديــو واالســتامع لألفــكار
الصوتيــة مــن موســوعة الكتــب الســمعية بجانــب اإللهــام العظيــم “الخــارج عــن
الدائــرة” وقصــص االبتــكار امل ُضافــة.
2
للحصول عىل هذه املنتجات و جميع أحدث أفكار التصنيع الرشيق (! )Lean
قم بزيارة 2secondlean.com

 2لني هو اسم علم ويعني التصنيع النقي الخايل من الهدر يهدف إىل التحسني عرب التحسني املستمر وتم تطويره يف اليابان من قبل رشكة تويوتا.
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شكر وتقدير
احملررون
انغي فوقت ( ،)Angie Vogtالتي حررت املخطوطة األصلية.
أنجيال طومسون ( ،)Angela Thompsonمن أجل عمليات التحرير النهائية.
ُ
شكر خاص
وصحبة رائعة معي.
لزوجتي ليان أكريز ،لكونها جانبي ولبنائها حياة ُ
جــون لوســر ( ،) Jon Lussierلقيادتــه  ® Fast Capبسالســة ِطــوال انغــايس يف هــذا املــروع وعــى جميــع
التســعريات الرائعــة.
فريق  Fast Capلكونه الفريق األكرث روعة املمكن ألي شخص العمل معه.
كيث توريل ( ،)Keith Turleyأوالً عىل النرش وثانياً عىل تحفيزي إلنهاء جزئيتي.
للمفكر التصنيع الرشيق اجملهول
ُ
يف عــام  ،1998ذهبــت إىل متجــر خزائــن والــذي بــدا يل مختلفـاً متامـاً عــا رأيتــه ُمســبقاً يف حيــايت .مل يكــن هنالــك
جــرد مــريئ بــل كان هنالــك فقــط عمليــة واحــدة جاريــة .وأغلــب األجهــزة كانــت تعمــل بصــور ٍة هادئــة ،بيئــة
العمــل كانــت نظيفــة ومنظمــة بشــكل دقيــق .بحيــث أن العمــل يف ذلــك اليــوم كان يجــري بشــكل بطــيء يف حــن
أن مالــك الرشكــة مل يكــن يشــعر بالذعــر فإنــه ببســاطة كلــف عاملــه بعمــل الصيانــة يف أرجــاء املؤسســة .كانــت
الرشكــة ناجحــة ومنتجــة وبــدا يل أن العــال مســتمتعني حقـاً بعملهــم .ذهبــت خــارج املتجــر العتقــادي بــأن ذلــك
الرجــل مجنــون .فكيــف ميكنــك كســب املــال يف حــن أن عاملــك ال يعملــون عــى إنتــاج املنتــج؟ لقــد َعلمــت
الســبب بعــد عامــن.
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الفهرس

املقدمة
الفصل األول:
الفصل الثاين:
الفصل الثالث:
الفصل الرابع:
الفصل الخامس:
الفصل السادس:
الفصل السابع:
الفصل الثامن:
الفصل التاسع:
الفصل العارش:
الفصل الحادي عرش:
الفصل الثاين عرش :

ما هو التصنيع الرشيق؟
هل تعني أنني بهذا السوء؟
إنتاج قطعة واحدة
إنه يتحسن فقط من هنا
ما الذي يُزعجك؟
شُ كرا ً جزيالً سيد لكزس!
لنفكر مثل رشكة هوكس ()HOKS
لنبني حضارة التصنيع الرشيق
ما وراء االجتامع الصباحي
لنقم بتعلمها من داخل دورة املياه
من أين أبدأ؟
التصنيع الرشيق الحازم

الفصل الثالث عرش:
الفصل الرابع عرش:
الفصل الخامس عرش:
الفصل السادس عرش:

التصنيع الرشيق امل ُبسط
ركائز التصنيع الرشيق الثالثة
أسئلة يف غاية األهمية
التصنيع الرشيق هو لغة أجنبية

الهدر املنظم
الفصل السابع عرش:
مضمون التصنيع الرشيق الحقيقي
الفصل الثامن عرش:
 90%هدر
الفصل التاسع عرش:
التصنيع الرشيق املشهور
الفصل العرشون:
الفصل الحادي والعرشون :جعل التصنيع الرشيق انطالقة
الفصل الثاين والعرشون :فيديو غرفة احرتاق مساعدة
الفصل الثالث و العرشون :مصنعنا الجديد
الفصل الرابع والعرشون :لنأخذ جولة
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ما هي الرموز الرشيطية؟

ابحــث عــن هــذه يف الكتاب!اســتخدم هاتفــك الــذيك ملســح أي رمــز
مــن الرمــوز الرشيطيــة التــي بداخــل الكتــاب أو قــم بالنقرعليــه
وســينقلك تلقائيـاً
إىل رابط فيديو التصنيع الرشيق أو إىل ملف !PDF

مسح

جميع روابط التصنيع الرشيق

http://bit.ly/xNSQoa

أعىل تصنيفاتنا لفيديوهات التصنيع الرشيق:
مكتب التصنيع الرشيق
http://youtu.be/-POV-VqEJIg

شاهد

جولة التحسني الصباحية

http://youtu.be/3OEePS7Oh_g

إيجاد حل ملشاكل التصنيع الرشيق
http://youtu.be/gvIkPgf2eEE

استخدام التصنيع الرشيق مع بوريتو

http://youtubeuyzMQ2WwmWo
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ال يوجد قارئ الرمز الرشيطي؟
ستجدنا عىل املوقع
1.1اذهب إىل www.fastcap.com
2.2انقر عىل تبويب الفيديو
3.3فيديوهات التصنيع الرشيق

التصنيع الرشيق  Fast Capجميع الفيديوهات مجانية ٪١٠٠
إنها طريقتنا يف فعل الخري لآلخرين
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المقدمة
مرحبــا بكــم يف عاملــي مــن ِفكــر التصنيــع الرشــيق الحــازم .عندمــا تكــون خبــرا ً بفوائــد
التصنيــع الرشــيق الضخمــة فإنــك ســتتوق إليهــا وســرغب بهــا وســتفعل أي يشء للحصــول
عليهــا.
ألن ِفكــر التصنيــع الرشــيق أوجــد اختالفـاً شاســعاً يف حيــايت عــى الصعيــد الشــخيص واملهنــي،
أردت أن ينقــل عنــوان هــذا الكتــاب مقــدار مــا ميكــن تحقيقــه لبنــاء ثقافــة التصنيــع الرشــيق
الحيويــة .يف حــن أنــه يوجــد العديــد مــن الكتــب املتعلقــة بالتصنيــع الرشــيق التــي مل أجــد
املمتــع منهــا بعــد .يف الحقيقــة ،عندمــا ذهبــت باحثـاَ عــن كتــب أو مواقــع لرتجيحهــا للنــاس،
كل مــا وجــدت كان كتب ـاً مليئــة بالرســومات املعقــدة ونظريــات عــن التحــدث لكليــة إدارة
ـت ألتعــرف عليهــا
األعــال التــي هــي بالتأكيــد ليســت بالتصنيــع الرشــيق املمتــع التــي قدمـ ُ
وأحبها.
هــذا الكتــاب ليــس مخصصـاً لدرجــة ماجســتري إدارة األعــال أو للمهتمــن بصنــع النظريــات
أو الرســوم البيانيــة ،بــل املقصــود بهــذا
الكتــاب هــي انطالقــة تفتــح بــاب
الفرصــة لألشــخاص الذيــن يريــدون
تطويــر حياتهــم اليوميــة ســوا َء يف
مــكان عملهــم أو يف املنــزل .إن
التصنيــع الرشــيق ال يصــل إىل مســألة
التعقيــد كأســلوب جميــع الخــراء
والكتــب الدراســية التــي تجعلــه كــا
املفــرض أن يكــون .يف الحقيقــة طاملــا
أنــك تتعلــم دمــج أســلوب التصنيــع
الرشــيق مــع حياتــك ،فإنــك ســرى
أنــه كلــا كَــر فكــر التصنيــع الرشــيق
يف حياتــك كلــا تضاعــف اســتمتاعك
بالحيــاة.
َســر ِفكــر التصنيــع الرشــيق عمــي
التجــاري مــن عمليــ ٍة صغــرة داخــل
بول مع معلمه نائب رئيس رشكة هوكس
يرتدي قبعة لريجت الخاصة ببول.
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الِم ـراب إىل مؤسس ـ ٍة تجاريــة دوليــة تجنــي
ماليــن الــدوالرات .فلــدي أفضــل موظفــن
متفانــن ومحبــن للمتعــة ،الذيــن قــد يرغــب
أي رجــل أعــال بــأن يحظــى بهــم .فأنــا
أعيــش الحلــم األمريــي بســبب شــخص قــام
مبشــاركة ِفكــر التصنيــع الرشــيق العبقــري
كمعلمــي اليابانيــون ،حيــث أريــد
معــي.
َّ
ِ
مجموعتنا السياحية خالل فرتة العشاء برفقة رئيس رشكة هوكس داخل
متريــر عطــاء فكــر التصنيــع الرشــيق لآلخريــن
واحدة من أفضل رشكات التصنيع الرشيق التي قمت بزيارتها يف اليابان
وصنــع ثقافــة مزدهــرة ومثمــرة يف جميــع
أنحــاء العــامل.
إن ِفكــر التصنيــع الرشــيق ممتــع ومشــوق!
كانــت األفــكار التــي تعلمتهــا مــن أصدقــاء
التصنيــع الرشــيق هــي فــن تشــيد ال ِعــارات
الجميلــة! لقــد حاولــت تأليــف كتــاب
كتب التصنيع الرشيق اململة التي تُكرر ملياً !
التصنيــع الرشــيق بشــكلٍ موجــز ومــريئ
يجب أن ُيصبح التصنيع الرشيق ممتع!
وبســيط.
هنالــك الكثــر مــن ورش العمــل وكتيبــات إداريــة
وكتــب مدرســية يف الســوق ،لــذا أردت تأليــف
كتــاب بإمكانــه أن يجعــل التصنيــع الرشــيق متــاح
للجميــع مــن ربــة املنــزل إىل رئيــس تنفيــذي.
كعــادة شــخصية فأنــا أقــرأ أُســبوعياً كتــاب مــن
أجــل التنميــة الفكريــة ودامئــا مــا ألعــب لعبــة
بســيطة قبــل إكــال كل كتــاب .بحيــث أســأل
نفــي «مــا األمــر املســتبعد الــذي َس ـيُحدث تغ ـرا ً
يف حيــايت إذا طبقتــه بشــكل ِجــدي؟» لقــد أدرجــت
هــذا التحــدي يف نهايــة كل فصــل مــن خــال إضافــة
ٍ
عالقات
يبني مفكرين التصنيع الرشيق
ملخــص يســمى «أمــ ٌر واحــد» .هــذا امللخــص
قوية تتخطى كل الحواجز الثقافية.
ســيدعم النقــاط الرئيســية لــكل فصــل بأبســط
طريقــة ممكنــة .ميكنــك االطــاع بشــكل رسيــع وحفــظ القواعــد يف أي وقــت .لــذا اربــط الحزام
اســتعدادا ً لجولــة رسيعــة مليئــة بالحــاس ،كــا ســتبدأ بالتفكــر واكتســاب التصنيــع الرشــيق.
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الفصل األول

ما هو التصنيع الرشيق؟
لقــد بــدأتُ رحلتــي مــع التصنيــع الرشــيق منــ ُذ
عــر ســنوات مضــت .مل أســمع مطلقــاً بهــذا
املصطلــح يف الســابق ولكــن مــا حدث مل يكــن بأقل
مــن مذهــل .حيــث بــدأت أنــا وزوجتــي رشكتنــا
 Fast Capمــن املـراب عــام Fast Cap .1997هــي
رشكــة تطويــر منتجــات ،مختصــة يف انتــاج أدوات
لص ّنــاع الخزائــن والبنائــن.
مبتكــرة و ُخــردوات ُ
يف طائــش،
فلــاذا منتجــات النجــارة؟ ألننــي حــ َر ٌ
يعيــش ويتنفــس عــى فرصــة دعــك قطعــة مــن
بول و ليان يف السنوات األوىل من  Fast Capالهنــدوراس املاهوجنــي ،
كان أول منتَــج لـــ Fast
 Capهــو إزالــة وإلصــاق كبســولة لتغطيــة فتحــات
الربغــي بداخــل الخزائــن .ثــاين منتَــج كان أداة
ليــزر لتحديــد املوقــع تســمى
اخرتعــت هــذه
ليزرجامــب .
ُ
املنتجــات عندمــا كنــت نجــارا ً.
حيــث أننــي وجــدت
بول يف متجره بداخل املزنل
طريقـ ًة لتصنيعهــم وبيعهــم
لســوقٍ كنــت خب ـرا ً بــه( .عــاو ًة عــى ذلــك ســيكون
ـف تخــرع وتبيــع عبقريتــك).
كتــايب القــادم عــن كيـ َ
ذهبنــا للبنــك لتقديــم طلــب الحصــول عــى أول
خــط ائتــان لنــا .كان  250ألــف دوالر ،حيــث أنــه
كان مبلغـاً ضخـاً بالنســبة لنــا .وافقــت لجنــة البنــك
للتســليف عــى القــرض ولكــن مبــا أن أغلــب املشــاريع الصغــرة تخــر فــإن
رئيــس البنــك كان أكــر حــذرا ً .فــأراد زيــارة  Fast Capبشــكل شــخيص للتأكــد
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مــن أن» األمــور تجــري بالشــكل الصحيــح» لــذا
قَــدم لعمــل جولــة .بينــا كان ميــي داخــل
مؤسســتنا الحــظ أن األشــياء مرتبــة بشــكل دقيــق
حيــث أن لدينــا تثقيــف منضبــط وأمــورا ً تعمــل
بشــكل سـ ٍ
ـلس جــدا ً ..قــال يل بعــد الجولــة ،يــا بــول
ســأُقرضك أي مبلــغ مــن املــال تحتاجــه .حيــث
بول مع رئيس البنك “ابين ،أننــي مل أذهــب قــط إىل عمــل تجــاري منظــم جــدا ً
لديك هنا عمل جتاري جميل ويعمــل بشــكل يف غايــة الروعــة .فإنــك حقـاً تبــدو
واستثن�ايئ...
كشـ ٍ
ـخص يعلــم مــا
يقــوم بــه.
أن أُصبــح مالــك عمــل تجــاري فخــور مــا كان
إال أعــى إطـراء بإمــكاين متنيــه .لقــد عملــت أنــا
وزوجتــي ليــان بشــكل جــدي عــى تنميــة عملنــا
التجــاري وفزنــا بـــ «Business Start-up of the
فريق  Fast Capيف السنوات األوىل
 »Yearيف مقاطعــة واتكــوم.
فــا حاجــة لقــول أن رئيــس البنــك أك ـ َد لنــا مــا
نشــعر بــه وهــو أننــا كنــا نعمــل بشــكل جيـ ٍـد للغايــة .كُنــا ننعطــف يف اتجــاه
الربــح فــكان عملُنــا التجــاري ينمــو ورشكتنــا كانــت
ـكل يش ٍء بــدا
متلــك ثقافــة يافعــة ورسيعــة النمــو .فـ ُ
بخــر .مــا الــذي ُيكــن أن يصبــح خطــأً يف العمــل
التجــاري امل ُربــح امللهــم كثقــة رئيــس البنــك املحــي؟
هــذا يُثــر التســاؤل« ،فهــل بإمــكان رشكــة ذو نجــاح
عــايل أن تواجــه مشــاكل كبــرة؟
كنا نُواجه مشــاكالً يف الجــرد وبالتحديد
إدارة آالف
يف إدارة الــوارد مــن املــواد الخام ،حيث
من ألوان
املواد الخام
أننــي عينــت مستشــارا ً يف التصنيع ألرى
ترييس :املستشار الذي نشر اخلرب ّإيل إذ كان بإمكانــه اقــراح برنامــج إلدارة
 ،حيث كنا ال نعلم ما كنا نفعل
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الجــرد بشــكلٍ أكــر كفــاءة .وبعــد عمــل جولــة يف كامــل مؤسســتنا ســألته «إذا
يــا تريــي مــا الــذي تعتقــده؟ هــل بإمكانــك مســاعديت؟»
هــز تــردده ثِق ِتــه بنفســه .حيــث قــال
«إننــي ال أعلــم» .قلــت لــه «إذا ً مــا
الــذي تظنــه مشــكلتي؟ فتوقــف ونظــر
حــول أرضيــة املتجــر وقــال» هــل تريــد
ـت «بالتأكيــد!»
أن تعلــم الحقيقــة؟» قلـ ُ
بول أثناء السقوط الحر
قــال أنــت ال تعلــم مــا الــذي تقــوم بــه
وال تعلــم آليــة التصنيــع» آخ .أخــرين
رئيــس البنــك قبــل أســبوعني أنهــا كانــت أفضــل رشكــة رآهــا مــن قبــل واآلن
هــذا الرجــل كان يقــول يل أننــي مل أعلــم مــا كنــت أقــوم بــه وأننــي أساس ـاً
كنــت يف انحــدا ٍر قــوي.
مــن أجــل تف ُهــم مــدى قســوة تلــك الكلــات
عــي يجــب أن يكــون لديــك خلفيــ ًة عنــي.
ـت بتجربتــه يف الحيــاة كان ذات
كُل أم ـ ٍر قمـ ُ
صعوبــ ِة أكــر مــن تلــك النقطــة ،ومل أنجــح
بــه فقــط بــل إننــي كنــت ممتــازا ً بــه.
معلم بول بوب تايلور
من Taylor Guitars
حصلــت عــى رتبــة رائــد الكشــافة بعمــر  14ويف عمــر
 16صنعــت َ
أول آلــ ٍة موســيقية خاصــ ٍة يب حيــث أُعجــب
يب صانــع القيثــارة بــوب تايلــور كث ـرا ً وعيننــي
للعمــل لــدى  .™Taylor Guitarsكُنــت
محظوظـاَ كفايـ ًة ألكــون جــزءا ً مــن صناعــة أول
 2000قيثــارة خرجــت مــن املصنــع.
وبعــد التخــرج مــن الكليــة وخلفيــة التصنيــع
بول ( الرجل امللتحي) مع َصفه للفنون الصناعية
التــي لــدي ،انطلقــت ألصبــح معلــم فنــون
صناعيــة وبعــد ذلــك كان التعــن إلدارة تطويــر
 100شــقة خاصــة .كان مــروع إنشــاء يف غايــة التعقيــد ومقيــد بشــكل كبــر
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بعمليــة التصنيــع .أيضــاً كنــت واحــدا ً
مــن بنــايئ املقدمــة ملنــزل محــرر مجلــة
 Architectural Digestيف بيــل أيــر
كاليفورنيــا وقــد قمــت برتميــم العديــد
مــن أكــر املنــازل التاريخيــة جــاالً يف
باســا دينيــا خــال أوائــل العرشينــات
مــن عمــري.
بول ِحر َيف بناية املنزل اليدوية
مل أكُــن فقــط متيقنـاً مــن فهــم مبــادئ
التصنيــع بــل إن لــدي خلفي ـ ًة قويــة يف
التصنيــع ألُثبــت األمــر وألُقــدم الئحــة
مذهلــة مــن اإلنجــازات .واآلن هــذا
الرجــل الــذي كنــت أدفــع لــه ملســاعديت
يف تحســن عمــي التجــاري يخــرين
واحدة من العديد من املنازل التاريخية التي رممتها
أننــي ال أعلــم مــا كُنــت أقــوم بــه .ومــع
ـت نفــي« .حســناً يــا تريــي
ذلــك أهنـ ُ
مــا الــذي أحتــاج لفعلــه؟» قــال يل «تحتــاج لتعلّــم أمـرا ً
يســمى نظــام تويوتــا  TPSلإلنتــاج والــذي يُســمى
أيضــاً بالتصنيــع الرشــيق» فســألته «مــا هــو التصنيــع
الرشــيق؟» كنــت عــى وشــك االكتشــاف.
طريق تويوتا أحد كُتب بول املفضلة
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ٌ
أمر واحد:
سيعميك كربيائك ّ
ُ
عما
أنت يف حاجة ماسة لتعلمه
إليك أعمال التصنيع الرشيق
أوجد أمرا ً واحدا ً تُعترب حقاً جيدا ً فيه:
مفاجــأة! مــن املمكــن أن يكــون لديــك هــدر كثــر يف حياتــك والــذي باإلمــكان تطبيــق
التصنيــع الرشــيق الفعــال عليه.
أفكارك و األفكار المأخوذة من هذا الفصل:

فيديوهات التصنيع الرشيق
ما هو التصنيع الرشيق؟

http://youtu.be/_NYZzwqd01I

حكومة التصنيع الرشيق
http://youtu.be/tliTOVr1dkM

بول أكريز يتلقى مجلة  Seattleعام 2011حصرية لهذه السنة
http://youtu.be/-337vqBIRrM
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الفصل الثاني

هل تعني أنني بهذا السوء؟
يف األســبوع التــايل ،بعــد العبــارة امل ُخجلــة التــي شــاعت
«أنــت ال تعلــم آليــة التصنيــع» ،ظهــر طفلــن أمــام
بابنــا ،بـراد وجــون .كان بـراد وجــون أطفــال مبعوثــن يف
اليابــان ،يعملــون كمرتجمــن لــدى الرجــل اليابــاين الــذي
يُــدرس التصنيــع الرشــيق للــركات األمريكيــة .وبعــد أن
تعلمــوا مفهــوم التصنيــع بشــكلٍ جيــد ،قــرروا اإلرضاب
مــن تلقــاء أنفســهم ،وكانــت رشكتــي  Fast Capهــي
براد يرتجم ملعلم التصنيع الرشيق الياباين
ضحيتهــم األوىل.
كنــت ُمنبهـرا ً مبالحظاتهــم ،لكـ َّن خدمتهــم أدلــت بثمــن
صعقنــي ،حيــث كان  10,000دوالر يف األســبوع .فأنــا أملــك عمــل تجــاري صغــر وليــس
بنــك .كان ذلــك فــوق طاقــة رشكتــي إىل أن
علِمــت أننــي كنــت أحتــاج إىل املســاعدة
لتنميــة مرشوعــي للمســتوى التــايل .ويف بعــض
األحيــان تكــون املســألة متعلقــة بأســلوبهم
املبــارش الــذي أثــار إعجــايب .لــذا أقنعــت
زوجتــي بالســاح يل بــرف املــال بعــد أن
وضعــت كامــل زمــام القــرار بيدهــا .ولقــد
ُ
تعابري وجه براد و جون الطفولية بسبب جيمبا (أرضية املصنع)
علمي القدماء للتصنيع الرشيق
ثبــت أنــه أحــد أهــم القـرارات النفيســة التــي
يقومون بالبحث عن ُم َّ
اتخذناهــا .كانــت الرحلــة عــى وشــك أن
تؤخــذ عــى محمــل ال ِجــد .حيــث أن هــذا األمــر ســيكون
أشــبه بالقــدوم مــن مبــاراة كــرة ســلة برفقــة زمــاء العمل
تدريــب قــايس لألوملبيــاد.
يف نهايــة األســبوع مــن أجــل
ٍ
ســوا ًء كانــت أيامـاً روتينيــة أم عاديــة فقــد أصبحــت مــن
املــايض.
قامــوا بطــرح أســئلة عــن كل يشء ِبــدءا ً بـــ «ملــاذا تصنــع
الكثــر مــن املنتجــات املكتملــة؟ « فأجبتهــم »،ألن ضبــط
الجهــاز لــكل منتــج مــن منتجاتنــا املختلفــة يتطلــب الكثري
مــن الوقــت .ولرمبــا أنشــأنا فرعـاً كامـاً لــكلِ نــوع ومــن
انظر إىل جميع املنتجات املكتملة التي تبدوا يف
ثــم ســيكون باســتطاعتنا إنتــاج مــا نحتاجــه منــه خــال
غاية الجامل… ليست!
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األشــهر القادمــة.
قــال يل بــراد وجــون إن ذلــك كان هــدرا ً ،ألنــه يجــب عليــك تخزيــن و َجــرد وإدارة كل
هــذه البضائــع .فــإذا قمــت بإنتــاج مــا تحتاجــه فقــط فإنــك
لســت مجـرا ً عــى تخزيــن و َجــرد وإدارة كامــل املنتجــات .فهــذا
األمــر يزيــل مقــدار هائــل مــن الهــدر .فــإذا كان ضبــط وقــت
الجهــاز يعمــل عــى عرقلتــك إذا ً ِجــد طريقــة لضبــط الجهــاز
ليكــون أرسع ،فبــدالً مــن أن يســتغرق  45دقيقــة ،انظــر إذ
كان بإمكانــك ضبــط وقتــه ألقــل مــن  5دقائــق« .أيهــا الفتيــة»
قلــت لكــم قَبــل» أننــي يف مقــام أبيكــا فأنــا أقــوم بفعــل ذلــك
لســنواتُ .محـ ٌ
ـال أننــا ســنقوم بضبــط ذلــك الجهــاز لـــ  5دقائــق
براد بابتسامته الساحرة
ونجعلــه يعمــل بالشــكل الجيــد» ابتســم ب ـراد وقــال «لديكــم
عندما قال” بول لديك الكثري
لتعلمه عن التصنيع الرشيق”
الكثــر لتعلمــه حــول التصنيــع الرشــيق».
كل يش ٍء قمنــا بعملــه مــن
يف األســبوع التــايل قامــوا بفحــص عمليــة ســر إنتاجنــا وتقيــم َّ
الصفــر ،واســتبدال األدوات بأخــرى أرسع ،وتغيــر املســافة التــي تتطلــب للوصــول إىل معدات
معينــة يف املتجــر وذلــك مــن أجــل صــف معــدات التثبيــت الدليليــة بأجهزتنــا .كانــت كل
خطــوة مــن العمليــة يف ســبيل الســهولة والجــودة .وانتهينــا بعمــل تغيــر مهــم القتطــاع وقت
الجهــاز مــا جعلنــا قادريــن عــى إنتــاج املقاســات واألشــكال
واأللــوان بــكل ســهولة بنــا ًء عــى طلبــات الزبــون املعينــة أكــر
ٍ
بكميــات
مــن مســألة إنتــاج كل املنتجــات املختلفــة املمكنــة
ضخمــة.
انظــر والحــظ بأنــه بــدالً مــن اســتغراق الجهــاز  45دقيقــة،
والُمشــاحنات الكبــرة للغايــة التــي نتجــت عــن ذلــك فقــد
متكنــا مــن ضبــط آليــة وقــت الجهــاز إىل  5دقائــق .حينهــا
أدركــت أننــي حقــاً كنــت مخطــئ .واألكــر أهميــة يف ذلــك
ُ
اليــوم أننــا اســتمرينا يف العمــل لتحســن اآلليــة ولخفــض معــدل
بول “ عندما أدرك أنه كان ُمخطا ً”
الوقــت إىل أدىن مســتوى ممكــن وهــو دقيقتــن.
كان ذلــك تعريفــي ل ِفكــر التصنيــع الرشــيق .حيــث كنــت متيقن ـاً متام ـاً بــأن أفــكار ب ـراد
ـري ،أنــه يف خــال
وجــون كانــت مــن املســتحيل حدوثهــا إىل أن رأيــت الصــواب أمــام ناظـ ّ
أســابيع تحقــق املســتحيل .ألقــت أول تجربــة مــع التصنيــع الرشــيق ِ
ـري عــى مبدئــن
ناظـ ّ
أساســيني لفكــر هــذا التصنيــع ،هــا :إزالــة الهــدر والتحســن املســتمر.
كان مديــر البنــك ُمنبهـرا ً مــن مظهــر املتجــر الخارجــي النظيــف واملنظــم .يف حــن وقــع ناظــر
بـراد وجــون مبــارش ًة عــى أرضيــة موظفــي املتجــر املنهمكــن بعمليــة ُمر ِهقــة أنتجــت جــرد
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ـب مســتمر .ومــن أجــل إزالــة هــدر الجــرد
غــر مهــم والــذي فيــا بعــد ســيتطلب إدارة وت ُعقـ ٍ
الزائــد توجــب علينــا تحليــل عملياتنــا بشــكلٍ دقيــق وإيجــاد طــرق إلثبــات ذلــك.
يَفــرض ِفكــر التصنيــع الرشــيق أن كل يشء باإلمــكان تحســي ُنه بشــكلٍ مســتمر وبــدون نهايــة.
فــإذا كنــت تعتقــد بــأن فكــرة التحســن أشــبه بالذهــاب يف عطلــة (أمـ ٍر تفعلــه بضــع مـرات
يف الســنة وبعــد ذلــك يحــن وقــت العــودة للعمــل) فإنــك أمــام مفاجــأة كبــرة.
بعــد قــراءيت لـــ ِ The Toyota Way
قدمــت بشــك ٍر وامتنــانٍ آخــر ملــدى تأصيــل فكــرة»
التحســن املســتمر» .اآلن اســتوعبت بــأن هــدر الطاقــة واملــال واملــوارد وهــدر الوقــت
باســتمرار أتعبنــا يومــاً بعــد يــوم.
تصنــع تويوتــا مليــون تحســن كل ســنة ،كل ذلــك تــم إنتاجــه مــن أفــكار موظفيهــا ،عــى
مســتوى العــامل.
فــإذا كنــت تعتقــد بــأن مجــرى حياتــك أو عملــك التجــاري يســر بالشــكل الجيــد فأنــت
جاهــل .إذ أن تويوتــا تســتمر يف ُصنــع املاليــن مــن التحســينات عــى مســتوى العــامل مــن
أجــل آليــات عملهــم وال يزالــون يفكــرون يف التصنيــع الرشــيق ألكــر مــن  50عــام .وكــا
قــال صديقــي العزيــز ورفيــق التصنيــع الرشــيق ِجــف كاس «الهــدر مثــل الجاذبيــة ،تقــوم
بســحبك (املقصــود بذلــك إرهاقــك بالعمــل) عــى مــدار الســنة وإذا مل ي ُكــن لديــك طريقــة
للتغلــب عليهــا فســتخرس وســتنترص عليــك!
تصنع تويوتا مليون تحسين كل سنة ،كل ذلك
تم إنتاجه من أفكار موظفيها ،على مستوى العالم
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ٌ
أمر واحد:
أنا و أنت نقوم بهدر
املولدات على مدار السنة
يعمل التصنيع الرشيق يف صاحلك
ابــدأ رحلــة ملــدة أســبوع و اســتمر كل يــوم بتعقــب كل النشــاطات وآليــات العمــل
التــي رمبــا تحتــوي هــدرا ً.
يف نهايــة األســبوع أنظــر إذ يوجــد مزيــدا ً مــن األشــياء امل ُه ـ َدرة أكــر مــن كونهــا
مفيــدة و من ِتجــة و ُمتقَنــة ،النتائــج قــد تُبهــرك
أفكارك و األفكار املأخوذة من هذا الفصل:

فيديوهات التصنيع الرشيق
.1استخدام التصنيع الرشيق مع بوريتو
http://youtu.be/uyzMQ2WwmWo

.2هدر و هدر و هدر يف كل مكان
http://youtu.be/gFnSL29GHS0

.3التصنيع الرشيق :هدر الوقت باالنتظار
http://youtu.be/ibBXtlco4ms
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الفصل الثالث

إنتاج ِقطعة واحدة
كانــت األســابيع التاليــة مثــل االعتــكاف الدينــي لــدي (يقصــد بــه مراجعــة طريقــة التفكــر)
حيــث كان هنالــك انغــاس يف الطريقــة الجديــدة للتفكــر .بعــد تعريفــي لقــوة إزالــة
الهــدر وقــوة مفهــوم التحســن املســتمر ،تــم اطّالعــي عــى تعريــف فكــرة «إنتــاج قطعــة
بصنــع منتــج واحــد يف ذات الوقــت.
واحــدة» أو مــا يُســمى ُ
يتمحــور هــذا املفهــوم حــول أمـ ٍر غــر متوقــع ،بإمكانــه الوصــول للفكــر األمريــي العــري.
يف القــرن املــايض كانــت ثقافتنــا غارقــ ًة يف التصنيــع االقتصــادي املعت ِمــد عــى اإلنتــاج
الضخــم .فنحــن نعيــش يف زمــن «األكــر أفضــل «»،أنــا الحجــم الضخــم» و»إذ يوجــد أمــر
جيــد أكــر مــن كونــه أفضــل» اليــس ذلــك صحيــح؟
ومل تكــن  Fast Capمســتثناة مــن هــذا األمــر .فقــد شَ ـغَّلنا أرضيــة متجرنــا باإلنتــاج الضخــم
وبأســلوب تفكــر يُــديل بدفعــة منتجــات كبــرة والــذي
هــو العكــس متامـاً مــن مفهــوم إنتــاج قطعــة واحــدة.
أنتجنــا يف  Fast Capدفعــات كبــرة مــن املنتجــات بغــض
النظــر عــن عــدد طلبــات الزبائــن التــي لدينــا ،ألننــا كُنــا
نعتقــد أن بهــذه الطريقــة نوفــر الوقــت واملــال .واتضــح
أننــا كنــا نُنشــئ عمــاً أكــر وهــدرا ً ضخــاً باســتخدام
منــوذج اإلنتــاج بدفعــات.
فأنتجنــا ِقطعـ ًة واحــدة مــن منتجاتنــا تســمى ليــزر جامب
بدفعــ ٍة مكونــة مــن  100منتــج .وكنتيجــة لحســاباتنا
الشــخصية ،تطلــب إنتــاج كل قطعــة ليــزر جامــب 45
دقيقــة .وتطلبــت دفعــة مــن  100منتــج  75ســاعة عمــل
لالنتهــاء مــن البدايــة حتــى النهايــة.
اعتقدنــا مبســألة إنتاجهــم بدفعــة مكونــة مــن  100منتــج
كانت  Fast Capتحت تأثري
التنويم أننــا نوفــر الوقــت ونضمــن توفــر املنتــج دامئــاً لتلبيــة
املغناطييس وذلك باستخدام
منهجية تصنيع دفعات كبرية
الطلبــات كــا هــي.
عندمــا اقــرح ب ـراد وجــون ِبــدء إنتــاج قطعــة واحــدة يف
ذات الوقــت وفقــط بحســب الطلــب ،اعتقــدت بأنهــم مجانــن.
أظــن بــأن كالمــي يف الوقــت الراهــن كان «ال ،ذلــك لــن يعمــل أبــدا ً!» (هنالــك مقولــة عــن
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«تعليــم الكلــب العجــوز حيلــة جديــدة» هــذا مــا طــرأ عــى ذهنــي اآلن).
تتطلــب بيئــة التصنيــع التي أنشــأت ُها مســاح ًة شاســعة ُمكرســة
لصنــع هــذا املنتــج .فصناعتهــم يف دفعــة  100منتــج تعنــي
ُ
أننــا نحتــاج إىل تجهيــز  100قطعــة ليــزر جامــب ألجــل كل
خطــوة مــن العمليــة .يف البدايــة احتجنــا إىل مســاحة كافيــة
مــن طاولــة العمــل لوضــع  100قطعــة ليــزر جامــب يف ذات
الوقــت .أدى ذلــك األمــر إىل ظهــور توســع مبهــر يف العمليــة
التــي تطلبــت مــوارد النقــل لتحريــك ِقطــع ليــزر جامــب مــن
ت َعلم الكلب العجوز
مــكان آلخــر يف املصنــع.
حيل مدهشة بالتأكيد!
كانــت عمليــة إنتــاج الدفعــة تســتهلك مســاحة ومعــدات
ش البــد منــه كمقابــل للكفــاءة .حيــث
ومــوارد ُعاملنــا وأموالنــا .فنظــرت إىل أن هــذا األمــر َ ٌ
أن صناعــة  100قطعــة يف ذات الوقــت أصبــح أكــر منطقيــة بالنســبة يل .وكتلبيــة بســيطة
لتوصيــات بــراد وجــون بدأنــا بعمــل قطعــة
ليــزر جامــب واحــدة يف ذات الوقــت .كنظــرة
أوليــة رسيعــة ألي صانــع خبــر فــإن هــذه
اآلليــة ســتكون ممل ـ ًة جــدا ً وستســتغرق وقت ـاً
ليتقبلهــا العقــل .فكنــت حريصــاً عــى أن أُري
يســمون خــراء ،العمليــة الغــر
هــؤالء الذيــن َ
مجديــة التــي كانــت ســتحدث .ذلــك بســبب
أننــي كنــت أُســايرهم أو بســبب تفكــري بذلك .طاولة عمل كبرية لتخزين دفعات كبرية .إذا تم خلق
خطأ واحد فإن كامل الدفعة ستحتاج إىل إعادة ُصنع.
فقــد قضــوا األســبوع األول يف إعــادة تنظيــم كل
يشء قمنــا بصنعــه عــى هيئــة خاليــا صناعيــة
تأخــذ شــكل  .Uحيــث بــدت رشكتــي كثــورة
آســيوية غــزت لتــو يف حــن أننــي الضحيــة.
أتذكُــر كيــف بــدت ثقتــي برشكتــي العظيمــة
وقــدرة تصنيعــي؟ يف الحقيقــة كان األمــر أقــل
مــن مســألة أمـ ٍر مخـزٍ ،مبشــاهدة هؤالء الشــباب
واألطفــال «املبتدئــن» يعيــدون تنظيــم كل يشء
ِقطع ليزر جامب جديدة عىل هيئة
تقريبــاً يخــص رشكتنــا وتجريــد أرضيــة متجرنــا
خلية صناعية بشكل  ،Uشخص واحد
من أصل أربعة يُنجز هذا العمل دون أخطاء.
ٍ
بشــخص
للمكونــات األساســية .إن األمــر أشــبه
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يقــول «يــا بــول إن طفلــك قبيــح الشــكل» .ســنتطرق لألمــر مــن هنــا .حــدث الكثــر لرشكتي
«الحديثــة والعرصيــة» فــا الــذي تظــن أنــه حــدث؟ وقــع ِ
ـري مــر ًة أخــرى عــى ســحر
ناظـ ّ
ِفكــر التصنيــع الرشــيق .باســتخدام آليــة إنتــاج قطعــة واحــدة ،كانــت كل قطعــة ليــزر
جامــب ت ُنتــج مــن البدايــة حتــى النهايــة مــن ِقبــل شـ ٍ
ـخص واحــد قــادر عــى فحــص كل
القطــع برصيـاً ،كــا كان يقــوم بتجميعهــا أيضـاً .ســمحت لنــا آليــة العمــل (االنتــاج يف ذات
الوقــت) هــذه بحــر األخطــاء التــي كانــت تحــدث.
والتــي رمبــا كانــت فتحــة منحرفــة عــن املنتصــف أو مقبــض بــاب مل يتــم تثبيتــه بالشــكل
الجيــد .مهــا كان الخطــأ ،كنــا قادريــن عــى حــره مــن خــال عمليــة اإلنتــاج لــكل قطعــة
ليــزر جامــب أكــر مــن مســألة إنتــاج القطــع حتــى نهايــة الدفعــة .إصــاح قطعــة ليــزر
جامــب واحــدة َمعيبــة أم ـ ٌر ســهل .لكــن إصــاح  100قطعــة ليــزر جامــب َمعيبــة حتــى
نهايــة الدفعــة هــو كارثــة.
تحســينات كهــذه لديهــا تحــوالت دامئــة األثــر .ليــس هــذا فقــط مــا حــدث ،فقــد رأينــا أن
كل منتَــج يتــم انتاجــه يكــون باهتــام شــخيص كبــر وبانعــدام وجــود األخطــاء ،وإن وجدت
تكــون قليلــة جــدا ً ،بــدأت بقيــة العمليــة تصبــح أكــر سالســة .حيــث تــم تبســيط عمليــة
تعبئــة الطلبــات والتحميــل والشــحن وإصــدار الفواتــر وعمليــة البيــع واالســتالم املرتبطــة
بهــذه اآلليــة بشــكل فــوري.
فبــدالً مــن الحصــول عــى  100قطعــة ليــز جامــب لتخزينهــا وجردهــا وتعقبهــا ،أصبــح لدينا
مجمــوع صفــر مــن القطــع ،وذلــك بســبب أن كل قطعــة ليــزر جامــب يتــم إنتاجهــا مــا هي
ـب مــا .فقــد تــم إنتاجهــا وتغليفهــا وتعبئتهــا وشــحنها ودفــع مثنهــا .يعنــي
إال لتلبيــة طلـ ٍ
هــذا أيضـاً ،أننــا مل نُنفــق أمــواالً بإنتــاج يشء مل يتــم بيعــه .فلدينــا جــرد أقــل بكثــر وســاعات
عمــل إضافيــة .فالتصــور الجيــد هــو أن نتخيــل أن كل البضائــع املكتملــة يف املخــزن كأنهــا
رؤوس خــس تذبــل مبــرور الوقــت.
قامــت آليــة إنتــاج ِقطعــة واحــدة يف
ذات الوقــت بتبســيط وتحســن كل
جــزء مــن آليــة التصنيــع .حيــث بــدأ
ِفكــر التصنيــع الرشــيق ذو معنــى
بالنســبة يل بطريقـ ٍة غــر متوقعــة بتاتاً.
منوذج بسيط آللية إنتاج قطعة واحدة.
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ٌ
أمر واحد:
اصنع دفعة وسيصبح الهدر يف كل مكان
بشكل صحيح
أو اصنع قطعة واحدة
ٍ
وسيختفي الهدر بشكل سحري

يعمل التصنيع الرشيق لصاحلك
حدد منطقة واحدة تعمل فيها حالياً عىل إنتاج دفعة:
َع ّي الوقت الذي تستغرقه إلنتاج ِ 10قطع كدفعة:
وقتك:
اآلنَ ،ع ّي الوقت الذي تستغرقه إلنتاج ِقطعة واحدة يف ذات الوقت حتى تصل القطعة العارشة:
وقتك:
أفكارك واألفكار املأخوذة من هذا الفصل:

فيديوهات التصنيع الرشيق
أُسلوب التصنيع الرشيق
http://youtu.be/su9CulCZTBg

التصنيع الرشيق بعمل دفعات ِضد إنت�اج ِقطعة واحدة
http://youtu.be/mmop9huyYRU

استب�دال قاطع التصنيع الرشيق
http://youtu.be/i7klvrAm5gc
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الفصل الرابع

إنه يتحسن فقط من هنا
بــدأَت رحلتــي مــع التصنيــع الرشــيق بالتحكــم يب بشــكل جــ ّدي .حيــث كان مــن امل ُثــر
الخــوض يف عمليــة التحــول هــذه .ســأذهب مــع كل اق ـراح ألجــل التطويــر يف مراحــل مــن
اإلنــكار والشــك ومــن ثــم االعتـزال مــع تقبــل الواقــع ،وذلــك ألجــل أن أُكافــأ بشــكلٍ مفا ِجــئ

حوض مغسلتنا حالياً (أرسع وأسهل وأكرث أمان)

حوض مغسلتنا سابقاً

وت ـ َّم بنتائــج أبســط وأكــر فعاليــة وأقــل تكلفــة والتــي ســتظهر مــن تلقــاء نفســها أمــام
ناظــري .ومنــذ ذلــك الحــن ،تطــورت نظــريت الثاقبــة ،ولــذا فــإن عنــارص الهــدر التــي تكــون
يف كل يشء نقــوم بــه داخــل  Fast Capبــدأت بالظهــور أمامــي .عــى الرغــم مــن أننــي أعمــل
ر ســنوات ،والنــاس يســافرون حــول العــامل لرؤيــة وفهــم ثقافتنــا
عــى التصنيــع الرشــيق لعـ ِ

٢

إنتاج فائض

١

مخزون زائد

٣

٤

معالجة مفرطة

٧

الخلل

هدر الوقت

٨

أفكار املوظفني العباقرة

٥

النقل

٦
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الحركة املهدَرة

خالل ثانيتني
للتصنيــع الرشــيق ،إال أننــي أعتقــد بــأن  90%مــن كل مــا نفعلــه هــو هــدر .يوجــد هنــا مثــان
أنــواع مــن الهــدر قــد اكتســحتنا جميعـاً .رقــم  8هــو الجرميــة األبشــع.
ـدي صــارم (أشــبه بلعبــة البحــث عــن
إن إيجــاد عنــارص الهــدر ليــس عــب ًء بــل إنــه تحـ ٍ
الكنــز) .حيــث إن التصنيــع الرشــيق ال يجعــل األمــور أكــر صعوبــة .التصنيــع الرشــيق يركــز
عــى تبســيط أي عمليــة عمــدا ً .فعندمــا تجعــل العمليــة أبســط فإنــك سـتُنتج أفضــل وبنتيج ٍة
أكــر إرضــاء وذو مجهــو ٍد أقــل .لكــن ال ُيكــن تأكيــد تلــك النقطــة بشــكل تــام.
إن التصنيــع الرشــيق ال يتمحــور حــول العمــل بشــكلٍ أصعــب ومحمــوم ،لكنــه يتمحــور حــول
صنــع األشــياء بشــكلٍ أبســط ،وال يركــز فقــط عــى صنــع كل يشء بشــكلٍ أرسع ،بــل إنــه
متعلــق بتحســن جــودة كل يشء تصنعــه ،حيــث إن التغيــر نــادرا ً مــا يكــون تغي ـرا ً ضخ ـاً
أو جذري ـاً ،إذ أنــه أشــبه بخطــوات بســيطة لطفــلٍ يف رحلــة ال نهايــة لهــا ،وذلــك مــن أجــل
تحســن كل يشء يف كل يــوم باســتمرار .فالتغـرات الكبــرة هــي أمـ ٌر رائــع ،لكنهــا ليســت مــا
يهــدف إليــه التصنيــع الرشــيق.
لقــد ذكــرت كيفيــة دخــول التصنيــع الرشــيق إىل منــوذج عمــي التجــاري وكيــف أدىل بنتائــج

طاولة عمل  Fast Capبعد  10سنوات
من التحسني املستمر .يا له من حلم.

منطقة العمل املعتادة التي أراها عندما أزور الرشكات األخرى.
يا له من كابوس.

مثــرة .فالنتائــج املتعلقــة مبــدى تأثــر هــذا التفكــر عــى حيــاة شــخصية واحــدة مــا هــو إال
جــزء مــن أمـ ٍر يف غايــة الروعــة.
ففــي حالــة أننــي مل أذكــره ســابقاً (ســوف أســتمر بذكــره!) بــأن التصنيــع الرشــيق يتمحــور
حــول إزالــة الهــدر والتحســن املســتمر ،مــن خــال معالجــة كل يشء تفعلــه بنظــر ٍة نحــو
جعــل األشــياء أبســط .فــإذا كان القيــام بعمــل أمـ ٍر مــا يســتغرق ســاعة اســال عــن إمكانيــة
جعلــه ينتهــي يف غضــون  30دقيقــة .لكنهــا ليســت  30دقيقــة مــن العمــل املحمــوم بــل إنهــا
 30دقيقــة تنجزهــا يف إزالــة أنــواع الهــدر الثامنيــة .بعــد ذلــك عندمــا تتمكــن مــن خفضــه
إىل  30دقيقــة اســال كيــف تُخ ِفضــه إىل  15دقيقــة .وبعــد تقليلــك للوقــت حتــى  7دقائــق
كُــن عــى اســتعداد للقيــام برقصــة ســعيدة .قبــل إمتامــك لكامــل العمليــة بوقــت طويــل
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تأكــد بــأن االبتهــاج سـ َي ُعم ،فالتصنيــع الرشــيق هــو
فــن االســقاط وليــس اإلضافــة .إن التصنيــع الرشــيق
يتمحــور حــول خفــض نظــام الهدر بشــكلٍ مســتمر
واملتعلــق بــكل يشء تفعلــه يف حياتــك (كيــف
تُحــر غدائــك يف الصبــاح أو الطريقــة التــي ترتدي
بهــا املالبــس يف الصبــاح .أيضــاً بإمكانــه تبســيط
تم تقسيم األدراج وأزرار غسالة األطباق خطوة بخطوة ،املشبك األحمر كيفيــة التقاطــك ملفاتيــح ســيارتك ولحقيبتــك قبــل
واألخرض ومن ثم الحلقة من أجل تحديد إذ كانت نظيفة أم متسخة .ذهابــك للعمــل ،وتبســيط الطريقــة التــي تُجهــز
بهــا األطفــال يف الصبــاح ،وطريقــة إعــداد وقــت
وجبــة العائلــة ،والقيــام بصيانــة املنــزل ،وتجهيــز
ســاحة العمــل) ينطبــق ِفكــر التصنيــع الرشــيق
عــى كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة وبنــا ًء عــى
ذلــك فإنــه قــادر عــى تحســن كل جوانــب الحيــاة.
نعــم ،أن تصبــح ُمفكــر التصنيــع الرشــيق يجعــل كل يشء يف
الحيــاة أفضــل بقليــل! فــكل يشء يف الحيــاة عبــارة عــن عمليــة.
حيــث أنــه عندمــا تبــدأ بتعلــم كيفيــة التفكــر بأســلوب التصنيــع
الرشــيق ســتبدأ بإدخــال أســئلة معينــة إىل أفــكارك اليوميــة.
ســتبدأ أيض ـاً بتصــور كيــف ميكنــك جعــل هــذه العمليــات أرسع
ُحســن مــن جــودة كل يشء تقــوم
وأبســط وأكــر أمــان ،وكيــف ت ّ
بفعلــه يف كل يــوم .ليــس مــرة وال مرتــن بــل كل يــوم ســتقوم
فيــه بعمــل تحســينات صغــرة لبقيــة حياتــك .هــذا مــا نعنيــه
حتى زجاجة امللح والفلفل
بزيــادة الجــودة يف حياتــك وعملــك التجــاري ونظرتــك العامــة
لديها مكان مخصص
للحيــاة .فهــل بإمكانــك تصــور تحســن كل يشء يف كل يــوم بشــكلٍ
ـلوب متــوازِن .هــذا مــا يحــدث عندمــا تصبــح
بســيط؟ لكــن ليــس بشــكلٍ مبالــغ فيــه بأسـ ٍ
ُمفكــر التصنيــع الرشــيق ،حيــث إنــه يُعتــر طريقــة عيــش مرضيــة إىل حـ ٍـد مــا بشــكلٍ هائــل!

حتسني العملية
  8أنواع للهدرتفكري التصنيع الرشيق
- 27 -

خالل ثانيتني
ٌ
أمر واحد:
ً
حتدي صارم
عبء بل إنه
إن إجياد عناصر الهدر ليس
ٍ
(أشبه بلعبة البحث عن الكزن)

يعمل التصنيع الرشيق لصاحلك
انظر حولك وحدد مثال واحد لكل نوع من أنواع الهدر الثماني�ة اليت يف حياتك:
1.1إنت�اج فائض:
2.2معاجلة مفرطة:
3.3مخزون زائد:
4.4اخللل:
5.5النقل:
6.6احلركة املهدرة:
7.7هدر الوقت:
8.8تقيي�د أفكار املوظفني العباقرة:
فيديوهات التصنيع الرشيق
التصنيع الرشيق يف املطبخ
http://youtu.be/Ui-Lk6gK7m8
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الفصل الخامس

ما الذي يُ ضايقك؟
دعــوين أقــدم لكــم بعــض األمثلــة عــن كيفيــة قيامــي بتطبيــق مفهــوم التصنيــع الرشــيق يف
املنــزل وليــس فقــط يف العمــل .لــدي خزانــة مالبــس ،عندمــا أذهــب لهــذه الخزانــة كل صباح
أجــد هنالــك مــا يقــارب عــر ِبــدالت مختلفــة أرتديهــا عــاد ًة واألمــر نفســه ينطبــق عــى
املالبــس الغــر رســمية والرياضيــة.
املشــكلة تكمــن يف أن عمــري 50
عــام ولــدي ضُ عــف نظــر حيــث مل
أعــد أســتطيع التفرقــة بــن األلــوان
املختلفــة بســهولة.
عندمــا قمــت ببنــاء املنــزل منــذ
16عامــاً ،قمــت برتكيــب إضــاءة
داخــل خزانــة املالبــس .والزالــت
تعمــل جيــدا ً ،لكــ َّن نظــري ليــس
كذلــك ،فمــع إضــاء ٍة واحــدة
ســيظهر لــك ظــال وزوايــا ســوداء
قبل وبعد .تطبيق حتسني التصنيع الرشيق على خزانة مالبيس (تركيب
ً
مــا يعنــي أن كل صبــاح عبــارة
بكل ثقة .لماذا انتظرت
إضاءات كبرية ألتمكن أخريا من
مطابقة اللون ِ
ً
 16عاما!!
عــن كِفــاح .حيــث وجــدت نفــي
أســحب بِدلــة خــارج خزانتــي متجهـاً نحــو منتصــف غرفــة نومــي أســفل اإلضــاءة الســاطعة
ألجــل ُمطابقتهــا مــع قميـ ٍ
ـص وربطــة عنــق .بعــد التنقــل الكثــر مــن وإىل الخزانــة أدركــت إىل
أي مــدى أصبــح ذلــك األمــر شــاقاً.
كانــت عمليــة ارتــداء املالبــس
تزعجنــي! فــا الــذي ســيحدث
لــو قمــت بوضــع اثنــن أول ثالثــة
مصابيــح فلوريســنت هنــاك؟
فلــن يكــون هنالــك ظــال أو
زوايــا ســوداء! كان هــذا مرشوعــي
القــادم لنهايــة األســبوع.
فاليــوم ،خزانتــي بَــدت ُم َنــارة!
قبل وبعد .مدخل خزانة املعاطف .كان بها عصا ُواحدة واآلن عصاتني فعندمــا أقوم بتشــغيل زر اإلضاءة
مكان معني .قمت برتكيب
ألجل معاطف زوجيت املوضوعة يف األعلى يف ٍ
ً
جدا قوية .أصبــح بإمــكاين رؤيــة كل فــارق
إضاءات باألسفل ألتمكن من الرؤية .اإلضاءة هنالك كانت
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دقيــق بــن ألــوان البــدل واملالبــس والقمصــان والرساويــل .اآلن مل ت ُعــد مســألة بــدء يومــي
مــع أمــ ٍر مثــل الروتــن ،كارتــداء املالبــس ت ُحبطنــي أو ت ُبطــئ نشــاطي.
تعتــر هــذه االنجــازات البســيطة وجهــة نظــر غــر مقيــدة .حيــث تبــدوا أمــورا ً بســيطة،
لكــن عندمــا تقــوم بتبســيط عمليــة روتينيــة مهمــة مــن عملي ـ ٍة شــاقة ومجهــدة ذهاب ـاً
وإيابـاً إىل مجموعــة خيــارات ســهلة ،ســتصبح الحيــاة رائعــة حقـاً وذو نشــاطات أرسع .لــن
يكــون هنالــك مشــياً أكــر ذهاب ـاً وإياب ـاً وال تخمين ـاً وال أخطــا ٍء وال إعــادة عمــل وال ِصا ٍع
أكــر.
لقــد عانيــت مــن هــذه املشــكلة  16عامـاً ومل أَقُــم بحلهــا مطلقـاً .لكــن خــال لحظـ ٍة مــن
اإلدراك «إن هــذه العمليــة حقـاً تضايقنــي»
واإللــزام عــى إصالحــه (مــروع نهايــة
األســبوع) قمــت بتحســن واحــدة مــن أول
العمليــات التــي أُنجزهــا كل يــوم ولبقيــة
حيــايت.
إن التصنيــع الرشــيق يتمحــور حــول
إصــاح مــا يُضايقــك ،لقــد تعلمــت
هــذا املفهــوم مــن كارل وادنســن مــن
شــخص آخــر
رشكــة  .VIBCOكارل هــو
ٌ
مــن هــؤالء مفكريــن التصنيــع الرشــيق صديقي كارل وادنسنت الذي سخّر الهزاز الصناعي ألجل الخرسانة .كارل
مفكري التصنيع الرشيق الذين قابلتهم ،رشكته مليئة
هو أحد أفضل
ّ
النادريــن والــذي جعــل التصنيــع الرشــيق
ٍ
بأناس شغوفني بخوض رصا ٍع مع عملية الهدر.
بســيطاً وممتعــاً يف ذات الوقــت .قــام
بــإدارة رشكــة كبــرة يف مدينــة بروفيدنــس،
ســخّر الهــزاز الصناعــي ملعالجــة املــواد
الضخمــة والخرســانة! باإلضافــة إىل أن لــدى
كارل برنامــج إذاعــي يُســمى The Lean
 ،Nationكان يَجــري حــول رشكتــه مرتدي ـاً
ـرب
خــوذة شمســية ُمرصح ـاً «نحــن يف حـ ٍ
مــع الهــدر» .هــو أحــد أفضــل رفاقــي
يف التصنيــع الرشــيق ،قــام أيضــاً بتوجيــه
تفكــري إىل هــذه املفهــوم.
أرثر ( )79وهرني ( )80عاماً ،يعملون يف  ،VIBCOيشريون إىل
أنفسهم “بضعيفي الحظ “ .فهم يف مهنتهم الثانية لدى VIBCO
تذكــر بــأن «التصنيــع الرشــيق يقــوم
ويُ َعدون مساهمني ضخمني يف ثقافة التصنيع الرشيق ،حيث تسمى
ببســاطة بتحســن مــا يُضايقــك «فالــذي
الدعوة إىل املساهمة اليومية لحل املشاكل من خالل خربتهم العتيقة.
ضايقنــي ،كان عــدم متكنــي مــن رؤيــة
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مالبــي داخــل خزانتــي .لــذا اتخــذت اج ـرا ًء وطبقتــه عــى أرض الواقــع .فأنــا اآلن ولبقيــة
حيــايت أســتمتع بتجربــة ارتــداء املالبــس يف الصبــاح بإضــاء ٍة جيــدة بينــا انظــر إىل خيــاريت
املتعــددة .ناهيــك عــن ِذكــر أننــي اســتلمت قامئــة «نقــاط كُتبــت مــن قبــل زوجتــي» وذلــك
بســبب أن زوجتــي تشــاركني الخزانــة نفســها واآلن فهــي قــادرة عــى رؤيــة مالبســها بشــكلِ
أفضــل كــا يجــب.
يحظــى كل شـ ٍ
ـخص بفائــدة أخــرى للتصنيــع الرشــيق .لقــد قمــت حرفي ـاً بصناعــة مئــات
التحســينات املتعلقــة بالتصنيــع الرشــيق داخــل منــزيل ،دعنــي أُشــارككم أحــد ُمفضــايت.
أقــوم بعمــل الشــاي يف الصبــاح ،وأفضــل وضــع القليــل مــن مغلــف ُمحــي ســبليندا
( ) ™Splendaو القليــل مــن القرفــة و بعــد ذلــك الشــاي .أقــوم بفعــل ذلــك كل صبــاح.
العمليــة يف غايــة الوضــوح حيــث أننــي أفتــح الــدرج وأســحب مغلــف ُمحــي ســبليندا
ثــم افتحــه وأفرغــه يف كــوب الشــاي ،وبعــد ذلــك أســتدير ذاهب ـاً نحــو صنــدوق القاممــة
وأرمــي بداخلهــا املغلــف الفــارغ .ثــم أضــع القليــل مــن القرفــة بداخــل الكــوب ثــم أضــع
القرفــة جانبـاً .بعــد ذلــك أقــوم بوضــع كيــس الشــاي ثــم اذهــب إىل صنبــور املــاء الســاخن
وأســكب املــاء بداخــل الكــوب ومــن ثــم انتهيــت .إننــي يف الحقيقــة ال
أُحبــذ اضطـراري لفتــح مغلفــات ُمحــي ســبليندا هــذه .حيــث ســيقودين
للجنــون فأنــا أقــوم بفعلــه لســنوات.
ال ملغلفات ُمحيل سبليندا فهي اآلن
مخلوطة مع القرفة بداخل زجاجة
يــوم مــن األيــام رشاء ُمحــي
قــررت يف ٍ
السكر.
ســبليندا بكميــة ضخمــة ،فاشــريت زجاجــة
ســكر صغــرة ووضعــت بداخلهــا امل ُحــي.
بعــد ذلــك تغــر روتينــي بعــض الــيء.
حيــث أننــي ســآخذ كــويب خارجــاً وأضــع
القليــل مــن امل ُحــي والقليــل مــن القرفــة
وأضــع كيــس الشــاي بالداخــل ومــن ثــم

حل التصنيع الرشيق!
إزالة حركة الهدر .ال خطوات إضافية ذهاباً
وإياباً إلعداد الشاي.
امليش هو الهدر.
أرسع وأسهل!
الشاي وخليط ُمحيل سبليندا مع القرفة عىل ميني صنبور املاء الساخن.
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املــاء الســاخن وانتهيــت .هكــذا وفــرت عــى نفــي خمــس
ثــوان حيــث أننــي لســت مضط ـرا ً لفتــح مغلــف امل ُحــي .أعلــم
بأنــك تعتقــد أنــه باألمــر البســيط ،لكنــه األمــر البســيط الــذي
أضــاف تغــرا ً لألمــور الكبــرة .بعــد ذلــك بــدأت بالتفكــر يف
نفــي «أننــي الشــخص الوحيــد يف املنــزل الــذي يســتخدم
القرفــة مــع امل ُحــي ،إذا ً ملــا ال آخــذ القرفــة وأضعهــا بداخــل
زجاجــة امل ُحــي؟» ومــر ًة أخــرى تــم تبســيط روتينــي .فأنــا اآلن
أقــوم بهــز زجاجــة خليــط امل ُحــي مــع القرفــة مــر ًة واحــدة ثــم
أضــع كيــس الشــاي بداخــل املــاء الســاخن ومــن ثــم انتهيــت
دون القيــام بخطــوة إضافيــة .فقــد وفــرت عــى نفــي عــر
 3أكواب شاي خالل اليوم تحفظنا من
ثــوان يف كل يــوم ولبقيــة حيــايت.
التدهور
بالتأكيــد إننــي أقــوم بإعــداد مــا يقــارب لثالثــة أو أربعــة أكــواب الوقت 30 :ثانية خالل اليوم = 3
شــاي يف اليــوم لــذا ضا ِعــف العــر ثــواين ثــاث م ـرات وشــاهد ساعات خالل السنة.
املسافة 10 :خطوات لكل كوب شاي ×
كيــف أ َّن عمــل الشــاي أصبــح ســهالً اآلن حيــث أمكننــي مــن
 3أكواب شاي خالل اليوم = توفري30
االنتهــاء رسيع ـا ً .باإلضافــة إىل ذلــك فَكــر بجميــع الهــدر اآلخــر خطوة
خالل اليوم =  32,850قدم خالل السنة
ـت بإزالتــه مبســتوى عاملــي أكــر .هنالــك الكثــر مــن
الــذي قمـ ُ
= سفر  ٦أميال أقل.
العمليــات املتضمنــة يف ذلــك .فهنالــك عمليــة وضــع امل ُحــي يف
تلــك املغلفــات حيــث ســيكون الهــدر متضمن ـاً العمــل واإلنتــاج املنتهــي بصنــع املغلفــات
الورقيــة الصغــرة .يجــب عــى شـ ٍ
ـخص مــا صنــع وطــاء ونقــل تلــك املغلفــات ،ثــم توصيــل
املنتــج النهــايئ إىل املتجــر .باإلضافــة إىل أنــه يجــب عــى شـ ٍ
ـخص مــا القيــام بجردهــم داخــل
ي رشاءه وأخــذه إىل املنــزل ووضعــه بداخــل درجــي .بعــد ذلــك
املتجــر .ومــن ثــم يجــب عـ ّ
اســتخدمه وأرميــه خارج ـاً .ثــم يتوجــب عــى ســائق شــاحنة النفايــات اســتالمه ونقلــه إىل
َمكــب النفايــات ثــم يجــب عــى موظــف َمكــب النفايــات بجرفــه لألســفل وبعــد ذلــك يتــم
تنظيــم َمكــب النفايــات.
هنالــك الكثــر مــن الهــدر املرتبــط بهــذا العمــل الواحــد ،وال ي ـزال يح ـ ُدث باليــن امل ـرات
يف اليــوم مــن جميــع أنحــاء العــامل وليــس فقــط مــع ُمحــي ســبليندا بــل مــع الكثــر مــن
ـت مضطـرا ً إىل إهــدار ذلــك الــورق و
األمــور .يف الوقــت الحــايل قمــت بفعلــه كل هــذا ولسـ ُ
ال إىل بــر تلــك الشــجرة .ففــي نهايــة األمــر التصنيــع الرشــيق هــو الســيارة الخ ـراء .
سأســتعرض لــك مثالــن إضافيــن عـ ّـا قمــت بفعلــه داخــل منــزيل ومــع ذلــك كنــت قــادرا ً
عــى اإلكــال بــا كلــل .هــذه املــرة هــو أمــ ٌر مفضــل لــدى الجميــع مــن بيننــا ،الذيــن
كل أســبوع
ي القيــام بج ـ ّزر عشــبي َّ
يكرهــون التنظيــف بعــد ج ـ َّزر العشــب .يتوجــب ع ـ ّ
كــا يفعــل أغلبيتنــا .لــدي قطعتــن مــن األرض يجــب أن يتــم ج ّزرهــا ،لــذا اســتخدم جـ َّزارة
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عشــب كبــرة حيــث اعتــدت عــى وضــع
العشــب املحصــود بداخــل كيــس ِطــوال
الوقــت ،لكــن هــذا يُــديل بالكثــر مــن
الوقــت والكثــر مــن الهــدر ألننــي كنــت
أقــوم بوضــع الج ـ َّزارة بداخــل كيـ ٍ
ـس فــارغ
عــد َة مــر ٍ
ات خــال العمليــة .مــر ًة مــن
شــخص مــا أن أقــوم
ي
ٌ
املــرات اقــرح عــ َّ
بدالً من أن يكون فنايئ مزدهرا ً ألجل املحافظة عىل
مستواهفاظقمتعليه بتجربــة تغطيــة الج ـ َّزارة فقلــت لــه بأننــي
بتطبيق تحسينات التصنيع الرشيق املستمرة والتي جعلت ِ
الح
حقــاً ال أريــد ،وذلــك بســبب أن العشــب
أمرا ً ممتعاً وسهالً.
لــن يظهــر بالشــكل الجيــد بعــد أن أغطيهــا.
يف الحقيقــة تعلمــت أنــه عندمــا أقــوم بجـ ّزر العشــب بشــكلٍ
أطــول قليـاً وأحصــل عــى حصــا ٍد أقــل فــإن عشــبي ســيظهر
بشــكلٍ أفضــل عــى املــدى البعيــد ،لــذا بــدأت بتغطيتهــا.
اسحب مقبضي!
تع َلم أنك
ي اآلن التســميد بشــكلٍ أقــل وذلــك بســبب أ َّن
يجــب عــ ّ
سترقص!
اســتخدام العشــب املحصــود هــو يف الحقيقــة أصــح أكــر
للعشــب .لقــد وفــرت املــال والوقــت دون الحاجــة إىل تســميد
النصــف كــا اعتــدت .ســوا ًء قمــت بتجميــع املحصــود أو
تغطيــة الج ـ َّزارة فبعدمــا انتهــي مــن ج ـ ّزر العشــب يتوجــب
ي الذهــاب لــرش وتنظيــف الج ـ َّزارة وذلــك ألن الشــفرات
عـ ّ
ســتمتلئ بالعشــب.
(أعيــش شــال غــرب املحيــط الهــادئ حيــث نج ـز العشــب ميزة املاء أيضاً ألجل ج َّزارات العشب! لعبت
ّ
العديد من املقالب عىل أصدقايئ من خالل
حتــى حينــا متطــر) كان ذلــك رصاعـاً كبـرا ً وعمـاً كثـرا ً .كنت
إخبارهم بسحب املقبض.
سـأُضطر إىل التوقــف عــن جـ ّزر العشــب واإلمســاك بخرطــوم
امليــاه وتثبيتــه أســفل الج ـ َّزارة وتنظيــف
أســفلها .كانــت تلــك عمليــة تتطلــب
عم ـاً أكــر .ومل أُحبــذ القيــام بهــا .فــا
الــذي ســيحدث لــو أننــي قمــت بوضــع
ماســورة ميــاه بداخــل األرض ،محفــورا ً
بهــا ثقــوب و ُمعلــق بهــا خرطــوم ميــاه
للحدائــق يف األعــى حيــث مــكان مفتــاح
التشــغيل واإليقــاف؟ ســأكون قــادرا ً عــى
ج َّزارة العشب
متريــر الجــ َّزارة عــى مــدى املاســورة
وحتى قضية جزاريت تُثري اهتامم التصنيع الرشيق!
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وتحريــك مفتــاح التشــغيل ألدع رذاذ املــاء
ينتــر بالتســاوي عــى كامــل األرضيــة.
قمــت بتجربتــه فخمــن مــاذا حــدث؟
لقــد نجــح األمــر .حيــث وفــر يل الكثــر
مــن الوقــت ،ومل أعــد مضطــرا ً لتشــغيل
وإيقــاف الجــ َّزارة! إن التصنيــع الرشــيق
هــو عمليــة مــن التحســن املســتمر ،اليــس
ذلــك صحيحــاً؟ مل أحــب مــا بــدا عليــه
شــكل ماســورة وخرطــوم امليــاه الغريــب تتضمن آلية أعمدة  4×4ج ّزر العشب ،حيث يتم ضبط ضغط الغاسل
وإعداده لتنظيف الجانب السفيل من الج َّزارة .سينطلق املاء ملسافة 25
بــن معــدايت .لــذا أخــذت األمــر بخطــوة
قدم يف الهواء بكامل قوة الضغط .أَحب األطفال أيضاً اللعب أسفلها!
إضافيــة ،فــا الــذي ســيحدث لــو أنشــأت
ماســورة امليــاه الصغــرة تلــك بداخــل
الخرســانة وقمــت بخــرق فتحــة صغــرة
ووضعــت املاســورة باألســفل ومــن ثــم
أضــع الخرســانة مــرة أخــرى عــى الســطح،
بعــد ذلــك ســتظهر فقــط ثقــوب صغــرة
بداخــل الخرســانة؟ ومــر ًة أخــرى قمــت
فقــط بقيــادة الجــ َّزارة وســحب املقبــض
للــوراء ،فبــدأ رش املــاء أعــى وخــارج نطــاق
فناء كبري وأعامل كثرية ،يتطلب ِفكر التصنيع الرشيق!
الخرســانة.
كان نظامــي لتنظيــف األرضيــة مخفــي.
حيــث كان نظيــف وال يوجــد بــه شــكل ماســورة وخرطــوم ميــاه غريــب َملقــي يف الجــوار
ُمك ـ ّوم يف بيئــة عمــي .كان ذلــك أم ـرا ً سلس ـاً .حق ـاً لقــد فعلتهــا ،تعلــم مــاذا؟ إنهــا تعمــل
بشــكلٍ رائــع! حيــث أ َّن أصدقــايئ ُصعقــوا بتلــك التقنيــة امل ُد ِهشــة التــي أسســتها ،ملــاذا؟
ألنهــا يف الحقيقــة ُمد ِهشــة وممتعــة! فهــذا هــو ِفكــر التصنيــع الرشــيق .اآلن عندمــا انتهــي
مــن جـ ّزر العشــب فإنــه مــن الســهل (واملمتــع) تنظيــف أســفل األرضيــة .يتملكنــي شــعو ٌر
جيــد نحــو وضــع التحســن املســتمر بداخــل منــزيل.
اآلن ،مثــايل األخــر لتحســن التصنيــع الرشــيق بداخــل املنــزل هــو كاملعتــاد مــن ُمفضــايت
ـهل جــدا ً .أطفــايل االثنــن ذو  16و  18عــام عــى التــوايل ،يحبــون أكل خبــز التوســت.
ألنــه سـ ٌ
يُعـ ِـدون خبــز التوســت (كمراهقــن) حيــث يرتكــون خلفهــم ســكني الزبــدة عــى املنضــدة.
وبــا شــك تقــودين تلــك العــادة للجنــون أحيان ـاً .مل يكــن مــن املهــم مــدى توبيخــي لهــم
ألجــل وضــع ســكني الزبــدة عــى طــرف الصحــن أو بداخــل غســالة الصحــون .اه ســيتم
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معالجــة األمــر خــال يــوم أو يومــن ألن أطفــايل
أطفــال جيديــن ويســتمعون إ ّيل (حقــاً إنهــم
يفعلــون)! ويف القريــب العاجــل ســتبدأ تلــك
الســكني بالظهــور مــر ًة أخــرى تاركـ ًة فُتاتـاً وزبــد ًة
عــى املنضــدة .لــذا يف يــوم مــن
األيــام ،ســألت نفــي «ملــاذا دامئــا
سكني الزبدة املزيفة
ينتهــي األمــر بســكني الزبــدة ُملقــا ًة
تَعوم .فرشة بول لإلنقاذ!
عــى املنضــدة؟» الجــواب هــو
ألن ســكني الزبــدة ال تبقــى ملــدة
طويلــة عــى طــرف صحــن الزبــدة.
دامئــاً مــا تقــع .لــذا تســاءلت مــا
الــذي ســيحدث لــو اســتخدمت فرشــة الطــاء لدهــن خبــز التوســت بالزبــدة؟ ذهبــت
باتجــاه درج املطبــخ ،فتحتــه ووجــدت فرشــة الفطائــر الظريفــة هــذه والتــي كانت مســتديرة
وذو شــعريات ســميكة وقصــرة و ُملفتــة للنظــر جــدا ً .أخذتهــا ووضعتهــا بداخــل زبــدة طريــة
فوقفــت الفرشــاة باســتقام ٍة بداخلهــا .قمــت بإعــداد قطعــة خبــز توســت مــن أجــل تجربــة
تلــك الفكــرة و يــا للمفاجــأة لقــد نجــح األمــر بشــكلٍ رائــع .كانــت الفرشــاة ُمنغمســة
بداخــل الزبــدة حيــث أنهــا مل تســقط بســهولة باإلضافــة إىل أنهــا ظهــرت بشــكلٍ لطيــف،
ـت إىل املنــزل يف ذلــك
واقفــة باســتقامة بداخــل صحــن الزبــدة الصغــر .لــذا عندمــا قَدمـ ُ
ـهل جــدا ً».
املســاء قالــت يل ابنتــي «أيب! إن فرشــاة الزبــدة تلــك حقـاً ُمد ِهشــة واســتخدمها سـ ٌ
كانــت تلــك قــوة ِفكــر التصنيــع الرشــيق .إنهــا تنجــح والنــاس يالحظــون أنهــا تنجــح ،ذلــك
بســطت أمــور الحيــاة وجعلتهــا ســهلة وحلــت مســألة األمــر الــذي يضايقنــي بشــدة.
ألنهــا َّ
واآلن هنالــك نقطــة حاســمة أود مناقشــتها إ َّن .إن مســألة التصنيــع الرشــيق هــي حقــاً
تتمحــور حــول إزالــة تلــك األشــياء التــي ت ُضايقــك .تلــك هــي الطريقــة التــي أُد ِّرس بهــا
التصنيــع الرشــيق وذلــك ألنهــا نقطــة انطالقــة ممتعــة .بإمــكان النــاس الفهــم واإليجــاد مــن
بــن كل األمــور التــي ت ُضايقهــم يف حياتهــم وتقودهــم للجنــون .باإلضافــة إىل أن النــاس
يســتمتعون بــأن يتــم ســؤالهم «مــا الــذي يُضايقــك؟» فاألشــخاص الخجولــن منهــم مــن
ـي يف املــرة االوىل ولكننــي أضمــن لــك بأنهــم ســيبدؤون بالتفكــر
املحتمــل َّأل يتفوهــوا بـ ٍ
بــه و قبــل مــي الوقــت ســينضمون إىل العمليــة كــا حصــل معــك.
فعندمــا نقــوم بتبســيط مفهــوم التصنيــع الرشــيق إىل أفــكا ٍر بســيطة مثــل هــذه ،ســينجح
الجميــع باألمــر .ذلــك هــو الســبب وراء نجــاح التصنيــع الرشــيق يف كل مــكانٍ يتــم محاولــة
تطبيقــه يف املنــزل أو يف العمــل .فباإلمــكان تحســن جــودة الحيــاة .فقــط قــم بســؤال نفســك
كل يــوم «مــا الــذي يُضايقنــي؟» فأنــا أضمــن لــك بــأن اجابتــك ستدهشــك.
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أم ٌر واحد:
أنت بداخل معرك ٍة مع
األمر الذي يُضايقك!
يعمل التصنيع الرشيق لصالحك
َعدد  5أمور ت ُضايقك بداخل املنزل:
1.1
2.2
3.3
4.4
5.5
َعدد  5أمور ت ُضايقك بداخل العمل:
1.1
2.2
3.3
4.4
5.5

فيديوهات التصنيع الرشيق

التصنيع الرشيق بداخل املنزل
http://youtu.be/3F0R9iOH2_c
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الفصل السادس

ُشكرًا جزي ًال سيد لكزس!
أود اآلن االلتفــات نحــو التصنيــع الرشــيق بداخــل بيئــة العمــل ،ذلــك ألن رحلتــي مــع التصنيــع
الرشــيق تعتــر كبقيــة الرحــات حيــث خاضــت مرحلـ ًة صعبــة ،فأنــا أرى ذلــك يف كل مــكان،
حينــا أنغمــس يف التصنيــع ويف عــامل الــركات .تعــود جملــة «التصنيــع الرشــيق» لــدى البعــض
بنظــر ٍة تهجميــة أو عــى األقــل بنظــرة رهبــة .هنالــك أُنــاس قامــوا بتجربــة التصنيــع الرشــيق
وحظــوا بنفــس صعوبــة األمــر الــذي مــررتُ بــه .تلــك الصعوبــة هــي إشــارة إىل أن املُـ َـارس ال
يفهــم كامــل طبيعــة التصنيــع الرشــيق الشــاملة .أخـرا ً ،عــادت
رحلتــي إىل اليابــان اللتــن تجاوزتــا الخمــس ســنوات
ي
عــ ّ
َّ
بكامــل الثنــاء والتقديــر ل ِفكــر التصنيــع الرشــيق وملســألة
التحفيــز عــى تنفيــذه بفعاليــة.
كان انطباعــي عــن التصنيــع الرشــيق يف األيــام األوىل مــن
الرحلــة أنــه أداة تجاريــة واعــدة جــدا ً والتــي ستســاعد رشكتــي
لتتوســع وتنمــو يك تُصبــح عمليــة ذو كفــاء ٍة وتطــو ٍر أكــر.
فاســتخدام التصنيــع الرشــيق كاألداة الوحيــدة سـيُخيب ظنــك.
لكنــه أكــر بكثــر مــن ذلــك .أخذتنــي أول ثالثــة أشــهر ضمــن
ملا ال يعمل هذا كام قالوا،
أنه سيعمل؟
رصاع بــن تشــتت املشــاعر .كانــت التغ ـرات صعبــة كصعوبــة
تقبلهــا لكــن عــادت بفوائـ ٍـد كثــرة ،حيــث وفــرت للرشكــة آالف
الــدوالرات وأدلــت بكفــاء ٍة وتبســيط ٍعاليــن لـــ  .Fast Capكان ذلــك فقــط خــال ثالثة أشــهر!
شــعرت وكأننــي ُولــدت من جديــد وكأننــي حظيت
بإنجــاز أمـ ٍر كبــر .فقــد حــان وقــت االســتغناء عــن
ـت حينهــا مــا الذي كنــت أعمله
املستشــارين وعلمـ ُ
بالشــكل املطلــوب؟ أمــم ليــس بهــذه الرسعــة!
ـت إليهــا بالتغ ـرات
يُطلــق عــى تلــك التــي خَضعـ ُ
«الهائلــة» والتــي هــي يف الحقيقــة تعتــر تغ ـرات
معلمــي .عندمــا
يف غايــة البســاطة مــن ِقبــل
َّ
رسدتُ لهــم خُططــي لبنــاء مؤسســة أكــر ،نظــروا
لقد فعلته! واآلن وقت االحتفال!
إ ّيل وكأننــي فقــدت عقــي .ملــاذا؟ إنــك حقـاً متلــك
مســاحة مبــا يف الكفايــة! «احتجــوا عــى ذلــك»
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حيــث الزلــت مل أســتوعب األمــر .كان ذلــك خــال الفــرة التــي اقــرح بهــا ب ـراد وجــون بــأن
أُشــارك يف برنامــج جديــد .حيــث أننــي ســأرغب بالســفر مــع ِعــدة قــادة أعــال تجاريــة آخرين
إىل اليابــان يف ســبيل خــوض تجربــة تدريــب إنشــاء التصنيــع الرشــيق .كان هنالــك جــزءا ً

رحلتي األوىل إىل اليابان مع براد وجون من أبحاث جيمبا.

مــن الرحلــة يتضمــن النظــر عــن قُــرب والتوجــه
الشــخيص نحــو نظــام اإلنتــاج لــدى تويوتــا (.)TPS
التصنيع الرشيق من بيئة عملهم إىل مرحلة التصنيع .فكيــف بإمــكاين قــول ال؟ اليابــان هــي األرض
املقدســة والدولــة األم ل ِفكــر التصنيــع الرشــيق.
فبالطبــع قلــت نعــم!
ـام
كانــت أول رحلــة طويلــة إىل اليابــان أشــبه بتيــار تعلــمٍ وإلهـ ٍ
جــارِف .حيــث كنــت مغمــورا ً مبعلومـ ٍ
ـات وأفــكا ٍر أكــر مــا أنــا
قــاد ٌر عــى معالجتــه .كانــت مؤسســات اإلنتــاج ُمصممــة عــى
أســاس الكفــاءة والتبســيط .كانــت أشــبه مبشــاهدة شــخص
واحــد يُنجــز وظيفــة عــر أشــخاص بداخــل أنظــف وأرتــب بيئــة
عمــل قــد رأيتهــا قــط .مل أعلــم كيــف أقــوم برتســيخ كل هــذه
املعلومــات الجديــدة يف ِفكــر ُعــايل ،لكننــي قطعــت مســافة
يتم طلب هؤالء األشخاص!
حتى معطفها تم ك ِّيه.
ً
مقتنعـا بــأن بإمــكان التصنيــع الرشــيق حــل الكثــر مــن املشــاكل
التــي أعــاين منهــا بداخــل .Fast Cap
فعندمــا ُعــدت ،قُمــت بتنفيــذ تحســينات أكــر وبــدأت املبــارشة مبــا يُســمى بفعاليــات كايــزن
( .)Kaizen eventفعاليــة كايــزن هــي عندمــا تقــوم مجموعــة مــن املوظفــن بالرتكيــز عــى
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عملي ـ ٍة مــا واختبــار كل خطــوة ومــن ثــم جمعهــا مع ـاً وإزالــة
كل هــدر أو نشــاط غــر قيــم .فهــو نهــج فريــق ألجــل صنــع
التحســينات.
للســنوات القليلــة القادمــة ،شَ ــهِدت  Fast Capالعديــد مــن
التحســينات .قمنــا بإزالــة الكثــر مــن الهــدر وتبســيط العمليــات
ي االق ـرار
وشَ ـهِدنا عملنــا التجــاري ينمــو تدريجي ـاً .فيجــب ع ـ ّ
بذلــك عــى الرغــم مــن أن إنتــاج التصنيــع الرشــيق بــدا أشــبه
بالســحق .الحظــت بأننــي أصبحــت القــوة الوحيــدة الدافعــة
خلــف تنفيــذ تصنيعنــا الرشــيق .ســرى تقدمـاً
طاملــا أننــي يف الجــوار مــن أجــل املبــارشة
بأفــكا ٍر مــا أو ألجــل إدارة جلســات فعاليــات
كايــزن للعصــف الذهنــي .ومبجــرد أننــي
ذهبــت بعيــدا ً أو التحقــت برحلــة عمــل
فســتبدو األمــور أبطــأ حيثــا تُركَــت .كان
األمــر أشــبه بدفعــي ل ِقطــار .عندمــا قابلــت
يا له من تباين! أكوام قطع القامش املرقعة سابقاً واآلن ،حيث أصبح أُناســاً قامــوا بتنفيــذ التصنيــع الرشــيق ،كان
إنتاج قطعة واحدة سهل ورسيع! إنتاج ما تريد فقط عندما تريده .إن مــن الشــائع لديهــم الشــعور باإلحبــاط ألنهــم
إنتاج قطعة واحدة هو أم ٌر حديس .حيث أن عملية إنتاج قطع القامش
املرقعة تبدوا أرسع وأكرث جودة لكنها مجرد خيار .ففي هذه الصورة ال يســتطيعون تأســيس جــذور التصنيــع
نستعرض واحدة من خاليا التصنيع الرشيق
مؤسستنا.املتشكلة بحرف  Uيف جميع الرشــيق يف رشكاتهــم.
أنحاء
أؤمــن بــأن هــذه النقطــة رمبــا كانــت الســبب
وراء تخــي العديــد مــن النــاس عــن التصنيــع الرشــيق .فأنــا ممــن جــدا ً إىل أننــي مل أتخــى عنــه
وذلــك ألن مــا حــدث خــال رحلتــي الطويلــة الثانيــة إىل اليابــان كان لحظــة فارقــة يف كيــف
أننــي فهمــت الصــورة األساســية مــن املوضــوع .حيــث أننــي اكتشــفت القطعــة الحاســمة
املفقــودة يف أســاليبي والســبب خلــف عــدم
مقــدريت عــى جعــل ِفكــر التصنيــع الرشــيق
«يبقــى» .أردتُ تخطــي مســألة «إنشــاء
فعاليــات التصنيــع الرشــيق» املجهــدة،
فتلــك الرحلــة الطويلــة الثانيــة إىل اليابــان
أعطتنــي املنظــور الــذي أردتــه.
بداخل الباص خالل رحلتنا الثانية إىل اليابان.
أبــرز مــا يف الرحلــة الثانيــة تلــك هــي جولــة
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داخــل مصنــع لكــزس ( )™Lexusومحــارضة ملــدة ســاعتني مــن
قبــل نائــب رئيــس لكــزس .كانــت مؤسســة لكــزس أحــد أكــر
أمثلــة اإلنتــاج ِســحرا ً وروعــة التــي قــد رأيتهــا قــط .يف نهايــة
الجولــة ،ســألت نائــب الرئيــس ســؤاالً مبــارشا ً جــدا ً« ،مــا هــو
أكــر أمــر مهــم لتويوتــا؟»
كنــت متأم ـاً إجاب ـ ًة بجانــب الــرد البديهــي «إزالــة الهــدر مــن
خــال التحســن املســتمر» بالنظــر إىل أن تلــك هــي ركائــز إنتــاج
أكرث أمر أهمية لتويوتا هو تعليم ال ُعامل
التصنيــع الرشــيق .أردتُ بفــارغ الصــر ســاع يش ٍء مختلــف ،يش ٍء
وتدريبهم عىل ثقافة من التحسني
املستمر.
أكــر إلهــام بالرغــم مــن أنــه ليــس لــدي أي فكــرة عــا ســتكون
اإلجابــة .مل يكــن نائــب الرئيــس مخيبـاً للظــن.
فبــدون تــردد ،قــال «أكــر أمــر مهــم لتويوتــا هــو ال ُعــال .تتمحــور تويوتــا بأكملهــا حــول
تعليــم وتدريــب ال ُعــال وبنــاء ثقافــة للتحســن املســتمر .إننــا ال نهتــم بالهجــن القــادم.
فمعجــزة الهندســة القادمــة ليســت حتــى اسـراتيجية املبيعــات املقبلــة .اهتاممنــا األول هــو
كيفيــة تأســيس ُعاملنــا وكيفيــة بنــاء ثقافــة مــن التحســن املســتمر» .كانــت تلــك هــي اإلجابــة
التــي توقعتهــا بشــدة يف حــن أنهــا كانــت لحظــة «اكتشــايف!» يف تلــك الرحلــة.
لقــد قضيــت آخــر خمــس ســنوات فقــط يف الرتكيــز عــى الهــدر والتحســن املســتمر .ومــن
جانــب آخــر ،كانــت تويوتــا شــغوف ًة ببنــاء ثقافــة مــن خــال تعليــم وتدريــب ُعاملهــا .يف
ٍ
املقابــل كُنــت أحــاول اقنــاع ُعــايل بتقبــل ِفكــر التصنيــع الرشــيق مــن خــال املبــارشة بـــ
ـت إىل
«فعاليــات التصنيــع الرشــيق» .كان خطئــي هــو تركيــزي الخاطــئ عــى العمليــات ،احتجـ ُ
الرتكيــز عــى بنــاء ثقافــة أُنــاس يُريــدون فهــم وتقبــل التحســن املســتمر.
ـي ســرون هــذه
كانــت نيتــي الخاطئــة واملفعمــة باألمــل يف ذات الوقــت تتمحــور يف أن موظفـ َّ
العمليــة الرائعــة مــن تحديــد الهــدر والتحســن املســتمر بنفــس املتعــة التــي كنــت أفعلهــا.
أعلــم بأنهــم إذا قامــوا بتجربــة آليــة التصنيــع الرشــيق مــن خــال نظــريت فســوف يعتمدونهــا
بنفــس الحيويــة والحــاس .جعلنــي نقــايش مــع نائــب رئيــس لكــزس اســتوعب فهمــي لآلليــة
التصنيــع الرشــيق وكيــف أن التصنيــع الرشــيق كان
يعمــل بالشــكل الخاطــئ.
كانــت املشــكلة واحــدة مــن املحفـزات .حيــث أننــي
كنــت مندفعــاً كاملــك عمــل تجــاري أراد أن يــرى
عملــه التجــاري ينمــو ويتوســع بنجــاح .كان تنفيــذ
التعليم والبناء والتدريب عىل ثقافة التحسني املستمر التي
مبــادئ التصنيــع الرشــيق يســاعدين يف الوصــول إىل
ال نهاية لها.
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موظفــي مندفعــن بســبب األمــور
ذلــك الهــدف ،رشكــ ٍة تُــدار بالشــكل الجيــد .مهــا كان
َّ
املعتــادة التــي تجعــل النــاس تــأيت للعمــل مثــل وظيفـ ٍة جيــدة وراتــب شــهري وإشــباع الرغبــة
الشــخصية ِ
وحــس الفكاهــة مــع بقيــة املوظفــن .فلــم يكــن مــن الــروري أن يتــم تحفيزهــم
مــن خــال خطــة عمــي التجــاري الكــرى!
فــاآلن أصبــح األمــر واضح ـاً لــدي بــأن مهمتــي األوليــة كانــت الذهــاب إىل املنــزل وتأســيس
ثقافــة ِفكــر التصنيــع الرشــيق مــن خــال الرتكيــز عــى تنميــة ال ُعــال .كان «بنــاء ثقافــة
التصنيــع الرشــيق» هــو القطعــة املفقــودة لــدي وكان الســبب وراء عــدم متكنــي مــن جعــل
التحســينات تبقــى داخــل  .Fast Capوهــو أيضـاً الســبب وراء احســايس بأننــي أدفــع قطــار.
يتمحــور التصنيــع الرشــيق حــول بنــاء ثقافــة مــن التحســن املســتمر وليــس حــول تنفيــذ
فعاليــات التصنيــع الرشــيق.
وكبقيــة مفاهيــم تحســن الــذات فــإن أصعــب جــزء ليــس تعلّــم كيفيــة تطبيقــه .بــل إنــه
تغيــر الحضــارة وأســلوب العيــش ،لــذا يعتــر هــذا اإلحــراز دورة دامئــة للتقــدم جميعنــا.
فجميعنــا عــى معرف ـ ٍة بشـ ٍ
ـخص مــا قــام بخســارة وزن أو قــام ببــدء عــادة إيجابيــة جديــدة
مثــل التامريــن الرياضيــة أو التأمــل أو الصلــوات اليوميــة .أيضـاً نعلــم أنــه بعــد عــام ســتتوجه
العديــد مــن التحســينات الحياتيــة إىل االنخفــاض .فنحــن أُنــاس تحكمهــم التغيــر .فالتغيــر
إىل العــادة الجيــدة هــو تجربــة ســهلة ،لكــن تغيــر العــادة الســيئة أشــبه مبحاولــة العــودة إىل
أمــر ميـ ٍ
ـؤوس منــه!
مل يكــن خــويض يف التصنيــع الرشــيق مســتثناً
مــن ذلــك ،فليــس األمــر فقــط يف أنــه هــل
أردت دمــج هــذه الطريقــة الجديــدة مــن
التفكــر كتغــرٍ
متقــدم ودائــم للعــادة ،بــل
ٍ
ـي
إنــه يكمــن يف أننــي أردت ِح َرفيــن وموظفـ ّ
ـري
مســتودع وشــحن وتعبئــة وتغليــف ومديـ ّ
مكاتــب و ُمــدراء تنفيذيــن ألجــل تقبــل طريقــة
التفكــر هــذه .حيــث أننــي مل أكــن متيقنــاً
مبقــدار إنجــازي لذلــك ،لكــن مــا الــذي حــدث
بعــد ذلــك خــال رحلــة اليابــان الطويلــة
بالتأكيــد وجهنــي إىل االتجــاه الصحيــح!
ٍ
وهدف جديد.
يف طريقي إىل املنزل مع مفهومٍ وإرصا ٍر
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أم ٌر واحد:
خالصته هي أن التصنيع الرشيق حقاً يتمحور حول التقدم
املرتبط بتنمية ال ُعامل.

يعمل التصنيع الرشيق لصالحك

َس ّمي خمس أمور تقوم بفعلها يف الوقت الحايل من أجل تنمية أناس لديك ُسلط ًة عليهم:

1.1
2.2
3.3
4.4
5.5
َس ّمي أمرا ً واحدا ً سوف تبدأ بعمله يف املستقبل من أجل تنمية الناس:

فيديوهات التصنيع الرشيق

التصنيع الرشيق لدى لكزس
http://youtu.be/Wa1sAR1aYzo

أهداف رشكة  ،Fast Capملف PDF
http://bit.ly/xMn1R4
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الفصل السابع

لنفكر مثل شركة هوكس (!)HOKS
بعــد مغــادرة لكــزس ،كانــت محطــة توقفنــا التاليــة هــي
هوكــس ( ،)Hoksوهــي رشكــة متخصصــة يف صنــع دوائــر
كهربائيــة إليكرتونيــة .أخربنــا بـراد عــن جميــع الــركات التــي
ســنقوم بزيارتهــا خــال جولتنــا يف اليابــان ،ســتكون هوكــس
النمــوذج املثــايل لكيفيــة متكــن ِفكــر
التصنيــع الرشــيق مــن القيــام بتغــر
عمــل تجــاري .مــع  100مليــون دوالر
ســنوياً نتيجــ ًة للمبيعــات.
يف الحقيقــة تعتــر هوكــس رشكــة
صغــرة .تقــع يف الجــزء الجنــويب مــن
اليابــان ،هوكــس هــي قصــة نجــاح
السابعة من الصباح الباكر داخل رشكة هوكس
ملهمــة لرشكــة تصــدت لجميــع
ِ
الصعــاب مــن خــال تحويــل خســارة ســنوية مــن  10ماليــن دوالر إىل أربــاح ســنوية مــن 10
ماليــن دوالر ،فكيــف ذلــك؟ مــن خــال تنفيــذ اس ـراتيجية التصنيــع الرشــيق ،أعنــي بذلــك
ثقافــة التصنيــع الرشــيق! كنــت أتطلــع لهــذه الزيــارة وللتعلُّــم مــن شـ ٍ
ـخص قـ ِـدم مــن حافــة
إفــاس إىل نجــا ٍح شــاهق.
وصلنــا يف الســابعة صباحـاً ،مرتديــن زي غــر رســمي لرجــال األعــال وبــا شــك متوقعــن نفــس
املعاملــة امللكيــة التــي تلقيناهــا مــن لكــزس .هنالــك وقفنــا بانتظــار املحــارضة والجولــة .قــام
الرئيــس الســيد مانــايب( ( Manabeباســتقبال
كل فــر ٍد منــا بفرشــا ٍة ودلــو.
بعــد ذلــك رشع باإلشــارة لنــا جميعـاً بجانــب
ُمــدراء رشكات تنفيذيــن آخريــن نحــو األرض
وإىل األســفل عــى ُركبنــا وأيدينــا (نعــم ذلــك
صحيــح) مــن أجــل تنظيــف األرضيــة .كان
عىل األيادي وال ُركب ،يؤدي رئيس هوكس نفس العمل الروتيني كبقية
ذلــك األمــر مرحلــ ًة جديــدة مــن التصنيــع
أعضاء الفريق .فإذا كنت مثيل ،فمن املحتمل أنك تفكر بنفسك حيث
الرشــيق والتــي مل أرهــا مــن قبــل وكــا أنه من الواجب أن يكون هنالك طريقة أكرث كفاءة لعمل ذلك .مل يكن
الهدف من هذا التمرين الكفاءة بل كان التواضع.
ميكنــك التخيــل كنــا جميعـاً مصدومــن قليـاً!
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كان رئيــس هوكــس عــى وشــك إظهــار واحــدة مــن املعتقــدات األساســية لــدى التصنيــع
الرشــيق لنــا والتــي كانــت اس ـراتيجية  . 5Sأوالً ،أحتــاج إىل إعطائــك دليــل متهيــدي رسيــع.
هنالــك خمســة مبــادئ للتصنيــع الرشــيق والتــي يتــم تعليمهــا لقــادة األعــال التجاريــة .يُشــار
إىل هــذه األمــور باســم «اسـراتيجية التصنيــع الرشــيق 5Sوالتــي هــي انطالقــة أساســية لتصنيــع

الرشــيق لــدى هــؤالء ال ُجــدد عــى ِفكــر التصنيــع الرشــيق.
(املبــادئ املندرجــة تحــت  )5Sهــي:
.1الفــرز ،فــرز كل يشء وإزالــة مــا هــو غــر مهــم للعمــل
ويف متنــاول اليــد ،والتخلــص مــن جميــع الفــوىض
والخــردوات.
.2الرتتيــب ،هــي طريقــة لتحديــد األولويــات وتنظيــم األدوات واملصــادر املطلوبــة مــن أجــل
الكفــاءة ليتمكــن املوظفــن مــن الوصــول بســهولة ألدواتهــم أو معداتهــم.
.3التألــق ،ترفــع البيئــة النظيفــة مــن املعنويــات ،ففــي الحقيقــة تجعــل تحديــد تدهــور
املعــدات أو الخلــل أســهل.
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.4وضــع املعايــر ،يتضمــن هــذا األمــر بنــاء توافــق يف بيئــة العمــل ،مــن أجــل مامرسـ ٍة أفضــل
ليتمكــن كل شــخص مــن فهــم مــا ُيكــن توقعــه ومــا الــذي يُتوقــع منهــم.

.5االســتدامة ،إيجــاد طُــرق إلبقــاء املتغ ـرات يف مــكانٍ مــا .إنهــا أســهل مــن أن تُفكــر إذ كان
كل يشء حتــى امللــح والفلفــل.
لــكل يشء مكانــه الخــاص وكل مــكان يحــوي شــيئاً .أعنــي بذلــك َّ

نعــود اآلن إىل قصــة جولتنــا داخــل هوكــس .كنــا جميعـاً عــى أيدينــا وركبنــا ننظــف األرضيــة
بجانــب رئيــس هوكــس و ُمــدراء رشكتــه التنفيذيــن .قــام الرئيــس واملديــر ســيد إميوتــو مبشــاركتنا
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مــا كانــوا عليــه يف األيــام الســوداء عندمــا كانــت رشكتهــم تواجــه اإلفــاس .كان ق ـراره ببنــاء
ثقافــة التصنيــع الرشــيق آخــر محاولــة إلنقــاذ
الرشكــة .الشــعور بطغيــان مبــادئ  5Sجعلــه
يقــرر تنفيــذ ثالث ـ ًة منهــا فقــط :تنظيــف وفــرز
ووضــع معايــر كل يشء .ومــن املؤكــد أن هــذا
الرجــل حصــل عــى جائــزة لتبســيطه األمــور.
لقــد فهــم أنــه إذا قمــت بجعــل األمــور بســيطة
فهنالــك فرصــ ًة أفضــل لقيــام ال ُعــال بفهــم
السيد إميوتو يشارك قصة هوكس بينام نحن عىل أرضية املتجر .وتنفيــذ الفكــرة .حيــث أصبحــت اس ـراتيجية5S
اســراتيجية .3S
يف الســابعة مــن كل صبــاح يظهــر موظفيــه ليقومــوا بالتنظيــف وفــرز ووضــع املعايــر .قامــوا
بفعــل ذلــك دون أي مقابــل مــادي وذلــك ألنهــم كانــوا م َحفزٍيــن إلنقــاذ الرشكــة ،ففــي عمليــة
ـي الرشكــة يأخــذ محـ َّـاً
الربــط بــن مبــادئ  3Sتلــك ،كان هنالــك نــو ٌع مــن الرتابــط بــن موظفـ ّ
يف ذلــك .كانــت مبــادئ  3Sبســيطة والنتيجــة كانــت
مرضيــة بشــكلٍ ٍ
كاف بحيــث أن اإلحســاس باإلنجــاز
والتملــك بــدأ يرتســخ.
لقــد تعلــم رئيــس هوكــس عــن التصنيــع الرشــيق وبــدأ
بتنفيــذه بأبســط طريقــة عرفهــا .حيــث أظهــرت أن ذلك
هــو التحســن البســيط فحتــى تحســن خطــوات الطفــل
نحــو األمــام يــؤيت بثــا ِر نتائ ـ ٍج عظيمــة .مــا تَرســخ يف
جميع األيادي عىل األرض ،تواجد اسرتاتيجية  3Sبداخل
عقــول املوظفــن كان نــوع مــن تفاقــم األثــار.
هوكس كل صباح ومع كل شخص.
وكــا أنهــم
قامــوا بتنظيــف وفــرز ووضــع املعايــر قامــوا أيضــاً
بتفريــغ جبــال مــن الهــدر كانــت تُقلــل مــن
إنتاجيتهــم .كنــا نســتعرض منــاذج لطــاوالت وك ـرايس
ٍ
ومعــدات فائضــة والتــي متــت إزالتهــا مــن كامــل
مناطــق العمــل ،حيــث كانــت جبــال مــن الهــدر
ال أحد منا حقاً يفهم مقدار عرقلة الخردوات لعملنا ملئــت كامــل مرابهــم الخلفــي .فالتحــول مــن 10
الف َّعال.
ماليــن خســارة إىل  10ماليــن أربــاح مــا هــو إال جــز ٌء
مــن معجــزة ،لكنــه حــدث كنتيجــة خطــة بســيطة
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مذهلــة مــن تنفيــذ ثــاث مبــادئ مــن اسـراتيجية  !5Sأصبــح النشــاط واالندفاعيــة إدمــان وكل
شــخص أدمــن عــى ذلــك بــدأ يحمــل إحســاس الفخــر ألنــه َعلــم أن األمــر كان حاسـاً مــن أجــل
نجــاة رشكتــه وإمتــام نجاحهــا املســتمر.
ارتــدى القــادة نفــس الــزي املوحــد وقامــوا بتنظيــف نفــس األرضيــة والعمــل عــى نفــس
الطاولــة الواقفــة مثــل اآلخريــن .كان كل شــخص يُحــرم ويُعامــل بالتســاوي .كل شــخص ُمنهمــك
بالتحســن املســتمر مــا أدىل بأفــكا ٍر وانهــاك أكــر .قبــل أن يبــارشوا بالعمــل كل صبــاح ،تكــون
الرشكــة واســعة النطــاق نتيجــة اسـراتيجية  .3Sويف متــام الثامنــة ينــادي رئيــس الرشكــة الجميــع
مع ـاً ومــن ثــم يقومــوا بتشــغيل بعــض املوســيقى اليابانيــة اللطيفــة ويقومــون بعمــل متاريــن
االحــاء .ثــم يتحــدث معهــم عــن مســائل ومبــادئ مهمــة فيــا يتعلــق بالرشكــة ،بعــد ســاع ٍة

يف األعىل :فريق هوكس يتناولون الغداء بزيهم األزرق املوحد.
يف اليمن :يعملون بفعالية عىل طاوالتهم الواقفة.

ونصــف ،وبعــد وصــول املوظفــن يف مرتهــم األوىل لليــوم ،يبــدأ الجميــع بالعمــل عــى التصنيــع
ـي هوكــس بفخــر
األســايس ملنتجــات هوكــس .ذلــك حتــى بعــد اســرداد الرشكــة ،يتــدرب موظفـ ّ
عــى األساســيات الروتينيــة الس ـراتيجية  .3Sباإلضافــة إىل أنــه جدي ـ ٌر بذكــر أن هوكــس كانــت
تتنافــس بشــكلٍ جيــد ضــد منتــج مامثــل مــن رشكــة صينيــة ،بالرغــم مــن أ َّن لــدى هوكــس
تكاليــف  17يــد عاملــة كالرشكــة الصينيــة .ســتقوم اس ـراتيجية التصنيــع الرشــيق دوم ـاً بإنتــاج
ـي النشــاط واالندفاعيــة!
منتــج أبســط وأفضــل وأكــر أمــان مــع موظفــن مبتهجــن ومدمنـ ّ
تــم اســتثامر الوقــت يف األفــراد حيــث تعتــر بيئــة عملهــم نقطــة حاســمة لنجــاح التصنيــع
الرشــيق .هوكــس هــي مثــال متألــق للمبــدأ األخالقــي ،فقــد حظــوا بالنجــاح الــذي أىت بجانــب
االنضبــاط ألجــل الحفــاظ عــى مــا يؤمنــون بــه .كان هنــاك الكثــر مــن األمــور التــي تدعــوا
كل يش ٍء كان عــى
للنشــاط واالندفاعيــة داخــل هوكــس .حيــث كان أكــر أمــر مدهــش أن َ
عجــات مبــا يف ذلــك الطــاوالت! كانــت كل طاوالتهــم مصنوعــة مــن ماســورة «جيمبــا» ،والتــي
ُصنعــت ألجــل طاولــة أبســط وأكــر مرونــة حيــث كانــت أطــول بكثــر .ميــزة أخــرى الفتــة
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للنظــر لتلــك الطــاوالت ،أنــه ال أحــد يجلــس! فالجميــع
واقفــون .كان هنالــك كـرايس قليلــة يف الجــوار لكننــا نــادرا ً مــا
نراهــم يُســتَخدمون.
كل يشء مبــا
كل يشء ُمصنــف و ُموضــح وأعنــي بكالمــي َّ
كان َّ
يف ذلــك كل مقبــس مفتــاح اإلضــاءة والســاعة الكهربــايئ.
كان الشــعور بالنظــام واالنضبــاط رائع ـاً ،حيــث أ َّن مــا رأيتــه
مســبقاً كان ال يشء.
حتى طاولة الرئيس مانايب الواقفة ال تحوي بعــد جول ـ ٍة صادمــة جــدا ً داخــل مؤسســتهم وبعــد ســاعتني
محــارضة مــن ِقبــل رئيــس هوكــس ،اقرتبــت منــه مثلــا
عجالت!
فعلــت مــع نائــب رئيــس ليكــزس .ســألته مــا الــذي حــدث
عندمــا أتــت الــركات األخــرى مثــل نيســان ( )™Nissanوفــورد وكرايســل ()™Chrysler
والــركات اليابانيــة األخــرى لــرى مــا قامــت رشكتــك بإنجــازه.

تم رفع الطاوالت والنباتات متأل الخزائن وكل
يشء كان دون عجالت يف حني أن التنقل كان
سهالً

كان أثاث غرفة االنتظار دون عجالت.

ضغط عايل عىل العجالت.

نظــر إ ّيل وقــال «بــول ،إن األشــخاص األذكيــاء ال يســتطيعون تصديــق أن بإمكانــه أن يصبــح
بتلــك البســاطة» .هنالــك كانــت األلــوان الزاهيــة مــن الحيــاة .كان الــدرس الــذي تعلمتــه يتعلــق
باإلجهــاد الــذي كنــت أصارعــه داخــل  . Fast Capفــإذا كنــت تشــعر بأنــك تدفــع قطــارا ً أو
أنــك تُــدرج عجالتــك محــاوالً جعــل التصنيــع الرشــيق ينجــح ،إذا ً فأنــت تفعــل األمــر بأكملــه
بالطريقــة الخطــأ.
ـهل حتــى النخــاع .حيــث أنــك ســوف تُضاعــف احتــاالت الفشــل بشــكلٍ
فالتصنيــع الرشــيق سـ ٌ
كبــر إذا قمــت بتعقيــده بشــكلٍ مبالــغ فيــه إنــه ليــس مبتاهــة الرســوم البيانيــة املعقــدة أو
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العمليــات التــي يحاولــون مستشــارين اليــوم رمــي حملهــا عــى الــركات .قــام رئيــس هوكــس
بخفــض قامئــة مرجعيــة أساســية لــدى التصنيــع الرشــيق أكــر مــن مســألة خفــض مبــادئ
اسـراتيجية 5Sإىل مبــادئ اسـراتيجية  3Sوجعلهــا بســيطة جــدا ً بحيــث أن بإمــكان نســبة 100%
ـج منضبــط ومنظــم ألجــل التحســن املســتمر مــا هــو
مــن الفريــق فهــم وتحقيــق األهــداف .نهـ ٌ
إال الوقــود الــذي يجعــل مــن املحــرك يعمــل .جعــل رئيــس هوكــس مؤسســته ســهله للفهــم مــن
خــال ضوابــط مرئيــة صارمــة .قــام عــى الفــور بإلحــاق املوظفــن بعمليــة فــرز وتنظيــم مــكان
عملهــم الخــاص والنتيجــة النهائيــة كانــت نجــاة وازدهــار رشكتــه .كان ذلــك ألنــه صنــع ثقافــة
مــن التحســن واســتخدام مبــادئ اس ـراتيجية  3Sكهيــكل للنجــاح.

التصنيع الرشيق

غري التصنيع الرشيق

قــام جــون لوســر ،املديــر العــام لـــ  Fast capمبرافقتــي يف رحلــة اليابــان الثانيــة هــذه .بدأنــا
عــى الفــور بالتخطيــط ووضــع االس ـراتيجيات ،واآلن فهمــت أننــا احتجنــا إىل أخــذ Fast Cap
مــن مرحلــة «القيــام بفعاليــات التصنيــع الرشــيق» إىل مرحلــة بنــاء ثقافــة التصنيــع الرشــيق.
فكيــف ميكننــا بنــاء ثقافــة التصنيــع الرشــيق داخــل بيلينغــام ،واشــنطن؟ كيــف بإمكاننــا بنــاء
ثقافــة هوكــس مــن الصفــر داخــل
Fast Cap؟ يف حقيقــة األمــر ،كان
أحــد أهدافنــا أن نبــدو مثــل رشكــة
هوكــس خــال ســن ٍة واحــدة .لقــد
كنــا نبعــد ســنة ضوئيــة عــن ذلــك
الهــدف ولكننــا آمنــا بــأن مــع هـ ٍ
ـدف
جديــد لبنــاء ثقافـ ٍة مــا فــإن أي يشء
كان ممكن ـاً .متثــل هــذه التطــورات
الســؤال التــايل والعنــوان لفصلنــا
قمنا أنا وجون بالوصول إىل هدفنا وتسلق جبل ويتني بارتفاع 14,494
شــخص مــا
الرشيق.قدم .فيام القــادم .فكيــف يقــوم
ٌ
بعد توجهنا إىل املنزل لتحقيق هدفنا ببناء ثقافة التصنيع
ببنــاء ثقافــة التصنيــع الرشــيق؟
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أم ٌر واحد:
األُناس األذكياء ال يستطيعون تصديق
أن بإمكانه أن يصبح بتلك البساطة

يعمل التصنيع الرشيق لصالحك
ٍ
ماهي األمور التي تعاملت معها بتعقيد مبالغ فيه؟
ما هي أكرث ثالث أمور تحتاج إىل تبسيطها لفريقك ألجل النجاح:
1.1
2.2
3.3
ميل
مالحظة :أدركت بأنني احتجت إىل الرتكيز عىل متريني وأسلوب القيادة الغري فعال .كان لدي ٌ
قوي نحو لوم املوظفني بدالً من إدراك أهم املشاكل الناجمة عن القيادة الغري فعالة وضعف العملية
والتمرين اليسء.

فيديوهات التصنيع الرشيق
لتصنيع الرشيق لدى لكزس
http://youtu.be/QZUPPQ7tGx4

أهداف رشكة  ،Fast Capملف PDF
http://youtu.be/nYDSC7zWMxI
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الفصل الثامن

لنبني حضارة التصنيع الرشيق
آمــل اآلن أننــي أظهــرت كيــف يقــوم ِفكــر التصنيــع الرشــيق بتغــر العمــل التجــاري
واملنــزل .يجــب أن تشــعر بــأن التصنيــع الرشــيق قــام بالرتكيــز عــى مفاهيــم إزالــة
الهــدر مــن خــال التحســن املســتمر ،حيــث بــدأ ذلــك كلــه بســؤا ٍل بســيط «مــا
الــذي يُضايقنــي؟» قمــت أيضـاً مبناقشــة مــدى إمكانيــة التصنيــع الرشــيق بــأن يصبــح
إجهــادا ً عنــد تركيزنــا فقــط عــى العمليــة بــدالً مــن العــال ،ففــي الحقيقــة أنــا
أؤمــن بــأن هــذه هــي القضيــة .عندمــا يتخــى أغلــب النــاس عــن التصنيــع الرشــيق،
حيــث س ُيشــكل  90%مــن الرتكيــز عــى العمليــة و 10%مــن الرتكيــز عــى ال ُعــال .يف
حــن أنــه عندمــا يكــون األمــر عــى أرض الواقــع يجــب أن يكــون يف املقابــل .100%
ِ
قدمــت مــن مســاف ٍة بعيــدة يف رحلتــي الثانيــة إىل اليابــان بإقـرا ٍر تــام أنهــا مــن أجــل
ي بنــاء ثقافــة
نجــاح وبقــاء التصنيــع الرشــيق للمــدى البعيــد ،حيــث ســيتوجب ع ـ ّ
التصنيــع الرشــيق ،وبــا شــك أنَّ هــذا هــو أكــر تحــدي فكيــف لشــخص مــا بنــاء
ثقافة التصنيع الرشيق

=

التخلص من الهدر

+

التحسني املستمر

التحسني املستمر

+

التخلص من الهدر

=

ثقافة التصنيع الرشيق

ثقافــة التحســن املســتمر؟ كيــف لــك أن تجعــل ال ُعــال يبحثــون دامئ ـاً عــن طُــرق
للتحســن؟
ي االع ـراف أننــي كنــت كالجاهــل فيــا يخــص هــذا
يف حقيقــة األمــر ،يجــب ع ـ ّ
األمــر مثـ َـل أي شــخص .لقــد رأيــت عرض ـاً متألق ـاً لثقافــة التصنيــع الرشــيق داخــل
هوكــس ،كان ذلــك كــا أردت رشكتــي أن تكــون .علمــت بأنــه تو َجــب أن يكــون
بســيطاً ليصبــح بإمــكان كل شــخص داخــل  Fast Capمــن ُعــال أرضيــة املتجــر
ـري املكاتــب ال ـراء مــن خاللــه .علمــت أيض ـاً أنــه تو َجــب أن يكــون أم ـرا ً
إىل مديـ ّ
مســتدمياً وشــيئاً بإمكانــه أن يصبــح طريقــة تلقائيــة للتفكــر والتــي ســتقوم بالدعــم
رغــم دعــم رشكتنــا وإميــان املوظفــن بالنظــام.
كان إمياننــا بالنظــام بســيطاً .أردنــا التحســن املســتمر والرتكيــز عــى الجــودة
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والتخلــص مــن الهــدر يف كل تحــول .بدأنــا
املحاولــة مبحــاكاة مــا رأينــاه داخــل هوكــس،
بدأنــا مبــا نطلــق عليــه باالجتــاع الصباحــي.
ففــي متــام الثامنــة مــن كل صبــاح التزمنــا
بوقـ ٍ
ـت قصــر ،تقريبـاً خمــس أو عــر دقائــق
مــن أجــل التجمــع معنـاً قبــل أن يبــدأ
أي عمــل باإلنتــاج .بدأنــا بأهــم األمــور
األساســية ،مثــل قــراءة املبيعــات
اليوميــة ومراجعــة األخطــاء التــي
ٍ
بصــوت
اقرتفناهــا يف اليــوم الســابق
مرتفــع .ســوف نتمكــن مــن فتــح باب
االقرتاحــات عــن كيفيــة منــع تلــك
األخطــاء ومــا هــي اآلليــة الجديــدة
اجتامع Fast Capالصباحي.
التــي رمبــا نحتــاج للنظــر فيهــا ألجــل
•مراجعة االخطاء
•مراجعة التحسينات
التحســن وأخــرا ً قمنــا مبراجعــة أي
•أرقام املبيعات
عمليــة جديــدة تــم طرحهــا يف اليــوم
•مبادئ Fast Cap
•قراءة رسائل املعجبني املفعمة بالحامس
الســابق وتقييــم فعاليــة تلــك الطُــرق
•تدريب عىل اإلنتاج
الجديــدة .كانــت تلــك الثــاث أو
•دروس التاريخ
•متارين اإلحامء
األربــع أمــور التــي فعلناهــا كل يــوم
وبشــكل مســتمر.
بعــد ذلــك خطــرت عــى أذهاننــا فكــرة ،اســتوعبت زوجتــي ليــان مــدى قــدرة
الكتــب التــي نقرأهــا بالتأثــر علينــا .كنــا دامئــاً نقــرأ بعــض الكتــب الجديــدة
املتوافــرة يف املتجــر حيــث
يتوجــب علينــا إيجــاد الوقــت
املناســب ملناقشــتها بشــكلٍ
يومــي .غالب ـاً كانــت عــن إدارة
األعــال وتطويــر الــذات أو عن
التاريــخ .باإلضافــة إىل أن جــون
مديرنــا العــام كان أيضــاً قارئــاً
التعليم املستمر لكل شخص هو ِعامد ثقافة التصنيع الرشيق.
رشه ،عــاد ًة مــا يكــون حديثنــا
ِ
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الداخــي نحــن الثالثــة عــن إعــادة
مراجعــة مــا تعلمنــاه ومــا أحببنــاه
أو مــا مل نفضلــه مــن كل كتــاب .كان
البعــض مــن مفضالتنــا :كتــاب Good
to Greatو Built to Last: Successful
Habits of Visionary Companies
مــن قبــل جيمــس كولينــز ،أيضـاً أحببنــا
كتــاب ( Built From Scratchقصــة
منــزل ديبــوت) .وكقــادة رشكــة يقــرأون
منوذج بسيط ملكتبة  Fast Capالذكية.
ويناقشــون مبــادئ أفضــل هــذه
بإمكان ال ُعامل املثقفني حل أي مشكلة.
املبيعــات ،فــإن ذلــك أكســبنا نقطــة
مرجعيــة لحالملشــكلة ،فقــد اتضــح لنــا أنــه رمبــا يســاعد إرشاك كامــل ُعــال الرشكــة
يف ق ـراءة تلــك الكتــب إىل توحيــد منظورنــا .ومــع ذلــك كنــا نحــاول خلــق ثقافــة
حــايل املشــاكل.
يف الحقيقــة كان هديف(حرفياً)خلــق ثقافــة مــن أفضــل حــايل املشــاكل يف العــامل ،لــذا
بــدا األمــر ذو معنــى مبشــاركة تلــك الـ ُدرر مــن بعــض أفضــل قــادة أعــال تجاريــة
ملهِمــن يف العــامل .لقــد اعتقدنــا أنــه مــن الواجــب مشــاركة تلــك ال ـ ُدرر مــع كل
شــخص داخــل.Fast Cap
لــذا قمنــا بدمــج اجتامعنــا الصباحــي قلي ـاً بق ـراءة تلــك الكتــب الرائعــة بصـ ٍ
ـوت
مرتفــع .حيــث ســنناقش بعــض النقــاط الرئيســية املهمــة التــي أتينــا وفتحنــا البــاب
ألجــل املناقشــة أو املالحظــات عليهــا .عــى الرغــم مــن ذلــك فقــد كنــا نقــرأ صفحتــن
أو ثــاث صفحــات بشــكل يومــي ،كنــا ملزمــن عــى هــذا املفهــوم مــن التعلــم معنـاً،
وســافرنا خــال العديــد مــن الكتــب .كان البعــض مــن مفضالتنــا  Raving Fansو
 .The Purple Cowكنــا دؤوبــن يف التزامنــا نحــو هــذه العمليــة وكنتيج ـ ٍة لذلــك
فقــد ســمحنا لجميــع ُعاملنــا بالبقــاء يف نفــس القامئــة مثــل فريــق اإلدارة الخــاص
بنــا.
تــم تطويــر اجتامعنــا الصباحــي مــن مجــرد خمــس أو عــر دقائــق إىل ثالثــن
ٍ
خمــس وأربعــن دقيقــة ،كــا أننــا نقــوم مبراجعــة أرقــام املبيعــات واألخطــاء
أو
والتحســينات واملشــاركة بالقليــل مــن صفحــات نــادي الكتــاب للتفكــر والنظــر .بــدأ
أعضــاء فريقنــا منــذ مــد ٍة طويلــة بالتفكــر فيــا يتعلــق بالطريقــة التــي نفكــر بهــا
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قبــل مــا نحــن حرفي ـاً عليــه اآلن «يف
نفــس القامئــة!» كنــا نُعــرف موظفينــا
ألفــكار عامليــة املســتوى ولقــادة
مبتكريــن يف عــامل األعــال التجاريــة.
ومــن ثــم تفرعنــا مــن تطويــر الــذات
وكتــب إدارة األعــال إىل التاريــخ .املفتاح لتدريس التاريخ هو الذي يجعله ممتع ومشوق .هنالك مخزون غري
منتهي من فيديوهات تاريخية عالية الجودة والتي ت ُنشط وتُبهر رغم وجود
أحــب التاريــخ لــذا بــدأت بتشــجيع
أكرب كارهني لتاريخ من بيننا ..اجعله ممتع!
ُعاملنــا للنظــر يف األمــور مــن املنظــور
التاريخــي .كيــف يقــوم ال ُعــال بحل
املشــاكل يف املــايض؟ مــا هــي العوامــل التــي ينظــرون إليهــا قبــل أن يقومــوا بحــل
املشــكلة؟ أصبــح هــذا النــوع مــن التفكــر الحاســم أم ـرا ً ال غنــى عنــه لبنــاء ثقافــة
مــن التحســن املســتمر.
كانــت أول ثــاث أشــهر تتطلــب عمــاً شــاقاً بحيــث كانــت أشــبه بعمليــة خلــع
األســنان وذلــك مــن أجــل إبقــاء الجميــع متحمســن أو حتــى متشــوقني .مل نجعــل
الجميــع عــى مــن القــارب ،لــذا اعتقــدوا أنــه رمبــا كُنــا مجانــن قلي ـاً .ملــاذا كنــا
نُضيــع الســاعة األوىل مــن اليــوم بــا تصنيــع ُمن ِتــج؟ ملــاذا نقــف يف الجــوار داخــل
دائــرة اجتــاع الصبــاح املجنــون؟ بعــد ثــاث أشــهر بــدأت األمــور تأخــذ منح ـاً يف
غايــة اإليجابيــة وبعــد ســتة أشــهر بــدأت األمــور حقـاً تبــدوا جيــدة ألننــا مل نتخــى
عــن األمــر (مثــل التخــي عــن الحميــة الصارمــة)
وكنــا مفعمــن بالحــاس بعــد ســنة واحــدة.
كنــا نضــع جهدنــا يف التحــدث حيث األمــر املتيقنني
أنــه ســيعود علينــا باملــال ،إذا املســالة هــي وضــع
الجهــد يف التحــدث .مل نكــن فقــط نتحــدث عــن
التحســن املســتمر بــل كنــا نُــ َدرس ُعاملنــا مــا
ســيبدو عليــه األمــر باســتخدام األســاس اليومــي.
حيــث إنَّ أول ســنة نفذنــا فيها االجتــاع الصباحي
منــت وتحولــت وتحســنت لألفضــل بصف ٍة مســتمرة
وبجــودة مــا أصبــح عليــه االجتــاع الصباحــي مــن
ُعامل لن تتوقع منهم أبدا ً التحدث أمام مجموعات
تحســن فقــد وضعنــا تغــرا ً إضافيــاً آخــر بعــد
كبرية ،أصبحوا ذوي كفاءة وارتياح كرئيس اجتامع
الســنة األوىل .دامئـاً مــا يتــم قيــادة االجتــاع ســوا ًء
الصباح.
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مــن ِقبــي أو مــن ِقبــل جــون ،املديــر العــام لرشكتــي .وك َمطالِــب ألجــل تنميــة وقتنــا
بجانــب توســع عملنــا التجــاري ،وجدنــا أنــه كان هنالــك أوقات ـاً ال يكــون بإمــكان
أحـ ٍـد منــا التواجــد هنالــك بســبب جــداول رحلتنــا .كان مــن الصعــب جــدا ً ِ
الحفــاظ
عــى االجتــاع ومضمونــه أثنــاء تغيبنــا.
توصلنــا إىل أننــا كنــا يف حاجــ ٍة إىل
تدريــس ُعاملنــا كيفيــة قيــادة االجتــاع
ومــا هــي أفضــل طريقــة لفعلــه أكــر
مــن مســألة تركهــم يخوضــون تجربتــه؟
يف تلــك األثنــاء كنــا فعـاً نبــدأ برتجمــة
األقــوال إىل أفعــال! حيــث قررنــا أنــه
ٍ
شــخص آخــر قيــادة
ليــس بإمــكان
االجتــاع أثنــاء تغيبنــا .لكــن باإلضافــة
تأسيس قادة بوضع عالمة املوافقة عىل الوقت.
إىل األســاس اليومــي ســنقوم بتنــاوب
مهــات قائــد الصبــاح بــن موظفينــا .ع َينــا شــخصاً جديــدا ً ليصبــح القائــد يف كل
يــوم .لــذا فنحــن اآلن ال نُ ـ َدرس ال ُعــال عــى التحســن املســتمر فقــط بــل نُــدرب
ال ُعــال ليصبحــوا قــادة .أخذنــا ُعــال مــن اللذيــن كانــوا خجولــن كالفــران واللذيــن
مل يتحدثــوا مطلقــاً أمــام مجموعــة ُعــال مــن قَبــل ،قمنــا بإنشــائهم وتدريبهــم
لفعــل أمــ ٍر مل يتخيلــوا أن باســتطاعتهم فعلــه .حســناً ،خمــن مــاذا؟ هــل شــعروا
بالرضــا عــن أنفســهم؟ لقــد شــعروا بالروعــة تجــاه أنفســهم ،ألنهــم أتــوا لعملهــم
كل يــوم ورأوا تحســناً شــخصياً كالتحســن املرتبــط ببيئــة وحالــة عملهــم .هــذه هــي
البدايــة لكيفيــة قيامنــا ببنــاء ثقافــة مــن التحســن املســتمر .لقــد قمنــا بإنشــاء قــادة
كل يــوم داخــل .Fast Cap
خــال هــذا املنحــى القــوي
داخــل ثقافــة رشكتنــا ،قــام
صديقــي جيــف كاس والــذي
كان أيضــاً يعمــل عــى بنــاء
ثقافــة التصنيــع الرشــيق داخــل
عملــه التجــاري بتعريفــي
ـوي جــدا ً .قــال
عــى مفهـ ٍ
ـوم قـ ٍ
جيف كاس من  Kaas Tailoredمصمم وصانع طائرات
جوية .معلم بالفطرة للتصنيع الرشيق ،قام جيف بإعطاء
«بــول ،إذا أردت أن يقــوم
نصيحتني ألجل رؤية جوالت أسبوعية.
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ُعاملــك بالتحــرك نحــو املســتوى التــايل ،فابــدأ بــرك
النــاس تأخــذ جولــة داخــل مؤسســتك».
ـدي حقيقــي .هــل أنــت
اعتقــدتُ أن ذلــك بــدا كتحـ ٍ
جيــد كفايــ ًة لــرك اآلخريــن ينظــرون إلينــا كمثــال
للتصنيــع الرشــيق يف العمــل؟
قــال جيــف «عندمــا تقــف عــى املــرح ِطــوال
الوقــت وعندمــا يــأيت الغربــاء لينظــروا إليــك ألجــل
مــا تقــوم بفعلــه فمــن الطبيعــي أن ُعاملــك ســريدون
عيــش ذلــك التوقــع .حيــث أنهــم سيتحســنون لألفضــل
واألفضــل بشــكلٍ تلقــايئ ».لذا بدأنــا بالدعوة والســاح
للــركات األخــرى بأخــذ جولــة داخــل مؤسســتنا .مــا
أفضل طريقة لنقل التصنيع الرشيق إىل املستوى
هــي أفضــل طريقــة الســتعراض جهودنــا يف التحســن
التايل هي برتك الناس يرون عملك
املســتمر لهــم؟ أثبــت ذلــك اكتســابنا لفوائــد أخــرى مل
أتوقعهــا مطلق ـاً.
شَ ــعر ُعاملنــا بالرضــا عــن الحقيقــة التــي أرادهــا ال ُعــال اآلخريــن ،برؤيــة مــا كنــا
نفعلــه .وكــا اكتشــفت يف الســلوك البــري أن الرقــم واحــد
يف هــذه الحيــاة هــو يشء يريــده الجميــع بشــدة ليصبحــوا
متميزيــن ويقــال أنهــم يعملــون بالشــكل الرائــع ومــن خــال
دعــوة اآلخريــن للمجــيء ومراقبــة رشكتنــا كنــا نقــول للعــامل
«انظــروا إىل الــيء العظيــم الــذي نفعلــه!» كان األمــر أشــبه
بوضــع أفضــل مشــاريعك تحــت العــرض ل ُحــكام معــرض
علمــي!
دينور رويس ،عضو مجلس الشيوخ يف
والية واشنطن
مــن خــال توفــر «جولــة بيئيــة» داخــل  Fast Capكنــا
نتواصــل بصــور ٍة أساســية مــع ُعاملنــا الذيــن كانــوا
يقومــون بعمــلٍ اســتثنايئ ،ألن النــاس مــن جميــع
أنحــاء العــامل قــد بــدأوا بالتجــول داخــل مؤسســتنا.
حتــى أننــا حظينــا بزيــارة كبــار الشــخصيات
والسياســيني ألجــل رؤيــة مــا نقــوم بعملــه .ملــاذا؟
ذلــك ألننــا نُحقــق نتائــج اســتثنائية .داخــل Fast
روب ماكينا ،النائب العام لوالية واشنطن
 ،Capمل نقــم أبــدا ً بفصــل أي شــخص ســوا ًء
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باقتصــاص الرواتــب أو معــدالت األجــور بالرغــم مــن الهبــوط االقتصــادي األكــر يف
آخــر مئــة ســنة ،واســتمرينا يف توســيع عملنــا التجــاري .نقــوم بإنشــاء أعــال تجاريــة
ضمــن أربعــن دولــة وال ي ـزال العــد مســتمر .فنحــن رشكــة ُمربحــة جــدا ً وذو أعــى
أجــر للموظفــن يف منطقتنــا من الشــال
إىل الجنــوب .حيــث أ َّن لدينــا الكثــر
لنفخــر بــه .وأحيانــاً خــال مســعانا
للتحســن املســتمر يغفــل عــن أذهاننــا
ذلــك.
إن نجاحنــا هــو بفضــل الرتكيــز عــى
بنــاء ثقافــة التنميــة البرشيــة .نحــن
ال نتحــدث فقــط عنــه ،بــل إننــا نقــوم
بــرف آالف الــدوالرات كل يــوم يف
تدريــب وتدريــس ُعاملنــا .يُ َعــرف هــذا
بـــ «وضــع املجهــود حيــث األمــر املتيقن
أنــه ســيعود عليــك باملــال» طــرح ال ُعامل
الذيــن يقومــون بجولــة داخــل منشــئتنا
األجندة الروتينية الجتامع  Fast Capالصباحي
ســؤال «مــا الــذي تفعلونــه ألجــل
توجيــه املوظفــن ال ُجــدد؟ كان ردنــا
كالتــايل «يتــم توجيــه جميــع العاملــن
كل يــوم يأتــون فيــه للعمــل» تقــوم
معظــم الــركات بتحضــر املوظــف
الجديــد يف وقـ ٍ
ـت وجيــز ومراجعــة آليــة
العمــل معــه ألســبوع أو اثنــن ومــن ثــم
يتــم نســيان  90%مــن ذلــك .يف حــن
لدينا داخل  Fast Capأفضل ُعامل مد َربني يف العامل حيث نقوم بفعله
أنــه داخــل Fast Capنقــوم مبراجعــة
كل يوم.
 13هدفـاً و20مبدئـاً خــاص بنــا لينتهــي
األمــر بالتحســينات ومئــات املنتجــات ومراجعــة كل خطــأ وكل رد عميــل مفعــم
بالحــاس قمنــا باســتقباله والتاريــخ والثقافــة والقانــون األســايس كل يــوم .لقــد قمنــا
ببنــاء تلــك الثقافــة مــن خــال اســتثامر الوقــت واملــال يف تدريــب وتدريــس ُعاملنــا
قيمــة وفوائــد التحســن والعــودة للبدايــة إىل مــا قالــه نائــب رئيــس لكــزس إ ّيل ،حيــث
Morning Meeting Agenda

• 7:30-7:55 Leader preps for the meeting
• 7:55 Leader Announces over intercom and walkie-talkie 5 minutes
until morning meeting
!• 8:00 Good morning FastCap
• 8:01 Announce tomorrow’s Meeting Leader
• 8:02 Sales Numbers
• 8:03 Mistakes and discussion
• 8:10 Raving Fans
• 8:15 Product Review
• 8:20 Improvement
• 8:25 FastCap Principles
• 8:30 History and Enrichment
• 8:35 Constitution
• 8:40 Stretching
• 8:45 Back to Work

1. The times are approximate. Our morning meeting generally
takes 30 minutes, but can take up to an hour depending on
subjects and issues of the day.
2. We have the morning meeting every morning. We do not miss
it. It is the most important way we build our culture. In the
beginning, our morning meetings were only 5 minutes long. We
recommend that you start the same way and make it
sustainable.
3. Constant review and testing of the material you cover is critical
for retention.
4. We are often asked if we have new employee orientation. The
answer is “No.” The morning meeting provides daily orientation
and is infinitely more effective.

Note:
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كان أهــم أمــر ألي مســتوى عاملــي وألي رشكــة مبدئيــة ت ُــدرِس وتــدرب ال ُعــال.
يف نهايــة اليــوم يكــون لــدى كلٍ منــا مســمى وظيفــي ،مهنــدس العمليــة .وظيفتنــا
ليســت ألجــل صناعــة منتجــات ،لكــن ألجــل تحســن آليــة صناعتنــا ملنتجاتنــا .هــذا
مــا يجعلنــا منثــل ثقافــة التصنيــع الرشــيق بصــور ٍة متميــزة .كان الرتتيــب الــذي يتبــع
تلــك التحســينات بنفــس القــدر مــن األهميــة.
أوالً نقومبتحسني التايل:
•الفرد
•العملية
•املنتَج
هــي ِضعــف «ف» -ع م (ف.ف.ع.م)« .الحــروف
هــي اختصــارات الرتتيــب»
نــود القــول داخــل Fast Capأننــا نعمــل يف مجــال
تنميــة ال ُعــال .كانــت نتيجــة تنميــة ال ُعــال هــي أننا
نُنتــج منتجـ ٍ
ـات بــارزة ونعمــل يف بيئـ ٍة مبتكــرة حيــث
األفــكار مرحــب بهــا بنفــس الحــاس والعزميــة ســوا ًء
أتــت مــن املوظفــن املبتدئــن أو مــن كبــر املوظفــن
املاليــن .كانــت توقعــات كل شــخص داخــلFast Cap
هــي أ َّن ذلــك األمــر سيســتمر ليصبــح أفضــل يوم ـاً
بعــد يــوم وسـتُدعم الثقافــة وســيتم املطالبــة بهــا!
الرقم واحد هو يشء يريده الناس يف الحياة ألجل
هــذه هــي كيفيــة قيامــك بحســاب تقدمــك يف
أن يشعروا بأن أفكارهم مهمة وأنهم يصنعون
فرقاً.
بنــاء ثقافــة التصنيــع الرشــيق «باالبتســامة» .ســرى
ابتسـ ٍ
ـامات أكــر وذلــك ألنهــا ت ُشــعر باالرتيــاح عندمــا
يُجــرب الجميــع التحســن والعمــل داخــل بيئــ ٍة نظيفــة.
تنشــئة ال ُعــال ليعملــوا بأفضــل مــا لديهــم واســتغراق ذات الوقــت ملراجعــة النتائــج
واالســتامع ألفــكا ٍر مــن أجــل التحســن والتعلــم ســوياً هــو مــا يتمحــور اجتامعنــا
الصباحــي عنــه .فيــا يتعلــق باملوظفــن املبتدئــن يف يومهــم األول مــن العمــل ،فــإن
جميــع الطُــرق لــدي كاملالــك هــي أننــا نتــوىل عمليــة التعليــم والتحســن ســوياً ،فــا
أحــد ُينــح ترخيــص وال أحــد يُســتبعد مــن توقعــات التحســن .هــذا هــو كيــف نبــدأ
بنــاء ثقافــة داخــل . Fast Capاجتــاع الصبــاح كان مجــرد بدايــة.
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أم ٌر واحد:
أرين دفرت شيكَاتك
وأين أنفقت أموالك
وسأُريك ما تظنه فائدة

يعمل التصنيع الرشيق لصالحك
ابدأ بتحديد ماسيبدو عليه أول اجتامع صباحي لك .خمس دقائق هي ماسيتطلبه األمر لتبدأ

-١
-٢
-٣
-٤
اجعل األمر سهل ،واذهب إىل:
www.fastcap.com
قم بالضغط عىل زر تحميل ملف اجتامع  Fast Capالصباحي
بإمكانــك تعديلــه بنســبة  ٪١أو  ٪٩٩متوفــر كمصــدر مجــاين ليأخــذك إىل رحلتــك يف التصنيــع
الرشــيق.
فيديوهات التصنيع الرشيق
مستندات االجتامع الصباحي
http://bit.ly/wPwgQL
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الفصل التاسع

ما وراء االجتماع الصباحي
ســمح لنــا االجتــاع الصباحــي بتنفيــذ املرحلــة األوىل مــن بنــاء ثقافــة تتضمــن
تدريــس وتدريــب ال ُعــال .وال زلنــا يف حاجــة إىل رفــع تطلعــات التحســن املســتمر.
احتجنــا إىل ُعــال ألجــل التحســينات يف األســاس اليومــي لنتمكــن مــن إنتــاج منتــج
ذو جــود ٍة أعــى بأقــل تكلفــة ،يف حــن االســتمتاع بالشــعور الطبيعــي الناتــج عــن
االنجــاز داخــل بيئــة عملنــا .ال يتمحــور التصنيــع الرشــيق عــن تنميــة ال ُعــال
ليشــعروا جميعــاً بالســعادة واالنضــام يف األمــر .بــل إنــه أيضــاً يتمحــور حــول
النتائــج امللموســة القابلــة للقيــاس والتــي توضــح منوذجـاً مســتمرا ً للتحســن .كيــف
قمنــا بفعــل ذلــك؟ إذا قلــت ل ُعــايل «مرحب ـاً ،إننــي أرغــب بصنــع تحســن واحــد
كل يــوم» فحــن إ ٍذ ســأبدو لهــم كمــن أصيــب بحالــة ُســكر» .األغلبيــة ســيجيبون
بـــ «ال أعلــم إذ كان باســتطاعتي التفكــر بعمــل تحســن لليــوم الواحــد» وبالتأكيــد
فإنــه يبــدوا كمهم ـ ٍة صعبــة أو مســتحيلة الحــدوث ،أليــس ذلــك صحيح ـاُ؟
لــذا قمــت بتغــره مجــددا ً ألم ـ ٍر يف غايــة الســهولة .هــل تتذكــر منــوذج هوكــس؟
كان رس روعــة رشكتهــم أنهــم أبقــوا عمليتهــم يف غايــة الســهولة ألجــل تأكيــد أعــى
نســبة رشاء مــن ُعاملهــم.
فقلــت ل ُعــايل «أروين تحســيناً واحــدا ً فقــط كل يــوم
يوفــر ثانيتــن .هــا هــو األمــر ،حيــث إنــه كل مــا أتطلــع
ألجلــه .تحســن واحــد كل يــوم يوفــر ثانيتــن».
أيها األوالد! إن الرئيس يريد تحسيناً
فعله! يومياً ال يوجــد شــخص عــى وجــه األرض يــدع الحبــل عــى
يوفر ثانيتني .ال نستطيع
القــارب مــن أجــل انتظــار ُعاملــه ليكتشــفوا طريقــة
لتحســن أمــ ٍر مــا يُوفــر ثانيتــن .لــذا قمــت بخفــض معايــر الجــودة املتوقعــة
ليصبــح بإمــكان أي شــخص الوصــول إليهــا .وبالتأكيــد هــذا مــا حصــل .بــدأت
مــع توقــع تحســن بســيط يوفــر ثانيتــن كل يــوم ،ولــي أتأكــد مــن أن ال ُعــال
فهِمــوا كيــف بإمكانهــم إيجــاد تحســن يوفــر ثانيتــن كل يــوم بشــكل ممكــن ،أتينــا
بفكــرة املرحلــة التاليــة مــن بنــاء ثقافــة التحســن املســتمر (تحســن عمليــة الســر
يف الصبــاح).
يتــم إبــاغ الجميــع بالعمــل يف متــام الســابعة صباحـاً .يبــدأ اجتامعنــا الصباحي من
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 ،8:30-8:00وتحديــدا ً يكــون بالتحــدث ،حيــث
أن ُعــايل ال يُبــارشون عملهــم بشــكلٍ جِــدي
مــن ،٨-٧فبــدالً مــن ذلــك نقــوم بتخصيــص
هــذا الوقــت ألجــل مبــادئ اســراتيجية  .3Sهل
تتذكــر تلــك؟ كانــت مبادئنــا الســراتيجية 3S
هــي :التنظيــف والفــرز ووضــع املعايــر .تنظيف
(تنظيــف منطقتهــم) وفــرز كل يشء وإزالــة أي
يشء إضــايف وغــر رضوري لعملهــم املحــدد ومن
ثــم وضــع معايركل شــئ ،مــن خالل تســخري أول
ســاعة ملبــادئ اســراتيجية  3Sفــإن كل شــخص
يُعطــى الفرصــة إليجــاد تحســن خــال ثانيتــن.
إن الفــرز مــن خــال الفــوىض التــي متيــل ألن
ترتاكــم داخــل مناطــق عملنــا دامئ ـاً مــا تعــود
إ ّيل بنــو ٍع مــن تحســن الكفــاءة .يعلــم الجميــع
أن لديهــم عــى األقــل ســاعة واحــدة مــن  7إىل
 8صباحـاً لعمــل تحســن بســيط داخــل منطقــة
عملهــم أو منطقــة إلهامهــم الخاصــة .ألجــل
تعزيــز هــذه الفكــرة ،بــدأت باملــي عــى
قســم لقســم
أرضيــة املتجــر كل صبــاح مــن
ٍ
أُ َحيــي النــاس قائــاً» أهــاً أوســتني «عاصمــة
واليــة تكســاس» مــا هــي تحســيناتكم لليــوم؟»
أو «مــا الــذي تعملــون عليــه؟»
عندمــا يقــوم النــاس بالتجــول داخــل Fast
 Capفإنهــم يقولــون أمــورا ً مثــل «هــذا أنظــف
مــكان رأيتــه قــط ،إنكــم يــا رفــاق مندفعــن
بحــاس ،حتــى امللــح والفلفــل ُمصنــف و ُمظَلــل
عــى طاولــة الغــداء».
كانــت خطوتنــا الثانيــة يف ســبيل بنــاء ثقافــة
التصنيــع الرشــيق عمليــة بســيطة جــدا ً والتــي
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إن الجميع يف مزاج التحسني من  7إىل .8

استعراض تحسني نظام كانبان .

أصبح اآلن للختم مكان.

تعال إىل هنا وانظر إىل تحسينايت.

تشكيل مكان لجميع األدوات.

خالل ثانيتني

هــي بالتأكيــد تُ كــن الجميــع مــن الـراء واملســاهمة
فيــه مــن خاللهــا .حيــث جعلناهــا بســيط ًة كفايــة
وتأكدنــا مــن صنعهــا خــال ســاعات العمــل .ال
يوجــد مــكان يف العــامل ليــس باســتطاعته االســتفادة
مــن تحس ـ ٍن يوفــر ثانيتــن.
قمــت مؤخــرا ً بتدريــس عمليــة التحســن لثانيتــن
للطاقـ ٍـم بداخــل مبنــى البلديــة ،القريــب مــن املــكان
الــذي أســكن بــه .يف األســبوع األول أىت الجميــع
بتحســينات ،حيــث أنَّ تلــك التحســينات عملــت
عــى توفــر الســاعات لهــم بشــكلٍ يومــي .تخيــل
أيها الرفاق ،ليس هذا ما عنيت بـ “تنمية
ال ُعامل” ،أين التحسينات اآلن؟
ذلــك! كنــت أطلــب تحســيناً لثانيتــن فقــط يف حــن
أن ال ُعــال يقدمــون سـ ٍ
ـاعات مــن التحســينات .هــذا
هــو ســحر أن تجعلــه بســيطاً.
عندمــا رشحــت التحســن لثانيتــن لـــ هــاري كنــوريث،
املستشــار الــذي اســتضفته يف برنامجــي اإلذاعــي،
« »The American Innovatorقمــت بســؤاله إذ
كان يعتقــد أنــه يبــدو كأمــ ٍر ســينجح يف أي بيئــة
عمــل.
قــال «بالطبــع» .قلــت «حســنا ً ملــاذا تؤمــن بأنــه وضع يوري رشيطاً الصقاً واضح فوق امللصقات
ليحافظ عليها من االستعامل املستمر.
نجــح بشــكلٍ رائــع داخــل Fast Cap؟ قــال «األمــر
بســيط ،لــي تجعــل يــا بــول أمــرا ً مــا يبقــى فإنــه
يجــب عليــك أوالً أن:
تضع التوقعات
تعاين التوقعات
تعزز التوقعات
إننــي ال أفهــم الثــاث مفاهيــم تلــك مــن منطــق نظريــة إدارة األعــال ،ومل أُريس
العمليــة بتلــك الخطــوات التــي تؤخــذ بعــن االعتبــار ،بــل إننــي كنــت أؤديهــم دون
حتــى املعرفــة بهــم .لقــد توقعــت مــن ُعــايل صنــع تحسـ ٍن يوفــر ثانيتــن ،والتوقــع
جعــل األمــر واضحـاً عــن طريــق خلــق وقــت أثنــاء ســاعات عملهــم لجعلــه يحدث.
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َع َمــل ســر التحســن الصباحــي عــى
تعزيــز التوقعــات عندمــا كُنــت
مشاهدة فيديوهات التحسني أثناء االجتامع الصباحي.
أجــوب يف األرجــاء ،ومــن وقـ ٍ
ـت آلخــر
فإننــي أجـ ُد شــخصاً «عالقـاً فقــط مبــا
يفعــل» وعــاد ًة مــا أقــوم مبســاعدتهم بإيجــاد تحســن لثانيتــن.
أخــرا ً ،قمــت بدعــم ذلــك التــرف مــن خــال االحتفــال بتلــك التحســينات بعــرض
فيديــو لهــا أثنــاء االجتــاع الصباحي.
قــام قــادة األفرقــة بالتجــول يف الجــوار والســاح ل ُعاملنــا بإظهــار التحســينات
املختلفــة التــي قامــوا بصنعهــا داخــل بيئــة عملهــم .لقــد كانــت ثقافــة فعالــة جــدا ً
تقــوم ببنــاء األســلوب.
قمنــا ك ّنــا نرغــب قبــل بدءنــا بالتصويــر بأخــذ كامــل الرشكــة لرؤيــة التحســينات
ـن ذلــك أصبــح مشــكلة ألن لدينــا العديــد مــن ال ُعــال ألجــل القيــام
املختلفــة ،لكـ َّ
بجولــة ،حيــث يتطلــب األمــر وقت ـاً طوي ـاً جــدا ً .باإلضافــة إىل أن املناطــق التــي
كنــا نراقبهــا كانــت بشــكلٍ عــام خاليــا تصنيعيــة صغــرة حيــث أنــه فقــط ال ُعــال
الذيــن يف املقدمــة ميكنهــم الرؤيــة وســاع العــرض.
ٍ
بفوائــد
عندمــا قررنــا بــدء فهرســة األفــكار التــي عــى رشيــط الفيديــو ،حظينــا
مفاجِئــة .كانــت األوىل أننــا مل نلجــأ إىل ســحب كامــل الرشكــة للتجــول مــن قسـ ٍـم
لقســم كقطيـعٍ مــن املاشــية .ثــاين فائــدة كانــت أنــه بإمــكان الجميــع رؤيــة وســاع
العــرض بشــكلٍ واضــح مــن خــال مشــاهدة الفيديــو أثنــاء االجتــاع الصباحــي.
والثالثــة كانــت فائــدة  ،فقــد متوقعــة وهــي أن األمــر بــدأ بصقــل العــرض ومهارات
التحــدث عنــد ُعاملنــا .فقــد ســمح لهــم بتطويــر قدراتهــم ألجــل تفصيــل أفكارهــم
والتعبــر عــن أنفســهم أمــام الكامــرا ،والــذي يعتــر مهــار ًة رائعــة ميكــن الحصــول
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عليهــا يف هــذه األيــام وهــذا العمــر .الفائــدة الرابعــة هــي أننــا قمنــا بتطويــر فيديو
مكتبــي ألجــل تدريــس اآلخريــن مــا بــدت عليــه تحســينات التصنيــع الرشــيق.
أيضـاً قدمــت الفهرســة ورشيــط الفيديــو الخــاص بتحســيناتنا مــواد دعائيــة ممتازة.
كان بإمــكان النــاس الذيــن تجولــوا بداخــل منشــئتنا الوصــول لتلــك األفــكار
ألنفســهم وذلــك ببســاطة مــن خــال الدخــول عــى موقعنــا .أصبحــت هــذه امليــزة
أداة تدريــس للعــامل الخارجــي .ومجــددا ً فــإن ُعاملنــا ممتنــن بشــدة مــن أجــل
حقيقــة أن النــاس مــن جميــع أنحــاء العــامل يشــاهدون تحســيناتهم ويتعلمــون
منهــا .إن (هــديف الواضــح والرصيــح لرشكتــي التــي أســعى ألجلهــا) هــو تغــر العــامل،
وكــا تــرى ُعــايل يقومــون فقــط بفعــل ذلــك.
أصبــح ســر التحســن الصباحــي ثــاين أهــم عنــر لبنــاء ثقافــة مــن التحســن
املســتمر وقــد حقــق العديــد مــن التحســينات ،أكــر مــا توقعنــا .تلــك هــي طبيعة
ِفكــر التصنيــع الرشــيق ومــع ذلــك فــإن فوائــده تســتمر يف العطــاء.
واآلن ،أعلم بأنك تتساءل« ،هل تقوم بفعل ذلك كل يوم يا بول؟»
االجابــة ســتكون نعــم! إننــا نقــوم بفعــل ذلــك كل يــوم ألكــر مــن خمـ ِ
ـس ســنوات.
ومل ننســاه .حيــث إنــه يعتــر جــزءا ً مــن ثقافتنــا . ،وهــو أهــم مــن مســألة صنــع
ودجــات أو أدوات نجــارة أو أي يشء آخــر نقــوم بفعلــه ،ألننــا نعلــم أنــه إذ كان
لدينــا حــا ّيل مشــاكل عــى مســتوى عاملــي ،فإنــه ال يهــم مــا نقــوم بصنعــه اليــوم
أو خــال خمــس ســنوات مــن اآلن .حيــث أننــا ســنملك القــدرة عــى تأســيس عمــلٍ
رائــع تحــت أي ظــرف يواجهنــا .إن أكــر مشــكلة قــد تحصــل للنــاس مــع فكــرة
جعــل ُعاملهــم يأتــون بتحســن يوفــر ثانيتــن هــي الثقــة بأنهــم لــن يُ ِ
فســدوا شــيئاً
أو يجعلــوا العمليــة أســوء .االجابــة هــي أنهــم ســيفعلون ذلــك .ســوف يختلقــون
األخطــاء وســيصبحون حاللــن أفضــل ملشــكلة العمليــة ومــن أجــل عمــل التصنيــع
الرشــيق بالشــكل الصحيــح يجــب عليــك الثقــة بــأن النظــام ســ ُينتج النتيجــة
املنشــودة .حتــى لــو ا ُضطــررت للتغــايض عــن األخطــاء ِطــوال الطريــق .الطريقــة
األوىل لتُعلــم النــاس هــي مــن خــال فعــل األخطــاء .فــإذا كنــت ســتخطف ثقافتــك
مــن تلــك التجربــة فإنــك ســتخطف نفســك مــن االبتــكارات الغــر محــدودة التــي
تنتظــرك .تذكــر بأننــا نبحــث عــن تحسـ ٍ
ـينات بســيطة ،لــذا يجــب أن تكــون األخطاء
صغــر ًة أيضـاً .كل خطــأ وكل تحســن ســيصبح جــزءا ً قيـاً مــن بنــاء ثقافــة التحســن
املســتمر.
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أم ٌر واحد:
ثانيتني ستُغري
العامل!
يعمل التصنيع الرشيق لصالحك
أكتب أول عرش تحسينات لك وفرت ثانيتني:
(تذكر بأن أفضل مكان للبدء هو ما يُضايقك).
1.1
2.2
3.3
4.4
5.5
6.6
7.7
8.8
9.9
1010
فيديوهات التصنيع الرشيق

سري تحسني التصنيع الرشيق الصباحي

http://youtu.be/3OEePS7Oh_g

تحكم التصنيع الرشيق بالغبار

http://youtu.be/Su_c2UhSRDw
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الفصل العاشر

لنقم بتعلمها من داخل دورة المياه
لدينــا الكثــر مــن املتعــة داخــل  .Fast Capأحــد أمتــع األشــياء التــي نفعلهــا تحــدث خــال
جــوالت الصبــاح التــي نأخذهــا مــع الــزوار .حيــث أنــه بعــد أن يتســنى لهــم فرصــة مشــاهدة
رشكتنــا يف فــرة العمــل وخــال االجتــاع الصباحــي وخــال تحســن الســر ،فــإن النــاس تســأل
دامئــاً« ،كيــف أســتطيع البــدء؟» إن األمــر يبــدو عظيــاً
جــدا ً».
يحــدث هــذا عندمــا أقــول« ،اه ،إنــه حقــاً يف غايــة
الســهولة» ثــم أقــوم بقيادتهــم ألحــد دورات امليــاه
الخمســة الخاصــة بنــا .افتــح البــاب وأقــول« ،امــي إىل
هنــا وســوف أُريــك كيــف تبــدأ بنــاء ثقافــة مــن التحســن
املســتمر».
فينظــرون إ ّيل وكأننــي فقــدت عقــي ويجيبوننــي بـــ «هــل
هيا! إن التصنيع الرشيق بدأ من داخل دورة املياه! أنــت جــاد؟ حقـاً؟ تريــدين أن أتعلــم كيــف أفعــل ذلــك من
خــال املــي إىل داخــل دورة امليــاه الخاصــة بكــم؟» قلــت
بــكل فخــر« ،إن لدينــا أنظــف دورات ميــاه يف العــامل.
جميــع دورات امليــاه الخاصــة بنــا متشــابهة ،ذلــك ألنهــا
معيــار ملــا نعتقــد بــأن التصنيــع الرشــيق يجــب أن يبــدو
عليــه داخــل بقيــة منشــئتنا».
لقــد ابتكرنــا معيــارا ً ســهالً للفهــم مــن ِقبــل الجميــع .عــى
أيــة حــال ،فــإن دورة امليــاه هــي تجربــة واحــدة والتــي
تجمــع كُالً منــا ،حيــث إن أغلبنــا ســيذهب إليهــا عــى
األقــل ثــاث أو أربــع مـرات يف اليــوم خــال ســاعات عملنا.
كل يشء يجــب أن يبــدو كــدورة امليــاه،
عندمــا نقــول أ َّن َ
فــإن النــاس ســيدركون متامـاً مــا كنــا نتحــدث عنــه .دعنــي
عــا تبــدو عليــه دورة امليــاه الخاصــة بنــا.
اآلن أُخــرك َّ
إن هــذا الكتــاب مــيء بالصــور كطريق ـ ٍة لــإدالء بإثبــات
كل دورة مياه موحدة بأدوات التنظيف نفسها أُســلوبنا الحــازم يف التصنيــع الرشــيق! فبإمكانــك الرؤيــة يف
التي يف ذات األماكن ،إنه سهل للغاية ،الحفاظ الصــور أن بداخــل كل دورة ميــاه رف مــن الســتان لــس
عىل دورة مياه ناصعة!
ســتيل مرفــق بــه جميــع األدوات الرضوريــة (منشــفة،
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مكبــس غطَــاس ،فرشــة تنظيــف املرحــاض ،مناديــل ورقيــةُ ،م ِ
نظــف ويندكــس (،)™Windex
مناديــل معطــرة ،ممســحة أرض ،أســرين ،محلــول ملحــي ،وبشــكلٍ مبدأي كل يشء نســتخدمه
يف األســاس اليومــي مــن أجــل الحفــاظ عــى دورات امليــاه الخاصــة بنــا و إبقاءهــا نظيفــة).
يف بــادئ األمــر ،عندمــا رشعنــا يف عمليــة تحويــل دورات امليــاه الخاصــة بنــا ،الحظنــا أم ـرا ً
واحــدا ً ،حيــث كان أن لدينــا أنــواع متعــددة ومختلفــة مــن امل ُنظفــات والطــرق لتنظيــف
دورة امليــاه . ،فلــم تكــن آليــة تنظيــف ُم َو َّحــدة .،فبعــض
ـب
ال ُعــال أحبــوا اســتخدام ويندكــس والبعــض اآلخــر أحـ َ
اســتخدام ُمنظــف  .™409حيــث إن لدينــا مجموعــة
كاملــة متنوعــة مــن ُمختَلــف أنــواع املنظفــات واآلليــات
لتنظيــف دورة امليــاه ،والتــي هــي بالتأكيــد تعتــر
النقيــض التــام للتصنيــع الرشــيق.
هــل تتذكــر مبــادئ اس ـراتيجية  3Sالتــي تعلمناهــا مــن
هوكــس (التنظيــف والفــرز ووضــع املعايــر)؟ االســتمرار
يف تتبــع امل ُنظفــات املفضلــة لــدى كل شــخص هــو جنــون
ويضيــف الكثــر مــن التعقيــدات للمهمــة التــي مــن
تنظيف املرحاض يف حني أن مقعد املرحاض
الواجــب أن تكــون واضحــة.
منخفض!
كل يشء ُمو َحــد .يوجــد عــى كل بــاب دورة
اآلن َ
ميــاه بطاقــة مغلفــة تحــوي صــورا ً للخطــوات ِ
الســت
الرضوريــة لتنظيــف دورة امليــاه وصــورة يوميـاً للشــخص
املســؤول عــن تنظيفهــا .حيــث إنــه ليــس لدينــا ُعــال
نظافــة داخــل،Fast Capفنحــن جميع ـاً ننظــف دورات
امليــاه وأنــا مــن ضمنهــم.
تبقــى دورات امليــاه رائعــة ِطــوال اليــوم ،ألن مكــون
جدول تنظيف دورة املياه
التصنيــع الرشــيق املرتتــب عــى ذلــك األمــر هــو اح ـرام
النــاس .بــرك دورة امليــاه أنظــف مــا وجدتهــا عليــه ،حيــث إنهــا عالمة أساســية جــدا ً لالحرتام
واالحســان لآلخريــن .إن مقعــد املرحــاض منخفــض ،فــا مجــال للتبــول عــى جوانــب املرحاض
وال يوجــد بقــع ميــاه عــى املــرآة وحــوض الغســيل نظيــف.
هــذه هــي الطريقــة التــي تُــرك عليهــا كل دورة ميــاه مــن دورات امليــاه الخاصــة بنــا ِطــوال
اليــوم ،فأنــا أعــدك بأننــي لســت أُبالــغ يف األمــر! حيــث إ َّن بإمكانــك املــي بداخــل أي واحــدة
مــن دورات امليــاه الخاصــة بنــا يف أي وقــت مــن اليــوم ،وســوف تبــدو مطابقــة ملــا بــدت
عليــه يف الصبــاح عندمــا تــم تنظيفهــا للمــرة األوىل .الســبب هــو أ َّن هنالــك ثــاث مبــادئ يف
اللعبــة .رقــم واحــد( ،نيــة التالعــب باأللفــاظ) تــرك كل يشء أفضــل مــا وجدتــه عليــه .إذا
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كل يشء يعتــر تحســيناً مســتمر.
كانــت تلــك هــي املســألة فــإن َ
رقــم اثنــان( ،آســف ،مل أســتطع مســاعدة نفــي) احـرام النــاس .أمــورا ً بســيطة كجعــل مقعــد
املرحــاض منخفــض هــو أســاس لإلحســان حيــث أنــه ميثــل اح ـرام اآلخريــن .عندمــا تقــوم
كل يشء أفضــل مــا وجــده عليــه فإنــك تلقائيـاً تقــوم بالتنظيــف خلفــك ،بالتــايل جعــل
بــرك َ
األمــور أفضــل ألجــل اآلخريــن والتــي هــي عالمــة الحـرام اآلخريــن .رقــم ثالثــة ،خلــق معيــار
متــاح للجميــع .لقــد قمنــا بخلــق معيارنـاً باســتخدام منــوذج أســايس للغايــة والــذي ميكــن ألي
شــخص أن يرتبــط بــه:
إن دورة امليــاه مســألة مرئيــة وســهلة الفهــم .فــا هــو املــكان األفضــل لبــدء بنــاء ثقافــة مــن
التحســن املســتمر أكــر مــن دورة امليــاه؟
.1أتركه أفضل مام وجدته عليه.
.2احرتام الناس
.3خلق معيار
نصيحتــي للنــاس الذيــن يريــدون خلــق ثقافــة التصنيــع الرشــيق هــو أن يبــدؤا مــن دورة
امليــاه وأن يقومــوا بصنعهــا «املقصــود بصنعهــا هــو صنــع تلــك الثقافــة كأول مــره لهــم»
ببــط ٍء مــن هنــاك .انطلــق وقُــم بتعلمهــا مــن داخــل دورة امليــاه!
كل يشء .اســتقرينا عــى ُمنظــف
إن بنــاء ثقافــة التصنيــع الرشــيق يتطلــب توحيــد وتبســيط َ
ويندكــس (ألننــي يونــاين األصــل وكل اليونانيــون يعلمــون بــأن ُمنظــف ويندكس ســوف يُصحح
ويُنظف أي يشء .إذا مل تفهم تلك الدعابة شــاهد  My Big Fat Greek Weddingللتوضيح).
إنهــا دعابــة يعرفهــا الكثــرون داخــل Fast
(Capإذ مل تنجــح الخيــارات فأَخـرِج ويندكــس
ِ
كآخــر ملجــأ) .إن بــول يحــب ويندكــس.
لــذا فنحــن نســتخدم ويندكــس عــى أرفُــف
دورة امليــاه الخاصــة ِب َنــا .ونســتخدمه عــى
أرضياتنــا وعــى طــاوالت الغــداء الخاصــة بنــا.
أيض ـاً نســتخدمه عــى طاولــة املطبــخ .لدينــا
ُمنظــف واحــد ،والــذي يقــوم بعمــلٍ رائــع
عــى كل ســطح تقريبــاً .هــذا مجــرد مثــال
ويندكس رائع لكل يشء!
واحــد ملــا قامــت دورة امليــاه بخلقــه كنمــوذج
ممتــاز لكيفيــة التوحيــد والتبســيط .أرجِــع
مســحت وأبقــت الــيء نظيف ـاً بشــكلٍ بسـ ٍ
ـيط جــدا ً وفــرزت
ملبــادئ اس ـراتيجية  ،3Sلقــد َ
ووحــدت (تخلصنــا مــن جميــع املنتجــات اإلضافيــة) .ووحــدت .لقــد اســتخدمنا نفــس املنتــج
ونفــس القامئــة املرجعيــة يف كامــل دورات امليــاه .يف حقيقــة األمــر يقــوم كل شــخص بتنظيــف
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دورة ميــاه مختلفــة كل أســبوع .إنــه بالتنــاوب فيــا بينهــم وبإمكانهــم أداء املهمــة بالشــكل
كل يشء متواجــد يف املــكان نفســه وال يهــم إىل أيــن تذهــب ،حيــث ميكــن التنبــؤ
الرائــع ،ألن َ
بهــذا األمــر  .100%لقــد صنعنــا اآلليــة لتصبــح خبـرا ً يف ذلــك وليــس كشـ ٍ
ـخص عــادي فمــن
خــال مامرســة ذلــك قمنــا بإف ـراغ جميــع ذاك ـرات ال ـرام الخاصــة بنــا اســتعدادا ً ملســتوى
تفك ـرٍ أعــى وألجــل نشــاطات مثــل التحســن املســتمر واالبتــكار .فنحــن مل ن ِ
ُدخــل أدمغتنــا
ضمــن فــوىض وهــد ٍر لوقتنــا يف البحــث عــن مكونـ ٍ
ـات عاديــة مثــل تنظيــف األدوات واملكبــس
الغطــاس .فــإذا كنــت ال تعلــم كيــف تبــدأ ب ِفكــر التصنيــع الرشــيق ،فابــدأ بعملــه مــن داخــل
دورة امليــاه!

أم ٌر واحد:
بدأ التصنيع الرشيق من داخل دورة املياه

فيديوهات التصنيع الرشيق

دورة مياه التصنيع الرشيق

http://youtu.be/cuI_Ypj0Inw
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الفصل الحادي عشر

من أين أبدأ؟

بــا شــك أن البعــض منكــم خائــب األمــل ،فبالتأكيــد تــم تدريــس املعيــار املعتَمــد للمســتوى
العاملــي لنظريــة إدارة األعــال املختصــة بالتصنيــع ضمــن ســياق التصنيــع الرشــيق املتعلــق
بربامــج ماجســتري إدارة األعــال وبافتتاحيــة كليــات إدارة األعــال مــن حــول العــامل ،والــذي
ال ميكــن التقليــل مــن شــأنه إىل يش ٍء يف غايــة املتعــة
والبســاطة والســهولة يف ســبيل التنفيــذ .قمــت
مبشــاركتكم كيفيــة متكــن التصنيــع الرشــيق مــن
إنقــاذ الــركات مــن حافــة اإلفــاس الكامــل وتحويلــه
إىل أربــاح تبلــغ قيمتهــا ماليــن الــدوالرات ،وذلــك
بصنــع املحــركات .باإلضافــة إىل أننــي أخربتكــم عــن
ُ
الــركات مثــل خاصتــي التــي كانــت ناجحــة بشــكلٍ
ال يُصــدق قَبــل تنفيــذ التصنيــع الرشــيق عليهــا وقبــل
أن متلــك جميــع املعــدات الجبــارة ،والزال التصنيــع
الرشــيق يُظهــر تأثــره عــى أدائنــا و ُعاملنــا .أطلــب
باستخدام عقلك وليس محفظتك .يستخدم هذا التحسني
البسيط حبل مربوط بدواسة خشبية منزلية ُالصنع منــك اآلن أن تــرى ِفكــر التصنيــع الرشــيق ،ولكــن
وكامشة كأداة تجعيد .واآلن أصبحت أيدي العامل حرة ليــس فقــط يف مســاعي عملــك التجــاري بــل أيض ـاً يف
وكذلك عقله ألجل التفكري يف التحسني العظيم القادم.
حياتــك الشــخصية .يُخــر أعضــاء فريقــي قصص ـاً عــن
كيفيــة قيامهــم باســتخدام مبــادئ التصنيــع الرشــيق يف
ـي أطفالهــم وســارسة العقــارات ومــع جميــع أنــواع العقــود التــي
ســبيل التفاعــل مــع معلمـ ّ
يواجهونهــا يف حياتهــم اليوميــة .حيــث إن ُعــايل بطبيعتهــم يســألون «كيــف ميكننــي تحســن
هــذا؟» « كيــف افعــل هــذا بشــكلٍ أفضــل؟» بــدالً مــن الخجــل ولــوم النفــس املتعــارف
عليــه ،إ َّن األشــخاص العاديــن ليســوا معتاديــن عــى هــذا املســتوى مــن اإليجابيــة ،يف حــن
ـري
ـري التصنيــع الرشــيق هــم أشــخاص إيجابــن وذو منحــى عمــي ،فينظــر ُمفكـ ّ
أن ُمفكـ ّ
التصنيــع الرشــيق بعمــق وال يقبلــون اإلجابــة املعتــادة «ال ،ليــس باعتقــادي أن بإمكاننــا فعــل
ذلــك» بــدالً مــا يســتوجب علينــا وهــو تحســن العمليــة وإيجــاد طريق ـ ٍة أفضــل.
دعنــي أضمــن لــك ،أنــه إذ كان تنفيــذ التصنيــع الرشــيق عمليــة معقــدة فإننــي لــن أعمــل
عــى تأليــف هــذا الكتــاب.
إننــي رائــد أعــال ِ
نشــط ،قليــل الصــر نحــو التامريــن األكادمييــة والتعليــات التقنيــة أو أي
نــوع مــن الخطــط التــي تتطلــب إدارة تفصيليــة شــاقة .حيــث إ َّن هــديف هــو أن أُوصــل رســالة
للعــامل بقــدر اإلمــكان كــا فعــل العديــد مــن النــاس ،ومشــاهدة متوجــات التحســن تســتويل
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عــى رشكاتنــا ومجتمعاتنــا وعالقاتنــا داخــل املنــزل .إن بإمــكان عملــك التجــاري وحياتــك
الشــخصية التحســن بصــور ٍة جذريــة وأن تصبــح أفضــل أكــر مــن أي وقـ ٍ
ـت مــى مــن خــال
وضــع الرغبــة البســيطة والعامليــة يف عمليــة التنفيــذ ألجــل التحســن املســتمر.
إن رس الــركات ذو املســتوى العاملــي مثل تويوتــا ونيوبالنــس ( )™New BalanceوFast Cap
هــو أنهــم يفعلــون عــدة أمــور بالشــكل الجيــد ،بحيــث أنــه ليــس باســتطاعة أحــد أن يلحــق
بهــم .إنــه أشــبه بأحــد قصــص برلــن إرفينــغ املشــهورة التــي كانــت عــن القنفــذ والثعلــب
( ،)The Hedgehog and the Foxكان الثعلــب ذكيــاً جــدا ً إىل حــد أ َّن باســتطاعته فعــل
أمــورا ً كثــرة بكفــاءة يف حــن أن القنفــذ يعلــم كيــف يقــوم يفعــل بعــض األمــور فقــط ،لكــن
بشــكلٍ جيـ ٍـد للغايــة ،فاالنســجام لــدى القنفــذ مكنــه مــن هزميــة الثعلــب يوم ـاً بعــد يــوم.

سأستويل مبكر عىل التحسني الروتيني لثانيتني الخاص يب يومياً من خطتك .الحق يب إن استطعت.

هــذا هــو جــال التصنيــع الرشــيق .إنــه
أمـ ٌر ســهل.
مــن أيــن تبــدأ؟ أوالً ،ســأطلب منــك
القيــام بعمــل بعــض األبحــاث مــن
أجــل إطــاع نفســك عــى مــا ســتبدو
عليــه رشكــة التصنيــع الرشــيق.
لدينــا موقــع إليكرتوين مدهــش www.
 fastcap.comاضغــط عــى تبويــب

اضغط عىل تبويب الفيديو ومن ثم اضغط فيديوهات التصنيع الرشيق عىل
موقعنا  .Fast Capجميعها مجانية!
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ـت عنــه:
الفيديــو يف الصفحــة الرئيســية وســوف تجــد فيديوهــات متعلقــة بــكل يشء تحدثـ ُ
تاريــخ الرشكــة وســر التحســن الصباحــي واالجتــاع الصباحــي ،حيــث إ َّن الفيديــو املفضــل
لــدي هــو فيديــو طاولــة التصنيــع الرشــيق .ابــدأ مبشــاهدة الفيديوهــات .فنحــن نســتمتع
بالتشــبع بالطاقــة داخــل .Fast Cap
األمــر الثــاين الــذي تحتــاج لفعلــه
هــو أخــذ جولــة .لقــد بذلنــا كل
محاولــة يف ســبيل عمــل جولــة
بحســب مــا هــو متــاح وممكــن
مــن خــال موقعنــا (وذلــك بجعلــه
بأســلوب التصنيــع الرشــيق بقــدر
اإلمــكان) يف حــن أن هنالــك منافــع
كــرى مــن الجولــة الشــخصية .فــإذا
أمكنــك عمــل ذلــك ،اســتغل الوقــت
تعلَّم أن ترى جولة التصنيع الرشيق داخل Fast Cap
والجهــد لزيــارة رشكــة التصنيــع
الرشــيق .ولــي تشــعر باملصداقيــة
وقــوة ثقافــة التصنيــع الرشــيق فإنــه ليــس هنالــك تد َخــل بــري بديــل لألشــخاص الذيــن يف
موقــع العمــل.
البعــض مــن الــركات املفضلــة لــدي هــي رشكــة كاس تايلــورد يف ايفــرت ،واشــنطن (بقيــادة
صديقــي جيــف كاس) ورشكــة كارل وادينســن ورشكــة  VIBCOيف مدينــة بروفيدنــس .إذا
كنــت يف مدينــة بيلينغــام ،واشــنطن فإننــا ندعــوك لزيارتنــا يف ،Fast Capأيضـاً إذ مل تســتطع
الذهــاب إىل اليابــان فمــن األفضــل أن تــزور تويوتــا هنــا يف الواليــات املتحــدة يف مصنعهــم يف
مدينــة ليكســينغتون ،كنتــايك .حيــث إ َّن لديهــم جولــة مدهشــة جــدا ً والتــي هــي حقـاً ليســت
بأقــل مــن أمـ ٍر يحبــس األنفــاس.
هنالــك آالف الــركات مــن جميــع أنحــاء العــامل التــي
باســتطاعتها أن توفــر لــك هــذه الجــوالت بســبب أن
الجــزء الــذي ال يتجــزأ مــن ثقافــة التصنيــع الرشــيق هــو
الرغبــة يف «رد الجميــل» .فحينــا تبــدأ باالســتمتاع بثــار
ثقافــة التصنيــع الرشــيق فإنــك ســرغب بشــكلٍ طبيعــي
بالرتويــج لــه لــدى اآلخريــن .ذلــك هــو مــدى روعتــه
ومــدى تقديــرك لــه إذا «فهمتــه» .حيــث إنــه دامئــا
مــا يجلــب الشــعور بالحــاس .يفضــل النــاس الشــعور
بالتحســن ويتحمســون عندمــا يبــدؤون باإلنجــاز مقابــل
تبني االجتامعات الصباحية الثقافة!
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جهـ ٍـد أقــل.
األمــر الثالــث امل ُســتوجب فعلــه هــو تنفيــذ االجتــاع الصباحــي يف مــكان عملــك .يســتفتح
هــذا األمــر العمليــة التــي تشــمل جميــع َمـ ّن عــى مــن القــارب .يتمحــور االجتــاع الصباحــي
حــول وضــع تطلعــات التحســن املســتمر والبــدء ببســاطة بطلــب تحســن يُوفــر ثانيتــن مــن
الجميــع .ســتكون دورة امليــاه أول مهمــة للتحســن (هــل تظــن أننــي أمــزح؟) إن دورة امليــاه
هــي خطــوة مبدئيــة ســهلة ومرئيــة حيــث يتوجــب عــى الجميــع اســتخدامها عــى األقــل
ثــاث مـرات يف اليــوم.
يف اليــوم التــايل مــن بعــد أول اجتــاع صباحــي
لــك ،ابــدأ بالســر الصباحــي لرؤيــة كيــف أن
الجميــع يســاهمون يف عمليــة التحســن.
األمــر التــايل املســتوجب عليــك أخــذه بعــن
االعتبــار بعــد أن تبقــى عــى هــذه الحــال
لحــوايل ســنة وبعــد أن تشــعر باالرتيــاح مــع
كُلام د ّرست التصنيع الرشيق كُلام أصبحت مفكرا ً أفضل لتصنيع
االجتــاع الصباحــي وســر التحســن وبعــد أن
الرشيق.
تقــوم بخلــق آليــة التصنيــع الرشــيق املتعلقــة
بــدورة امليــاه ،هــو تدريــس التصنيــع الرشــيق.
افتــح بــاب مؤسســتك واكتشــف مفكريــن
التصنيــع الرشــيق اآلخريــن داخــل مجتمعــك
وقــم بتشــجيع زيــارة بعضنــا البعــض .عندمــا
تبــدأ بفتــح بــاب عملــك التجــاري آلخريــن
ســوف تبــدأ بتعلــم كيفيــة القيــام بتنفيــذ
الجميع بداخل املنشأة يُدرِسون ،ليس فقط اإلدارة.
التصنيــع الرشــيق يف طريــقٍ جديــد بالكامــل.
ملــاذا؟ ألنــه عندمــا يســتقبل ُعاملــك زوارا ً
يســتمتعون مبــا يقومــون بــه فإنهــم سيشــعرون مــن جديــد بالفخــر بعملهــم .هــذه هــي أول
فائــدة .عندمــا تقــوم بتعليــم األمــور فإنــك بشــكلٍ تلقــايئ سـتُضطر إىل التحســن فيهــم جميعـاً
بشــكلٍ كبــر .تلــك هــي الفائــدة الثانيــة.
الفائــدة الثالثــة هــي األمــر الصحيــح فعلــه ،مســاعدة اآلخريــن ورد الجميــل هــي أكــر أهميــة
مــن جنــي املــال (أن تكــون غايــة هــدف أقــوى مــن أن تكــون غايــة ربــح) .ســتجد أن أكــر
الــركات نجاح ـاً يف العــامل قامــت مبوازنــة فــن جنــي املــال مــع هبــة مشــاركة ومســاعدة
اآلخريــن .إ َّن أخالقيــات «رد الجميــل» هــي أســاس أن تصبــح مفكــر التصنيــع الرشــيق .لــذا
انطلــق واندفــع وكُــن قائــدا ً للتصنيــع الرشــيق.
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أم ٌر واحد:
ابدأ صغريا ً واحلم كبريا ً

فيديوهات التصنيع الرشيق

التصنيع الرشيق يف مستند ُ PDFمخترص

http://bit.ly/pCOvvq

يَستخدم التصنيع الرشيق عقلك وليس ِمحفظتك
http://youtu.be/OuVfDJhf0ew
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الفصل الثاني عشر

التصنيع الرشيق الحازم
ليــس هنالــك يش ٌء عفــوي بالنســبة لثقافــة التصنيــع الرشــيق ،فااللت ـزام يحتــاج إىل أن
يكــون بنســبة  1000%عندمــا يــؤدى إىل التحســن املســتمر ،والــذي يتطلــب إجــرا ًء
نفســياً مــن قبــل القائــد ،مــر عــى ســمعي وصفــه بالتصنيــع الرشــيق الحــازم .التصنيــع
الرشــيق الحــازم هــو عندمــا يكــون قائــد
املؤسســة منهمــكاً يف إزالــة الهــدر مــن خــال
التحســن املســتمر .يقــول كارل وادنســن «نحــن
بداخــل حــرب مــع الهــدر» .إن
التصنيــع الرشــيق الحــازم هــو
مســتوى مــن التواصــل النفــي
والحــديس مــع الرغبــة يف رؤيــة قمت بالتقاط هذه الصورة لـ  3أشخاص تركوا هذه الفوىض
حرب مع أي يشء وكل يشء بنظــرة إىل عىل الطاولة دون التنظيف خلفهم .أول انطباع يل كان “هؤالء
نحن يف ٍ
ٍ
لشخص أن يكون عديم االحرتام؟” انطباعي
بهائم! فكيف
الهدر!
األمــام ت ُبســط التحســن وإزالــة الثاين كان قنينتني من املاء والقهوة واالسربيسو وكعكة ت ُخلف
كمية هدر هائلة! وكمفكر لتصنيع الرشيق فلم أستطع
الهــدر.
املساعدة بل إنني سألت نفيس “كيف لهذا املستوى من الهدر
قمــت مؤخــرا ً ،منــذ ثــاث ســنوات بزيــارة
أن يتوقف؟” كنت مضطرباً نفسياً بالكم الهائل من الهدر.
منشــئة تقــوم مبامرســة التصنيــع الرشــيق ،بــدت
بيئــة العمــل هادئــة ومل يكــن هنالــك أي إثــارة.
تعلمــت بــأن املُــدراء التنفيذيــن هــم فقــط مــن يقــرر تجربــة التصنيــع الرشــيق ،بســبب
أن منافســيهم كانــوا ميارســونه ،لــذا فإنهــم يقومــون بإلقــاء مفهــوم مســتوى تفكريهــم
اإلداري بعيــدا ً ويقولــون «قومــوا بتطبيــق ِفكــر التصنيــع الرشــيق هــذا» ف ُهــم ببســاطة
أَخلَــوا أنفســهم مــن أي مســؤولية ِضمــن كيفيــة تنفيــذ مبــادئ التصنيــع الرشــيق .فقــد
كانــوا فقــط مل َزمــن بالتصنيــع الرشــيق مــن ناحيــة كيــف ســيدعم مضمــون القضيــة،
وكنتيجــة لذلــك فقــد حصلــوا عــى ثقافــة غــر ملهمــة .وبالتأكيــد أنهــم كانــوا يعملــون
ـن ذلــك كان فرقـاً
عــى خلــق تحســن ،وقــد رأينــا أمثلــة عــى مبــادئ اســراتيجية  ،3Sلكـ َّ
شاســعاً بــن الشــغف الــذي رأيتــه يف رشكات اليابــان وبــن رشكات مختــارة يف الواليــات
املتحــدة.
كقائــد يجــب عليــك أن تكــون عــى اتصـ ٍ
ـال بشــكلٍ تــام مــع ُعاملــك مــن حيــث آليــة
العمــل ،وبشــكلٍ آخــر ســيبدو التصنيــع الرشــيق موضــوع الشــهر وســيتم الرتكيــز عــى
أداة تجاريــة أخــرى عندمــا تعــود اإلدارة إىل مكانهــا الســابق ألجــل اجتــاع املــروع
التجــاري القــادم .يعمــل أغلــب القــادة عــى تطبيــق التصنيــع الرشــيق بســبب أنهــم
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يعتقــدون أنــه ســوف يُــديل عليهــم بالكثــر مــن املــال .إنــه فقــط  2%مــن قــادة التصنيع
ـلوب ديناميــي مــن خــال الرتكيــز عــى
الرشــيق مــن يقــوم بخلــق هــذه الثقافــة بأسـ ٍ
تنميــة ال ُعــال وليــس عــى مضمــون القضيــة .إن التصنيــع الرشــيق الحــازم ينبــع مــن
القلــب والعقــل.
مثــال رائــع للتصنيــع الرشــيق الحــازم رشكــة يابانيــة تســمى
مولــن ( ،)™Moltenقمنــا بأخــذ جولــة بداخــل مؤسســتهم،
قــام املديــر باســتعراض خليــة تصنيــع عمليــة جــدا ً ،كانــوا
شــغوفني بعمليــة إزالــة ُســدس الثانيــة خــال عمليــة مــن
وقفــت هنالــك مفتــوح الفــاه ألُدرك كــم
دقيقــة واحــدة.
ُ
كنــت مهمــاً يف عمليــة تنفيــذ التصنيــع الرشــيق ،فهــؤالء إذا كنت يابانياً فلن تستطيع أن تكون
متوترا ً ،يبعد الصينيون عنا بقدر يومني
النــاس يطــاردون الهــدر كــا يقــوم كلبــي مبطــاردة القطــة.
باستخدام القارب.
ي
عندمــا ســألت املديــر إذ كان متشــددا ً ،ر َد عــ ّ
كنــت يابــاين األصــل فإنــك لــن تفهــم هــذا
«إذا
َ
الجملــة( .يبعــد الصينيــون عنــا بقــدر يومــن
باســتخدام القــارب وأســبوعني مــن الواليــات
املتحــدة) إذا مل نطــارد الهــدر يف هــذا املســتوى
مــن الشــغف فلــن نحظــى بوظائــف».
متــى اكتســبت هــذه الرغبــة يف أن أصبــح مفكــر
يقول رئيس هوكس بصورة قاطعة “تلك هي مكائن البيع
التصنيــع الرشــيق؟ بــدأ ذلــك داخــل مصنــع الوحيدة يف اليابان التي تحوي عجالت! نعم إن األمر يبدو
مجنوناً لكننا قمنا بإزاحتهم بسهولة والتنظيف خلفهم
هوكــس يف اليابــان .عندمــا رأيــت مــا تقــوم
دون جهد وبصورة واضحة فهي تُعرب عن شغفنا للمرونة
الرشكــة بإنجــازه رغــم جميــع ِ
الصعــاب ،أرشَ ــدين
يف مكان العمل”.
حــديس لــي ٍء مــا كــا يفعــل جهــاز التنصــت.
فعرفــت عــى الفــور» أننــي أردت هــذا لـــ Fast
 »Capأوحــت يل روح وطاقــة املــكان بتخَيــل
ٍ
ـتويات مل أتصــور أنهــا مــن
رشكتــي تعلــوا يف مسـ
املمكــن أن تحــدث .منــذ تلــك التجربــة أصبــح
التزامــي يف امل ُــي ِقدمــاً ومســاعدة اآلخريــن
ألجــل رؤيــة قــوة التصنيــع الرشــيق ال يتزعــزع
عــن مكانــه مطلق ـاً وال حتــى مــرة .ت َذكَــر جولــة
هوكس هي رشكة شغوفة من ناحية إزالة الهدر والتي
هوكــس التــي حدثــت بعــد أن واجهــت ضُ عفــاً
تقوم بتسمية كل منظم لدرجة الحرارة وكل قفل جداري
يف التصنيــع الرشــيق ملــدة خمــس ســنوات وكنــت ومنفذ .ليس هنالك وقت كايف إلهداره عىل التخمني .نحن
نتنافس مع الصينني الذين دفعوا ل ُعاملهم 17مرة أقل
أبحــث عــن جــواب لســؤال لِــاذا مل أمتكــن مــن
من عاملنا.
ُ
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جعــل التصنيــع الرشــيق يتفــرع مــن تلقــاء نفســه؟ إذا مل تكــن شــغوفاً يف التحســن فإنــك
إذا تحتــاج إىل أن تظــل تــد ُرس وتشــاهد وتتعلــم وتجــرب خطــوة بخطــوة حتــى يحيــى
دســك .كان لدينــا داخــل Fast Capموظــف واحــد أقــوى مــن األغلبيــة يف التحــول
َح ُ
ـوم مــن األيــام ،بــدا حرفيـاً ُمحبطـاً ،بالرغــم
إىل ِفكــر التصنيــع الرشــيق ،لكنــه يف صبــاح يـ ٍ
مــن الوقــت الــذي قضينــاه يف اجتامعنــا الصباحــي ويف تحســن آليــة الســر.
قــال يل «بــول إننــا ال نســتطيع تحمــل قضــاء كامــل هــذا الوقــت يف التحســن .لدينــا
الكثــر مــن العمــل إلنجــازه ولــن نتمكــن أبــدا ً مــن االنتهــاء منــه» .قلــت لــه «نحــن
رشكــة ناجحــة إىل حـ ٍـد كبــر .هــل تعلــم ملــاذا تحديــدا ً التحســن املســتمر؟ إن مهمتــك
ليســت إنتــاج منتجــات لـــ  Fast capبــل تحســن آليــة إنتــاج منتجــات  Fast capيف حــن
أن مخاوفــك املتعلقــة باإلنتــاج ســوف تتــوىل أمرهــا بنفســها».
معلمــي التصنيــع الرشــيق التابعــن يل وبــن مديــر تويوتــا التنفيــذي
كان بــن أحــد
ّ
مناقشــة حــول جميــع التشــهري الــيء الناتــج عــن الدعــاوي القضائيــة واالدعــاءات
املتعلقــة بالفرامــل العالقــة واملكابــح املعطوبــة .مل ينظــر املديــر التنفيــذي إىل صياغــة
الضحيــة بــل ببســاطة إىل طريقــة االع ـراب عــن أســفهم حيــث أصبــح بعــض ال ُعــال
يف تويوتــا يتســاهلون مبســألة نجاحهــم .لقــد خـ ِ
ـروا أيض ـاً شــغفهم ومســاعيهم .قــام
معلمــي بـراد (بـراد وجــون» الشــهريين يف الفصــل الثــاين) بتشــبيه أثــر ثقافــة التصنيــع
الرشــيق « باألحصنــة الربيــة ».أُقســم بــأن النــران اشــتعلت يف عينيــه عندمــا وصــف
هــذا! األحصنــة الربيــة ال تعــرف الخــوف .لقــد أوصلــوا أنفســهم مــن مســتوى غريــزي
وحــديس كــا لــو أن حياتهــم تتوقــف عــى التشــغيل .يعــود أثــر االبتــكار الشــامل
للحيــاة بداخــل ال ُعــال بقــوة كقــوة قطيــع مــن األحصنــة الربيــة.
والخدعــة بالطبــع هــي تــرك تلــك األحصنــة منطلقــة
ـت مطلق ـاً عنــد
وحــرة ،حيــث أنــه ليــس هنالــك وقـ ٌ
ٍ
بجهــد قليــل .هــذا هــو «التصنيــع الرشــيق
امل ُــي
الحــازم».
تعتــر خطــوة مكتملــة يف  2008قبــل حــدوث األزمــة
إن ثقافة التصنيع الرشيق هي ثقافة منفتحة حيث االقتصاديــة حيــث بــدأتُ يف رؤيــة عالمــات ٍمثــرة
نثق بال ُعامل ألجل االعراب عن أنفسهم وأن يصبحوا للقلــق تظهــر مــن حــويل .رأيــت رشكات ناجحــة جــدا ً
مبتكرين ،هذا األمر ليس باملريح للعديد من القادة .ومســؤولة عــن معامالتهــا املاليــة بــد ًء مــن التأرجــح
إىل االنهيــار .كــا تعــرف بــأن  Fast Capتعتمــد
بشــكلٍ كبــر عــى اإلنشــاء إىل جانــب العقــارات والبنــوك الواقعيــة ،والــذي بســبب
الركــود كان مــن الصعــب إيجــاد صناعــة تعتــر رضبــة أقــوى .يف ذلــك الوقــت كنــا نعمــل
بشــكلٍ جيــد .كنــا فيــا اســميه «مـزاج التصنيــع الرشــيق املجنــون» يعنــي أننــا كنــا نقــود
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مبســتوى عـ ٍ
ـال مــن معنويــات املوظفــن وأربــا ٍح عظيمــة وتوس ـعٍ عاملــي وفريــق مــن
موظفــن متحمســن جــدا ً .كانــت التحســينات تحــدث كل يــوم يف كل املســتويات .يف
حــن املشــاريع التجاريــة أخــذت يف االنحــدار
بنســبة  .25%قــام ال ُعــال الجيديــن ورجــال
األعــال األذكيــاء بإغــاق أبوابهــم .لكننــي
قــررت أنــه مل يكــن الوقــت املناســب للعمــل
بجهــد قليــل مــع ثورتنــا الجيــدة .حيــث إننــا
إذ أردنــا غــض البــر عــن مخاطــر االقتصــاد
الســيئ ،فســوف نحتــاج إىل متعــن النظــر فيه
هنا أقوم بتوضيح االختالف بني التصنيع الرشيق والهدر .التغليف
وتحــدي الركــود االقتصــادي ألجــل الوصــول
املبالغ فيه هو ما تبدوا عليه حياة أغلبنا ،فصندوق التنظيف الذي
إىل مســاعينا .كان الوقــت املناســب لاللت ـزام
مفكري التصنيع الرشيق ألجل احتياجات
أحمله هو ما يسعى إليه
ّ
الزبائن فقط وال يشء أكرث.
مبــزاج عمــلٍ جــ ّدي .كان الوقــت لالنطــاق
بـــ «التصنيــع الرشــيق الحــازم» .يســمى هــذا
بالتشــغيل مــن موضــع القــوة .ملــا يجــب علينــا انتظــار الوقــت العصيــب ألجــل تقويــة
وضــع عملنــا؟
موظفــي والبــدء يف العصــف الذهنــي معهــم فيــا يتعلــق بخطتنــا
قمــت بتجميــع
ّ
القويــة لالنطــاق .وخرجنــا بنتيجــة ثــاث أهــداف.
الهدف  :1سوف ننجو
الهدف  :2لن يكون هنالك فصل للعامل وال اقتصاص للرواتب.
الهدف  :3لن ننجو فقط بل سوف نزدهر بسبب الركود االقتصادي.
كان بنــد العمــل األول هــو إلغــاء توســع مرشوعــي الــذي حلمــت بــه .لقــد وضعــت
جانبـاً  5ماليــن دوالر أمريــي يف ســبيل بنــاء أجــدد وأكــر منشــأة ســتكون عالمــة بريــق

ٍ
سنوات من
توقفت عن حلمي ببناء مكان جديد للمنشأة بعد
ُ
قمت بالرتكيز مجددا ً عىل طاقة
التخطيط والعمل الشاق .بعد ذلك ُ
فريقنا من خالل االستناد عىل منشأتنا الحالية القدمية حيث كان
أفضل قرار اتخذته من قبل.

نحن عالقني مع منشأتنا القدمية منحنيني الرؤوس مستخدمني عقولنا
وليس أموالنا .والجميع احتفظ بوظيفته.
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للنجــاح .كان شــعورا َ مؤملـاً بســبب التخــي عــن هــذا ،ولكننــا جميعـاً قررنــا وضــع املــال
الــازم يف الصنــدوق االحتياطــي ألجــل أن يظــل يف أيدينــا يف وقــت الحاجــة .كان هنالــك
الكثــر جــدا ً مــن األلغــام األرضيــة يف مجــال االقتصــاد ومــن املمكــن أن ينفجــر أي واحــد
منهــا علينــا .حفــظ املــال وعــدم رصفــه كان األمــر الحكيــم املفــرض فعلــه .فلــم يتمكــن
أصدقــايئ وزمــاء العمــل مــن التصديــق بأننــي ســأتوقف عــن هــذا املــروع يف منتصــف
الطريــق.
كان األمــر التــايل الــذي فعلنــاه هــو اإلدراك بأنــه حتــى مــع االنحــدار يف املــروع بنســبة
 25%فإنــه يجــب علينــا خفــض ميزانيتنــا بنســبة  25%أخــرى .لقــد قمنــا بعمــل كل
ذلــك الخفــض دون أن نقــرب مــن الرواتــب أو الوظائــف .حيــث أننــا قطعنــا مــن
ميزانيــة اإلعــان والتســويق الخاصــة بنــا إىل النصــف مــن  500,000إىل  .250,000إن
أغلــب الــركات تفعــل العكــس أثنــاء الوقــت العصيــب بســبب الحكمــة التقليديــة
وهــي مــن أجــل أن تظــل واقف ـاً عــى قدميــك فإنــه يجــب عليــك إنفــاق أعــى نســبة
مئويــة مــن دخلــك عــى الرتويــج لنفســك والتــودد لزبائــن بــكل مــا أوتيــت مــن طاقــة.
قمنــا بقَــص االنفــاق حرفيــاً يف كل قســم بنســبة  .25%مل يبــدوا أي قســم متضايقــاً
أو مخصوص ـاً بالذكــر .جميعنــا نحمــل نفــس العــبء .هــذا مــا يبــدو عليــه التصنيــع
الرشــيق الحــازم .عــى الرغــم مــن أننــا كنــا حقـاً منوذجـاً لرشكــة التصنيــع الرشــيق ،فقــد
علمنــا بــأن هنالــك هــدرا ً يف كل مــكان وكنــا مصممــن عــى إيجــاده.
كنــا ُملزمــن عــى تنفيــذ مهمتنــا املتعلقــة بالتحســن املســتمر باســتخدام أقــل عــدد مــن
املصــادر ألجــل النجاة واالزدهــار يف العاصفة
القادمــة .تذكــر بأننــا كنــا فع ـاً «التصنيــع
الرشــيق املجنــون» فبــدالً مــن االستســام
ألجــل مواجهــة حقيقــة االقتصــاد الــيء
كنــا ُمكلفــن باملُــي قدمـاً و ُمص ِممــن ألجــل
التحســن وعمــل ابتــكار واخــراع أكــر مــع
عــدد أحصنــة بريــة أقــل .فقــط مثلــا أتيت
ألتوقــع عزميــة تصنيعنــا الرشــيق التــي
ذهبنا من كامريا احرتافيه ذو  5000دوالر أمرييك إىل كامريا محمولة
ألالف أمثــرت بشــكلٍ كبــر ،حدثــت معجــزة ،وهــي
ذو 400دوالر أمرييك واآلن نحن نستخدم اآليفون بشكلٍ ناجح ٍ
من الفيديوهات العالية الوضوح .يف نفس الوقت انطلقنا من قسم أن عملنــا التجــاري مل ينهــار ومل ي ُخــض حتــى
ذو  400قدم مربع ميلء باملعدات املناسبة ملكان عمل حاسوب رصاع .فقــد وج ـ َد كل قســمٍ طرق ـاً مبتكــرة
واحد .واآلن مع اآليفون نحن نقوم بالتصوير واإلنتاج حيثام نقف
ويف هذه اللحظة نحن نصور .اآلن ،يعترب هذا انتاج قطعة واحدة ألجــل اقتصــاص االنفــاق يف حــن البقــاء يف
يف ذات الوقت ومتاماً عىل الوقت ودون دفعات من املنتجات .انظر عمليــة البحــث عــن التحســينات.
كيف ننتج فيديوهات التصنيع الرشيق عىل موقعنا.
أنتــج تســويق وإعــان ُعــايل بشــكلٍ أفضــل
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وأرخــص وبحمــات إعــان أكــر فعاليــة .فقــد أحــرزوا أكــر مبـ ٍ
ـال أقــل .تخيــل ذلــك! مــن
هــذه التجربــة أىت الشــعار املفضــل لرشكتنــا:
«املــال يحــرق االبتــكار» عندمــا ال يكــون املــال عنـرا ً فإننــا نتنــازل عــن أكــر مصادرنــا
قــوة :أفكارنــا .حيــث إنــه مــن الســهل جــدا ً تعليــق مســألة املــال باملشــاكل وال زلنــا
نــرى م ـرارا ً وتك ـرارا ً أنَّ املــال عــاد ًة مــا يختلــق املشــاكل أكــر مــن مســألة حلهــا .مث ـاً
إنــه مــن املتعــارف اســتغراقنا أيام ـاً يف بعــض األحيــان مــن أجــل إنتــاج فيديــو واحــد
لرفعــه عــى االنرتنــت .اعتقدنــا بأننــا كنــا يف حاجــة للحصــول عــى جميــع معــدات صنــع
الفيديــو الصحيحــة ألجــل تفريــغ غرفــة خاصــة للصنــع الفيديوهــات .كان ذلــك واحــدا ً
مــن أكــر أنــواع هــدر املــال لهــذه الرشكــة عــى االطــاق .فنحــن اليــوم نســتطيع إنتــاج
فيديوهــات باســتمرار عــن طريــق خمســة مشــاهد متفرقــة يف أقــل مــن خمــس دقائــق.
يتضمــن هــذا:
•تصوير املشاهد
•تحرير وقص املشاهد
•إضافة املشاهد
•إضافة عناوين وتسميات

إضافة املشاهد

تحرير/قص املشاهد

التقطه!

البدء بالرفع

العناوين والتسميات

إضافة املوسيقى

•بدء رفعها عىل اليوتيوب
إذا كنــت تريــد رؤيتــه يحــدث فاذهــب إىل فيديــو هاتنــا املتعلقــة بالتصنيــع الرشــيق
وشــاهد «كيــف تقــوم بصنــع فيديــو عــن التصنيــع الرشــيق» وشــاهد اســتعراض أفضــل
ـهل للغايــة فحتــى الطفــل
الكامــرات ألجــل إنجــاز هــذه املهمــة .عــاد ًة مــا أقــول إنــه سـ ٌ
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ـن األطفــال رائعــن يف التقنيــة .فبــدالً مــن ذلــك ســأقول إنــه
بإمكانــه أن يصنعــه ،لكـ َّ
ـهل للغايــة بحيــث أن شــخصاً ذو  70عام ـاً ،ال ميلــك الخــرة التقنيــة بإمكانــه تعلــم
سـ ٌ
كيفيــة صنعــه يف أقــل مــن خمــس دقائــق .منــذ أن فكرنــا يف التصنيــع الرشــيق قمنــا
بإزاحــة الحواجــز التــي عــاد ًة مــا تقــف يف وجــه ال ُعــال وتجعــل األمــور التــي تبــدوا
معقــدة متاحــة للجميــع.
الغنيمة أتت عندما واجهنا هدفنا الثالث املتعلق باالزدهار.
وكعاقبــة للعديــد مــن املشــاريع التجاريــة األخــرى التــي تقــرب مــن قطــاع البنــاء
واملعــدات العاليــة الجــودة أصبحــت متاحــة بأســعار أقــل بكثــر .كنــا نشــري معــدات
بنصــف ســعر الســوق ويف بعــض األحيــان يكــون أقــل مــن ذلــك ،حيــث ســمح لنــا
ـلوب مريــح .وكنتيجــة لتوســعنا فقــد ع َينــا ُعــاالً أكــر
بتوســع مرشوعنــا التجــاري بأسـ ٍ
وانتهينــا بســنة  2009كواحــدة مــن أكــر
الســنوات نجاحــاً يف مرشوعنــا التجــاري.
خــال أكــر مرحلــة ركــود اقتصــادي صعوبــة
ضمــن صناعتنــا فــإن لدينــا واحــدة مــن أكــر
الســنوات إدرارا ً للربــح عــى اإلطــاق بفــرص
عمــلٍ أكــر وليــس أقــل وأجــو ٍر ممتــازة .هــذه
هــي مكافئــة االنطــاق بـــ «التصنيــع الرشــيق
الحــازم».
واحدة من اآلالت العديدة التي اشرتيناها من أجل استخدام
العملية .ســوف نُبحــر بــأي أمـ ٍر يتعــرض طريقنــا طاملــا
السنتات عىل الدوالرات وخلق  10وظائف جديدة يف
أننــا نقــاوم املغريــات التــي تجعلنــا خاملــن
مــن ناحيــة نجاحنــا.
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أم ٌر واحد:
حرب مع الهدر و
نحن يف ٍ
قليلٍ من الغضب والشغف وسط
جنو ٍد ميضون قدما ضد العدو الذي لن يؤذي شيئاً.

فيديوهات التصنيع الرشيق

أفضل الكامريات

http://youtu.be/XD3E78f_IeI
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الفصل الثالث عشر

المبسط
التصنيع الرشيق ُ
بجانــب امتــاك االلتـزام النفــي بنســبة  100%يجــب أن يكــون قائــد التصنيــع الرشــيق
متواضعـاً .مــا الــذي يبــدوا عليــه ذلــك؟ دعنــي أعطيــك هدفاً ملموسـاً .قــم بإلزام نفســك
عــى اإلشــادة أو اإلدراك والتحقــق مــن عمــل موظفيــك عــى األقــل عــر مـرات يوميـاً.
يجــب أن يعتــاد ُعاملــك عــى ســاعك تقــول أمــورا ً كـــ «تلــك فكــر ٌة عظيمــة يــا بــوب»
أو «أُقــدر لــك يــا مــاري مقــدار عملــك الشــاق الــذي قمتــي بــه يف هــذا املــروع» أو
«يف الحقيقــة يــا جــون أحببــت فكرتــك أكــر مــن فكــريت» ،عندمــا تصبــح اإلنســانية
ِســم ًة أساســية يف قائــد التصنيــع الرشــيق ســيت َبع ذلــك دوامــة مــن االبتــكار واملشــاركة.
وعندمــا تكــون هنالــك ثقافــة حيــث يعلــم ال ُعــال أنــه ليــس هنالك مســؤوالً متغطرسـاً،
فســيكون باســتطاعتهم البــدء يف التنميــة وتحقيــق االزدهــار .إنهــم يعلمــون أنَّ القائــد
هــو مصــب تركيزهــم ألجــل اإلشــارة عــى اآلخريــن بإيجابيــة .فليــس هنالــك ميــدان
ســيايس وال ِغــرة وال تنافــس بســبب أنَّ الجميــع عــى علــمٍ بأنــه ســوف يتــم اإلق ـرار
مبســاهامتهم ،واألكــر أهميــة هــو أنهــم يفهمــون طبيعــة عملهــم مــن أجــل االق ـرار
مبســاهامت اآلخريــن .إنَّ ثقافــة التصنيــع الرشــيق بيئــة ســخية ،ســخية يف اإلشــارة عــى
اآلخريــن وســخية يف االحــرام وســخية يف عــرض األفــكار ويف الدعــم واملســاعدة.
يف ألجــل االلتــاس والرتحيــب باألفــكار
لــدى قائــد التصنيــع الرشــيق كربيــا ٌء قــوي كا ٍ
القادمــة مــن كل شـ ٍ
ـخص متضمنـاً بذلــك وســوف يُــدرك مســاهامت الجميــع كأمـ ٍر قيــم.
يف الحقيقــة ،إنَّ قائــد التصنيــع الرشــيق دامئـاً مــا يكــون متشــوقاً للتوقعــات الناتجــة عــن
إطــاق العنــان لجميــع االبتــكار الغــر مس ـتَثمر وحــل مشــاكل العباقــرة التــي تتمثــل
بشــكلٍ خامــل يف معظــم
املؤسســات.
يف حــن ســيكون العديــد مــن
النــاس خجولــن وغــر ُمقبلــن
يف البدايــة ،إنهــا رغبــة إنســانية
شــاملة ليتــم اإلقــرار بهــا
واحرتامهــا .وعنــد االعتيــاد عــى
أربعة أمور يجب عىل قائد التصنيع الرشيق أن يقولها عىل نح ٍو منتظم لهؤالء ال ُعامل :أنــه ســيتم ســؤالهم «مــا الــذي
“عمل رائع أقدر لك العمل الذي تقوم به”.
ٌ 1.1
يضايقــك؟» فيمكنــك توقــع
 “2.2هذه فكر ٌة رائعة يا ماري وبوب!”.
 “3.3أحببت أفكاركم يا ماري وبوب أكرث من خاصتي!”.
بحـرا ً مــن االبتــكار يتدفــق مــن
“4.4إنني مخطئ ،حيث أنك عىل حق ،لقد استفدت شيئاً”.
خــال مؤسســتك بلمــح البــر.
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ity - en
tiv

مصادفــة مذهلــة ،بينــا اكتــب هــذا
ـي
الفصــل ،قــام بافلــو ،واحــد مــن موظفـ ّ
باالقــراب منــي عــى أرضيــة املتجــر ،لقــد
ement - innovat
ion
gag
طلــب مــا
الحــظ أننــي قمــت بتقديــم
ٍ
للــادة الخطــأ مــن أجــل اســتخدامها
يف واحــدة مــن منتجاتنــا .قــال يل «لقــد
كنــت أتســاءل يــا بــول إذ كنــت تنــوي
ُ
طلــب ماركــة  Xمنــذ أن تناقشــنا بــأن
املــاركات األخــرى تلــك مــن املحتمــل أن موج بح ٍر من االبتكار يف انتظار التنظيم الذي بإمكان يُقاد بالتواضعa.
ـت بصفــع جبينــي
تكــون أعــى أدا ًء« .قمـ ُ
ألســتوعب وقلــت» اه ،يــا إلهــي شــكرا ً جزي ـاً لــك .إنــك حق ـاً ُمحــق» .مــا زال لــدي
الوقــت الــكايف إللغــاء الطلــب الخاطــئ واســتبداله باملــادة الصحيحــة .لقــد شــكرت
بافلــو بح ـرارة ألجــل مالحظــة خطــأي .ويف وقـ ٍ
ـت الحــق مــن ذلــك اليــوم قــام بافلــو
الــذي بطــول  6أقــدام و 3ســنتيمرتات وهــو منــوذج لكــال األجســام والــذي يجــب أن
يكــون لديــه كربيــا ٌء أكــر مــن حجــم واليــة تكســاس ،بخلــق وجهــة نظــر مبُفاتحتــي
بقــول «بــول ،اعتقــد بأنــه يجــب عليــك أن تعلَــم أنَّ أليكــي أيضـاً الحــظ ذلــك الخطــأ.
األمــر هــو أنــه اضطــر للمغــادرة مبكـرا ً ،لــذا قلــت لــه ســوف انقلــه عنــك .فقــط أردت
أن أتأكــد مــن أنــك تعلــم ذلــك».
هــذه هــي روح ثقافــة التصنيــع الرشــيق .فعندمــا يعــزم القائــد عــى أن يتــم تصحيــح
األمــور لــه وليــس لديــه أي مســائل كربيــاء يف مشــاركة الثنــاء فذلــك مشــابه لــروح
الســخاء وروح الدعــم التــي تتدفــق مــن بــن الجميــع .يف بيئــ ٍة أقــل ترحيــب ،مــن
املمكــن أن يتذمــر بافلــو بخصــوص خطــأي لكنــه يهــز رأســه يف كل مــر ٍة يشــاهد فيهــا
الخطــأ يقــود إىل أخطــا ٍء أكــر ومــن ثــم يقــول باقتنــاع بعــد كل تلــك الطاقــة امله ـ َدرة
«هــل تَــرى؟ لقــد علمــت أنهــا لــن ت ُجــدي نفعـاً» فعوضـاً عــن ذلــك كان يشــعر براحـ ٍة
تامــة ت ُثــر قلقــه تجاهــي .أيضـاً مــن املمكــن أن يقبــل بافلــو امتنــاين وفرحــي باإلشــارة
عليــه لكنــه يف املقابــل أشــار بــكل رسور ملوظـ ٍ
ـف أخــر (أليكــي) حيثــا يعــود الثنــاء .أثر
آخــر للقائــد املتواضــع هــو أنــه يبنــي ثقافــة ت ُحــرر ال ُعــال مــن القلــق أو اإلعـراض عــن
مشــاركة أفكارهــم .إنَّ الرفــض ليــس قضيـ ًة ت ُذكــر لكونــه مقبــوالً بشــكلٍ تــام يف مســألة
رمــي االقــراح خارجـاً يف ســبيل التحســن ،حيــث أنــه مــن املمكــن يف نهايــة املطــاف أنَّ
يتــم االســتيعاب بــأنَّ اســتبعاد االقــراح ليــس بفكــر ٍة يف غايــة الروعــة .فــا يوجــد شــخص
تتــأذى مشــاعره وال أحــد يشــعر بالضغــط ليكــون عــى صــواب طيلــة الوقــت .نســتطيع
جعــل أنفســنا معرضــة قليـاً للخطــر بتلــك الطريقــة بســبب أننــا أقويــاء ومتحديــن يف
idea
s
cre
a
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رغبتنــا ألجــل التحســن املســتمر مــع الرتكيــز عــى تحســن حيــاة الزبــون.
ليســت باملــدة الطويلــة منــذ أن قــام فريــق مــن املهندســن ومديــري أعــال تجاريــة
مــن رشكــة بومباردييهــه ( )Bombardierوهــم األشــخاص الذيــن قامــوا بتأســيس
لريجــت ،بعمــل جولــة داخــل  .Fast Capقــام أحدهــم مبشــاركة قصــة معــي .والــذي
حــر حفــل تقاعــد لصديــقٍ مهنــدس .حيــث أنــه بعــد أن اســتقبل املهنــدس الكثــر مــن
الهدايــا وأطيــب األمنيــات قــام للحظــة بالتفكــر يف الثالثــن ســنة مــن مســرته املهنيــة
يف رشكتــه .ومــع القليــل مــن التحــر قــال «لثالثــن ســنة حظــو بعمــلٍ مــن صنعــي.
كان بإمكانهــم الحصــول عــى العمــل باســتخدام عقــي وعاطفتــي مقابــل تكاليــف أقــل
لكنهــم مل يســألوا أبــدا ً».
ســيعتمد قــادة التصنيــع الرشــيق عــى الهدايــا واملهــارات لــكل مــا ميلكــه املــرء .هــذا
ـب ووضــوح مــن نائــب رئيــس ليكــزس يف اليابــان منــذ عــدة سـ ٍ
ـنوات
مــا ســمعته بصخـ ٍ
مضــت« .أكــر أمــر مهــم يف ُعاملنــا .هــو أننــا ال نهتــم بالتقنيــة القادمــة واســراتيجية
املبيعــات القادمــة أو النمــوذج الرائــع التــايل .فنحــن نســتثمر يف ُعاملنــا».
ويف النهايــة فإنــك ســوف تعتمــد عــى أفضــل مــا يجــب عــى ُعاملــك تقدميــه إذا
اقرتبــت منهــم بالتواضــع واالمتنــان .يجــب عــى قــادة التصنيــع الرشــيق احــرام ُعاملهــم
واســتيعاب أنَّ كل عامــل جلــب عبقريتــه املميــزة عــى الطاولــة .إذا كنــت تفكــر يف ذلــك
فــإن هــذا يُخفــف الكثــر مــن الضغــط عليــك كقائــد.
كــم هــو مريــح إذ أنــك لســت مضط ـرا ً إىل املــي قدم ـاً مــع كل فكــرة جيــدة! فلديــك
بحــرا ً مــن االحتــاالت واألفــكار التــي تنتظــر أن ت ُســتغل ويُســتفاد منهــا مــن قبــل
ُعاملــك .فلــاذا ترفــض أو تضــع عــى الــرف أكــر مصــادر العبقريــة قيمــة؟
يعــود قائــد التصنيــع الرشــيق بأفضــل املنتجــات والخدمــات املمكنــة وذلــك بســبب أنــه
يُطلــق العنــان لألفضــل الــذي مــن املمكــن أن يَعرضــه أي موظــف دون كربيــاء ودون
ـخص مــا بــأن ميــدان
تنافــس ودون التعــرض للعقــاب .يف يـ ٍ
ـوم مــن األيــام قــال يل شـ ٌ
ـخص مــا ذو
السياســة هــو اإلهــدار التاســع وهــو األكــر يف الجــرف للكربيــاء .فقــط شـ ٌ
حـ ٍ
ـس قــوي باختياراتــه بإمكانــه أن يصبــح قائــد التصنيــع الرشــيق ،ألن مســألة أنّ تصبــح
متواضع ـاً هــي إشــارة للمصداقيــة والســخاء.
يف نهايــة املطــاف ،هــذا الكتــاب ال يتمحــور أبــدا ً حــول التصنيــع الرشــيق أو التفــوق
التنفيــذي بتحســينات توفــر ثانيتــن أو حــول ثقاف ٍة أو مبــادئ اســراتيجية  3Sأو التدريس
لرؤيــة الجــوالت .بــل إنــه أجمــع حــول تفــوق القائــد .فعندمــا يديــر القــادة مببــادئٍ ذو
ـتوى عاملــي ُمطبقــة بشــكلٍ مــدروس فســيكون الفضــاء هــو آخــر الحــدود.
مسـ ً

- 85 -

خالل ثانيتني
أم ٌر واحد:
السمو
إىل
الطريق
اإلنسانية هي
ُ

فيديوهات التصنيع الرشيق

تحسني التصنيع الرشيق خالل ثانيتني

http://youtu.be/6qhE4WicKoI

منوذج النتيتش ( )Lantechيف التفوق القيادي.

http://youtu.be/fOotGdcDQ8o
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الفصل الرابع عشر

ركائز التصنيع الرشيق الثالثة
ألكــر مــن ســن ٍة مضــت ،قــررتُ تأليــف كتــاب (مفهــوم التصنيــع الرشــيق خــال
ثانيتــن) .لقــد فعلــت ذلــك لعــدة أســباب.
األول ،أن النــاس كانــوا فضوليــن .حيــث أنهــم
ســوف يــزورون  Fast Capويــرون ثقافــة
التصنيــع الرشــيق الخاصــة بنــا يف الصــورة
الحيــة ويرغبــون مبعلومـ ٍ
ـات أكــر عــن كيفيــة
بنــاء ثقافــة غــر عاديــة .فإنــه مــن املنطقــي
جــدا ً مســألة وضــع أفــكاري عــى الــورق
جولة بداخل Fast Cap
واإلخبــار بقصتنــا .أردت مشــاركة رحلتنــا
وتفاصيــل كيفيــة قيامنــا بتنفيــذ التصنيــع الرشــيق مــن أجــل أن نصبــح أكــر كفــاءة
اآلخريــن.
ال ُعــال
مســاعدة
يف
الســبب الثــاين كان ألجــل التعبــر عــن أفــكاري ببالغ ـ ٍة أكــر عــى الــورق وتوفــر
«عمليــة واضحــة» والتــي هــي يف صميــم
ِفكــر التصنيــع الرشــيق.
واآلن مــى عــا ٌم واحــد ولــدي الكثــر مــن
األفــكار حــول مــا الــذي حــدث ومحتــوى
الكتــاب .أمــ ٌر واحــد أنــا متيقــن منــه وهــو
ـي بشــعبية! فالنــاس أحبــوه.
أنَّ الكتــاب حظـ ّ
ركائز التصنيع الرشيق الثالثة
حيــث إنــه بســيط وقصــر وجعــل مفهــوم
التصنيــع الرشــيق متــاح للجميــع.
أردت مــن الجميــع ســوا ًء مــن لديهــم
شــهادة الدكتــوراه أم مــن هــم بــدأوا للتــو
العمــل مبهن ـ ٍة مــا بعــد مرحلــة الثانويــة
العامــة ،أن يصبحــوا قادريــن عــى فهــم
وتنفيــذ وبنــاء ثقافــة التصنيــع الرشــيق.
إن كتــاب (مفهــوم التصنيــع الرشــيق
ٍ
موقف محرج
بول يف
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خــال ثانيتــن) أعطــاين الكثــر مــن االنفتــاح .فالنــاس بــدأوا بدعــويت للقــدوم مــن
أجــل التحــدث أمــام ُعــال مؤسســاتهم ورشكاتهــم مــن ٍ
دول مختلفــة حــول العــامل.
بــدأت بســؤال نفــي كيــف بإمــكاين تحســن رســالة الكتــاب .إنَّ التصنيــع الرشــيق
كل يشء
يتمحــور حــول التخطيــط والعمــل والتدقيــق وإعــادة التقييــم وتحســن َّ
بــا توقــف .إذا ً مــن هنــا انطلقنــا ،هكــذا كيــف قمــت بتحســن رســالة الكتــاب.
أتيــت بركائــز بــول الثالثــة للتصنيــع الرشــيق .عندمــا كنــت اذهــب إىل أرض املصنــع
وأرى املشــاكل التــي كان النــاس يصارعونهــا ،بــدا األمــر واضح ـاً جــدا ً وهــو أننــي
كنــت افتقــر إىل يش ٍء مــا .بداخــل دائــرة التصنيــع الرشــيق إنــه مــن الشــائع جــدا ً
قــول إن اثنــن مــن ركائــز التصنيــع الرشــيق عبــارة عــن إزالــة الهــدر والتحســن
املســتمر .لكننــي معــارض .فالتصنيــع الرشــيق يجعــل النــاس تــرى الهــدر .رؤيــة
الهــدر هــو أول ركيــزة للتصنيــع الرشــيق .فــإذا كنــت ال تســتطيع تحديــد أنــواع
الهــدر الثامنيــة التــي هــي ضمــن كل يشء تفعلــه إذا ً فإنــه مــن الصعــب جــدا ً إزالــة
الهــدر .الركيــزة األوىل مــن التصنيــع الرشــيق هــي تعليــم ُعاملــك رؤيــة الهــدر!
فــإذا كنــت تنــوي بنــاء ثقافــة التصنيــع الرشــيق فإنــك تحتــاج إىل النظــر يف كل
عمليــة وطــرح ســؤال «ماهــي أنــواع الهــدر الثامنيــة يــا بــوب وأيهــم تســتطيع
رؤيتــه ضمــن العمليــة التــي تقــوم بعملهــا اآلن؟
أوالً ،تأكــد مــن أن جميــع أعضــاء فريقــك يعلمــون أنــواع الهــدر الثامنيــة كــا
يعلمــون أســائهم .إنَّ تدريــس أنــواع الهــدر الثامنيــة ال يتــم تحقيقــه مبحــض
الصدفــة أو عــن طريــق الربيــد اإللكــروين أو مــن خــال نــدوة .تحتــاج إىل تدريــس
أنــواع الهــدر الثامنيــة كل يــوم! بداخــل  Fast Capنقــوم ببســاطة مبراجعــة أنــواع
الهــدر الثامنيــة أثنــاء اجتامعنــا الصباحــي .ففــي كل صبــاح يتوجــب عــى شـ ٍ
ـخص
واحــد رفــع أصابعــه والقيــام مبراجعــة أنــواع الهــدر الثامنيــة ويتوجــب عليــه رسد
قصــة ت ُوضــح جميــع أنــواع الهــدر.
.1إنتــاج فائــض .رقــم واحــد هــو اإلنتــاج الفائــض إنــه يظهــر يف جميــع أنــواع الهــدر
األخرى.
.2النقل .نقوم بنقل اإلنتاج الفائض من املنتجات.
.3مخزون زائد .ثم نقوم بوضع تلك املنتجات الفائضة تحت الجرد.
.4الخلــل .ثــم يصبــح لدينــا خلــل ويتوجــب علينــا إعــادة عمــل تلــك املنتجــات
الفائضــة.
.5معالجــة مفرطــة .بعــد ذلــك يصبــح لدينــا معالجــة زائــدة مثــل إعــادة النظــر يف
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الخلــل الــوارد يف اإلنتــاج الفائــض للمنتجــات.
.6الحركــة املهــ َدرة .ثــم يتوجــب علينــا الســيطرة عــى ذلــك اإلنتــاج الفائــض
للمنتجــات .لــذا ســيكون لدينــا حركــة مهــدرة.
.7هــدر الوقــت .ثــم يجــب علينــا إجبــار عمالئنــا عــى االنتظــار لحــن نقــوم بإعــادة
النظــر يف الخلــل الــوارد يف اإلنتــاج الفائــض للمنتجــات.
.8تقييــد أفــكار املوظفــن العباقــرة .ثــم يصبــح لدينــا تقييــد ألفــكار املوظفــن
العباقــرة ،بســبب أنَّ أعضــاء فريقنــا يقومــون بإعــادة العمــل عــى الهــدر بــدالً مــن
الرتكيــز عــى رؤيــة الهــدر وإزالتــه والســاح للفائــدة املكتســبة باالنســياب نحــو
العميــل.
الركزية األوىل
شــخص مــن االثنــن والخمســن عضــوا ً مــن
كــا قلــت ،أن يف كلِ صبــاح يقــوم
ٌ
فريقنــا برفــع مثانيــة أصابــع واخبارنــا بقصــة الهــدر .إنَّ ذلــك األمــر متأصــل بعمــق
بــن أعضــاء فريقنــا بحيــث أنــه عندمــا يتواجــد الهــدر يف العمليــة التــي يقومــون
بهــا فإنــه مــن الســهل جــدا ً عليهــم مالحظتــه .إنَّ أول وأكــر أمــر أهميــة مــن الــذي
تعلمتــه هــو الــذي أســميه بالركيــزة األوىل مــن التصنيــع الرشــيق :يجــب أن يــرى
ال ُعــال الهــدر.
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الركزية الثاني�ة
الركيــزة الثانيــة هــي أنــه يتوجــب عــى كل
كل يشء باســتمرار .إنَّ جوهر
شــخص تحســن َ
الكتــاب (مفهــوم التصنيــع الرشــيق خــال
ثانيتــن) هــو صنــع تحســينات تدريجيــة
كــم هائــل مــن
والتــي تتكــدس برسعــة إىل ٍ
؟؟
أصبحــت 100%
العمــل .بعــد ســنة مضــت
ُ
خلــف ذلــك املفهــوم أكــر مــن أي وقـ ٍ
ـت مــى ،بســبب أنــه يعمــل بوضــوح وأنــه
وكل شــخص
كل يشء َّ
يف غايــة الســهولة .لــذا أوالً الحــظ الهــدر وثانيـاً قــم بتحســن َّ
وكل يــوم بشــكلٍ مســتمر.
َّ
الركزية الثالثة
األمــر األكــر أهميــة اآلن مــن مســألة مراجعــايت للكتــاب متعلــق بــأول وثالــث
ركيــزة .أول ركيــزة هــي أنــه يجــب عــى ال ُعــال رؤيــة الهــدر ســوا ًء كان محبــوك
أو موضــح ملــا يعتــره أغلــب ال ُعــال ركيــزة هامــة ل ِفكــر التصنيــع الرشــيق .الركيــزة
الثانيــة هــي صنــع تحســينات بســيطة مســتمرة لــكلِ يشء! الركيــزة الثالثــة مــن
املحتمــل أن يكــون األمــر االســتثنايئ مــن كلِ هــذا .إنَّ هــذه الركيــزة برصاحــة هــي
أم ـ ٌر فاجــأين .فلــم أكــن مســتوعباً ســبب أننــا كنــا ناجحــن للغايــة يف بنــاء ثقافــة
التصنيــع الرشــيق .الركيــزة الثالثــة مــن التصنيــع الرشــيق هــي أنــه يجــب عليــك
صنــع فيديــو (قبــل وبعــد) لجميــع تحســيناتك .يجــب عليــك اســتعراض منطقــة
العمــل والعمليــة قبــل وبعــد .أعلــم بأنــك تقــول «بــول ،مــا الــذي ميكــن لهــذا
الــيء فعلــه مــع التصنيــع الرشــيق؟»
كل يشء! فعندمــا تقــوم بتطويــر ثقافــ ٍة مــا فإنــك ســرغب بتوثيــق التطــورات
َّ
لتلــك الثقافــة .افعلــه بطريقـ ٍة ممتعــة ليتمكــن ال ُعــال مــن االســتمتاع باملشــاهدة
وســرغبون باالنضــام يف األمــر .يضيــف ذلــك األمــر قــدرا ً كبــرا ً مــن الطاقــة
النفســية املتجــددة .األمــر الــذي أُخــر ال ُعــال بفعلــه هــو ُخــذ اآليفــون الخــاص
بــك أو هاتفــك الــذيك أو كامــرا عاديــة فأنــا ال أهتــم ماهيتــه ،ولكــن ال تذهــب
خارجـاً وتشــري كامــرا تصويــر ســينام احرتافيــه يف حــن ميكنــك التســجيل بالكامــرا
التــي بهاتفــك الــذيك .أيضـاً ال تذهــب خارجـاً وتشــري برنامــج مونتــاج احــرايف إنَّ
ذلــك ليــس مه ـاً .كل مــا تحتاجــه ببســاطة هــو هاتــف محمــول وتطبيــق مثــل
 iMovieألجــل تحريــر الفيديــو مبــارشة عــر الهاتــف الــذيك .اجعلــه بســيطاً وانتهــي
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منــه.
أفضــل مثــال أســتطيع طرحــه لجعــل هــذا املفهــوم يعمــل هــو مــدى روعــة الفريق
الــذي بداخــل رشكــة والــرز آنــد وولــف ( )Walters & Wolfحيــث أننــي متكنــت
مــن اســتيعاب ذلــك املفهــوم مــن خــال واحــد مــن فيديــو هاتهــم األوىل والــذي
يســمى»  « Hauling the Mailإنــه بســيط وممتــع وموجــز التعليــم ويبنــي ثقافــة.
إنَّ والــرز آنــد وولــف محرتفــن التصنيــع الرشــيق!
هــل تريــد معرفــة رس؟ لقــد بــدأت أوالً بصنــع فيديوهــات
منــذ حــوايل أربعــة ســنوات ،ولكــن ا ُســتنزف منــي ســنتني
لصنــع أول فيديــو
يل! مبعنــى آخــر
توجــب عــى بــدء
تَ َعلم رؤية الهدر واجعله بسيطاً،
استخدم هاتفك الذيك وليس صنــع الفيديوهــات
كامريا فيديو
ٍ
ِ
ســنوات
ســت
منــذ
مضــت لكننــي أُصبــت بأمــ ٍر أشــبه بالشــلل
تطبيق  iMovieللتحرير
كل يشء كامـاً.
بســبب أننــي أردت أن يُصبــح َّ
اشــريت جميــع معــدات التصويــر واإلضــاءة
كل يش ٍء
وبرامــج املونتــاج ،لكننــي مل أقــم بصنــع فيديــو ألننــي انتظــرت بــأن يصبــح َّ
كامـاً ،ثــم اســتوعبت حامقــة ذلــك .فــإذا قمــت فقــط بصنعه فســوف تتعلــم الكثري
« فقــط مــن خــال صنعــه» هــذه هــي حقيقــة قصــة كتــاب (مفهــوم التصنيــع
الرشــيق خــال ثانيتــن) .إذا قمــت بصنــع مجــرد تحســن بســيط فســوف تتعلــم
الكثــر مــن أجــل التحســن القــادم .إنــه األمــر نفســه مــع الفيديوهــات .فقــط قــم
بصنعــه اآلن بواســطة الهاتــف الــذيك الــذي بجيبــك .اصنــع اآلن فيديوهــات «قبــل
وبعــد» وال تقــم بتحريــك يشء مــن منطقــة عملــك حتــى تقــوم بتســجيل الفــوىض
التــي تعمــل عليهــا اآلن بالصــورة الحيــة .يقــوم فيديــو ((Reforming Little Pigs
بتوضيــح مــا أتحــدث عنــه متامـاً .ال تقــم بتغــر أي يشء حتــى تــرى فيديــو «قبــل
وبعــد» ألنــه خــال العمــل ســرى التناقــض بوضــوح وسـ ُـري فريقــك قــوة التحســن
املســتمر وكيــف تصبــح مفكــر التصنيــع الرشــيق.
ٍ
رشكات لعمــل هــذا ،والنتائــج كانــت اســتثنائية .كان األمــر حرفي ـاً
بــدأت بتوجيــه
مثــل ســكب الوقــود عــى نــا ٍر مشــتعلة .لقــد قامــوا بصنــع فيديــو واحــد وكانــوا
قادريــن عــى اســتعراضه لفــرو ٍع وأماكــنٍ مختلفــة لرشكاتهــم .األمــر التــايل الــذي
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تعرفــه أنهــم أنتجــوا فيديــو آخــر .فقــط خــال أســابيع قليلــة قامــوا بإنتــاج أربعــن
ـت بــأن هــذا كان ُمكَونـاً حاسـاً .حيــث أنــه يبنــي مكتبــة مــن
فيديــو .لقــد أدركـ ُ
النجــاح ومكتبــة لتدريــب جميــع موظفيــك الحاليــن واملســتقبليني .إنَّ هــذا األمــر
هــو مفهــو ٌم قــوي.
أحــد األســباب وراء ت َهـ ُرب  Fast Capمــن رشوط رحلــة التصنيــع الرشــيق الخاصــة
بهــا ،ووراء أنَّ الجميــع بــدوا مســتمتعني جــدا ً بذلــك ،هــو أننــا قمنــا بتوثيــق مــا
كنــا نقــوم بــه خــال فيديــو هاتنــا القصــرة املبتذلــة والجميــع أحبوهــا .فــإذا كانــت
جيــد ًة كفايــة بالنســبة لنــا ،إذا ً ملــا ال نقــوم بتوجيــه الجميــع لعملهــا وصنعهــا
كركيــزة لبنــاء ثقافــة التصنيــع الرشــيق؟ بالتأكيــد أن ذلــك مــا كنــت أقولــه لل ُعــال
مــن حــول العــامل .كلــا أكــرت قولــه كلــا نظــر إ ّيل ال ُعــال وقالــوا «واو! مل أفكــر
بذلــك ،يبــدوا منطقيـاً متامـاً».
لقــد بــدأوا بصنعــه ،األمــر التــايل الــذي حــدث هــو أنهــم بــدأوا بالتعــاون معنــا
وإرســال فيديوهــات التحســن الخاصــة بهــم لنــا .لقــد قمنــا برفعهــم عــى موقعنــا
حيــث ســمح لل ُعــال مــن حــول العــامل بتعلــم الطريقــة التــي يصنــع بهــا ال ُعــال
اآلخريــن األشــياء .إنهــا أخبــار مشــوقة.
منــذ ســنة ونصــف بعــد نــر الكتــاب ،أصبــح أهــم مغــزى هــو ركائــز التصنيــع
كل يشء يف كلِ يــوم،
الرشــيق الثالثــة ،أوالً ،رؤيــة الهــدر ،ثاني ـاً االســتمرار بتحســن َّ
ثالثـاً ،صنــع فيديوهــات «قبــل وبعــد» .أال تـزال تتســاءل حــول صنــع الفيديوهــات؟
دعنــي أخــرك قصــة .قمــت يف األمس،
بإجـراء مقابلــة مــع اثنيــن مــن الصف
التاســع نتــايل ( )Natalieومكيــا
( )Mikaylaمــن مدرســة كورنر ســتون
كرســتيان (Cornerstone Christian
 .)Schoolكان معلمهــم داريــن كالــن
فيديوهات التصنيع الرشيق للتحسني
( )Darryn Kleynيقــوم بعمــل عمــلٍ
مدهــش بتعليــم األطفــال مفاهيــم التصنيــع الرشــيق وبنــاء ثقافــة التصنيــع الرشــيق
بداخــل فصلــه .كان األطفــال آلــة إنتــاج فيديوهــات بــا توقــف .حيــث أنهــم
يقومــون بإنتــاج فيديوهــات عديــد ًة جــدا ً حــول تحســيناتهم املتعلقــة بالتصنيــع
الرشــيق ،حيــث كانــوا جيديــن للغايــة .شــاهد «مــا هــو التصنيــع الرشــيق؟» هــو
فيديــو ينــدرج أســفل (أطفــال التصنيــع الرشــيق) عــى موقــع fastcap.com
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ســألت نتــايل «بعــد ســن ٍة واحــدة مــن تعلــم التصنيــع الرشــيق ،مــا هــو الــيء
الوحيــد الــذي باإلمــكان تحســينه فــور نقــل األطفــال إىل مفهــوم تصنيــع رشــيق
أفضــل؟».
قالــت «اســتعراض أمثلــة أكــر عــن التصنيــع الرشــيق بداخل جــو العمل واســتخدام
كلــات ونظريــات أقــل؟» حيــث إنَّ
القضيــة انتهــت بأفــواه أطفـ ٍ
ـال حكــاء.
عندمــا قمــت بتوضيــح األمــر ألجــل
كتابــة (مفهــوم التصنيــع الرشــيق خــال
ثانيتــن) ،كان هــديف رشح كيفيــة بنــاء
ثقافــة التصنيــع الرشــيق للجميــع ألجــل
دارين وفصل التصنيع الرشيق الخاص به
أن يفعلــوه يف ســن ٍة واحــدة فقــط
بــدالً مــن االحــدى عــر ســنة التــي
اســتغرقتها .أردت أيضــاً مشــاركة أخطــايئ العديــدة
ألجــل إنقــاذ شــخص آخــر مــن ارتــكاب نفــس األخطــاء.
لــو أننــي عرفــت املعلومــات التــي أعرفهــا اآلن ،ســيكون
بنــاء ثقافــة التصنيــع الرشــيق أمـرا ً بســيطاً للغايــة .أعلــم
أنَّ بإمــكاين أن أخطــو أي مؤسســة وأُنفــذ تلــك الركائــز
الثــاث البســيطة وأن أصنــع أثــرا ً ملحوظــاً يف غضــون
ما كيال ونتايل ،ما هو التصنيع الرشيق؟
فــر ِة زمنيــة قصــرة.
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ٌ
أمر واحد:
اإلنساني�ة هي الطريق إىل ُ
السمو

فيديوهات التصنيع الرشيق
ثالث ركائز للتصنيع الرشيق

http://youtu.be/R1e0wIyz9hY

تجميع الربيد

http://youtu.be/B2VemLCV8i0

إعادة ترتيب األدراج

http://youtu.be/Lj6NsliY674

ما هو التصنيع الرشيق من ِقبل نتايل ومكيال

http://youtu.be/BV0JMky36mE

تعلُم رؤية الهدر من قبل جيمي

http://youtu.be/EWAiD0v46vo
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الفصل الخامس عشر

أسئلة في غاية األهمية
واحــدة مــن التحســينات التــي قمــت بهــا يف محــارضايت كانــت نتيجــة الق ـراح
ٍ
شــخص مــا مــن بــن الحضــور .لطاملــا شــعرت بالراحــة التامــة مــع مســألة
مقاطعتــي يف منتصــف حديثــي مــن ِقبــل ال ُعــال ألجــل طــرح أســئلة .االق ـراح
كان «الســاح لل ُعــال بخمســة عــر دقيقــة لطــرح أســئلة يف نهايــة كل حديــث».
بــدأت يف تنفيــذ هــذه الفكــرة
الجديــدة ،ون َج َحــت بشــكلٍ رائ ـعٍ
جــدا ً مــا جعلنــي أقــرر االقتصــار
عــى أول عــر أســئلة يطرحهــا
ي.
ال ُعــال ع ـ ّ
رمبــا البعــض منهــا غــر اعتياديــة،
لكــ َّن ذلــك ســبباً إضافيــاً وراء
كيف أُ ِ
حسن؟
كونهــا ســتُالمئني ألُجيــب عليهــا.
إ َّن باعتقــادي أ َّن الكثــر مــن ال ُعــال يفكــرون بتلــك األســئلة لكنهــم خجولــن مــن
طرحهــا .ســوف أبــدأ مــع أكــر ســؤال غــر اعتيــادي لكنــه األكــر شــيوعاً.
السؤال األول بول ،ماهو شعورك نحو الكامليات؟
اإلجابــة ،هــذا سـ ٌ
ـؤال يف غايــة األهميــة .أعتقــد أنــه تــم طــرح هذا الســؤال بســبب
أ َّن ال ُعــال يــرون طاولتــي ويســتوعبون بأنــه ليــس لــدي مكتــب وأننــي اكتفــي
بالحــد األدىن يف الطريقــة التــي أُنظــم بهــا حيــايت مــن ناحيــة عمــي التجــاري .إنهم
يفكــرون بـــ «يــا َرجــل ،مــن الواضــح أن هــذا الشــخص ضــد الكامليــات .يجــب
عليــه أنــه يكــون معارضـاً لهــا ليحظــى بــأي يشء جيــد».
بإمــكاين أن أؤكــد لــك بأنــه ال يشء بإمكانــه أن يُب ِعــد عــن الحقيقــة .إننــي منغمس
بالكامليــات فيــا يتعلــق بحيــايت وإ َّن
بإمــكاين ت َحمــل كامليــات ال يســتطيع
أغلــب النــاس تحملهــا بســبب أننــي
ال أُهــدر الكثــر بالطريقــة التــي أُديــر
بهــا رشكتــي .إ َّن التصنيــع الرشــيق
ليــس نظــام تقشــف ،بــل إنــه عمليــة
إزالــة األمــور الغــر قيمــة التــي
أحب الكامليات  ...هذه سياريت!
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أضافــت حركة.حركــة والتــي نُطلــق عليــه هــدرا ً .حيــث أنــه إذ كان ارتــداء ســاعة
برايتلينــغ ( )Breitlingالجميلــة مســأل ًة قيمـ ًة بالنســبة يل فــإن ذلــك ليــس تبذيـرا
إننــي أريــد برايتلينــغ ألســتمر بصنــع إبداعاتهــم الفنيــة.
إذ كان هنالــك قيمــة بداخــي بينــا أُحلــق بطائــريت
الخاصــة حــول العــامل فــإن ذلــك يســاعدين عــى إنجــاز
عمــي بكفــاء ٍة أكــر ،ومــن ثــم أ َّن ذلــك ليــس تبذيـرا ً .إ َّن
التصنيــع الرشــيق يتمحــور حــول إزالــة األمــور الغــر قيمــة
التصنيع الرشيق
ليس نظام تقشف
التــي أضافــت حركــة .إ َّن ســاع ًة جميلــة ت ُذكــرين كل لحظــة
بقيمــة ِ
الحرفــة التــي يف ال غُبــار عليهــا وأن انتبــه للتفاصيــل.
دامئـاً ماتدعنــي طائــريت أذهــب ألي مــكان ويف أي وقــت وت ُظهــر يل قيمــة املرونــة
التامــة.
باإلمــكان أن يكــون هنالــك هــدرا ً يف كيفيــة حفاظــي عــى طائــريت ويف طريقــة
قيادتهــا أو املهــات التــي أفعلهــا أثنــاء قيــاديت ،لكــ َّن ذلــك يخضــع للتدقيــق
والتحســن ،فــا ت ُهــم طريقــة الحصــول عــى طائــر ٍة أو ســاع ٍة جميلــة أو ســيار ٍة
رائعــة ،فبحــد ذاتهــا ليســت هــدرا ً ،وكزبــون فأنــا أقــدر َميـزات تلــك التجهيـزات
الخاصــة امل ُ َعــدة .هــذه الكامليــات هــي نتيجــة إداريت ال َحــذرة ألمــوايل حيــث أننــي
ال أشــعر بــذرة تأنيــب ضمــر بالحصــول عليهــم .إ َّن التصنيــع الرشــيق ال يتبــع
النظــام االش ـرايك .بــل إنــه متعمــق بالرأســالية.
بديهيــاً ،مــا تقــوم بــه مــن تجهيــز ٍ
ات خاصــة متعــددة بإمكانــه أن يُزيــل مــن
الهــدر .لكــن تذكــر بــأ َّن ذلــك يخضــع لتدقيــق والتحســن عــن طريــق املالــك
للكامليــات وال أحــد غــره .ملــاذا أقــول هــذا؟ ذلــك ألجلنــا جميعـاً غنيـاً أم فقـرا ً
فإننــا منغمســن يف الهــدر .توجيــه أصابــع االتهــام عــى شـ ٍ
ـخص آخــر ليــس نوعـاً
مــن األمــور التــي تُف َعــل وبالتأكيــد إنــه ليــس كاإلنتــاج الــذي يحــل مشــاكلك
الخاصــة .الكامليــات بحــد ذاتهــا ليســت هــدرا ً .إننــي أحــب الكامليــات ولــدي
الكثــر مــن األشــياء الرائعــة وبإمــكاين تحمــل الكثــر مــن تلــك األشــياء بســبب
أننــي مفكــر التصنيــع الرشــيق .إننــي حــذر يف رؤيــة وإزالــة الهــدر مــن كل زاويــة.
السؤال الثاين هل لديك انخفاض أم ارتفاع يف املبيعات؟
اإلجابــة ،لدينــا انخفــاض عــايل يف املبيعــات .إ َّن َ Fast Capســعت خلــف مــكانٍ
ألجــل املبــارشة بالعمــل ذلــك ألن ال ُعــال يشــعرون باليقــن يف مــكان العمــل.
حيــث إن آرائهــم وأفكارهــم تَ ُهــم يف وضــع الخطــوط لبنــاء ثقافة التصنيع الرشــيق،
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ٍ
بتعقيد أقــل بكثري.
كانــت أحــد أهدايف إنشــاء قســم مــوارد برشيــة بداخــل رشكتنــا
إذا قمنــا بصنــع رشكــة ديناميكيــة فإننــا ســوف نصبــح جذبـاً للموهوبــن أكــر مــن
مســألة الحصــول عــى رشكــة ديناميكيــة مــن أجــل البحــث عــن املوهوبــن.
يعمــل التصنيــع الرشــيق عــى التقليــل مــن عمليــة تنــاوب املوظفــن بصــور ٍة
كبــرة مــن أجــل تحديــد متــى تكــون املبيعــات شــبه معدومة،ومــن وقـ ٍ
ـت آلخــر
نواجــه موظفـاً يغــادر .بشــكلٍ عــام يكــون هــذا فقــط ألجــل التحاقهــم بالجامعــة
مــن أجــل مواصلــة حلمهــم بــأن يصبحــوا أطبــاء أو محاميــن أو ألجــل شــهادة
املحاســبة العامــة .إ َّن املبيعــات منخفضــة بشــدة بســبب أننــا نُقــدر طبيعــة البــر
ونُقــدر آرائهــم.
الســؤال الثالــث هــل ســبق وأن واجهــت ُعــاالً ال يفهمــون األمــر رسيعــاً وال
يرغبــون باملشــاركة؟
اإلجابــة ،بالتأكيــد ،ففــي البدايــة عــى األقــل خمســن باملئــة مــن ال ُعــال الذيــن
َعملــوا يف  Fast Capإمــا أنهــم تركــوا أو أننــا قمنــا بفصلهــم .يف هــذه األيــام مــن
النــادر جــدا ً لنــا أن نجــد شــخصاً مــا ال يســتوعب األمــر رسيعــاً والســبب ذو
طرفــن.
األول ،هــو أننــا يف غايــة التــأين مــن ناحيــة طريقــة توظيــف ال ُعــال .نبحــث عــن
ِخصلتــن يف ال ُعــالَ ،من هــو متواضع
وفضــويل .نريــد ُعــاالً ال يترصفــون
ويشــعرون كــا لــو أنهــم عــى درايـ ٍة
باألمــ ِر كامــاً .نريــد ُعــاالً يكونــون
عفويــن مــن ناحيــة فضولهــم نحــو
الحيــاة .يف اللحظــة التــي نُجــري
فيهــا مقابلــة مــع شـ ٍ
ـخص مــا ،الــذي
يخربنــا عــن كل يشء يعرفــه ،والــذي
ال يكــون متشــوقاً حقـاً ملــا نقــوم بــه
والطريقــة التــي نُديــر بهــا أنفســنا
داخــل الرشكــة فإننــا نعلــم أ َّن هــذا
الشــخص ال ميتلــك الخصــال التــي
نحتاجهــا يف أعضــاء فريقنــا .نحتــاج
عــاالً متواضعــن وفضولــن .هــذا
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ســبب أننــا يف غايــة التــأين مــن ناحيــة الطريقــة التــي ِ
نوظــف بهــا.
الســبب الثــاين ،هــو أ َّن ثقافتنــا قويــة جــدا ً وإيجابيــة .يســتغرق ذلــك األمــر
ـخص مــا .عندمــا
فقــط أســبوعاً أو أســبوعني ليســتوعبه شـ ٌ
تبتكــر ثقافــة وطيــدة ومنســجمة فإنــه مــن الطبيعــي أنهــا
ســتكون ســهلة جــدا ً لل ُعــال من أجــل أن يفهمــوا طريقتك
شــخص ال يرغــب
يف التفكــر .دامئــاً مــا ســيكون هنالــك
ٌ
باالنضــام يف الطريقــة التــي تديــر بهــا عملــك التجــاري.
ففــي البدايــة كان األمــر صعب ـاً .لكنــه اآلن أصبــح ســهالً.
هانا
واحــدة مــن مقــواليت املفضلــة هــي «التصنيــع الرشــيق
ـب يجعــل كل يش ٍء ســهالً» ،وذلــك أم ـ ٌر ال يتطــرق إليــه الشــك .مــن
عمـ ٌـل صعـ ٌ
أجــل فهـ ٍـم أكــر حــول مــا تبــدو عليــه ثقافنــا مــن ناحيــة نظــرة موظــف شــاب
جديــد ،شــاهد املقابلــة مــع هانــا ( )Hannahذات  16عام ـاً ،عضــوة يف فريــق
 .Fast Capقــم مبســح الرمــز الرشيطــي يف نهايــة هــذا الفصــل.
الســؤال الرابــع هــل قمــت بتطبيــق التصنيــع الرشــيق بداخــل املنــزل ،ومــا الــذي
يبــدو عليــه منزلــك؟
اإلجابــة ،أحــب التصنيــع الرشــيق .أقــوم بتحســن كل يشء افعلــه يف كل مــكان
اذهــب إليــه .ســوا ًء كنــت يف إجــازة أو يف املنــزل أو أثنــاء العمل أو محلقـاً بطائريت،
أحــاول باســتمرار صقــل العمليــات وإزالــة الهــدر وجعــل األمــور أســهل .إ َّن أغلــب
ال ُعــال يكونــون مضطربــن قليــاً بســبب الشــخص املتعصــب نحــو التصنيــع
الرشــيق ،لكــن بإمــكاين أن أؤكــد لــك بــأ َّن التصنيــع الرشــيق يجلــب بهجـ ًة عظيمــة
ي إنجــازه أرسع بكثــر مــن
لحيــايت .أنتهــي مــا يتعــن عـ ّ
ال ُعــال.
كإجابــة ملــا يســألُني عنــه ال ُعــال «هــل تقــوم بتطبيــق
التصنيــع الرشــيق بداخــل املنــزل؟» لقــد قمــت بإنتــاج
فيديوهــات متعــددة تســتعرض لل ُعــال مــا يبــدو عليــه
منــزيل وكيــف قمــت بتنفيــذ التصنيــع الرشــيق بداخــل
منــزيل .يوجــد هنــا أم ـ ٌر ممتــع مــن أجــل إعطائــك ملحــة
عــن منــزل التصنيــع الرشــيق.
خزانة التصنيعبليانالرشيق الخاصة األمــور التــي افعلهــا ســهل ًة جــدا ً ،وذلــك ألننــي أعتقــد بــأ َّن
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التصنيــع الرشــيق يف كل مــكان اذهــب إليــه .لقــد أمضيــت أنــا وزوجتــي كامــل
عطلــة نهايــة األســبوع يف تنفيــذ تحســينات التصنيــع الرشــيق عــى خزانتنــا ،واليوم
خزانتنــا هــي ســحر .لــدى زوجتــي خزانــة مخصصــة للزينــة املنــزل ،تســتخدمها
ألجــل املناســبات املختلفــة .لديهــا زينــة خاصــة ألجــل الرابــع مــن يوليــو (يــوم
االســتقالل األمريــي) والربيــع والخريــف وعيــد الشــكر وعيــد رأس الســنة .لطاملــا
كان املنــزل مبهجـاً وجميـاً .كانــت املشــكلة تكمــن يف أ َّن زينتهــا مل تكــن منظمــة
كفايــة .لــذا ســألت «كيــف بإمكاننــا جعــل هــذه العمليــة أفضــل؟»
لقــد عملــت مــع زوجتــي ليومــن متواصلــن ،صنعنــا
لهــا الخزانــة األكــر روعــة .تــم إبعــاد جميــع ِ
منظــات
األزهــار الخاصــة بهــا بصــور ٍة دقيقــة وتــم تعليــق األكاليــل
بشــكلٍ جميــل ووضــع جميــع الشــموع املختلفــة يف ســال
متفرقــة .لــذا ،اآلن عندمــا يحــن وقــت تزيــن منزلنــا
أصبحــت عمليــة ســهلة ،حيــث أ َّن زوجتــي تســتمتع بهــا
وال يوجــد أم ـ ٌر شــاق يف ذلــك.
خزانة التصنيع الرشيق الخاصة ذلــك هــو الســبب وراء أ َّن التصنيــع الرشــيق رائ ـ ٌع جــدا ً.
بليان
يأخــذ التصنيــع الرشــيق األشــياء التــي عــاد ًة مــا تكــون
صعبــة أو عســرة ويجعلهــا بســيطة وممتعــة .بحيــث يكــون لديــك الفوائــد
املضافــة مــن أجــل تدريــب عقلــك ألنهــا أصبحــت لعبــة قويــة فيــا يتعلــق
بتحســن أي يشء تفعلــه .إ َّن هــدف التصنيــع الرشــيق هــو الحصــول عــى مجمــوع
صفــر مــن الصعوبــات.
الســؤال الخامــس مــا الــذي تفعلــه تجــاه ال ُعــال الذيــن ال يفهمــون األمــر رسيعـاً
وال ينغمســون يف التصنيــع الرشــيق بالطريقــة التــي يفعلــون بهــا عملهــم؟ هــل
تقــوم بتحديــد الهــدر الــذي قامــوا بــه؟
اإلجابــة ،مــن املمكــن أن يكــون هــذا واحــدا ً مــن األســئلة املفضلــة لــدي بســبب
أنهــا واحــدة مــن أكــر اإلجابــات أهميــة والتــي يجــب فهمهــا .أنــت وأنــا لدينــا
هــد ٌر كايف يف حيــاة كلٍ منــا يكفينــا لعــر حيــوات .ال تنظــر نحــو هــدر أي شـ ٍ
ـخص
آخــر ،بــل ركــز فقــط عــى هــدرك.
ـت مؤخ ـرا ً عــى هــذه النقطــة بوضــو ٍح تــام خــال جولــة بداخــل رشكتنــا.
عملـ ُ
زار بعــض ال ُعــال مــن رشكــة تصنيــع أخــرى منشــأتنا .كانــوا يف قســم التصنيــع
الخاصبرشكتنــا وبعــد أن انتهــت الجولــة قــال فــر ٌد منهــم «أريــد أن أعــرف كيــف
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لنــا أن نُنفــذ التصنيــع الرشــيق بداخــل املكتــب».
نظــرت نحــوه وســألت «ملــاذا؟ هــل تعمــل بداخــل املكتــب؟ أعتقــد بأنــك قلــت،
أنــك كنــت يف طابــق التصنيــع».
رد قائـاً «نعــم نحــن بالفعــل كذلــك ،لكــن مكتبنــا أفســد كامــل األمــر» .ثــم قلــت
«هــذه أحــد أكــر األخطــاء التــي لــن تفعلهــا يف حياتــك بأكملهــا مطلق ـاً .ركــز
عــى نفســك .ركــز عــى إزالــة هــدرك .صدقنــي .لديــك الطاقــة الكافيــة لعــر
حيــوات».
عندمــا يــرى النــاس مــدى تحســن بيئــة عملــك ومــدى ســهولة طبيعــة عملــك
وعــدد املـرات التــي بإمكانهــم االعتــاد فيهــا عليــك أكــر ومــدى انســجامك ومدى
تحســن جــودة منتجــك فإنهــم ســرغبون يف معرفــة كيــف تقــوم بفعــل هــذا .بعــد
ذلــك بإمكانــك االســتعراض لهــم ،ومــن ثــم ســيصبحون شــغوفني للتعلــم والبــدء
يف رحلــة التصنيــع الرشــيق الخاصــة بهــم .لكــن ال تحــاول إرغــام زوجتــك ،كلبــك،
حيوانــك األليــف ،قطتــك أو زمالئــك يف العمــل
عــى تطبيــق التصنيــع الرشــيق.
ركــز عــى نفســك ،فأنــا وأنــت لدينــا الكثــر مــن
الهــدر .إ َّن هــذه واحــدة مــن أكــر النقــاط الهامــة
التــي تعلمتهــا يف آخــر ســنتني مثلــا كنــت وال
زلــت أتحــدث لل ُعــال وأعمــل جول ـ ًة يف معامــل
ركز عىل نفسك
ٍ
رشكات مــن حــول العــامل .ركــز وركــز
التصنيــع ويف
وركــز عــى نفســك.
السؤال السادس هل متنح موظفيك حوافز مشجعة من أجل التحسن؟
اإلجابــة ،فعلنــا يف البدايــة وعــى األرجــح كان ذلــك واحــدا ً مــن أكــر األخطــاء التي
اقرتفناهــا .منــذ أن تعلمنــا ذلــك أصبــح التصنيــع الرشــيق هــو مهمتنــا .إنــه ليــس
أمـرا ً نفعلــه يتجــاوز حدودنــا .يف حــن أ َّن التحســن
املســتمر هــو أول وأبــرز مهمــة يوميــة يف حياتــك.
أيضـاً إ َّن أول محفــز ألجــل صنع تحســينات التصنيع
الرشــيق يكمــن يف مبــدأ أ َّن الحيــاة تظــل يف تحســن
عندمــا تفكــر بأســلوب التصنيــع الرشــيق! عندمــا
قمنــا بإعطــاء محفـزات ماديــة شــعرنا بــأ َّن هــؤالء
العــال كانــوا يصنعــون التحســينات بســبب
هل أستطيع إغوائك إلنجاز عملك؟
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أنهــم أرادوا  5أو  10دوالرات إغــوا ًء ألجــل كل تحســن صنعــوه .عندمــا نســتبعد
اإلغــواء بعيــدا ً ونقــول «هــذه هــي وظيفتــك .وظيفتــك تعتمــد عليــك »...فســوف
يســتوعب ال ُعــال بأننــا كنــا جاديــن معهــم مــن
ناحيــة التصنيــع الرشــيق .لقــد وظفناهــم بســبب
أننــا أردنــا اســتخدام عقولهــم وليــس أيديهــم فقــط.
إنهــا نقطــة تحــول ،ذلــك ألن أغلــب ال ُعــال ال
يشــعرون بتقديــر مــا يســاهمون بــه فكريـاً إلنجــاز
هــذا العمــل .إنهــم يشــعرون بأننــا نريدهــم بــأن
نريد عقلك!
يصنعــوا معــدات فقــط.
لقــد غرينــا النمــوذج امل ُتبــع وقلنــا «إ َّن قيمتــك تكمــن بعقلــك» .عندمــا نفعــل
ذلــك فــإن ال ُعــال ســينضمون إىل مــن القــارب مــن كل املســتويات املختلفــة
متامـاً .ذلــك كان رأيــي املتواضــع والــذي يكمــن بالدفــع لل ُعــال مــن أجــل تطبيــق
رأي خاطــئ ،حيــث إ َّن منــح الحوافــز التشــجيعية
التصنيــع الرشــيق ،والــذي يعتــر ٌ
يجعــل الرتكيــز عــى الهــدف الــذي تطمــح إليــه الرشكــة مطف ـأً.
إ َّن هــدف الرشكــة هــو تحســن كفــاءة حيــاة الزبــون .هــدف الرشكــة هــو إيصــال
ـتوى عــا ٍيل جــدا ً للزبــون .هــدف الرشكــة هــو تجريــد النشــاط الغــر
القيمــة مبسـ ً
قيــم بعيــدا ً وإيصالــه للزبــون بقيمـ ٍة أكــر اســتمرارية يومـاً بعــد يــوم وشــهرا ً بعــد
شــهر وســن ًة بعــد ســنة .عندمــا تفعــل ذلــك فــإن مكانتــك ســرتفع بعــن زبونــك
وسيســتمر زبونــك باملجــيء إليــك مــن أجــل الكثــر ومــن ثــم ســتجني مــاالً أكــر.
عندمــا تضــع الرتكيــز عــى كل عضــو مــن الفريــق ألجــل صنــع تحســينات مســتمرة
كل يــوم ولبقيــة حياتهــم ،فــإن ذلــك يُغــر النمــوذج امل ُتبــع ،إنــه يأخــذ الرتكيــز
بعيــدا ً عنهــم ويضعــه مــن جديــد عــى الزبــون .إنــه يُعفــي أعضــاء الفريــق مــن
الرتكيــز عــى التعــاون مــع أعضــاء الفريــق اآلخــر
يف ســبيل إيصــال قي ـاً أكــر للزبــون .املحفــز الثــاين
لصنــع تحســينات التصنيــع الرشــيق هــو كســب
االح ـرام مــن الزبــون ومــن أعضــاء فريقهــم ومنــي.
يســتغرق كل إنســان وقتــاً ألجــل أن يُحــرم ولكــ َّن
االحرتام
أغلــب النــاس ال يحضــون بــه أبــدا ً.
الســؤال الســابع ومــاذا إذ مل أرغــب بــأن أتســم بالكفــاءة يف كل يشء أفعلــه؟ أحــب
املــي خارجـاً فأفعــل متاريــن أكرث.
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اإلجابــة ،هــذا هــو اختصاصــك .حيــث أ َّن األمــر الــذي يجــب عليــك فهمــه هــو أ َّن
التصنيــع الرشــيق عمـ ٌـل شــاق يجعــل كل يشء ســهالً .القليــل مــن الجهــد بإمكانــه
جعــل تجربــة حياتــك أكــر متعــه .عندمــا تقــوم بدمــج املفهــوم املتمثــل يف «أن
التصنيــع الرشــيق عمـ ٌـل شــاق يجعــل كل يش ٍء ســهالً» مــع منظــو ٍر عاملــي فإنــك
ســتعلم ملــاذا أقــوم باملــي مــع التصنيــع الرشــيق
بطريقـ ٍة مكثفـ ٍة جــدا ً.
لقــد ِ
قدمــت ألتعلــم بــأ َّن الوقــت هــو تحقيــق
عظيــم للمســاواة .كل إنســان يحصــل عــى 24
ســاعة يف اليــوم .جميعنــا نحصــل عــى نفــس األربعٍ
وعرشيــن ســاعة ،أغنيــاء أم فقــراء ،متعلمــن أو
غــر متعلمــن .مــا نفعلــه خــال األربــع والعرشيــن
ســاعة يحــدد النجــاح والســعادة إىل ٍ
حــد كبــر
والتــي ســوف نســتمتع بهــا يف الحيــاة .إذا كنــت
شــخصاً منتجـاً بشــكلٍ كبــر ومنتظـ ٍـم بشــدة وقيــد
الثقــة مــن ِقبــل أعضــاء فريقــك وعائلتــك وال ُعــال
تحقيق عظيم للمساواة
الوقت هو
ٌ
اآلخريــن الذيــن تعمــل معهــم فــإن األمــر ســيجري
دون قــول أنــك ســتحظى بتجربــة حيــاة أفضــل.
يف حــن إذ كنــت شــخصاً غــر منتــج وال ينجــز الكثــر فإنــك لســت قيــد الثقــة مــن
ِقبــل أعضــاء فريقــك وعائلتــك وال ُعــال اآلخريــن الذيــن تعمــل معهــم لــذا حتـاً
أ َّن األمــر ســيكون أكــر تخيبـاً للظــن وأكــر احتــكاك يف حياتــك .التصنيــع الرشــيق
يســمح لــك بتحقيــق األفضــل والحصــول عــى إنجــا ٍز أكــر خــال األربــع والعرشين
ســاعة تلــك .عندمــا تكــون جيــدا ً كفايــة مــع التصنيــع الرشــيق ومحرتفـاً جــدا ً يف
رؤيــة الهــدر فإنــك ســوف تقــي األربــع والعرشيــن ســاعة وكأنهــا  48ســاعة .أقول
بــأن هــذا س ـ ُيفهم كالقليــل مــن الســخرية ولكــن عندمــا يــأيت ال ُعــال ملصنعنــا
ويــرون الطريقــة التــي يعمــل بهــا ُعاملنــا واالبتســامات التــي عــى وجهوهــم
والتعــاون املتواجــد بــن جميــع أعضــاء الفريــق فإنهــم ســيرتاجعون بســبب البيئــة
اإليجابيــة للغايــة .كان جــوايب «كنــت ســأضع ُعــايل يف مواجهــة أي شـ ٍ
ـخص آخــر
يف العــامل» .ملــاذا؟ بســبب أنــه خــال  8ســاعات فقــط ينتهــي ُعــايل مــا ينتهــي
منــه أغلــب ال ُعــال خــال  40ســاعة.
يواجــه النــاس صعوب ـ ًة يف تصديــق مســألة متكننــا مــن أن نصبــح منتجــن أكــر
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بكثــر مــن ذلــك .يف  Fast Capيتدفــق العمــل بشــكلٍ انســيا ٍيب جــدا ً بحيــث أ َّن
ال ُعــال ال يكافحــون مــن أجــل انجــاز عملهــم ،بــل إنهــم يســتمتعون بعملهــم.
يكــون لديهــم طاقــة نفســية عندمــا يعملــون عــى عملهــم والنتيجــة النهائيــة
تكــون ذو انتاجيـ ٍة أعــى بشــكلٍ ملحــوظ .مــر ًة أخــرى ،إنك لســت مضطـرا ً لتطبيق
التصنيــع الرشــيق ولكــن تذكــر بــأن الوقــت هــو تحقيـ ٌـق عظيــم للمســاواة .مــا
تفعلــه مــع  24ســاعة يُ َعــرف إىل حـ ٍـد كبــر مــا هيتــك والســعادة التــي تســتمتع
بهــا كل يــوم مــن حياتــك.
الســؤال الثامــن ســألَت آشــي مــن اململكــة املتحــدة «مؤخـرا ً ،أخـذَت أعبــاء عملنا
بالتصاعــد كث ـرا ً بحيــث أننــا نكافــح مــع وقــت األعــال البدنيــة ألجــل عمــل
التحســينات حتــى عندمــا نعمــل لوقـ ٍ
ـت إضــايف .إ َّن مســألة عمــل اجتــاع كل يــوم
والوقــوف هنالــك وقــول أعلــم بأننــا نواجــه هــذه املشــكلة يف األمــس ولكننــا مل
ـي بالفعــل يركــزون عــى الطُرق
نحظــى بالوقــت الــكايف لحلهــا ،صعــب» .إ َّن موظفـ ّ
ويُدلــون ببعــض أفــكار التحســينات الرائعــة ولكــن قامئــة التحســينات املحتملــة
تبــدأ بالرتاجــع بســبب أنــه ليــس لدينــا الوقــت الــكايف لتنفيذهــا(.أي أفــكار؟)
اإلجابــة ،يف بعــض األحيــان ال تبــدو مســألة التوقــف وعمــل مبــادئ اسـراتيجية3S
والتحســن حــن تواجــد أعبــاء العمــل الغــر قابلــة للســيطرة منطقي ـ ًة أبــدا ً .لــذا
سـأُجيب عــى الســؤال مــن خــال رسد قصــة عــا يحــدث بداخــل Fast Cap
منــذ عــدة سـ ٍ
ـنوات مضــت ،عملنــا لوقـ ٍ
ـت إضــايف
باســتمرار وحتــى يف عطــات نهايــة األســبوع،
بســبب أن أعبــاء عملنــا كانــت كثــرة جــدا ً .بــدت
وكأنــه مــن املســتحيل االنتهــاء منهــا وبعــد ذلــك
قلــت للجميــع «توقفــوا ،توقفــوا عــن العمــل.
نحن نُقابل وندرس بشكلٍ روتيني ومن ثم نعمل .ســوف نذهــب لتنظيــف مناطــق عملنــا .ســوف
ُ
نقــوم بتطبيــق مبــادئ اسـراتيجية  3Sعىل كل يشء
وســنقوم بعمــل تحســينات وحتــى لــو اســتغرقت منــا ســاعة واحــدة أو حتــى
أربــع ســاعات كل يــوم لفعلهــا فأنــا ال أهتــم .ســوف نذهــب لفعلهــا ومــن ثــم
ســنعمل».
ـي ،بســبب
ميكنــك التخيــل اآلن بأنــه كان هنالــك قلـ ٌـق كبــر بــن جميــع موظفـ ّ
اعتقادهــم بأنهــم ســيفعلون ال يشء غــر الرتاجــع للخلــف شــيئاً فشــيئاً .أكدت لهم
بأنهــم إذا اســتغلوا الوقــت يف ســبيل تحســن وخلــق بيئــة عمــل نظاميــة ونظيفــة
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ومنظمــة جــدا ً فإنهــم بالتأكيــد ســوف ينتهــون مــن عمــلٍ أكــر وســيتمكون مــن
اللحــاق بهــا.
لــذا انطلقنــا وصنعنــا االلتـزام مببــادئ اسـراتيجية  3Sوالتحســن بنــا ًء عــى أعبــاء
العمــل ويــا للمفاجــأة ،لقــد لحقنــا بهــا وليــس فقــط أننــا لحقنــا بهــا بــل إننــا
نجنــي املاليــن مــن الــدوالرات أكــر مــع العمــل التجــاري ومــع حجــم طاقَــم
عمــل مشــابِه ،ومل نعمــل لوقـ ٍ
ـت إضــايف مطلقـاً .هــذا الفــرق بــن جعــل التحســن
املســتمر ذو أولويــة وبــن فعلــه عندمــا يكــون الوضــع مناســباً .التحســن بشــكلٍ
أويل ال يعطيــك فقــط التحســن بــل إنــه يخفــف العــبء ويســمح لــك مبجــاراة
تســارع الطلــب.
إنــه عــبء وأنــا أتفهــم ذلــك ،لكننــي تعلمــت هــذا الــدرس وأنــا ملتــزم مئــة باملئــة
بــه .لقــد تأكدنــا بــأن مناطــق عملنــا س ـتُطبق مبــادئ اس ـراتيجية  3Sبحيــث أ َّن
كل شــخص عمــل تحســن يوفــر ثانيتــن قبــل أن نبــدأ العمــل اإلنتاجــي.
عندمــا يضطــرب العمــل ســيتم إلغــاءه ،يف حــن أ َّن التصنيــع الرشــيق ليــس
معتقــدا ً مالمئ ـاً فقــط بــل إنــه حجــر األســاس يف الــركات الرائعــة .كلــا أصبــح
التصنيــع الرشــيق ذات أولويــة كلــا تدفــق العمــل أرسع وســتُدر التحســينات
بفوائــد التفــوق التشــغييل.
الســؤال التاســع ســؤال آخــر مــن آشــي« ...عندمــا ينصــب تركيــز التحفيــز عــى
احباطــك ،لقــد كان يف واحـ ٍـد مــن تلــك األيــام ،فكيــف س ـتُحفز نفســك؟ ضــع يف
عــن االعتبــار هــذه هــي األيــام األوىل للتصنيــع الرشــيق داخــل رشكتنــا ،لــذا هــل
ـي ألجــل تحفيزهــم بحيــث أن رؤيتــي
هــو يدعــم نفســه بنفســه .ينظــر إ ّيل موظفـ ّ
محبطـاً أثَّــر بشــكلٍ ســلبي ،أي نصائــح؟»
اإلجابــة ،كاملعتــاد آشــي ،إنــك تطرحــن أســئل ًة يف غايــة الروعــة كالعــادة ،ســأكون
رصيح ـاً معــك ،لقــد مــررت بتلــك اللحظــات فلــدي حيــاة غنيــة جــدا ً وال أعنــي
مــن الناحيــة املاديــة فقــط .بــل لــدي الكثــر مــن املتعــة والنجــاح يف حيــايت .لــدي
الكثــر مــن العالقــات الجيــدة مــع النــاس مــن حــول العــامل وفضــل كل هــذه
الحقائــق يعــود إىل أننــي اخــرت اتبــاع مبــادئ تاريخيــة ُمبــرة .مبعنــى آخــر،
االختيــار الــذي أقدمــت عليــه يف حيــايت تَحــدد مــن قبــل املبــادئ التــي أنتجــت
نتائــج عظيمــة مــن خــال التاريــخ.
هــذه هــي املبــادئ التــي عندمــا تُن َفــذ مــن قبــل أي شــخص سـتُديل بنتائـ ٍج مذهلة
مــع مــرور الوقــت ،ليســت نتائــج جيــدة بــل نتائــج مذهلــة .أفضــل مثال بالنســبة
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يل هــو املبــدأ امل ُتبــع مــن قبــل اآلبــاء املؤسســن (يقصــد مؤسســن الواليــات
املتحــدة) ،وهــو أ َّن كل النــاس ُخلقــوا سواســيه! النتيجــة هــي دولــة صنعــت أمــورا ً
ـاس أكــر ،أكــر مــن أي هيئــة ِ
جيــدة ألُنـ ٍ
منظمــة مــن قبــل الحكومــة يف تاريــخ
البرشيــة ،بحيــث أنــه ليــس مــن الرائــع ال ُبعــد عنهــا! لكــن هــذه الفكــرة الواحــدة
أصبحــت امل َحــك للنــاس مــن كل أمــة .املاليــن اليــوم أحـرار بســبب املبــادئ التــي
تُن ِتــج نتائــج عظيمــة.
املبادئ املفضلة لدي هي:
•جعــل ال ُعــال الرتكيــز الرئيــي يف
حياتــك .مــن املرجــح أنــه املبــدأ
املفضــل لــدي.
•املواصلــة مــع األمــر الصحيــح عــى
مســألة الربــح ،حيــث أ َّن الربــح ســوف
مبادئ تاريخية لل َعظمة.
يــأيت يف الطريــق.
• َدرِس و َدرِب .أي وقــت تُــدرب فيــه فــردا ً بشــكل مكثــف فإنــك بشــكلٍ كبــر
س ـتُعزز قدراتــه وأداءه للوظيفــة باســتمرار وبشــكلٍ ملحــوظ أكــر مــن ال ُعــال
املتدربــن بشــكلٍ معتــدل مــن ح ـ ٍن آلخــر.
أفضــل مثــال للتدريــس والتدريــب هــم جنــود القــوات البحريــة .عندمــا تأخــذ
ـتوى عــا ٍل جــدا ً وتضعهــم ضمــن مواقــف عصيبــة
ال ُعــال اللذيــن تدربــوا مبسـ ً
فإنهــم ســوف يســتغلون الوقــت بنســبة  99%دون توقــف.
إننــي أســأل نفــي «هــل إذا أخــذت هــذه
املبــادئ وجعلتهــا املحــور األســايس يف الطريقــة
التــي أُ َســر بهــا نفــي ،هــل هــو أمــر حتمــي
بأننــي ســأحظى بنتيجــة؟»
يف هــذه األيــام عندمــا أتســاءل «يــا إلهــي ،هــل
حق ـاً أننــي أرغــب بهــذا مــن اآلن؟ هــذا عمـ ٌـل
جنود القوات البحرية التابعة
كثــر .هــل النــاس مقدريــن لــه؟ هــذا صعــب)،
للمملكة املتحدة
لطاملــا مــا أُعــاود النظــر يف حقيقــة أننــي انتهيــت مــن األمــر الصعــب .لقــد أنزلــت
رأيس وحرثــت فقــط نحــو األمــام مــن خــال تنفيــذ هــذه املبــادئ .هــذا هــو
الســبب وراء أ َّن حيــايت مليئــة وغنيــة.
(تُن ِتج هذه األفكار نتيج ًة عظيمة).
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لــذا مل أتطــرق قــط لالنحــراف عــن مســألة اتبــاع هــذه املبــادئ ومــع مــرور
الســنني أنتجــوا االســتدامة والتكافــؤ واالســتمتاع والرضــا والربــح! نعــم الربــح.
إ َّن مســألة الرتكيــز عــى األخريــن جلبــت يل املتعــة والســعادة .حيــث أنــه إذ مل
أكــن مرك ـزا ً عــى مســاعدة ال ُعــال فإننــي لــن أحظــى بالعالقــات القويــة التــي
لــدي اآلن مــع النــاس مــن حــول العــامل .هــذا األمــر يُبقينــي متحف ـزا ً.
رخ بتلــك املبــادئ
مــا يُحفــزين أيض ـاً هــي الهيئــة التاريخيــة للعمــل التــي ت َـ ُ
واألفــكار املتعلقــة بالعمــل ،لــذا ال تستســلم!
الســؤال العــارش ســأل ســام مــن إرسائيــل« ...لقــد شــاهد لتــوي الفيديــو الخــاص
مســتوى
بــك فيــا يتعلــق «بجعــل التصنيــع الرشــيق عــى
ً
واحــد» ، .كالعــادة أُحــب الرتكيــز والتبســيط الــذي يف رســالتك.
لكننــي كنــت أتســاءل عــن ســؤا ٍل اف ـرايض .مــا أفهمــه منــك
ومــن نهــج كتابــك ،أ َّن مفهــوم التصنيــع الرشــيق خــال ثانيتــن
كان تطويـرا ً لعــدة ســنوات مــن خــال رحلــة التصنيــع الرشــيق
الخاصــة بــك .هــل تعتقــد بأنــك لــو بــدأت بنهــج الثــاث
خطــوات التــي ترجِــع إليهــا يف الفيديــو (درِس ال ُعــال لــرى
سام
الهــدر واجعلهــم يُصلحــون مــا يُضايقهــم واصنــع فيديوهــات قبــل وبعــد) أنــك
ســتكون قــادرا ً عــى القــدوم بــكل مــا أُوتيــت مــن طاقــة؟
عــى ســبيل املثــال ،يف الفصــل الثــاين مــن كتابــك ،قمــت بوصــف كيــف أنكــم
يــا رِفــاق متكنتــم مــن إخفــاض إعــدادات الوقــت يف جهازكــم مــن  45دقيقــة إىل
 5دقائــق ،فهــل تعتقــد أنــك لــو بــدأت بنهــج مفهــوم التصنيــع الرشــيق خــال
ثانيتــن أنــك ســتتمكن مــن فعــل ذلــك؟
«أو مبعنــى آخــر ،كيــف انطلقــت مــن مفهــوم التصنيــع الرشــيق خــال ثانيتــن
والــذي يبــدو أكــر تركي ـزا ً عــى الصعيــد املحــي مــن أجــل الحلــول التــي تؤثــر
عــى كامــل النظــام مــن البدايــة حتــى النهايــة؟ (إنــه مــن املحتمــل أننــي ال
اســتوعب املفهــوم بشــكلٍ تــام ،لــذا رمبــا أننــي أســأت تفســره عندمــا قلــت أنــه
تركيــز عــى الصعيــد املحــي)».
اإلجابــة ،أوضــح ســام وجهــة نظــر ممتــازة .حيــث أننــي بــدوت مــع مفهــوم
التصنيــع الرشــيق خــال ثانيتــن وكأننــي أُركــز عــى ُصنــع تحســينات بســيطة
والتــي ت ُظ ِهــر أننــي لســت مؤيــدا ً لفعاليــات كايــزن .إىل أن أىت أوالً بـراد وجــون إىل
ـلوب
منشــأتنا مــن أجــل تعليمنــا حيــث أنهــم اســتفادوا مــن فعاليــات كايــزن كأسـ ٍ
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مبــديئ لتوجيــه التحســينات.
األمـراألول ،يجــب عليــك أن تعلــم بــأن أهــم ســبب لدينــا خلــف النتائــج القويــة
جــدا ً التــي بداخــل  Fast Capهــو نهــج مفهــوم التصنيــع الرشــيق خــال ثانيتــن.
إننــي أعــدك بأنــه يوجــد أكــر مــا تـراه العــن وإال مل أســتطع االنتهــاء مــن عمــلٍ
رائــع مــن توضيــح مــا خلــف كواليــس العمليــات أجمــع والتــي ت ُركــز عــى الصــورة
الشــاملة وكامــل التدفــق القَيــم.
إ َّن تركيــزي املتعلــق مبفهــوم التصنيــع الرشــيق خــال ثانيتــن كان لتطويــر
اسـراتيجية ســهلة والتــي ستســمح لل ُعــال ببنــاء ثقافــة التصنيــع الرشــيق بحيــث
تكــون ناجحــة يف جلــب الجميــع ملــن القــاربِ .طــوال االحــدى عــر ســنة األخرية،
وجــدت أنهــا كانــت تحســينات بســيطة إضافيــة والتــي تُنتــج األفضــل ويف الحقيقة
ت ُنتــج عمـاً أفضــل مــن فعاليــات كبــرة لكايــزن ،بعــد قــويل هــذا ،فإنــه ال يعنــي
أ َّن فعاليــات كايــزن ال متلــك قيمــة بــل إنهــا فقــط ليســت اسـراتيجيتي املفضلــة.
التصنيع الرشيق ذو املستوى العاملي
أُفكــر يف هــذا كــا لــو أنــه تصنيــع رشــيق ذو مســتوى عاملــي ،ألنــه يف نهايــة اليــوم
يتوجــب عــى الجميــع املغــادرة الســتيعاب أ َّن مــا نحــاول عملــه ضمــن أي عمليــة
كبــر ًة كانــت أم صغــرة هــو وضــع الهــدر حانب ـاً .نريــد الســاح للقيمــة األعــى
بالتدفــق للزبــون .فعندمــا تنظــر النظــرة األوليــة يف أي عمليــة ،فإنــه مــن املهــم
أن تنظــر إليهــا مبســتوى عاملــي.
ال يجــب عليــك فقــط الرتكيــز عــى إزالــة قــدر صغــر مــن الهــدر مــن خطــوة
معينــة ،ألن تلــك الخطــوة بحــد ذاتهــا رمبــا تكــون هــدرا ً بإمكانــك إزالــة جميــع
الهــدر الــذي تريــد خــارج العمليــة ،خالصــة املســألة هــي أ َّن تلــك العمليــة بحــد
ذاتهــا مــن املمكــن أال ت ِ
ُوصــل القيمــة إىل الزبــون ،ســيكون هــذا مثــال بســيط
للمعالجــة الزائــدة.
ارجــع للــوراء واســأل نفســك «مــا األمــر يف أننــا نحــاول العمــل هنــا ألجــل الزبون؟
مــا هــي القيمــة التــي نحــاول اتباعهــا مــن أجــل الزبون؟»
أوالً ،انظــر لــه مــن هــذا املنظــور ذو املســتوى العاملــي باالقــران مــع عمــل
تحســينات صغــرة إضافيــة .لقــد فشــلت يف مســعاي نحــو جعــل األمــور بســيطة
مــن خــال عــدم إعطــاء االهتــام الــكايف للمنظــور ذو املســتوى العاملــي .لــدى
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ـتوى عاملــي ولكننــي أبــدا ً مل أناقــش هــذا األمــر أو أناقــش
ُعاملنــا منظــورا ً ذو مسـ ً
كيفيــة تحقيقنــا لذلــك املكــون البالــغ األهميــة.
كل يــوم نُــدرس فريقنــا مبــادئ جــادة تتألــف
مــن جوهــر فلســفة رشكتنــا .أحــد تلــك املبــادئ
هــي أ َّن تويوتــا مل تحــاول قــط إزالــة الهــدر
خــارج أي عمليــة ،مــا مل ميكنهــم اقتصاصــه
للنصــف ،للوهلــة األوىل مل يكــن هــذا املبــدأ
كـــ ( jiveمطــور برامــج) املقــرن مــع مفهــوم
اقتصاص الهدر للنصف
التصنيــع الرشــيق خــال
ثانيتــن ،إال أنــه كان مقرتنــاً متامــاً يف الواقــع.
يعلــم فريقنــا بــأ َّن الهــدف هــو أخــذ العمليــة التــي تســتغرق
عــر دقائــق وتحويلهــا إىل خمــس دقائــق ومــن ثــم تحويــل
الخمــس دقائــق لدقيقتــن ونصــف .إنهــم يــرون الصــورة
الشــاملة والفرشــة التــي تُظهــر الطــاء يف التحســن ذو الثانيتــن.
سام
إ َّن آليــة وصولهــم لهنالــك منتهيــة مــن خــال تحســينات إضافية
صغــرة .يعــرف فريقنــا أيضـاً البحــث عــن العقبــات األكــر .لقــد تدربــوا لفهــم أ َّن
عنــق الزجاجــة هــو أكــر داعــم يف العمــل املتضمــن عمليــة معينــة ،فهــو أفضــل
مــكان لرؤيــة الهــدر امل ُـزال.
يعرفــون أيضــاً ســؤال أنفســهم «هــل النشــاط الــذي أقــوم بــه يُوصــل القيــم
للزبــون أو أنــه مجــرد عمليــة متــت إضافتهــا فحســب؟ هــل أنــا أحــاول إزالــة
الهــدر رغــم أ َّن العمليــة ال تُوصــل قي ـاً؟ إنهــم يفهمــون تلــك الثــاث مفاهيــم
بحــاس .إنهــم يفهمــون أننــا ال نريــد فعــل أي يشء مــا مل نكــن نُوصــل القيــم
للزبــون.
إذا وضعنــا كيــس بالســتييك حــول صنـ ٍ
ـف مــا ،فهــل هنالــك أي قيمــة للزبــون؟
بالتأكيــد إنــه مــن اللُطــف وضــع كيــس بالســتييك حــول الصنــف ولكــن هــل
هنالــك أي قيمــة فيــه؟
إذ مل يكــن هنالــك قيمــة فإننــا لــن نحــاول تحســن العمليــة مــن خــال تصغــر
حجــم الكيــس أو إيجــاد أرسع طريقــة لوضــع الكيــس .حيــث أنــه إذ مل يضيــف
الكيــس قيمــة للزبــون فإنــه يعتــر هــدرا ً.
مثــال رائــع لهــذا ،هــو تغليــف منتجــات أبــل .اشــريت مؤخــرا ً جهــاز iMac
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آخــر لرشكتنــا .كنــت متفاجئـاً عندمــا فتحــت العلبــة .حيــث كان هنالــك املقــدار
األدىن مــن التغليــف ،أقــل مــن آخــر مــرة اشــريت فيهــا واحــدا ً منــذ ســتة أشــهر
مضــت .لقــد الحظــت بأنــه مل يكــن لديهــم كيــس بالســتييك حــول الحاســوب .كان
الحاســوب محصــور بــن قطعتــن مــن اإلســفنج مع ســلك الطاقــة ودليل اســتعامل
ـت مصدومـاً تقريبـاً بأنــه مل يكــن هنالــك أكــر مــن
صغــر .كان ذلــك َّ
كل يشء .كنـ ُ
الكميــة الطبيعيــة للتغليــف والهــدر املقــرن بأغلــب املنتجــات يف األســواق اليــوم.
لقــد فهِمــت أبــل بوضــوح بــأن هــذا ال يحــوي أي فائــدة للزبــون .يف الحقيقــة
انتهــى األمــر بشــعوري بالرضــا التــام عــن املنتــج عندمــا رأيــت كيــف كان ُمغلَفـاً
بعنايــة مــع القليــل جــدا ً مــن الهــدر.
إنــه أمـ ٌر ال غنــى عنــه ،كــون املوظفــن يفهمــون أنــواع الهــدر الثامنيــة .إنــه أمـ ٌر
ال غنــى عنــه مــن ناحيــة أنهــم يفهمــون أ َّن الهــدف هــو االقتصــاص إىل النصــف
يف كل يــوم وليــس فقــط صنــع القليــل مــن التحســينات اإلضافيــة .إ َّن التحســينات
كل يشء إىل ال ِنصــف .ال يزالون
اإلضافيــة هــي األدوات التــي نســتخدمها القتصــاص َّ
دومـاً ينظــرون نحــو الصــورة الشــاملة كنتيجــة للتدريــس والتدريــب الــذي نفعلــه
ضمــن األساســيات اليوميــة يف اجتامعنــا الصباحــي.
التصنيــع الرشــيق ذو املســتوى العاملــي هــو مفهــو ٌم مهــم والــذي مــن املمكــن
أننــي أغفلــت عــن أم ـ ٍر بــه أو أننــي مل أســتطع تحديــده بوضــو ٍح كايف مــن بــن
مؤلفــايت الســابقة لكننــي اآلن اســتغل الوقــت يف التوضيــح .إنــه فقــط بنفــس
أهميــة الحصــول عــى منظــو ٍر مبســتوى عاملــي كالحصــول عــى منظــو ٍر يوفــر
ثانيتــن .كالهــا يعمــل بتناســق إلنتــاج ثقافــة ناجحــة وللســاح للقيــم بالتدفــق
نحــو الزبــون.
طريقــة أخــرى نُطــور بهــا الصــورة العامليــة داخــل  Fast Capهــي مــن خــال
ٍ
ٍ
أســاس طبيعــي يف تدريســنا
إنقــاص رائــع للمــواد والتــي نقــوم بتلخيصهــا إىل
وتدريبنــا .الكتــب أشــبه بأســلوب تويوتــا واألربعـ َة عــر مبــدأً للتفــوق التشــغييل
وكتــاب أرت بريــن ( ،)Art Byrneإ َّن نقطــة تحــول التصنيــع الرشــيق هــي مجــرد
عــدة أمثلــة للعــرات مــن الكتــب التــي نقرأهــا مــن أجــل تحســن فهمنــا
للتصنيــع الرشــيق.
قلــت مؤخـرا ً ،يف برنامجــي « The American Innovatorأ َّن هدفنــا موجــه لــكل
يشء ألن يصبــح خــايل مــن ِ
الصعــاب أو ألجــل أن يحــوي مجمــوع صفــر مــن
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ِ
الصعــاب داخــل كل نشــاط».
وكمســتمع ،كَتــب شــانون «يــا إلهــي! َجعــل ذلــك التصنيــع الرشــيقأمرا ً ملموسـاً»
الفكــرة التــي يجــب أن يحتويهــا كل نشــاط هــي «مجمــوع صفــر مــن ِ
الصعــاب»
أو أن يكــون «خــايل مــن ِ
الصعــاب» يعنــي ذلــك أ َّن يف مصطلــح التصنيــع الرشــيق
يجــب أال يكــون هنالــك:
=  MURIعبء أو صعوبة
= MURAعدم تكافؤ أو تفاوت
=MUDAهــدر والــذي هــو نتيجــة للعــبء الــذي يُن ِتــج عــدم تكافــؤ أو ضعــف
تدفــق والــذي يجعــل كل يشء صعــب
إذ مل يكــن لديــك أي عــبء إذا ً ســيكون لديــك تكافــؤ والــذي يقلــل مــن الهــدر
ويزيــل ِ
الصعــاب ويســمح للقيــم بالتدفــق نحــو الزبــون ،وبالوصــف العا ّمــي
«مجمــوع صفــر مــن ِ
بأســلوب لطيــف لهــدف التصنيــع
الصعــاب» وكتلخيــص
ٍ
الرشــيق وملــاذا أنــه مــن املهــم جــدا ً تَدفــق كل يشء.
التدفــق هــو بالضبــط مــا يقــوم مفهــوم التصنيــع الرشــيق خــال ثانيتــن بإيصالــه
ألرضيــة املتجــر .إ َّن مفهــوم التصنيــع الرشــيق خــال ثانيتــن هــو نهــج «التصنيــع
الرشــيق» ألجــل تنفيــذ التصنيــع الرشــيق .فالتصنيــع الرشــيق ميثــل الكثــر فيــا
يتعلــق بالتدفــق والتكافــؤ ،فبينــا متلــك فعاليــات كايــزن القــدرة عــى إصــدار
نتائــج إيجابيــة كــا فعلــوا يف الســنوات األوىل لـــ  Fast Capفإنــه ال يُثبــت تحولهم
ألفضــل منــوذج لنــا ،ففــي رأيــي أ َّن فعاليــات كايــزن هــي باألســاس تطبيــق لحزمــة
عمــل ضمــن مبــادئ التصنيــع الرشــيق .إنهــم ال يُ َعرفــون التدفــق ل ُعــال املتجــر،
بــل يقومــون بذلــك بطابــعٍ ُمخــل للنظــام .يطلبــون منــك التوقــف ليــوم أو
ألســبوع أو مهــا ت َطلــب األمــر ألجــل أن يركــز الجميــع عــى منطقــة معينــة .إ َّن
هــذا يخلــق عــدم تكافــؤ وحتــى عــبء عــى النظــام..
أعتقــد بــأ َّن نهــج مفهــوم التصنيــع الرشــيق ناجــح بســبب أنــه يســتوجب فقــط
تحســينات بســيطة ضمــن األســاس اليومــي يف وقـ ٍ
ـت محــدد وكأول أمــر يف الصبــاح
قبــل أن تبــدأ انتاجــك املعتــاد .بفعــل ذلــك فإنــك تُ َعــرف التدفــق للتحســينات
وال ت ُ َعــرف عــدم التكافــؤ لطا ِبــق اإلنتــاج .مفهــوم التصنيــع الرشــيق خــال ثانيتــن
هــو مبــدأ التصنيــع الرشــيق الــذي يُط َبــق بطُــرقٍ أكــر وطُــرقٍ متناســقة ،والــذي
يســمح للتحســن املســتمر بالتدفــق خــال أي مؤسســة.
كَتــب شــانون أيضــاً «مــا الــذي ميكــن لتصنيــع الرشــيق تلخيصــه يف هــذا :إ َّن
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التصنيــع الرشــيق هــو حق ـاً القاعــدة الذهبيــة التــي يُعامــل فيهــا اآلخريــن كــا
ســرغب بــأن يعاملــوك» .يجعــل التصنيــع الرشــيق الشــخص ينجــز العمــل يف
الوقــت الفعــي مــن أجــل القيــم التــي يتــم إيصالهــا ،إ َّن الزبــون ال يســتطيع
أن يكــون عــى أرض املتجــر ليتأكــد مــن القيــم يتــم إيصالهــا ،يف حــن أ َّن عضــو
فريــق ِفكــر التصنيــع الرشــيق الُمــد َرب جيــدا ً هــو يف نهايــة املطــاف يف صــف
الزبــون .يُوصــل التصنيــع الرشــيق للزبــون القيــم املضافــة للنشــاط فقــط .فــإذا
كنــت الزبــون فهــذا مــا كنــت ســرغب بــه .وك ُمنتــج ألي يشء ســوا ًء طعــام أو
إليكرتونيــات أو برمجيــات أو ســيارات أو أدوات رعايــة طبيــة فــإن دوري الحقيقــي
هــو الدفــاع الدائــم عــى أرض املتجــر يف صــف الزبــون .وكزبــون أســتطيع أن
أكــون متحمسـاً جــدا ً حــول الفكــرة التــي تُركــز عليهــا أي مؤسســة والتــي تخدمني
ـام شــديد.
باهتـ ٍ
لــدى التصنيــع الرشــيق ذو املســتوى العاملــي عــدة جوانــب لكــن الوقــت الفعــي
وأرض املتجــر التــي يف صــف الزبــون مــن املمكــن أن تكــون أفضــل مثــال للتصنيــع
الرشــيق ذو املســتوى العاملــي.
لقــد تعلمــت الكثــر كنتيجــة للتعــاون مــع اآلخريــن .لقــد تعمــدت الســعي
لتقديــم اإلشــادة وليــس الســعي مــن أجــل الحصــول عــى اإلشــادة .والنتيجــة هــي
ثقافــة ديناميكيــة تعاونيــة ،أيــن ميكــن للجميــع التعلــم والتحســن يف كل تحــول.
قــام ســام وشــانون باإلضافــة إىل آالف العاملــن بصناعــة اختــاف جــذري يف ســبيل
مســاعديت لفهــم قــوة أن أكــون ُمفكــر التصنيــع الرشــيق.
مؤخـرا ً ،أرســل إســحاق ،وهــو مســتمع آخــر و ُمفكــر رائــع للتصنيــع الرشــيق هــذا
الربيــد بعــد مشــاهدة برنامــج « American Innovatorإ َّن أغلــب البالغــن يــا
بــول قــد خــروا حــاس الطفولــة الــذي لديــك فيــا يتعلــق بالحيــاة واالكتشــاف.
إنــه حق ـاً مجــدد للنشــاط برؤيــة مــدى حامســك فيــا يتعلــق بالحيــاة وآفــاق
التعلــم املســتمر».
ٌ
متشــوق فيــا يتعلــق بكتــاب مفهــوم التصنيــع الرشــيق خــال ثانيتــن
إننــي
والتصنيــع الرشــيق ذو املســتوى العاملــي وتعــاون التصنيــع الرشــيق ،أيضـاً التصنيــع
الرشــيق املؤيــد وقاعــدة التصنيــع الرشــيق الذهبيــة وأجــرؤ عــى قــول روضــة
أطفــال التصنيــع الرشــيق.
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أم ٌر واحد:
التصنيع الرشيق هو القاعدة الذهبية

فيديوهات التصنيع الرشيق

مقابلة مع هانا

http://youtu.be/JxmP5Nq15GI

التصنيع الرشيق داخل املنزل 1

http://youtu.be/3F0R9iOH2_c

التصنيع الرشيق داخل املنزل 2

http://youtu.be/zkIXuS2p6o0
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الفصل السادس عشر

التصنيع الرشيق هو لغة أجنبية
يف أغلــب األحيــان عندمــا أتحــدث فإننــي أتفــوه أمــورا ً بإمكانهــا جعــل ال ُعــال غــر
مرتاحــن .إننــي أتحــدث بلغــة رجــال األعــال التــي عــاد ًة مــا تبــدو كلُغــة أجنبيــة.
هنــا ،القليــل مــن مفــردايت املفضلــة ومــاذا تعنــي يل.
ثِق :التصرف برتك ُعمالك ُيخفقون.
إننــي أتحــدث فيــا يتعلــق بالثقــة ب ُعــايل .إنــه ألمـ ٌر غــر مريــح بتاتـاً ألغلــب القــادة
مــن حيــث مســألة ثقتهــم ب ُعاملهــم وذلــك بســبب أ َّن القــادة تربــوا عــى مكانــة
القيــادة مــن خــال الحصــول عــى جميــع املتطلبــات .إنهــم قــادة بســبب ِحنكتهــم
وذكائهــم التجــاري وقدرتهــم عــى إنجــاز األمــور .إنهــم يقومــون بتوظيــف ُعــال
لدعــم تلــك األنشــطة ولكنهــم نــادرا ً مــا يقومــون بدعوتهــم لالبتــكار كمســالة إنصــاف
يف العمليــة .حيــث أنهــم نــادرا ً مــا ي ِثقــون ب ُعاملهــم وبذلــك فإنهــم يقومــون بســحق
كــم هائــل مــن اإلمكانــات.
إننــي أثــق ب ُعــايل وإننــي أعلــم أنهــم ســيُخفقون ،متامــاً كــا فعلــت .إ َّن ُمعظــم
إنجــازايت الشــخصية العظيمــة أتــت مثنــاً إلخفاقــي فلِــا ال أُتيــح ل ُعــايل التابعــن
يل بالفرصــة نفســها وأســمح لهــم بالنمــو وتجربــة تلــك الــدروس بالطريقــة ذاتهــا
ر مهــم يف تطويــر ثقافــة التصنيــع الرشــيق ومــن
التــي جــرت معــي؟ الثقــة هــي عنـ ٌ
املحتمــل بأنهــا األمــر الــذي يجعــل ال ُعــال أكــر انزعاج ـاً .إنهــم فقــط ال يريــدون
خــوض تجربــة إخفــاق شــخص يف أمـ ٍر مــا .إ َّن اإلخفــاق فيــه يســمح بالتعلــم بصــور ٍة
متعمقــة وجديــة والــذي يُ َرتجــم لقــو ٍة دافعــة نحــو األمــام والتــي تحتاجهــا أغلــب
الــركات واملؤسســات بشــدة .إ َّن القــادة يبحثــون عــن األفضليــة ولكنهــا تتملّــص
منهــم بســبب أنهــم يرفضــون الثقــة بهــؤالء ال ُعــال.
متعصــب :احتضــان الزمــن التاريخــي -األفــكار التــي أثبــت الزمــن
جدارتهــا باملشــاعر والتســوية التــي ال ميكــن إيقافهــا.
أغلــب القــادة يعتقــدون بأنــه مــن الواجــب عليــك أن تكــون عنيفـاً حيــث ال ميكنــك
الشــعور بالحــاس نحــو أي يشء .إننــي متشــوق لــكل يشء وتحديــدا ً الحيــاة بحــد
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ذاتهــا .بالنســبة يل أن تصبــح متعصبـاً هــي الــرورة بــأن تصبــح قائــدا ً فعــال .إننــي
مجنــون فيــا يتعلــق بااللتــزام بالوقــت واملبــادئ التــي أثبــت الزمــن جدارتهــا يف
إزالــة الهــدر وتنميــة ال ُعــال دون كلــل .إننــي متعصــب فيــا يتعلــق مببــادئ التصنيــع
الرشــيق .ملــاذا؟ بســبب أنهــا تنجــح .إنهــا دامئــا مــا تنجــح وســوف تســتمر بالنجــاح
مــع أي شــخص يُطبقهــا بشــغف .إنهــا األشــياء التــي أُسســت عليهــا أعظــم الــركات
مــن حــول العــامل .حيــث إ َّن هــذا األمــر يســتحق أن يكــون طاغي ـاً قلي ـاً بالتعصــب.
لقــد قامــت تويوتــا وهــاريل ديفيدســون ( )Harley Davidsonومركــز فريجينيــا
ماســون الطبــي ( )Virginia Mason Hospitalووايــر مولــد ( )®Wiremoldوخطوط
ســاوث ويســت الجويــة ( )Southwest Airlinesومجموعــة الــركات األخــرى
الكبــرة بتطبيــق مبــادئ ِفكــر التصنيــع الرشــيق بطريقــة متعصبــة ذات مســعى
لإلنجــاز عــى الوقــت باملبــادئ التــي أثبــت الزمــن جدارتهــا والتــي أدلــت بنتائــج
مذهلــة .وفيــا يتعلــق بتلــك الــركات فــإن التصنيــع الرشــيق ليــس ببســاطة منهجـاً
آخــر أو أداة ضمــن صنــدوق األدوات .بــل إنهــا اسـراتيجية متميــزة والتــي تتحــول إىل
كامــل االســتهالك املتعلــق بــكل يشء يفعلونــه.
االنحراف :التصرف بتكرمي اآلخرين
واحــد مــن أكــر املفاهيــم قــوة يف التحــول إىل قائــد فعــال للتصنيــع الرشــيق هــو
املقــدرة عــى َصف اإلشــادة بعيــدا ً مــن تلقــاء نفســك ومنحــه لآلخريــن .إنــه يبــدأ يف
القمــة ،ويكــون متشــكالً يف القمــة بحيــث يتوجــب عليــه االســتقرار كبقيــة األفــكار
االس ـراتيجية التــي ميلكهــا القائــد .عندمــا يكــون القائــد األعــى منوذج ـاً فــإن البقيــة
بــرف هــؤالء ال ُعــال بعيــدا ً ،والــذي هــم
ســيفعلون األمــر ذاتــه .إنــه التــرف َ
مرتبطــن بأكــر املشــككني .إ َّن مســألة أخــذ اإلشــادة لصالــح أمــور ت ُنفــر ال ُعــال
وت ُخمــد الثقافــة التعاونيــة تتصــدر قمــة قامئــة الكلــات الغريبــة املنحرفــة التابعــة
لقيــادة التصنيــع الرشــيق الفعالــة.
البشرية :التصرف بوعي نحو موهبة اآلخرين
التصنيــع الرشــيق أمــر مهــم فيــا يتعلــق بالنــاس .نحــن يف مســار عمــلٍ تجــاري
يتضمــن تغـ ُـر وتحســن للبرشيــة ،ويف جوهــره فــإن التصنيــع الرشــيق يتمحــور حــول
ال يشء أكــر مــن التدريــس والتدريــب وتحســن التعليــم وتحســن أحــوال النــاس .إ َّن
التصنيــع الرشــيق ليــس نظــام ميكانيــي إلزالــة الهــدر .بــل إنــه نهــج لتغيــر آراء الناس
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فيــا يخــص الطريقــة التــي يــرون بهــا العمــل .إ َّن العمــل أم ـ ٌر رشيــف وبإمكاننــا
فعــل الكثــر ألجــل الرفــع مبســتوى أم ـ ٍر مــا نفعلــه جميع ـاً.
اجلُ رأة :يؤمن الروتني مبا يبدو مستحي ًال
إ َّن مفكريــن التصنيــع الرشــيق جريئــن .نحــن هنــا ألجــل تغيــر العــامل .نحــن لســنا
هنــا ألجــل خلــق عمــل تجــاري جيــد وســليم .الهــدف ألي قائــد تصنيــع رشــيق هــو
أكــر مــن مجــرد تأســيس مغــزى .نحــن نــرى املحتمــل الــذي بإمــكان أســلوب التصنيع
الرشــيق يف التفكــر تحســن مســتوى معيشــة النــاس بوضــوح .نحــن هنــا لجعــل ذلــك
يحــدث ويف أثنــاء العمليــة وألجــل تغيــر العــامل.
كاتا :إيقاع العمل
إننــا نحــب الروتــن الــذي يبنــي التميــز .كاتــا هــي كلمــة يابانيــة والتــي تعنــي
ببســاطة الروتــن .إ َّن الروتــن الــذي ننــره كــا يفعــل مفكريــن التصنيــع الرشــيق
هــو االجتــاع الصباحــي وتحســن مفهــوم التصنيــع الرشــيق خــال ثانيتــن بشــكلٍ
يومــي .يخلــق االجتــاع الصباحــي مجتمع ـاً نظيف ـاً بــن جميــع أعضــاء الفريــق .يف
حــن أ َّن تحســن مفهــوم التصنيــع الرشــيق خــال ثانيتــن بشــكلٍ يومــي مــا هــو إال
قــر ٌع لطبــول ألجــل ثقافــة التصنيــع الرشــيق النابضــة بالحيــاة.
الربح :نتيجة التميز
ِ
مــن املحتمــل أ َّن واحــدا ً مــن املفاهيــم املثــرة للجــدل التــي أصارعهــا هــي أننــا لســنا هنــا
لجنــي املــال .حيــث يــأيت الرِبــح واملــال عــن طريــق املنتــج القــادم مــن ثقافــة التصنيــع
الرشــيق الف ّعالــة .نحــن هنــا أوالً ويف املقــام األول مــن أجــل تحســن الجــودة املتعلقــة
بحيــاة الزبــون ،وعــى الصعيــد الداخــي فإننــا هنــا ألجــل تنميــة ُعاملنــا .حيــث إننــا إذ
قمنــا ب ِفعــل كال هذيــن مبســتو ًى عــايل فإننــا ســوف نحقــق أرباحـاً ،ومــع ذلــك فــإن الرِبــح
ليــس ســبباً لتطبيــق التصنيــع الرشــيق وليــس ســبباً لتواجــد رشكـ ٍة مــا ،فــإذا قُلــت لــك عــدد
ـت فيهــا مشــاريع تجاريــة اختفــت مــع منتجــات جيــدة و ُعــا ٍل كُفــؤ،
املـرات التــي صادفـ ُ
فإنــك سـتُصعق .يف نهايــة املطــاف ،إ َّن املشــكلة تنشَ ــأ مــن مســالة تركيــز القيــادة عــى الرِبح
وعــى أنفســهم ،متناســن ســبب تواجــد املــروع التجــاري يف املقــام األول .أخــي عقلــك من
كل
األرقــام وركــز عــى زبونــك و ُعاملــك وخدمــة اآلخريــن وســوف تكــون متفاجئـاً كيــف أ َّن َّ
يش ٍء آخــر ســيعمل.
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الفصل السابع عشر

الهدر ُ
المنظم

حظيــت باجتــاع أســئلة وأجوبــة أثنــاء رحلتــي األخــرة ألوروبــا ،مــع
لقــد
ُ
مجموعــة مــن املفكريــن التابعــن ملؤسســات التصنيــع الرشــيق املرصفيــة مــن بنــك
تات ـرا بانــكا ( )Tatra Bankaالفرعــي يف ســلوفاكيا ،التابــع لبنــك فيي َّنــا رايفايــزن
( )Raiffeisenالــدويل .كانــت األســئلة
ـت بأننــي ســوف أُكــرس
اســتثنائية ،لــذا ظننـ ُ
فصــل لإلجابــة عــى استفســاراتهم والحديــث
عــن العالمــة التجاريــة الجديــرة بالذكــر فيــا
يتعلــق بالتصنيــع الرشــيق .إنَّ املؤسســات
املرصفيــة هــي آخــر مــكان أود توقعــه
مــن أجــل إيجــاد ثقافــة التصنيــع الرشــيق
مؤسسات التصنيع الرشيق املرصفية
النابضــة بالحيــاة .يعتــر بنــك رايفايــزن كبــرا ً
عــى مســتوى رشق أوروبــا التــي تتضمــن ســبع َة عــر دولــة ،وأكــر مــن 60,000
موظــف .إنَّ الحجــم وحــده ســيكون هائـاً إذ كان هنالــك شــخصاً واحــدا ً يحــاول
اســتبدال الثقافــة إىل ِفكــر التصنيــع الرشــيق .إنَّ املؤسســات املرصفيــة ليســت
تصنيع ـاً وليســت ذات أهميــة ولكنهــا بالتأكيــد ليســت مرك ـزا ً لتصنيــع الرشــيق.
لنواجــه األمــر ،بإمــكان املؤسســة املرصفيــة أن تكــون صارمــة وغــر مرنــة وال
صديقــة بشــكلٍ حميــم ،لكــن ليــس مــع بنــك رايفايــزن.
حيــث إنــه خــال رحلتــي مــع التصنيــع الرشــيق ذات االحــدى عــر ســنة ،مل
أقابــل مســبقاً مجموعــة مــن ال ُعــال بــدوا كــا لــو كانــوا ُمطا َرديــن ،حيــث إنَّ
لديهــم فكــر ذهنــي متضمــن «اإلرصار عــى إنجــاز األمــور مهــا بلغــت صعوبتهــا،
وبشــكلٍ ذهنــي (ســنعمل عــى إنجــاز هــذا األمــر)» باإلضافــة إىل أنهــم مرحــن
و ُمحبــن لالبتــكار ومتقدمــن جــدا ً فيــا يتعلــق بفهمهــم لكيفيــة عمــل التصنيــع
الرشــيق .فيــا يتعلــق بنرصهــم يف التصنيــع الرشــيق و ُرواد التصنيــع الرشــيق فــإن
التصنيــع الرشــيق ليــس أدا ًة تجاريــة صارمــة بــل إنــه منصــة لإلبــداع واالبتــكار
والكثــر مــن الضحــك .يوجــد هنــا ثالثــة أمثلــة ملفكريــن التصنيــع الرشــيق يف بنــك
رايفايــزن أثنــاء العمــل.
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حــال الوصــول إىل ملتقــى التصنيــع الرشــيق الخــاص بهــمَ ،علمــت بفعاليــة
مســائية ُمقــررة عــى مــن واحــد مــن القــوارب عــى نهــر الدانــوب .وبعــد االنتهــاء
مــن تنــاول املرشوبــات والعشــاء تــم ابالغــي أنــا وليــان عــن فريــقٍ يُنشــئ متريــن.
همســت نتاليــا ،عضــو املجلــس التابــع للبنــك «لــن تصدقــوا مــا هــم قادريــن عــى
فعلــه .ســوف يقومــون بارتــداء التصنيــع الرشــيق
بنــا ًء عــى الهــدر الــذي قمنــا بتجميعــه ،ســيقوم
كل فريــق بارتــداء الهــدر عــى انفـراد .لــرى مــدى
إمكانيتهــم بــأن يصبحــوا مبدعــن».
قلــت «مثــر لالهتــام! يبــدوا هــذا ممتعــاً لكــن
هــل ســينجح؟»
ارتداء الهدر
بعــد حــوايل ســاعة مــن عمــل كل فريــق مبثابــر ٍة
رائعــة فُتحــت منصــة العــرض حيــث بــدأ اســتعراض الهــدر .واحــدا ً تِلــوى اآلخــر
حيــث لَقــي ارتــداء املتنافســن للهــدر الشــائع مــن بيننــا كامــل اهتاممنــا مــن
علــب البالســتيك والجرائــد ولُفافــات الفقاعــات والــورق املقــوى وإلــخ ...كان
يتمحــور حــول أمتــع أمــر قــد رأيتــه قــط ،حيــث أنــه ِ
موضــح بشــكلٍ بالــغ ملقــدار
كميــة الهــدر املتواجــد ومــدى ســهولة الغفلــة عنــه .إنَّ مســألة تعليــق الهــدر عــى
أم ـ ٍر واحــد بالفعــل يُعيــده مجــددا ً للحيــاة .قمــت
بإنتــاج فيديــو ألننــي اعتقــدت أنَّ العــرض كان قويـاً
جــدا ً .حيــث يُســمى منصــة التصنيــع الرشــيق .هــذا
مثــال رائــع لكيفيــة تعليــم البنــك ل ُعاملــه التفكــر
بابتــكار فيــا يتعلــق برؤيــة الهــدر واالســتمتاع يف
ذات الوقــت.
كابنت بوب و 3زمالء
املثــال الثــاين هــو كابــن بــوب وزمالئــه الثالثــة .يف
اليــوم التــايل كان لديهــم اجتامعــات جانبيــة تخــص التصنيــع الرشــيق لجميــع
مجموعــات التصنيــع الرشــيق مــن ســبع َة عــر دولــة مختلفــة .واحــد ًة منهــا،
كانــت جنونيــة ،كان هنالــك كابــن بــوب وثالثــة زمــاء ،قــام بربطهــم بحبــل،
حيــث أن لــكل زميــل قميــص مخصــص يــدل عــى نــوع الهــدر.
كان هنالــك الزميــل األول املختلــف عنهــم ،حيــث أنــه يحمــل خطــاف بيــده.
ويصيــح بصــوت القبطــان «إننــي ارسق أرباحــك وزبائنــك!»
ومــن ثــم كان هنالــك الزميــل الثــاين يصيــح بشــدة «ســوف أرسق أســلوب تحقيــق
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أرباحــك .إننــي غــر مــرن .إنَّ احتياجــات زبائنــك ليســت مهمــة .ســوف أُبعــد
زبائنــك عــن العــودة لــك مجــددا ً».
ولــدى الزميــل األخــر قميــص كُتــب عليــه «كابــن
أعــايل البحــار» .إنَّ هــذا كابــن الهــدر الكثــر.
تــم تصنيــف جميــع الزمــاء الثالثــة عــى أســاس
ســات الغــر مفكريــن بالتصنيــع الرشــيق .قــام
كابــن بــوب باعتقالهــم عــى ســفينته والحــد مــن
تأثريهــم .حيــث تم إظهــار الســخرية بشــكلٍ واض ٍح
•اربط الهدر
جــدا ً ،أرسع طريقــة لقتــل زبائنــك وعملــك التجاري
ورِبحــك أثنــاء الشــدة وعــدم االنســجام .إنَّ لــدى مفكريــن التصنيــع الرشــيق
التابعــن لبنــك رايفايــزن فهــم عميــق لِــا يســتطيع ِفكــر التصنيــع الرشــيق جلبــه
للطاولــة ،حيــث أنهــم ارتبطــوا بــه بطريقــة ممتعــة
وجديــرة ِ
بالذكــر.
املثــال الثالــث رمبــا أنــه األمتــع مــن بينهــم .لــدى
واحــدة مــن الــدول األخــرى ،ســوامي والــذي
كان جالسـاً عــى حبــلٍ أبيــض مبِــاءة حــول رأســه.
حيــث يدعونــه بـــ «معلــم التصنيــع الرشــيق».
معلم التصنيع الرشيق
تواجــدت أيضـاً فتــاة تقــر ُع جرسـاً وتقــول «تعالــوا
اســألوا املعلــم جميــع أســئلتكم املتعلقــة بالتصنيــع الرشــيق» ،بالتأكيــد أنهــا فتــا ًة
شــابة جميلــة جالســة عــى حجــره .ســيأيت النــاس ويســألون ســوامي «كيــف أُطبــق
التصنيــع الرشــيق يف هــذه الحالــة؟»
كل مــا أســتطيع قولــه هــو أنَّ هــؤالء النــاس يعلمــون كيــف يحظــون باملــرح ،حيث
أننــي اســتمتعت بالعــرض املــريئ وروح الفُكاهــة مع ـاً يف ســبيل جعــل التصنيــع
الرشــيق ممتــع وذو ارتبــاط .إنَّ بنــك رايفايــزن يفهــم بــأنَّ التصنيــع الرشــيق ليــس
مجــرد أمــر تفعلــه .بــل إنــه اســراتيجية مبنيــة حــول ثقافــ ٍة قويــة مــن ِفكــر
التصنيــع الرشــيق والتــي بإمكانهــا أن تــدع القيــم تتدفــق بكفــاءة نحــو الزبــون.
عندمــا يحــن وقتــي ألتحــدث فــإن واحــدة مــن النقــاط التــي رتبتهــا كانــت أنَّ
التصنيــع الرشــيق ال يتمحــور حــول أن تصبــح منظــم فقــط بســبب أننــي كنــت
منظـاً يف الســابق مــن أجــل أن أُصبــح مفكــر التصنيــع الرشــيق .إنَّ لــدي منشــأة
جميلــة والتــي كانــت مــن ِ
الطـراز القديــم ،لكنهــا كانــت مثــاالً منوذجيـاً ملــا يجــب
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أن تبــدو عليــه املنشــأ املنظمــة .مل أكــن أفهــم بأنــواع الهــدر
ـن مصنعــي كان مثــاالً رائعـاً لإلنتــاج الزائــد والزال
الثامنيــة ،لكـ َّ
كذلــك بدرجـ ٍ
ـات متفاوتــة.
كان لــدي «هــد ٌر منظــم» ف َّعــال ،وعندمــا ســألت املجموعــة
بيرتا
إذ كان هنالــك أي أمــر قٌلتــه مــن املمكــن أن يكــون صادمـاً أو
ممتعـاً قليـاً ،رفعــت بيــرا ( )Petraيدهــا وقالــت «نعــم ،كامــل هــذا األمــر فيــا
يتعلــق بــأن تكــون منظــاً ،حيــث أن ذلــك ليــس حقــاً
بالتصنيــع الرشــيق».
أجبتهــا بـــ «بإمكانــك تنظيــم الهــدر ».ومــن ثــم نظــرتُ
نحــو الرشيحــة التــي لــدي أعــرض فيهــا رفــويف املمتلئــة
باملخــزون املرتــب باحرتافيــه واملصقــول واملضمــون
وامل ُصنــف كتابي ـاً واملُراقــب برصي ـاً بشــكلٍ جيــد لجميــع
مكونــات التصنيــع الرشــيق .ولكــن لألســف كان املخــزون
عبــارة عــن هــدر .حيــث كان ذلــك مثــاالً لإلنتــاج الزائــد،
إنَّ اإلنتــاج الزائــد هــو مــا يبــدأ كامــل الهــدر منــه .لقــد
الهدر امل ُنظم
عملــت عــى تنظيــم الهــدر بكفــاءة!
ـت أفعــل يف الســابق يف ســبيل فهــم التصنيــع
لــذا إذ كنــت ُمنتجـاً بإفـراط كــا كنـ ُ
الرشــيق وبِصــدق فإننــي الزلــت أفعــل ذلــك ،فإنــه ال يهــم مــدى تنظيمــه الجيــد
فإنــك الزالــت متلــك هــدرا ً منظ ـاً .إننــي أعتقــد فيــا يخــص بيــرا أنَّ ذلــك كان
إلهام ـاً بســبب أنَّ العديــد مــن مفكريــن التصنيــع الرشــيق يقضــون الكثــر مــن
كل يش ٍء منظــم بشــكلٍ تــام .أنــا عــى علـ ٍـم بأننــي ُمذنــب
الوقــت يتأكــدون بــأنَّ َّ
يف ذلــك ولكــن يجــب علينــا اســتيعاب بــأنَّ ذلــك يعمــل عــى تنظيــم أم ـ ٍر مــا
ليــس مــؤرشا ً ألن تفكــر كالتصنيــع الرشــيق .إنَّ التصنيــع الرشــيق يزيــل الهــدر
أو النشــاط الغــر القيــم املضــاف .وإنَّ أي أمــر ال يعمــل عــى إضافــة أي قيمــة
للزبــون فإنــه هــدر .إنَّ الزبــون يريــد املنتَــج .إنــه ليــس يف حاجــه إىل أن يدفــع
إ ّيل مــن أجــل صنعــه ونقلــه ووضعــه عــى الــرف وإدارتــه وإمــداد املبنــى بالطاقــة
ـي
والحـرارة مــن أجــل تخزينــه وإضــاءة الرفــوف ومــن ثــم الدفــع لجميــع موظفـ ّ
مــن أجــل الذهــاب لألعــى واألســفل وحســاب املخــزون مــر ًة يف الشــهر .هــذا هــو
ـن الناتــج هــدر.
ناتــج الهــدر .منظَــم ...لكـ َ
كان عنــوان حديثــي هــو «إنَّ التصنيــع الرشــيق أمـ ٌر بســيط» .ويف نهايــة الحديــث
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ســألني أحــد املشــاركني ســؤاالً رائعـاً «مــا هــو أكــر تحســن تصنيــع رشــيق أهميــة
قمــت بصناعتــه قــط؟»
قلــت «يــا إلهــي! مل يســبق يل أن ســألني أحــدا ً هــذا» ،اضطــررتُ إىل أن أتوقــف
وأفكــر بالســبب وراء أننــا قمنــا بصناعــة العديــد مــن تحســينات التصنيــع الرشــيق
الرائعــة .أعــى تحســن كان عندمــا انتقلنــا مــن عمــل فعاليــات كايــزن مــن أجــل
ُصنــع تحســينات توفــر ثانيتــن ،كان األمــر يف تلــك اللحظــة هــو أننــي حظيــت
بالجميــع مؤيديــن.
فعلنــا ذلــك ببســاطة مــن خــال ســؤال النــاس بإصــاح مــا يضايقهــم مــن أجــل
النظــر إىل جميــع بيئــات عملهــم والســؤال «هــل كل يشء عــى مــا يـرام؟ مل تعمــل
عــى تغيــر يشء واحــد؟ بالتأكيــد البــد مــن وجــود أم ـ ٍر مــا يُهيــج مــا بداخلــك».
جعــل النــاس يفكــرون بهــذا املســتوى فيــا يخــص
مــا يضايقهــم ومن ثــم تكريــس الجهد يف تحســينه
أو إصالحــه مهــا بلغــت بســاطة التحســن.
قبــل كتــاب «مفهــوم التصنيــع الرشــيق خــال
ثانيتــن» ،كان التصنيــع الرشــيق يتطلــب منــي
أين هدري؟
تنظيــم فعاليــات كايــزن ،حيــث أنــه توجــب عــى
شـ ٍ
ـخص مــا العمــل عــى تنظيــم فعاليـ ٍة مــا وإدارة صحيفــة كايــزن ومجموعــة مــن
مكونــات كايــزن األخــرى ،وعندمــا قلــت ببســاطة «أو ِقــف الكفــاح وأَصلــح مــا
يضايقــك واصنــع تحســن يوفــر ثانيتــن» ،كان ذلــك تغيــرا ً ملســار التحــدي داخــل
Fast Cap
ســمعتني فتــاة أخــرى أقــول «حيثــا أذهــب أرى الهــدر ،حيــث أنــه ال يهــم ســوا ًء
اشــريت السـ ُجق مــن شــار ٍع يف بـراغ أم مــن قاعــة اجتامعــات مثــل هــذه فإننــي
أرى الهــدر .إنَّ ذلــك األمــر مهــم جــدا ً يل يف ســبيل نجاحــي ،إننــي أرى الهــدر يف
ـري عــى رؤيتــه» .رفعــت هــذه االمــرأة الشــابة يدهــا
كل مــكان .لقــد دربـ ُ
ـت ناظـ ّ
ي قامــت بســؤال «أيــن
وســألت واحــدا ً مــن أفضــل األســئلة ،فبــدالً مــن اإلشــارة عـ ّ
تــرى الهــدر مــن بيننــا؟»
إنَّ هــذا مثــال لثقافــة التصنيــع الرشــيق املكتملــة .إنهــم يشــعرون بالطأمنينــة
بشــكلٍ كايف مــن أجــل أن يصبحــوا قادريــن عــى ســؤايل أيــن أجــد الهــدر مــن
بينهــم .عندمــا أتحــدث ،فإننــي عــاد ًة مــا اســتهلك خمــس أو ســت حامــات
للهاتــف أو الكامــرا ،فهــي واحــدة مــن املنتجــات التــي طورتهــا مــن أجــل تأســيس
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التصنيــع الرشــيق لصناعــة األفــام ومنحتهــا للنــاس اللذيــن
يســألوين أســئل ًة رائعــة ،فــا داعــي لقــول أننــي منحتهــا
ـألت الحضــور «ملــا اخــرت منحهــا
واحــدا ً عــى الفــور .سـ ُ
حامــل الجــوال أو الكامــرا يف هــذا الســؤال عــى بقيــة
األســئلة األخــرى التــي كنــت أســألها هــذا املســاء؟ ردت
بأســلوب دعابــة رايفايــزن «بســبب أننــي جميلــة» ،لقــد
ترعرعــت ضاحكــة مــن القلــب.
كان هنالــك عــدة أجوبــة أخــرى ،لكــن أخــرا ً
شــخص
ٌ
مــا فهــم األمــر« .إنــه بســبب أنهــا ركــزت عــى نفســها
تصوير التصنيع الرشيق
ومشــاكلها الخاصــة بهــا».
بالضبــط! إنَّ هــذا واحــدا ً مــن أصعــب األمــور التــي نفعلهــا يف أي ثقافــة .إنَّ عالمــة
الثقافــة املكتملــة هــي البــدء بطــرح األســئلة بأريحيــة «مــاذا لــو أننــي احتــاج إىل
التحســن؟ أيــن الهــدر الخــاص يب؟ مــاذا تــرى؟»
أعتقــد بــأن هــذا ســؤال سـ ِ
ـيوضح األمــر .كــا أظهــرتُ النجــاح بصــورة أنَّ Fast
Capعملــت عــى تنفيــذ مفهــوم التصنيــع الرشــيق خــال ثانيتــن وبنــاء ثقافــة
التصنيــع الرشــيق حيــث أعتقــد بــأنَّ واحــدا ً مــن أكــر األمــور أهميــة يحــوي
رغبتنــا الدؤوبــة يف ســؤال زبائننــا يف أيــن نحــن فاشــلني وكيــف بإمكاننــا التحســن.
نســأل عــن ذلــك لزبائننــا ولبعضنــا البعــض عــى الصعيــد الداخــي .نحــن لســنا
ُم َهدديــن مــن ِقبــل شــخص يقــول «هــل تعلــم ،أعتقــد بــأنَّ هنالــك طريقـ ًة أفضــل
لفعــل ذلــك» ،أو «كليهــا! هــل أنــت متأكــد بــأنَّ ذلــك نهــج التصنيــع الرشــيق
الــذي ت ُطبقــه هنالك؟»وأنــه ليــس هنالــك موقــف دفاعــي لتســع مـرات مــن أصــل
عــرة ،مجــرد حــاس للتحســن .إنَّ هــذه عالمــة فارقــة وواضحــة فيــا يتعلــق
ببنــاء أي ثقافــة تصنيــع رشــيق .ويف اجتــاع األســئلة واألجوبــة ،فعلــت هــذه الفتاة
أمـرا ً رائعـاً للغايــة مــن إظهــار كيــف يجــب علينــا جميعـاً األخــذ بنهــج التحســن.
واآلن تذَكــر ،أثنــاء قيامــي بــرد هــذه القصــص
فإننــي أتحــدث عــن البنــك .إذ أنَّ هــذا ليــس
باملــكان الــذي ســتتوقع إيجــاد ِفكــر متقــدم نحــو
األمــام عــن التصنيــع الرشــيق .بعــد ذلــك كنــت
أســأل «كيــف ت ُــدرِس التصنيــع الرشــيق لطفــل
ذو ســت ســنوات؟ حيــث أنــه باعتقــادي أنَّ ذلــك
طالب مدرسة كورن ستون كريستيان
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كان ســؤاالً آخ ـ َر رائع ـاً.
حــدث ببســاطة أنَّ رشيحــة العــرض التاليــة كانــت عــن األطفــال الذيــن مــن
مدرســة كــورن ســتون كريســتيان ( )Cornerstone Christianوكيــف قامــوا
بتنفيــذ التصنيــع الرشــيق وإنتــاج فيديوهــات قبــل وبعــد.
قمــت بعــرض الفيديــو وقلــت «إنــه يف غايــة البســاطة».
فإنــك تأخــذ األطفــال لرؤيــة املشــكلة ومــن ثــم تســمح لهــم
بخلــق حــل وتشــجيعهم عــى صنــع فيديوهــات قبــل وبعــد.
عندمــا تفعــل ذلــك فــإن خــرة التصنيــع الرشــيق ت ُصبــح
ممتعــة وذات صلــة باملوضــوع .هكــذا كيــف تُــدرس طفــل
كيت
ذو ســت ســنوات وتجعــل األمــر ذات صلــة وممتــع!
واحــد مــن تحســينايت املفضلــة نشــأت مــن طفلــة ذات ســت ســنوات كيــت يب
يل ( .)Katie Baileyكانــت كيــت تعــاين مــن مشــكلة اللحــاق ببــاص املدرســة
يف الوقــت ،صباح ـاً .يف حــن أنَّ أبيهــاُ ،مفكــر التصنيــع الرشــيق اقــرح أن تقــف
للحظــة وتســأل «مــا الــذي يُســبب املشــكلة التــي تجعلــك تتأخريــن؟»
يف الحقيقة يا أيب أنا ال أستطيع إيجاد حقيبة الظهر الخاصة يب يف الصباح».
«ملاذا ال تستطيعني إيجاد حقيبتك؟»
«بســبب أننــي دامئــا مــا أتركهــا يف الجــوار يف مــكانٍ مــا ،حيــث ال أعلــم أيــن
تركتهــا».
«ملــا ال نجــد مكان ـاً مخصص ـاً ألجــل وضــع حقيبــة ظهــرك وبذلــك تكــون دامئ ـاُ يف
نفــس املــكان؟»
لــذا متــت معالجــة األمــر قبــل ُمــي وقـ ٍ
ـت طويــل مــن إهــدار وقــت كيــت وقبــل
أن ت ُعــن مكانــاً مخصصــاً حيــث ت ُوضــع بــه حقيبــة ظهرهــا كل مســاء قبــل أن
تخمــد للنــوم .اآلن عندمــا تســتيقظ يف الصبــاح فإنهــا تســتعد بتفريــش أســنانها
ومــن ثــم الذهــاب للخلــف وأخــذ حقيبــة ظهرهــا وليــس هنالــك تأخــر عــن
املدرســة بعــد اآلن.
هكــذا كيــف تُــدرس ِفكــر التصنيــع الرشــيق لشـ ٍ
ـخص ذو ســت ســنوات .دعهــم
يقومــون بحــل املشــكلة وامنحهــم زمــام األمــور فيــا يتعلــق بالحــل .إنَّ طــرح
األســئلة يســمح لهــم بحــل مشــاكلهم وجعلهــا ممتعــة وذات صلــة باألمــر.
هــل ميكنــك التخيــل نــوع القائــد واملوظــف أو صاحــب العمــل الــذي ســتصبح
عليــه كيــت يب يل عندمــا تكــر؟ ســتتعلم يف الســنوات األوىل حــل املشــاكل وإزالــة
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الهــدر مــن خــال تحســن كل يشء باســتمرار.
التعليــق التــايل أيضــاً هــو أحــد التعليقــات املفضلــة لــدي .ســوف أنهــي هــذا
الفصــل بهــذا .ســألت ال ُعــال مــن بــن الحضــور «كيــف يجعلــك التصنيــع الرشــيق
كل شــخص يب ُعــد أميــاالً
تشــعر أو كيــف تشــعر نحــو التصنيــع الرشــيق؟» ليــس َّ
عــن ِفكــر التصنيــع الرشــيق.
قالــت لوســيا ،امــرأة شــابة يف الخلــف رافعـ ًة كفهــا« .إنَّ التصنيــع الرشــيق يجعلــك
تبتســم حتــى أثنــاء العمــل».
كان ردي عىل ذلك «ملا تشعرين بتلك الطريقة؟»
«ألن التصنيــع الرشــيق جعــل حيــايت أســهل .التصنيــع الرشــيق جعــل حيــايت أســعد.
التصنيــع الرشــيق جعلنــي أكــر ثقــة .التصنيــع الرشــيق
امل ُتحكــم مبســتقبيل» .مــن ميكنــه التعبــر عــن التصنيــع
الرشــيق بشــكلٍ أفضــل مــن ذلــك؟
لقــد تــم فهــم التصنيــع الرشــيق بشــكلٍ خاطــئ ،وذلــك
بــأن يُصبــح أســلوباً إلبعــاد فــرص العمــل وجعــل األمــور
عقيمــة مــع القليــل أو انعــدام االبــداع .إنَّ التصنيــع
لوسيا
الرشــيق هــو العكــس مــن ذلــك كلــه .إنــه مــن النــادر
لــو أنَّ التصنيــع الرشــيق يُبعــد فرصــة عمــل واحــدة .إنــه يخلــق فرصـاً بــا حــدود
وتوظيفـاً مســتمر ويُضيــف العمــر ألجــل تواجــد املوظفــن وألجــل التنمية يف ســبيل
جلــب ُعــال ُجــدد إىل الرشكــة .هــذه هــي الطريقــة التــي تنجــح داخــل .Fast Cap
كان ردي هــو «عندمــا تكــون ُمفكــر التصنيــع الرشــيق فإنــك ســتبحث عــن طلــب
ِ
الســلع األساســية فيــا بعــد» .ســوف أتجــرأ عــى قــول أنــه «مهــا تذهــب لوســيا،
كل مؤسســة وكل ُمفكريــن التصنيــع
إن ظلــت ُمفكــرة تصنيــع رشــيق قويــة فــإن َّ
الرشــيق اآلخريــن ســيدركون بأنهــا أشــبه بــرو ٍة ال تقــدر بثمــن».
كان اجتــاع األســئلة واألجوبــة الــذي يف بنــك تاتــرا بانــكا واحــدا ً مــن أفضــل
حظيــت بهــا مــن ِق َبــل ،واحــدة مــن أكــر املجموعــات
االجتامعــات التــي قــد
ُ
ارتباط ـاً التــي قــد صادفتهــا قــط .لقــد جعلــوه ممتع ـاً وجعلــوا التصنيــع الرشــيق
ذات صلــة حيــث مل يكونــوا خائفــن مــن طــرح أســئلة صعبــة ومــن أن يصبحــوا
عاكســن لصــورة ترصفاتهــم الخاصــة بهــم ،وقبــل كلِ يشء ،إنَّ القائــد يف رايفايــزن
هــو قائـ ُد مميــز ،حيــث تعلــم مــن تكــون  ...عمـ ٌـل رائــع! اخلــع قبعتــي تحيـ ًة لــك!
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ٌ
أمر واحد:
ً
جيعلك التصنيع الرشيق متحكما بمستقبلك

فيديوهات التصنيع الرشيق
حقيبة كيت

http://youtu.be/Ip66VBZsZqI

امل ُبتكر األمرييك :روضة أطفال التصنيع الرشيق
http://youtu.be/e8G0QOWUS_Q

ُمدرج الهدر

http://youtu.be/VBE94oKH5Vc

- 124 -

خالل ثانيتني

الفصل الثامن عشر

مضمون التصنيع الرشيق الحقيقي
لدينــا مبــدأ داخــل رشكتنــا ،ينــص ببســاطة عــى «يوجــد يف العــامل نوعــن مــن البــر
امل ُعطاءيــن واآلخذيــن؟» يجــب أن يكــون هدفنــا إزالــة جميــع اآلخذيــن خارج ـاً مــن
حياتنــا رسيعـاً مبــا نســتطيع مــن قــوة وأن نصبــح ُمعطاءيــن بعمــق لجميــع البرشيــة.
مبعنــى آخــر «هنالــك نوعــن مــن البــر يف العــامل ،أُنــاس ســعداء والذيــن يركــزون عــى
ســعادة اآلخريــن وأُنــاس غــر ســعداء بســبب أنهــم ركــزوا عــى ســعادتهم الخاصــة،
امل ُعطاءيــن واآلخذيــن».
إنــه مفهــوم قــوي والــذي ِ
ـت مــن أجــل التعامــل معــه يف إطــار مســار حيــايت حيــث
قدمـ ُ
أ َّن لديــه تفــاوت يف كيفيــة إداريت ملســائل حيــايت يف كل حالــة .إننــي ال أتفــاوض بشــأن
امل َي ـزات .بــل إننــي أُفكــر بلغــة ابتــكار ُم ِ
كســبُ ،مكســب ذو تركي ـ ٍز عــى مســاعدة
كل مــر ٍة أكــون فيهــا بالخدمــة فــإن الحيــاة تكــون أفضــل
اآلخريــن .لقــد وجــدت أ َّن َّ
وعندمــا أبحــث عــن الــذي ســأجنيه مــن هــذا فــإن الحيــاة تصبــح بشــعة .خــال تطبيق
هــذا املبــدأ عــى التصنيــع الرشــيق وجــدت األمــر نفســه عــى وشــك أن يصبــح عــى
أرض الواقــع .مبعنــى آخــر ،املضمــون الحقيقــي لتصنيــع الرشــيق ظهــر عندمــا بــدأت
يف رد الجميــل.
ـكل أساســي علــى
أنشــأنا مؤسســة التصنيــع الرشــيق والتــي تهـ ُـدف بشـ ٍ
الرتكيــز مــن أجــل:

 .١خدمة زبائننا وإيصال القيمة لهم.
 .2تنمية وتطوير ُعاملنا الكامل عىل الصعيد الداخيل.
 .3رد الجميل للمجتمع ودعم بيئة األعامل التجارية.

يعتــر هــذا األمــر ممتعــاً حيــث أ َّن هــذه األنشــطة الثالثــة ستســاعد عــى تحســن
جــودة معيشــة النــاس مــن حــول العــامل.
إ َّن نشــاط التصنيــع الرشــيق بداخــل  Fast Capمل يتــم إنجــازه مــن أجــل الرِبــح .وإىل
حـ ٍـد كبــر فإننــا تخلينــا عــن أغلبيــة الكتــب التــي نطبعهــا ،لقــد تخلينــا عــن امللفــات
الصوتيــة وعــن امللفــات الرقميــة بشــكلٍ منتظــم ،وعملنــا عــى توفــر جــوالت داخــل
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منشــأتنا دون أي مقابــل ولكــن باسـ ٍ
ـتغالل رائــع لوقــت وملــوارد رشكتنــا .عنــد القيــام
بذلــك ،فإنــه ســيتم رفــع مســتوى ُعاملنــا وســرفع مســتوى معيشــة اآلخريــن.
يشــعر ُعاملنــا كــا لــو أنهــم قدرتهــم عــى صنــع الفــرق ،إنهــم يشــعرون مبنحــى
إيجــايب نحــو أنفســهم ونحــو قدرتهــم يف صنــع الفــرق .لقــد ابتكرنــا بيئ ـ ًة حيــث
ـتوى أعــى مــن املعتــاد والــذي مــن املمكــن توقعــه داخــل
يعمــل ال ُعــال يف مسـ ً
مؤسسـ ٍة مــا .لقــد أنشــأنا رشكتنــا كاملـ ًة فيــا يتمحــور حــول العطــاء ورد الجميــل.
عندمــا تنــص مؤسســة عــى دمــج أو بنــاء ثقافــة التصنيــع الرشــيق ،فإنــه يعتــر
إجـرا ًء عظيـاً وذلــك اإلجـراء ســيتفاقم عندمــا تبــدأ الرشكــة يف التدريــس والتدريب
وتســهيل تدريــب التصنيــع الرشــيق خــارج مؤسســتهم .ذلــك عندمــا نُواجــه ألول
مــرة مضمــون التصنيــع الرشــيق الحقيقــي .بدأنــا منــذ مــا ي ُقــارب ســت أو ســبع
ســنوات بالســاح لل ُعــال بعمــل جولــة داخــل منشــأتنا الرثــة قليـاً والتــي كانــت
ـخص مــا بعمــل جولــة داخــل
يف انحــدا ٍر مــن األعــى لألســفل .يف كلِ مــرة يقــوم شـ ٌ
منشــأتنا فإننــا نتعلــم أكــر عــن هدرِنــا وعــن جوانــب القصــور الخاصــة بنــا بحيــث
نُصبــح مدركــن بفـ ٍ
ـرص أكــر يف ســبيل
تحســن مــا كُنــا نقــوم بفعلــه .لــذا إننا
مل نســاعد فقــط األشــخاص يف املجــيء
وعمــل جولــة يف املنشــاة بــل إننــا
حظينــا بفائــدة النظــرات الجديــدة
نحــو أنشــطتنا وحتــى يومنــا هــذا
اســتمرينا يف عمــل ذلــك وفعلنــاه
خذ جولة وقم ب َرد الجميل
بتعزيــز وهــدف بســبب أننــا نــدرك
أنَّ ذلــك املضمــون الحقيقــي قــادم مــن
التصنيــع الرشــيق عندمــا تبــدأ بــرد الجميــل.

ٌ
أمر واحد:
العطاء أعظم من االستقبال
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يــا لــه مــن ترصي ـ ٍح مذهــل ،بقــول معظــم النــاس «ال محــال يــا بــول ،أن أكــون ُمنتــج
يف غايــة الرباعــة!»
أجبــت بعــد ذلــك عــى الفــور «أنــا وأنــت منتجــون ف َّعالــون فيــا يخــص إنتــاج األنشــطة
التــي ال ت ُضيــف قيمة».
حيــث أنــه منــذ األزل ،ســعى اإلنســان ألن يصبــح ُمنتجــاً أكرث.فكــر فقــط يف جميــع
االخرتاعــات العظيمــة مثــل العجلــة الهوائيــة وطاحونــة الهــواء واملحــرك البخــاري
ـن
واملركبــات والطائــرة الجويــة .إن األمــر يقبــع يف حمضنــا النــووي ألجــل أن نُحســن ولكـ َّ
الطريقــة التــي نُحســن بهــا والعمليــات التــي تُــوزَع بإمكانهــا أيضـاً أن تكــون مولــدات
هــدر ذات فعالي ـ ٍة عاليــة.
يوجــد هنالــك يف عــامل التصنيــع الرشــيق أمــ ٌر نُطلــق عليــه درب االســباغيتي .متريــن
بســيط يف التصنيــع الرشــيق يتمثــل يف رســم بيــاين متعلــق بســر طريقــة شـ ٍ
ـخص معــن
يف الســفر ألداء مهمــة متعــارف عليهــا مثــل تفريــغ غســالة الصحــون .أغلبنــا ُصعــق
مــن كميــة األنشــطة الغــر قيمــة (الســر والوصــول والفتــح واإلغــاق) مقارنـ ًة باألنشــطة
التــي أضافــت قيمــة (وضــع الصحــون والفضيــات داخــل الخزانــة واألدراج ).إنَّ القيمــة
الفعليــة للوقــت امل ُضــاف هــي جــزء مــن الثانيــة مقارن ـ ًة بكامــل الهــدر.
وإنَّ األمــر ذاتــه صحيــح فيــا يتعلــق مبخرتقــن الحاســب والذيــن يســتغرقون معظــم
وقتهــم بالضغــط عــى لوحــة مفاتيــح
الحاســب والبحــث عــن امللفــات ،عــى
العكــس مــن إضافــة القيمــة وتغيــر
واعــي متامــاً
وتحســن أمــ ٍر مــا .إننــي
ٍ
بالهــدر حيــث إننــي يف كثــر مــن األحيــان
أرى عــرات رســائل الربيــد اإللكــروين
املتبادلــة بينــي وبــن رشكايئ عندمــا
يتوجــب القبــول بواحــدة أو اثنتــن كحـ ٍـد
درب االسباغيتي
أقــى .تســعني باملئــة مــن كل يش ٍء نفعلــه
كل يــوم يعتــر هــدر .هــذه هــي مجــرد إحصائيــة واقعيــة .إنَّ البــر ذات
أنــا وأنــت َّ
قــدرة طبيعيــة عــى الخلــق والتطويــر والتحســن .مهــا كان مــا نطــوره ذات أهميــة
ومهــا اغتنمنــا الفرصــة يف كامــل إمكانياتــه .نحــن حلَّ لــن مشــاكل فيــا يتعلــق بقيمنــا
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األساســية والطريــق املصمــم باحرتافيــه
الــذي أنشــأناه ،ولكــن يف أغلــب األحيــان
ال نســتغل هــذه القــدرة الغريزيــة بســبب
أنــه ليــس لدينــا عمليــة جيــدة لتســخريها.
نحــن لســنا بنمــل يذهبــون ويجلبــون فقــط
حبــة رمــل واحــدة ،يســحبونها خارجــاً
ويكدســونها ومــن ثــم يحفــرون حفــرة .بــل
إننــا نذهــب ونجلــب حبــة الرمــل هــذه
مخرتقي الحاسب
ّ
ونســحبها خارجاًومــن ثــم نكدســها وتكــون
لدينــا القــدرة عــى الســؤال «كيــف بإمــكاين فعلــه بشــكلٍ أفضــل؟» ومــن ثــم ننشــئ
ـلوب تغتنــم بــه
حفــارة .إنَّ املفتــاح يكمــن يف قضيــة أن ت ُنشــئ اســراتيجية وإرصار وأسـ ٍ
الفرصــة مــن أجــل التوفيــق اإللهــي للعباقــرة .رمبــا ذلــك هــو الســبب وراء أننــي شـ ٌ
ـغوف
جــدا ً بالتصنيــع الرشــيق بســبب أنــه نظــام يفعــل ذلــك متام ـاً .إنــه نظــام يغتنــم فرصــة
التوفيــق اإللهــي للعباقــرة واملصممــة لنــا جميعــاً.
رمبــا أن أكــر قصــة ملهمــة أســتطيع اســتخدامها ألجــل توضيــح الكميــة الهائلــة مــن الهــدر
املتضمنــة يف العمليــات واســراتيجية التصنيــع الرشــيق الفعالــة .هــي قصــة قســم التصميم
الغرافيــي الخــاص بنــا .البــد أن أُقــر بأننــي مل أَجــد العمــل مــع مصممــي الغرافيــي ســهالً
أبــدا ً .حيــث أنهــم أكــر ُعرض ـ ًة للجانــب الفنــي وعــاد ًة مــا يكونــون ذوي قصــور مــن
ٍ
وقــت مــى ،كان لدينــا اثنــن مــن
ناحيــة الرغبــة الغريزيــة يف صنــع التحســينات .يف
مصممــي الغرافيــي بوظيفــة دوام كامــل ،كانــوا دامئــا مــا يُراكمــون العمــل ،ومثلــا أنننــي
ســوف أعمــل معهــم فقــد الحظــت كميــة املبالغــة يف ذلــك مــن عمليــة بحــث وفتــح
وغلــق امللفــات وعمليــة النســخ .مل أســتطع فهــم كيــف ميكــن لهــذه العمليــة أن تكــون
معقــدة للغايــة .حينــا كنــت أســألهم عنــه كانــوا يجيبــون بقــول أنــه يعتمــد عــى كيفيــة
ـت أنَّ بإمكانــه التحســن لدرج ـ ٍة كبــرة .بغــض
عمــل التصميــم الغرافيــي .حيــث علمـ ُ
النظــر عــن مــدى تعليمــي لهــم للتصنيــع الرشــيق ومــدى فخــري بهــم لتحســن العمليــة
فإننــي مل أكــن ناجح ـاً يف الحصــول عــى تحسـ ٍ
ـينات واضحــة للعمليــة.
للعمليــة ،ويف النهايــة فــإن احباطــي فيــا يتعلــق بأحــد املصممــن كان مبالغــاً فيــه،
بحيــث أنهــا اســتقالت .نعــم إنَّ هــذا مثــال لبــول عندمــا يكــون قائــدا ً ســيئاً ...مل أقــل
مطلق ـاً بأننــي رائــع!
املثــال الثــاين يتعــن عليــه أن يكــون مرفوض ـاً ،فبــدالً مــن توظيــف محـ ٍ
ـرف آخــر ،قمــت
بجلــب شـ ٍ
ـخص مــا مــن داخــل رشكــة غراهــام ( ) Grahamومــن أرض املتجــر .كان متدربـاً
تدريــب ذايت ومصمــم غرافيــي والــذي قــد عمــل عــى أرض املتجــر وصنــع تحســينات
- 128 -

خالل ثانيتني
خــال ثانيتــن بحيــث أنتــج عم ـاً اســتثنائياً بــه .تذكــر بأنــه مل يكــن مصم ـاً غرافيــي
متدرب ـاً بشــكل رســمي .يف غضــون أســابيع ،كان قــادرا ً عــى تعلــم املهــارات األساســية
ـت
واكتشــاف أيــن كانــت األشــياء ت ُخــزن ،واالنتبــاه أليــن كنــا نتواجــد ويف النهايــة حظيـ ُ
بشـ ٍ
ـخص قــد طبــق التصنيــع الرشــيق عــى قســم التصميــم الغرافيــي واآلن ليــس األمــر
فقــط متعلقـاً مبســألة هــل متكنــا مــن اللحــاق بــه بــل متعلــق مبــن قــام بتحويــل وظيفــة
شــخصني بــدوام كامــل إىل وظيفــة شــخص واحــد مــع وجــود فائـ ٍ
ـض مــن الوقــت .واليــوم
فــإنَّ أغلــب املهــام تنتهــي خــال ســاعة مــن أصــل الوقــت الــذي مينحونــه لــه .إنــه
دؤوب مــن ناحيــة التحســن ،بحيــث أننــي ال أســتطيع تذكــر آخــر مــرة اضطُــررت فيهــا
لطلبــه عمــل تحســن وذلــك بســبب أنــه يوظــف مبــادئ التصنيــع الرشــيق مــع كل نقــرة
فــأرة ،وليســت املســألة فقــط يف هــل أنــه أنجــز مهمــة التصميــم املفرتضــة لشــخصني
بــل إنَّ املســألة تكمــن يف أنــه يســاعد األقســام الثالثــة األخــرى يف األساســيات اليوميــة.
يُظهــر هــذا كيــف أنَّ  90باملئــة مــا نفعلــه يعتــر هــدرا ً .حيــث أنَّ هنالــك فرصـاً غــر
منتهيــة يف ســبيل إزالــة الهــدر والســاح للقيــم بالتدفــق لزبائننــا عــى الصعيــد الداخــي
والخارجــي.
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الفصل العشرون

التصنيع الرشيق المشهور
لقــد قيــل يل م ـرارا ً وتك ـرارا ً مــن ِقبــل املــدراء ذوي املســتوى املتوســط« ...إنَّ رئيــي ال
يســتوعب األمــر ولــن يدعــم مــا أحــاول القيــام بــه» .دامئـاً مــا يكــون ردي هــو نفســه،
«ركــز عــى نفســك وطــور منطقــة اإلنتــاج الخاصــة بــك وكُــن عنيــدا ً فيــا يتعلــق
بالتحســن املســتمر يف حياتــك ،فــإذا اعتمــدت هــذا النهــج يف وقـ ٍ
ـت قصــر فإنــك لــن
ترتفــع فقــط وتصبــح مدعوم ـاً بــل إنــك يف نهايــة األمــر ســتصبح قائــدا ً ملؤسســتك أو
ملؤسسـ ٍة أخــرى متعمقــة والتــي تــدرك مــدى قــوة قيــادة التصنيــع الرشــيق الحقيقــي».
إنَّ قيــادة التصنيــع الرشــيق ليســت مجــرد اختالف ـاً بســيطاً مقارن ـ ًة بالقيــادات األخــرى
بــل إنهــا مختلفــة بصــور ٍة أساســية .حيــث إنَّ القــادة املتعــارف عليهــم مهتمــن بأنفســهم
ومنصبهــم وحالتهــم االجتامعيــة .يف حــن أنَّ قائــد التصنيــع الرشــيق دامئ ـاً مــا يفكــر
بال ُعــال املســؤولني عــن كيفيــة التدريــس والتدريــب والتحســن وصنــع حيــا ٍة أفضــل
لــكلِ شــخص ،فهــذه قيــادة تخــدم ألعــى مســتوى .حيــث إنهــا نــادرة وســمة منشــودة.
ـأي مــن قــادة التصنيــع الرشــيق
يف صــور ٍة شــبه منتظمــةُ ،ســئلت إذ كنــت عــى معرفـ ٍة بـ ٍ
والــذي يرغــب يف مهمــة إدارة وتشــغيل مؤسســة كربى.لكــن لألســف يف جميــع األحــوال
تقريب ـاً ،تكــون اإلجابــة ال .فأنــت تــرى أننــي قمــت مبقابلــة ومصادفــة مئــات األحزمــة
الخـراء والســوداء املرخصــة وامل ُامرســة مــن ِقبــل التصنيــع الرشــيق ،إال أنَّ القليــل مــن
ـئلت مجــددا ً إذ كنــت عــى معرف ـ ٍة
لديهــم إمكانيــة إلهــام النــاس للعظمــة .واليــوم ُسـ ُ
بشـ ٍ
ـب ضمــن قيــادة التصنيــع الرشــيق واملتعلــق
ـخص أود التوصيــة بــه لإلقــدام ملنصـ ٍ
برشك ـ ٍة كــرى .قمــت بالــرد أنــه بإمــكاين التفكــر يف شـ ٍ
ـخص واحـ ٍـد فقــط مــن ناحيــة
ي ،حيــث أنَّ ذلــك مضمــون
مؤهــات العمــل .اســمه بــروس .وفيــا يــي رد بــروس ع ـ ّ
هــذا الفصــل.
عندمــا «تحظــى» بـــقيادة التصنيــع الرشــيق فإنــك معجــزة وفريـ ٌد مــن نوعــك بحيــث أن
طموحــك ليــس لــه حــدود.
مرحباً بول.
شــكرا ً لــك عــى تفكــرك يب مــن أجــل هــذا املنصــب .إنــه ٌ
رشف يل! حيــث إنَّ املســألة
تبــدو وكأنهــا رشكــة مذهلــة.
إننــي مثلُــك ،مــرد ٌد أيض ـاً فيــا يتعلــق بتوصيــة أي شــخص إال إذ كان ذلــك الشــخص
مشــهور بعبقريتــه يف التصنيــع الرشــيق .أعــرف العديــد مــن مــاريس التصنيــع الرشــيق
ولكــن برصاحــة القليــل جــدا ً مــن لديــه االرتبــاط الشــخيص الديناميــي الــذي تريــده
مــن أجــل إلهــام وتشــويق األيــدي العاملــة لتقبــل التحــول الثقــايف املتعلــق بالتصنيــع
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الرشــيق .ولقــد شــعرت بأنهــا مســألة غــر أخالقيــة برتشــيح مــارس التصنيــع الرشــيق
فقــط مــن أجــل أنهــم أصدقــاء أو ُشكاء.
ـخص واحــد فقــط ،والــذي أعتقــد بأنــه ســوف يتميــز يف هــذا املنصــب ،وكــا
أعــرف شـ ٌ
ميكــن أن تعتقــد أنــه ســيتم دفــع الكثــر لــه (حــوايل  200ألــف دوالر أمريــي) وأنــه حقاً
يحــب وظيفتــه وحياتــه يف ميسيســيبي .لكننــي آســف مل أمتكــن مــن توفــر أي دالئــل
قويــة.
بروسلقــد أوصيــت بــروس مــن أجــل الوظيفــة وليــس ألنــه اســتعرض يل الرســومات والرســوم
البيانيــة للبيانــات اإلحصائيــة املتعلقــة بكامــل نجاحــات التصنيــع الرشــيق .حيــث أنــه مل
يحــاول مفاجــأيت مبصطلحــات التصنيــع الرشــيق أو املفاهيــم اليابانيــة .مل يــرد يل جميــع
أســاء الــركات التــي ُصنــع بهــا نقلــة نوعيــة مبوجــب قيادتــه الرائعــة .لقــد التقيــت
بــروس يف محــارضة ألقيتهــا .حيــث أنــه أىت مــن أجــل التعلــم عــى الرغــم مــن خــره
15ســنة والتــي هــي أكــر مــا لــدي .لقــد جلــس عــى كــريس مقابــل صـ ٍ
ـف مكــون
مــن  5أو  6مــن ُعاملــه ،حيــث كانــوا جميعــاً مبتســمني متشــوقني للغايــة للتصنيــع
الرشــيق! كانــوا ســعداء بســبب ثقافتهــم التــي كانــت محــور نجاحهــم .وليــس بســبب
أدوات ومصطلحــات التصنيــع الرشــيق الخاصــة بهــم .هكــذا كيــف أقيــس مســتوى
نجــاح التصنيــع الرشــيق .حيــث أننــي مل أرى مطلق ـاً ثقافــة مثــل هــذه والتــي ال ت ُنتــج
احصائيــات مذهلــة بــل إننــي قــد رأيــت الكثــر مــن االحصائيــات دون ثقافــة .كــن
مشــهورا ً يف مجــال التصنيــع الرشــيق وســوف تكــون محبــوب وتحظــى بتقديــر وســيتم
تعويضــك بجانــب مخيلتــك الجامحــة .عندمــا أُقــدم عــى توظيــف شـ ٍ
ـخص مــا ،فإننــي
دامئــا أُوظــف بنــا ًء عــى الشــخصية والتعليــم مــن أجــل املهــارة .حيــث إنَّ بإمــكاين تعليم
ـت
أي شــخص مــن أجــل العمــل يف الوظيفــة ولكــن الشــخصية هــي عملــة نــادرة .قمـ ُ
مؤخـرا ً بتطويــر أســلوب جديــد يفحــص ال ُعــال املتشــوقني للعمــل بداخــل .Fast Cap
طلبــت منهــم ارســال فيديــو رسيــع من دقيقتــن أو ثــاث يصفــون يل أنفســهم .بإمكانك
تعلــم الكثــر مــن طريقــة ردة فعــل هــؤالء ال ُعــال لطلبــه .ليــس لــدى جميــع املشــاهري
مشــاكل يف قــول أنهــم مل يفعلــوا ذلــك مســبقاً ولكنهــم ســوف يكتشــفونه ويرســلونه
ـباب وراء عــدم رغبتهــم بعمــل
عــى الفــور .يف حــن أنَّ اآلخريــن يــرددون ويدلــون بأسـ ٍ
ذلــك .هــذا التكليــف البســيط يُظهــر لــك الكثــر عــن ال ُعــال ويف نفــس الوقــت يســمح
لــك مبقابلــة الكثــر مــن ال ُعــال ليصبــح بإمكانــك اتخــاذ قــرارات مدروســة بكفــاء ٍة
عاليــة فيــا يتعلــق بإمكانيــات أعضــاء الفريــق الجديــد.
فيــا يــي منــوذج لفيديــو ســرة ذاتيــة حيــث قمــت بإيضــاح مــدى ســهولته مــن ناحيــة
جعــل ذلــك يُنتــج عــن طريــق اآليفــون الخــاص بــك .هــذا فيديــو الســرة الذاتيــة الثــاين
- 131 -

خالل ثانيتني
مــن غراهــام ،واحــد مــن مشــاهرينا والــذي انتقــل إىل مدينــة دنفــر .أثنــاء أســفي عــى
ذاهــب يف طريقــي ملســاعدته يف إيجــاد رشكــة
حقيقــة أننــا خرسنــا غراهــام فإننــي
ٌ
اســتثنائية حيــث ميكنــه االســتمرار يف التأثــر الهائــل بســبب فهمــه العميــق لكيفيــة بنــاء
ثقافــة التصنيــع الرشــيق.
ومــر ًة أخــرى يعتــر اســتخدام الفيديــو أداة قويــة تبقيــك بعيــدا ً عــن أي شـ ٍ
ـخص آخــر.
حيــث أنهــم يقولــون بأنــك إذ أردت لفــت انتبــاه شـ ٍ
ـخص مــا فيجــب عليــك أن تكــون
مميـزا ً .إنجــاز األمــور بطريقـ ٍة قدميــة ليــس أمـرا ً مميـزا ً ،حيــث أنــه عــى األقــل مســألة
ارســال فيديــو الســرة الذاتيــة يعتــر ممتعـاً جــدا ً ويعتــر لــدى البعــض مميـزا ً.
التعلــم مــن أجــل التواصــل بتلــك الطريقــة املثــرة واملمتعــة يجعلــك شــخصاً مشــهورا ً،
حيــث أن ذلــك ليــس منصبـاً ســيئاً لتكــون بــه!

ٌ
أمر واحد:
املشاهري حيبون ُ
العمال ويلهمونهم

فيديوهات التصنيع الرشيق
أمثلة بول لفيديوهات السرية الذاتية

http://youtu.be/bF7rOuBQDok

فيديو السرية الذاتية لغراهام املشهور

http://youtu.be/nZ-n1KAbN_I

- 132 -

خالل ثانيتني

الفصل الحادي والعشرون

جعل التصنيع الرشيق انطالقة
يرفــض ُمعظــم النــاس الــيء «البســيط» بســبب أنــه يحفزهــم عــى املواجهة
عندمــا يرفضــون اتخــاذ القـرار .حيــث إنــك إذا أضفــت التقيــد ألي يشء فإنــه
يُبطــئ التحــرك ويُعكــر املســار لألمــام وســوف يُحــر أذىك العقــول.
هــذه هــي أعــى  11خطــوة خاصــة يب لتعزيــز تغذيــة أي ثقافــة تصنيــع
رشــيق يف ســبيل الــرورة .إذا كانــت ثقافتــك تفتقــر للطاقــة والقــوة فاذهــب
إىل الخطــوة األوىل وكررهــا حتــى ت ُجــرب االنشــطار النــووي (يُقصــد إحــداث
تغيــر جــذري).
 -١يجــب عــى الرئيــس أو املديــر التنفيــذي تقَبــل التصنيــع الرشــيق بصف ـ ٍة
شــخصية وليــس بتفويضــه للفريــق مــن أجــل التنفيــذ.
 -٢االجتــاع بانتظــام كفريــق ويُستحســن مــرة يف اليــوم ،مــن أجــل معالجــة
املســائل والحديــث عــن التحســينات واملشــاكل وتدريــس مبــادئ التصنيــع
الرشــيق .حيــث أنــك لــن تلعــب املبــاراة النهائيــة دون االجتــاع كفريــق
ووضــع االســراتيجيات .نقــوم داخــل  Fast Capباملعالجــة كل يــوم كــا لــو
أننــا نلعــب املبــاراة النهائيــة .بهــذه الطريقــة نفــوز بقلــوب وعقــول زبائننــا
ونُحســن أداء الفريــق.
 -٣تعلَّــم و َعلــم أنــواع الهــدر الثامنيــة .يجــب عــى كل شــخص داخــل الرشكــة
معرفتهــا مــن الصميــم دون حفــظ االختصــارات ،يجــب عليهــم فهمهــا .إنَّ
الهــدر دامئــاً مــا يبــدأ مــع اإلنتــاج الزائــد ومــن ثــم النقــل والجــرد ومــن
ثَــم يكــون الخلــل ثــم ت ُضطــر إىل إصــاح الخلــل وخلــق الهــدر مــن مســألة
املعالجــة والحركــة الزائــدة يف حــن أنَّ الزبــون ينتظــر وأنــت ت ُهــدر قدرتــك
التــي منحهــا لــك اإللــه ألجــل صنــع التحســينات وتغيــر العــامل.
 -٤اصنــع فيديوهــات بســيطة لـــ «قبــل وبعــد» لجميــع تحســيناتك .افتــح
قنــاة يوتيــوب وســوف ينتــر املفهــوم مثــل النــار يف الهشــيم مــن خــال
مؤسســتك ،اجعلــه بســيط حيــث أن الفيديــو يجــب أن يُنتــج عــن طريــق
هاتفــك الــذيك .ال تشــري معــدات كامــرا أو برامــج حاســب باهظــة الثمــن،
مــن املهــم أن ت ُنتجــه عــى الفــور عندمــا تــرى إمكانيــة تحسـ ٍن مــا .ال ت ُنتــج
دفع ـ ًة واحــدة وال تؤخــر عملــك ،فالكــال هــو بــاء!
- 133 -

خالل ثانيتني

ٍ
شــخص آخــر وتقــول «انظــر إىل هــدره» بــل قــم
 -٥ال تشــر حتــى إىل
باإلشــارة دامئ ـاً نحــو نفســك ،حيــث إنَّ لديــك هــدرا ً يف حياتــك الخاصــة مــا
يكفــي لعــر حيــوات! وال أســتطيع اإلفصــاح لــك بعــدد امل ـرات التــي يــأيت
إ ّيل فيهــا املُــدراء التنفيذيــن بعــد أن أُنهــي الحديــث يشــكون إ ّيل حالهــم مــع
هــدر اآلخريــن بداخــل مبؤسســتهم .إننــي فقــط أُحــدق بأعينهــم وأقــول «إنَّ
املشــكلة تكمــن فيكــم .حيــث أنَّ هــذا يبــدأ وينتهــي بأمركــم ،توقفــوا عــن
اخبــاري مبــدى احتياجكــم الســتبدال شـ ٍ
ـخص آخــر إنَّ املشــكلة تكمــن فيكــم،
قومــوا بالقيــادة وال ُعــال ســوف يت َبعونكــم ،قومــوا باإلشــارة وال ُعــال ســوف
يُبــارشون العمــل».
 -٦ال تســتطيع إيجــاد أمـ ٍر مــا لتحســينه؟ ببســاطة أصلــح مــا يضايقــك ،أصلــح
كُل يشء تعــاين معــه ،إنَّ أي يشء ال يتدفــق هــو فرصــ ٌة ســهلة للتحســن،
حيــث إننــي أســتطيع إيجــاد عــرة عمليــات معقــدة يف أول ســاعة أقضيهــا
مــع أي شــخص مــن ضمنهــم نفــي.
 -٧مــن أيــن يجــب عليــك البــدء؟ كيــف ميكنــك إيجــاد تلــك التحســينات
املمكنــة؟ ابحــث عــن عمــلٍ متو ِقــف يف أي مــكان .إنَّ العمــل يجــب أال
يتوقــف حيــث يجــب أن يتدفــق دامئــاً ،فــإن توقــف فــإن هنالــك هــدر.
ٍ
ي تعيــن مستشــار؟
 -٨هــل أنــا يف حاجــة إىل
شــخص يســاعدين؟ هــل عــ ّ
اإلجابــة بالطبــع ال! حيــث إنــك إذ عينــت مستشــارا ً ،فــإن ذلــك ســيضمن
ٍ
شــخص آخــر .أن ت ُصبــح ُمفكــر التصنيــع الرشــيق هــو
لــك االعتــاد عــى
أمــ ٌر ســهل رغــم مــا يُخــرك بــه أي شــخص ،وإذا تعلمــت هــذا بنفســك
فإنــه سيرتســخ بعمــق ِضمــن الطريقــة التــي ت ُفكــر بهــا يف كل يشء .ليــس
جميــع املستشــارين ســيئني .ففــي الحقيقــة ،العديــد منهــم رائعــن وأغلــب
املستشــارين يُســاءمعاملتهم ،أبــدا ً ال ت ُعــن مستشــارا ً مــن أجــل جلــب
التصنيــع الرشــيق ملؤسســتك .بــل عـ ّـن مستشــارا ً مــن أجــل تحفيــز وتحســن
ثقافـ ٍة مفعمــة بالحيــاة ،فــإذا أخــذك املستشــار إىل قاعــة االجتامعــات فاهرب
رسيعـاً كلمــح البــر! حيــث إنَّ العمــل يكــون حيــث يكــون إنجــاز العمــل،
يف املكتــب أو عــى أرضيــة املتجــر وليــس يف قاعــة االجتامعــات.
 -٩أبــدا ً ال تحــاول إرغــام عائلتــك بتطبيــق التصنيــع الرشــيق .بــل طبقــه
بنفســك وطبقــه بشــكلٍ جيــد وســوف تصبــح جذبـاً لــكل شــخص ذو تفكـرٍ
عميــق عــى هــذا الكوكــب .إنَّ هــذا الســبب يقبــع وراء أنَّ الخطــوة األوىل يف
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غايــة األهميــة .شــاهد الفيديــو يف نهايــة هــذا الفصــل.
 -١٠مــاذا لــو أننــي لســت القائــد األعــى داخــل مؤسســتي .كيــف بإمــكاين
إحــداث تغــر وبنــاء ثقافــة التصنيــع الرشــيق؟ بغــض النظــر عــن وضعــك يف
كل شــخص لديــه جانــب مؤثــر عــى أم ـ ٍر أو شـ ٍ
ـخص مــا .ابنــي
الحيــاة فــإن َّ
التصنيــع الرشــيق يف ذلــك املســتوى مــن التأثــر وســوف يرتفــع مســتواك إىل
القائــد األعــى يف وقـ ٍ
ـت قصــر.
 -١١ال تبحــث أبــدا ً عــن الحــل املعقــد مــن أجــل حــل املشــكلة .اســعى دامئـاً
إىل األســهل واألروع .اســتخدم عقلــك وليــس محفظتــك!

ٌ
أمر واحد:
التصنيع الرشيق ممتع ،وإذ لم يكن هنالك متعة
فإنك تفتقر إىل طعم احلياة

فيديوهات التصنيع الرشيق
التصنيع الرشيق لنهاية األسبوع

http://youtu.be/gHInhjea61w
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الفصل الثاني والعشرون

فيديو االنطالقة

إنَّ هــذا الفصــل يتمحــور بالكامــل حــول تســويق التصنيــع الرشــيق .لدينــا
حرفيـاً آالف الــركات مــن حــول العــامل تعمــل عــى تنفيــذ منــوذج «ملفهــوم
التصنيــع الرشــيق خــال ثانيتــن» ،مــن خــال جعــل التصنيــع الرشــيق بســيط
وممتــع ،والســؤال اآلن هــو كيــف ت ُوظــف ثقافتــك املمتعــة يف انطالقـ ٍة مــا؟
الســبب وراء امتــاك العديــد مــن الثقافــات حظ ـاً جيــدا ً مــن ناحيــة تنفيــذ
التصنيــع الرشــيق هــو بســبب أنهــم اعتمــدوا مســألة التنفيــذ .حيــث أنهــم
طــوروا منــط روتينــي ثابــت:
•اسرتاتيجية 3S
•تحسينات خالل ثانيتني
•االجتامع الصباحي
•فيديوهات قبل وبعد
لقــد ذهبــت ألكــر مــن  50دولــة .حيــث ســمح يل ســفري برؤيــة جميــع
أنــواع املؤسســات املختلفــة ،ســمحت يل املخاطــرة برؤيــة الطُــرق البســيطة
لعمــل تحســينات والتــي بإمكانهــا ُصنــع اختــاف جــذري بداخــل رشكتــي
ورشكات اآلخريــن ،لقــد الحظــت بــأن هنالــك مؤسســة واحــدة قامــت بعمــل
ـن عــدد املشــاهدات لتلــك الفيديوهــات
أكــر مــن  200فيديــو تحســن ،لكـ َّ
مل تكــن مرتفعــة كــا باعتقــادي يجــب أن تكــون .كانــت فيديوهــات رائعــة
بحيــث أنَّ املوظفــن قامــوا بإنتاجهــا بطاقــ ٍة وابــدا ٍع عاليــن ،يف حــن أنَّ
كامــل الفريــق مل يرهــا ،كانــت ردة فعــي الطبيعية
يــا لــه مــن هــدر! يجــب عــى الجميــع أن يــرى
تلــك الفيديوهــات ،إنهــا خياليــة .إنهــم يف حاجــة
إىل طــرح بعــض األســئلة ،هــل هنالــك طريقــة
منظمــة تســتطيعون بهــا أيهــا الرفــاق تعميــم
هــذه املعلومــة؟ هــل هنالــك متريــن معتمــد
يحظــى مــن خاللــه ال ُعــال عــى جميــع هــذه
الفيديوهــات املذهلــة مــن أجــل اقتبــاس أفــكا ٍر
Lean E-Blast
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منهــا؟
قمنــا بتطبيــق التصنيــع الرشــيق بداخــل  Fast Capعــى الطريقــة التــي
نقــوم مــن خاللهــا بعمــل كل شــئ خصوصــاً تســويقنا .حيــث أننــا نُرســل
مــر ًة يف األســبوع رســالة بريــد إليكــروين متضمنــة مفهــوم التصنيــع الرشــيق
خــال ثانيتــن منطلقــة نحــو النــاس مــن حــول العــامل ألجــل رؤيــة جميــع
التحســينات الرائعــة التــي يصنعهــا ال ُعــال ،باإلضافــة إىل أننــا نُرســل مــر ًة يف
األســبوع رســالة بريــد إليكــروين متضمنــة منتجـاً ،ليتمكــن زبائننــا مــن رؤيــة
جميــع االخرتاعــات الجديــدة التــي نُــديل بهــا باســتمرار ،والنتائج ليســت بأقل
مــن مذهلــة ،والجــزء املمتــع هــو أنــه مــن الســهل فعلــه ألننــا أنشــأنا منــاذج
لهــذه الرســائل اإلليكرتونيــة ومــن ثــم كل مــا علينــا فعلــه هــو إرســالها إليهــم
مــن أجــل قامئــة النــر املســجلة.
لقــد تســاءلت ،ملــا ال تقــوم كل رشكــة خاصــة بإرســال فيديوهــات «تحســينات
التصنيــع الرشــيق خــال ثانيتــن» الخاصــة بهــا لفريقهــا الداخــي بطريق ـ ٍة
معتمــدة؟ بــدأت يف االقــراح عــى املؤسســات بإرســال رســالة بريــد إليكــروين
أســبوعية مرفقــة بفيديــو رائــع تــم إنتاجــه مــن ِقبــل فريقهــم إىل صناديــق
الربيــد اإلليكــروين الخاصــة ببقيــة الفريــق ،وكــا ســتتوقع فــإن النتيجــة
كانــت خياليــة.
إنَّ املفتاح يكمن بإنشاء تلك الرسائل اإلليكرتونية:
• بسيط
• عدد قليل من الكلامت
• رابط فيديو مريئ للضغط عليه
• مفهــوم شــخيص :دامئــا اجعلهــم عــى تواصــل بالشــخص الــذي يســتقبل
الرســائل اإلليكرتونيــة.
• إذ كان مــن املمكــن ،فاطــرح دامئ ـاً ســؤال «هــل تصــدق بــأنَّ بــوب وفــر
هــذا املقــدار مــن الوقــت؟ انقــر الفيديــو باألســفل وشــاهد كيــف فعلــه».
إنَّ هــذا متريــن معتمــد ،ســتجد يف الصفحــة التالية مثــال لرســائلنا اإلليكرتونية
املنطلقــة ،املتضمنــة التصنيــع الرشــيق ولــك حريــة نســخ أي يشء تريــده.
ســتكون نتائــج التصنيــع الرشــيق ناتجــة عــن انطالقـ ٍة مــا.
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FastCaps’s Powerhead Screws

تحية شخصية من املالك.
دامئاً قم بطرح سؤال

مرحباً بوب،
تواجه متويه يف العمل؟ هل نقوم بالتوضيح لك! أحظى ٍ
بوقت رائع ،بول
()paul@fastcap.com

رابط مبارش لرسالة الربيد
اإلليكرتونية من أجل رد الزبون
الكثري من الصور
تسليط الضوء عىل النص
•ترويج بسيط
رابط فيديو مريئ
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2 Second Lean

تحية شخصية من املالك.
دامئاً قم بطرح سؤال

مرحباً بوب
ٍ
بوقت رائع ،بول
ماذا يوجد بداخل مقلمتك؟؟ أحظى
()paul@fastcap.com

رابط مبارش لرسالة الربيد
اإلليكرتونية من أجل رد
الزبون

رابط فيديو مريئ
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الفصل الثالث والعشرون

مصنعنا الجديد!
البناء للمستقبل

ٍ
ســنوات مــن االنتظــار والتخطيــط ،انتهينــا أخــرا ً مــن هيــكل التصنيــع الرشــيق
بعــد
املكــون مــن  5،000قــدم مربــع ،مصنعنــا الجديــد يف مدينــة فرينديــل ،واشــنطن .حيــث
ُصمــم كل تفصيــل ذهنيــاً مــن ِقبــل
املوظفــن والزبائــن .لطاملــا حلِــم بــول
ببنــاء رصح للفــن يُبنــى لســنوات ولكــن
مــع التدهــور االقتصــادي عــام 2008
تــم وضــع مــروع البنــاء قيــد االنتظــار،
فشــكرا ً للتصنيــع الرشــيق الحــازم حيــث
أننــا اســتمرينا يف النمــو .بحيــث أنــه تــم
اســتئناف مــروع البنــاء ُمبكــرا ً يف عــام
 2013ومــن ثــم انتقلنــا عــى نهايــة العــام.
كان مبنانــا الجديــد مملــوء بالكامــل باخرتاعــات التصنيــع
الرشــيق .حيــث تظهــر واحــدة مــن أكــر مبــادئ التصنيــع
الرشــيق أهميــة واألكــر احرتامـاً لل ُعــال يف كل مــكان تنظــر
إليــه .تتميــز املنشــأة بوجــود  110نافــذة مــن أجــل اإلضــاءة
الطبيعيــة ،باإلضافــة إىل إضــاءة  LEDاألوتوماتيكيــة ونظــام
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 radiant heatللتدفئــة ومروحــة ™Big Ass Fans
ُمدمجــة بنظــام صــوت ™Boseفيبــدو كل يــوم
وكأنــه فصــل الصيــف!
أيضــاً قمنــا ببنــاء ســقف يتــاىش مــع مطبــخ
الشــيف ألجــل اســتعامل املوظفــن .يشــعر ُعاملنــا
مطبخ الشيف
باالحــرام والتقديــر بســبب األجهــزة والخزائــن
ذات أفضــل جــودة ،فعــاد ًة ميكنــك أن تشــتَم
رائحــة يش ٍء يُخبــز عندمــا متــر بالجــوار.
إنَّ أصــول نجارنــا واضحــة مــن الدقيقــة األوىل
التــي دخــل فيهــا مــن البــاب .تــرز مــن خــال
األســلوب الجميــل يف التعريــض ألشــعة الشــمس
وخشــب الصنوبــر املمتــدة عــى طــول املبنــى .إنَّ
ورشة العمل-ساحة الل ِعب الخاصة بنا
الورشــة ذات الـــ  1200قــدم مربــع هــي ســاحة
ل ِعبنــا حيــث أنــك ســتجد دوم ـاً شــخصاً مــا هنــاك.
دامئـاً مــا كانــت دورات امليــاه داخــل Fast Cap
مصــدر فخرنــا وبهجتنــا ،فعندمــا يحــن الوقــت
لتصميمهــا مــن أجــل امل ُنشــأة الجديــدة فإننــا
نبــذل قُصــارى جهدنــا .يُضطــر ُعاملنــا إىل هــدر
الحركــة يف مبنانــا القديــم مشــياً نحــو الخمــس
دورات ميــاه املختلفــة .يف حــن أنــه عــاد ًة مــا
تكــون دورات امليــاه تلــك مشــغولة دون أي
دورة املياه-مصدر فخرنا ومتعتنا
طريقــة للمعرفــة ذلــك قبــل فحــص مقبــض
البــاب .مــن أجــل إزالــة الهــدر أنشــأنا دورات ميــاه
جديــدة يف موقــعٍ منعــزل مبقاعــد متعــددة مســتقلة.
أدى ذلــك األمــر إىل إزالــة الحركــة الزائــدة والتــي تكمــن
يف اللجــوء للمــي
مواقــع
لعــدة
مختلفــة.
أضفنــا أيضــاً نظــام
إضاءات دورة املياه
إضــاءة إلخطــار
ال ُعــال عندمــا يكــون املقعــد مشــغول .بســبب أنَّ
اإلضــاءة ت ُــرى مــن أي مــكان بداخــل املبنــى مــا
مقاعد دورة مياه ذو خصوصية تامة
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ُ َيكــن ال ُعــال مــن رؤيــة مقعــد دورة امليــاه
ـيني التصنيــع
عندمــا يكــون متاح ـاًَ .ع ِمــل تحسـ ّ
الرشــيق هذيــن عــى توفــر ســاعات مــن الحركــة
امل ُهــدرة كل يــوم.
باإلضافــة إىل مســألة إنشــاء مبنــى جديــد
مصمــم مــن ِقبلنــا والــذي يعتــر أفضــل مــكان
ميكــن العمــل فيــه ،مــا ســيجعل كامــل العمــل
ال وجود للحيطان
يتدفــق بسالســة .ليــس هنالــك حيطــان بداخــل
املنشــأة باســتثناء دورة امليــاه والورشــة وغرفــة الحاســب وغرفــة اجتامعــات صغــرة .مــا
يوفــر لنــا ذلــك املرونــة التامــة عنــد تصميــم
مســار العمــل ويتيــح لنــا أيضـاً التكَيــف مــع
أي احتياجــات مســتقبلية.
لتكــون ســهلة التنظيــف وســهلة ِ
الحفــاظ
عليهــا ،فبــدالً من الســجاد والبــاط واألرضية
االســمنتية اســتخدمنا أرضيــة اســمنت
مصقولــة يف كامــل األرجــاء .ســمح لنــا هــذا
بتوحيــد املعــدات وآليــات التنظيــف ،واآلن
خاليا هندسية وإنتاج من فوق العجالت
أصبــح التنظيــف ممتــع ورسيــع وســهل.
كل محطــة عمــل وخليــة إنتــاج بداخــل املبنــى عــى عجــات ،مــا ســمح لنــا بالتكيــف
مــع أي حالــة ينــادي لهــا عملنــا ،فــإذا احتجنــا إىل
نقــل اإلنتاجيــة لتكــون أقــرب مــن أجــل الشــحن
فبإمكاننــا فعلــه يف دقائــق بــدالً مــن أيــام .كل يشء
مــن الهندســة إىل اإلنتــاج واملكتــب الرئيــي متن ِقــل
ويعتــر معيــارا ً منوذجيــاً.
حتــى ُعاملنــا عــى عجــات! ذلــك ألن مبنانــا الجديــد
أكــر بكثــر
قسم كامل لدراجات سكوتر
مــن منشــأتنا الســابقة .لــذا احتجنــا إىل الخــروج
بطريقــة ذات كفــاءة يف ســبيل التنقــل يف الجــوار.
ســمحت لنــا عربــة التنقــل املجهــزة بدراجــة
ســكوتر مــن رشكــة  ®Razorبالتنقــل مــن أحــد
ٍ
لطــرف آخــر يف أقــل مــن 30
أطــراف املبنــى
ثانيــة.
مكتب واقف االسباغيتي
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إنَّ جميــع َميـزات طاوالتنــا أنهــا طــاوالت واقفة.
بســبب أنــه ليــس هنالــك أي حيطــان لــذا فإنــه
مــن الســهل البقــاء يف نفــس البقعــة كالبقيــة.
باإلضافــة إىل أنــه تــم ترتيــب املكتــب عىل شــكل
أربــاع دائــرة مــا يشــجع عــى التعــاون ،فعــاد ًة
مــا تــرى ُعــاالً يتعاونــون مــن أجــل معالجــة
قسم التصميم الغرافييك
مــرو ٍع مــا
أو اإلجابــة عــى أســئل ٍة مــا ،فإنــه ال يوجــد مجــال
للهــدر يف ســبيل اإلنشــاء بداخــل هــذا املكتــب!
ـوح للمناقشــة ،ذلك
إنَّ قســم التصميــم الغرافيــي مفتـ ٌ
لجعلــه ســهالً مــن أجل مســألة تغيــر التعبئــة وأدوات
التســويق برسعــ ٍة
عربات ومحطات موحدة
فائقــة كــا دعــت
الحاجــة .أغلــب محطــات عملنــا مبنيــة مبواســر Fast
الخاصــة بنــا ونظام االســمنت ومواســر ســتيل .بســبب
أننــا نســتخدم مــواد بنــاء اعتياديــة لــذا فبإمكاننــا
التكَيــف مــع أي قســم بنــا ًء عــى احتياجاتنــا .يتيــح
لنــا ذلــك أيضــاً إنشــاء عربــات منوذجيــة وطــاوالت
محطتنا األقدم
وأقســام مــن الســهل تكريرهــا والتعديــل عليهــا ،فــإذا مل تكــن هنالــك حاجــة لقســمٍ
مــا ،فبإمكاننــا إعــادة تدويــر األدوات وتحويلهــا إىل يش ٍء آخــر .بإمكاننــا أيضــاً وضــع
احتياجــات زبائننــا أوالً وتوصيــل منتجــات أفضــل بشــكلٍ أرسع وبثمــنٍ منخفــض بســبب
أننــا مل نعقــد صفقــة مــع محطــات محــددة أو محطــات عمــلٍ باهظــة .تــم إنشــاء
مخــزون الــرويل عــى مم ـر ٍ
ات واســعة بســعة  2/51قــدم
والتــي تســمح لنــا بتخزيــن املخــزون بنصــف جحم مســاحة
الــرويل املتعــارف عليهــا .تســمح أيضــاً أنظمــة اإلرشــاد
للرافعــة الشــوكية بالعمــل بأمــان تحــت الرسعــة الكاملــة،
ويف نهايــة كل تــرويل خاليــا إنتــاج لكامــل املنتجــات التــي
يف املمــرات .مــا يســمح هــذا بالتدفــق مــن مخــزون
املنتجــات الخــام إىل البضائــع املنتهيــة وحتــى قبــل أن
يُــرك املخــزون يف املم ـرات .تــم تنفيــذ جميــع تحســينات
التصنيــع الرشــيق مــن خــال التصميــم واإلنشــاء الــذي قــاد
إىل ازديــا ٍد شــاهق يف االنتاجيــة عــى الوجــه العــام.
ممرات ضيقة
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نقــوم بوضــع املنتجــات ذات أعــى جــودة قــد أنتجناهــا قــط خارج ـاً وعندهــا ترتفــع
كميــة مخزوننــا بحيــث أنــه مــن ح ـ ٍن آلخــر يصبــح عملنــا أســهل وأكــر متعــة .جميــع
الشــكر موجــه للتصنيــع الرشــيق!
هــل تريــد رؤيــة املزيــد؟ انقــر عــى فيديــو الجولــة الخــاص بنــا باألســفل! يوجــد هنــا رد
مــن أحــد معجبينــا الشــغوفني بنــا:
فقــط أريــد قــول أننــي قمــت مبشــاهدة عــدة فيديوهات فيــا يتعلــق مبُنشــأتك الجديدة
ووجدتهــا رائعـةً ،حيــث تخــرج أنــت وفريقــك بعمــلٍ اســتثنايئ! أعلــم أنكــم لــن تنتهــوا
أبــدا ً ولكــن عملــك يســتمر يف إلهامــي .أرجــوك تأكــد مــن أنَّ فريقــك يعلــم بــأنَّ املجهــود
الــذي تضعــه كل يــوم ضمــن العمليــة يعمــل عــى إلهــام ُعـ ٍ
ـال هنــا يف بنســليفينيا .إننــي
عــى معرف ـ ٍة بــأنَّ رس النجــاح يتطلــب فريــق وقيــادة ممتازيــن .إنكــم يــا رفــاق جبــل
بحيــث جعلتمــوين فخــورا ً بالتصنيــع األمريــي ومــا املقــدور عــى انجــازه يف هــذه الدولــة.
ابقــوا عــى مســتوى العمــل املمتــاز ،فإنكــم بالنســبة يل منوذجـاً أقتــدي بــه!
شون جروس
رئيس الهندسة واملواد
من شركة Viking Plastics

ٌ
أمر واحد:
أنشئه بالداخل ومن ثم سيكون
من الصعب التغيري

فيديوهات التصنيع الرشيق
خذ جولة التصنيع الرشيق مع بول!

http://youtu.be/jYby_HczyDA
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الفصل الرابع والعشرون

لنأخذ جولة

أتلَقــى كل يــوم مــا يقــارب ثالثــة طلبــات ملحــارض ٍة أو لجولــة ،يف حــن أننــا اآلن
نقــوم بـــ 24جولــة ســنوياً بحيــث تكــون املتطلبــات قاســية بشــكلٍ مت َعمــد مــن
أجــل اســتبعاد أي شــخص ليــس جــا ًد فيــا يتعلــق بتأســيس ثقافــة التصنيــع
الرشــيق .إننــا ال نقــوم بتدريــس كيفيــة عمــل التصنيــع الرشــيق بــل إننــا نقــوم
بتدريــس كيفيــة تأســيس ثقافــة التصنيــع الرشــيق ومــع العديــد مــن الطلبــات
بأســلوب لتصنيــع الرشــيق يف ســبيل الوصــول
للتعلُّــم ،توجــب علينــا الخــروج
ٍ
ألكــر عــدد مــن النــاس .أخــذت كامــرا الفيديــو الخاصــة يب ودراجــة ســكوتر مــن
رشكــة  ،Razorقضيــت  4ســاعات مــن وقتــي أُنتــج فيديــو جولــة .مل يكــن هنالــك
فريــق إنتــاج مقاطــع فيديــو احــرايف ،فقــط أنــا و ُعــايل وكامــرا فيديــو ســوين PJ
 790وبرنامــج مونتــاج  Final Cut Proبجهــاز  .Macكان األمــر بســيطاً وســهالً
ورسيع ـاً ،لكنــه ليــس متقَن ـاً! إنَّ مســألة االتقــان هــي لألشــخاص الذيــن يرغبــون
إخبــارك بجميــع األســباب وراء عــدم انجــاز األمــور .يف حــن أنَّ هــذا الفيديــو ُصمــم
إلعطائــك نظــرة شــاملة للطريقــة التــي نفكــر بهــا .حيــث إنَّ لدينــا مــا يقــارب
 1000فيديــو (مبجمــوع مشــاهدات بلــغ أكــر مــن مليــون مشــاهدة) والتــي هــي
متاحــة مجان ـاً عــى اإلنرتنــت بجميــع تفاصيــل أي مــروع للتصنيــع الرشــيق.
هنالــك العديــد مــن الــركات مــن حــول العــامل يقومــون بعمــلٍ رائــع بإنشــاء
ثقافــة التصنيــع الرشــيق ،ففــي هــذه الســنة ،قابلــت قــادة هــذه الــركات يف
مؤمتــر رشكــة  MAPPيف انديانــا ،بإمكانــك إيجــاد أنــه بإمكانــك إيجــاد اجتــاع
الطاولــة املســتديرة للتصنيــع الرشــيق يف نهايــة هــذا الفصــل.

 6ثقافات للتصنيع الرشيق تبني شركات

والرت ووولف
مصنع اكسليم ديزاين ()Xylem Design
()Klime-Ezee
رشكة كاليم إيز
()YelloTools
رشكة يلو تولز
رشكة فايكنج بالستك () Viking Plastic
مصنع أوماين دكت ()Omni Duct
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كاليفورنيا
كولورادو
الواليات املتحدة
أملانيا
بنسلفينيا
كاليفورنيا
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متطلبات اجلولة

•يتوجــب حضــور املديــر التنفيــذي .نحــن نتفهــم أنَّ بعــض املؤسســات عمالقــة
بحيــث أنــه مــن املحتمــل أال يحــر املديــر التنفيــذي الجولــة ،إال أنــه يتوجــب
عليــك معرفــة أنَّ لدينــا رشكات مبســتوى عاملــي تتضمــن  70،000موظــف يف حــن
أنَّ الرئيــس باإلضافــة إىل أعضــاء املجلــس قامــوا بحضــور جــوالت لعــدة مـرات .قمنــا
بعمــل اســتثناءات لهــذا الــرط لكــن فقــط يف حالــة أننــا اقتنعنــا بــأنَّ مســألة حضور
القائــد تحــوي قــو ًة مــن أجــل بنــاء ثقافــة التصنيــع الرشــيق بنجــاح.
•يتوجــب عــى الحضــور قــراءة هــذا الكتــاب «مفهــوم التصنيــع الرشــيق خــال
ثانيتــن».
•يتوجــب عــى الحضــور مشــاهدة  10فيديوهــات عــى األقــل للتصنيــع الرشــيق
الخاصــة بنــا يف وقـ ٍ
ـت ُمســبق.
•كُن ملتزماً بتحويل ثقافتك ورشكتك إىل منوذج للتصنيع الرشيق خالل سنة.
•قم بإنتاج  50فيديو تحسني (قبل وبعد) يف أول سنة.
•قــم بإنشــاء قنــاة يوتيــوب عامــة لتشــارك مــا تتعلمــه مــع العــامل (فيديوهــات
التصنيــع الرشــيق).
•اعمــل جولــة لرجــال األعــال اآلخريــن داخــل ُمنشــأتك خــال ســن ٍة واحــدة مــن
جولتــك داخــل مبنــى ُ ( Fast Capرد الجميــل لآلخريــن)!
•أول يشء ســتقوم بفعلــه خــال الجولــة هــو تنظيــف دورات امليــاه الخاصــة بنــا .إنَّ
هــذا يُعلــم التواضــع ويُوضــح العمليــة الفعالــة فهــؤالء اثنــن مــن األركان األساســية
للتصنيــع الرشــيق.

إذ كان بإمكانك الوصول للمعايري املذكورة أعاله ،فإن هذه تفاصيل للجولة:
•قم بالرد علينا بأسامء الحارضين.
•نحــن نعمــل يف ُمنشــأة صناعيــة ،لــذا فــإن ارتــداء املالبــس الدافئــة خــال األيــام
البــاردة ُمحبــذ ،بحيــث أنــه عــاد ًة مــا تكــون درجــة حـرارة مصنعنــا حــوايل  62درجــة.
•أرجــح لكــم مشــاهدة الثــان فيديوهــات القادمــة لتحظــوا جميع ـاً بوجهــة نظــر
جيــدة فيــا يتعلــق باإلشــارة إىل تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن زيارتكــم .بإمكانكم
أيضـاً زيــارة موقعنــا ،مفهــوم التصنيــع الرشــيق خــال ثانيتــن ،حيــث ســتجد العديــد
مــن الفيديوهــات واملراجــع التــي بإمكانــك اســتخدامها كأدوات تدريــب لفريقــك.
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ملاذا متنح  Fast Capجوالت للتصنيع الرشيق

•استفدنا كثريا ً من مسألة تعلّم نظام انتاج تويوتا ،وهذه طريقتنا يف رد الجميل.
•أردنــا أن يســتقبل اآلخريــن نفــس الفوائــد التــي حظينــا بهــا فيــا يتعلــق بإنشــاء بيئــة
مــروع تجــاري قويــة يف أمريــكا.
•علمتنــا تويوتــا بصــدر ِ
رحــب خربتهــم ذات الـــ 50ســنة بــا مقابــل ،لــذا فنحــن نــرد
الجميــل ونفعــل ذات األمــر.
•يشعر ُعاملنا عىل نح ٍو أفضل نحو التصنيع الرشيق عندما نُدرسه لهم.
•يشــعر ُعاملنــا باإلنتاجيــة والرضــا عندمــا يرغــب اآلخريــن مبشــاهدة وتجربــة مــا نقــوم
بفعلــه يف ســبيل بنــاء ثقافــة التصنيــع الرشــيق.

توقعات  Fast Capمن جوالت الناس

بهدف ٍ
ٍ
واحد واضح ملا يرغبون بالوصول إليه.
•يتوجب عىل الحضور القدوم
•كــا تتعلــم وت ُنفــذ التصنيــع الرشــيق فــإن توقعاتنــا هــي أن تقــوم بــرد الجميــل مــن
خــال تدريــس اآلخريــن خــال ســنة واحــدة مــا اســتفدته مــن زيــارة .Fast Cap
•إنَّ الجولــة ليســت موجهــه للفضوليــن بــل إنهــا للنــاس الجاديــن برغبــة تعلُّــم التصنيــع
الرشــيق وااللتـزام بتنفيــذ مــا تعلمــوه.
•يجــب أن تحــوي الجولــة عــى قــاد ٍة أقــدم يف املجــال مــن بــن الحضــور ( ُمـ َّـاك ورؤســاء
وكبــر مســؤويل التشــغيل ...إلــخ) واآلخريــن ُمرحــب بهــم باالنضامم.
•يتوجب عىل جميع الحضور أن يكون لديهم وال ًء للتصنيع الرشيق.

البدء بعد االنتهاء من اجلولة

•أوالً وقبــل كِل يشء ،التصنيــع الرشــيق هــو أمــر ســهل ،اقــرب منــه بطريقــة التفكــر
هــذه وســوف تنجــح.
•توقــف عــن خلــق أعــذار ألجــل أنــك ال تســتطيع القيــام بــه ،فــإذا اختلقــت اعــذارا ً
فإنــك أبــدا ً لــن تتعلــم أو ت ُجــرب التصنيــع الرشــيق .غــر مــن نفســك وغــر مــن أســلوب
عائلتــك وغــر منطقــة ســكنك وغــر مدينتــك وغــر العــامل.
•جرب ثقافة التصنيع الرشيق من خالل التجول داخل رشكات التصنيع الرشيق.
•كــن جــزءا ً مــن عائلــة التصنيــع الرشــيق املتعلقــة باملشــاريع التجاريــة ،كــن عــى اتصــال
فنحــن جميعـاً هنــا ملســاعدة بعضنــا البعض.
بأم عينيك ثم ابدأ بالقراءة والتعلُّم فيام يتعلق به.
•جربه أوالً وشاهد الفوائد ِ
•شــاهد جميــع فيديوهــات Fast Capلتصنيــع الرشــيق واســتخدمها كأدوات تدريــب
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بداخــل رشكتــك.
•اقرأ أسلوب تويوتا
•ســجل واســتمع للربنامــج اإلذاعــي األســبوعي «The American Innovator and 2
»Second Lean
•إنَّ جميع الربامج السابقة متاحة عىل  iTunesبنظام بودكاست وعىل املوقع.

بأن التصنيع الرشيق هو رحلة غري منتهية.
َ
تذكر َّ
وإن أملي هو أن تستمتع برحلة
َّ
بقدر ما استمتعت
التصنيع الرشيق اخلاصة بك َ
بخاصتي.
احلياة مغامرة!

أم ٌر واحد:
ال تتعلَّم التصنيع الرشيق .تعلَّم كيفية تأسيس
ثقافة التصنيع الرشيق.

فيديوهات التصنيع الرشيق
اجتامع الطاولة املستديرة لرشكة MAPP

فيديوهات أكرث يف الصفحة التالية
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اجتامع الطاولة املستديرة لرشكة MAPP

والرت اند وولف :أين متجر B

http://youtu.be/E9Na_YMKdvE

رشكة  :Xylem Designجولة املصنع
http://youtu.be/cqojZ-3aCKI

رشكة  :Klime-Ezeeرحلة التصنيع الرشيق

http://youtu.be/NDZ1Cmhy3eE

مصنع  :Omni ductمدونة التصنيع الرشيق

التصنيع الرشيق

رشكة  :Viking Plasticsرحلة التصنيع الرشيق
http://youtu.be/dNCfKVQifbU

التسجيل األسبوعي للربنامج اإلذاعي

http://youtu.be/jYby_HczyDA
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التصنيع الرشيق باختصار
http://bit.ly/pCOvvq

TO

Learn SEE Lean
التصنيع الرشيق باختصار!
1.1التحسني املستمر أىت من “إصالح ما يضايقك” بشكلٍ يومي!
2.2يتمحور التصنيع الرشيق حول اإلزالة ألنواع الهدر الثامنية املميتة.
3.3اإلنتاج الفائض
4.4املعالجة املفرطة
5.5الحركة
6.6االنتظار
7.7النقل
8.8املخزون
9.9إعادة العمل أو الخلل
1010تقييد أفكار املوظفني العباقرة
1111يتمحور التصنيع الرشيق حول اإلزالة ألنواع الهدر الثامنية املميتة.

مبادئ التصنيع الرشيق املهمة
1.1تشجيع ُمفكرين التصنيع الرشيق إلبداع العامل اآلخرين واحرتام ال ُعامل.
2.2ال ترجِع األفكار مل ُفكرين التصنيع الرشيق بل دامئاً ما ترجِع كمجهود فريق.
3.3يقول ُمفكري التصنيع الرشيق بأنهم يخطئون عىل األقل مرتني يف اليوم.
4.4ال نهاية للتحسينات بسبب أ َّن الهدر مثل الجاذبية.
 90%5.5من كل يشء تقوم به هو هدر.
6.6ال تنظر أبدا ً نحو هدر اآلخرين فإنك دامئاً ستحظى مبا يكفي لك!
7.7ال يتمحور التصنيع الرشيق حول العمل بشكلٍ رسيع وإمنا العمل بسالسة.
يص سحرية من أجل بناء ثقافة التصنيع الرشيق
ِ 7ع ّ
1.1تدريس وتدريب الناس.
2.2تحسني خالل ثانيتني كل يوم ومن أي شخص.
3.3مبادئ اسرتاتيجية  3Sالصباحية اليومية ،تنظيف وفرز ووضع املعايري.
4.4بدء االجتامع الصباحي اليومي.
5.5بدء رحلتك مع التصنيع الرشيق بدورة املياه.
6.6بدء رحلتك مع التصنيع الرشيق ببطء.
7.7ال تبدأ أبدا ً رحلتك مع التصنيع الرشيق حتى تتأكد  100%أنها االتجاه الصحيح لك ،فإذا بدأت قبل اتخاذ هذا
املفهوم فإنك ستفشل.
النتائج خلف بناء ثقافة التصنيع الرشيق
1.1تفوق تشغييل
2.2معدل مبيعات منخفض
3.3الحفاظ عىل ال ُعمالء
4.4انخفاض متسق يف التكلفة
5.5ازدياد متسق يف الجودة
6.6اخرتاعات مستمرة
7.7مكان ممتع للعمل فيه
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أجندة اجتامع التصنيع الرشيق الصباحي

Leader: Our goal is for people to rave about our company.
This is where emails and letter are read out loud to
recognize our team for exceptional service.

Morning Meeting Agenda

• 7:30-7:55 Leader preps for the meeting
• 7:55 Leader Announces over intercom and walkie-talkie 5 minutes
until morning meeting
• 8:00 Good morning FastCap!
• 8:01 Announce tomorrow’s Meeting Leader
• 8:02 Sales Numbers
• 8:03 Mistakes and discussion
• 8:10 Raving Fans
• 8:15 Product Review
• 8:20 Improvement
• 8:25 FastCap Principles
• 8:30 History and Enrichment
• 8:35 Constitution
• 8:40 Stretching
• 8:45 Back to Work

Note:

1. The times are approximate. Our morning meeting generally
takes 30 minutes, but can take up to an hour depending on
subjects and issues of the day.
2. We have the morning meeting every morning. We do not miss
it. It is the most important way we build our culture. In the
beginning, our morning meetings were only 5 minutes long. We
recommend that you start the same way and make it
sustainable.
3. Constant review and testing of the material you cover is critical
for retention.
4. We are often asked if we have new employee orientation. The
answer is “No.” The morning meeting provides daily orientation
and is infinitely more effective.

Raving Fans
Examples of how FastCap blows people away!!

Example Letters
1. “Hi Kenzie! I want you to know that I am very grateful for
what you did for me. You provided such friendly customer service and went the extra mile.
Please forward this message to your supervisor. I want to extend a compliment to an excellent
employee!”
Thanks, Lisa
2. “Hi Paul! Thank you for opening up your doors and letting us in for the Learn to See Lean
Tour. Being able to see what you do is encouraging and impressive. I have seen my fair
share of “World Class” companies over the years and your company by far has been one of
the best…hands down.
We are considering ourselves lucky to be able to tour with you and Jon in Japan. Please
convey our group’s big “Thank you” to your employees. Their passion for continuous
improvement and working together slapped me in the face the minute we walked in the door.
Kudos!”
Jack Louie
3. “Hi FastCap! I just wanted to thank you for all your support. I am proud to be selling your
line, the name is like selling Kleenex… the name is so recognized. Your staff does an excellent
job and is very helpful and customer driven.”
Thanks, Roger York
4. “Hi Jenny! Geez, you make it hard to stay mad. You (and FastCap) have provided absolutely
outstanding customer service. I received the HOD’s today – TODAY, the day after our last
communication. Before I opened my little handyman business, I spent decades providing and
managing customer support operations in the computer industry. I would have LOVED to
have had an employee like you.
Thanks for restoring my faith in (at least one) American business.”
Don Meyers
5. “Hi Clint! Thank you for escorting me through your facility today for our annual safety audit.
As usual, your facility stands front and center in tidiness. Your record keeping is impeccable
and always up-to-date, and all the personnel are always aware of each others’ presence and
safety awareness. My rating gives you an A-. It is rare for me to hand out A’s.”
Frank Enriquez

Leader: Check with Andrey and queue up the most recent
improvement video that has been made.

Leader: Every day review one of our products so that
our team is well-trained with hands-on information.

Product Review
Improvements

The leader should be prepared to do the following:
1.
2.
3.
4.

Refer to the catalog to find the next product to be reviewed.
Go to our website and queue up the product video (when available).
Get the product to explain and pass around a sample.
Talk to Paul/Mike/Andrey/Jon about any additional technical info and additional
demonstration for the group.
5. Encourage questions about the product and test for comprehension.
6. Cross off the product in the catalog.

Leader calls on 6 people everyday about their current
m orning im provem ent.
Every day we focus on an improvement that has been
made. Because everyone is required to make one 2 second
improvement a day, it is easy to showcase and celebrate one
improvement every day. We take the improvements that are the
most compelling and actually produce short videos showing the
problem and improvement. These videos are then posted on our website under
Lean Improvements.
The concept of reviewing an improvement every day comes from the idea that
if you want to make a culture stick you must do the following 3 things:
• Create an expectation: Our expectation is that everyone makes a 2 second
improvement everyday.
• Inspect the expectation: This is done in the first hour of every day during the
Morning Improvement walk where we inspect the improvements that every team
member is making.
• Reinforce the expectation: This is done by showing everyone videos of the
improvements being made on a daily basis. Note: in the beginning we reviewed
improvements by walking from department to department. This method may be
effective for smaller companies, however as we grew it was more effective to
make videos of the improvements and show them in the morning meeting.
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رابط الرمز الرشيطي
)PDF (صيغة

Leader: Read one principle and discuss with group the
meaning and how to apply it at work and home.

Leader: Queue up and review the video, audio or book
that provides our History and Personal Improvement
lesson for the day.

FastCap’s 20 Principles
1)

History

What is the purpose of FastCap? Grow People.

2)

FastCap is always looking for a way to make things… Faster, Safer and Simpler.

3)

Winston Churchill said these words… “Action This Day”.

4)

When we walk away from something we… “Leave It Better Than You Found It”.

5)

Our job title is… Process Engineer.

6)

Everything of value comes after… Much hard work.

7)

Our goal each day is to make one… Two second improvement.

8)

The most powerful word in the human language is… A Person’s Name.

9)

Enjoy your day to the fullest by… Doing the Hard thing First.

10)

If we want to know what the real issue is, we must… Ask why 5 times.

11)

When there is a problem, we should always… Go and See.

12)

What must we do if we want to understand our actions? Hansei (reflect).

13)

Real learning comes when you ask… Questions.

Examples:

America the Story of Us video.
Top 100 people of the Century video.
Today in History

Personal Growth/Enrichment
Examples:

Read one page from book or listen to 5 minutes audiobook.
Good to Great
The Toyota Way
Nido Qubein

14)

What did Bob Taylor say? Responsible for things and people.

15)

"I'll trade all the intelligence in the world for someone with vision".

16)

Toyota never attempts to improve anything unless they can… Cut the waste in half.

17)

Hold each other accountable.

18)

Your success at FastCap will be determined by the fact that you are… Never Satisfied.

19)

Toyota’s success is the result of the relentless pursuit of … Building a Culture.

20)

How do you make a vision stick?

Leader: Lead team in a 3-5 minute
stretch for the day.

Leader: Ask one team member about one
amendment per day.

Stretching

Constitution
1st Amendment

(1791, George Washington):

Freedom of Religion, Speech, Press, Assembly & Petition.

2nd Amendment

(1791, George Washington):

3rd Amendment

(1791, George Washington):

A well regulated Militia Right to Keep and Bear Arms.

No Soldier shall be quartered without consent.

4th Amendment

(1791, George Washington):

5th Amendment

(1791, George Washington):

6th Amendment

(1791, George Washington):

7th Amendment

(1791, George Washington):

8th Amendment

(1791, George Washington):

Right to be secure
No unreasonable search and seizure
No warrants without probable cause, sworn by oath
Particularly describing place to be searched, persons or things to be seized

No person shall be held to answer for Capital or Infamous
Crime without indictment by Grand Jury, Except Military
No Double Jeopardy of life or limb
Shall not be compelled to bear witness against oneself
Shall not be deprived of Life, Liberty, or Property without due process of law
Right to a speedy trial by a jury of their peers
Be informed of the accusation against them
Confront witnesses against them
Compulsory process of witnesses in their favor
Assistance of Counsel for defense

Suits of common law exceeding 20 dollars, right to trial by jury
No fact shall be re-examined, other than by rules of common law

Excessive bail shall not be set
Nor excessive fines imposed
Nor Cruel and Unusual punishment inflicted
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تحسني واحد
ملفهوم ثانيتني
•الجميــع يقــوم بعمــل تحســن خــال ثانيتــن يوميـاً
ولبقيــة حياتهــم.
•اجعــل الهــدف بســيطاً جــدا ً بحيــث يســتطيع أي
شــخص تحقيقــه.

األفضل عاملياً فيام
يتعلق بالتصنيع الرشيق
•جوالت أسبوعية
•سفينة ديزين الذهنية
•اتركه أفضل مام وجدته
•االجتامع الصباحي وبناء ثقافة
•تحسني صباحي من  8-7صباحاً
•فيديو عن التحسينات ملساعدة اآلخرين
•اصنع تحسني واحد يوفر ثانيتني كل يوم

ال افرتاض
وال تخمني
•اسأل ملاذا
•اسأل ملاذا
•اسأل ملاذا
•تأكد  1000%قبل الرشوع بالعمل

تحسني حياة
زبائننا

صفحات أمثلة
لبعض األهداف
http://bit.ly/xMn1R4

تفادي الخطأ
•أثبت الخطأ يف كل عملية
•آلية عملية بسيطة والتي بإمكان أي شخص اتباعها خالل  5دقائق من التدريب.
•أقل من خطأ واحد أسبوعياً
•اجعل األمور بسيطة لنتمكن من تفريغ ذاكرة  RAMألجل مستوى تفكري أعىل
ال نزيف
•مجموع صفر من الحوادث
•مجموع صفر من أيام التغيُب

ُصنع يف الواليات
املتحدة
•اجلب التصنيع للمنزل
•اصنــع كل املنتجــات يف الواليــات
املتحــدة .خــال عــر ســنوات ،خــال
عــر ســنوات ابــدأ  ٢٠٠٧لتنتهــي ٢٠١٧

املعجبني
الشغوفني بنا
•إذ مل يكن الزبائن شغوفني بنا فإننا فشلنا
•استخدم اسم شخص  2x’sيف الدقيقة األوىل
•ترصف بامتنان وانسفهم بعيداً
• ُمنتَج فيديو الدقيقة الواحدة عن جميع املنتجات
•اصنع مجلد لرسائل املعجبني الشغوفني

•تركيز 100%
•مجموع صفر من هدر الوقت
•تحسني الجودة
•تقليل التكلفة
•ال تجعــل الزبــون يدفــع رضيبــة ســوء اســتغالل الوقــت وســوء اســتخدام
املراجــع

تنمية ال ُعامل
•خذ التصنيع الرشيق للمنزل
•موقفك تجاه امتنان وطيبة العاملني اآلخرين
•تعلُّم (التاريخ والثقافة واألدب ونظام الدستور) كل يوم
•التمسك بكل مسؤولية أخرى

ال نزيف
•مجموع صفر من الحوادث
•مجموع صفر من أيام التغيُب

الشحن نفسه
كل يوم
•فاكس أو شاحنة خالل ساعتني

َّ
حليل مشاكل من
املستوى العاملي
•أعطني حالً
•ال أعذار!! ال تخربين ملا مل تستطع القيام به!
ـاتٍ
•يُخربنــا التاريــخ أ َّن لــدى العديــد دخــل إضــايف ذو عقبـ أكــر بكثــر مــا
قــد يواجهنــا.
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خالل ثانيتني

صفحة مناذج
لثامنِ خطوات عملية سهلة
Kids
can
clean
واألطباق
املطبخ
تنظيف
األطفالthe
يستطيع
Kitchen & do dishes

1

2

• Scrub and rinse off stuck food

5

3

• Place dishes in dishwasher from
right to left
• Sort silverware into slots for easy
removal

6

4

• Sort glasses: Tall stuff on the sides,
short stuff in the middle
• Tupperware on top rack

• Put dishwasher detergent in well
• Close lid than dishwasher

8

7

قم بتحميل قالب البحث
من صفحة موقعنا للتصنيع الرشيق
Webpage
http://bit.ly/xNSQoa

• Normal Wash
• Start

• Bleach water on counters & stove
• Wipe down face of dishwasher
• Use counter sponge to wipe down

• Clean sink strainer

• Wipe down sink with bleach water

DESCALE
& CLEAN
االسربيسو
وتنظيف ماكينة
تفريغ
ESPRESSO
MACHINE
1

2

• Fill reservoir with water and pour
in one packet of Descaler & Cleaner
• Find packets in bottom utensil
drawer

5

3

• Press MENU

6

• Press OK to confirm function

4

• Press NEXT until you see DESCALE No

8

7

• Place bowl under wand and spouts
• Turn knob to start cycle
• Empty bowl when cycle is over

• Press CHANGE
• Choose YES to descale

• Rinse out reservoir of all descaler
and cleaner
• Fill with water
• Repeat descaling process (Step 2-6)
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• Clean and dry bowl
• Put away
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age of 15 he built his own guitar and earned the attention
of guitar designer Bob Taylor, who mentored and
eventually put Paul to work for Taylor Guitars.
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Think all the talk about Lean Manufacturing
2 Second
is a bit boring and all about charts and graphs?
Read this book and be inspired by how easy
and fun it can be. No flow charts or graphs
– just the real life journey of one company and the astounding results
Lean thinking can produce. Take a few hours, read 2 Second Lean and
change your life!

In 2011 Paul wrote his first book
about Lean Manufacturing,
2 Second Lean.

“Lean is not mean. It is the coming style of good management. Paul Akers explains
how the system blurs the distinction – and soothes the frictions – between labor
and management by enlisting the brainpower of all employees from the top to the
bottom. Under Lean we are all management whether in the private or the public
sector, Karl Marx would never have approved!”
~Dick Morris, author of 8 New York Times Best Sellers,
Fox News political analyst

“Paul Akers has built FastCap into an industry leader and one of the most
exciting manufacturing companies in America. His innovative, thoroughly
American use of Lean manufacturing principles and techniques has made him
a top expert who is in high demand to speak to and teach his secrets to all
kinds of organizations, from factories to hospitals to office environments. On
my visit to FastCap, Paul’s employees showed me several examples of how they
have employed the 2 Second Lean principle to save time and money - usually
saving a lot more than just two seconds! I’m a believer, and have incorporated
many of Paul’s strategies and principles into my own office’s CQI process, helping me empower and motivate more than one thousand legal professionals and
support staff to save our clients and taxpayers millions of dollars.”
~Rob McKenna, Washington State Attorney General*
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How to Grow People and
Build a Lean Culture
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*Title is for identification purposes only and does not imply an
endorsement by the Attorney General’s Office or the State of Washington.

Paul Akers is founder and president of
FastCap LLC, an international product development
company located in Bellingham, WA.
For Paul’s full bio, scan the QR code.

Paul A. Akers

3rd Edition
Think all the talk about Lean Manufacturing is a
bit boring and all about charts and graphs? Read
this book and be inspired by how easy and fun it
can be. No flow charts or graphs – just the real life
journey of one company and the astounding results Lean thinking can produce.
Take a few hours, read 2 Second Lean and change your life!

2 Second

“Paul Akers has built FastCap into an industry leader and one of the most
exciting manufacturing companies in America. His innovative, thoroughly
American use of lean manufacturing principles and techniques has made him a top expert who is in high demand
to speak to and teach his secrets to all kinds of organizations, from factories to hospitals to office environments.
On my visit to FastCap, Paul’s employees showed me several examples of how they have employed the 2 Second
Lean principle to save time and money - usually saving a lot more than just two seconds! I’m a believer, and have
incorporated many of Paul’s strategies and principles into my own office’s CQI process, helping me empower and
motivate more than one thousand legal professionals and support staff to save our clients and taxpayers millions of
dollars.”

~Rob McKenna, Washington State Attorney General*

*Title is for identification purposes only and does not imply an
endorsement by the Attorney General’s Office or the State of Washington.

Get hooked on Lean!

Read about Paul’s Lean journey and how he applied these principles to other
aspects of his life. Keep an eye out for his next Lean book at paulakers.net!

Check out our YouTube page, with over 2,000 free videos and over 4 million views

Paul Akers is founder and president of FastCap LLC, an international
product development company located in Bellingham, WA.
For Paul’s full bio, type or click the link below.
paulakers.net/bio

